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Cris Saveli Constelação na Prática tem a intenção
de pincelar e espalhar gotas de uma aquarela para
que você possa ir pintando o seu próprio quadro.

Numa linguagem fácil e com poucas palavras
presenteio você com algumas experiências práticas
e dicas. E assim vamos construindo a nossa imagem
até que chegue um dia que possamos emoldurá-la.
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VOLTAR ÀS NOSSAS ORIGENS

Desenvolver a percepção de que fazemos parte de um
Todo Maior. Já está dentro de nós. A Constelação apenas
nos desperta para isso e nos oferece condições de
criarmos ações no sentido do equilíbrio, da harmonia e de
nos colocarmos em nosso lugar incluindo sempre tudo.

ALCANÇAR O EQUILÍBRIO

Como uma árvore, nascemos em condições diferentes,
porém elas continuam sendo árvores e nós Seres
Humanos. Somos influenciados pelo meio e vamos nos
moldando conforme esse ambiente exige de nós. Elas se
ajustam aos ventos, nós às crenças, por exemplo.

é um movimento amoroso
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11
/2

0
20



04

1 1 / 2 0 2 0

A MINHA PRIMEIRA CONSTELAÇÃO
Foi no curso do Dr Mario Koziner. Ele traria pessoas de fora e a constelação estaria sob a supervisão do
Felipe, um Garoto Super que sempre esteve muito atento à tudo que nós aprendentes precisávamos. Eu

me candidatei a ser uma das 4 Consteladoras daquele dia e escolhi entre os colegas uma pessoa para estar
comigo. Em casa, um dia antes a ansiedade me rondava, a barriga era um gelo só e a procura pela

respiração correta e os pensamentos mais benéficos era o que eu mais buscava. Eu estava certa de que
aquilo era uma experiência a qual eu estava 100% dedicada, não me candidatei do nada, fui envolvida por
um chamado maior, eu só não estava sabendo muito bem como lidar com ele. Aos poucos me acalmei,
me alimentei e consegui ter uma ótima noite de sono. Levantei animada e concentrada em dar o meu

melhor. Usar o Centro Vazio tanto falado, eu iria me colocar lá. E me coloquei. Tudo transcorreu como
devia. A Constelada pediu como tema a questão que envolvia sua filha e os filhos do marido. E, a

constelação demonstrou claramente que era ela quem não permitia o acesso da filha ao pai. Ao final, ela
concordou e ficou muito satisfeita e agradecida com o trabalho realizado, com a minha condução e

auxílio da minha colega e da turma que representou ou auxiliou com boas energias e vibrações.



ORDENS DO AMOR
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02 03PERTENCIMENTO

Todos pertencem ao
sistema familiar. Ninguém
pode ser deixado de fora. A
Constelação inclui a todos.

HIERARQUIA

Cada um tem o seu lugar
dentro do sistema

familiar. E a constelação
ajuda a ordenar.

EQUILÍBRIO

Necessário se faz dar e
receber de forma que

haja equilíbrio nas
relações.



CONSTELAÇÃO - TEMA:
ADOÇÃO 
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A pessoa que pediu a constelação sentia-se um pouco sem rumo. Sabia sobre a sua adoção e
conhecia ambos os lados, biológico quanto adotivo, ou seja, os dois sistemas. Durante a

constelação ficou evidente um julgamento em relação a um dos pais e também mostrou que o
Constelado se colocava entre os pais adotivos, impossibilitado de ir adiante para a vida. Frases de

solução no sentido de incluir o pai "julgado" foram sendo ditas até que um ancestral é
representado e tudo se harmoniza. O Constelado agora começa a sentir força para seguir

adiante, deixando com honra e respeito o que é dos pais, com eles.



O QUE A PESSOA
CONSTELADA PRECISA

FAZER ANTES, DURANTE E
DEPOIS?
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Sentir de coração

Respirar
profundamente

Ampliar o olhar

Estar presente

Se render ao que
é
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QUANDO
NÃO QUER
VER...

EXEMPLO DE UMA CONSTELAÇÃO QUE DUROU
QUASE 3 HORAS

À serviço da vida, tanto eu como Consteladora, como o
Grupo que se reuniu a favor desse sistema. A Constelação se

inicia e a gente vai explorando. Muitas coisas se revelaram,
principalmente a força do masculino, tão necessária para a 
 continuação da vida. Ao fim o pai estava forte e pôde olhar

para os filhos e os filhos puderam chegar até ele.
Dia seguinte à esse trabalho a Constelada indaga a respeito

dos filhos, sobre a forma que apareceram, segundo ela
precisava aparecer mais coisas as quais ela citou, dentro de

suas pré ocupações de mãe. Aí eu perguntei: E a essência do
trabalho, você percebeu que foi atingida? 

Acredito que cada um tem o seu tempo e respeito. Quando
não quer ver não adianta querer mostrar, aguardamos que o

Universo se encarrega e em algum momento a informação
que ela precisa vai estar diante dela e aí sim ela escolherá

acolher, tudo no seu tempo.   
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 sim 

Não necessariamente a Constelação Familiar atinge
um final feliz. Mesmo porque ela não existe para
resolver a nossa vida. Seria muito fácil, em 1 hora

resolver uma existência toda! 
E, no fundo é o que buscamos, vai!

Resolver não, que resolvam por nós. 
Bom, sabemos ser impossível. Enquanto pensarmos

dessa forma continuaremos na mesma. Há que se
compreender que algo nos movimenta num trabalho

desses, há muito por aí que desconhecemos sobre
como agem as leis universais. O importante é que

aquelas ferramentas e abordagens que nos dão um
caminho para que possamos seguir criando e

desenvolvendo ações possam ser efetivamente
utilizadas e que a gente se responsabilize.

A Constelação demonstra e movimenta, cabe a nós
nos mexer nesse embalo e dançar a mesma música. 
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É SUPER!
Agradecimentos a Bert Hellinger e a todos que o precederam em

trabalhos que buscam a nossa essência divina e a forma de nos
relacionarmos com ela e entre nós. 

Também ao meu Mestre Dr Mario Koziner que tão sensivelmente me
apresentou à essa abordagem fenomenológica. 

E aos que me inspiram, são muitos.
Gratidão aos meus colegas que estão caminhando ao meu lado.

Aos meus pais pela força pra seguir.
Meu marido por todo o suporte e aos meus filhos que me fascinam com

seus olhares amorosos.



SEGUIMOS...
JUNTOS!
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EMAIL

cristiane.saveli@gmail.com

WHATSAPP

11 97331 1306
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