Forum Kobiet
Forum Kobiet

zaprasza

tworzą kobiety, które pomagają kobietom
w rozwoju osobistym, zawodowym, społecznym
i duchowym, w budowaniu poczucia własnej
wartości, znalezieniu spełnienia w życiu
i w pozytywnym oddziaływaniu na swoje
otoczenie w oparciu o wartości chrześcijańskie.
Jest chrześcijańską organizacją non-profit
działającą w ramach Ruchu Nowego Życia.

www.forumkobiet.pl
na spotkanie z Shelley Drake

W świecie (czy w sieci?) emocji
15 października 2011, godz. 10-13
Dom Kultury Stokłosy
Warszawa, ul. Lachmana 5
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Zapraszamy:
Dom Kultury Stokłosy
Warszawa, ul. Lachmana 5
Sala na piętrze „Galeria U”
(niedaleko stacji metra Stokłosy, dojście
w kierunku sklepu E.Leclerc; dojazd autobusami
185, 503 – przystanek ul. Strzeleckiego;
aut. 136, 193 – przystanek Magellana)
Koszt 10 zł (w tym poczęstunek),
płatne na miejscu
Zapisy do 13 października 2011:
Małgorzata Borecka tel. 503 359 054
Elżbieta Sylwestrowicz tel. 663 224 471
www.forumkobiet.pl
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Jako kobiety, zostałyśmy obdarzone przez Boga
bogactwem emocji. Czy jest to atut czy
przeszkoda? Jak wykorzystać dobre emocje, a jak
radzić sobie z negatywnymi? Refleksjami na ten
temat podzieli się z nami gość z USA, Shelley
Drake.
Shelley Drake – pisarka (m.in. autorka książki
„W dolinie cienia”), doradca, mówczyni, od wielu
lat pracuje w różnych organizacjach chrześcijańskich. Od 28 roku życia zmaga się z chorobą
i bólem, a jednocześnie wszędzie głosi przesłanie
o Bożej miłości. Kilkakrotnie była również
w Polsce. Obecnie, wraz z mężem Kirkiem, jest
zaangażowana w służbę chrześcijańską w jednym
z kościołów w USA.

Serdecznie zapraszamy!

