
1 Como trabalhar a resistência do cliente

2 O adulto preso no seu trauma infantil

3 Postura do constelador: Paciente ou cliente?

4 Ex seminaristas e as dívidas com a igreja

5 Dinâmicas dos emaranhamentos dos votos de castidade na ancestralidade

6 A escolha de não ter filhos

7 Melhor não ter para não perder

8 Constelar a filha

9 Comunidade de destino: emaranhamentos na adesão do sobrenome do marido

10 Colocação de parceiros anteriores na ordem utilizando os bonecos

11 Fenômenos de campos e memórias

12 O sobrenome nos filhos

13 Segredo

14 Demonstração: dificuldade de acesso ao campo da cliente

15 Como diferenciar: contratransferência e intuição?

16 Como acessar o Guia?

17 Podemos constelar a família?

18 Constelação com bonecos e o raciocínio sistêmico

19 Sobrenome materno

20 Tipos de bonecos para a constelação

21 Dinâmicas de lealdades com o irmão morto

22 Repetição de padrão

23 Dinâmica de drogadição: a valorização do masculino através da mãe

Prática 3 - Casos  supervisionados

Formação 4:  A prática das Novas Constelações Familiares



24 O uso de tarefas na psicoterapia familiar sistêmica

25 Movimento interrompido

26 Como reconhecer o pai em si mesmo

27 O movimento interrompido pode acontecer em qualquer idade?

28 Quando o cliente pergunta a opinião do constelador

1 Sensação de não ser bem-vinda

2 Raiva e agressividade

3 Dúvidas - O processo do morrer

4 Sintomas físicos - perda auditiva e artrose

5 A bênção da ancestralidade

6 Abortos

7 Sintoma oculto

8 Isolamento

9 Insegurança na vida, sem força para ir para frente

10 Constelação do destino coletivo - do brasileiro

11 Constelação de embriões congelados

12 Constelação de óvulos congelados

13 P1 - A constelação - drogadição da filha

14 P2 - Reflexões do processo da constelação - drogadição da filha

15 P3 - Significados dos sintomas no campo de uma constelação - drogadição da filha

16 P1 A constelação - Processo traumático de separação

17 P2 Reflexões do processo da constelação - Processo traumático de separação

18 P3 Aprendizagem do campo - Processo traumático de separação

19 P1 - A constelação - traumas da infância

20 P2 - Aprendizagem do campo - traumas da infância

Prática 4 - Dinâmica dos atendimento em grupo presencial



21 P3 - Reflexões do processo da constelação - traumas da infância

1 Dificuldade no relacionamento  com a filha

2 Dificuldade em seguir com a decisão de mudança profissional

3 Dificuldade na relação com o irmão adotivo.mp4

4 Sensação de rejeição

5 Término de um casamento

6 Dificuldade na relação com o pai

7 Abuso - sensação enrijecimento

8 Autocrítica - censura

9 Falta de memória

10 Falta de ar

11 Assuntos diversos

12 Bloqueio em relação ao amor - dificuldade no contato

13 Drogadição do filho

14 Ansiedade

15 Desejo e medo de ter um novo parceiro

16 Preocupação com o marido

17 Dificuldade do filho na escola

18 Dificuldade do filho na escola

19 Medo de aparecer e autocrítica

20 Auto-validação profissional

21 Transição profissional

22 Os fenômenos do campo da constelação familiar

23 Sintomas físicos

24 Perdendo meu espaço na empresa

Prática 5 - Dinâmica dos atendimento em grupo online



25 Ansiedade

26 Emaranhamentos da depressão e do suicidio

27 Fechamento de um relacionamento

28 Agressividade

1 Crise de ansiedade

2 Tentativa de suicídio

3 Dinâmica de adoção

4 Me desligo como você papai

5 A força das constelações com bonecos

6 Emaranhamento sistêmico na dinâmica de abuso sexual

7
A criança que nasce após um aborto e sua implicação no receber  - constelando a auto-
exigência

8 Uma força de ir para frente – constelação de decisão

9 A ancestralidade vivida na dor através da dispersão - vítima e agressor

10 Casal: Um encontro sistêmico

11 A presença do “não” às constelações

12 Você não é o homem certo para mim

13 Trabalhando a contra-transferência do caso: você não é o homem certo para mim

14 Personificação do padrão de interação “alienado” do cliente

15 O amor na dor: “Igual você mamãe”

16 O amor na dor: “Mamãe eu vivo”

17 Você é o grande papai

Prática 6 - Dinâmicas de Manejo no atendimento com bonecos

Prática 7 - Treinando o constelador no atendimento com bonecos



1 Como constelar com bonecos as escolhas

2 Comportamento da filha

3 Caso clínico de ansiedade

4 A base das constelações com bonecos – Método

5 Filhos nascidos após aborto

6 O lugar do terapeuta na relação de casal

7 Igual a você mamãe – a enxaqueca do pertencimento

8 Da obsessão ao suicídio – “Você também faz parte”- incluíndo o excluído

9 O campo das constelações individuais com bonecos e seus posicionamentos

10 As nossas crianças grandes

11 Reorganizando as posições - a pergunta sistêmica

12 O desrespeito ao masculino – dificuldades na escola

13 Pergunta sistêmica no caso de perdas: filhos nascidos após aborto

14 Constelações individuais usando chapéus – uma ferramenta

15 Reflexões da prática do caso de transtorno bipolar

16 O trabalho com os mortos – a presença da ausência

17 O uso dos chapéus nos exercícios de ordem

18 “Como você vovó” - “Vocês são os grandes para mim” - "Eu fico em vida"

19 Medo do fracasso – a inclusão do país de origem

20 Dificuldade de contato dos pais – dermatite atópica

21 A dor do amor – intolerância com o marido

22 Manejos terapêuticos 

23 Constelações na escola – colocar as crianças na ordem - dificuldades de aprendizagem

24 A presença da ancestralidade no método: perguntas e respostas

25 Treinando as posições dos bonecos na constelação

26 Relação de casal - quem constelar


