
    Posláním Ježíše Krista byla služba lidem v oblasti kom-
plexního zdraví. Cílem kurzu LIGHT je naučit se Jeho 
metodám služby adaptovaným pro moderního člověka. 
      Náplň studia: Principy zdraví a prevence nemocí, 
Vodoléčby, Základy masáže, Byliny, Detoxikace, Přírodní 
léčebné prostředky, Zdravá výživa a vaření, Zdravotní 
cvičení, Veřejný projev a Tvorba prezentace, Podpůrné 
misijní projekty, Křesťanské manželství, Etika, Výchova, 
Práce na školách, Kluby a Výstavy zdraví, Venkovský život, 
Evangelizace, Knihy Daniel a Zjevení, Hudba, Dar 
proroctví, Svatyně, Život v Kristu.
     Součástí bude i praxe v misii, zdravém vaření a službě. 
Absolventi si odvezou řadu užitečných materiálů. Ranní i 
večerní chvilky obohatí kurz zaslíbeními, písněmi, 
modlitbami i zkušenostmi.   

Přednáší:
MUDr. Jochen Hawlitschek, MPH, BA 
dřívější vedoucí odd. zdraví EA divize 

MUDr. Milan Moskala
misijní lékař New start pobytů, zahraničních i místních seminářů

Jana Konečná R.S.
organizátorka LIGHT kursů a New start pobytů a další … 

14 – ti denní praktický 

misijní kurs

se zaměřením 
na efektivní metody 

zdravotně misijní služby

14. - 28. 8. 2016 

Institut preventivní péče o zdraví
a LIGHT international, Drietoma 85
okr. Trenčín, www.lightkurz.cz
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Cena: v dotované ceně 1000,- Kč /37 EUR je 
zahrnuta strava, ubytování a materiály. Absolventi 

celoročního kursu s praxí mohou žádat
o stipendium. Podmínka: touha sloužit po vzoru 

Ježíše Krista
Žádoucí: ochota růst ve vztahu k Ježíši i bližním      

           

        
        

        Motto: „Ne vy jste si vyvolili mne, 
   ale já jsem si vyvolil vás…“ Jan 15,15-17
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        Motto: „Ne vy jste si vyvolili mne, 
   ale já jsem si vyvolil vás…“ Jan 15,15-17

Přihlášky: zasílejte do 30. 7. 2016 na adresu 
      info@ippoz.cz, Tel.: +420 732 267 771
                      skype: janinka777

Kompletní informace najdete 
na www.lightkurz.cz
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