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Toužíte prohloubit svůj vztah k Bohu? Chcete více rozumět sobě a své 
zbožnosti? Potřebujete se s někým sdílet o tom, co prožíváte v duchovním 
životě? Nemáte čas a prostor na to, abyste Bohu naslouchali v tichu a samotě?

Pak právě Vám nabízíme možnost zúčastnit se víkendového setkání z cyklu, 
který jsme nazvali 

ELTHÓN EFÉ
Jsou to slova ze stěžejního místa známého podobenství o marnotratném 
synu v Lk 15,17, která hovoří o tom, že marnotratný syn vstoupil do svého 
nitra, doslova přišel sám k sobě a řekl (řecky „eis heauton elthón efé“). Načež 
si uvědomuje a verbalizuje pravdu o sobě a naději, ke které vzhlíží:  vstanu a 
půjdu k svému otci…
A tato dvě slova vyjadřují i záměr našich setkání. Setkávat se s dalšími 
křesťany, ale hlavně se sebou samým. Rozmlouvat s druhými, ale i sám se 
sebou. Mít čas a prostor pro rozhovor, i pro naslouchání svému nitru v tichu. 
Uvědomit si kdo jsem, co je mou nadějí…

Mgr. Viera Kliszová  (1982)

Mgr. Pavel Šíma (1974)

psycholožka se zkušenostmi z Psychiatrické 
léčebny, Pedagogicko-psychologické poradny a 
ze soukromé poradenské a psychoterapeutické 
praxe. Vzdělává se v oblasti psychoterapie, 
navštěvuje Křesťanský sbor v Bohumíně.

studoval evangelickou teologii na ETF UK v Praze 
a v Tübingen. Pracuje v sociální oblasti. Člen a 
vikář sboru CB v Prostějově. 

Hřích jako vina (co špatného jsem udělal)

a dluh (co jsem neudělal, ale měl jsem)

 ● teoretické základy k tématu z teologické a psychologické oblasti
 ● skupinová zamyšlení s duchovním nebo psychologickým zaměřením
 ● hagioterapie (skupinové setkání s psychoterapeutickými prvky s využitím 

biblického příběhu)
 ● skupinové nebo individuální přemýšlení nad texty vztahujícími se k tématu
 ● možnost procházek do přírody, rozhovorů, individuálního duchovního a 

psychologického poradenství, samostatného rozjímání a modlitby

21. - 23. 06. 2013

1 890,- Kč (zahrnuje ubytování na 2 noci, plnou penzi, 
lektorné, podklady)

rekreační a vzdělávací středisko Beskydská oáza v Písku 
u Jablunkova (www.beskydskaoaza.cz)

Počet účastníků:  minimum 8, maximum 13

Přihlášky je možno zaslat do 15.04.2013 
- mailem na 
         kliszova@psychologicke-poradenstvi.com
nebo 
- telefonicky na +420 604 672724. 
- do přihlášky uveďte jméno, rok narození a telefonický kontakt 

Po přihlášení Vám budou zaslány údaje pro platbu zálohy ve 
výši 890,- Kč.

http://psychologicke-poradenstvi.com/elthon-efe


