
PROGRAMA CUIDANDO DE NÓS 

 

Este programa tem como objetivo, FORTALECER a participação das pessoas nas Constelações 

Familiares que ocorrem no Recanto do Ser. Muitas vezes, as pessoas buscam participar das 

Constelações por curiosidade ou porque estão acompanhando uma pessoa que está 

constelando. Mas, não entendem a importância que é participar dessa vivência apenas 

assistindo e doando sua força para que o encontro seja precioso e de grande crescimento.  Cada 

Constelação, é uma oportunidade de Cura para todos nós, desbloqueando sistemas e 

dissolvendo padrões que geram sofrimentos na humanidade. Logo, o PROGRAMA CUIDANDO 

DE NÓS visa juntarmos forças para ampliarmos nossa visão possibilitando o autoconhecimento 

e alcançarmos um maior número de pessoas reverberando cada vez mais o poder de cura que 

ela oferece. E você é nosso convidado a participar desse programa. 

Como o Programa funciona? 

A cada 10 participações nas vivências de Constelações Sistêmicas Familiares em Grupo ou nas 

Oficinas Temáticas que acontecem mensalmente aqui no Recanto do Ser, você ganhará a 

oportunidade de abrir sua constelação. 

Chamamos atenção para o fato que devem ser 10 participações suas. Ou seja, não vale repassar 

a sua participação para outra pessoa ou receber os benefícios da participação de outra pessoa, 

uma vez que a ideia do programa é incentivar a todos participarem desse movimento. 

 A cada participação sua, você receberá um e-mail ou um WhatsApp do Recanto do Ser com o 

selo do programa para que você possa acompanhar a contagem das suas participações. 

Completando as 10 participações, você poderá contatar a secretaria do Recanto do Ser para 

marcar a sua Constelação mediante a disponibilidade de vaga. Geralmente, as Constelações 

ocorrem em um sábado por mês, sendo a uma vaga reservada para o PROGRAMA CUIDANDO 

DE NÓS. 

Caso o número de pessoas a serem beneficiadas pelo programa seja maior num determinado 

mês, as constelações poderão ser realizadas em outro dia da semana sendo acordado com os 

participantes. Uma vez marcada a sua Constelação é importante que a pessoa não falte ou 

comunique com mais de 24 horas de antecedência (caso não possa mais participar) se não 

perderá a oportunidade de abrir a sua constelação. 

Nesse momento as constelações acontecem no espaço Recanto do Ser através da parceria e 

facilitação de Eliane Cena. Consteladora, Psicóloga e Especialista em Terapia Sistêmica Familiar 

pelo Departamento de Neuropsiquiatria da UFPE. 


