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DESPRE NOI 

Cabinetul nostru este un centru spiritual interdisciplinar care combină următoarele domenii de activitate:

1. Slujiri cu caracter general  

 Consilierea creștină și terapia psihologică 

 Supervizarea și antrenarea echipelor 

 Consilierea maritală și familială 

 Dezvoltarea personală și organizațională 

2. Slujiri cu specific transcultural 

 Îngrijirea de tip „membercare“ a lucrătorilor internaționali 

 Medierea de conflicte pe câmpul de misiune și în organizații 

 Predarea de cursuri biblice și misiologice 

 Echiparea misionarilor și a organizațiilor misionare 

 Debriefing și coaching la reîntoarcerea lucrătorilor în țara de origine 

 

                           

 

Competența noastră în slujire transculturală are la bază pregătirea noastră de specialitate combinată cu o vastă experiență practică în lucrarea de misiune:  

Astrid Scharnweber este născută in Brașov, a emigrat în Germania în anul 2006 și este căsătorită din 1996 cu Christoph Scharnweber. Este licențiată în psihologie la 

Universitatea București și  acreditată pentru a face psihoterapie conform legislației germane (HPG). În urmă cu cinci ani a deschis un cabinet psihologic specializat în 

rezolvarea problemelor apărute în lucrarea transculturală, tratând în acest timp multe persoane care au lucrat în peste 35 de țări. Astrid vorbește fluent germana, 

româna și engleza și face parte din Membercare-Core-Team a organizației AEM, o federație germană care cuprinde peste 90 de organizații misionare. 

Christoph Scharnweber este născut în Germania, dar a trăit și a slujit timp de 15 ani în România. Este absolvent de Teologie (BA),  Comunicare transculturală (MPh) 

și Studii Est Europene (MA). Christoph este, de asemenea un coach certificat si mediator acreditat. Din anul 2006 a fost pastor în Germania și a coordonat misionarii 

trimiși de diferite organizații germane. Predă anual la CRST din Agigea, ține seminarii și la alte institute biblice din lume și vorbește fluent germana, româna și engleza. 

În prezent conduce departamentul de membercare al federației APCM, și este parte din bordul de conducere al mai multor organizații creștine.  

Cabinetul este situat în regiunea Heilbronn, în sudul Germaniei, la intersecția autostrăzilor A6 / A81, la 45 de kilometri distanță de orașul Stuttgart.   

Toate serviciile și ofertele noastre sunt posibile atât online, prin intermediul programelor zoom, skype, whatsapp etc. cât și prin deplasarea noastră oriunde suntem 

solicitați. Pentru informații detaliate, accesați site-ul: www.membercarecenter.de (în limba engleză) sau www.perspektiv-wechsl.info (în limba germană). 

http://www.membercarecenter.de/
http://www.perspektiv-wechsl.info/

