Quem sou e o que quero?
Trabalho Terapêutico pelo método de Intenção com Franz Ruppert
19 e 20 de junho de 2020, Lisboa

Quem sou? O que quero da minha vida? Estas são questões centrais para cada ser
humano. Para lhes responder a pessoa precisa de um bom contacto consigo própria
que se desenvolve no encontro com os outros. Se esses encontros são traumáticos,
a pessoa não consegue desenvolver o seu próprio ser. Para sobreviver a pessoa
sujeita-se às exigências e supostas expectativas do exterior.
Franz Ruppert desenvolveu um método que permite tanto um diagnóstico
da situação pessoal atual como possibilita passos de transformação numa
direção que cure. Com a Constelação da Frase de Intenção, baseado na
sua teoria de trauma psíquico, isso pode ter sucesso.
Franz Ruppert é professor de Psicologia na Escola Superior Católica de
Munique desde 1992, doutorado em Psicologia Organizacional. Desde 1995
tem trabalhado com constelações. É autor de oito livros sobre esta
abordagem em alemão. Em português foi publicado Simbiose e Autonomia
nos Relacionamentos. O Trauma da Dependência e a Busca da Integração
Pessoal pela editora Cultrix. Franz tem orientado workshops em muitos
países, e regularmente em Portugal desde 2003. No seu site encontrará
textos introdutórios ao seu trabalho em português: http://www.franzruppert.de/index.php/portugal.

Workshop
Sexta, 19 e Sábado, 20 de junho de 2020 (9.30 às 18 h), Lisboa, Hotel Olissipo
Marquês de Sá, Avenida Miguel Bombarda, 130, 1050-167 Lisboa (perto da Fundação
Gulbenkian). Metro S. Sebastião. Estacionamento disponível no próprio hotel. Os lugares
para constelação são ocupados por ordem de chegada.

Conferência
Personalidades dependentes e narcisistas ou Identidade saudável? Costumamos
pensar em categorias de personalidade: esta pessoa é assim, a outra assado. De onde vêem
essas diferenças, em que uns culpabilizam os outros e olham para os seus pares com
desdém; enquanto outros assumem desde logo a culpa como sendo sua e sofrem sempre de
má consciência? A conferência vai explicar como traumatizações precoces da psique levam
as pessoas a escolherem diferentes estratégias de sobrevivência que podem fixar-se em
padrões de vida. Também será mostrado como é possível desenvolver uma identidade
saudável.
Sexta, 19 de junho de 2020, 18.30 h, Hotel Olissipo Marquês de Sá, Avenida Miguel
Bombarda, 130, 1050-167 Lisboa (perto da Fundação Gulbenkian). Metro S. Sebastião.
Entrada livre. https://www.olissippohotels.com/pt/Hoteis/Marques-de-Sa/O-Hotel.aspx
Preços do workshop
Workshop
Uma pessoa
Casal

1 dia

2 dias

90 €

130 €

Constelação própria (inclui participação nos dois dias)
275 €

140 €

195 €

Com uma constelação: 340 €

Informação e Inscrição
O workshop é coordenado por Thomas Riepenhausen, terapeuta psico-corporal, 965 027 223. Enviar
ficha de inscrição para thomasriepenhausen@gmail.com. Para estadia recomendamos o Hotel Olissipo
Saldanha, contactar Margarida Ferreira margarida.ferreira@olissippohotels.com .

