MENTORIA DE
CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS
Com Patricia Calazans

MENTORIA ON LINE EM TEMPO REAL

PARA QUEM É ESTA
MENTORIA?
• Se você já estuda as Constelações Sistêmicas
e se sente ainda inseguro em conduzir sozinho
uma constelação com bonecos, seja presencial
ou online;
• Se você tem dúvidas sobre como conduzir
uma contelação, em uma ou mais etapas:
entrevista inicial, colocação, sobre as
hipoteses, elementos, movimentos e falas
sistemicas;
• Se você precisa de supervisão para tirar
dúvidas de condução, com exercícios
sistêmicos, estudo de cases, principais
aspectos a serem constelados, etc.

O QUE VOCÊ
APRENDERÁ?
•
•

•
•
•
•
•

Como conduzir uma constelação com
bonecos presencial e online;
Revisão de cada uma das etapas da
constelação: anamnese, perguntas da
entrevista, hipoteses, elementos,
movimentos, falas sistêmicas e fechamento;
Quais recursos utilizar (campo, bonecos,
ancoras, cartas);
Exercícios sistêmicos passo a passo;
Principais demandas das constelações;
Estudo de cases;
Preparação do Constelador.

O QUE VOCÊ
RECEBERÁ?
•

Materiais para baixar pelo google drive;

•

Indicações de filmes, videos e músicas;

•

Recomendações de leitura;

•

Box de Constelações Sistêmicas de autoria
de Patricia Calazans (a ser enviado pelo
correio);

•

Certificado eletrônico de participação.

COMO SERÁ A
MENTORIA?
•

3 encontros on line em tempo real, por vídeo via
Zoom (as aulas também serão gravadas) Combinaremos os dias e horários dos encontros
conforme nossa disponibilidade comum;

•

Recomendações de tarefas entre as sessões;

•

Materiais de estudo disponíveis no Google Drive;

•

Investimento: R$ 890 (este valor pode ser
parcelado em até 12x no cartão)

INSCREVA-SE AQUI

PATRICIA CALAZANS
Patricia é coach, escritora, empresária, trainer e consultora em
desenvolvimento humano. Fundadora da Torus Desenvolvimento
Humano.
É apaixonada pelo autoconhecimento e uma buscadora constante
de aprendizado sobre si mesma e sobre o ser humano. Vive seu
propósito de impulsionar movimentos de transformação de
pessoas e empresas através do autoconhecimento e da conexão
sistêmica do indivíduo com o todo, para construção de um mundo
com mais plenitude, prosperidade e propósito.
Possui diversas formações na área do desenvolvimento humano,
como: Coaching e Executive Coaching, DISC, Eneagrama,
Eneacoaching, Master Practitioner em PNL, Hipnose Clássica e
Ericksoniana, Rebirthing, Meditação, Mindfulness Master Trainer,
Reiki, Constelação Sistêmica e Gamificação e Design Thinking.
Facilitadora de Jogos Corporativos, como: Jogo do Herói, Purpose
Mining Game, Jogo da Empatia e Explorers Game.
Especialista em Constelações Sistêmicas pelo Instituto Sistêmica
em parceria com Bert Hellinger Instituut Nederland.
É autora das obras: Mindfulness, Brincando de Mindfulness,
Constelações Sistêmicas, Eneagrama e A Jornada dos Heróis
(Matrix Editora).

MBA Administração com Ênfase em Gestão pela FGV Fundação Getúlio
Vargas. Utiliza sua experiência de quase 20 anos como líder e diretora
de times de relacionamento a clientes, treinamento e qualidade em
empresas de pequeno, médio e grande porte.
Atuou junto a grandes empresas como: Engie, Banco Itaú, Cielo, BV,
Atento, Tivit, Flex, Claro, TIM, Vivo, Axoon, TSA, AES Eletropaulo, UOL,
Sulamerica, Santander, Citibank e Credicard, etc.

TORUS DESENVOLVIMENTO HUMANO
O que?
Consultoria, Coaching, Games e Treinamentos

Por quê?
Acreditamos na transformação e evolução das
pessoas e das empresas para um mundo com mais
plenitude, prosperidade e propósito

Como?
Através do autoconhecimento inovador, da
conexão sistêmica, educação e desenvolvimento humano

www.torusdh.com.br
contato@torusdh.com.br
11.99492.9372 (Patricia)
Florianópolis / SC

