Formação Internacional
em Constelações Familiares
& Sistêmicas
CERTIFICADO PELO
ISPAB - Institut für Systemische
Psychotherapie, Aufstellung
und Beratung – München

2ª geração

As Constelações têm uma vasta gama de aplicações práticas, são utilizadas nas mais diversas
áreas, permitem a compreensão e possibilidade de lidar com as complexas forças que atuam
nos sistemas e, o mais importante, destacam-se como um caminho que facilita e promove
profundos efeitos no campo das relações humanas e das soluções sistêmicas.
A Formação Internacional em Constelações Familiares e Sistêmicas reúne o que existe de
melhor nesta abordagem, originariamente criada pelo terapeuta e filósofo alemão Bert
Hellinger.
Esta formação será certificada internacionalmente pelos parâmetros do ISPAB - Institut für
Systemische Psychotherapie, Aufstellung und Beratung – München, instituto dirigido por
Thomas Bryson e Ursula Franke-Bryson (Munique - Alemanha) e pelo Instituto 89 (Brasil)
e proporcionará aos participantes a base necessária para desenvolver um trabalho como
facilitadores de Constelações, individualmente ou em grupos, para o exercício de atividades no
campo terapêutico, pedagógico, jurídico, entre outros.
Para os que já trabalham com a abordagem sistêmica, o treinamento dará a oportunidade
especial para reciclar e aprofundar seus conhecimentos e ampliar as possibilidades de trabalho
com a técnica.
INÍCIO - 16,

17 e 18 de novembro de 2018
9h às 18h

HORÁRIO - De
LOCAL - Casa

de Yoga – Al. dos Eucaliptos, 56 Caminho das Árvores

Investimento por módulo
R$ 1.880,00 (parceláveis em até 4x)
*Valor sujeito a reajuste anual

2 anos e meio de duração
9 módulos de 3 dias
*Módulos com tradução consecutiva

Entre os módulos, os participantes terão um encontro mensal sob a supervisão de coordenadores e
esses grupos mensais serão assim designados: “pré-módulo”, com conteúdo teórico preparatório para
o tema do módulo e “pós-módulo”, quando farão trabalhos práticos com constelações a partir do
conteúdo aprendido.
Esses grupos são obrigatórios e atendem às demandas de estudos, processos pessoais, supervisão e
fazem parte da formação.
A QUEM SE DESTINA ESTA FORMAÇÃO:
Terapeutas, psicólogos, médicos, assistentes sociais, educadores, profissionais da área jurídica,
sociólogos, administradores, entre outros.
REQUISITOS PARA ADMISSÃO:
Entrevista prévia e participação em Workshop Introdutório. Este Workshop tem carga horária de 9
horas e valor diferenciado (R$ 590,00). Informe-se sobre as datas pelo www.i89.com.br/agenda
REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO:
Os treinandos deverão ter participado dos 9 módulos (carga horária de 189 horas) e dos grupos
intermediários, pré e pós-módulo, incluindo o workshop introdutório (carga horária de 81 horas) e
realizado avaliação final para receber o certificado de formação. Receberão certificado de participação
os que cumprirem os nove módulos sem o programa de intermódulos.
A VAGA SERÁ CONFIRMADA APÓS ENTREVISTA
PRÉVIA E MEDIANTE O PAGAMENTO DO MÓDULO.
INSCRIÇÕES ABERTAS / VAGAS LIMITADAS

Workshop Introdutório
TEMA - Conhecimentos

básicos para um processo orientado em

Constelações - Constelação familiar –histórico, estruturas teóricas e pensamento

sistêmico :: Os princípios fundamentais: “As Ordens do amor”:: Experiência prática para
participantes como clientes, representantes e facilitadores.
TRAINER -

Marise Sampaio Dias - Brasil

Módulo 1 - 16 a 18 de novembro de 2018
TEMA - Relacionamentos 1 - Pais e Filhos : Paternidade :: Ordens de precedência
e suas distorções. Teoria do Apego: A capacidade para se vincular em um relacionamento.
Casais: Masculinidade :: O que faz o amor dar certo :: Soluções e novas visões para os
conflitos atuais e dificuldades nos relacionamentos. TEMAS ESPECIAIS - Casais sem filhos, casais
homoafetivos, inseminação artificial, filhos ilegítimos :: Efeitos do aborto e dos mortos nos pais
e nos filhos. Constelações específicas com o masculino.
TRAINER -

Frank Gallenmüller - Alemanha

Médico e Psiquiatra. Clínico psicossomático e psicoterapeuta, desde 1991 trabalha em consultório particular
(terapia individual, casais e grupos). Especializado em Terapia Sistêmica (Gunthard Weber/Fritz Simon). Formação
em psicanálise, terapia corporal (biossíntese e bioenergética) e em terapia humanista (Hunter Beaumont). Há
alguns anos na escola espiritual Ridhwan (A. H. Almaas). Realizou treinamentos e formações em constelações
familiares por Bert Hellinger e outros desde 1993. Conduz workshops e formações no método das constelações
familiares regularmente na Alemanha e em países como Brasil, África do Sul, Japão, Dinamarca, Rússia e outros..
www.frank-gallenmueller.de

Módulo 2 - de 05 a 07 de abril de 2019
TEMA - Constelação

Individual e Relacionamentos, limites e

Poder Pessoal- Aplicação prática do trabalho sistêmico em um ambiente individual ::

Constelações em setting individual e suas possibilidades :: Constelações guiadas na imaginação
:: Relacionamentos, limites e Poder Pessoal
TRAINER -

Dra. Ursula Franke-Bryson - Alemanha

Doutorado em Psicologia Clínica sobre constelação familiar. Psicoterapeuta licenciada pelo governo alemão em
psicologia comportamental. Treinadora certificada para Constelações Sistêmicas certificado pela. Associação
Alemã de Soluções Sistêmicas, Consultório particular em Munique, Alemanha. Professora e.a. no departamento
de psicologia clínica na Ludwig Maximilian Universidade, em Munich. Treinamento em terapia corporal,
comportamental, hipnoterapia, gestalt e terapia breve, orientada para solução. Treinamentos em vários métodos
de cura humanística e alternativa.Experiência como psicóloga em clínica psiquiátrica. Seminários, supervisão,
treinamento de terapeutas em constelação familiar pela Europa, África, Américas, Ásia, Austrália e Brasil. Autora de
vários livros sobre constelações familiares e outras publicações. “Quando fecho os olhos vejo você - As constelações
familiares no atendimento individual”. Editora Atman ”O rio nunca olha para trás“. Fundações históricas e práticas
das constelações familiares de Bert Hellinger. Editora Conexão Sistêmica “Trauma, Transe e Transformação: O Poder
da Presença na Prática.“ Editora Conexão Sistêmica Diretora do ISPAB - Institut für Systemische Psychotherapie,
Aufstellung und Beratung – München. www.ursula-franke.de

Módulo 3 - de 19 a 21 de julho de 2019
TEMA - Relacionamentos

2 - Pais e Filhos : Maternidade :: Reconhecer e receber os

pais em si mesmo :: A força da ancestralidade :: Casais: Feminilidade :: Entrelaçamento com
a família de origem e suas consequências :: Amor à segunda vista. TEMAS ESPECIAIS - Adoção,
casamento, divórcio, recasamento :: Novas configurações familiares. Constelações específicas
com o feminino.

TRAINER -

Marise Sampaio Dias - Brasil

Assistente social e psicoterapeuta. Especializada em Terapia Sistêmica de Família e Casal. Graduada em Core
Energetics pelo Institute of Core Energetics-New York. Pós-graduada em Psicossomática pela Escola Bahiana de
Medicina e Instituto Junguiano. Formação Internacional em Educação e Pedagogia Sistêmica, em curso. Formação
e Educação Continuada, 1900 horas em treinamentos internacionais em Constelações Familiares pelo Hellinger
- Institut Landshut- Alemanha, pelo ISPAB - Institut für Systemische Psychotherapie, Aufstellung und Beratung
– München - Alemanha entre outros (desde 2001). Atende em consultório particular (terapia individual, casais,
famílias e grupos) e supervisiona terapeutas. Realiza palestras, workshops e treinamentos. Diretora do Instituto
Oitenta e Nove. Coautora das Cartas das Deusas.. www.i89.com.br

Módulo 4 - 15 a 17 de novembro de 2019
TEMAS - A história e o desenvolvimento das constelações
por Laszlo Mattyasovszky - A visão sistêmica e os princípios, a postura e o

procedimento fenomenológico :: O centro Vazio :: Terapia de curto prazo orientada para
soluções e recursos :: Intervenções sistêmicas e estruturais:: Exploração de assuntos pessoais.
TRAINER -

Laszlo Mattyasovszky - Hungria (Alemanha)

Terapeuta familiar em consultório particular; psicoterapia, treinamento, supervisão e aconselhamento em
organizações; Terapia de Respiração, Terapia Primal, PNL, Hipnoterapia, Terapia Familiar, Constelação. Familiar e
Sistêmica; cooperação com uma clínica de dependentes; cofundador e terapeuta do Centro Terapêutico Coloman;
mais de 40 anos de experiência em terapia individual, de casais e de grupo; membro da organização alemã dos
consteladores de sistemas DGfS; Facilita e ensina Constelações de Sistemas, Organizacionais e Familiares nacional e
internacionalmente. www.familienaufstellung.de

Módulo 5 - de 13 a 15 de março de 2020
TEMAS - O

corpo nas Constelações e Constelações com Bonecos

- O corpo e sua importância para o cliente, o terapeuta e os representantes :: Reconhecimento

da consciência do corpo como ferramenta terapêutica :: Limites e possibilidades :: Constelação
com bonecos.
TRAINER -

Yara Farias - Brasil

É psicologa e educadora pós-graduada. Faz clínica de adulto, casal e família, supervisiona terapeutas e acompanha
a formação em Constelações Familiares pelo ISPAB - Institut für Systemische Psychotherapie, Aufstellung und
Beratung – München. Formações em terapias de base analítica, bioenergética, core energetics, terapia sistêmica,
hipnoterapia Ericksoniana, Somatic Experience. Terapeuta certificada em constelação familiar pelo Hellinger Institut Landshut- Alemanha com Lorenz Wiest e pelo Hellinger Science com Bert e Sophie Hellinger. Título de
Experto, nas Constelações, por Brigitte Champetier de Ribes.

Módulo 6 - de 03 a 05 de julho de 2020
TEMA - Constelações Estruturais e para outros sistemas - O trabalho
com estruturas não pessoais e/ou rituais também possibilita partilhar da linguagem do cliente
e adaptar a sua visão do mundo. Atuação em sistemas de campos diferentes :: Constelações
de sistemas de corpo, de espírito e mente, sistemas de valores, componentes internos,
screenplays etc. Tais constelações permitem a exploração dos mais variados temas por
caminhos e perspectivas diferentes. Modelos de tradições espirituais :: Triângulo de valores ::
Tetralema :: Sintomas :: Exercícios práticos

TRAINER -

Christine Blumenstein-Essen – Áustria

É assistente social, psicoterapeuta, consultora sistêmica, supervisora e coach. Tem se dedicado ao ensino e à
formação da Terapia Sistêmica na Áustria e em diversos países, incluindo o Brasil, por muitos anos. Membro
fundador da APSYS (Instituto para a prática do trabalho sistêmico). Coeditora do livro “O Verkörperungen” da

Carl-Auer-Systeme Verlag, 2001. Primeiras experiências com reconstrução familiar em 1981 (Virgínia Satir) e com
constelações familiares em 1986 (Bert Hellinger). Trabalha com constelações há 25 anos na área psicoterapêutica.
Há mais de 18 anos trabalha com constelações para organizações. Principais áreas de atuação: seminários e
formações em trabalho de constelações (gramática das constelações, constelações estruturadas, constelações
familiares e organizacionais orientadas para o processo, incluindo movimentos da alma), consultora para grandes
sistemas. Coautora do livro “Corporificações: colocações sistêmicas, trabalho de corpo e ritual”. www.apsys.org

Módulo 7 - de 23 a 25 de outubro de 2020
TEMAS - Curando

o movimento interrompido -

Trauma, transe e
transformação :: O poder da presença :: Diálogos com a morte :: Movimento primário,
secundário e emoções :: Indicações de dinâmicas sistêmicas e biográficas e desenvolvimento
da psicologia infantil :: Curando o movimento interrompido.
TRAINER -

Ursula Franke - Alemanha

Módulo 8 - 26 a 28 de fevereiro de 2021
TEMA - Liberação de Trauma e Trabalho de Constelação - O olhar
sistêmico sobre o trauma :: Equilíbrio dentro da própria entidade organísmica :: Consciência
corporal: como uma ferramenta e parâmetro :: Como reconhecer sintomas de traumas ::
Incluir - estar incluído - encontrar recursos :: Intervenções indicadas durante constelações ::
Contraindicações e como evitar retraumatizações :: Re-estabelecer a conexão e o flluxo de
amor.
TRAINER -

Karin Schoeber - Áustria

Psicoterapeuta certificada na Áustria desde 1993, como supervisora (1996), coaching (2001), certificada em
Constelação Sistêmica (1996). Aprendeu com Bert Hellinger, Matthias Varga von Kibed, Jakob Schneider,
Gunthard Weber, Guni Baxa, Christine Essen e muitos outros desde o final dos anos 80 e começou a trabalhar com
constelações em grupos em 1997. Membro da OEFS (Organização de Constelação Austríaca). Participou de várias
conferências a respeito de constelações. Psicologia HDS-R (Human Development and Social Relations) desde 2008
Estudos em Antropologia Cultural, Psicologia, Espanhol. Vasto histórico (background) em diferentes métodos
terapêuticos: Gestalt, Transition Learning Systems (Sistemas de Transição de Aprendizagem), Core Energetics,
Terapia Sistêmica Familiar, trabalho de Constelação, Experiência Somática e vários outros métodos de Terapia
Corporal (massagem, Breathing, Transe, Terapia Crânio-sacral.

Módulo 9 - 21 a 23 de maio de 2021
TEMAS - Constelações Familiares para a prosperidade e a
abundância - O êxito e a consciência de prosperidade :: Enredos sistêmicos e a

prosperidade :: Como as Constelações podem ajudar a obter êxito na vida, na relação de casal e
em projetos profissionais ou empresariais.
TRAINER -

Ingala Robl Greis - México

Socióloga . Treinamento em Gestalt e Eneagrama com Cláudio Naranjo. Terapeuta do processo Fischer-Hoffman.
Estudos de mestrado em Terapia Familiar Sistêmica no ILEF (Instituto Familiar em estúdios de la família,
México. D.F. e em Mentalresearch Institute (MRI) de Palo Alto, Califórnia, USAM). Diplomada em Terapia de
Casais no ILEF Terapeuta em Core Energética com pós-graduação e supervisora do Institute Of Core Energetics
de New York. Assistente de John Pierrakos na Colômbia, Brasil e México. Terapeuta certificada em Constelações
Familiares segundo Bert Hellinger, com Lorenz Wiest. Participou de treinamento com Bert Hellinger. De 1994 a
1998, introduziu as Constelações Familiares no México e, em seguida, na Colômbia. Organizadora do Primeiro
Congresso de Constelações Familiares com Bert Hellinger na América Latina (2000-2001). Autora de vários livros:
Constelaciones familiares para la prosperidad e Constelaciones familiares para el amor y las parejas (Spanish
Edition) e “Constelaciones para el éxito en el trabajo” Diretora do Centro de Constelações Familiares Sowelu, A.C.
www.constelaciones.com.mx

COORDENAÇÃO DA FORMAÇÃO Marise Sampaio Dias
DIRETORES DO INSTITUTO OITENTA E NOVE Marise Sampaio Dias & Jorge Dias
WHATSAPP 71 99935 8989 SITE www.i89.com.br FACEBOOK /instituto89

