CONSTELAŢII SISTEMICE PENTRU STRUCTURI ŞI ORGANIZAŢII
Pornind de la modelul terapiei Constelaţiilor familiale, Bert Hellinger a extins acest sistem de vindecare holistic şi a
creat o nouă modaliatea de abordare a relaţiilor care se stabilesc şi în cadrul unei structuri organizaţionale (afacere,
firma, sucursala, fundatie, asociaţie).
Succesul unei afaceri este dependent de starea celor care crează această afacere: asociaţi, patroni, manageri,
angajaţi la toate nivelurile, clienţi, furnizori şi colaboratori. O afacere este un mediu dinamic, în care resursele vin şi
pleca, aducând în plan fizic şi subtil diverse corelaţii pe care le conştientizăm sau nu.
Sănătatea unei organizaţii măsurată prin succesul afacerii este determinată în mod direct de afinităţile, sentimetele
şi tiparele mentale conştiente sau inconştiente a celor care fac să afacerea.
Aceată terapie vă propune ca prim pas diagnosticarea cauzelor subtile a blocajelor sau insucceselor pe care afacerea
din care faceţi parte le are. Nu întotdeauna ceea ce crede mintea noastră că trebuie corectat ca firma să aiba succes
este şi ceea ce este de folos în etapa actuală! Există reguli mult mai subtile, legate de planul emoţional şi de tiparele
incoştiente pe care minte nici nu vrea să le ia în considerare şi de cele mai multe ori le neagă, deşi în jurul nostru
avem destule semnale că nu suntem pe drumul cel bun.
În etapa a doua a terapiei, se remediază defectele structurale constatate, se repun în poziţii organizaţionale corecte
persoanele care la nivel energetic ocupă alte poziţii decât cele în care sunt investite şi se restabileşte ordinea
creaţionistă a afacerii. Pentru că afacerea funcţioneză cu succes şi corect doar când şi la nivel subtil ordinea este
repectată!
Cui se adreseaza această procedură
Oricărei persoane care este implicată într-o afacere sau are un proiect care e în blocaj,picaj sau stagnare. Indiferent
că e o afacere de familie, sau sunteţi pe cont propriu, că e afacere cu foarte mulţi angajaţi, pricipiile sunt aceleaşi...şi
faceţi asta ca să aveţi succes în toate planurile.
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