
15.–17. 11. 2014 
Praha 
Konferenční sál hotelu 
Olympik Tristar, 
U Sluncové 14, Praha 8 
(metro B „Invalidovna“)

Hlavními hosty budou Lin Buttonová, 
Anita Henserová a Randall Staley, 
vyučující na Healing Prayer School v Anglii. 

Na konferenci dostanou prostor i čeští služebníci 
(Petra Poláchová a Miloslava Jochmanová) 

a holandsko-český modlitební tým. Během akce bude čas i pro osobní modlitby s poradci.

Na konferenci naváže koncert skupiny Vinesong.

Pořádá Křesťanská misijní společnost ve spolupráci s Immanuel, z. s.
Bližší informace na druhé straně letáku a na www.kmspraha.cz

konference o vnitřním uzdravení



Program konference:
sobota 15. listopadu
9:30–10:30  registrace
10:30–12:30 Lin Buttonová: Zranění způsobená matkou  
                                a naše identita
14:00–15.30  Lin Buttonová: Uzdravení mysli 
 (nezdravé fantazie, úzkost, strach)
16:00–17:30  Anita Henserová a Randall Staley: 
 Uzdravení vztahů 
 (nenávist k mužům či ženám)
19:00–20:45   Lin Buttonová: Uzdravení vůle 
 (pasivita a nezodpovědnost)

neděle 16. listopadu
9:00–10:45   Lin Buttonová: Stud a nenávist k sobě
11:15–12:30  Lin Buttonová a Randall Staley: 
 Zranění způsobená otcem
14:00–15:30  volitelné semináře
 Anita Henserová: Separační úzkost 
 (důsledky nejisté vazby s matkou)  
 Randall Staley: Závislosti 
 (nenaplněné potřeby a další kořeny)
 Petra Poláchová: Naše mysl a Boží přítomnost
16:00–17:30  volitelné semináře
 Anita Henserová: Zneužití – dopady 
                                    a uzdravení
 Eddy de Pender: Řešení konfliktů 
                                   mezi křesťany
 Miloslava Jochmanová: Sami se zachránit 
 nemůžeme (podobenství o Šípkové Růžence)
19:00–20:45 Lin Buttonová: Kudy z temného údolí

pondělí 17. listopadu 
9:00–10:45  Lin Buttonová: Pravá podstata naděje
11:15–12:45  Lin Buttonová: Naše touhy a Boží záměr
14:00–16:00  Lin Buttonová: Odmítnutí, strach, sebepřijetí  

Od 18:00 proběhne koncert mezinárodní vokální misionář-
ské skupiny Vinesong v rámci jejich evropského turné 
Love Tour, během kterého Vinesong touží přinést 
poselství naděje a vzdát slávu Bohu.

Pořádá Křesťanská misijní společnost 
ve spolupráci s Immanuel, z. s.
Kontakt: pospisilova@kmspraha.cz

www.kmspraha.cz

Lin Buttonová, Randall Staley 
i Anita Henserová se ve své 
praxi snaží lidem pomoci, aby 
rozpoznali a naplnili Boží záměr. 
Vyučují o tom, jak se modlit 
za vnitřní uzdravení a očekávat 
Boží jednání skrze dary Ducha 
svatého. Biblické vyučování 
považují za základ pro duchovní 
proměnu v Kristu. Ukazují, že 
zranění z minulosti, hříchy 
spáchané na nás i naše hříšné 
reakce nám brání duchovně růst. 
Při modlitbách za vnitřní uzdra-
vení Ježíš přichází, osvobozuje 
nás, uzdravuje a vede ke skutečné 
ryzosti a dospělosti. 
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„Chceme církev 
povzbudit, aby se nebála. 

Boží láska dokáže změnit život 
každého člověka,“ říká zpěvačka 

Vinesongu Charlene Koková.

Přihlašujte se do 26. 10.
na http://znovuajinak.kmspraha.cz

Konferenční poplatek: 
do 31. srpna 330 Kč, 
do 26. října 440 Kč, 

poté na místě konání 550 Kč


