A TÁBOR RÉSZLETES PROGRAMJA:
(Az igények és a lehetőségek függvényében változhat)
Június 20. hétfő:
13-15 óráig: érkezés, regisztráció, elhelyezkedés
15.30-17.30-ig: Ismerkedés, játék, összehangolódás (Péter és Éva vezetésével)
19.00-21-ig: Megnyitó szertartás, meditáció bevezető ea. Kalandozás asz energiák világában: energetikai világkép –
fizikai és azon túli energiák – jin és jang, őselemek, természeti és tudati energiák, energetikai gyógyászat stb. (Péter)
Június 21. kedd:
9.00-12.00: „Szent helyek, szent energiák” szakrális helyek, természeti és építészeti formák energetikája.
Ismerkedés Tihany energetikájával- séta, megtapasztalások
Vezetik: Tankó István radiesztéta, Kövesi Péter
14.00-17.30: szabad program (strandolás, vagy helyi kulturális nevezetességek, Levendula fesztivál)
19.00-21.30: Napbúcsúztató reikikör majd asztrológiai előadás
„A Nap, Hold és a bolygók, mint a kozmikus energiák közvetítői”(Borsos László))
Június 22. szerda:
Kora- reggel: Nap-köszöntő meditáció, energiagyűjtő gyakorlatok (Péter)
9.00-12.00 –ig: „Aranyhegy –túra”– természeti energiák, tájenergiák, növények energetikája, energiaáramok
megtapasztalása – vulkanikus képződmények, különleges növényzet ( Tankó István és Péter)
15.00-17.00: „Gyógyító lovak – a ló, mint szimbólum, gyógyítás és kommunikáció lovakkal”
(Kövesi Eszter lovasterapeuta pszichológus)
19.00-21.30: Esti Reiki kör, majd
„A hangok gyógyító ereje” – előadás és hangtálazás Hadnagy Árpáddal, csakrameditáció hangokkal
Június 23. csütörtök:
9.00-12.00-ig: A REIKI – a mindenható szeretet energiája” – Reiki fórum
tradícionális reikimesterekkel: Kálazy Ági, Kövesi Péter, Sipos György… és a táborlakók
15-17-ig:
„A gyógyító szeretet ” – szeretetmasszázs. Előadás és gyakorlatok Dr.Csikai Erzsikével
19-21.30 óráig: esti Reiki kör Szent Iván előestéjén
majd: „Táltoserők ébredjetek!” – előadás, szertartás-sámándobolás Paulinyi Tamással
Utána (fakultatív): belső utazás, révülés dobbal
Június 24. péntek:
9.00-12.00: Meditációs délelőtt a természetben. Őselemek, (tűz, víz, levegő, föld) meditációja, energetizálás az
őselemekkel, energiafeltöltő módszerek a nagyvilágból - előadás és gyakorlatok Péterrel
14.00-17.00: Fakultatív program: Remetebarlangok, Tihanyi Apátság, helytörténeti múzeum, parti séta,
vagy strand, Levendula fesztivál
19.00-22.30: Szent Iván éji táborzáró est – mágikus hagyományok, játék, tüzes programok, tánc
Június 25.szombat:
9.30-12.00: Élményfeldolgozás - megosztás búcsú energiakör.
Még valami: Saját tapasztalataitok bemutatásra, kiselőadásokra a fakultatív programok idején szívesen adunk
lehetőséget, de előzetesen egyeztessünk!
- a programokon való részvétel önkéntes, de késéssel ne zavarjuk meg egymást, a pontos kezdést javasoljuk.
Ötleteket, javaslatokat, kritikát nagy örömmel várunk, igyekszünk minden kedves táborlakó kéréseinek, igényeinek eleget
tenni amennyiben lehetséges és időben jelzitek!
.

Bármilyen probléma adódik, jelezzétek Szabolcsi Éva telefonján: 70/258-0551
Szeretettel várjuk minden kedves régi és új barátunkat!
Kérjük, „programozzátok” a jó időt!
Mindenkinek jó táborozást, szép élményeket, gazdagodást a tudásban, szeretetben, barátságban, és egész évre elegendő
feltöltődést kívánunk!
VISZONTLÁTÁSRA A BALATONON!
Szeretettel várunk:
Kövesi Péter táborvezető, Szabolcsi Éva szervező, (információ: szabolcsi.eva@gmail.com 70/2580551)

