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MŰHELYMUNKÁK 
a feleségek és édesanyák lelki hétvégéjén 

 
 

1. ISTEN TERVE VELEM – bibliai elmélkedés 
 
 Feleségként, anyaként szükségünk van megújulásra.  
 A hivatás évében nézzünk rá hivatásunkra, amit megtaláltunk, amit élünk, amit keresünk, 
amiben erősödni akarunk.  
 Ehhez Isten szavát, a Szentírást hívjuk segítségül.  
 
 Műhelyvezető: György Ida 
 
 

2. „CSAK AZ SZÁMÍT, HA RÁM NÉZEL, HOGYAN LÁTSZ ENGEM” 
 
 Kezdő feleség vagy? Még csak kóstolgatod a családos élet „ízeit”? Még keresed az 
egyensúlyt a család a munkád/a karrier között? Szeretnél megfelelni? Jó lenni? Elég lenni?  
A jó Istennek tökéletes, a számunkra lehető legjobb terve van velünk kapcsolatban. Hívlak, hogy 
keressük meg közösen Istennek a személyes, ránk vonatkozó válaszait, az Ő szeretetének 
tükrében. 
 
 Műhelyvezető: Csúcs Nóra 
 
 

3. GYERMEKEINK ELENGEDÉSE 
 
Erik Erikson neves fejlődéspszichológus, híres pszichoanalitikus ,,Az élet nyolc szakasza” című 
műve segítségével járjuk végig gyermekeink pszichoszociális fejlődésének életszakaszait, majd 
ennek alapján ismerkedhetünk meg az elengedés művészetével. 
 
Igazi kihívás egy édesanyának, ugyanakkor egész életre szóló kaland. 
 
 Műhelyvezető: Mátis Judit 
 
 

4. HOGYAN BOCSÁSSAK MEG ÖNMAGAMNAK? 
 
Sokan követtünk el olyan dogokat, amiket szeretnénk nem megtörténtté tenni, elfelejteni. 
Cipeljük lelkünkben ezeknek a súlyát, szégyenét, amelyek szabadságunkat korlátozzák, 
akadályozzák lelki békénket. Ez az alkalom egy lehetőség, hogy ránézzünk még egyszer és 
odaadjuk, letegyük ezeket terheket, engedjük Istent cselekedni. Vannak Neki gyógyírjai. 
  

Műhelyvezető: István Editke 
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5. JUVENTUTTI ALAPÍTVÁNY: BIZTONSÁGOSABB ONLINE SZÜLŐKNEK 
 
Az interaktív előadás során olyan témákat járunk körbe, mint az online bántalmazás, különböző 
online jelenségeket vizsgálunk meg rávilágítva a biztonságosabb használat mikéntjére, 
megnézzük azokat a problémákat, amivel a gyermekek és szülők leggyakrabban találkozhatnak 
online tevékenységeik során, hasznos praktikákkal, tanácsokkal szolgálunk, sőt a közösségi 
oldalak biztonsági beállításaiba is betekintünk egy tudatosabb felhasználói kör kialakításának 
céljával. Megnézzük a gyermekek által leggyakrabban használt közösségi oldalak működését, 
alkalmazható tanácsokat igyekszünk kínálni, valamint rá kívánunk mutatni egy irányra, mely 
segíthet a jövőre nézve megfelelően kezelni a technikai eszközök használata során felmerülő 
különféle problémákat. 
 
 Műhelyvezető: Balázs Brigitta  
 
 

6. TITKOS JELZÉSEINK NYOMÁBAN, TERMÉSZETESEN 
 
Isten csodálatos teremtményei vagyunk mindannyian. A női test működése igazi rejtély. Azokat a 
titkos jelzéseket megfigyelve, amik a termékenységünkre utalnak, önmagunk megismerésében, 
nőiességünk kiteljesedésében segítenek.  
Erre alapozva készülni, tervezni egy új élet befogadását és megélni a szexualitás ajándékát a 
házastársi kapcsolaton belül. 
  

Műhelyvezető: Csiszer Hajnalka 
 
 

7. GYÜMÖLCSÖZŐ ÉLET 
 
Gyermekáldásra vágysz és ez nem úgy alakul ahogy elképzelted? Mi lesz ha...? Miért pont én? 
Várakozás, csalódás, remény, fájdalom, kudarc, önvád... ez csak néhány érzelmi reakció ami 
feltör bennünk... Küszködéseink közepette mi az, ami életünket gyümölcsözővé teszi? Mi az, ami 
értelmet tud adni életünknek?  
Egy interaktív műhelymunkára hívunk, ahol közösen kereshetjük a válaszokat, és ahol hisszük, 
hogy Isten be akar minket tölteni azzal az örömmel, reménnyel és vigasztalással, amit csak Ő tud 
megadni. 
  

Műhelyvezető: Sófalvi Adél 
 
8. ERŐFORRÁSAINK 
 
Mi az, ami erőt ad nekem a házasságomban? Mi az, ami elveszi az erőmet? Honnan, miből 
töltekezem? Egy kis beszélgetés ezen kérdések kapcsán. 
 
 Műhelyvezető: Kelemen Zsóka 
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10. 
MI 

9.VAN HA ÜRESEDIK, VAGY MÁR ÜRES A FÉSZEK? 
 
Milyen, amikor már átérezzük az igazságtartalmát annak, hogy gyerekeinket ajándékként kaptuk 
a Teremtőtől? Egyre kevesebbet vannak velünk.... Mi segíthet, hogy ezt az életszakaszt is bölcsen 
éljük meg? 
 
 Műhelyvezető: Komán Katica 
 
 

10. KIÚT AZ ÉRZELMI BÉNASÁGBÓL 
 
Bénaságaink nem mások, mint életünk nem működő részei. „Fogd ágyadat és járj!” Mi akadályoz 
meg benne, hogy örömömnek, fájdalmamnak hangot adjak? Vagy hangtalanul hordozom őket? 
Már nem álmodom, nem vágyódom? Milyen érzések vannak bennem? Tudok figyelni rájuk? Van 
kivel megosztanom? Fel tudok állni és járni? Hivatásomat felismerni és tenni? 
 
           Műhelyvezető: Tuzson Erika 
 
 
11. KERESZTÚT  
 

Vezető: Tunyogi Babi 
 
 
12. LELKIGONDOZÓI BESZÉLGETÉS 
 
A műhelymunkák ideje alatt lelkigondozói beszélgetésre lesz lehetőség Bakó Máriával és Kertész 
Marikával. 
 


