
Exercícios práticos e dinâmicas sistêmicas de
aplicação em processos de empresariais e do
desenvolvimento pessoal.



9-11 de dezembro 2021
Professor Gabriel de Velasco Diretor da Universidad Sistémica de Iberoamérica 

O esquema dos 5 animais é mais do que um formato ou uma constelação específica, é uma
inovação dentro  das novas percepções de Matthias Varga von Kibèd que agora será facilitada
por Gabriel de Velasco que está treinado pelo Matthias, Insa Sparrer e Elisabeth Ferrari há
mais de 8 anos em Alemanha, Holanda e outros países.  Este esquema profundo é sobre uma
abordagem de 5 princípios que se contêm e que estão harmoniosamente integrados nos
formatos básicos das constelações estruturais para trabalhar as questões familiares, de casal,
organizacionais e do corpo humano:

 A lógica da cabra         de monte.  Representa a capacidade de definir, ser claro, planejar e ser
concreto.  É a lógica da clareza.

 A lógica do golfinho        .  
 Representa a capacidade de aprender;  é a lógica dos processos;  de fluxo coletivamente. 
 "Deixe isso acontecer."  O golfinho convida você a dar um passo, diz: "experimente".  É a
liberação da rigidez e do rigor, um espaço de beleza, onde a alma pode relaxar e se tornar
mais lúdica.

 A lógica do camaleão.  
 Representa a capacidade de adaptação a novos contextos;  mudar perspectivas e atitudes de
acordo com cada situação.  É o animal mais sistêmico

 A lógica da tartaruga marinha.  
 Ela vai além da lógica e confia profundamente no que não tem fundo para se tornar
consciente de sua própria consciência, é uma forma de quietude e meditação como quando
você está sem palavras e maravilhado com a beleza.

 A lógica da fênix.  
 É a capacidade de se levantar das cinzas de sua própria solução.  Ela transcende os limites da
lógica, é a lógica dos paradoxos fortes, que uma vez resolvidos reaparecem em uma versão
diferente.  Isso é o que Gregory Bateson chama de "aprendizado de 3ª ordem".  É o ser
humano criativo, é a facilidade de transcender nossas próprias limitações.

 O elemento livre é o centro vazio, é a unidade onde são apresentados os recursos de
resolução dos 5 princípios e é representado por um pentágono que se torna um fractal em
forma tridimensional: pentagonododecaedro.

 De cada um destes 5 animais temos 3 versões: o jovem, o adulto e o experiente ou sábio.  Ao
trabalhar com os 5 animais, estamos cercados por nossas habilidades de falar claramente,
brincar e aprender, dançar com a vida e encontrar ritmos adequados, liberdade para escolher
e agir com responsabilidade e mudar nossas decisões, encontrar a base dentro de nós
mesmos, tomar consciência de quem nós somos, ser capazes de nos transformar e nos
tornarmos criativos e sobreviver a paradoxos perigosos e nos transformar em um paradoxo
criativo, somos tudo isso ao mesmo tempo.  Os 5 animais se tornarão uma boa forma de
metaconstelação.



Temário:
 • Constelações estruturais e linguagem transverbal como
abordagem construtivista.
 • Esquemas lógicos em constelações estruturais.
 • A lógica da cabra montesa.
 • A lógica do golfinho.
 • A lógica do camaleão.
 • A lógica da tartaruga marinha.
 • A lógica da fênix.
 • Aplicação em questões de desenvolvimento pessoal.
 • Aplicação em questões familiares e de casal.
 • Aplicação em contextos de negócios.
 • Integração dos animais com os outros esquemas lógicos das
constelações estruturais.
 • Exercícios práticos que você poderá facilitar com seus
clientes.

 Evolua, transforme-se, reinvente-se.

Data:
9-11 de dezembro 2021
Rua Francisca Biriba, 479 - Santa Teresinha, Zona Norte - SP -
Capital

Carga horária: 
Día 9 das 10:00 até 18:00 hrs.
Día 10 das 09:00 até 17:00 hrs.
Día 11 das 09:00 até 16:00 hrs.

Local: Simetria do Ser 
Endereço: Rua Francisca Biriba, Santana São Paulo.

https://youtu.be/122Znpn4Mzw

https://youtu.be/122Znpn4Mzw


Gabriel de Velasco (Cidade do México, 1972)

É licenciado em Comunicação pela Universidade Nacional Autónoma do
México, mestre em Desenvolvimento Humano pela Universidade de Nova
Iorque; Mestrado em Ciências Comportamentais pela Universidade
Complutense de Madrid; Diretor da Universidade Sistêmica da Ibero-América
e Fundador do Centro Constela.
Psicoterapeuta, treinador sistêmico e constelador certificado por Hellinger
Sciencia e SySt Munich Germany. Membro da Infosyon. Fundador do Fórum
Ibero-americano de Constelações e Coaching Sistémico FIC. Ele ensina
treinamento em diferentes países em 3 idiomas: espanhol, inglês e
português.
No México, Argentina, Chile, Paraguai, Brasil, Colômbia, El Salvador, Estados
Unidos, Espanha, Portugal e Noruega.

Tem especializações em Marketing, Administração de Empresas, Psicologia
Organizacional e Desenvolvimento de Competências Gerenciais pela
Universidade La Salle.

Diretor da Universidade Sistêmica de Iberoamérica e fundador da Centro
Constela, em 2005, com uma presença em 11 países onde certificações,
workshops intensivos, seminários e cursos de diploma são ensinados.
Autor do livro: * * Emotional Freedom, que será lançado em outubro de 2018
e "The Structure of Happiness", que será lançado em dezembro 2018.
Ele tem treinado com os professores mais importantes do mundo sistêmico
como Jan Jacob Stam, Matthias Varga von Kibéd, Insa Sparrer, Elisabeth
Ferrari, Bert Hellinger, Stephan Hausner, Gunthard Weber, Arawana
Hayashi, Claude Rosselet, Anton de Kroon, Brigitte Sachs, Jane Peterson, Bibi
Schreuder, Michael Blumenstein, Georg Senoner, Bertold Ulsamer, Ursula
Franke, Jakob Schneider, Judith Hemming, Marianne Franke, entre outros.
Possui extensa experiência de trabalho no campo das organizações, sendo
diretor de diversas empresas; nas áreas de operações, vendas e marketing
da FedEx, TV Azteca, Televisa, a MTV Networks, MVS, entre outros.
É consultor sistêmico, treinador, palestrante e conferencista no nível
organizacional, é especializada em novas constelações organizacionais e
familiares.
Entre seus principais clientes incluem: Pepsico, Esperança Global, Bayer,
Diehl, KraussMaffei, American Express, PEMEX, Bimbo, Pirma, New York Life
Insurance, Comissão Federal de Eletricidade, Judiciário, entre outros.
Ele colabora em diferentes programas de rádio e televisão no México.



Valores:
3 parcelas de R$1,200
2 parcelas de R$1,700

1 pagamento de R$3,200
Reserve sua vaga com R$300 reais antes do 30 de outubro e

obtenha um 10% de desconto. O saldo restante deve ser
liquidado antes do 1 de dezembro.

 
Oferta especial Early Bird (full payment) antes do 15 de

outubro: R$2,990
 

Banco Itaú - 341 
Ag 5285

Cta 48566-9
CPF 787.843.016-00
Delaine A da Costa

(Mandar o comprovante pelo WhatsApp +52 (477) 117-1424


