
Empresarial

“Amor, Trabalho e Relações
Os pilares da integração interior”

“As leis do mundo material são transformadas quando 
entram em contato com as leis do nosso mundo 
espiritual, criando um êxito chamado felicidade.” 

– Anan Nodedt



Empresarial

A constelação organizacional se baseia em 
que cada empresa é um sistema, o que, de 
forma quase natural, faz com que se gere 
“dinâmicas ocultas”. Estas, ao serem parte 
da empresa, são tomadas como “óbvias” e, 
por isso, passam desapercebidas por seus 
integrantes. No entanto, se estas “dinâmicas 
ocultas” não são trazidas à luz e abordadas de 
forma adequada, podem gerar um ambiente 
laboral tenso, diminuição da produtividade, 
rotação constante de colaboradores e, 
inclusive, a quebra da organização.

As “dinâmicas ocultas” não são evidentes. 
Através das ferramentas mencionadas, 
construímos as bases individuais para que 
cada empregado participante compreenda, 
também, suas próprias dinâmicas ocultas que 
lhe não permitem caminhar ao êxito pessoal 
e, claro, ao da empresa. Ao compreender isso, 
podemos começar a construir uma vida cheia 
de significado, alegria e prosperidade que 
definitivamente tem uma repercussão no 
trabalho.

Assim mesmo, um dos princípios 
fundamentais de cada sistema é a Lei do 
Pertencer, cujos preceitos básicos são o 
respeito, o equilibrio entre dar e receber, a 
ordem e o fato de que todos os integrantes 

da empresa têm direito ao vínculo de 
pertencimento, sem importar a antiguidade, 
especialidade, posto ou hierarquia. Ao não ser 
reconhecido, nem valorizado, se gera algum 
tipo de desequilibrio dentro da organização.

A constelação organizacional se baseia na 
existência de um problema, pela premissa 
de que toda empresa tem um inconsciente 
coletivo. É um método que mostra um 
caminho, mas não a solução. Não se enfoca 
em buscar culpáveis, mas sim em criar uma 
imagem de solução ou imagem sistêmica, a 
qual atrai respostas mais claras do que uma 
análise intelectual, pelo fato de que o óbvio 
sempre é difícil de ver pelos integrantes do 
sistema.

Integrando a meditação e a comunicação 
assertiva, esse curso propõe para todos os 
participantes uma nova forma de se sentir 
bem, tanto consigo mesmos como dentro da 
empresa, trazendo uma nova compreensão, 
abertura e energia ao ambiente laboral.

Aprendendo a nos relacionarmos com o 
trabalho, as tarefas cotidianas e as pessoas 
a partir de uma visão mais consciente e 
clara, podemos alcançar nossos sonhos sem 
esforço.

Este seminário integra três ferramentas muito importantes utilizadas na atualidade 
por empresas que decidiram dar um enfoque mais humano. São elas: Constelação 
organizacional, comunicação assertiva e meditação. Com esta tríade, Anan cria um 
contexto que abre a porta a uma nova visão empresarial, mostrando dinâmicas que 
estão ocultas dentro do sistema organizacional, que podem estar bloqueando seu 
fluxo harmônico.



• Bombardier
• Tec de Monterrey
• Janesville Acoustics
• Carrizal Mining

• Tonic
• Proveedora Térmica Monterrey 
• Tequila Sauza.

Empresas em que Anan compartilhou este seminário:


