Co o kurzu řekli snoubenci…

Hodnocení víkendu:
„Určitě byl přínosný, jednak setkání potom mělo kamarádskou atmosféru mezi páry a jednak
jsme o víkendu vypadli od všedních starostí a měli čas na sebe.“
„Bylo více času se zamyslet a diskutovat.“
„Byl velmi přínosný; jednak pro intenzitu přednášek, ale i seznámení se, pátky jsou tak lepší,
když se trochu známe.“
„Myslím, že zorganizovat společný víkend je na takovou akci nejlepší, poznali jsme se se super
lidmi, byla sranda.“ ☺
„Byl jsem rád, že se nemusím příliš osobně sdělovat s ostatními (násilně).“
„Šla jsem na kurz spíše z nutnosti, očekávala jsem tudíž velmi málo, ale mé představy se
naštěstí nenaplnily a kurz hodnotím jako zajímavý a přínosný.“
„Získali jsme nové přátele. Uvědomila jsem si, jak je pro mne můj partner důležitý.“
„Z víkendu jsme byli příjemně překvapeni a hodně nás obohatil. Každému snoubenci
doporučuji.“
„Bylo super, že jsme se všichni spolu poznali. Organizace byla dobrá, jasný a nabitý
program.“
„Na to, jaké jsem měla obavy, mě víkend mile překvapil a doporučuji ho všem párům
absolvovat.“

Celkové hodnocení kurzu
„Měl jsem obavy z neznámého, nevěděl jsem, co mě bude čekat, ale byl jsem velmi mile
překvapen úrovní a hloubkou témat. Určitě mě to obohatilo.“
„Ze začátku jsem se obávala, že bude kurz nudný a nepřínosný, nevěděla jsem, co od toho
očekávat. Naopak jsem mile překvapena.“
„Díky kurzu se více zajímám o partnera a uvědomila jsem si, že o vztah je potřeba stále
pečovat.“
„Kurz předčil má očekávání, očekávala jsem otázky
na manželství, ale mile mě překvapila psychologická témata.“

ohledně

pohledu

církve

„Kurz mi přinesl mnohé nové a zajímavé, s čím jsem nepočítal; vynikající jsou svědectví
manželů.“
„Kurz mi přinesl informace. Kriticky jsem se podíval na náš vztah a uvědomil si oblasti,
ve kterých musím „máknout“.“
„Přednášky byly zajímavé, odnesl jsem si spoustu nových zkušeností a využil jsem času
probrat různé problémy s partnerkou.“
„Jsem ráda, že jsem mohla naslouchat manželům, kteří jsou spolu už několik let.“
„Díky kurzu se více zajímám o partnera a uvědomila jsem si, že o vztah je potřeba stále
pečovat.“
„Kurz mi přinesl sblížení a otevřel cestu k modlitbám ve vztahu.“
„Díky tomuto kurzu jsme si uvědomili spoustu věcí, co může v životě přijít, jak dané situace
řešit. Do našeho života si společně odnášíme cenné zkušenosti přednášejících.“
„Kurz mi otevřel širší obzor v prožívání manželství, než jaký vidím u rodičů a v okolí.“
„Kurz mi přinesl ujištění, že v tom nejsme sami a že ostatní řeší podobné problémy.“
„Kurz mi přinesl důkaz, že manželství mohou fungovat i jinak než ekonomické společenství –
donutilo mě to se i trochu zamyslet a to je fajn.“
„Víkend byl určitě přínosný, jednak setkání potom mělo kamarádskou atmosféru mezi páry
a jednak jsme o víkendu vypadli od všedních starostí a měli čas na sebe.“
„Kurz mi přinesl informace. Kriticky jsem se podíval na náš vztah a uvědomil si oblasti,
ve kterých musím „máknout“.“
„Kurz mi přinesl nové pohledy na svátost manželství; uvědomila jsem si, že mít dobré
manželství není jen tak, ale že je to „fuška“.“
„Máme alespoň trochu pootevřené dveře do toho, co nás čeká.“
„Získali jsme nové přátele. Uvědomila jsem si, jak je pro mne můj partner důležitý.“
„Spousta témat mě oslovilo a ujistil jsem se, že v některých ohledech neuvažuji „scestně“,
jak mi dnešní svět neustále předkládá.“
„Příjemně mě překvapilo, že šlo o upevnění a přesvědčení, proč má manželství smysl a proč
do něj jít.“
„Kurz nám přinesl zcela nový pohled na manželství, rodinu a vzájemné vztahy, praktické
informace. Vidím partnera jinak, více ho chápu.“

