ICL Instituto cristão de aconselhamento
existencial e conjugal
Seminários básicos em Zurique-Hardbrücke 2017
Condição: participação do seminário introdutório

B3 A condução do diálogo no aconselhamento

2 e 3 de setembro 2017

Fundamentos da condução do diálogo no aconselhamento. Empatia, aceitação e
congruência. Ouvir atentamente por meio de espelhamento sensível. Comunicação não
verbal. Mensagens "eu". Forma de arruinar as conversas. A condução do diálogo como
Jesus.

B4 Correção do Estilo de Vida

30 de setembro e 1ro de outubro 2017

Descobrir e promover os pontos fortes. Correção do estilo de vida. Mudança de mentalidade
em vez de luta contra os sintomas. A importância do perdão, do arrependimento e da
restauração no processo de aconselhamento. Descobrir as possibilidades de correção.
Aprender a viver o “meio termo”. Achar a nova motivação.

B5 Encorajamento

25 e 26 de novembro 2017

Autoestima e sentimento de comunidade. Sentimento de inferioridade e compensação.
Como eu posso me tornar um encorajador. Nova autoimagem – novo propósito.
Encorajamento por meio das palavras de Deus.

B6 Educação

20 e 21 de janeiro 2018

Educação encorajadora - O fundamento para um desenvolvimento saudável da
personalidade. Objetivos equivocados da criança. Lidar com mau comportamento. Estilo de
educação. Consequência lógica em vez de castigo ou recompensa. Encorajamento,
consideração e consequência. Fortalecer a autoestima da criança. Fazer parte por meio da
contribuição. Educação do ponto de vista bíblico.

Pacote para B3 – B8 é possível através do website – mais informações leia abaixo!
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Inscrição para os cursos básicos em Zurique-Hardbrücke 2017/18
.... B3 - A condução do diálogo no aconselhamento
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Nome:
Sobrenome: ___________________________________________
Rua e no.: ____________________________________________
Código postal, cidade: ___________________________________
Fone: ________________________________________________
E-mail.: _______________________________________________

Eu visitei o seminário introdutório em: ………………………………………….

B7 Lidando com os Sentimentos

17 e 18 de março 2018

Sentimentos como estímulos da ação. Motivo e intenção dos meus sentimentos. Sentimento
de comunidade. Sentimento de culpa. Sentimentos feridos.
Elaborar e corrigir o estilo de vida por meio da projeção “História do barco”. Minha
identidade dentro da aliança de Deus.

B8 Aconselhamento com Oração

5 e 6 maio 2018

O que marca o coração do ser humano. Causa-Finalis. Muralhas do coração. O princípio do
prazer e do desempenho. A muralha da salvação. Cura dos sentimentos. Reconciliação com
a própria história. Ouvir a voz de DEUS. Exercícios práticos para oração.

Lugar do seminário:

Campus für Christus CfC, Josefstrasse 206, 8005 Zürich
(10 minutos da estação Zürich Hardbrücke)

Horário dos seminários:

Sábado:
Domingo:

Custos:

pessoa só 140,-- CHF
casais 230.-- CHF (só se participarem juntos!)

Liderança:

Eduardo + Christine Hümbeli Fone: 044 915 41 41
E-mail: ec.huembeli@gmx.ch

Inscrição:

Online: www.icl-institut.org/seminare
Pelo correio: Christine Hümbeli, Kanalweg 10, 8610 Uster

Prazo de inscrição:

5 dias antes do começo do seminário.
Se a sua inscrição chega depois do prazo, cobraremos 30.CHF a mais para cobrir as despesas.

Bloco prático

No sábado de manhã, antes do seminário, oferecemos um
bloco especial para prática (9:00 às 12:15h). O preço adicional
para cada bloco é CHF 20.- (4 lições de 45 minutos).

de 14:00 as 20:30 horas
de 9:00 as 18:00 horas

Os conteúdos dos seminários serão passados em forma de DVD e a
moderação ao vivo.
Pacote B3 – B8
O pacote é uma oferta especial para inscrição do B3 a B8. Se inscreva pela site
www.icl-institut.org/seminare
Prazo de inscrição: 21 de agosto 2017
Custos do pacote: pessoa só 720,- CHF, casais 1170,- CHF (só se participarem juntos!)
A conta deve ser paga até o 23 de agosto de 2017 através de transferência bancária.
PC-Kontonummer 40-237959-8 ou IBAN: CH12 0900 0000 4023 7959 8
Com a sua inscrição você compromete-se em participar do começo ao fim do seminário.
Ausência temporária não é possível.
Se você for impedido de participar a um seminário inscrito faça o cancelamento o mais.
cedo possível. Para cancelamentos uma semana antes do seminário ou ausência
injustificada nós cobraremos uma taxa de 50% do preço do seminário.
Esta regra também vale para os preços reduzidos.

