A 8/5. oktatási hétvége órarendje
Dátum:
Tematika:

(2014/2015. év „Spirituális Lélek-vezetés” / SZINTÉZIS Szabadegyetem)

Február 14. (SZOMBAT) / NYITOTT NAP!
Isteni kegyelem

Dátum:
Tematika:

Az ábrahámi vallások túlvilágképei
Hit és transzcendencia

Február 15. (VASÁRNAP)
Isteni kegyelem
Az ábrahámi vallások túlvilágképei
Hit és transzcendencia

09.50 – 10.00 Témafelvezetés: 10’

09.50 – 10.00 Témafelvezetés: 10’

10.00 – 10.40 Előadás: 40’ Paulinyi Tamás író, pszi-kutató
Üdvözülések a bűnhődések a történeti vallások túlvilágképeiben

10.00 – 12.00 Önismereti műhely 1. (interaktív csoportfoglalkozás): 120’
Faragó Melinda pszichológus, rendszerterapeuta
témák:

10.40 – 11.00 Zenei bemutató: 20’ Dávid Viktória operaénekes: „Hit-vallások...”
11.00

S z ü n e t

a gyászmunka segítése – saját gyász és/vagy segítői aspektus

(20’)

(pszichodramatikus technikák, rendszerállítás segítségével) és/vagy

11.20 – 12.20 Kerekasztal-beszélgetés: 60’ Rácz Géza vallásbölcsész, Dr. Nagypál Sz.,
moderátor: Paulinyi T.

elvesztéssel, elmúlással kapcsolatos hallgatói saját élmények megosztása

Bűn és erény, halál és feltámadás a keresztény hitben, a lélektan és a
keleti vallások tükrében
12. 20

E b é d s z ü n e t

(40’)

13.00 – 13.40 Előadás: 40’ Dr. Nagypál Szabolcs római katolikus teológus
A keresztény túlvilág (Az ábrahámi vallások 1.)
13.40 – 14.20 Előadás: 40’ Fináli Gábor rabbi-helyettes
A zsidó másvilág (Az ábrahámi vallások 2.)
14.20 – 15.00 Előadás: 40’ Galgóczi István iszlám szakértő
Az iszlám pokol és paradicsom (Az ábrahámi vallások 3.)
15.00

S z ü n e t

Válaszadás hallgatói kérdésekre
S z ü n e t

12.00

E b é d s z ü n e t

(60’)

13.00 – 15.00 Önismereti műhely 2. (interaktív előadással): 120’
Tar Ildikó bölcsész, álomszimbológus, asztrológus
téma: a halál archetípusai, szimbólumai az álommunkában
cím: A Biblia álmai / Egységélmények az álmokban /
Istenségekkel való találkozás az álmokban

(20’)

15.20 – 16.30 Előadás: 70’ Dr. Bistey Zsuzsa pszichológus
„Holokauszt; –újraszületés a hamvakból”
(a témához kapcsolódó könyvek ismertetésével)

16.30

(élő mélyinterjú)

(20’)

16.50 – 18.00 Előadás: 70’ Bóna László homeopata, szakíró
Egy életem egy halálom? –belső képeink a halálról: a bizonyosságok és
kétségek között vergődő ember
(példák személyes életutakon keresztül az előadó "Méreg, ami éltet,
avagy a Homeopátiás Halottaskönyv" c. könyve alapján)”

Helyszín:
IBS Office Center, Bp. II. ker., Tárogató út 2-4.
- SZOMBAT (NYITOTT NAP!): a) előadások: Színházterem (fsz.),
b) Pálmai Anna (graf.-írásszakértő) ingyenes grafológiai tanácsadása
Kisterem (fsz.) - sorszám alapján 10.30-tól 13.00 óráig!
- VASÁRNAP: 10-es terem (fsz.)
Belépők (csak a szombati napra!):
- aktuális hallgatók vendégeinek: 5.000 Ft
- volt hallgatóknak, külsősöknek kedvezménnyel (diák, nyugd.): 6.400 Ft
- külsősöknek: 7.800 Ft

