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„Domowy Kościół” gałąź rodzinna Ruchu Światło – Życie
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Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa
w warsztatach: nr tel. 609679728
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Życiu małżeńskiemu i rodzinnemu nieustannie trzeba
nadawać kierunek, trzymać stery, korygować kurs, a nade
wszystko znać cel podróży i wiedzieć, która droga jest do
niego najwłaściwsza.
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Te warsztaty to nasza propozycja dla małżonków.
Osią warsztatów jest film, zrealizowany z udziałem znanych
autorytetów z różnych dziedzin życia rodzinnego.
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Uczestnicy warsztatów pracują na podstawie wyświetlanych
konferencji oraz posługują się opracowanym przez
psychologów indywidualnym arkuszem ćwiczeń. Jest to
świetna możliwość przyjrzenia się sobie i swojej rodzinie.
Mamy okazję wrócić do domu ze świadomością dziedziny,
która szczególnie wymaga uwagi, naprawy, uzdrowienia.
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Jacek Pulikowski - doradca rodzinny, autor wielu książek
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Szymon Grzelak - psycholog, autor książki pt. "Dziki ojciec"
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