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Curso de formação em Consultoria e Constelação Sistêmica
empresarial e organizacional
“Adquira experiência com professores altamente qualificados”
Tenha certificado reconhecido pelo MEC
Consultoria Sistêmica e Constelação Empresarial e Organizacional
O método das Constelações Sistêmicas é um recurso moderno e eficaz que tem sido
usado por consultores em grandes empresas Europeias para identificar e diagnosticar
bloqueios existentes dentro do sistema. Problemas que ocorrem entre equipes, lideranças,
departamentos e sócios dentro das empresas. É uma técnica que possibilita conhecer os
emaranhamentos e conflitos dentro de um grupo, e assim, resolver problemas a partir de
suas causas, encontrando soluções que visem a harmonia e o respeito mútuo entre seus
integrantes

.
“A família é o núcleo fundamental para o desenvolvimento humano, acontece também na família dos
animais. A organização de uma empresa é baseada na família. Família estruturada, filhos estruturados;
Empresa estruturada, lucros e produtos saudáveis. Resultado? Sucesso”

Destinado a:
⦁
⦁

Empresários
Executivos
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⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Gestores
Orientadores
Consultores e Coaching
Educadores
Profissionais liberais

⦁

Profissionais formados em constelação familiar

PROGRAMA

1º Modulo - FEVEREIRO 29 fevereiro e 01 março de 2020
O que é teoria sistêmica (prof. Odila Weigand)
⦁

Introdução à Teoria Sistêmica

⦁

História e fundamentos das Constelações Sistêmicas Familiares de Bert Hellinger.

⦁

Entrevista Sistêmica (teoria e prática): A expressão corporal baseada na
bioenergética. O que o constelante diz e a expressão corporal - leitura corporal dos
representantes e do constelador, sintônico ou distônico?

⦁

Modelos de constelações

2º Módulo – MARÇO 28 e 28
Energia de campo e Campos Morfogenéticos
⦁

Fases da Constelação:
⦁

Fase de preparação; “o início”

⦁

Fase de execução “obstáculo/caos”

⦁

Fase de (re)integração “o retorno”

⦁

Constelação de times inteiros
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⦁

Desenvolvimento corporal e mental para sentir o campo e o sistema.

⦁

Teoria dos Campos Morfogenéticos ou campo mórfico e ressonância mórfica do
biólogo e cientista Rupert Sheldrake – Constelação de decisão profissional.

3º Módulo – ABRIL 25 e 26
Modelo de empresas no Brasil (prof. Luiz Pizzi)
⦁

Modelos de empresas atuais MEI, LTDA, S.A, Empresas individuais, Empresas
societárias,Empresas familiares, Incorporação e Cisão.

⦁

Trabalho com Dilema, Trilema e Tetralema.

⦁

Constelações ocultas (sigilo)

⦁

A relação do consultor com a empresa

4º Módulo - MAIO 30 e 31
O que é Consultoria – papel do consultor e do coaching (Prof. Isabel Campos)
⦁

Quando indicar consultoria a uma empresa ou ao gestor

⦁

As 4 ordens do vínculo entre consultor e empresa.

⦁

Vínculos afetivos e financeiros entre sócios e fundadores

5º Módulo - JUNHO 20 e 21
Modelos de constelação empresarial e organizacional
⦁

Constelação Financeira – O Dinheiro dos sócios, da empresa e seu destino

⦁

O Produto oferecido

⦁

Mudança de produto e de segmento *Mudança de logotipo, logomarca e nome

⦁

Destino da empresa - venda, compra, fechamento e falência

6º Módulo - JULHO 01 e 02 de Agosto
Constelação financeira individual – entrevista inicial
⦁

Permanecer ou mudar de cargo, de emprego
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⦁

Mais importante o salário ou o que gosta de fazer? (trabalha por dinheiro,
necessidade ou por prazer?)

⦁

Crenças sobre o dinheiro. Identificar crenças limitantes e Possibilitadoras “The
Money Clinic” “A terapias do Dinheiro” *Treinando para ser consultor
financeiro

⦁

Crenças sobre a Vida Financeira – Influência da religião, raça, cultura, família e
imigração.

7º Módulo - AGOSTO 22 e 23
Curriculum sistêmico
⦁

Elaboração de um currículo sistêmico

⦁

Bloqueios inconscientes na carreira por demissões onde uma das partes se sentiu
injustiçada. Sentimentos de raiva e vingança guardados.

⦁

Escolha e mudança de carreira, transição, medos e conflitos. Escolha de carreira
profissional para adolescente na fase de vestibular – Orientação vocacional.

⦁

Cuidado na escolha da profissão, crença de que a carreira dos pais é a melhor
(advocacia, engenharia, medicina, odontologia)

8o Módulo - SETEMBRO 26 e 27
Constelações de Empresas Familiares
⦁

Os vínculos familiares – Amor – Ciúmes, inveja. A não separação por obrigação
ao próximo. Vínculos entre os sócios-família

⦁

Vínculos afetivos entre os sócios – amizade – amor –raiva , sexo e segredos

⦁

Relações perigosas - amantes, traições, crimes, corrupção – dívidas de impostos e
destruição do meio ambiente.

9o Módulo – OUTUBRO 24 e 25
Constelações individuais de autônomos, profissionais liberais, sintomas de doenças e
sua relação com o trabalho.
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⦁

As constelações sistêmicas pedagógicas, a relação criança/professor/escola

⦁

Constelações de direito sistêmico – privado– relação entre cliente e profissional.

⦁

Aceitar ou não uma causa, um trabalho. A constelação de decisão é primordial
para que tenha bons clientes e tenha tranquilidade no trabalho.

⦁

Ética do constelador.

⦁

Saúde dos sócios, dos colaboradores e a saúde emocional da empresa.

10º Módulo – NOVEMBRO 28 e 29
⦁

Recapitulação, dúvidas, autoavaliação e encerramento

⦁

Apresentação Final de monografia ou de um trabalho prático. Escolha de um
grupo de 3 pessoas e convidar outro grupo para supervisionar,

⦁

Recebimento de certificado (Desde que cumprido todas as exigências da carga
horária presencial).
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QUEM SOMOS
LIGARE INSTITUTO DE PSICOTERAPIA CORPORAL E DESENVOLVIMENTO
HUMANO
O Instituto Ligare completa 25 anos em 2020. Desde 1995 vimos desenvolvendo técnicas
corporais em lidar com o corpo/mente/alma. Somos Filiados ao “International Institute
for Bioenergetic Analysis” EUA, e ao International Institute Biosynthesis – Suiça - em
parceria com o IABSP – Instituto de Bioenergética de São Paulo.
Neste último ano nos filiamos à Universidade FACON, onde nossos cursos são
reconhecidos pelo MEC, inclusive o curso de Constelação Sistêmica e a Análise
Bioenergética.
Nos tornamos um Instituto, antes éramos, “Centro de Psicoterapias Corporais”, para
exatamente oferecer cursos de breve duração ampliando assim nossos ensinamentos em
outras áreas.
A Psicoterapia corporal, baseada na Análise Bioenergética, criada por Alexander Lowen,
discípulo de W. Reich, precursor na arte de olhar o corpo. Ambos perceberam que a nossa
história está inscrita ali como um todo, desde nossa mais preciosa pérola emocional até o
trauma mais profundo e segundo David Boadella, criador da Biossíntese, desde o
encontro do óvulo com o espermatozoide carregamos essa inscrição no corpo.
Portanto, o curso de constelação sistêmica do Ligare vem com conteúdos simbólicos,
psíquicos, de entendimento da leitura corporal, de aprender a olhar, ler, perceber e
entender que o corpo fala a Linguagem da Alma.
Durante as representações no sistema percebemos que muitas vezes o representante repete
o que o constelador pede para dizer, mas a alma está expressando através do corpo outro
sentimento ou sensação.
Dentro das constelações Sistêmicas na organização respeitamos o que de fato está na
alma do constelante e da empresa.

SOBRE
Certificado - Emitido pelo Ligare
Certificado com 100% de presença e participação de 40 horas de Constelação de
treinamento em grupos de estudos e discussões com o grupo não presencial e leituras.
Certificado - Emitido pela - FACON - MEC (em andamento)
Textos: Enviados via e-mail
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Almoço: Servimos almoço no local do evento
Investimento: R$ 800,00 por módulo, pagos no dia do módulo ou depósito bancário.
Desconto: Com inscrições antecipadas até o dia 15 de fevereiro R$ 770,00 (setecentos e
setenta reais) por módulo.

CORPO DOCENTE
Laine Maria Alves-Pizzi
Psicóloga – CRP: 14.671/06 –
Fundadora e Professora do Ligare Instituto de Psicoterapias Corporais e Desenvolvimento
Humano - Americana - SP (1995)
Mestre em Ciência da Educação pela Universidade Lusófona - Lisboa (2014) Autora do
livro “O Corpo Adolescente na Educação” 2018
Local Trainer em Análise Bioenergética pelo IIBA - EUA.
Senior Trainer em Biossíntese pelo IIB International Institute Biossíntese- Suiça.
Participante da Constelação Sistêmica Familiar com Bert Hellinger e seu colaboradores,
desde a 1ª turma no Brasil.
Consteladora Sistêmica Empresarial e Organizacional pela Hoffmann @ Partners –
Alemanha – 2007 – 1º curso de Constelação Sistêmica Empresarial no Brasil, com 250
horas.
PROFESSORES CONVIDADOS:
Odila Weigand
Psicóloga- CRP;13353-6 - Fundadora e professora do Ligare em 1995, pioneira da
psicoterapia corporal no Brasil.
Mestre em Psicologia–PUC - SP, - Autora do livro – Grounding e autonomia: a terapia
corporal bioenergética revisitada, autora de diversos textos sobre a psicoterapia corporal.
International Trainer pelo Institute for Bioenergetic Analysis – EUA. Ensina Análise
Bioenergética desde o início da sua introdução no Brasil em meados de 1980.formada
pelo Instituto do criador Alexander Lowen
Formada em Constelação Sistêmica Familiar com Bert Hellinger na primeira turma
Consteladora Sistêmica Familiar Empresarial e Organizacional pela Hoffmann @
Partners – Alemanha – 2007 1º curso de Constelação Sistêmica Empresarial no Brasil,
com 250 horas.
Isabel Campos
Isabel Campos é psicoterapeuta e consultora em desenvolvimento pessoal e
organizacional. É doutora e mestra em Psicologia pela USF, especialista em Psicologia
Transpessoal pela ALUBRAT/CESBLU, especialista em Administração Empresarial pelo
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IPEP e Bacharel em Ciência da Computação pela UNICAMP. Autora do livro
“Aprendizagem em Treinamentos Corporativos: Inovação, Método e Resultados sob uma
Abordagem Transpessoal” e co-autora do livro “A World Book of Values”. É certificada
em Coaching pela ICC e em ferramentas para Transformação Cultural pelo Barrett Values
Centre. Tem experiência como executiva, empreendedora, consultora organizacional e
professora em cursos de pós-graduação.

Luiz Antonio Pizzi
Administrador de Empresas, Técnico em contabilidade, - MBA em Gestão Estratégica de
Negócios – Fundador da Administrare – Consultoria de Negócios Consultoria
Empresarial (2006.) -Executivo de carreira em grandes empresas na área administrativafinanceira e Especialista em Incorporação e Cisão de diversas empresas
Fundador e 1º Presidente da Cecresp-Central das Cooperativas de Crédito do Estado de
SP - 1989/1993 =Foi presidente da Confebras-Confederação das Cooperativas de Credito
do Brasil, 1995/1996)
Paarticipou da Diretoria da Fundação Educativa da Colac – Confederación
Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito , com sede no Panamá
(1984/1985)
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