
ESPECIALIZAÇÃO EM
CONSTELAÇÃO INDIVIDUAL

Introdução

Programa

Pressupostos Conceituais das Constelações Sistêmicas

A Prática das Constelações em Consultório

Recursos e Especificidades nos Atendimentos Individuais

Atualmente as Constelações Sistêmicas vem se tornando mais conhecida do grande 
público como um recurso de ajuda nas mais diversas áreas, especialmente nas da 
saúde, autodesenvolvimento, educação, direitos civis e institucional.

Cada uma dessas áreas possui universo próprio e pede que a aplicação da 
metodologia das constelações também seja própria.
Nosso curso tem este objetivo: dar aos consteladores já formados, a possibilidade de 
aplicar o método das constelações nos atendimentos individuais, de casal e pequenos 
grupos, sejam eles profissionais ou familiares..

O programa apresentado aqui está por blocos, que será realizado ao longo dos 
módulos de acordo com a necessidade e demanda do grupo

?As Leis Sistêmicas: As Ordens do Amor
?As várias dimensões da Consciência
?Campos e suas diversas formas de manifestação
?A Ética do Amor: Ordens da Ajuda

?? Intervenções em processos terapêuticos
?? Atendimento Individual, Casal e Família
?? Constelação Profissional, de Carreira e de Decisão
?? Coaching Sistêmico Individual e Grupo
?? Diagnóstico de Dinâmicas Ocultas em Sistemas Organizacionais

?? Adequação do método x demanda do cliente
?? Quando atender e quando não atender: Vantagens e Desvantagens
?? Uso de bonecos playmobil, elementos de ancoragem, objetos e símbolos e 
visualização interna 
?? Tipos de atendimento: aberto, semiaberto e fechado para o cliente

Facilitadora:
Psicóloga, psicoterapeuta e 
coach com especialização 
em psicodrama, psicologia 
do trabalho e psicologia 
sistêmica.

Possui mais de 30 anos de experiência na área 
clínica e organizacional. É formada pela 
Escola Dinâmica Energética do Psiquismo 
(DEP) desde 1993 e membro do Colégio 
Internacional de Terapeutas (CIT) desde 2004. 
Formou-se e trabalha com Constelações 
Sistêmicas há 15 anos. Com a experiência de 
mais de 2.700 constelações em seu currículo, 
realiza cursos e workshops em SP e outros 
estados. Atualmente coordena a 9ª e 10ª 
Formação em Constelações Sistêmicas em 
São Paulo, pela Faybel Escola do Pensamento 
Sistêmico.

Para consultar o calendário anual de eventos e 
muito mais acesse:  www.faybel.com.br

Estrutura:

Datas em 2019

Horário:

A quem se destina:

Investimento

04 Módulos de 11 horas cada um, totalizado 44 
horas aula, sempre na sexta à tarde e sábado 
inteiro nos seguintes dias e horário:

1º módulo: 15 e 16 de fevereiro 
2º Módulo: 29 e 30 de março
3º Módulo: 26 e 27 de abril
4º Módulo: 31/05 e 1º de junho

Sextas: das 14:00h às 18:30h
Sábados: das 9:00h às 18:30h

Consteladores formados pela Faybel ou por 
outras escolas.

R$720,00 por módulo, podendo ser pagos em 
08 parcelas de R$ 360,00 no período de 
novembro de 2018 a junho de 2019, sendo a 1ª 
no ato da inscrição a 2ª e 3ª através de 
transferência em cc da Faybel e as demais 
com cheques pré-datados a serem entregues 
no primeiro módulo.

Inscrições e mais informações:

Com Graça, Email:  , celular/whatsApp: (011) 9 84571840
Para saber mais sobre nosso trabalho acesse 

info@faybel.com.br
www.faybel.com.br

Com Maria Izabel Rodrigues 2ª turma
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