
CONSTELADORES altamente qualificados para atuar
profissionalmente ajudando outras pessoas e/ou
CONSTELADORES da sua própria VIDA (com foco na evolução
pessoal e na autocura)

se tornar consteladores sistêmicos;
ajudar outras pessoas mas que ainda não sabem como;
integrar a constelação familiar na sua profissão atual;
aplicar esse conhecimento na sua própria vida;
se aprimorar e se aprofundar nos estudos e vivências 

O nosso CURSO DE FORMAÇÃO EM CONSTELAÇÃO SISTÊMICA
FAMILIAR é baseado no trabalho de Bert Hellinger e possui uma
METODOLOGIA PRÓPRIA e INOVADORA com o objetivo de formar:

1.

2.

A primeira parte da formação acontece através de 
AULAS ONLINE e ela é finalizada numa incrível IMERSÃO PRESENCIAL!

O curso é indicado para pessoas que desejam:

através da Constelação Familiar.

FORMAÇÃO EM
CONSTELAÇÃO SISTÊMICA FAMILIAR 

segundo Bert Hellinger

 
INCLUI A PROGRAMAÇÃO DAS AULAS ON-LINE

+ O TREINAMENTO PRESENCIAL
- Habilita à condução de Constelações 

INDIVIDUAIS E EM GRUPO -
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FORMAÇÃO EM
CONSTELAÇÃO SISTÊMICA FAMILIAR 

O curso vai muito além do conteúdo teórico pois possui
abordagem vivencial, prática e teórica.
É vivendo e experienciando que realmente
aprendemos.

Além das aulas...
oferecemos suporte via fórum de dúvidas na plataforma, serviço de
atendimento ao aluno, encontros de supervisão, oportunidades de estágio
e prática entre colegas, acesso gratuito aos encontros de constelação
abertos ao público e atualização da plataforma com novos conteúdos!

para quem é de exatas, de humanas, das ciências biológicas ou
sociais;
para quem está trabalhando e para quem não está;
para quem é terapeuta e para quem não é;
para quem quer ser constelador e para quem não quer.

É para aplicar na sua casa, na relação com os seus pais, no seu
casamento, com os seus filhos, na sua carreira;
É indicado para terapeutas e profissionais da ajuda expandirem
sua atuação profissional;
 Para consteladores já formados seguirem evoluindo, se
curando e aprendendo.

O curso é para todas as pessoas, independente da profissão ou da
formação acadêmica.

A Constelação Familiar é...

 É para quem quer superar de uma vez por todas o velho jeito de
fazer as coisas.

QUEM PODE CURSAR?
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Compreensão e vivência dos princípios sistêmicos segundo Bert Hellinger;
Constelação Familiar aplicada à esfera PESSOAL, RELACIONAL E
PROFISSIONAL;
Vivências profundas para você olhar e trabalhar do seu próprio sistema
familiar e se desenvolver para poder apoiar outras pessoas;
Embasamento teórico, histórico e científico da Constelação Familiar;
As lealdades invisíveis e os impedimentos de vida;
Consciência leve e pesada, moral e julgamento;
Prática da postura sistêmica e fenomenológica;
Técnicas de constelação para auto-aplicação e condução de constelações
de clientes;
Diferentes tipos de constelação;
Postura do constelador;
Preparação para constelar;
Os campos morfogenéticos e padrões familiares;
Identificação e emaranhamento sistêmico;
Traumas coletivos - justa razão, impactos e soluções
As ordens da ajuda;
As ordens do sucesso;
Os 5 círculos do amor;
Práticas em duplas, grupos e individuais;
Experiência como cliente e como constelador;
Constelações com bonecos e objetos, visualização e âncoras de solo;
Condução de constelações com representantes;
Orientações sistêmicas para o seu dia a dia;
Práticas para você melhorar a sua energia;
Tiragem de dúvidas;
Meditações e exercícios de constelação para AUTOCURA;
Momentos especiais para você exercitar a postura sistêmica

 e atuar com mais sabedoria na sua vida.

FORMAÇÃO EM
CONSTELAÇÃO SISTÊMICA FAMILIAR 
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QUESTÕES ESTUDADAS DENTRO DAS 3 ESFERAS 
(PESSOAL, RELACIONAL E PROFISSIONAL)

Questões de SAÚDE - sintomas e doenças, vícios e compulsões 
Questões da INFÂNCIA, PATERNIDADE E MATERNIDADE:

Questões com os FILHOS 

Questões nos RELACIONAMENTOS AFETIVOS 

AUTO-ESTIMA E PODER PESSOAL

Questões da ESFERA PROFISSIONAL 

REPROGRAMAÇÃO PARA QUEBRAR REPETIÇÕES FAMILIARES
destrutivas (aquelas que nos impedem de fazer o que nos faz bem
e de tomar decisões mais saudáveis para a nossa vida)

A relação com os pais, o movimento do amor interrompido, traumas da
infância, pais indisponíveis, abandono, adoção, infertilidade, gestações
especiais,  abortos (desafios e soluções);

Conflitos entre irmãos, entre pais e filhos, o filhinho da mamãe e a
princesinha do papai; Qual o bom lugar para os filhos na família? 

Casamento, conciliando família de origem x família constituída, traição,
homossexualidade, perdão, divórcio, novo relacionamento, os papéis no
relacionamento de casal, vingança amorosa, mágoas, perdão, etc. ;

Descobrindo o seu lugar de FORÇA na família (vivências e mentoria)
Os 5 círculos do amor, inteligência emocional, limpeza de memórias tóxicas e
emoções negativas;

Missão de vida, propósito, carreira, sucesso, dinheiro, trabalho, prosperidade

FORMAÇÃO EM
CONSTELAÇÃO SISTÊMICA FAMILIAR 
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OBJETIVO E PROGRAMAÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS

A RELAÇÃO COM OS PAIS, 
MEMÓRIAS DO SEU NOME E SOBRENOMES, 
ALINHAMENTO DE IRMÃOS, 
SUCESSO, 
PROSPERIDADE, 
CRIANÇA INTERIOR, 
SAÚDE, ANCESTRALIDADE, 

Os alunos irão:

- Vivenciar um processo terapêutico intenso através de Constelações
em grupo e muitas práticas durante as aulas;

- Constelar temas pessoais e elementos importantes da sua estrutura
pessoal como 

entre outros pilares da sua vida.

- Aprender e praticar técnicas de autoconstelação
- Aprender e praticar constelações em grupos
- Participar e assistir diversos tipos de Constelações (com
representantes, bonecos, âncoras de solo, visualização...)
- Liberar memórias dolorosas reprimidas no seu sistema;
- Reprogramar padrões familiares destrutivos, substituindo-os por
padrões mais saudáveis;
- Aprender muito sobre si mesmos e sobre o seu lugar no mundo!

FORMAÇÃO EM
CONSTELAÇÃO SISTÊMICA FAMILIAR 
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ENFOQUE DAS AULAS PRESENCIAIS

Postura do Constelador; 
Preparação para constelar; 
Técnicas de Constelação com representantes; 
Leitura do campo; 
Dinâmicas de Constelação; 
As fases das Constelações de Bert Hellinger;
Práticas entre os alunos

Além de ser uma etapa terapêutica do começo ao fim, os alunos
aprendem a conduzir Constelações Familiares com representantes e
aprimoram seus conhecimentos. 

Alguns dos temas abordados são: 

Durante todo o módulo os alunos têm a oportunidade de constelar
seus temas pessoais, tirarem dúvidas e praticarem os conteúdos
estudados.

A FORMAÇÃO PLENA INCLUI AS AULAS ONLINE AO VIVO,
AULAS GRAVADAS, E AULAS PRESENCIAIS, ALÉM DOS

ENCONTROS PERIÓDICOS DE SUPERVISÃO,
CONSTELAÇÕES AO VIVO, SLIDES, APOSTILAS E
MATERIAIS COMPLEMENTARES DISPONÍVEIS NA

PLATAFORMA ONLINE.

FORMAÇÃO EM
CONSTELAÇÃO SISTÊMICA FAMILIAR 



Assistir a todas as aulas;
Fazer as leituras obrigatórias para o constelador;
Realizar as atividades propostas como resenhas e
questionários;
Participar das vivências e práticas sistêmicas.

Para obtenção do seu Certificado de Constelador
Sistêmico será necessário:
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VENHA TRANSFORMARVENHA TRANSFORMAR
POSITIVAMENTE A SUA VIDA EPOSITIVAMENTE A SUA VIDA E  
AJUDAR OUTRAS PESSOAS AAJUDAR OUTRAS PESSOAS A
VIVEREM MELHOR!VIVEREM MELHOR!

Fale conosco e faça sua inscrição!

FORMAÇÃO PLENA EM
CONSTELAÇÃO SISTÊMICA FAMILIAR 


