VÝZVY LÁSKY
doplňující informace
Poslání projektu:
Posláním projektu je podpora trvalých
partnerských vztahů založených na hlubší rovině duchovní zkušenosti i vlastního
sebepoznání.
Program je proto připravován jako navazující sebezkušenostní a rozvojový výcvik, zaměřený na aktivní
znalost dynamiky manželství v průběhu jeho vývoje. Všem účastníkům může významně pomoci
k hlubšímu porozumění vlastnímu manželství, ale i k uschopnění být efektivní oporou partnerům i
jednotlivcům, kteří mají ve svém vztahu obtíže.
Pro koho je 15-ti měsíční projekt Výzvy lásky určen?


Projekt je určen pro všechny, kdo chtějí novým způsobem porozumět svému vztahu, obohatit jej
o nový pohled a novou energii.



Je zaměřen na páry od 1-6 let trvání manželství, které jsou v současnosti nejohroženější
vztahovou skupinou



Bude přínosem i každému, kdo se chce naučit účinněji pomáhat druhým v řešení
partnerských problémů a krizí.



Program pomůže řešit i aktuální problémy ve vztazích účastníků, ale tyto problémy nesmí
být natolik destruktivní, aby znemožňovaly vzájemnou komunikaci a důvěru.



Absolvování bude přínosem jak laickým členům, tak i profesionálům v oblasti pastorace
nebo poradenství.

Co bude absolvování projektu vyžadovat od účastníků?


Program je dlouhodobý – vyžaduje závazek, čas a ochotu ke změně.



Program je sebezkušenostní – je založen na otevřenosti a autenticitě,
proto vyžaduje odvahu a závazek nahlédnout hlouběji pod povrch
vlastního vztahu.
Znamená to mít ochotu postavit se čelem i ke svým osobním nebo partnerským
stínům. To nejlepší se totiž často rodí z bolesti.



Program je „distanční“ – společné víkendy budou sloužit jako start a pozitivní motivace,
největší díl práce na osobním růstu bude na účastnících v průběhu každodenního života.
Proto je důležité odhodlání věnovat se příslušným tématům i v mezidobí programu podle
připraveného „scénáře“.



Program by měl být „nakažlivý“ – účelem programu je vytvořit virus, který by se šířil
prostřednictvím absolventů projektu i mezi další manželské páry. Výsledná choroba by měla
rozehřát horečku vášně a pozitivní partnerské energie mezi alespoň 100 dalších párů –
prostřednictvím aktivit, které účastníci na základě absolvovaného programu sami vytvoří a
zrealizují.

Z programu:
Audit manželství – aneb umění podívat se hlouběji
Zrádná hra potřeb aneb Proč mne
nemůžeš více milovat
Vědomé manželství – jak vybočit z běžného průměru Problém?
– příležitost, jak se dostat dál
Projektové myšlení a manželství aneb jak
vytvořit výjimečný vztah Umění dobře se pohádat – zdravá komunikace za obtížných
okolností … a další.

