PYTAKI
GRA DLA CAŁEJ RODZINY
Chyba każdy z nas doświadcza czasem sytuacji, w której bardzo bliska osoba zarzuca nam, że
nie potrafimy jej kochać. Żona chodzi zasępiona, dzieci rozżalone krzyczą, że inni rodzice
bardziej kochają swoje dzieci... Az żal...! Zazwyczaj chociaż w pewnej mierze dałoby się
temu zapobiec przez lepszą komunikację i świadomość wzajemnych potrzeb, oczekiwań. Ale
jak o tym rozmawiać? Kiedy? Z pomocą może nam przyjść znakomita gra rodzinna, nad którą
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (wśród innych poważnych mediów i
organizacji) objęło patronat. PYTAKI.
Co może nam dać rozgrywka? Przede wszystkim czas spędzony z rodziną. A przecież tego
najbardziej potrzeba dzieciom, ale i rodzicom. Być razem, być dla siebie. Po drugie: czas na
rozmowie o tym, co dla nas ważne, co przeżywamy, czego potrzebujemy, o czym marzymy...
a wszystko w formie atrakcyjnej i przyjemnej gry! Z kolorowego woreczka losujemy
przyjemnie gładkie okrągłe żetony i zaintrygowani czytamy pytanie, dzięki któremu
odkryjemy przed innymi (a może i przed samymi sobą...) jakąś ważną część nas...
Gra jest teraz bardzo atrakcyjna nie tylko merytorycznie, ale również graficznie i edytorsko.
Zdecydowanie polecamy każdej rodzinie, zwłaszcza na Święta!
Gra w cenie ok. 47 zł do nabycia od 15 grudnia w następujących miejscach:
JÓZEFÓW:
Księgarnia Zaczytanie ul. 3 Maja 90, tel.: 22 779 34 88
pon – pt: 9:00 – 17:00, sob: 10:00 – 14:00 (DYSTRYBUCJA)
WARSZAWA:
Księgarnia na Miodowej ul. Miodowa 17/19, tel. 22 531 72 13
pon - pt: 10:00 - 18:00, sob: 10:00 - 15:00
Księgarnia Wydawnictwa WAM w Warszawie ul. Rakowiecka 61, tel. 22 646 67 11
pon - pt:. 10.00 - 18.00, sob: 9.00 - 14.00
Księgarnia św. Józefa ul. Domaniewska 20, tel 695 777 767
pon - pt 14:00 - 18:00, sob nieczynna, ndz 8:00 - 14:00
Księgarnia Katolicka w Warszawie, ul. Grochowska 194/196, tel. 22 512 00 96,
pon - pt: 10:00 – 19:00, sob: 10:00 – 15:00
Sklep Duszpasterski FLORIAN, ul. Floriańska 3, tel. 22 619 44 64,
pon – pt: 9:00 – 17:00, sob: 9:00 – 14:00
ORAZ:

rebel.pl
bractwo-kupieckie.pl

