
SEJA UM COACH ESPECIALISTA NA ABORDAGEM SISTÊMICA



A Constelação Sistêmica é uma 
técnica que visa a compreensão e 
resolução de conflitos, de traumas, 
entre outros problemas causados 
por relacionamentos, de maneira 
ativa e eficaz, através da mediação 
dos papéis dos envolvidos no 
sistema em questão.

Essa metodologia é tão poderosa 
que hoje já é realidade em 
ambientes, antes inimagináveis, 
como no judiciário brasileiro. 

A FORÇA DAS CONSTELAÇÕES

Treze estados e o Distrito Federal, 
tem utilizado a Constelação para 
mediar conflitos na vara familiar, 
onde a maioria dos casos trata-se 
de processo por pensão e guarda 
dos filhos. A ideia de humanizar 
a justiça deu tão certo, que o 
número de conciliações aumento 
consideravelmente, e foi mostrada 
com detalhes em uma reportagem 

do Fantástico.

http://g1.globo.com/fantastico/videos/t/edicoes/v/juizes-usam-tecnica-da-constelacao-para-resolver-conflitos-nos-tribunais/5868899/
http://g1.globo.com/fantastico/videos/t/edicoes/v/juizes-usam-tecnica-da-constelacao-para-resolver-conflitos-nos-tribunais/5868899/


A metodologia apresentada na 
formação Constelação Sistêmica 
Integrativa – CSI, une eficientes 
conceitos, técnicas e ferramentas, 
que tem como objetivo a mediação 
de conflitos, com aplicabilidade 
imediata em contextos pessoais e 

profissionais. Dentre elas estão:

É uma técnica, psicoterapêutica, 
desenvolvida pelo médico romeno, 
naturalizado americano, Jacob 
Levy Moreno. Ela une técnicas 
de teatro, da psicológicas e 
da compreensão do potencial 
humano, em uma espécie de 
encenação espontânea de papéis;

Que é uma técnica terapêutica 
que une conhecimentos da 
psicologia transpessoal e tibetana, 
crenças indianas e medicina 
tradicional chinesa, e tem por 
objetivo promover concentração 
e autoconhecimento, através de 
exercícios de respiração e postura. 

A METODOLOGIA

PSICODRAMA 

DINÂMICA ENERGÉTICA DO 
PSIQUISMO – DEP 



MÉTODO DE POSICIONAMENTO 
DENTRO DOS SISTEMAS QUE 
MESCLA CONHECIMENTOS 
E TÉCNICAS DE DIVERSAS 
ABORDAGENS DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO

Todos esses movimentos unidos 
a expertise de José Roberto 
Marques, em PNL, Linguagem 
Ericksoniana, Coaching, 
Psicoterapia, Self Coaching e 
outras tantas abordagens e 
seus anos de experiência em 
Desenvolvimento Humano, 
contemplam uma metodologia 
única, exclusiva.

Desenvolvida pela psicoterapeuta 
alemão Bert Hellinger, formado 
também em teologia e filosofia, 
trata-se de uma técnica que visa a 
compreensão dos sistemas onde 
estamos inseridos, com o objetivo 
de resolver situações críticas.

CONSTELAÇÃO



CONSTELAÇÃO SISTÊMICA

COACHING

COACHING SISTÊMICO

Desenvolvida por José Roberto 
Marques, a formação oferece 
uma aprendizagem integrativa 
que utiliza abordagem de diversas 
técnicas como a Linguagem 
Ericksoniana, Constelação Familiar 
de Bert Hellinger, Psicodrama, 
Dinâmica Energética do Psiquismo 
– DEP, Coaching, Psicologia Integral 
e o Self Coaching.

São anos de estudos do Master 

Coach Senior, presidente do IBC, 
unidos em um programa de 
capacitação exclusivo, que munirá 
você de mais uma poderosa 
metodologia que visa o bem-estar 
e desenvolvimento de pessoas, 
famílias e equipes.

São vários conceitos, abordagens 
e técnicas que, unidos, oferecem 
maior compreensão dos contextos 
apresentados durante os 

processos de Constelação, que 
farão suas sessões e processos de 
Coaching ainda mais poderosos.

Além disso, é a única formação no 
mercado que integra diferentes 
abordagens, em uma metodologia 
desenvolvida exclusivamente para 
Coaches, onde você aprenderá 
diversas formas de aplicação da 
Constelação.

DIFERENCIAL 



Ampliação da sua atuação 
como Coach

Maior compreensão de 
contextos familiares e de 
equipes

Aplicabilidade imediata

Atuação direta em grupos e 
equipes

Mediação e resolução de 
conflitos

Aplicação nas áreas: pessoal, 
familiar, profissional e 
organizacional

BENEFÍCIOS

APRENDA NO PROCESSO 
DE COACHING A FAZER 
UMA INTERVENÇÃO COM 
CONSTELAÇÃO SISTÊMICA

Ampliação dos ganhos 
financeiros, já que a 
constelação é aplicada em 
grupos de até 20 pessoas

6 DIAS
intensos de submersão
7 2  H O R A S  C A R G A  H O R Á R I A  T O T A L



Munir o profissional Coach a usar a 
Constelação Sistêmica Integrativa 
de maneira assertiva, alinhando 
os papéis de seu cliente dentro no 
sistema em questão. Com o intuito 
de resolver conflitos, transformar 
cenários e trazer resoluções 
pessoais e profissionais, nos mais 
diversos contextos.

É uma formação completa, 
vivencial, onde você aprenderá 
os melhores conceitos da 

OBJETIVOS

SEJA HABILITADO PARA 
APLICAR O MÉTODO EM 
TODAS AS ÁREAS: PESSOAL, 
FAMILIAR, PROFISSIONAL OU 
ORGANIZACIONAL.Constelação Sistêmica Integrativa, 

potencializando a sua atuação 
como Coach. Podendo contribuir, 
ainda mais, com a transformação 
na vida das pessoas através da 
resolução de diversos conflitos.

E ainda, você estará habilitado a 
ser um Constelador, aplicando a 
técnica em grupos com cerca de 
20 pessoas, onde você poderá 
ampliar seus ganhos financeiros.



Coach Sistêmico

Constelador Sistêmico Integrativo

CERTIFICAÇÃO E TITULAÇÃO



Coaching: a arte de estabelecer 
acordos 

Luz e sombra: entendendo a 
dualidade humana, 

Axiologia: estudo de valores 

Os 7 tipos de amor 

As três leis da sugestão 

Coaching com Alma 
 

BASE DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Matriz do pensamento em 7 
níveis do processo evolutivo

Campo morfogenético 

Mente consciente, 
subconsciente, inconsciente  

Constelações Sistêmicas  

Constelar em um sessão de 
Coaching 
 
Os 4 ciclos da prosperidade 

Coaching com Psicodrama

Linguagem Ericksoniana

 
O espaço potencial

 
Zona de alta frequência

 
Fenomenologia e Constelação

 
Perguntas poderosas



Coaches 

Terapeutas 

Pessoas Interessadas em 
Desenvolvimento Humano

Profissionais de RH 

Treinadores e Palestrantes

Psicólogos

Líderes e gestores

Empreendedores Formação Professional & Self 
Coaching

PÚBLICO ALVO
PRÉ-REQUISITO



ATENDIMENTO EM TODO O BRASIL

LIGUE PARA 4003-1675
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