T I T K A I N K címmel
BIBLIODRÁMA önismereti csoportot indítunk
„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!”
(Péld, 4:23)
Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt 2016 júniusától induló – 12 alkalomból álló –
BIBLIODRÁMA csoportunkba.
Mindannyiunk életében vannak olyan fontos pillanatok és azokhoz kapcsolódó érzéseink,
félelmeink, amelyeket nem tudunk, vagy nem akarunk senki mással megosztani, csak Istennel.
Nem tudjuk, miért történnek velünk olyan életesemények, amelyeket ugyan örökre őrizünk
szívünkben, mint egy kitörölhetetlen dallamot, újra és újra átélve akkordjait, mégis egyelőre csak
várhajuk folytatásukat. Tudjuk, hogy Isten a legjobbat akarja nekünk, mégsem értjük, Urunk miért
nem ad meg számunkra valami olyat, amire oly régen vágyunk. Fontos kérdés, hogy tudunk-e
ilyenkor is feltétlenül bízni benne, szomjazzuk-e vigasztaló jelenlétét életünkben. Hagyjuk-e, hogy a
titkos bánat rátelepedjen szívünkre, ahelyett, hogy ha már függnünk kell valamitől, Őt tennénk
függésünk középpontjává. Mert Ő az, aki sosem feledkezik meg rólunk, akinek úgy, ahogyan
vagyunk, számítunk! Mit jelent számunkra akarata, hogy legyünk szilárdak és állhatatosak, van-e
„megtartó” hitünk csalódásaink közepette, vagy akkor is, amikor úgy érezzük, megfáradtunk?
Engedjük-e, hogy ilyenkor is Ő vezessen? Ezekre a kérdésekre keressük együtt a választ!

A csoport vezetői:
Oláh Andrea pszichológus, bibliodráma vezető, karrier-tanácsadó, coach
Tatai Klára teológus, mentálhigiénés szakember, bibliodráma vezető
A bibliodráma olyan önismereti csoportmódszer, amely lehetőséget kínál - a Biblia gazdag és
mély szöveganyával és szereplőivel való személyes találkozások, azok életre keltése révén önmagunk jobb megismerésére, élethelyzeteink / konfliktusaink megoldására, felismerések /
új értelmezések felfedezésére, döntéseink és választásaink mögött meghúzódó motivációink
jobb megértésére, ezáltal viselkedésünk és beállítódásaink megváltoztatására.
A csoportban való részvételhez semmiféle színészi képességre nincs szükség, csupán
érdeklődésre és nyitottságra. A Szentírás alapos ismerete sem előfeltétel, hiszen a vezetők
minden szükséges információt biztosítanak.
Az alkalmakat kéthetente, kedd esténként tartjuk, 18.00-21.30 között.
(2016. júniustól - 2017. februárig, július-augusztus kimarad)

Helyszín: Budapest belvárosában, jól megközelíthető helyen (részletek később).
Részvételi díj: 5000 Ft/alkalom (az összeg a terem bérleti díját is tartalmazza).
A csoportot személyes interjú előzi meg (időpontja személyes egyeztetés függvénye).
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. május 14.
(A csoport létszáma korlátozott, a jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni.)
Jelentkezés és további információk:
Oláh Andrea: 70/425 7407, olahandrea74@freemail.hu
Tatai Klára: 20/773 9542, babka.klara@gmail.com

Köszönjük, ha továbbküldöd érdeklődő ismerősödnek a meghirdetést!

