Jelentkezési
információk
A program időpontja:
2019. november 9. (szo. 9-17)
Helyszín:
Budafoki Baptista Gyülekezet; 1221 Budapest, Péter Pál u. 17-19.
Jelentkezés a Eleos-Education
weboldalán található űrlap
kitöltésével:
http://eleoseducation.com/hu/aktualisszakmai-napok
Koordinátor elérhetősége:
szakmainapok@eleoseducation.com

Meghívó
az Eleos szervezet Nyílt Szakmai Napjára

Elvárások tüzében,
megfelelési kényszerben
címmel
2019. november 9.

További részletek a weboldalunkon:

http://eleoseducation.com/hu/szakmainapok-es-konferenciak

A témáról bővebben

A szakmai nap költsége:

-

5000 Ft - 2019. szeptember 30-ig
való jelentkezésnél és beérkezett utalásnál.

-

6000 Ft - 2019. október 1. és 2019.
október 30. között történő jelentkezésnél és beérkezett utalásnál

-

7000 Ft - 2019. november 1. utáni
jelentkezésnél csak helyszíni fizetés
lehetséges
• Kedvezményes áron, azaz 2000 Ftért vehetnek részt a budafoki baptista
gyülekezet tagjai, lelkipásztorok,
nyugdíjasok, diákok és házaspár esetén a második jelentkező, amennyiben 2019. okt. 31-ig az űrlap kitöltése
megtörténik. Ők helyben fizetnek.

2019. november 1 utáni jelentkezésnél
kedvezményre már senki nem jogosult és
ebédrendelést sem veszünk fel.

Tapasztalt előadóink és szakembereink keresztény szemszögből
és pszichológiai jártassággal járják körbe ezt a mindenkit érintő
témát. Szó lesz a törekvésre és tökéletességre serkentő bibliai
elvárásokról, azok keresztény életünkre való vonatkozásairól és a
maximalizmus okairól.
A délelőtt folyamán hallunk a tinédzserek különleges kihívásairól a
kamaszkor és csoportnyomás időszakában. Ezt követően egy esettanulmány festi le gyakorlatiasan a perfekcionista életminta kihatását az életünkre.
Délután egy keresztény vállalkozó mutatja be azokat az elvárásokat, amelyet nap mint nap behatárolják az életet. Túlteljesítésről és
munkamániáról is kaphatunk részletesebb információkat, majd a
„Fals keresztény mintákkal” zárjuk ezt a napot.
Nemcsak lelkigondozóknak, lelkipásztoroknak és segítő foglalkozásúaknak ajánljuk. Embertársként is sokat profitálhatunk a hallottakból.

Előadók

Az ár az étkezést nem tartalmazza.
Bankkapcsolat:
Eleos- Education Nonprofit Kft.
Bankszámlaszáma:
KDB Bank Európa Zrt. GIRO szám:
13555555-13552010-00012220
IBAN: HU80 13555555-1355201000012220
A közleménybe kérjük beírni:
„Saját név Szakmai nap”
Szeretettel várunk!
Reimer Márta
és az Eleos munkatársai
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