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Constelações Sistêmicas

Visão Sistêmica
Família - Ancestralidade

Organizações - Vida relacional pregressa

Relações interpessoais - teia atemporal

Dinâmicas Ocultas

Campo Mórfico

campos de forma, campos de força, estrutura de
ordem

memória coletiva (vínculos invisíveis)

percepção representativa

transmissão de informações (Rupert Sheldrake)

As Três Consciências

Individual - inocência e culpa (moral)

Coletiva (Clã)

Freud (Totem e Tabu): alma coletiva

Carl Jung: insconsciente coletivo

transmissão transgeracional de conflitos não resolvidos

Universal "consciência inscrita em todos os homens" - Apóstolo Paulo

ideia de humanidade

Ordens do Amor

Vínculo (pertencimento)

Ordem (hierarquia) - precedência (transmissão da

vida)

Equilíbrio (compensação)

pais e filhos

relação de casal
equivalência

equilíbrio entre dar e receber

chefes e funcionários



A TEORIA DOS CAMPOS MORFOGENÉTICOS                     
Rupert Sheldrake

Segundo Sheldrake, "Os campos morfogenéticos são 'estruturas 
de probabilidade', cujas influências passadas se combinam para 
aumentar a probabilidade de repetição. Os campos morfoge-
néticos de qualquer organismo vivo, por exemplo de um girassol, 
são moldados pelas influências das gerações precedentes de 
girassóis. O passado influi no presente.

A ressonância mórfica implica uma espécie de ação à distância no 
espaço e no tempo. Os ancestrais influenciam comportamentos 
semelhantes aos deles em outras gerações posteriores, por um 
efeito de ressonância. Podemos dizer: a história se repete.



A Teoria dos Campos Morfogenéticos

A noção de hábito também foi explorada na biologia. Os 
organismos vivos parecem conter uma espécie de memória.

“A energia do Campo Morfogenético age desde os ancestrais 
até os mais novos representantes de uma família biológica e, 
pela ressonância morfonegética, essa energia reforça as 
modificações físicas e psicológicas dos seres humanos”.



CONSTELAÇÕES FAMILIARES e sua ORIGEM

Bert Hellinger, alemão, nasceu em 1925. Foi padre, missionário na 
África junto aos Zulus, educador, psicanalista, terapeuta corporal, 
terapeuta em dinâmica de grupos e terapeuta familiar.

Criou a dinâmica psicoterapêutica CONSTELAÇÕES FAMILIARES e mais 
tarde a ampliou para o MOVIMENTO DA ALMA. Sua abordagem busca 
a clareza sobre os laços de amor que unem a família, descortinando 
soluções inusitadas e simples para os problemas e conflitos psíquicos 
dos pacientes. 

Percebeu que a consciência não se comporta como JUIZ para 
determinar o CERTO E O ERRADO, mas está ligada a ordens pré-

definidas, as "ORDENS DO AMOR". 



AS ORDENS DO AMOR NA FAMILIA

Bert Hellinger descobriu com esse método, que todos os 
clãs ou grupos familiares  seguem as ordens do amor 
através de gerações. E percebeu que essas ordens são 
necessárias e repetidas.

PERTENCIMENTO = vínculo
EQUILIBRIO = Dar e tomar
HIERARQUIA = hierarquia



AS ORDENS DO AMOR NA FAMILIA

NO PERTENCIMENTO, o clã exige que todos os seus membros tenham 
o mesmo direito de pertencer. Não importa o que uma pessoa faz de 
“condenável”, “pecaminoso”, “reprovável” ou “errado” ela continua 
tendo o direito de pertencer ao sistema familiar. Esse princípio, 
também é válido para filhos que não foram reconhecidos e pessoas 
prejudicadas em favor de alguém da família. Por exemplo, em caso de 
separações onde a felicidade de alguém foi fruto da infelicidade de 
outro.

A ordem “oculta” ou inconsciente do clã exige compensação caso haja 
desordem e exclusão. Assim, os excluídos, negados ou esquecidos 
serão representados nas gerações posteriores. A justiça não interessa 
à alma do clã. Uns irão tomar o lugar do excluído e farão igual na 
geração posterior. Aí está o destino.



QUEM PERTENCE À FAMÍLIA?

 Bisavós, avós, pais, filhos, irmãos, meio-irmãos, tios. 
 Abortos (espontâneos ou provocados)
 Mortos, esquecidos, excluídos (alcoólatras, assassinos, 

drogados, loucos, doentes)
 Assassinos, sócios (quem alterou o destino)



NA HIERARQUIA do clã ninguém pode tomar o lugar do outro. A 
ordem é sempre dos mais antigos para os mais novos. Não se pode 
inverter a ordem na família e os mais novos não devem tomar para si 
as dores dos mais antigos. Isso enfraquece a alma dos antecessores. 

Quando essa ordem fica invertida e os filhos se sentem maiores que 
os pais, a alma do filho sente um desconforto, que se manifesta em 
forma de sofrimento auto imposto. Essa arrogância e desordem traz 
à vida dos filhos muitos fracassos, desequilíbrios, doenças e destinos 
difíceis. Essa compensação pode atravessar de três a quatro 
gerações com os mesmos distúrbios.

AQUI DÁ-SE UM GRANDE APRENDIZADO: 
OS FILHOS PRECISAM DOS PAIS, 

MAS OS PAIS NÃO PRECISAM DOS FILHOS.



Quando o sistema familiar está desequilibrado as crianças 
sentem, querem compensar e acabam  ficando doentes para 
que os pais se unam e sejam felizes. “Eu sofro por você”, “eu 
morro por você”, “vou no seu lugar”!

Esse amor é cego, e embora inconsciente, não soluciona o 
problema e agrava a situação. Muitas vezes os pais 
abandonam seus relacionamentos para nutrir as necessidades 
dos filhos e pagam com expiação. 

TODA EXPIAÇÃO É SEM SENTIDO E NÃO TRAZ CRESCIMENTO, 
POIS NENHUM MAL SE PAGA COM SOFRIMENTO.



Quando o sistema familiar está desequilibrado as crianças 
sentem e, mesmo sem saber, querem compensar. 

“Eu sinto por você”
“Deixe que eu morra por você”

“Eu vou partir no seu lugar”!

Ex.: Um garoto de 6 anos estava com o pai na UTI. Ao ver os membros da família 
fazerem fila para a doação de fígado para o pai, ele se colocou na fila e se 

ofereceu também. 
A avó disse: “Não, aqui não é o seu lugar. Essa é uma fila de adultos. 

Você é uma criança”! Ele se acalmou. 

A avó disse que se lembrou de uma palestra sobre 
Constelação e que isso serviu para recolocar 

um inocente no lugar que dele. 



O EQUILÍBRIO no clã é restabelecido quando o sistema fica 
estável e quando o dar e o tomar se equilibram. O certo é 
que os pais dão e os filhos tomam. A arrogância dos filhos 
para com os pais não ganha sentido positivo nas suas 
realizações de vida. Fracassam e exigem um peso excessivo.

Quando os PAIS dão a vida e tudo o mais, os FILHOS
tomam, agradecem e seguem adiante – isso libera. 

O DAR É SEMPRE DOS 
MAIS VELHOS PARA OS MAIS NOVOS.



CASAL - os parceiros ficam juntos quando o dar e o tomar 
são equilibrados pela compensação. Um dá, o outro recebe 
e dá um pouco mais. O que recebe, toma e devolve um 
pouco acima do que tomou. Desse modo o equilíbrio se 
restabelece e o sistema fica estável. Aqui não se aplica a 
mesma lei dos pais para os filhos. 

PORTANTO, PARA QUE O AMOR DÊ CERTO É 
FUNDAMENTAL QUE O EQUILÍBRIO 

ENTRE DAR E RECEBER SEJA RESPEITADO.



Quando há desequilíbrio na família temos uma MÁ 
CONSCIÊNCIA. Quando nos separamos da família, sofremos 
e não sabemos porque. Porém, sentimos BOA CONSCIÊNCIA 
quando estamos unidos. Com o pertencimento ficamos 
inocentes e estáveis. 

Para equilibrar a BOA e a MÁ consciência 
compensamos com boas ou más ações. 

Mas isso tem um preço!



O QUE É UMA CONSTELAÇÃO FAMILIAR?

A Constelação familiar é um método fenomenológico (uma 
manifestação que aparece e desaparece). É uma terapêutica 
que impulsiona uma ação de “ordem” no clã, pois mostra 
qual é o lugar de cada um. 

Não é ditame, coerção ou regras fixas. Segue o fluxo do 
amor da alma familiar e recoloca cada membro da família 
no seu lugar, tirando um peso da alma de quem carregava 
funções que não lhe cabiam. Os ancestrais reconquistam o 
seu lugar e liberam os familiares posteriores para viverem 
suas vidas e seus próprios destinos.



O QUE É UMA CONSTELAÇÃO FAMILIAR?

O método fenomenológico da Constelação pode ser 
considerado uma “cirurgia espiritual” . Deve ser aplicados 
em situações-limites, momentos críticos e difíceis. 

O método da Constelação é algo atemporal. Propicia um 
"movimento" no campo anímico do sistema familiar e dá 
início a essa ação.

Tem como base o amor, a percepção de algo significativo e 
revela os vínculos de destino. 



O QUE É UMA CONSTELAÇÃO FAMILIAR?

Ocorre em uma única sessão (em grupo ou individual) e seu 
resultado aparece imediatamente na consciência do cliente, 
determinando uma mudança imediata da percepção do seu 
conflito.

“A solução de problemas psíquicos associa-se à descoberta 
das ligações da alma, em conexão com as ocorrências dos 

destinos familiares, com os grupos e os 
contextos maiores que os abrangem” .

Jakob Robert Schneider



SITUAÇÕES

 Quando algo atormenta repetidamente 
 Doenças súbitas
 Alguém da família enlouquece e ficamos instáveis
 Planos de vida fracassam
 Os filhos só brigam entre si ou com os pais
 Depressão, luto interminável ou sem causa aparente
 Não consegue vender uma propriedade
 Medos, idéias suicidas, vícios, etc.

O cliente que pede uma Constelação está em uma 
situação-limite e é capaz de dizer em uma 

frase o que deseja e do que se trata.



SOLUÇÕES

 A “alma” do cliente entende e se sente aliviada. 
 Algo se “movimenta” no campo representado. 
 Muda o foco e a configuração. 
 Mostra o novo e o antigo em conjunção para uma 

solução da situação-limite. 

“UNE O QUE ESTAVA SEPARADO”
Bert Hellinger



ENSINAMENTOS DA PRÁTICA DAS CONSTELAÇÕES

Nessa prática, Hellinger sistematizou um modo diferente de 
ver os bloqueios, distúrbios e as doenças. Observou que as 
dificuldades e conflitos são da família de origem e estamos 
sempre “emaranhados” nessa história. 

Doença, sintoma ou distúrbios são vistos como sinais de 
alguma “desordem” na alma da família. Alguém está fora de 
seu lugar. Na Constelação, o que se aprende é que todo 
distúrbio procede de um nível espiritual. O que acontece 
são processos inconscientes, ocultos, invisíveis e imateriais.



ENSINAMENTOS DA PRÁTICA DAS CONSTELAÇÕES

PSICOSE – ESQUIZOFRENIA – BIPOLARIDADE 

É comum observar que houve uma cena violenta e há um 
assassinato na linhagem dos ancestrais da família do pai 
ou da mãe. Sempre aparece um agressor e uma vítima. 



ENSINAMENTOS DA PRÁTICA DAS CONSTELAÇÕES

DESTINOS, PROFISSÃO E SUCESSO

Na profissão exercida todo o passado se revela. Os  talentos 
e habilidades são herdados – são heranças, dons, presentes 
de nossos antepassados.

O trabalho é um peso ou alegria? 
Quem não tem sucesso, como se sente? 



ENSINAMENTOS DA PRÁTICA DAS CONSTELAÇÕES

DINHEIRO

O dinheiro deve ser empregado a serviço da vida, pois o 
dinheiro é uma imagem da vida e quem desrespeita o 
dinheiro desrespeita a vida. 

O sucesso dos negócios e na profissão vem com a bênção da 
mãe. Sem isso, só há fracasso pois o dinheiro tem a imagem 
da mãe. Quem rejeita a mãe permanece pobre.



ENSINAMENTOS DA PRÁTICA DAS CONSTELAÇÕES

O dinheiro é adquirido através de algo que fazemos. Quando 
vem pelo nosso empenho nos faz feliz e serve à vida. Assim 
como a vida, o dinheiro quer ser gasto a serviço da vida. O 
dinheiro herdado não foi por empenho ou trabalho, é  mais 
fácil de gastar, por isso ocorrem falências. 

Despedir-se do campo da pobreza e movimentar-se em 
direção ao campo da riqueza é uma conquista espiritual.



“ Muitas dessas ordens são ocultas. Não 
podemos sondá-las. Elas atuam nas 
profundezas da alma e frequentemente 
as encobrimos com pensamentos, 
objeções, desejos e medos. É preciso 
tocar no fundo da alma para vivenciar 
as ordens do amor”. 

Bert Hellinger



Gratidão!
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