Formação Intensiva em Constelações Familiares
O corpo sabe e indica o caminho – passos importantes para o
facilitador de constelações
Formação conduzida por Marianne Franke-Gricksch
Descrição
Sendo um método experiencial, as constelações familiares conduzem-nos a uma compreensão
emocional e enraizada no corpo, que cria uma imagem vívida que continua a actuar por muito
tempo após o procedimento da constelação.
Enquanto abordagem fenomenológica, o trabalho que se desenrola na constelação não se apoia
em teorias e experiências passadas. Por essa razão, este método não pode ser aprendido da
mesma forma que aprendemos teorias e regras a aplicar - o essencial é que aprendamos a
percepcionar, termos confiança nas nossas percepções e deixarmo-nos ser tomados pelo
movimento. Fazemos isso como representantes e também como facilitadores.
De forma a alcançarmos essa capacidade de presença e de renúncia a teorias, temos de estar
cientes dos efeitos dos enredos sistémicos, de como muitos sintomas estão sistemicamente
determinados e, obviamente, reconhecer esses condicionamentos nas nossas próprias vidas.
Objectivos
Aprofundar a capacidade de pensar e olhar sistemicamente o problema apresentado pelo
cliente; afinar a percepção do campo do facilitador de constelações familiares.
Destinatários e Requisitos
Facilitadores de constelações e terapeutas com experiência de trabalho com constelações
familiares. Esta formação terá um máximo de 30 participantes. Acreditamos que desta forma se
podem criar condições óptimas para aproveitamento do curso. De forma a garantirmos
processos de aprendizagem profundos, ela destina-se apenas a facilitadores de constelações,
terapeutas com experiência da visão sistémica e do trabalho de constelações e clientes com
longa experiência de constelações que pretendam aprofundar as suas compreensões. Caso haja
uma procura maior que a lotação, será feita uma selecção com base nesses critérios.

Inscrição
É obrigatório o preenchimento da ficha de inscrição. Poderá obter mais informação através do
telefone +351 935943080 (WhatsApp) ou pelo e-mail cf.evajacinto@gmail.com
Datas e Horários
- Sábado, 05 Setembro 2020, 9h – 19h (início às 10h)
- Domingo, 06 Setembro 2020, 10h – 14h
- Segunda-feira, 07 Setembro 2020, 10h – 19h
- Terça-feira, 08 Setembro 2020, 10h – 19h
- Quarta-feira, 09 Setembro 2020, 10h – 19h

Organiza: Eva Jacinto
Tel. + 351 935943080
cf.evajacinto@gmail.com
www.cf-evajacinto.pt

Local
Praça do Marquês de Pombal, 169
4000-390 Porto (Espaço Alveole)
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Preço
O preço da formação intensiva é de 550€.
O lugar fica reservado somente com o pagamento total ou do valor de matrícula de 150€. O valor
da matrícula não é reembolsável. No entanto, caso necessite de cancelar, pode indicar outra
pessoa para comparecer no seu lugar.
O pagamento integral da formação terá de ser feito até 30-07-2020.
Programa de Conteúdos
Reconhecimento das principais dinâmicas que ocorrem nas constelações: e.g. amor cego,
segredos na família, efeitos do trauma ao longo das gerações, membros excluídos.
Diferenças entre terapia e trabalho de constelações. A constelação funciona como uma
meditação. Imagens que conduzem à transformação e à cura. A solução não tem nada a ver
com o problema.
Trabalho com sintomas: reconhecer os sintomas como tentativas (inúteis) de cura do sistema.
Método de Trabalho
A aprendizagem é vivencial e baseada na participação. A formação estrutura-se em duas partes:
1) um workshop de constelações familiares, aberto ao público 2) e três dias de formação
específica sobre olhar sistémico e aperfeiçoamento da percepção do campo, somente para os
alunos da formação intensiva, onde as constelações serão abordadas de forma didáctica.
Formadora

Marianne Franke-Gricksch é psicoterapeuta e professora de estudos
avançados na Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen (DGfS).
Desenvolveu o seu próprio método de aplicação do pensamento
sistémico no campo pedagógico, sendo pioneira da pedagogia sistémica.
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.
Fez formação em terapia primal, hipnoterapia, PNL e diversa formação
de abordagem sistémica com Helm Stierlin, Schmidt Gunther, Steve de
Shazer e constelações familiares com Bert Hellinger.
É autora do livro "You’re One of Us. Systemic insights and solutions for
teachers, students and parents", publicado em 11 línguas.
www.marianne-franke.de
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