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

Meghívó

• 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

az Eleos szervezet Nyílt Szakmai
Napjára

• 7000 Ft - 2019. november 1. utáni jelentkezésnél
csak helyszíni fizetés lehetséges

• Kedvezményes áron, azaz 2000 Ft-ért 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.
Az ár az étkezést nem tartalmazza.
Bankkapcsolat:
Eleos- Education Nonprofit Kft.
Bankszámlaszáma:
KDB Bank Európa Zrt. GIRO szám: 13555555-1355201000012220
IBAN: HU80 13555555-13552010-00012220
A közleménybe kérjük beírni:
„Saját név Szakmai nap”
Szeretettel várunk!
Reimer Márta
és az Eleos munkatársai

Lelkigondozói képzések
Eleos Education Nonprofit Kft.
Felelős vezető:
Reimer Márta, pasztorálpszichológus
(Mth. UNISA)

Elvárások tüzében,
megfelelési
kényszerben
címmel

2019. november 9.

A témáról bővebben

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

Reimer Attila
a Németországi Keresztény
Vezetők Akadémia kuratóriumának elnöke (www.acf.de). Mérnök, projektmenedzser, vállalati vezető, szervezetfejlesztési tanácsadó. Master of Theology in Missiology (University of South-Africa).

Harsányiné Városi
Ildikó
korrektor, hitoktató, lelkigondozó, mentálhigiénés szakirányú képzéssel (SE).

Reimer Márta
pasztorálpszichológus
(Master of Theology
in Pastoraltherapie,
University of SouthAfrica), család- és párterapeuta. A németországi
Terápiás Lelkigondozó alapítvány docense. Az
Eleos-Education ügyvezetője.

Tolner Pozsonyi
Gabriella
szupervízor, lelkigondozó,
pszichodráma és bibliodráma vezető, tanár.

Sarkadi Vilmos
vállalkozó, könyvvizsgáló,
lelkigondozó.

Révész Zsófia
missziói szak (BTA), egészségügyi szakmenedzser
(SOTE), viselkedéselemző
(KRE), okleveles pszichológus
(ELTE).

Tapolyai Emőke
klinikai pszichológus,
M.A. Klinikai- és Pasztorál Pszichológia
(Ashland Theological
Seminary), executive
coach, motivációs előadó.

