MIŁOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO
3 października 2020 r.(sobota)
godz. 10:00-12:00
Zapraszamy na spotkanie on-line.
Link do spotkania:
https://tiny.pl/75wgx
Meeting ID:91252026187
Numery telefoniczne i kody do połączenia telefonicznego
+48223987356,,91252026187# Poland
+48223065342,,91252026187# Poland

„Owoce dojrzewają w słońcu, ludzie zaś w świetle miłości” - Julius Langbehn
Każdy potrzebuje miłości. Jest ona paliwem dla naszego życia, które sprawia, że dorastamy i
dojrzewamy. Buduje naszą tożsamość i bezpieczeństwo. Miłość ma wpływ na życie pojedynczej
osoby oraz jej relacje w rodzinie i społeczeństwie.
Swoim przemyśleniami na ten temat podzielą się z nami:
Jagoda Markiewicz - ukończyła fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale jej życiową pasją jest
pomaganie kobietom w przemianie osobistej, duchowej, zawodowej i społecznej. Jest mężatką,
mamą dwóch dorosłych synów. Jagoda będzie mówić o Miłości, która może odmienić nasze życie,
zmienić nasze relacje, poczucie przynależności i bezpieczeństwa.
Alicja Drgas - żona od 8 lat, mama dwóch synów. Psycholog z zawodu i zamiłowania, zwłaszcza
jeśli prowadzi to do rozwoju i odkrywania sensu życia. Na co dzień pracuje w Rodzinnej Poradni
Psychologicznej na Śródce, gdzie prowadzi terapię indywidualną, konsultacje, warsztaty oraz
grupę terapeutyczną.
Małgorzata Stanisławiak - żona od 11 lat, mama wesołej gromadki (córki oraz dwóch synów), z
zamiłowania i zawodu psycholog, pasjonująca się relacjami rodzinnymi. Na co dzień pracuje jako
psycholog szkolny oraz w Rodzinnej Poradni Psychologicznej na Śródce, gdzie prowadzi terapię
indywidualną, konsultacje, warsztaty oraz grupę terapeutyczną.
Alicja i Małgorzata wspólnie tworzą blog: mamrefleksje.pl
W swoim wystąpieniu zaproszą nas do zastanowienia się nad kwestią przynależności, tożsamości,
poczucia własnej wartości. Do odkrywania, w jaki sposób te obszary wzajemnie na siebie
wpływają oraz jak możemy je świadomie rozwijać. Do zastanowienia się nad tym, jaki wpływ
miały więzi i relacje rodzinne na to, kim jesteśmy teraz oraz co dziś chcemy i możemy dawać w
tym zakresie naszym rodzinom i bliskim.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Emilią Dembińską
tel. +48728811629
e-mail:emilia.dembinska.pn@gmail.com

www.forumkobiet.pl

Serdecznie zapraszamy!

www.genezaret.pl

Zaproszenie

