
Červenec 2013
Otevírací doba:
Po-Čt            16:  - 22:00
Pá                  16:00 - 23:00
So                  16:00 - 23:00
Ne                  16:00 - 22:00

00

Program je realizován s finanční podporou města Kopřivnice.
www.mandala-koprivnice.cz, www.facebook.com/MANDALA.koprivnice

Telefon na bar: 722 405 636

[http://www.prozivot.ic.cz]

17:00

STŘEDA

17
Setkání s Irenou Štrbovou na téma:

KLID A MÍR V DUŠI – NAŠE PRIORITA

150,-

Vším, co obsahujeme a čemu dáváme energii, tím si tvoříme realitu. Jak přistupovat 
k záležitostem, které již cítím, že nepatří do mého života? Jak se s nimi vypořádat, 
aby se už nevracely? Naladění se na klid a mír, na energii lásky.

[http://www.masernanadlani.cz]Masérna Na Dlani uvádí:

KURZ PRAKTICKÉ NUMEROLOGIE 1
Veřejný certifikovaný kurz pro laiky, začátečníky i pro pokročilé, ve kterém se krok po kroku 
naučíte pracovat s čísly a daty narození. Pochopíte sebe a druhé, rozeberete si vaše vztahy 
a jejich možnosti, vysvětlíte si vaši minulost, uvědomíte si vaše životní priority, vaše slabé 
i silné stránky, co s nimi dělat, sestavíte si návod pro vědomé rodičovství a vedení dětí. Kurz 
má celkem 3 samostatné navazující lekce, každá trvá 5 - 6 hodin. Nejste povinni absolvovat je 
všechny - můžete si vybírat, která se vám hodí a každou absolvovanou si můžete zdarma 
zopakovat. Kurz je ukončen platným certifikátem. Cena: 800 Kč/lekce. Mládež do 18 let 
zdarma! Platba v hotovosti na místě. Zápisníky a barevné pastelky s sebou. Diktafony 
povoleny. Lektor: Marek Ščotka, tel.: (+420) 608 808 664. Přihlášky: Přihlašujte se výhradně 
e-mailem na scotka@masernanadlani.cz. Do přihlášky uveďte vaše jméno vč. titulů, tel. číslo, 
e-mail, město, kde bydlíte a vaše datum narození pro vydání certifikátu.

ČTVRTEK
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16:00

800,-

Sobotní večer bude patřit experimentální poezii. Výstavu s názvem Kotrmelec zahájí v Mandale 
svým autorským čtením básník a mikrobiolog Martin Černer. Martin pochází z Nového Jičína
 a je to kamarád našich kamarádů a je tedy možné, že je to i váš kamarád. Martin říká o své poezii 
toto:
"Máme to štěstí, že umíme číst. Známe písmena, víme jak vypadají a jaký mají význam. Takřka 
bez přemýšlení, na první pohled k nám promlouvají, sdělují se. Cílem experimentální poezie je 
bořit tuto důvěrnou známost, jistotu přiřazeného významu. A opravdu stačí málo. Jen pohled 
z jiného úhlu, pohled odjinud. A písmena ztrácejí svou ustálenou významovou hodnotu
a získávají význam jiný – význam výtvarný."
Akce se bude za příznivého počasí konat venku. Autorské čtení bude prokládáno hudebním 
doprovodem  a výstava bude pak v Mandale k  vidění až do konce prázdnin. Tyjo!

Vernisáž výstavy s autorským čtením

MARTIN ČERNER - KOTRMELEC
SOBOTA
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