PERSONLIGHETENS
UPPRÄTTELSE
Läs gärna här under, om hur andra har fått sina liv förvandlade genom att gå kursen ”Personlighetens Upprättelse ”.
Från utvärderingen av tidigare kurser:
”...jag har helt enkelt blivit upprättad!!!”
”Jag tycker att den här kursen har varit HELT OTROLIGT
BRA. Den har verkligen varit helande för själ och ande”

”Vi har sett många påtagliga
fysiska helanden,
ännu fler psykiska och andliga
upprättelser av personligheten”

Personlighetens
Upprättelse

”... suverän, upprättelse i själslivet...”
”Jag blev av med mitt självförakt”
”Jag har fått ett nytt liv”

Jag anmäler mig till kursen:
Personlighetens upprättelse
Anmälan till Kursansvarig Olof Rask
tel:		
0705 - 42 19 02
e-post: 		
olof.rask@gmail.com
Betalningen görs samtidigt för att registreras som
anmäld. •Bankgiro 5611-8631 • Swish 123 640 21 50
Märk på meddelande Personlighetens Upprättelse
Notera att det begränsat antal platser på kursen.
eller skicka in uppgifter nedan:
Namn:

Adress:

Postnr och postadress:

Ålder:

Skickas till:
Motala Baptistförsamling
Storgatan 5
591 33 Motala

Anmälan senast
26 augusti 2018

MotalaBaptist.se

En helandekurs
hösten 2018

Personlighetens upprättelse
- friskvårdskursen för en hel personlighet!

Kurstider
Lördag 8 september
Klockan 10.00 till 16.30
Söndag 9 september
klockan 17,00 till 19.00
Lördag 22 september
klockan 10.00 till 16.30
Kursdagarna innehåller sju olika föreläsningar och varje föreläsning avslutas med
att var och en erbjuds personlig förbön av
utbildade förebedjare/själavårdare.
Ur kursinnehållet
• Helande till ande, kropp och själ
• En hel personlighet - ett friskt andligt liv
• Att få ett bra själförtroende
• Att bli fri från depression
• Att bli fri från det förgångnas”tyranni”
• Att bryta med osunda kopplingar
• Ensamhet, tröst, flykt och vägen ut
• Att finna sitt rätta jag
• Konsten att bli älskad
• Problemen i min personlighet

Helande och upprättelse
Som människa drabbar livet oss på olika sätt.
Varje människa har upplevt många positiva
saker i sitt liv, men livet innehåller också en hel
del svårigheter.
Du kanske har blivit missförstådd, orättvist
behandlad, misshandlad, sjuk, utarbetad,
deprimerad, eller har du kanske ett dåligt
självförtroende?
Du kanske har försökt lämna dessa saker
bakom dig, men det är som om de sitter fast
och inte vill släppa taget.
Om du vill tag i dessa sakerna, finns det nu en
möjlighet.
I kursen ”Personlighetens Upprättelse” kommer
vi att fokusera våra blickar och förväntningar på
en god Gud, som vill hela oss från alla de
negativa händelserna i våra liv, som kanske har
skapat sår, rädslor, besvikelse, brist på
självförtroende, som bäddar för många fysiska
sjukdomar.
Känner du igen dig, tveka inte att gå kursen,
anmäl dig nu!

nnn
Plats:
Motala Baptistförsamling
Storgatan 5
591 33 MOTALA

De som undervisar i kursen är:

Pris:
Kurskostnad undervisning och möjlighet till förbön
och samtal 250 kr- inklusive mat och fika.
Info och Anmälan:
Anmälan före den 26 augusti 2018
Betalningen görs samtidigt för att registreras som
anmäld. på bankgiro 5611-8631 eller via Swish 123
640 21 50
Märk på meddelande Personlighetens Upprättelse.
Notera att det begränsat antal platser på kursen.
Anmälan till kursansvarig Olof Rask
tel: 		
0705 - 42 19 02
e-post: 		
olof.rask@gmail.com

Pastor och själavårdare
Kjell Zingmark

Själavårdare
Monica Gustafsson

Dessutom deltar ett antal utbildade förebedjare och
själavårdare

Arrangör: Motala Baptistförsamling
Kursen görs i samarbete med studieförbundet Bilda
Församlingen Kornhill i Halmstad

