Zapraszamy na Kurs "Saline Process"
2020-05-09

Zapraszamy na Kurs "Saline Process"
- sesja wstępna, poniedziałek 11.05.2020 o godz. 20:00;
platforma Zoom,
Sesja odbędzie się w jęz. angielskim; w przyszłości
planujemy kurs w wersji polskiej.
Kurs uczy o tym, jak być solą i światłem Chrystusa w swoim
miejscu pracy.
Zapraszamy!
https://zoom.us/j/8021847357
ID: 8021847357

www.chsm.org.pl

1

Wed, 27 May 20 05:33:40 +0200

----W ramach naszego nowego cyklu “Razem na odległość” zapraszamy na
pierwszą wirtualną wersję kursu Saline Process. Kurs w języku angielskim
odbędzie się na platformie Zoom, trwać będzie 8 tygodni w poniedziałki, godz.
20:00-21:00.
Kurs prowadzony jest w języku angielskim, tym razem bez tłumaczenia, ale w
przyszłości planujemy kurs po polsku, taka by mógł być dostępny dla jak
największej liczby naszych członków i sympatyków.
Kurs Saline (Sól ﬁzjologiczna) w bardzo praktyczny sposób uczy jak być “solą i
światłem” Chrystusa w swoim miejscu pracy, jak być świadectwem Bożej
miłości, zarówno dla naszych pacjentów jak i współpracowników.
W ostatni poniedziałek, 11 maja odbyła się sesja wstępna.
Już ta jedna sesja nauczyła nas paru praktycznych spraw.
1.

nie jesteśmy sami – jeżeli Bóg powołuje nas do swojej pracy to także da
nam moc, moc Ducha Świętego (Dz.Ap. 1:8)

2.

bycie “solą i światłem” – to styl życia, bardziej niż wykonywanie zadania

3.

Bóg daje nam narzędzia, i uczy jak je używać; po to właśnie jest ten kurs

Każdy człowiek jest gdzieś w drodze do Boga, dalej lub bliżej.
1.

warto zadać sobie pytanie, gdzie w tej drodze do Boga jest mój pacjent,
współpracownik, lub ja sam

2.

Droga do Pana składa się z wielu małych kroczków, nie próbujmy ich
przeskakiwać

3.

To Bóg przyprowadza ludzi do siebie, naszym zadaniem jest wykonywać
Boże zadania w tym dziele

4.

Tak jak w rolniczej metaforze – najpierw uprawiamy glebę, potem siejemy,
potem dopiero zbieramy plony; najwięcej czasu i wysiłku zajmuje uprawa,
przygotowanie gleby

5.

Nie jesteśmy sami – jeden orze, drugi podlewa, trzeci zasieje…
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Dlaczego wiara jest istotna w opiece medycznej?
1.

badania naukowe potwierdzają dobry wpływ wiary na proces leczenia

2.

tak mówi Biblia, tak mówi Jezus

Co to znaczy być “solą i światłem”?
Znaczy to być wybranym przez Boga aby mieć duchowy wpływ na środowisko w
którym jesteśmy.
być solą – Kol 4:6
być światłem – Jan 1:5
być świadectwem – Dz. Ap. 1:8

Wielu pacjentów jest otwartych na duchowe rozmowy, o ile tylko podejdziemy do
tego :
taktownie
z szacunkiem
z przyzwoleniem pacjenta
1 Pet 3:15
Jaka jest moja rola? – Być błogosławieństwem! Aby to było możliwe trzeba:
być duchowo żywym i zdrowym
mieć duchowy wpływ na otoczenie (5xC)
zbudować odpowiednią atmosferę

Aby mieć duchowy wpływ na innych potrzeba 5xC
1.

Character – naśladujący Chrystusa

2.

Competence – zawodowe kompetencje

3.

Compassion – współodczuwanie
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4.

Communication – dobra komunikacja

5.

Courage – odwaga

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno członków ChSM jak i
naszych przyjaciół.
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