Dvēseles dziedināšans dienas - Attiecības: es, citi, Dievs

Ar moto - „Dzīves inventarizācija. Attiecību garīgie likumi. Dievs ir labāks, nekā
tu domā... un cilvēks arī”
Tiem, kas meklē atbalstu un tiem, kas vēlas atbalstīt
no 1. līdz 3. novembrim jau otro reizi Rīgā norisināsies Dvēseles dziedināšans dienas,
kur vienuviet varēs uzklausīt Latvijas lielāko konfesiju pārstāvjus, priesterus,
mācītājus, teologus, atbalsta grupas, psihoterapeitus un kopienu pārstāvjus. Pasākumu
organizē mācītājs, pastorālterapeits Kaspars Bērziņš sadarbībā ar DOMINUS
kopienu.
Lekcijās un semināros, ko vadīs vairāk nekā 20 pašmāju un citu valstu lektoru,
piedalīties aicināts ikviens, kurš interesējas par kristīgo padomdošanu, psihoterapiju,
atbalsta grupām un dažādiem garīgajiem vingrinājumiem, lai veidotu labas attiecības
ar sevi, cilvēkiem un Dievu.
Kā uzsver Kaspars Bērziņš, šis ir starpkonfesionāls, ekumēnisks pasākums, kurā
aicināti piedalīties ne tikai kristīgo draudžu locekļi, bet ikviens, kurš meklē garīgu
atbalstu vai interesējas par teoloģiju un psiholoģiju.
Lekcijas, semināri, garīgie vingrinājumi, mazās grupas, personiskas sarunas,
aizlūgšanas, teoloģijas un psiholoģijas sastapšanās, pieredzes stāsti, laulību kursi,
grāmatu galdi un pielūgsme - Dvēseles dziedināšanas dienu programma galvenokārt
veidota pašu dalībnieku garīgajai izaugsmei un dvēseļu dziedināšanai, bet būs arī īpaši
semināri tiem, kas vēlas kļūt par kristīgajiem padomdevējiem vai izveidot atbalsta
programmu savā draudzē.
Kas ir Dzīves inventarizācija?
Svarīgs ir jautājums - vai dzīves inventarizācijai jānotiek tikai nāves brīdī vai tomēr to
varam veikt jau šodien. Dvēseles dziedināšanas dienās mēs piedāvājam negaidīt līdz
nāves brīdim, kad Jēzus Kristus veiks mūsu dzīves inventarizāciju, bet darīt to pašiem
jau šodien, šeit un tagad.
Dvēseles dziedināšanas dienās piedalīsies vairāk nekā 20 lektori – garīdznieki,
psihoterapeiti, psihologi, drāmas terapeiti, mākslas terapeiti, deju terapeiti un pat
pasaku terapeiti. Pasākums būs ar praktisku, nevis teorētisku ievirzi, ar domu – lai
katrs var paņemt sev to, kas vajadzīgs tieši viņam. „Mācītājus un priesterus aicinu
dalīties savā pieredzē par kalpošanu draudzē un attiecībām ar cilvēkiem,” uzsver
Kaspars Bērziņš.
Revīzija pāru attiecībās
Īpaša sadaļa šajās Dvēseles dziedināšanas dienās veltīta laulātiem pāriem un
attiecībām ģimenē. Par to, kā veidot attiecības, ar kādiem izaicinājumiem jāsastopas

laulībā, kā risināt problēmas un daudziem citiem aktuāliem jautājumiem savā
personiskajā pieredzē dalīsies pieci pāri, kuri laulībā vadījuši ilgus gadus.
Uzaicinātie pāri - mācītājs Ģirts Prāmnieks ar sievu Annu, mācītājs Uģis Brūklene
ar sievu Annu, kustības “Īsta mīlestība gada” vadītāji Kaspars un Leida Ozoliņi,
kā arī misijas “Pakāpieni” vadītāji Viljams un Dana Šulci atklāti, patiesi, neko
neslēpjot un nenoklusējot dalīsies savā pieredzē par attiecību kopšanu un
komunikāciju laulāto starpā, par seksuālo dzīvi, stāstīs par konfliktiem ģimenes dzīvē
un kā to pārvarēt, ar kādiem izaicinājumiem un pārbaudījumiem ģimenes ir sastapušās
un kā ģimenes ir izdzīvojušas šīs situācijas par to visu runāsim semināros.
Laulātajiem pāriem būs iespēja uzdot jūs interesējošos jautājumus. Šie semināri ir
domāti gan tiem, kas dzīvo laulībā jau daudzus gadus, gan arī tiem, kas vēl tikai
gatavojas stāties laulībā. Kādi ir ilglaicīgas laulības dzīves noslēpumi par to uzzināsim
semināros.
Dvēseles dziedināšanas dienās piedalīsies lektori un semināru vadītāji –



















katoļu priesteri Andris Priede
katoļu priesteris Andris Kravalis
pareizticīgās baznīcas priesteris Tēvs Nils Druvaskalns
Rīgas Lutera draudzes mācītājs Indulis Paičs
atkarību speciālists, luterāņu mācītājs Māris Ķirsons
Rīgas Pāvila luterāņu draudzes mācītājs Ģirts Prāmnieks ar sievu Annu
luterāņu mācītājs Uģis Brūklene ar sievu Harinu
programmas “Īsta mīlestība gaida” vadītāji Kaspars un Leida Ozoliņi
Anglikāņu baznīcas priesteris Juris Cālītis
mūzikas terapeite Ineta Heinsberga
drāmas terapeite Ieva Muktupāvela
luterāņu mācītājs Ralfs Kokins,
psihoterapeits Andris Veselovskis
kustību un dejas terapeite Jana Ozoliņa
pasaku terapeite, psihodrāmas terapeite Jeļena Paņkova
misijas “Pakāpieni” vadītāji Viljams un Dana Šulci
Nacionālo Bruņoto spēku kapelāns, luterāņu mācītājs Normunds Celmiņš

Visos semināros būs iespēja uzdot jautājumus semināru vadītājiem.
Pieteikšanās Dvēseles dziedināšans dienām:
Elektroniski, aizpildot anketu interneta mājaslapā www.dominuskopiena.lv un
iemaksājot dalības maksu norādītajā bankas kontā.
Turpat pieejama arī plašāka informācija par pasākumu, lektoru saraksts, lasāmviela,
hronika un programma.
Norises vietas:

Piektdien, 1. novembrī:
18.00 – 21.00 Dvēseles dziedināšanas dienu atklāšana Pestīšanas armijas namā, Rīgā,
Bruņinieku ielā 10a, ar lektoru uzrunām starp slavēšanu un pielūgsmi. Slavēšanu
vadīs Āgenskalna baptistu draudzes slavēšanas un pielūgsmes grupa. Ieeja par
ziedojumiem.
Sestdien, 2. novembrī:
9.00 – 19.00 lekcijas un semināri Rīgas Stradiņa universitātē, Rīgā, Dzirciema ielā 16.
19.00 – 21.00 koncerts pasākuma dalībniekiem, muzicēs Valdis Indrišonoks ar grupu.
Svētdien, 3. novembrī:
9.00 – 18.00 lekcijas un semināri Rīgas Stradiņa universitātē, Rīgā, Dzirciema ielā 16.
12.00 – 13.00 koncerts pasākuma dalībniekiem, uzstāsies Rīgas Gospeļkoris.
18.15 – 19.15 pasākuma noslēgums ar slavēšanu un pielūgsmi, vadīs Āgenskalna
baptistu draudzes slavēšanas un pielūgsmes grupa.
Dalības maksa:
1. novembrī atklāšana – ieeja par ziedojumiem.
2. un 3. novembris:
Ls 12 – samaksājot līdz 27. oktobrim;
Vēlams pieteikties laicīgi, vietu skaits – ierobežots.
Pasākuma norises vietā varēs iegādāties tematisku literatūru un informatīvus
materiālus par dažādām iespējām saņemt palīdzību un atbalstu tepat Latvijā.
Dvēseles dziedināšanas dienas rīko mācītājs, pastorālterapets Kaspars Bērziņš
sadrabībā ar DOMINUS kopienu.
Papildus informācija:
www.dominuskopiena.lv; e-pasts: info@dominuskopiena.lv
Tālr. 29622255

