
TABARA DE CONSTELATII SISTEMICE

4-7  IULIE 2019 |  PENSIUNEA CASA CU FLORI ,  
MOIECIU DE SUS

Cum ne (re)scriem Povestea de Viata?

Agenda:
 

Z IUA 1 :  
“CE SUNT 

CONSTELATI ILE 
S ISTEMICE?”
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ESTE PENTRU TINE? DACA…
Vrei sa traiesti usor, dincolo de anumite blocaje sau tipare 
inconstiente pe care observi ca le repeti?
Vrei sa te eliberezi de ceea ce familia si societatea ti-au spus 
ca "trebuie" ?
Uneori pur si simplu nu iti gasesti locul? 
Simti uneori ca duci cu tine poveri care nu sunt ale tale?
Ai inca parti din trecutul tau cu care nu te-ai impacat pe 
deplin?
Vrei sa intelegi cine esti tu “dincolo de povestea ”pe care tu ti-o 
repeti sau pe care ti-au repetat-o altii?
Esti pregatit sa stai in prezent si sa iti onorezi trecutul, pentru 
ca sa te poti sprijini si sustine cu el?
Vrei sa iti dai voie sa iti creezi viitorul intr-un fel care te 
exprima pe tine, dorinta sufletului tau si nu conditionarile tale?

 

Z IUA 2 :  
“FAMILIA & 
SCENARIUL 
DE VIATA”

 

Z IUA 3 :  
“POVESTEA 
VIETI I  MELE”

 

Z IUA 4 :  
“MA BUCUR 
DE VIATA”  

Te invit sa iti iei timp pentru tine, departe de lumea ta 
“dezlantuita” (serviciu, casa, copii, partener, parinti, griji, telefoane, 
emailuri) …intr-un cadru natural placut…cu sprijin profesionist 
(trainer & echipa de facilitatori) …cu oameni ca tine …pentru a te 
apleca asupra lucrurilor dupa care tanjesti. Fa-ti un cadou. REVINO 
LA CASA SUFLETULUI TAU!
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CE PRIMESTI:
Te intalnesti pe tine cu bucurie, blandete si intelegere
Ai rabdare, calm si claritate in a-ti explora povestea de viata, 
asa cum a fost
Afli ce este cu adevarat important pentru tine
Onorezi destinul familiei tale, din care si tu esti parte
Iti retraiesti povestea vietii tale, dandu-ti voie sa ierti si sa te 
ierti
Iti dai voie sa renunti la loialitati si angajamente nenecesare 
din viata ta
Iti dezvolti recunostinta pentru ceea ce ai primit pana acum de 
la viata
Ai incredere ca iti poti schimba viata acum, luand decizii 
autonome
Iti dezvolti obiceiurile zilnice potrivite tie si destinului tau

„Din perspectiva mea, in 
constelatii de familie 

Raluca isi arata 
adevarata maiestrie. Stie 
sa conduca procesul cu o 

impletire potrivita a 
fermitatii si compasiunii, 
reusind astfel sa puna in 

opera constelatii 
clarificatoare pentru 

participanti. Pentru mine, 
modul in care Raluca 

reuseste sa „prinda” firul 
din ghemul vieții 

oamenilor si sa il depene 
pentru binele acestora 

este extraordinar.”

ROMEO CRETU ,  
COACH,  TRAINER & 

AUTOR

CE TEME POTI LUCRA:
conflicte repetate in cadrul sistemului tau familial (in relatia cu 
parintii, cu copiii)
 probleme ale relatiei de cuplu (dificulatatea de a 
atrage/mentine o relatie, dificultati sexuale, infertilitate, 
pierderi de sarcina, avorturi)
 “repetitii” in cadrul sistemului tau familial – persistenta trans-
generationala a unor probleme de sanatate, financiare, 
dificultati relationale
relatia ta cu succesul, dificultati care apar aparent inexplicabil 
in diverse sisteme din viata ta (la serviciu, cu prietenii etc)
senzatii persistente de instrainare, epuizare, frica de success
 dolii neincheiate, morti premature, divorturi/despartiri 
dureroase care simti ca inca nu s-au “incheiat”
 somatizari, imbolnaviri aparent inexplicabile medical, care iti 
cauzeaza suferinta
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CE SUNT CONSTELATIILE SISTEMICE?
A “face o constelatie” inseamna a alcatui o harta tri-dimensionala a 
unei teme, invitand membrii grupului sa ocupe diverse roluri din 
sistem. 
 
Prin pozitionarea lor si prin modul in care interactioneaza intre ei, 
acestia formeaza “constelatia sistemului”; arata legaturile vazute si 
nevazute dintre toate elementele sistemului.
 
Pentru a lucra o constelatie, o persoana (clientul) alege o tema pe 
care vrea sa lucreze, de exemplu, dificultati aparent inexplicabile 
in relatia de cuplu. Constelatorul are un dialog initial de 
clarificare a temei, bazat mai degraba pe date si evenimente, decat 
pe interpretarea persoanei asupra faptelor.
 
La invitatia constelatorului, clientul alege reprezentanti din public 
pentru persoane cheie (mama, tata, partener de cuplu, sef), 
concepte abstracte (iubirea, teama, vocea), evenimente (moartea, 
avortul, razboiul) etc. Reprezentantii vor simti anumite senzatii 
fizice sau emotii, se vor misca, vor relationa configurand o 
imagine sistemica a temei clientului. Pe parcurs, se pot exprima 
anumite fraze vindecatoare care pot ajuta la aparitia solutiei 
clientului.
 
In momentul in care toti reprezentantii vor simti ca s-a ajuns la o 
solutie, Constelatia se incheie. Reprezentantii vor fi scosi din “rol”; 
o parte a solutiei se poate simti pe moment iar o alta parte se va 
arata in timp, fiind vorba de o schimbare subtila, la nivelul 
sufletului (inconstientului).
 
Vom respecta regula confidentialitatii pe tot parcursul workshop-
ului.

”Caldura, blandete, 
compasiune si 

spiritualitate intr-un loc 
in care te simti ca intr-o 

inima iubitoare. Si 
momente de revelatie 

cand te astepi mai putin. 
Toate se intampla la 
grupurile de lucru pe 

metoda constelatiilor cu 
Raluca. Recunoscatoare.”

CATALINA AZAMFIREI  
MARCU,  

PROJECT COORDINATOR,  
CRESTEM IDEI ,  

PARTICIPANT GRUP 
CONSTELATI I
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AGENDA:
Ziua 1: “Ce sunt constelatiile sistemice?”
Prezentarea echipei, intentiile si modul de lucru
Cunoasterea participantilor
Principiile constelatiilor sistemice: legea apartenentei, legea 
ordinii, legea echilibrului intre a da si a primi
Constelatii sistemice (teme aduse de catre participanti)
 
Ziua 2: “Familia & Scenariul de Viata”
Mama. Relatia cu mama si impactul asupra Scenariului de Viata
Tata. Relatia cu tata si impactul asupra Scenariului de Viata
Ritualuri de integrare in familia extinsa
Constelatii de familie (teme aduse de catre participanti)
 
Ziua 3: “Povestea Vietii mele”
Integrarea varstelor; intelegerea si acceptarea trecutului
Calitatile mele unice; darurile mele & darul meu catre lume
Constelatii ale naturii (folosirea cadrului natural pentru gasirea 
solutiilor)
 
Ziua 4: “Ma bucur de Viata” 
Cine sunt eu …si cine pot deveni?
Convingerile mele & Valorile mele
Obiceiuri care imi pot sustine progresul
Constelatii sistemice

„Raluca este o 
constelatoare deosebit 

de empatica si 
armonizata cu clientul. 

Are o intuitie excelenta si 
o Prezenta foarte 

puternica. Imi place 
simtul umorului pe care il 

foloseste in facilitare!”

DORU CURTEANU,  
FACILITATOR 
CONSTELATI I  

ORGANIZATIONALE ,  
PARTNER ,  COACHING 

CONSTELLATIONS 
ROMANIA
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CINE ESTE FACILITATORUL?
Raluca Mohanu este facilitator sistemic, coach, formator si 
supervizor in coaching.
 
Raluca s-a format in constelatii de familie si organizationale, 
mentorii sai fiind Barbara Morgan si Claus Kostka. 
 
Raluca coordoneaza propriul sau  grup inchis de constelatii din 
2017, cu intalniri lunare si a fost invitata in rolul de constelator in 
diverse tabere de dezvoltare personala.
 
Raluca are o intelegere subtila a universului clientului, datorata 
formarilor sale terapeutice anterioare (analiza tranzactionala si 
terapie prin arta) si o orientare pragmatica si catre solutie, 
inspirata din practica sa indelungata de coaching.
 
Raluca a coordonat timp de 3 ani serile de meditatie si 
mindfulness din cadrul centrului Seeds for Happiness.

“In constelatii, prezenta 
Ralucai este un acordata 

ca un fin diapazon si 
atentia ei incorporeaza 

cu multa naturalete 
campul (atat grupul, cat 

si campul mai larg).
Apreciez abilitate ei de a 

conduce clientul si 
grupul in contact cu 

prezentul , folosind toate 
instrumentele din zona 
de mindfulness. Raluca 
are o intelegere foarte 
buna a dinamicilor de 
grup si este in mod 
natural acordata la 

nivelul subtil energetic al 
incaperii." 

OANA TANASE ,  
FACILITATOR 
CONSTELATI I  

ORGANIZATIONALE ,  
PARTNER ,  COACHING 

CONSTELLATIONS 
ROMANIA
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CE OBTII?
3 zile “lungi” de worshop de constelatii sistemice
 
Un antrenament intens pentru:
-  minte (concepte din constelatii sistemice si analiza     
tranzactionala)
- emotii (exercitii din terapia prin arta)
- corp (exercitii de meditatie in miscare si de atingere 
constienta
- spirit (lucrul cu constelatiile sistemice si exercitii de 
mindfulness)
 
Intalniri zilnice de sustinere in grupe mici 
 
Exercitii corporale in deschiderea fiecarei zile
 
Exercitii de mindfulness in fiecare seara
 
Program de sustinere impreuna cu grupul tau de 
sprijin/partenerul de lucru dupa finalizarea programului

“Raluca, iti multumesc 
pentru ca ma ajuti sa 

cresc si sa fiu mai 
impacata cu mine”

RALUCA CIOCAN,  
OPERATIONS TEAM LEAD 
-  TALENT ACQUISITON,  

DELL ,  PARTICIPANT GRUP 
CONSTELATI I
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UNDE NE INTALNIM?
Pensiunea Casa cu Flori din Moieciu de Sus
 
Gazda primitoare cu gradina si terasa si …susurul unui rau in 
curte
Cadru natural placut, montan, care te inspira
Pensiune completa (mic dejun, pranz si cina)
2 pauze de cafea pe zi
Cazare in camera double

Cei cu care lucrez ma 
descriu ca fiind "o ancora 

de voie buna", care ii 
poate pune pe ceilalti pe 
ganduri si apoi la treaba 

cu mult umor.

RALUCA MOHANU

INVESTITIA TA:
Pretul de participare pentru o persoana este de 2900RON:
 
Beneficiezi de urmatoarele reduceri: 
 - 10% discount daca esti deja membru al comunitatii Steps 
for Change (client individual, membru al grupului de 
constelatii sau participant la cel putin un curs deschis de 
dezvoltare personala)
- 20% discount daca platesti integral pana in data de 1 aprilie 
2019 sau 10% discount daca platesti integral pana la data de 1 
Mai 2019
- 10% discount daca vii impreuna cu un prieten
 
Reducerile sunt cumulabile.
Pentru rezervarea locului te rugam sa ne scrii pe adresa 
raluca.mohanu@gmail.com


