Curso de Formação em Constelações Familiares e Soluções
Sistêmicas

Conteúdo programático e Bibliografia

Olá!
Nós, do Instituto Koziner, ficamos muito felizes em ver seu interesse pelo curso de formação
em constelações familiares ao realizar o download deste material.
Como apontado, neste breve documento você encontrará maiores detalhes a respeito do
conteúdo programático de nosso curso. Os conteúdos estão divididos por temas. São eles:



O olhar sistêmico e as ordens do amor;



O desenvolvimento do constelador;



Atitude terapêutica;



Casais, pais e filhos;



Constelações em sistemas organizacionais e comunidades;



Atendimento individual



Movimentos Profundos de Reconciliação



Os movimentos da alma e do espírito



Aplicações do paradigma sistêmico e a Prática supervisada

Após a apresentação de cada um dos temas você encontra a bibliografia completa do
curso.

Caso ainda reste dúvidas, convidamos você a nos acessar através de algum dos canais de
comunicação abaixo:


Email: info@institutokoziner.com



Telefone/whatsapp: (11) 93802-0889



Site: www.institutokoziner.com

Abraços!

O olhar sistêmico e as ordens do amor


Novos paradigmas da ciência e da cultura.



Física quântica.



Teoria dos campos morfogenéticos.



Visão sistêmica transgeracional e multidimensional.



As Consciências. A Alma Familiar.



Detectando Repetições.



Os Envolvimentos Sistêmicos e suas Soluções.



Quem pertence à família. Hierarquia. Dar e Receber. Pertinência-Exclusão.



Ampliar a visão do indivíduo para a família.



Influência transgeracional.



O amor que adoece e o amor que cura. Lealdade infantil. Vínculo.



Introdução à montagem de uma constelação familiar.



O que é Consciência Familiar. Diversas Consciências (individual/sistêmica/espiritual).



Os passos em direção ao restabelecimento da ordem e resgate da força e do amor
consciente. As frases de solução.

O desenvolvimento do constelador


Sua pessoa, competências, família e ancestrais.



Enredos e emaranhamentos do constelador.



O constelador como veículo terapêutico ou canal de sanação.



As habilidades sócio emocionais do constelador: Administração de emoções.



Como lidar com as adversidades, na vida e na consulta.



Empatia e leitura do “campo” de trabalho.



O Constelador como “coaching evolutivo” e como educador emocional.



As competências espirituais do constelador: Autoconhecimento. Desenvolvendo o
observador de si mesmo. A atitude compassiva.



Missão, Visão e Valores do constelador. Da Visão a ação.

Atitude terapêutica


A ajuda como uma arte.



Abrindo-se para a visão sistêmica.



Diferença entre observação e percepção.



A relação terapeuta/cliente.



Desenvolver a confiança de ver e expressar o que o campo ciente revela.



Aprendendo o não-fazer.



Estado de sabedoria.



A posição do centro vazio.



Ordens de ajuda.



A abordagem fenomenológica e a abordagem terapêutica.



Sentimentos primários, secundários e meta-sentimentos.



A postura necessária para uma ajuda efetiva.



A postura fenomenológica e o respeito ao cliente.

Casais, pais e filhos


Dinâmicas básicas que atuam nos casamentos.



O dar e o tomar.



A importância de relacionamentos anteriores.



Filhos ilegítimos.



Separações.



Abortos e adoção.



Para que o amor dê certo.

Constelações em sistemas organizacionais e comunidades


Constelação familiar e organizacional. Quais as diferenças?



As Ordens do Amor nas empresas.



Constelações de organizações.



Como diagnosticar situações ocultas dentro de uma organização.



A saúde da empresa e dos colaboradores.



Constelações no contexto profissional.



Empresa familiar / Associações / ONG / Sucessão / Fusão de empresas.



Constelações em instituições e comunidades.

Atendimento individual


As diferenças entre trabalho do grupo e o trabalho em consultório.



Trabalho com visualização, âncoras de solo e com bonecos.



Constelações Visuais para atendimento individual.



Trauma pessoal.



Amor interrompido e suas soluções.

Movimentos profundos de reconciliação


Do sistema familiar para os sistemas sociais.



Assuntos étnicos.



Imigração/Emigração.



Religião.

Os movimentos da alma e do espírito


A evolução do trabalho sistêmico.



A nova constelação familiar. Vivenciar os movimentos do espírito.



Montagem e procedimento da constelação espiritual.



O espaço interior do representante.



Sem intenção – sem medo – sem interpretação.



A conexão interior a serviço do amor, da paz e da vida.



A utilização da musica e do som nas constelações.

Aplicações do paradigma sistêmico e a Prática supervisada


Medicina sistêmica e saúde.



Soluções sistêmicas no âmbito da educação.



Soluções sistêmicas no âmbito da justiça.



Mediação.



Trabalhar com as Constelações.



Trabalho com os clientes dos alunos. Orientação individual.



Usando as leis do amor no nosso dia-a-dia.

Bibliografia do Curso
#

Livro

01

O amor do
Espírito

02

Autor

Editora

Observação

Bert Hellinger

Atman

Conceitos atuais
sobre Movimentos
do Espírito

A simetria Oculta
do amor

Bert Hellinger

Cultrix

1º. Livro de leitura
obrigatória em
nosso curso.

03

Para que o amor
dê certo

Bert Hellinger

Cultrix

Relacionamentos
afetivos

04

Amor a Segunda
Vista

Bert Hellinger

Atman

Relacionamentos
afetivos

05

Quando Fecho
os Olhos Vejo
Você

Ursula Franke

Atman

Atendimentos
Individuais

06

Desatando os
Laços do Destino

Bert Hellinger

Cultrix

Cases de Doentes
de Câncer

07

A Física da Alma

Amit Goswami

Aleph

Física Quântica

08

Êxito na vida
Êxito na
profissão

Bert Hellinger

Atman

Profissão

09

Conflito e Paz

Bert Hellinger

Cultrix

Destino x Religião x
Conflitos Étnicos

10

Histórias de
Amor

Bert Hellinger

Atman

Conceitos mais
atualizados +
Histórias e cases

11

Viagens
Interiores

Bert Hellinger

Atman

Conceitos mais
atualizados +
Visualizações

12

Ah que bom que
eu sei – A visão
sistêmica nos
contos de fadas

Brigitte Gross e
Jacob Schneider

Atman

Contos e Filmes que
tem a ver com
nossos destinos

13

Quem se atreve
a ter certeza? A
realidade
quântica e a
Filosofia

Prof Dr José P.
Andreeta e
Maria L.
Andreeta

Mercuryo

Física Quântica

14

Um lugar para os
excluídos

Bert Hellinger

Atman

Entrevista… Retrata
o desenvolvimento
do trabalho do Bert
até os Movimentos
da Alma –

15

Ordens do Amor

Bert Hellinger

Cultrix

Aprofunda as 3
Ordens

16

Ordens da Ajuda

Bert Hellinger

Atman

Bom para
terapeutas…ensina
a posição correta de
“ajuda”

17

No centro
sentimos leveza

Bert Hellinger

Cultrix

Conferências e
Histórias

18

Sete
experimentos
que podem
mudar o mundo
– Pode a ciência
explica o
inexplicável?

Rubert
Sheldrake

Cultriz

Campo
Morfogenético

19

Constelações
Familiares

Bert Hellinger

Cultrix

Entrevista… Visão
geral do trabalho do
Bert

20

Constelações
Organizacionais

CASTELLA,
JOACHIM e
GROCHOWIAK,
KLAUS

Cultrix

Consultoria
Sistêmica

21

A alma do
Negócio

Jan Jacob Stam

Atman

Constelação
Organizacional

