dotazník

Můj život v číslech
Jaký je tvůj
oblíbený verš
z Bible?

Kolik členů
má
tvá rodina?







11

15,16

5-12

Byl to okamžik, kdy jsem pochopila, že
nejsem automaticky Boží dítě - pozvala
jsem Pána Ježíše do svého srdce. Od té
chvíle vím, že k němu patřím a smím být
Božím dítětem.

Jan

Kolik ti bylo let,
když jsi
uvěřila v Boha?

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem
vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste
šli a nesli ovoce...

Členové mé rodiny mají čtyři nohy a bílé
chlupy, jsou velmi věrní, mazliví a moje
velká láska: www.pramaju.cz

Kolik máš
doma
květin?

Kolik jsi
přečetla
knih?

Kolikrát za rok
jdeš
do divadla?







32

10.000?

2-5

Vždy mívám něco barevného na stole,
aktuálně tam mám orchidee - ráda se
dívám na hezké věci. Ostatní se najdou
nějak v celém bytě.

Vůbec netuším, ale už jako teenager jsem Mám ráda především muzikály, na
četla ráda a hodně, např. křesťanské
podzim jsem byla na Fantomu Opery
romány, biografie - později spíš naučnou a brzy se chystám na Evitu.
literaturu. Aktuálně nejvíc čtu kolem
chovu pejsků a manažerské knihy.

Kolik kilo
čokolády sníš
za 1 rok?

Kolik minut
ti trvá cesta
do práce?

Kolik hodin
denně
trávíš u PC?







10?

0-15

2-12

Miluji dobrou čokoládu a k tomu šálek
café latte - mňam, mňam.

Pracuji hodně z domova, tak mám do
práce velmi blízko. Jinak do kanceláře
Tim 2,2 o.s. autem asi 15 minut.

Je to můj hlavní pracovní nástroj - ráda
využívám i dnešní možnosti komunikace
přes Internet, Facebook, Skype apod.

Manuela Jungová
Zakladatelka služby Tim 2,2 o.s., autorka několika knih i písniček, vedla mnoho let semináře a kurzy pro
pracovníky s dětmi po celé ČR. Se svým dětským souborem Klauníci (1998-2005) vydala přes sto písniček.
Aktuálně vede mezidenominační organizaci Tim 2,2 o.s.: Služby křesťanům ČR + Preventivní program na
školách Etické dílny®  HOPE4KIDS-CZ.
Sama o sobě říká: Jsem dítě nebeského Otce, Evropanka s německým pasem, trvalým bydlištěm v Praze
a velkým srdcem pro děti ČR.

