Seminário básico 4

9 e 10 de novembro 2019

Correção do Estilo de Vida
•
•
•
•

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.

Seminário básico 5

7 e 8 de dezembro 2019

Encorajamento
•
•
•
•
•

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.

Seminário básico 6

11 e 12 de janeiro 2020

Educação
• 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.

Seminário básico 7

1ro e 2do de fevereiro 2020

Lidando com os Sentimentos
•
•
•
•
•
•

Sentimentos como estímulos de 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.

Seminário básico 8

em planejamento

Aconselhamento com Oração
• 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
Theologisch-Diakonisches Seminar (TDS), 5000 Aarau
(3 minutos da estação)

Horário dos seminários
Seminário introdutório

sex à dom de 9 à 18 horas

Seminários básicos

sábado
de 14 à 20h30min
domingo de 9 à 18 horas

Um dia tem 8 lições de 45 minutos, as lições são interrompidas
por curtas e longas pausas.

Ausência temporária não é possível

Custos
Seminário introdutório
Seminários Básicos

CHF 180,CHF 140,-

casais CHF 260,casais CHF 230,-

Pacote inicial (introdução, B1 e B2) CHF 400,-

casais CHF 650,-

Pacote B3–B8

casais CHF 1170,-

CHF 720,-

O desconto para o pacote inicial ou Pacote B3 – B8 só é possível pagando os
seminários de uma só vez. Para outras possibilidades de descontos entre em
contato com Eduardo ou Christine Hümbeli.

Informações

Desenvolvimento
da personalidade e
competência social
Seminário introdutório e
Seminários básicos
Acompanhamento e Aconselhamento

E-mail: ec.huembeli@gmx.ch
Fone: 044 915 41 41
Christine Hümbeli
Eduardo Hümbeli (seg-qui: 18 à 21h, Sex: 8 à 18h)

Anmeldung
online: www.icl-institut.org/seminare
ou pelo correio:
Christine Hümbeli
Kanalweg 10
8610 Uster

Prazo de inscrição para seminário introdutório
02 de julho 2019
Recomenda-se de inscrever-se o mais cedo possível.
A inscrição para os seminários básicos pode ser feita também
depois do seminário introdutório.
Prazo: 10 dias antes do começo dos seminários.
Informações detalhadas serão enviadas com a confirmação de
inscrição.

www.icl-institut.org

2019/2020

Aarau

Inscrição
Online www.icl-institut.org/seminare ou pelo correio.
Abaixo eu declaro a minha / nossa inscrição definitiva para o(s)
seguinte(s) seminário(s): Por favor preencha todos os dados pessoais

Aarau
 SI – Seminário introdutório		

05.-07.07.2019

 B1 – A importância da família de origem

24./25.08.2019

 B2 – Estruturas de caráter		

14./15.09.2019

 B3 – Condução do diálogo no aconselhamento 19./20.10.2019
 B4 – Correção do Estilo de Vida		

09./10.11.2019

 B5 – Encorajamento			

07./08.12.2019

 B6 – Educação			

11./12.01.2020

 B7 – Lidando com os sentimentos		

01./02.02.2020

 B8 – Aconselhamento com oração		

em planejamento

Nome

Sobrenome

Rua e no.

Código postal, cidade

Desenvolvimento da personalidade e
Competência social
Como ICL - Instituto cristão de aconselhamento existencial e conjugal - trabalhamos com pessoas das igrejas nacionais, igrejas evangélicas e associações, as quais são incentivadas a trabalhar por meio
de um aconselhamento orientado e baseado ao encorajamento.
Essa formação da personalidade é uma oferta a todos que:
• desejam ampliar e fortalecer a sua competência social na
família, no casamento, na igreja, na formação e na profissão;
• desejam conhecer seus objetivos e valores por meio da
elaboração de seu estilo de vida;
• desejam conhecer e compreender suas qualidades,
suas fraquezas e descobrir como seus problemas estão
relacionados ao próprio estilo de vida;
• desejam assumir a responsabilidade pela sua própria
satisfação e pelo convívio com outras pessoas;
• apreciam estímulos encorajadores para sua fé,
para o trabalho na igreja e para todos que desejam
aprofundar seu relacionamento com Deus;
• procuram soluções para o estresse ou pressão nas
situações profissionais;
• se interessam por uma profissionalização na área do
aconselhamento.
Estes seminários pretendem instruí-lo para uma percepção
consciente de si mesmo e fortalecê-lo em seus relacionamentos
com os outros.
Nós os encorajamos a explorar e ampliar suas qualidades, seus
recursos e a superar suas fraquezas.

Fone

Prática

E-mail

Em cada seminário, teremos exercícios práticos e específicos
em grupos. Esses exercícios nos ajudarão a aplicar e exercitar as
ferramentas para elaborar o estilo de vida.

O conteúdo dos seminários será transmitido através de DVD como
também ao vivo.
Todos os seminários são também disponíveis em alemão.
Consulte o site www.icl-institut.org
Ao enviar a inscrição, você concorda que seus dados serão armazenados e processados pelo Instituto ICL com a finalidade de realizar os seminários. Você pode encontrar mais informações em nossa política de privacidade (http://www.icl-institut.org/
datenschutz), que também lhe enviaremos com prazer pelo correio, se necessárias.

Bloco prático
No sábado de manhã, antes do seminário B1 e B2, oferecemos
também um bloco especial de prática (9:00 às 12:15hs). O preço
adicional para cada bloco prático é CHF 20.- (4 lições de 45 Minutos).

Reflexão pessoal
Para a elaboração e reflexão do estilo de vida próprio os
participantes tem a possibilidade de consultar os interlocutores
qualificados que estão disponíveis.

Seminário introdutório

05 à 07 de julho 2019

Fé - Aconselhamento – Psicologia
• Os cinco aspectos do estilo de vida da personalidade na
psicologia individual: autoimagem, valor próprio, aceitação
própria, finalidade e estilo de vida. Padrões de comportamento
adquiridos.
• Descobrir o estilo de vida próprio: autoimagem, autoestima,
aceitação própria. Minha lógica privada: sistema de valores, metas inconscientes, padrões de comportamento e de
relacionamento treinado. Pontos fortes individuais e potencial
de encorajamento.
• Autopercepção e percepção externa.
• A visão bíblica do mundo e do ser humano. Imagem de Deus e fé.

Após a participação no seminário introdutório, você pode se
inscrever nos seminários básicos.
Seminário básico 1

24 e 25 de agosto 2019

A importância da família de origem
•
•
•
•

Influência familiar e seus efeitos.
Ordem de nascimento e o meu ser.
Papéis e padrões de relacionamento na família.
Lema familiar, valores familiares, atmosfera familiar, linguagem
não verbal, formação da consciência.
• Papel do homem e da mulher.
• Processos bíblicos de amadurecimento.

Seminário básico 2

14 e 15 de setembro 2019

Estruturas de caráter
• Descobrir a estrutura do próprio caráter – qualidades e
possibilidades, fraquezas e limites.
• Formação do relacionamento e casamento pela nossa estrutura
de personalidade.
• Organização da vida determinada pelo caráter.
• Liberdade, responsabilidade, maturidade.
• Conhecer o caráter de Deus. Jesus – o “EU SOU”.

Seminário básico 3

19 e 20 de outubro 2019

A condução do diálogo no aconselhamento
•
•
•
•
•
•

Fundamentos da condução do diálogo no aconselhamento.
Empatia, aceitação e congruência.
Ouvir atentamente através da prática de espelhamento.
Comunicação não verbal. Mensagens „eu“.
Forma de arruinar as conversas.
A condução do diálogo como Jesus.

