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Terapeuta:
Suleini G. S. Schneider
Facilitadora em Constelação Familiar e
empresarial;
Formação em Filosofia
Pós graduação em Filosofia Clínica;
Pós graduação em Educação Especial;
Practioner em PNL;
Toq-Mapeamento genético;
Reiki;
Barra de Acess;
Reprogramação Biológica.

CONSTELA ÇÃO FAMILIAR
E ORGANIZAC IONAL
INDICADO PARA:
DEPRESSÃO, FOBIAS, SINTOMAS:
DIFICULDADE NA RELAÇÃO COM OS PAIS E/OU IRMÃOS;
CONFLITO COM O PARCEIRO(A);
CRIANÇAS DIFÍCEIS;
OBSTÁCULO NA VENDA DA CASA, CARRO, TERRENO;
PROBLEMAS NA EMPRESA;FALTA DE REALIZAÇÃO PESSOAL, PROFISSIONAL E FINANCEIRA ENTRE OUTROS.

MAS O QUE É CONSTELAÇÃO AFINAL

Trata-se de uma poderosa ferramenta terapêutica reconhecida pelo Ministério da Saúde,
capaz de desvendar questões
ocultas ou mal resolvidas em
nossas vidas a partir de um
olhar amplo e sistêmico, onde
o constelador (ou facilitador)
não olha só para o indivíduo e
sim para todo o indivíduo e sim
para todo o seu sistema familiar, o que pode envolver várias
gerações.
Quando fazer uma Constelação
Familiar?
Quando algo nos atormenta repetidamente, planos de vida fracassam, os filhos só brigam entre si
ou comigo.
Minha relação com meu parceiro
não vai bem, não consigo um parceiro, tenho dificuldades de me relacionar com meu pai, minha mãe,
meus irmãos ou outra pessoa.
Tenho muito medo, fobias, depressão, vícios, dificuldade de sair do
luto, problemas de saúde, dificuldade de comunicar-se em público,
dificuldades financeiras, o dinheiro não vem ou vem e não fica, não
consigo vender a minha casa, meu
terreno, conflito entre sócios, funcionários, clientes, problemas com
a empresa, dificuldade de por em
prática meus talentos.
Entre outros desafios.

Constelação Individual e
Constelação em Grupo
Na Constelação Individual, o cliente está sozinho com o constelador
para a exposição do seu tema/problema.
Enquanto na outra modalidade, o
cliente se encontra na companhia
de um grupo, geralmente de até 20
pessoas, além do constelador.
Na Constelação em grupo, alguns
clientes irão constelar um tema e
outros vão se inscrever para participar como representantes.
Dessa forma, num grupo algumas
pessoas vão auxiliar representando
indivíduos do sistema familiar do
cliente que traz a questão e, dessas
informações obtidas, o constelador
consegue observar as dinâmicas
ocultas por trás do tema.
É um trabalho que vai além do racional, e, por mais que seja difícil de ser explicado, tem anos de
aplicações bem sucedidas e os depoimentos são sobre o quanto as
informações que se revelaram são
surpreendentes e transformadoras.
Na constelação individual, esse processo é feito com auxílio de âncoras
de solo, bonecos e outros recursos.
Ambas as modalidades trazem o
mesmo resultado e servem para
quem busca uma vida feliz, próspera e saudável.
Tanto no atendimento individual
em Constelação Familiar quanto em
grupo não há necessidade de várias
sessões. Uma basta

