Consteladora

Constelada

https://crissaveli.com/

01

2017
O ANO DO DESPERTAR
Eu precisava mudar. Do jeito que eu estava indo não dava
pra continuar. Lembrei de uma Psicóloga que eu havia
conhecido em um almoço na casa de idosos que eu
frequentava como voluntária (sinais do Universo) e
marquei um horário. A Pamela, dentre outras coisas, me
disse a frase chave pro meu despertar: "Cuide de você".
Por mais que parecesse egoísta no início, eu tratei de
buscar aquilo que me fazia bem e me inscrevi num curso
do Grok - Curso e jogo de comunicação não violenta. Lá
no curso conheci a Renata Gioia (outro sinal), ela me
apresentou à Eliane Bim que me falou sobre o curso de
Constelação no Instituto Koziner.
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Um pouco sobre o curso do Dr Mario Koziner
Um curso de vida! Assim considero o que vivi junto com a
Turma G6, Dr Mario e Felipe.
O que vivi?
- Vivi a respiração. Aprendi que devo aprender a respirar.
- Vivi o centramento. Aprendi sobre o estado de presença.
- O desapego. Aprendi a desaprender e dar lugar para o
novo se manifestar.
- O movimento do corpo. Aprendi sobre a integração física,
mental, espiritual.
- Vivi a humildade de um Mestre para com os seus alunos.
- Vivi momentos de riso e de choro.
- Vivi o oculto. E aquilo que se apresentou tal como é.

NO CURSO
Com exercícios

ENTRE COLEGAS
Como experimento

Fui
constelada

EM GRUPO
Casal

ONLINE
Grupo de estudos

SOZINHA
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Imaginação

Com 43 anos de idade, no dia do meu aniversário, ou o dia que
eu achava que era o dia, 13 de junho de 2020, eu pergunto pro
meu pai por video (moramos a 500 km de distância), em meio a
pandemia do Covid;
"pai, eu sou tua filha?"
E a resposta dele: "Por que?"
Desde que iniciei com a Constelação eu levava para eles os
conhecimentos que eu estava adquirindo e ouvia coisas como:
ai filha, pare com isso aí. Como muitos que ainda desconhecem
esse "novo" e preferem ficar na zona mais confortável.
Com certeza as nossas conversas, os meus estudos e impulso
para mudar movimentaram o meu sistema familiar e o segredo
veio à tona.
Tudo acontece na hora que tem que acontecer. A gente não
erra endereço e sempre está aonde precisa estar. Os sinais do
Universo estão sempre aí, as luzinhas verde, amarela e
vermelha acendem o tempo todo nos alertando, basta ter olhos
pra ver e sentir.

Sou adotada.
Descobri nessa
caminhada.
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Constelação de Casal
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LÁ FOMOS NÓS - CONSTELADOS
Começo do ano de 2018, não me recordo a data exata, pedi ao Dr Mario que constelasse a mim e meu
marido. Dia e hora agendados, grupo reunido, a constelação se inicia com o respeito e atenção de
todos os presentes. Escolho uma representante para mim e Helio uma representante para ele. A
constelação se desenrola mostrando que eu só tinha olhos pra ele. Lembrando que a constelação
mostra naquele momento o que é necessário para aquele momento. O que precisávamos ver e sentir,
se mostrou. Helio envolvido, ou emaranhado como costumamos dizer, com a parte masculina do
sistema dele. Aos poucos eles vão se movimentando, incluindo e se colocando em seus lugares e ele
consegue me olhar. A gente se aproxima. Uma frase dita entre nós, casal, em início de relacionamento
foi repetida nessa constelação sem que as pessoas que nos representaram soubessem dela. Pra mim,
foi um trabalho lindo.
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E, ficou claro que a questão de adoção ainda não era pra ser vista. Só pra situar, essa constelação
aconteceu 2 anos do segredo da minha vida aparecer. Helio inclusive comentou ao final que eu não
tinha sido constelada, que foi só ele. E conversamos no sentido de que ele compreendesse que eu fui
sim, que naquele instante eu queria e buscava o olhar dele. A minha representante me representou
exatamente como eu me sentia, buscando por ele.

Constelada
Pós Segredo

Online, com o grupo de estudos ao qual faço parte, fui sorteada
entre 7 interessados em ser constelados, exatamente um mês
depois da descoberta sobre a minha adoção.
Emocionante!
Revelador!
Libertador!
Não vou comentar ainda...mais pra frente pretendo fazer um
material exclusivo sobre adoção e incluir esse momento
especial.
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CONSTELAR É: um movimento
amoroso de retorno aos nossos pais.
Mesmo que não saibamos quem são.
Mesmo que não nos tenham brindado
com sua presença da forma como
gostaríamos que tivesse sido. Mesmo
que tenham deixado faltar afeto porque
não tinham para dar. Tudo,
exatamente tudo o que os nossos pais
nos dão ou deixam de nos dar servem
para nós e para o nosso crescimento. A
gente se tornou o que é hoje devido a
tudo o que foi e como foi.
CRIS SAVELI
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Constelei
A primeira vez que constelei fora da
supervisão do curso. Quando quis
experimentar e viver a constelação na
prática, por mim, por ele, por nós, foi
fantástica e reverbera até hoje!
Adivinhe se não tinha adoção aí no
meio? Tinha sim! 8 meses antes do
meu segredo aparecer. Sinais do
Universo. Grupo de Super amigos.
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Constelando uma mulher de 70
EU PEÇO A ELA QUE OLHE PARA A
SUA MÃE E DIGA: MÃE VOCÊ É
GRANDE.

E a mulher com os seus 70 anos de
idade não conseguia. Era difícil pra ela.
ENTÃO DIZ: É DIFÍCIL PRA MIM.

E, assim foi. Uma semente foi plantada
ali para que ela fosse regando, no seu
tempo.
TUDO BEM NÃO CONSEGUIR.

Importante é saber que sim, olhar para
a mãe dá força. Olhar sem querer
nada, somente olhando pra ela como
ela é, incluindo as suas dificuldades e
dores.
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Contelando Relações
"Quero poder seguir adiante em paz e com equilíbrio" pede a pessoa constelada.
Iniciamos a constelação. E o que ela nos mostra é a dor de uma mãe no sistema,
uma mãe que perdeu um filho assassinado e a quem a constelada sentia
profundamente, levando essa dor com ela. Olhamos pra isso com respeito e
humildade e com as frases de solução pudemos unir o que estava separado,
incluindo todos, vítimas e vitimados. A paz no coração da constelada se instalou.

CRIS SAVELI

11

AMOR EM ORDEM

"Conhecer as ordens é sabedoria, seguílas com amor é humildade" palavras de
Bert Hellinger. Existem leis que atuam
em nossas dinâmicas familiares mesmo
não nos dando conta. Na minha família
por exemplo, o segredo guardado
durante anos, 47, atuava de várias
maneiras, separação, ciúmes, gagueira,
cirurgias de emergência, gripes
recorrentes, falta de força para seguir
em uma profissão e por aí vai...
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Efeitos

A primeira constelação que fiz há 1 ano gerou efeitos já nos primeiros dias após
e continua reverberando, eu falo com a pessoa constelada regularmente,
formamos um vínculo de amizade.
Outra constelação, no mesmo período, demorou 1 ano para que a constelada
pudesse perceber os efeitos, percebeu através de acontecimentos familiares,
segredos foram revelados.
Um movimento de constelação que fizemos no Parque Burle Marx fez com que a
pessoa redirecionasse as suas ações e obteve resultados mais satisfatórios.
Uma online em que a pessoa se sentia insegura, gerou efeitos 2 meses depois
com a reunião da família que havia muito não se reunia.
Mais um feedback recente foi com o tema casamento em que a constelada
relatou melhora no seu relacionamento, de forma imediata, em que a raiva tinha
dado lugar para a tranquilidade.

Bert Hellinger nos deixou esse legado e nos liberou para
que fôssemos percebendo por nós os caminhos que essa
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abordagem nos levaria. Sigo com respeito.

Inspirações
Bert Hellinger
Mario Koziner
Silvia Rossi
Joan Garriga
Silca Maluta
Maria Gorjão
Andrei Moreira
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EMAIL

cristiane.saveli@gmail.com
WHATSAPP

Constele-se

11 973 311 306
SITE

https://crissaveli.com/
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