Workshop
Constelações Familiares
com Marianne
Franke-Gricksch
Este workshop oferece a oportunidade de experimentar as constelações
familiares e aprender de que modo as dinâmicas relacionais que aí se
tornam visíveis criam a oportunidade para as emoções, sentimentos e
comportamentos mudarem.

14 A 16 DE JUNHO 2019 - PORTO
EVA
JACINTO
Psicoterapia
Psicologia Clínica

Preço: 250€ .
MAIS INFORMAÇÕES
https://www.cf-evajacinto.pt/marianne-franke-gricksch/
cf.evajacinto@gmail.com · +351 935943080

A QUEM SE DESTINA
Este é um workshop para profissionais, mas também para casais, pais, mães e para
qualquer pessoa que queira explorar o trabalho das constelações familiares e usufruir
de uma oportunidade privilegiada de aprender dentro do campo profundo e gentil
que Marianne consegue criar com o seu trabalho.
Os participantes podem trazer os seus problemas, preocupações e perguntas para o
workshop. Utilizando a ferramenta das constelações, podemos trabalhar esses temas.

PREÇO E INSCRIÇÃO

LOCAL E HORÁRIOS

Preço: 250€
O lugar é assegurado pelo pagamento total
ou do valor de matrícula de 50€ no acto de
inscrição. O valor da matrícula não é
reembolsável, no entanto, outra pessoa pode
comparecer no seu lugar

Inscrição: por favor preencha esta
FICHA DE INSCRIÇÃO. Dentro da ficha encontra
as instruções para efectuar o pagamento.

Praça do Marquês de Pombal, 169
4000-390 Porto (Espaço Alveole)
Sexta-feira, 14 Junho: 17h – 21h
Sábado, 15 Junho: 9h – 18:30h
Domingo, 16 Junho: 10h – 14h

Para mais informações ligue para +351 935943080 (WhatsApp)
ou e-mail cf.evajacinto@gmail.com
Informações complementares sobre o workshop em:
https://www.cf-evajacinto.pt/marianne-franke-gricksch

Marianne Franke-Gricksch
Marianne Franke-Gricksch é alemã, psicoterapeuta, naturopata e
professora de estudos avançados na Deutsche Gesellschaft für
Systemaufstellungen.
Trabalhou mais de 30 anos em escolas primárias e secundárias, onde
desenvolveu o seu próprio método de aplicação do pensamento sistémico
no campo pedagógico. Desde 1990 que trabalha como profissional
independente em Munique e conduz workshops de constelações
familiares e seminários de formação avançada na Europa, Ásia e América.
É autora do livro You’re One of Us. Systemic insights and solutions for
teachers, students and parents. Carl-Auer International, publicado em 11
línguas. www.marianne-franke.de
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