Informacje
o wydarzeniu

Co mówią inni
o nas...

REKOLEKCJE ON-LINE
„FINANSE PO BOŻEMU” - NA PODSTAWIE
KURSU FINANSOWEGO CROWN
VII EDYCJA - OD 5 WRZEŚNIA

Zdziwiłem się, że otrzymałem tak dużo pięknych
świadectw uczestników rekolekcji z kursem Crowna.
Z serca więc polecam dla tych, którzy chcą lepiej
poznać biblijne spojrzenie na finanse, a przez to
spotkać Chrystusa.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu.
Do wyboru są następujące dni i godziny:
poniedziałek godz. 20:00
wtorek godz. 6:15
wtorek godz. 9:00
wtorek godz. 20:00

wtorek godz. 21:00 (termin dla Polonii zagranicznej)
czwartek godz. 20:00
piątek godz. 20:00
ORGANIZATOR:
Fundacja dla Rodziny z Oławy
www.dlarodziny.eu
fundacja@dlarodziny.eu
tel. 531 171 500

ks. Teodor Sawielewicz, Teobańkologia
Pieniądze przeplatają całe moje życie. Dopiero kurs
Crown ustawił je we właściwej perspektywie. Wiedzieć
to jedno, ale najtrudniejsze to zaufać Bogu i zmienić
życiowe nawyki. Walczę o to codziennie, a On mnie
uszczęśliwia.

REKOLEKCJE ON-LINE

FINANSE PO BOŻEMU

Dariusz Olczyk, Lokum Deweloper

Po przejściu rekolekcji z kursem Crowna odkryłam, że
nawet jak się ma mało można i oszczędzać, i dawać,
i nie mieć kredytów. Polecam kurs, bo ustawia życie
pod względem finansowym, uwalnia i wzmacnia
relację z Bogiem.

NA PODSTAWIE KURSU FINANSOWEGO CROWN

Beata Dyko, SOdC
Rekolekcje z kursem Crowna oparte na Biblii
prześwietliły Słowem Bożym moje serce i oświeciły
mój umysł, udowadniając, że Duch Święty tchnie
kędy chce i jest zdolny przemienić naszą finansową
codzienność. To skuteczna metoda zawierzenia swojej
teraźniejszości i przyszłości Bogu, dla którego nie ma
nic niemożliwego.
Przemek Janiszewski, Moc w słabości

Szczegóły i zapisy:
www.dlarodziny.eu/crown

Szczegóły i zapisy:
www.dlarodziny.eu/crown

Szczegóły i zapisy:
www.dlarodziny.eu/crown

To, jak dysponujemy
pieniędzmi,
wpływa na naszą więź

z Bogiem.

Dlaczego warto
zapisać się na kurs?
Pogłębisz relację z Panem Bogiem
i współmałżonkiem

Bóg ma wszystkie

odpowiedzi

na Twoje pytania.
Po prostu rozpocznij
tę podróż...

Nauczysz się, jak zaplanować
budżet i wydatki

Dowiesz się, jak oszczędzać
i inwestować

Zakres tematów

Czy wiesz, że w Piśmie Świętym
jest ponad 2300 fragmentów

praca

dotyczących zarządzania finansami,



a tylko 500 na temat modlitwy oraz wiary?

długi

Dlaczego Pan Bóg uznał temat

porada



spraw materialnych za tak ważny?



styl życia

Być może dlatego, że…



uczciwość

„sposób traktowania pieniędzy



dawanie

i zarządzania nimi jest zewnętrznym
wskaźnikiem naszego stanu duchowego”



(Howard Dayton – autor książki

Książki oraz podręczniki posiadają

„Twoje pieniądze się liczą”).

Imprimatur Kościoła Katolickiego

inwestowanie


wieczność

