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Boží moc k proměně
konference
o vnitřním uzdravení

KMS organizovala několik konferencí o vnitřním uzdravení, na kterých spolupracovala
s psychologickou a pastorační poradkyní Tony Kalmovou z Nizozemí. Letos na podzim
přijede kromě Tony Kalmové také Signa Bodisbaughová z USA, poradkyně
a autorka knihy „Putování za celistvostí v Kristu“. Sloužit budou i čeští řečníci
a holandsko-český modlitební tým.
Konference je koncipována tak, aby se jí mohli zúčastnit noví zájemci a aby účastníci
minulých konferencí mohli prohloubit své znalosti a také udělat další krok na cestě
vnitřního uzdravení. Během akce bude prostor i pro osobní modlitby s poradci.
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu prihlasky@kmspraha.cz (do předmětu
napište „Boží moc k proměně“) nebo na poštovní adresu KMS, Primátorská 41,
180 00 Praha 8. V přihlášce uveďte datum narození.
Konferenční poplatek: do 30. září 300 Kč, pro později přihlášené 400 Kč.
Poplatek plaťte na účet KMS: 576 955 803 /0300, variabilní symbol: 324560,
specifický symbol: datum narození bez teček (např.: 30. 5. 1950 = 30051950).
Přihláška je platná až po zaslání konferenčního poplatku.
Ubytování si pokud možno zajistěte sami. Zájemcům můžeme zaslat kontakty
na ubytovací zařízení. Případný zájem o ubytování ve vlastním spacáku na karimatce
uveďte do přihlášky.
Bližší informace:

www.kmspraha.cz

Program
čtvrtek 28. 10. _________________________
8:30–10:00 registrace
10:00–11:30 Tony Kalmová: Boží přijímající láska
11:45–12:45 Tony Kalmová: Sebepřijetí
14:00–15:30 Signa Bodishbaughová: Intimita
16:00–17:30 volitelné semináře
Conlee Bodisbaugh: Překážky zdravého
sexuálního života
Yvona Taschnerová: Co znamená být
mužem a ženou podle Boha Stvořitele
Eddy a Ineke de Perderovi: Jak se ve sboru
modlit za uzdravení
19:00–21:00 Tony Kalmová: Uzdravující moc Boží
mateřské lásky
pátek 29. 10. __________________________
9:00–10:45 Tony Kalmová: Otcovská láska dává sílu k bytí
11:15–12:30 Conlee a Signa Bodisbaughovi:
Dar přiznání a odpuštění
14:00–15:30 Conlee Bodisbaugh: Očištění myšlenek
16:00–17:30 volitelné semináře
Signa Bodisbaughová: Slyšet Boží hlas
Marek Macák: Žít Boží přítomností
Janna Beeková: Jak jednat se studem a vinou
19:00–21:00 Tony Kalmová: Uzdravení vůle
pátek 30. 10. __________________________
9:00–10:45 Signa Bodisbaughová: Dysfunkční rodiny
11:15–12:30 Tony Kalmová: Zdravé hranice
13:45–15:00 Tony Kalmová: Vzpomínky a proměňující
moc Boží přítomnosti
15:30–16:30 Slavnost Boží lásky a naděje

Prosíme, zveřejněte tyto informace ve svých sborech a společenstvích (např. umístěním letáku na nástěnku). Děkujeme!

