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ACCR & EMOTIONAL LOGIC CENTER - UK 

VA INVITA IN PERIOADA 24-26 APR. 2015 - CLUJ, LA: 

prima conferință internațională de training 

 

PRIMA CONFERINTA INTERNATIONALA DE TRAINING: 

“ DE LA HAOS EMOTIONAL LA DEZVOLTARE PERSONALA SI 

ORDINE INTERIOARA” 

 

O ABORDARE INOVATOARE CE VA PROPUNE: 

1. Învățarea și practicarea unei metode terapeutice eficiente de intelegere si 

dezvoltare a inteligenței emoționale pentru beneficiul persoanelor și familiilor 

aflate în suferință 

 

2. Integrarea acestor cunoștințe în practica specialistilor din domeniul sistemul 

de sănătate mintală, de asistență socială, de învățământ și de asistență 

pastorală  

 

3. Demonstrarea modului în care perspectiva holist-biblica, conform 

”principiilor triunice de organizare”, poate integra vindecarea spirituală, 

fizică și socială. 

 

 
LOGICA EMOTIONALA vorbeste despre Modelul Triunic al naturii umane după Chipul și asemănarea  
Dumnezeului Triunic. Această antropologie, ”Speaking Life”, oferă o nouă bază științifică pentru 
reconsiderarea echilibrului dintre dinamica emoțională și abordările cognitive din terapie. Dezvoltarea 
personală și comunitatea bisericii creștine vor fi prezentate drept obiective pentru ”conversațiile 
creative” despre emoții. 

Conferentiar: Dr. Trevor Griffiths, Fondator al Centrului de Logică Emoțională UK - Clik pt detalii:                       

Dr.Trevor Griffiths  
 

Trevor Griffiths a studiat medicina la Oxford University și Spitalul Westminster. De 25 de ani este un 

pionier în medicina holistică (care priveștepersoana ca un întreg, și nu doarprinprismabolii sale)  în 

calitate de medic  generalist, împreună cu soția sa Marian care are aceeași profesie. Maniera lor 
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inovativă de a aborda pacienții include îngrijirea, consilierea și vizitarea comunității pastorale.  Au fost 

Observatori pentru Bisericile Penticostale ale Insulelor Britanice în Consiliul Bisericilor pentru Sănătate și 

Vindecare și lideri ai organizației Christians in Caring Professions (Creștini în Sistemul profesiilor de 

Îngrijire a Persoanelor). 

Pentru a echilibra modelul medical al vindecării, Trevor și Marian și-au pus la dispoziție casa lor mare din 

Devon timp de 20 de ani, fiind o familie creștină lărgită și oferind ospitalitate și ajutor celor care se refac 

după diferite crize ale vieții. Povestea lor, consemnată în cartea ‘Building Bridges of Grace’” (”Construind 

Punți de Har”), explică felul în care ei au decoperit un model diferit al vindecării creștine. Acesta implică 

o viziune  extinsă a restaurării, nu doar a rezolvarii de probleme, ci a vindecării și întegrării într-un 

organism viu care este familia lui Dumnezeu – biserica răscumpărată. 

Trevor face parte din mișcarea Europeană a Psihologilor si pSihoterapeutilor Creștini - EMCAPP, 

construind un model practice, holistic al persoanei care poate fi implementat  de profesioniștii din 

sistemul medical, social si crestin-comunitar, cat si in mediul școlar și familial. Cu ajutorul acestei 

abordari - ”Logica Emoțională”, se poate deprinde un mod practic de a depăși suferința și de a construi 

relații mai durabile pe parcursul perioadelor de criză ale vieții. Aceasta poate întări comunitatile crestine 

și persoanele și încurajează unitatea între diversele confesiuni.  

Având centre de instruire în Regatul Unit, Siberia, Moscova, Zimbabue și  Africa de Sud, Trevor a fost 

invitat să aplice modelul său în Orientul Mijlociu la lucrarea de reconciliere  a Organizației Musahala, 

care încearcă să aducă împreună Evreii mesianici și creștinii arabi. 

Trevor și Marian au două fiice, ambele căsătorite și o nepoțică. 

 

PROGRAM CONFERINTA – Clik detalii: 

 

Vineri 24 Aprilie 

13.00 Înscrierea participanților 

14.00 Introducere. 

 Prezentare:   echipă, grup; Programul conferinței;  Manualul de curs si  Obiective;  

               Opțiuni în cadrul cursului. Regulile grupului. 

14.45 1) Introducerea Pachetului de Activități – trei faze ale Logicii Emoționale:  

 Cartografierea peisajului emoțional personal  –universal tău interior 

 Numirea pierderilor ascunse și alegerea unei pierderi SMART pentru un plan de                                     

acțiune. 

               Când te simți blocat, cum să te deblochezi. 
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15.15 Pauză de cafea/ceai 

15.45 2)  Pietre de Temelie (Stepping Stones) Emoționale și Puncte de Cotitură pentru adaptarea la                 

schimbare 

16.30 3)  Numirea pierderilor ascunse – gândind sistemic. 

17.00 Pauză pentru cină 18.00 – 19.00 

19.30 4) Ciclul Creșterii (Dezvoltării), stiluri de negociere – Poveste cu trei finaluri. 

21.00 Incheiere 

 

Sâmbătă25 Aprilie 

9.30 Recapitulare  - Pietre de Temelie, cardurile Numirea Emoțiilor. 

10.15 1) Carduri  Pierdere și ‘patches of five’  (bucați/petice de câte 5) în patternurile de carduri 

11.00 Pauză de cafea 

11.30 2) Vârtejurile emoționale, și cum să iesi din ele. 

12.15 3) Staceygrama și haosul emoțional în sistemele umane 

13.00 Prânz 

14.00 4) Exerciții practice pe baza unor scenarii de Negociere. 

15.00     Ceai 

15.30 5) Dezvoltarea Logicii Emoționale în contextul bisericii 

16.15 6)  Analiza practică a paternurilor reale și a paternurilor de semne din foaia de lucru. Reacția la 

pierdere. 

17.00 Recapitulare 

17.15 Pauză pentru cină 18.00-19.00 

19.30 Închinare și rugăciune 

20.00 O  teologie a țărânei/prafului :Pământ, Trup și  Suflet. Un model al neînțelegerii, durerii și 

suferinței  (A Theology of Dust: Land, Body and Mind. A model of misunderstanding, grief and healing). 

21.00 Incheiere 
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Duminică 26 Aprilie 

9.00 Recapitulare, Întrebări si Răspunsuri 

9.30 1)  Cum funcționează Logica Emoțională pentru copiii cu esec  scolar/exmatriculați din școli (sau 

copiii excluși  de grup în mediul școlar)  

10.15 2)  Joc de rol în triade pe baza Pachetul de activități pentru școli. 

11.00 Cafea 

11.30 Joc de rol “Acvariul cu pești”. 

12.00  Ce urmează? Recapitulare. Formulare de evaluare. Certificate de participare. 

13.00 Incheiere 

 

AXA PARTICIPARE CONFERINTA: 300 ron  (270 ron pentru membri ACCR si cei care 

plătesc taxa integral până pe 30 martie 2015). Taxa include: 

 Mapa de curs cu material tradus 

 Prestația trainerului 

 4 cofee break-uri 

 Căști audio /traducere 

 Certificat participare - ACCR & ELC 

  

POSIBILITĂȚI CAZARE ȘI MASĂ: 

Hotel  Sunny Hill**** 

http://www.hotelsunnyhill.ro/ 

  

Camera single 119.00 ron/noapte 

Camera double 143.00 ron/noapte 
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Taxele si micul dejun sunt incluse in pret. 

Meniu de pranz/cina=servire la farfurie 35.00 ron/persoana 

  

Formular inscriere 

https://docs.google.com/a/accro.ro/forms/d/14cmaL2ymlG5Z3cIH0deffjA7t7sxTL47A

TCpzLWhiBY/viewform  

  

Pentru detalii: secretariat@accro.ro / 0742 876 801 –tel.secretariat ACCR 

 


