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Tony Kalmová (NL)
studovala sociální práci
a kontextuální terapii,
vyučuje o pastorační péči
a uzdravující modlitbě.
Již asi 25 let provozuje vlastní
poradenskou praxi; spojuje
pastorační péči, psychologii a teologii.
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Cesta
k pravé
identitě
28.– 30. září, Praha
KD Ládví, Burešova 1661/2
metro C „Ládví“
Během akce bude prostor
i pro osobní modlitby s poradci.
Pořádá Křesťanská misijní společnost.
Bližší informace na druhé straně letáku
a na www.kmspraha.cz.
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Mario Bergner (USA)

Boží moc k proměně 2012
Prosíme, zveřejněte tyto informace ve svých sborech a společenstvích (např. umístěním letáku na nástěnku). Děkujeme!

Cesta k pravé identitě

KMS organizovala několik konferencí o vnitřním uzdravení, na kterých spolupracovala
s psychologickou a pastorační poradkyní Tony Kalmovou z Nizozemí. Tématem letošní
konference je „Cesta k pravé identitě“.
Tony Kalmová k nám pravidelně zve další zajímavé řečníky. Letos to bude Američan
Mario Bergner, bývalý herec a homosexuál, dnes prominentní poradenský pracovník,
duchovní a spisovatel.
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.
Program konference
pátek 28. 9.

9:30–10:30
10:30–12:30
14:00–15:30
16:00–17:30

registrace
Mario Bergner: Boží přítomnost s námi a v nás
Tony Kalmová: Naslouchat Božímu srdci
volitelné semináře
Mario Bergner: Poznat a být poznán: důvěrnost a sexualita
Yvona Taschnerová, Petra Polachová: Umění odpouštět
Janna Beeková: Skrývání před láskou
19:00–21:00 Mario Bergner: Bolest, utrpení a vykoupení

sobota 29. 9.

9:00–10:45
11:15–12:30
14:00–15:30
16:00–17:30

neděle 30. 9.

9:00–10:45 Tony Kalmová: Uzdravení vůle
11:15–12:45 Mario Bergner: Uzdravení vzpomínek
14:00–16:00 Tony Kalmová: Síla naděje

Tony Kalmová: Bůh vyplňuje prázdnotu v našem srdci
Mario Bergner: Jak nalézt a budovat svou pravou identitu
Mario Bergner: Rozdíly mezi muži a ženami
volitelné semináře
Mario Bergner: Nechtěná přitažlivost k stejnému pohlaví
Andrea Matoušková: Sebepřijetí
Eddy de Pender: Služba smíření ve sboru
19:00–21:00 Tony Kalmová: Vysvoboď nás od zlého

Přihlašujte se do 9. září přes webové stránky www.kmspraha.cz (sekce „Akce, aktivity“),
případně pošlete přihlášku písemně na adresu KMS, Primátorská 41, 180 00 Praha 8.
V přihlášce uveďte své datum narození a kontakt.
Konferenční poplatek: do 15. července 300 Kč, pro později přihlášené 440 Kč.
Poplatek plaťte na účet KMS: 400 511 563/ 0300, variabilní symbol: 324560,
specifický symbol: datum narození bez teček (např.: 30. 5. 1970 = 30051970).
Přihláška je platná až po zaplacení konferenčního poplatku.
Pořádá Křesťanská misijní společnost.
Kontakt: kratochvilova@kmspraha.cz
Bližší informace: www.kmspraha.cz

