
 
 
 
 

Auto r responsab i l i dade  

e  Empoderamento  a t ravés  das  

Conste lações  Fami l i a res  

 

Três turmas já passaram pelo processo completo.  

Agora chegou a SUA VEZ! 

 

Única Turma do ano! Início 15/Mar/2019 Faça Parte!! 

 

 “Há um tempo em que é preciso abandonar as  

roupas usadas que já tem a forma do nosso  

corpo e esquecer os caminhos que nos levam  

sempre as mesmos lugares.  

É tempo de TRAVESSIA.  

E, se não ousarmos fazê-la teremos ficado  

para sempre, à margem de nós mesmos.”  

Fernando Pessoa 

 

 

VEM JUNTO NESSA  

 

 

  



 
 
 
 

Sobre 

Quando, em 2013, conheci a Constelação Familiar e vi seus 

efeitos, ME APAIXONEI! Quando comecei a me aprofundar na 

filosofia, pensei: “Uau, o mundo precisa saber disso! Se 

todo@s soubessem que existem leis por trás das coisas que 

nos acontecem, leis naturais que regem nossas relações... 

que definem nosso destino... Poxa, se tod@s pudéssemos 

desde pequenos saber que as coisas não são por acaso e que 

HÁ SIM POSSIBILIDADES de mudança... Uau!” 

E eis que cá estou, sabendo que SIM, podemos fazer diferente!  

Um passo de cada vez... 

Te convido a ter um encontro corajoso com 

você mesm@! A cocriar uma NOVA 

REALIDADE de EMPODERAMENTO PESSOAL!  

 

O que é? Como funciona? 

O Programa Travessia é um processo de autoconhecimento 

baseado nas Constelações Familiares.  

Serão 9 meses de gestação, ops, de encontros teóricos e 

práticos onde vamos aprofundar o que vemos nos Círculos de 

Constelação, Seminários e Workshops e realmente ENTENDER 

E EXPERIENCIAR as Ordens do Amor e demais descobertas da 

Hellinger Sciencia®. 

A proposta é um grande RENASCIMENTO, uma TRAVESSIA de 

AUTOTRANSFORMAÇÃO para um EMPODERAMENTO cada vez 

MAIS DO SEU PRÓPRIO LUGAR, na Conexão com a SUA 

ESSÊNCIA... aquela sua parte DIVINA que veio a este 

planetinha azul com um PROPÓSITO SAGRADO ÚNICO, que 

se você não manifestar, ninguém mais o fará, pois é SEU, SÓ 

VOCÊ O TEM! ♥ 

  



 
 
 
 

O que é Constelação Familiar? 

“Bert Hellinger define a Constelação Familiar como a ciência 
das relações entre tudo aquilo que existe. Dessa forma 
descobriu e descreveu as “Ordens do Amor”. Desde então 
somos capazes de reconhecer as relações humanas e 
transmiti-las dentro de um outro contexto. Bert Hellinger 
coloca suas experiências e compreensões à disposição de 
todas as pessoas interessadas. 
A Hellinger Sciencia® é a ciência das relações. 
 
As Constelações Familiares contribuem com o sucesso e bons 
resultados em todos os aspectos da vida. As Ordens do Amor 
aplicadas podem ser consideradas Leis da Vida que são 
válidas para todos. Se reconhecermos e observarmos estas 
leis da vida, nós não precisamos mais de ajudantes. Ao invés 
disto, nós mesmos definimos o rumo à compreensão, ao amor 
e ao sucesso.”  
Fonte: Site da Hellinger sciencia® 2016 
 

 O que: Programa Travessia - Autorresponsabilidade e 

Empoderamento através das Constelações Familiares  

 Onde: Sol de Casa Sete: Av. João Pessoa, 2408F - Bairro 

Farroupilha - Porto Alegre/ RS  

 Quando e quanto tempo: 15/Março/2019 a 

02/Novembro/2019 - 9 módulos: 

1. 15 e 16/Mar:  Fundamentos da Constelação Familiar 

2. 26 e 27/Abr:   Mãe 

3. 17 e 18/Mai:   Pai 

4. 07 e 08/Jun:   Criança Interior e Hierarquia entre Irmãos 

5. 05 e 06/Jul:    Ordens da Ajuda 

6. 23 e 24/Ago:  Relacionamentos Amorosos 

7. 13 e 14/Set:   Trabalho, Vocação e Dinheiro 

8. 04 e 05/Out:   Saúde e Doença 

9. 01 e 02/Nov:  Renascimento Sistêmico e encerramento 

 Datas e horários: 



 
 
 
 

São 9 encontros de um final de semana por mês em grupo. 1 

(um) atendimento individual mensal para acompanhamento 

do processo por agendamento. 

Sexta: 19h às 22h  

Sábado: 9h às 18h 

Sexta à noite e sábado pela manhã de estudos e vivências - 

apenas com os membros do grupo.  

Sábado à tarde de vivências: workshop temático do módulo - 

aberto ao público. 

Obs: Participação obrigatória em todos 3 momentos acima. 

Como optativa, @ participante da Travessia poderá participar 

com desconto de 50% dos Seminários de Constelação 

Familiar comigo em qualquer cidade. 

BÔNUS 

Após a conclusão da Travessia, é gratuita a participação em 

qualquer Workshop comigo durante o ano de 2020, ou seja, 

@ participante pode repetir uma vez o workshop que fez 

durante o período de Travessia no próximo ano. 

Público-alvo: 

 Pessoas que desejam aprofundar-se na Constelação 

Familiar, sem necessariamente tornarem-se Consteladores; 

 Pessoas que entendem que há emoções, doenças, 

dificuldades e padrões herdados e estão dispostas a encerrar 

o ciclo de repetições com Responsabilidade e Amor; 

 Mães/Pais ou casais que desejam engravidar e querem 

curar sua história familiar, deixando menos carga aos filhos; 

 Professores que querem ter mais consciência na interação 

com alunos, pais, colegas e direção da escola; 

 Profissionais da saúde, justiça, educação que desejam 

apropriar-se da Filosofia Hellinger para uma Vida mais liberta; 



 
 
 
 

 Empresários, líderes, gerentes que desejam compreender a 

dinâmica sistêmica no ambiente de trabalho; 

 Filhos que desejam se apropiar de sua história familiar e 

assumir o seu lugar na vida; 

 Pessoas com baixa autoestima, dificuldades nos 

relacionamentos em geral, dificuldades com algum dos Pais 

ou irmãos; 

 Pessoas que foram adotadas ou que não tiveram a presença 

de algum dos Pais; 

 E você que deseja assumir a Plenitude da sua Essência aqui 

na Terra; 

Perguntas e respostas: 

 É um curso de FORMAÇÃO de Constelação?  

Não. Esta é uma TRAVESSIA DE AUTOCONHECIMENTO onde 

você aTravessará 9 fases/ aspectos da vida aprendendo a 

reconhecer e harmonizar situações problemáticas da sua 

própria Vida através da Filosofia das Constelações 

Familiares.  

 Tod@s pariticipantes serão constelados?  

Sim, tod@s serão trabalhad@s de diversas formas e em 

diferentes tempos, mas tod@s, também, serão constelados 

durante a Travessia.  

 Quantas vagas são?  

No mínimo 10 e no máximo 22 participantes. 

Vamos juntos nessa Travessia!  

 

 



 
 
 
 

 Como faço para me inscrever? 

Para garantir sua vaga preencha este questionário que em 
seguida entro em contato com você para agendarmos uma 
entrevista (pessoal ou por vídeo de whatsapp). 

Para garantir sua vaga é necessário um depósito (sinal de 
R$150,00). Os dados bancários serão passados na 
entrevista prévia. O valor restante do módulo é acertado no 
dia. 

Inscrições SOMENTE ATÉ 07/Março  

(exceções entre em contato). 

 Qual investimento? 

9 vezes de R$305,00 - acertados no módulo 

Possibilidades:  

 Parcelamento em 12 meses: R$240,00 - acertados no 

módulo e em cheques pré/ depósitos; 

 À vista: 10% de desconto; 

 Para outros prazos fale comigo através do e-mail 

travessia@soldecasasete.com.br 

Promoção:  

 Quem traz amig@s, ganha desconto! Para cada amig@ que 

fizer a Travessia contigo, você ganha 5% de desconto no 

valor total da sua participação!  

Indique seus amig@s e facilite sua Travessia ;) 

  

Observações: 

 Pré-requisito: ter participado ao menos uma vez e algum 
evento comigo! 

 Recomendação: acompanhamento individual com 
terapeuta/ psicólogo/ psiquiatra de sua preferência. 



 
 
 
 

 Em caso de cancelamento por parte do participante até 
01/Março o valor depositado será devolvido integralmente 
em 26/Março. Para cancelamentos após 01/Março, o valor 
não será devolvido. 

 Em caso de não fechamento da turma (mínimo 10), o curso 
é cancelado e o valor depositado devolvido integralmente 
em 26/Março. 

 O participante concorda em ter sua imagem divulgada em 
fotos tiradas durante o Programa. 

 Caso @ participante não possa comparecer em algum dos 

módulos, ou parte deles, pode recuperar na próxima turma 

de Travessia, ressalto que o pagamento pelo módulo é feito 

integral mensalmente ainda que @ participante não o 

frequente nesse ano. 
 Em caso de desistência durante o programa @ participante 

deverá avisar com antecedência mínima de 20 dias do 
próximo módulo, não o fazendo será responsável pelo 
pagamento do valor equivalente a uma mensalidade.  

 IMPORTANTE! Esse curso não habilita os participantes a 
serem Facilitadores de Constelação Familiar, caso o 
participante assim o faça é por sua conta e risco. 

 

Depoimentos de quem já fez: 

“Ano passado conheci as constelações familiares através de 

amigos e fui assistindo vídeos pelo YouTube até finalmente 
acontecer o meu momento de constelar. Foi uma experiência 

incrível e que me deixou cheia de vontade de aprofundar mais os 

conhecimentos, por isso, em maio comecei no Programa 
Travessias com a Vivian. 

Passados 8 meses está chegando ao fim essa jornada.  
Como é a pessoa que vai desembarcar dessa travessia? 

Pergunta simples mas difícil de responder. 

Com certeza ela é muito diferente da que subiu ainda meio 
sem saber o que encontraria... 

Minha vida vista pelo "lado de fora" não mudou, tenho a 
mesma rotina de antes, mesmo emprego, família continua bem, 

não caiu nenhum príncipe encantado no meu colo (ainda).  
Já aqui dentro, na alma, nossa, bem diferente... 

As pessoas próximas já me disseram inúmeras vezes que 

estou muito bem,feliz, brilhante, tranquila.  



 
 
 
 

No trabalho esse ano passei a receber elogios por ser 

apaziguadora, gerenciar bem os conflitos.  
Minha família continua cheia de problemas, mas aprendi a 

deixar meus pais se resolverem com os problemas de "grandes" 
deles é isso já mudou tanta coisa, ganhei leveza. 

Aprendi a perdoar no momento em que consegui ver os outros 

além das mágoas que me causaram, todo mundo tem uma grande 
carga que influencia no seu modo de agir, então aprendi a ficar só 

com o que é meu!  
Fiz as pazes com fatos do meu passado, hoje eu digo Simm! 

Foi assim! Tudo que me aconteceu fez com que hoje eu seja essa 

pessoa que eu amo e admiro e daqui pra frente, cada vez mais, 
serei a dona do meu destino. 

Aprendi a controlar um pouco a ansiedade e a esperar, pois, 
coisas boas levam tempo pra acontecer, primeiro mudo aqui 

dentro, depois todo o resto muda! 

Muita gratidão. 
Rosa Helena Kreutz Alves” 

 

“As coisas são o que são até que a 
gente decida transformá-las.” 

 “ ...esse ano eu me dediquei da melhor forma que pude ao 

conhecimento das constelações sob o olhar atento e minucioso 

da Vívian Pires. Depois de muitos anos de busca, tenho a sensação 
de que encontrei meu lugar no mundo. 

Se algo mudou? Tudo mudou. 

Se foi fácil? Nem um milímetro de facilidade, desacomodei, revi 
crenças, tirei coisas de baixo do tapete - sentimentos de tristeza, 

pesar, dívida, culpa. 

Se eu faria tudo de novo? Sem sombra de dúvida! 

Meus manos da turma Gama, estamos de parabéns. Felizes com as 

nossas descobertas e com as mudanças que temos até refletido 
nas pessoas ao nosso redor. 

Gratidão! É só o que consigo falar nesse momento.” 

Marcela Costa 

 

 

 



 
 
 
 

     Sobre a Facilitadora: 

Vívian Pires iniciou seus 

estudos em Constelação 

Familiar em 2013 em Porto 
Alegre, fazendo sua primeira 

Formação em 2014, em 
Salvador. Em 2016 participou 

de Seminários com Bert e 

Sophie Hellinger e iniciou a 
Formação Básica (já 

concluída) e Avançada (em 
andamento) para Constelador 

Familiar Hellinger®, bebendo, 

então, direto da Fonte na 
Hellinger®Schule. É, também, 

aluna de Psicologia Sistêmica 
na Universidade do México, CUDEC – afiliada da HellingerSchule, já 

participou de diversos Workshops e seminários de Constelação 

com consteladores mundialmente conhecidos. Estuda e vivencia 
Espiritualidade e Autoconhecimento desde 2001. Estuda diversas 

técnicas terapêuticas e frentes filosóficas do pensamento humano, 
sobretudo pisológicas. Desde 2014 vem atuando como Facilitadora 

de Constelação Familiar individual e em grupos, workshops, 

seminários e desde 2017 facilitando o Programa Travessia. 

Bem, então é isso! Agora que você já está por dentro do que 
te espera nestes 9 meses de profundo autoconhecimento... 
silencia, ouve teu coração, pergunta pro teu corpo se deseja 
estar comigo neste processo e se inscreve! 

Qualquer coisa é só me chamar: 
travessia@soldecasasete.com.br 

Um super beijo com gratidão, Namastê e até dia 15/Março! ;) 

Vívian Pires Sol de Casa Sete 

www.soldecasasete.com.br  

http://www.soldecasasete.com.br/

