
KONFERENCE PRO ŽENY (HOTEL KAM) 
PROGRAM PÁTEK 6.11. 2015 
16:00 – 18:00 Registrace
17:30 – 18:30 Večeře
18:30 – 19:30 Přivítání / Info / Chvály Deep Inside
19:30 – 20:30 „MŮJ VODOPÁD ŽIVOTA“ - Hana Pinknerová 
20:30 – 21:00 Čaj / Káva / Zákusek
21:00 – 23:00 „VODOPÁD SNŮ A FANTAZIE“ 
- pohádka na dobrou noc / Čas pro sebe

PROGRAM SOBOTA 7.11. 2015
7:30 – 9:00 Snídaně / Registrace od 8:00
9:00 – 10:00 Chvály / Modlitby / Info
10:00 – 10:45 „VODOPÁD OKAMŽIKU“ Hana Pinknerová
10:45 – 11:15 Čaj / Káva
10:15 – 12:00 „VODOPÁD TOUHY“ Olga Moldanová
12:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 14:45 Semináře, workshopy
„VODOPÁD BOŽÍHO SLOVA“ Brigita Vimrová 
„VODOPÁD BAREV“ Darina Černá 
„VODOPÁD POZNÁNÍ“ Lidka Pohanková
„VODOPÁD ŽIVOTA“ Jindřiška Římanová
14:45 – 15:00 Přestávka
15:00 – 15:30 „POSLEDNÍ KAPKA“ Martin Moldan
15:30 – 16:00 Závěr / Poděkování / Svědectví

Představení seminářů:  
VODOPÁD OKAMŽIKU (Hana Pinknerová) 
Zpomalit pohled. Zachytit okamžik. Prožít vděčnost. Dopřát si čas k přemýšlení, snění, nasycení duše.

VODOPÁD BOŽÍHO SLOVA (Brigita Vimrová) 
Uzavřené skupinové setkání žen, kde budeme číst Boží slovo, sdílet se o něm a “prožívat ho” při použití  “zážitkové metody práce s Biblí”. Věřím, že prožijeme hluboké setkání s Kristem, 
o které se následně společně podělíme. Seminář je určen pro 15 žen z důvodu zachování skupinové práce, vytvoření prostředí, kde bude bezpečí a příležitost pro intimní prožitek setkání s naším Bohem.

VODOPÁD BAREV (Ing. Darina Černá) 
Vyjádřit svou chválu, své díky - Ježíši - lze mnoha způsoby. Kreativní seminář s názvem “Vodopád barev” umožní ženám svobodně projevit své pocity vůči Hospodinu prostřednictvím malby či kresby 
s použitím velkého množství barev, štětců a plátna. Počet účastnic je omezen na 10. 

VODOPÁD POZNÁNÍ (Lidka Pohanková) 
Jak lépe poznat Boha? Jak popsat toho, kdo je nepopsatelný? Jak uchopit toho, kdo je neuchopitelný? Jak změřit toho, kdo je nezměřitelný? Poznáváme ho, protože se nám On chce dát poznat, 
a čím víc ho známe, tím víc zjišťujeme, kolik toho o něm ještě neznáme. Ale když to společně dáme dohromady, budeme mu zase o něco blíž.

VODOPÁD ŽIVOTA (Jindřiška Římanová) 
Miluji život, proto „Vodopád života“. 

VODOPÁD TOUHY (Olga Moldanová) 
Touha je řeč naší duše. Vyjadřuje, o čem sníme, co potřebujeme. Nemocný člověk touží po zdraví; osamělý člověk po vztahu s druhými; rodiče touží po úspěchu svých dětí; ženy po lásce; 
muži po obdivu. Touha v sobě zahrnuje dary i ztráty, časy naděje i rezignace. Touha je jako žízeň, která nás vede k prameni nebo k ztroskotání, je to hlad po životě, který má smysl. 

Pořádá: Apoštolská církev | Více informací na webových stránkách: www.evanet.estranky.cz 


