APRESENTAÇÃO:
A constelação familiar é uma ferramenta ou método terapêutico – terapia breve,
criado pelo alemão Bert Hellinger, utilizado para curar o sistema familiar, restituindo a
ordem do amor e suas leis naturais. Ao mesmo tempo, permite, na seara individual,
um autoconhecimento e ampliação da consciência, uma vez que proporciona a
visualização do contexto em que se está inserido e compreensão das suas dinâmicas.
É um método que permite o contato com níveis profundos sobre os vínculos e
sentimentos familiares, trazendo à consciência a dinâmica oculta das relações, de
forma que a SABEDORIA atue, dando a solução e o lugar adequado para cada um,
segundo as leis sistêmicas e a consciência do perdão, gratidão, reconhecimento,
equilíbrio, respeito e acolhimento.
A mudança ocorre na e com alma. A pessoa, embora não saiba racionalmente
conjecturar todos os aspectos e profundidade nela trabalhada, sente o movimento e
experimenta a linguagem do coração, assim como sente mais leveza, percebendo que
a energia passa a fluir harmonicamente. A cura reverbera por meio da imagem interna
de solução, sem que seja necessário tecer comentários ou elaborar orientações.
COMO FUNCIONA:
O trabalho de constelação pode ser feito em sessões individuais com bonecos, papéis
ou instrumentos/figuras representativas, bem como em grupo por meios de
representantes.
Por meio dos papéis dos representantes com relação à família constelada, é possível
sentir as desordens do amor e fazer com que as dinâmicas que não estão ocultas,
sejam olhadas e acolhidas, dando um bom lugar no coração.
O constelador é a pessoa treinada na técnica, que de acordo com a questão
apresentada ou o fenômeno revelado durante a dinâmica, por meio de
representantes, vai conduzindo o trabalho para uma solução, cura e pacificação.
O terapeuta sistêmico se coloca a serviço de algo maior, de um princípio inteligente ou
leis que precedem qualquer ordem, cujo papel é apenas permitir que isso venha à
tona, dando passagem da dinâmica subjacente com relação a determinado sistema
familiar.
O trabalho é desenvolvido com muito respeito e descrição, mesmo quando o cliente
não queira partilhar sua situação com o grupo todo, é possível trabalhar de forma
encoberta e discreta, ou seja, sem tema.

ZEPTEP Instituto – www.zeptep.com.br

1

OBJETIVOS:
1. O objetivo do trabalho é levar o conhecimento e a compreensão sobre constelação
familiar, ou seja, não visa formar consteladores, e sim levar uma transformação no Ser
e, consequentemente, em nossas relações como um todo, por meio de vivências que
nos oportunizam ampliar o conceito do todo e de nós mesmos.
2. Demonstrar que a constelação familiar possui como pilar um trabalho sustentado na
honestidade, verdade, humildade, acolhimento, respeito, não julgamento,
interconexão, participação, integração, cura, restabelecimento, reintegração, de
acordo com as ordens preestabelecidas nas leis do universo e das ordens do amor.
3. Trazer uma nova consciência a muito tempo esquecida por nós, que não passa pela
mente linear, racional e intelectual, e sim pelo coração, como o centro irradiador de
uma nova inteligência, percepção e conexão com a alma, trazendo uma nova
linguagem e uma nova perspectiva dos potenciais que existem em nós e no universo.
4. Por meio da constelação, integrar o ser humano, fazendo com que tenha
conhecimento do contexto em que está envolvido e para onde pode ir e quais as
implicações das suas ações o contexto da sua vida e de sua família.
5. O foco do curso é ouvir, compreender e experimentar, ou seja, a teoria servirá
apenas para embasar a vivência a serem experimentadas por meio de dinâmicas e
constelações de participantes.
CONTRAPARTIDA E PÚBLICO ALVO:
A abordagem apresenta uma vasta gama de aplicações práticas, devido aos seus
efeitos esclarecedores no campo das relações humanas, logo todos aqueles que
procuram autoconhecimento e melhorar suas relações em todo os setores da vida –
pessoal, profissional, familiar, relacionamentos, etc.
NOÇÕES DE TEMAS E TÓPICOS A SEREM ABORDADOS:
Noções Conceituais sobre a técnica de Constelação Familiar; Como surgiu e seu
criador; Influências; Noções sobre a Teoria de Sistemas e Teoria de Campos
Morfogênicos; Sob a perspectiva da Física Quântica e da Biologia; Quem pertence à
Família e Ancestralidades; Pai e da Mãe; As Heranças de Memórias; Como e quando
acontece a Desordem, Emaranhamentos e Repetição; Reconhecer; A importância de
Compreender, Acolher no Coração, Honrar e Devolver o Destino; A Supraconsciência e
As Leis Sistêmicas do Pertencimento, Da Hierarquia, do Equilíbrio entre o Dar e o
Receber; Como são criados os emaranhamento ou nó do destino; A Personalidade e o
Ego; O Eu do Passado; A Mente Linear e a Linguagem do Coração.
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SOBRE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
Visando uma melhor integração das Experiências, teoria e prática proporcionados
durante o período compartilhado no Curso de Formação, foi disponibilizado um lugar
cheio de natureza e já incluído no valor cobrado a hospedagem e a alimentação dos
dois dias, no mesmo local do curso, de forma que a convivência entre os participantes,
o contato com a natureza, tornem peças importantes para a integração, a reflexão, o
autoconhecimento, gerando um campo fluído no qual os processos individuais se
fundem aos coletivos, contribuindo para um caminho experimentado no
fortalecimento do processo de cura.
Os participantes devem trazer roupas confortáveis e garrafas de água de forma a evitar
usar descartáveis, como manifestação de preocupação com o meio ambiente.

FACILITADORA:

Eliana Rocha da Costa, Servidora Pública do Judiciário do Estado do Pará, Professional
e Self Coach, Coaching Ericksoniano (Hipnose), Master Coaching, Coaching Sistêmico,
Básico em Comunicação Não Violenta, Círculo de Justiça Restaurativa e Construção de
Paz pelo Instituto Terre de Hommes, Consteladora Familiar com Bonecos e
Constelação Familiar pelo Instituto Hellinger Institut Lanshut, e Programação
Neurolinguista pela Associação Brasileira de PNL.
CRONOGRAMA:
Dias:
16/set
16/set
16/set
16/set

Horários

8h às 9h
9h às 13h
13h às 15h
15h às 18h

17/set

8h às 9h

Atividades
Recepção e acerto de pagamentos
Vivência (com um intervalo para o lanche - coffee break)
Almoço
Vivência (com um intervalo para o lanche - coffee break)
Café da manhã
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17/set

9h às 13h

Vivência (com um intervalo para o lanche- coffee break) e
encerramentos

COORDENAÇÃO
MÔNICA MIRANDA, trabalha com administração, tem ampla experiência na área da
educação, além de experiências em relações humanas.

CONTATOS PARA INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Site: www.zeptep.com.br
Facebook: Zep Tep Desenvolvendo o Ser ou facebook.com/monica.miranda.79219
Email: mirandamonica1@gmail.com
Fones: (61) 99114-6809 – (61)98318-5369 (whatsapp)
(91)98080-9893
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