
Sunt o mulțime de teorii despre creșterea și educarea copiilor. Dar dacă 
teoriile modern fac mai mult rău decât bine copiilor noștri? Care este 
impactul spiritual în creșterea și educarea copiilor noștri?

FolosindFolosind cercetările cele mai recente în dezvoltarea creierului uman și al 
educației, Joshua White creionează o imagine clară a metodei lui 
Dumneze pentru educația copiilor, și trage cortina la o parte pentru a 
expune unuele metode satanice care atacă copii de astăzi. Îmbogățiți de 
o gamă de cunoștințe practice și teoretice; părinții și educatorii vor putea 
pleca de la acest seminar echipați pentru a educa copii pentru împărăția 
lui Dumnezeu.

O ț
CARE GÂNDEȘTE
Cum să creștem copii care să gândească 

pentru împărăția lui Dumnezeu.

Prezentat de:

Autorul, vorbitorul și cercetător al dezvoltării copiilor
Joshua White



- VINERI SEARA -
UN MOTIV PENTRU A EXISTA 
Principii de acevărată educație în timpul sfârșitului

- SABAT DIMINEAȚA -
METODELE DE CONTROLUL MINȚII DIN TIMPUL DIN URMĂ
Satana are planuri ascunse în chiar lucrurile din viața de zi cu zi a Satana are planuri ascunse în chiar lucrurile din viața de zi cu zi a 
copilului!

- SABAT DUPĂ AMEAZĂ - 
MAI BINE MAI TÂRZIU DECÂT MAI DEVREME 
Facând treabă bună la timpul nepotrivit
Caracterul, dezvoltarea minții și priorități puse greșit în primi ai 
copilului. 

ICHILD /COPILUL-IICHILD /COPILUL-I
Cum elecronicele de fapt programează mintea copilului
În lumea care ne inundă cu elecronice, ce ne spun cercetările despre 
folosirea lor de către copii.

TIMP PENTRU ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Cărți și DVD-uri sunt puse la dispoziția cumpărătorilor după apusul soarelui.

Autor, vorbiror și cercetător în domeniul dezvoltări copiilor, Joshua 
White este directorul fundației A Thinking Generation Ministries. 
Cercetările detaliate în domeniul dezvoltări copiilor l-a făcut pe 
Joshua White să descopere că educația copiilor pentru împărăția lui 
Dumnezeu trebuie să înceapă în anii cei mai mici. În seminarul său, 
Joshua folosește ultimele cercetări  ale dezvoltări creierului uman și 
dezvăluie atacul satanic asupra minții copiilor, și ne prezintă metode 
de educare a copiilor noștri.de educare a copiilor noștri.

VA FI ÎN ROMANIA PE 1 SEPTEMBRIE
BELIU-ARAD
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