CURSO “CONSTELAÇÃO
SISTÊMICA E FAMILIAR: MODELO
MULTIDIMENSIONAL”

PÚBLICO-ALVO
 Psicólogos, médicos, profissionais da área de saúde, terapeutas, educadores em
geral, consultores de empresas, advogados, juízes, mediadores, trabalhadores
sociais e pessoas que querem se aprofundar na visão sistêmica.
 A formação também é oferecida a líderes, gestores, consultores, coaches, gerentes
de projetos e desenvolvimento organizacional, empresários, treinadores,
supervisores e todos os interessados em cargos de responsabilidade. Apesar de o
curso ser voltado para profissionais, ele também pode ser feito por leigos que
tenham interesse de aprimorar o autoconhecimento.
 As aulas serão feitas em grupos com no mínimo 10 e no máximo 30 participantes.

OBJETIVOS
 Apresentar a linha de raciocínio sistêmico.
 Demonstrar a Constelação aplicada a diversos âmbitos coletivos, individuais,
familiares e organizacionais.
 Ampliar a visão de consciência
 Apresentar o conceito de multidimensionalidade, e suas interferências no
sistema.
 Qualificar os participantes no desenvolvimento de novas competências,
ligadas, por exemplo, a criatividade e a intuição.
 Introduzir e treinar o aluno, nas bases da experiência da Constelação
Sistêmica, seguindo a linha do pensamento sistêmico, adaptado ao modelo
de multidimensionalidade

PROGRAMA
A Capacitação em Constelação Sistêmica Multidimensional, do
Instituto Bazzi, é a formação profissional de facilitador na
técnica que apresenta os melhores resultados terapêuticos da
atualidade, ampliada e adaptada ao modelo de
MULTIDIMENTIONALIDADE.
A Constelação Sistêmica é um método terapêutico promissor
que vem revolucionando as propostas de tratamento, por ser
de curta duração e trazer grandes resultados, capaz de revelar
as origens de alguns problemas.
Proposta por Bert Hellinger, esta técnica é fundamentada na
Teoria Sistêmica Fenomenológica e tem como objetivo,
analisar, diagnosticar e proporcionando novos caminhos para
fortalecer e cuidar do bem-estar das pessoas e dos sistemas
onde vivem. A Constelação Sistêmica pode ser aplicada nos
mais diversos ambientes, sejam eles familiares, empresariais
ou organizacionais.

PROGRAMA
A Constelação Sistêmica, além de ser uma estratégia terapêutica inovadora pela casuística e evidências - tanto no que diz respeito à análise quantitativa
quanto, principalmente, na qualitativa dos resultados alcançados – é
também e muito procurada por profissionais que buscam a formação no
método consagrada fenomenológico criado por Bert Hellinger.
Com base no pensamento sistêmico e o aparecimento de um novo
paradigma que procura entender o funcionamento holístico e integrativo
corpo/mente/espírito, os pesquisadores do Instituto Bazzi, vem contribuindo
de forma significativa no desenvolvimento de uma metodologia adaptada às
necessidades culturais adequadas ao sincretismo do sistema de crenças
religiosas da realidade do povo brasileiro.
Através da experiência clínica e da pesquisa de ponta, os pesquisadores
apropriam a técnica ao modelo compatível com a
MULTIDIMENSIONALIDADE, que procura entender melhor os mecanismos
de funcionamento da comunicação e
dinâmica energética, principalmente da energia sutil.

PROGRAMA
Essa contribuição relevante vem de encontro à atual tendência e mudança
de paradigma, onde a pesquisa e estudo da energia como fonte de
informação procuram entender os mecanismos de comunicação e
intercâmbio entre as distintas realidades Multidimensionais. Ou seja,
aspectos relacionados à espiritualidade, que podem ser descritos de forma
mais objetiva e aceitos pela sociedade cientifica contemporânea.
O novo paradigma que mais se adapta à nova realidade utiliza como
fundamentação os conhecimentos das Neurociências, Física Quântica, Teoria
dos Sistemas, Teoria dos Campos Morfogenéticos, Psicologia Transpessoal,
dentre outras áreas do saber de vanguarda.
Estamos falando da participação ativa de pessoas dotadas de capacidades
sensitivas e/ou habilidades mediúnicas que podem enriquecer a experiência
da metodologia aplicada às constelações, contribuindo de forma significativa
na decodificação das informações disponibilizadas por intermédio da energia
sutil.

FACILITADOR
Dr. Mohamad Bazzi
Especialista em Medicina Integrativa Comportamental pelo
Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina (EPM)
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Docente convidado da Pós-Graduação do Departamento de
Psicobiologia da EPM/UNIFESP no Curso de Especialização em
Medicina Integrativa Comportamental.
Coordenou por mais de 10 anos o Setor de Hipnologia da Unidade de
Medicina Comportamental do departamento de Psicobiologia da EPM/
UNIFESP.
Hipnólogo, pesquisador e docente na ciência da hipnose há mais de 25
anos, reconhecido e premiado como profissional de destaque, sendo uma
das referências para o assunto e muito solicitado pela mídia nacional e
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internacional.ão limitadas!

