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P O R Q U E

É preciso abrir caminhos.
E nos conectarmos com novos saberes.
São outros tempos.
Tempos de sentir e de se abrir para o novo que se apresenta.

Assim como o bambu, símbolo da generosidade e da multiplicação
que possui raízes profundas, somos nós, generosos, nos
multiplicando e em busca de encontrar e fixar as nossas raízes.

EXPANDE A
CONSCIÊNCIA
MOVIMENTA O SISTEMA



C O M O ?

Somos campos de informação

Você e o Constelador.
A partir do tema que você traz o
constelador inicia a constelação.
Você é o representante de si
mesmo e do seu sistema.

As pessoas do grupo representam
o sistema da pessoa que trouxe o
tema para constelar.
Você, aberto, observa e interioriza,
movimentando-se internamente.

Presencial e online tem os mesmos
efeitos, tanto individual como em
grupo.
Você vai redirecionar as suas
ações.

INDIVIDUAL GRUPO
PRESENCIAL E

ONLINE

01 02 03



Revelador! Movimentou o meu sistema familiar e trouxe um segredo
de família, guardado por 47 anos.
Também, com relação ao meu casamento, nos mostrou a questão
que naquele momento precisava ser vista para que juntos
pudéssemos redirecionar para a harmonia e equilíbrio do casal.

Eu iniciei nas constelações fazendo o curso com o Dr Mario Koziner.
Eu não sabia nada sobre elas e digo que foi um curso de vida. Sem
a pretensão de me tornar consteladora familiar acabei me
encantando e sendo levada a estudar mais e mais, um caminho que
tenho me deixado seguir.

Para mim foi ...



T I P O S

A pessoa se movimenta
sentindo os campos de
informação de cada um
dos seus vínculos.

Levamos a pessoa a
buscar através das suas
imagens internas as
informações necessárias
para redirecionar.

Os bonecos representam
o sistema da pessoa.
São utilizados outros
objetos também, como
pedras ou mesmo papéis.

A Silvia Rossi faz um
lindo trabalho com
cavalos.
Super vale conhecer.

A própria água conduz os
representantes e as
informações são
percebidas. Aprendi essa
técnica com a Silca
Malutta.

NA ÁGUA

Há várias formas de constelar

ÂNCORAS DE SOLOIMAGINAÇÃOBONECOS  COM CAVALOS



Para pessoas que
estejam em busca
de expandir a
consciência.

Que estejam
abertas a sentir esse
novo que se
apresenta.

Para quem?



Cris Saveli é facilitadora em constelação familiar,
e a advocacia, através da mediação e da
facilitação de conflitos, contribuiu para que ela
encontrasse na visão sistêmica um caminho para a
solução, e, atua no sentido de auxiliar as pessoas
no redirecionamento do movimento interno de
cada um. 


