
dvēseles dziedināšanas dienas
tiem, kas meklē atbalstu, un tiem, kas vēlas atbalstīt

Rīgā, 2013.gada 1. un 2. martā

ekumēnisks pasākums ikvienam interesentam:
◊ kristīgs skatījums uz psiholoģiskām problēmām
◊ attiecības ar sevi un attiecības ar citiem
◊ teoloģijas un psiholoģijas sastapšanās

lekcijas un semināri
piektdien, 1. martā 9:00-18:00
un sestdien, 2. martā 9:00-19:00
Pestīšanas armijas namā Bruņinieku ielā 10a

#psiholoģija #teoloģija #dvēseļu kopšana  #attiecības 
#kristīgā padomdošana #psihoterapija #pielūgsme 
#izdegšana #garīgie vingrinājumi #depresija #klusums 
#grēksūdze #piedošana #līdzatkarība #īsta brīvība

informācija un pieteikšanās: www.dominuskopiena.lv
!! PIESAKIETIES LAICĪGI, VIETU SKAITS IEROBEŽOTS !!
dalības maksa:
piesakoties līdz 16. februārim, Ls 8 (vai Ls 5 par vienu dienu)
no 17. līdz 25. februārim – Ls 14 (vai Ls 8 par vienu dienu) 
pasākuma dienā – Ls 16 (vai Ls 9 par vienu dienu)

lektori  un semināru vadītāj i

ŽOZEFS BASTĒNS
TEOLOGS UN REKOLEKCIJU 
VADĪTĀJS

KRISTĪNE MAŽE
ĢIMENES PSIHOTERAPEITE

EDGARS MAŽIS
BAPTISTU MĀCĪTĀJS

RINALDS GRANTS
LUTERĀŅU MĀCĪTĀJS

JĀNIS DRAVANTS 
PAREIZTICĪGĀS BAZNĪCAS 
PRIESTERIS

DEIVIDS MAIKLS KARILJO
PIELŪGSMES VADĪTĀJS

ANDRIS KRAVALIS
ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS 
PRIESTERIS

ESTERE PETRENKO 
TEOLOĢE UN PASNIEDZĒJA

KEITIJA ROTA
PROGRAMMAS “ĪSTA 
BRĪVĪBA” VADĪTĀJA

PĒTERIS EISĀNS
BAPTISTU MĀCĪTĀJS

KRISTĪNA BARDILA
PSIHOLOĢE UN KRISTĪGĀS 
PADOMDOŠANAS 
PASNIEDZĒJA 

INDULIS PAIČS
LUTERĀŅU MĀCĪTĀJS

MĀRIS ĶIRSONS
ATKARĪBU TERAPIJAS 
EKSPERTS UN LUTERĀŅU 
MĀCĪTĀJS

RAIMONDS MEŽIŅŠ
LUTERĀŅU MĀCĪTĀJS

GATIS LĪDUMS
TEOLOGS UN ĢIMENES 
PSIHOTERAPEITS

dvēseles dziedināšanas dienas rīko DOMINUS kopiena
   www.dominuskopiena.lv     Τ. 28363765
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ko darīt, kad spēki izsīkuši?
kāpēc attiecības draudzē ir tik sarežģītas?
kurā atbalsta programmā iesaistīties, kad ir grūti?
iet pie mācītāja vai pie psihoterapeita?
kā palīdzēt sev un tuvākajam šeit un tagad?
kā uzsākt kursu “Īsta brīvība” savā draudzē?
vai kristietim var būt depresija?
ko nozīmē būt klusumā?
vai dvēseli dziedina mūzika?
ko darīt, lai palīdzētu atkarīgajam?
kā kļūt par kristīgo padomdevēju?
vai var būt labas attiecības ar visiem?

dvēseles dziedināšanas dienas
2013. gada 1. un 2. martā
Rīgā, Bruņinieku ielā 10a

lekcijas ¤ semināri ¤ garīgie vingrinājumi ¤ grāmatu galdi 
personīgas sarunas ¤ pielūgsme ¤ informatīvie stendi

programma un pieteikšanās: www.dominuskopiena.lv 

sadarbības partneri:
Sv.Gregora kristīgās misijas centrs, 
nodibinājums “Partneri”, programma 
“Īsta brīvība”, Latvijas Bībeles Centrs, 
Svētdienas Rīts, LELB Jauniešu centrs, 
Lutera Akadēmija,  Pestīšanas armija

piektdien, 1. martā

SLAVAS UN PIELŪGSMES 
VAKARS

Valdis Dvorovs

Valdis Indrišonoks

Anete Kozlovska

Reformātu baznīcā
Mārstaļu ielā 10

no 19:00 līdz 22:00
ieeja no 18:30

šajā vakarā
ieeja brīva

IEDEGTIES UN NEIZDEGT*
*vakars tiek rīkots

dvēseles dziedināšanas dienu ietvaros
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