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Sobre o trabalho 
 
 

 
Constelações Familiares 
Constelações Sistêmicas 

 
O que se esconde atrás  do conceito Constelação Familiar 

 
 

Quase sempre, ao olhamos para um problema, fazemos isso  
exclusivamente com a consciência.  A seguir vou contar dois exemplos 
de Constelação,  para que  você entenda como funciona o trabalho. 
 
Caso A: A senhora Maria Aparecida apresentava problemas  com seu filho Guilherme. 
Ele era um garoto muito calmo e parado, não gostava de sair.  Ela, por sua vez, era  
uma pessoa muito dinâmica, que não concordava com o jeito do filho. Para ela o filho 
representava um grande problema.  
 
 
Caso B:  Ricardo era um garoto gago. Apenas em poucos momentos ela conseguia falar 
sem gaguejar.  
Preocupada a mãe decidiu levá-lo ao médico. Diversos exames foram realizados, mas 
nenhum problema orgânico foi detectado.   A mãe então decidiu procurar diversos 
tipos de terapias, mas ainda assim a causa de sua gagueira não foi detectada e o 
problema continuava. 
 
 

 
 
 



1. Um método extremamente rápido e efetivo para 
fazer um diagnóstico 

 
“Depois de contar qual é a sua questão para a terapeuta que conduz a 
Constelação  o cliente escolhe,  entre os presentes na sala, àqueles 
que irão representar as pessoas envolvidas na sua questão. Os 
representantes  não têm ligação nenhuma com esse cliente.  
Á partir do momento em que ele dispõe essas pessoas no espaço,  
surge uma imagem  que vai alem da consciência. Dessa imagem 
nascem nos soluções.” * 
 
Caso A: Maria Aparecida optou por realizar a sua Constelação e assim detectar a 
origem do problema. 
Durante a Constelação ela percebeu  que,   olhando para o filho, reconhecia 
características do seu ex-marido  e, por isso, com toda a força, combatia o lado 
paternal que estava na criança.  Isso a incomodava muito. 
 
Caso B:  Ricardo foi filho fruto de uma relação extraconjugal do pai e  vivia apenas com 
a mãe. O pai tinha uma outra família que não sabia da existência de Ricardo, muito 
menos do relacionamento extraconjugal.  Ele o visitava uma vez por mês, fingindo 
para sua família que tinha um trabalho no Rio de Janeiro. 
Durante a Constelação foi revelado que Ricardo se achava mais forte do que o próprio 
pai e o responsável pelos seus problemas. Prova disso foi que durante a Constelação 
Ricardo confessou   que na última visita falou ao pai: “Se você não puder vir me visitar  
eu entenderei. Não quero te causar problemas.” 
 
 

2. Aceitar aquilo que é,  dá força e abre o caminho para solução 
 
Caso A:  Após a Constelação Maria Aparecida passou a olhar o filho de outra maneira e 
a aceitar o seu jeito. Ela conseguiu transmitir isso a Guilherme verbalmente: : “Eu não 
podia mais conviver com o seu pai, mas ele é, da forma como ele é, o pai certo para 
você e,  se você for como ele, tudo bem. Eu aceitarei.” 
Ao pensar desta maneira essa mãe trouxe à tona as lembranças  dos bons tempos com 
o pai do seu filho e desta maneira confessou a Guilherme que havia amado muito o seu 
pai e que ele era o fruto daquele amor. Guilherme era metade Maria Aparecida e 
metade seu pai.. A partir daí  o filho teve a permissão para  amar o pai, da mesma 
maneira que amava a mãe; e assim ficou livre para viver a sua vida. Duas semanas 
depois  Guilherme estava aprendendo a jogar tênis. 
 
 Caso B: Através da Constelação Familiar,  Ricardo se deu conta que o gaguejar  
pertencia ao pai e passou a olhá-lo como uma pessoa grande (forte), capaz de 
carregar suas próprias responsabilidades.  
 
 
“Através da Constelação a pessoa consegue enxergar o seu papel e o 
papel que as pessoas que convivem com ela têm em sua vida. É muito 
comum que os filhos carreguem os problemas dos pais, por exemplo. A 
Constelação faz com que os filhos entendam que os pais são os 
grandes e por isso  capazes de resolver seus próprios problemas. 
Para mim uma Constelação é,  até agora,  o método mais rápido e 
eficiente para olhar atrás da dinâmica dos problemas que parecem sem 
solução.” * 



 
 
*Explicações da terapeuta sobre as Constelações Familiares 
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Sobre o trabalho 

 
 

O que pode atrapalhar no casamento? 
 

CASAIS EM CRISE BUSCAM  CONSTELAÇÃO FAMILIAR 
 

   Que casal já não enfrentou uma crise no relacionamento?  
   Muitas dessas crises são passageiras e em pouco tempo a vida 
volta ao normal. Mas o problema está quando essa crise parece 
eterna e sem solução.     
   Em alguns casos, mesmo se amando e após muito sofrimento, 
a separação torna-se inevitável.  
   Segundo o método das Constelações Familiares, quase sempre 
não é a falta de amor a responsável pela crise ou pela separação 
do casal; mas sim os vínculos fortes e inconscientes que o 
marido ou a esposa, e até mesmo os dois, mantêm com a família 
de origem, ou seja, pais, avós etc... 
   Através das  Constelações Familiares, os casais podem obter 
um olhar diferente às suas dificuldades e,  através desse olhar,  
acontece muitas vezes que o amor entre eles começa a fluir de 
novo. A constelação atua como tirar um rochedo ou algo firme 
como rocha do rio para que ele possa voltar a fluir 
tranqüilamente. 
 
  
 

 
Exemplo: 

 
   Em um workshop de Constelações havia um casal com muitos filhos.  
   O marido  era uma pessoa simpática, mas a esposa  apresentava um 
comportamento um pouco estranho. Na noite do primeiro dia do 



workshop  ela desapareceu com o carro, voltando apenas na manhã 
seguinte. Diante de todos do  grupo ela  se colocou na frente do  marido 
e disse: “Eu venho do meu amante!”  
   O marido ficou calmo e pareceu não se importar.  Foi então iniciado o 
trabalho de Constelação do casal.  
   Na Constelação ficou claro que a esposa não enxergava o marido, algo 
parecia estar entre eles. Durante o trabalho veio á tona que durante a 
infância o pai dessa mulher havia enviado ela, a mãe e os irmãos para 
passarem o  verão na casa de campo da família. Ele ficou na cidade com  
sua amante.  Algumas vezes esse homem visitava a esposa e os filhos, 
mas  acompanhado dessa amante.  A esposa  tratava  a amante 
amigavelmente.  
   Isto chega a ser comum em alguns casos  e  tais esposas são 
consideradas valentes (heróicas). Mas o efeito nos filhos é ruim. 
Imagine os sentimentos da esposa para com o marido? Esses 
sentimentos, que ela tinha e não expressou, a filha adotou e os 
expressou (colocou para fora). É como um adiamento (uma 
transposição) da mãe para a filha. Mas essa raiva reprimida a filha não 
expressa para com o pai, mas a remove (coloca) no marido. Agora o 
marido recebe o que deveria receber o pai. Essa mulher que participava 
do workshop  não entendia o que estava acontecendo e o que a levava a 
procurar um amante, já que amava o marido.  
   O que acontece nesse caso é que ela estava emaranhada. O marido 
não entendia o porque daquela situação, mas tolerava  “heroicamente” 
(como a sogra o fazia) porque amava a sua mulher . Claro que ele tinha 
raiva da esposa e o seu filho poderia  vir a expressar isto mais tarde. 
Porém não com a mãe, mas com a futura esposa.  
   A solução neste exemplo foi que a esposa entendeu que aqueles 
sentimentos de raiva pertenciam a sua mãe, não a ela. O marido não 
tinha ligação com o que o pai havia feito no passado.  
   Ao final da Constelação ela olhou para o marido, o enxergou 
realmente e pôde dizer, do fundo do coração: “Eu te amo”... Á partir daí 
o caminho foi aberto para eles resolverem a situação. 
   O que acontece freqüentemente nos relacionamentos de casais 
é que o homem e a mulher conversam, porém não se entendem. 
Existem assuntos que eles simplesmente não conseguem 
conversar. Neste caso podemos considerar que um deles se 
comporta mal?  Não, Talvez estejam emaranhados. A 
Constelação surge exatamente para detectar a origem do 
emaranhamento e trazer a paz e o amor de volta ao lar dessas 
pessoas. 
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O que cura profundamente 
 

A aceitação dos pais 
 

   O procedimento central para cura de muitos problemas  é a aceitação 
dos pais.  
   Só a pessoa que aceita completamente  os seus pais torna-se 
realmente um adulto livre para ter sua própria vida.  Toda repreensão 
ou reivindicação contra os pais  significa ligação excessiva,  fraqueza e 
atitude de criança. 
   A aceitação pode ser  difícil quando os pais têm um destino com muito 
sofrimento e os filhos, inconscientemente,  pensam que podem salvá-los 
dessa situação. Sem ter consciência disso, as crianças então tentam 
carregar problemas que não lhes pertence, elas sentem-se importantes 
dessa maneira.  Porém,  este amor é cego e só piora a situação. 
    É obvio, crianças não podem carregar o peso dos pais, não  podem 
resolver os problemas por eles. Quando isso acontece, os filhos perdem 
o respeito diante dos pais, consideram que eles são fracos. Nesse 
momento sentem-se maiores e mais fortes. Dessa maneira os  pais 
perdem  a sua dignidade e a sua força. 
   Em casos como esse  o fluxo da vida é virado como um rio que não 
flui de cima para baixo, mas de baixo para cima. Os filhos não devem 
enxergar os pais como mais fracos do que eles. Uma criança que se 
comporta dessa maneira torna-se triste e solitária, ela  sente-se como 
adulto, quando na verdade ainda não é e, sendo assim, não  conseguem 
se libertar dos pais e, apesar de se comportarem como adultos, nunca 
serão assim. 
   
  A Constelação Familiar atua de maneira muito forte em problemas 
como esse. Quando o cliente, na posição de criança,  devolve com 
respeito o peso para os pais, devolve a eles também a dignidade.  
   O cliente pode se sentir pequeno e leve,  percebendo  que os pais não 
são tão fracos como pensava.  



   O fluxo natural da vida é:  
 
OS PAIS DÃO E OS FILHOS RECEBEM!!!. 
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Sobre o trabalho 
 
 

Criando Meninos e Meninas 
Constelação Familiar e soluções sistêmicas na escola e na família 

A aflição e o amor da criança 
 

   É mais comum do que imaginamos  crianças apresentarem distúrbios 
de comportamento. Geralmente esses problemas deixam os pais,  e a 
família toda, desorientados e sem força; isso provoca agressão e 
desentendimento. Através do método de Constelações Familiares 
conseguimos olhar o que existe por trás dessas perturbações 
comportamentais e das “enfermidades”. Uma vez reconhecidas as 
causas que empurram as crianças para um comportamento estranho, 
encontram-se  fontes de força para a família. Daí surgem a tranqüilidade 
e a segurança. O alívio para todas as crianças e adultos  fica perceptível 
logo. 
 
1º Exemplo: 
 
   Havia uma criança inteligente capaz de  aprender tudo facilmente. Seu 
único problema era com a  aula de inglês. Essa criança  não 
conseguia falar nenhuma palavra nesse idioma.  Parecia ser incapaz de 
aprendê-lo. Os pais providenciaram muitas aulas particulares, consultas 
com vários psicólogos, mas nada mudava. Eles já não sabiam mais o 
que fazer quando  conheceram  o método de Constelações 
Familiares.  Com esse método conseguiram olhar para o problema no 
contexto. 
   Através da Constelação apareceu a seguinte dinâmica: o 
pai era descendente de Americanos, achava que o inglês seria mais 
importante para o filho  do que o português. Também achava que a sua 
cultura e o seu idioma valiam  mais do que a cultura e o idioma de sua 
esposa, que era brasileira. O que esse filho fez? Sem saber, 



inconscientemente, era fiel a mãe, apoiando-a não aprendendo o 
inglês.  
 
 Os pais olhando, percebendo e resolvendo esse conflito entre eles, 
libertaram o filho, que depois disso começou a falar inglês, aprendendo  
com o mesmo rendimento como das outras matérias.  
 
2º  Exemplo:  
 
Uma mãe procurou mais um tratamento para  o seu filho de 14 anos. 
Ele sofria da "Síndrome de Deficiência de Atenção". Não conseguia 
concentrar-se nunca. Essa mãe já havia consultado  diferentes 
especialistas, o garoto já havia tomado diferentes tipos de 
 medicamentos, mas na verdade quase nada mudava.  Ao me 
procurar disse que  sua esperança estava depositada toda em meu 
trabalho para salvar o filho da “doença”.  Expliquei que não 
era especialista em tratar essa síndrome especificamente, que a  minha 
maneira de trabalhar abrange   toda a família. Se ela quisesse  eu 
poderia tratar  o problema do  filho, mas antes os pais também 
precisariam apresentar-se ao problema. Eu tinha  a impressão de 
que aquele rapaz carregava algo da família,  com a etiqueta de 
"Síndrome de Deficiência de Atenção". A mãe insistia em querer me 
explicar a doença. Eu dizia que não poderia trabalhar da forma que ela 
queria. Ela deveria conversar com o marido sobre a questão.   
 Duas semanas depois a mãe, desta vez acompanhada pelo marido,  me 
procurou novamente. Desta vez o casal estava decidido a aceitar olhar 
para o problema familiar. Iniciei o trabalho  de Constelação Familiar com 
os pais e, em nenhum momento falamos sobre  a "Síndrome de 
Deficiência de Atenção". Apenas trabalhando com o casal casal,  o 
resultado refletiu no filho, que  ficou mais calmo. Com o rapaz só falei 
por telefone e ele dizia que estava bem. 
 
Os filhos amam os pais e querem vê-los felizes. Se os pais, 
por qualquer motivo que seja,  não estiverem felizes os filhos, 
sem saber, tentam de ajudá-los e passam a carregar consigo 
problemas que não lhe pertencem. 
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Sobre o trabalho 

 
CONSTELAÇÕES ORGANIZACIONAIS 

 
   O sucesso dos treinamentos e das consultorias só é efetivo quando um 
diagnóstico ou a análise daquilo que é, for realizado antecipadamente, caso 
contrário até o melhor treinador não atinge a meta determinada. 
   Nos últimos 30 anos foram desenvolvidas grandes quantidades de métodos 
para diagnosticar e analisar as questões de organizações e empresas. As 
avaliações partem de pontos bem diferentes: pesquisa de mercado, pesquisa 
da empresa, questionário com os colaboradores, até acompanhamento dos 
trabalhos externos. Esses métodos têm algo em comum, demoram um certo 
tempo e são caros. 
   A Constelação Organizacional é um ótimo complemento para os métodos 
clássicos porque possibilita, em poucas  horas, uma vista geral de estruturas 
complexas e deixam vir à tona o que dificulta. Trata-se de um método 
relativamente simples, mas altamente eficiente em diagnosticar, poupando 
tempo e dinheiro. A Constelação Organizacional é, hoje em dia, bem atrativa 
para empresas, organizações, instituições... 
 

MÉTODO INOVADOR QUE NÃO ENTREGA “VINHO VELHO EM 
MANGUEIRA NOVA” 

 
Benefícios da Constelação Organizacional: 
 
- Encontrar os recursos corretos para a empresa e para cada indivíduo; 
- Clareza sobre as decisões pessoais, econômicas e empresariais; 
- Transformar obstáculos em energia; 
- Encontrar o lugar certo na empresa, no mercado e com o cliente; 
- Solucionar os conflitos nos relacionamentos de trabalho; 
- Detectar os perigos na empresa e no mercado; 
- Colocar clareza nos projetos de consultoria 

  

 
 

Exemplo: 
 
 

Aonde resvalei? 
 



Re-encenação de um tema familiar em uma empresa 
 

   Joana  trabalha em uma editora há um ano. Ela é diretora do 
departamento de recursos humanos.  
   Joana gostava do trabalho porém,  alguns fatores a incomodam 
fortemente. Isso fazia com que ela  perdesse a força, a motivação 
e começaram a aparecer  sintomas em seu corpo. 
   No trabalho ela estava bem com todos. O contato com os diretores 
dos outros departamentos, do mesmo nível, estava excelente. A 
empresária responsável pela editora gostava muito dela. Gostava tanto  
que a chamava freqüentemente para conversar até sobre assuntos que 
não pertenciam ao seu trabalho. Inicialmente Joana se sentia honrada 
por receber tanta confiança, mas depois de um tempo passou a  sentir 
um peso.  
   Num dos encontros semanais entre a dona da empresa e alguns 
diretores, ela  pediu que Joana se sentasse ao seu lado, porque  não 
queria perder nada do que sua funcionária  fosse dizer. Tudo  o que 
Joana tinha para falar seria muito importante para ela. Todos os 
diretores precisaram mudar de lugar.  Joana sentia-se mal com essa 
situação.  
   Na  semana seguinte  Joana  sentou-se novamente no seu antigo 
lugar, mas a empresária teve a mesma reação. Sem querer Joana 
acabou  ouvindo a conversa entre dois diretores: “Não é necessário  
falar com a responsável pela empresa, fale com a Joana, ela sabe de 
tudo. O que a dona sabe, ela também”.  
   Essa situação de ter um papel especial com a empresária e assim  
sentir-se excluída pelos diretores, incomodou muito. Joana não sabia 
mais como dominar a situação.  
   Após a realização de  uma Constelação Joana procurou uma solução e 
respondendo a pergunta sobre o que vai sentir depois da solução, Joana 
falou que não se sentirá mais culpada com a empresária, já que  só está 
 cumprindo o próprio papel. 
   O que apareceu na constelação foi o seguinte: Sem que ela e a 
empresária soubessem, Joana ocupou o lugar de um familiar ausente da 
proprietária da empresa. Joana, que já havia “ajudado” o próprio pai a 
superar a separação da mãe aos 11 anos, sem saber, estava ajudando à 
dona da empresa a suportar a ausência de um familiar. 
   Percebendo essa dinâmica, Joana sentiu um alívio e conseguiu mudar 
essa situação pesada no seu trabalho. 
 
 
 
 
 



 

6 
 

 
O que faz a diferença 

 
 Constelações Familiares e outros bons métodos de resolver 

problemas 
 

Existem 3 linhas principais que as pessoas buscam para resolver seus 
problemas: 

 
1 -  A primeira olha para o individuo e  para o  cérebro.  
O que preciso aprender ou,  ainda mais importante,  desaprender para 
resolver um problema? Como deve ser transformado, remodelado ou 
reorganizado algo no cérebro? A terapia comportamental e os 
tratamentos com medicamentos fazem parte disso. 
 
2 - A outra linha, e aí entra,  entre outras,  a psicoterapia, olha para o 
indivíduo e a dor ou a ferida (lesão, violação, ofensa) pessoal, que ele 
sofreu sobretudo quando criança. A terapia procura ter acesso a essa 
dor para começar um processo curativo, que tira o poder que essa 
experiência horrível tem sobre o indivíduo.  Desta maneira as atitudes 
de negar-se, desmentir-se e represar-se, por causa dessa  dor,   não 
fazem mais sentido. 
 
3 - A terceira linha é a Constelação Familiar. Esse método  coloca a 
dor pessoal num contexto sistêmico e olha para as dores de outras 
pessoas do  sistema familiar e os seus efeitos nas gerações futuras, que 
aparentemente tiveram uma vida boa.  
 
EXEMPLO:  O que acontece com uma criança que sofre um acidente e 
perde uma perna? É um trauma pessoal muito forte,  às vezes, mais 
tarde ela precisa de uma ajuda para transpor esse  trauma. Na verdade 
o corpo tem recursos fortes para transpor traumas pessoais, com o 
objetivo de sobreviver.Porém o que acontece quando uma criança sofre 
um acidente  junto com a mãe, e a mãe perde uma perna? Com a 
criança não aconteceu nada. Mas ela sente pela mãe, e isso é terrível 
nesta situação. Quando essa criança crescer e tiver sua própria família, 
talvez nunca vá querer lhes contar daquilo que aconteceu com a sua 



mãe,  ou talvez vá falar disso todos os dias. Seja como for, qual será o 
efeito disso nas gerações futuras (netos...)? 
 
 Muitos dos nossos problemas sérios existem sem tenhamos uma 
necessidade pessoal de passar por isso. Com os próprios sofrimentos 
olhamos para problemas que outros da família tiveram e por amor, 
muitas vezes sem saber, assumimos algo do destino deles. Mesmo 
estando bem pessoalmente  nos nós sentimos culpados ou espiamos,  
ou adoecemos,  ligados ao destino de outro da família. Isto, sobretudo, 
quando o destino dele é excluído ou não resolvido no sistema, quando  
por causa disso não tem Paz no sistema familiar. Para isto olhamos com 
Constelações Familiares. 

 
 
Segundo Exemplo:  
 
    Um homem reconhecido e com muito sucesso precisa atuar também 
como palestrante. Apesar de realizar o trabalho com muita competência, 
ele  sofre fazendo isso, sente-se mal, tem medo de não poder continuar 
a ministrar palestras por causa do sofrimento pessoal. Diante desse 
problema ele decide fazer uma terapia. Durante um ano ele realizou 
esse trabalho e gostava muito, aprendia com ele, mas o medo 
continuava.  
   Um dia ele decidiu olhar para o problema através da Constelação 
Familiar. Quando perguntado por destinos difíceis na família ele contou 
que o avô paterno havia morrido quando o seu pai tinha 9 anos. Porém, 
do jeito como ele falou, não parecia um fator que estivesse fazendo 
diferença naquele problema. 
    O homem descreveu  que diante de cada palestra tinha um medo 
forte de que iria acontecer algo muito grave,  mas não sabia o que. Na 
Constelação foram colocados ele, o seu pai e a sua mãe e,  fora à  frieza 
do relacionamento entre eles,  nada se apresentou.  
   Como o avô morreu cedo, ele também foi colocado  na constelação. 
Inicialmente não aconteceu nada. Depois o representante do avô passou 
a mão diante do rosto. Foi então perguntado a ele:  O que significa este 
movimento? O representante disse: Parece que algo esta voando na 
minha cabeça e parece que ele arranca a minha cabeça.  

Foi perguntado ao homem como havia morrido o seu avô. Ele 
disse que a mãe  só lhe contou uma vez quando  era adolescente: O avô 
havia sido instrutor  militar. Um dia ele mostrou à tropa como desarmar 
uma granada de mão. Fazendo isto a granada explodiu, arrancando-lhe 
a cabeça violentamente. 



    Ao homem foi perguntado: Agora você sabe de onde vem essa 
sensação de que algo terrível pode acontecer, quando você está  
de frente a um  grupo? Primeiro ele não entendeu, mais depois caiu a 
ficha. Disse um Aha,  O libertador. 

 
E o que aconteceu no sistema familiar? Isto foi tão terrível que 
reprimiram pensar na tragédia, não porque não gostavam do avô, mas 
para se proteger.  
Imaginem quais são as imagens recordando-se?  Com isto surge 
também o amor e a dor. A dor é insuportável e assim fecham-se.  
Não pensaram mais no avô, não fluiu mais amor para com o avô e o avô 
fica excluído. E parece que a alma familiar não  aceita isto e que ela 
obriga o neto através do sintoma, o medo, olhar mais uma vez para  o 
avô até ele ter um  lugar no coração dos familiares. E podemos imaginar 
o homem dando palestras com o avô no coração, o que acontece com o 
medo? Isto quer dizer que precisamos olhar além do terrível até o 
momento que o amor pode fluir de novo. Isto é Constelação Familiar. 
 

  
   
 

Sobre o Destino 
 

O destino é algo abstrato. Seu efeito é quase pessoal. Nós o  
vivenciamos como se estivéssemos sendo dirigidos por outra pessoa.  
Conseguimos enxergar perfeitamente o caminho, mas nos sentimos 
entregues. Não temos outra opção a não ser ceder. 

 
 Constelações 

 
Um meio muito eficiente para tornar-se consciente 

 
No México havia uma terapeuta com a perna engessada. Era a terceira 
vez que isso acontecia. Ela ficou desesperada com os problemas que se 
repetiam com a sua  perna. Ela falava: "Parece que só vou poder 
continuar no meu trabalho terapêutico, depois que resolver esse 
problema com a perna."  
As pessoas a sua volta perceberam como isso a preocupava e era  
importante para ela.  



Jakob Schneider decidiu realizar a  constelação desta terapeuta. Ele 
começou com um representante para ela e outro para a perna. 
A  representante da perna logo quis aproximar-se da representante 
dela.  Mas ela não queria.  
O consultor então decidiu colocar representantes para seus pais. Nesse 
momento a  representante da perna correu em direção à mãe. A 
representante da mãe rejeitou àquela aproximação... Neste momento 
foram adicionados representantes  para os pais daquela  mãe. 
 A representante da perna correu em direção ao representante do avô 
da terapeuta. 
Ele então abriu os braços e eles se abraçaram, sentindo-se felizes.  
Nesse momento a cliente suspirou, como que entendendo o que estava 
acontecendo naquele instante.  
O que aconteceu? O avô dela havia sofrido um acidente de moto. A 
perna dele teria que ser amputada, tamanha a gravidade dos 
ferimentos. O avô não aceitou e ficou preso a uma cama por 10 anos. 
Ele morreu  devido as lesões na perna.   
Durante toda a vida sua esposa teve raiva dele pelo fato do marido não 
ter permitido a amputação da perna. Dessa maneira esse avô perdeu o 
lugar devido na família e ficou excluído. Ele só foi lembrado pela neta, 
através dos seus problemas na perna. 
 
Segundo Exemplo 
 
Certa vez em  Barcelona, na Espanha, uma jovem tentou se matar, 
atirando-se do 21º andar de um edifício. Apesar da violência da queda, 
ela conseguiu sobreviver.  Após o acontecimento, mãe e filha decidiram  
participar de um workshop de Constelação Familiar.  
Bert Hellinger trabalhava com a menina e colocou a família atual dela. 
Como a mãe interferia muito, ele não pôde colocar a família de origem 
dela.  
Assim sendo,  simplesmente buscou pessoas, entre os participantes, que 
pudessem  representar dois segredos. Vendo a imagem da Constelação 
ela lembrou a história da sua família, conseguindo enxergar os segredos 
ela lembrou: "Minha avó foi encontrada morta dentro de um poço."  
Imediatamente uma representante para a avó foi colocada deitada 
diante da família e dos segredos. A representante da avó começou a 
soluçar e um dos  segredos a tremer.  
Diante das reações, ficou claro que esse segredo era o seu marido. Esse 
representante foi colocado deitado ao lado da esposa. As reações do 
representante do avô pareciam  denunciar que ele havia atirado a 
esposa no poço. O outro segredo ficou sem se mexer o tempo todo.   



Um pouco depois da Constelação, durante uma pausa,  a mãe da 
menina que havia tentado se matar disse : "Na época existia a suspeita 
de que a minha avó havia engravidado do padre da aldeia."  
Isto obviamente era  o segundo segredo.  
Durante a Constelação podem vir à tona segredos de família ou 
acontecimentos aos quais não tivemos acesso antes. Esse exemplo 
serve para mostrar fatores que podem levar uma pessoa ao suicídio ou 
a expiação. 
 

Sobre o trabalho 
 

Quão livres realmente somos? 
 

Vínculo e liberdade 
Constelações Sistêmicas 

 
Um desconhecido aparece e, em menos de 1/10 de segundos, todos tem uma 
opinião sobre ele. Um acha que ele é simpático, outro que é inteligente, outros 
que ele é amigável, feio, arrogante.... Alguns querem contato com ele, outros 
não. Com a rapidez de um raio, o estranho está rotulado. Todo esse processo é 
inconsciente e determina o nosso comportamento, não só com pessoas, mas 
também com tudo o que acontece à nossa volta. Algo novo, 1/10 segundos e, 
sem nos darmos conta, tudo já está encaminhado de acordo com padrões pré-
determinados. 
Entretanto, pensamos que podemos decidir livremente, que temos a nossa 
vida em nossas mãos. Experimentos nas pesquisas do cérebro, no entanto, 
mostram que, na verdade, nós temos pouca liberdade. 
Muitos dos nossos problemas pessoais e profissionais apresentam uma 
resistência muito grande às mudanças conscientemente desejadas. 
Assim, p. ex., um empresário de 40 anos, que apesar de ter um 
mercado bom e promissor, fracassa em sua terceira empresa; uma 
secretária que já trocou 4 vezes de chefe, sem se dar bem com nenhum 
deles; a mulher, que, de jeito nenhum, encontra o parceiro certo.... 
Só temos um pouquinho de liberdade quando vem à luz aquilo que nos 
dirige inconscientemente. E é só neste momento que temos a 
possibilidade de decidir livremente. 
Um exemplo: Maria, uma criança adotada, estava no pico de uma 
montanha, abriu os braços e falou como que em transe: ”E agora voar 
para baixo, isto deveria ser maravilhoso”. Maria não sabia que a mãe 
verdadeira havia se atirado de uma ponte. Porém, neste instante, a mãe 
adotiva soube que deveria falar sobre isso para Maria. Se a criança 
souber da morte da mãe, este saber se contraporá ao impulso interno. 



Só então, Maria poderá enxergar o movimento inconsciente, decidir-se e 
talvez escolher um outro caminho. 
Constelações Sistêmicas ou Constelações Familiares é um método 
excelente para olhar para os mecanismos inconscientes de nosso 
comportamento. Se eles estiverem à luz, seremos mais livres. 
 

 

 

 

 

 

Pais e filhos 
 

Quando os pais têm uma vida sofrida, os filhos também precisam 

sofrer, pois assim passam a pertencer à família. Se os pais 

resolvessem as suas dificuldades, se ficassem em sintonia com a 

vida, os filhos seriam livres para o seu próprio desenvolvimento. 

 

Tal como os sismógrafos, as crianças são altamente perceptivas para 

o inconsciente dos pais e dos adultos no geral. O que importa na 

vida dos pais e o que eles não querem olhar, os filhos percebem com 

rapidez, atuando mais sobre isto e menos sobre aquilo que o adulto 

pretende através do seu intelecto.  

 

O que acontece na alma de crianças quando há 

destinos pesados na família? 

 
Crianças sempre estão na última fila da cadeia das gerações. Através 

das Constelações Familiares sabemos que destinos fortes ou traumas 

na família também os afetam. Podemos imaginar o seguinte: Quando 

aconteceu algo “horrível” na vida dos avós, os filhos deles (os pais) 

olham (sem saber) para o destino pesado que ainda atua, talvez por 

não ter sido visto ou resolvido e assim não para frente, para o futuro, 

onde estão os seus filhos. Se os filhos não ficarem no foco dos pais, 

o que é necessário para que cresçam  e sobrevivam, irão focar os 

seus pais, praticamente assumindo o lugar de seus avós. Assim todos 



ficam envolvidos neste destino, e os descendentes carregam algo que 

não lhes pertence. Se essa dinâmica atua numa família, uma 

constelação familiar espelha isto e a deixa na consciência familiar. 

Daqui imediatamente surgem soluções.  

. 

 

O salto do passado para o futuro 
Relato de uma constelação 

 
Uma vez uma mãe, que tinha dificuldades enormes com a filha de 

15 anos, veio fazer uma constelação. Trouxe junto a bisavó, que 

tinha 98 anos, e queria participar do trabalho. Durante a constelação 

houve alguns momentos em que a bisavó, com bastão na mão ficou 

muito comovida. Apareceu o amor muito profundo para com o seu 

primeiro marido, que morreu na guerra. A avó da menina era filha 

desse casamento. A bisavó casou de novo e o segundo marido 

morreu cedo também. Assim, ficou só. Porém, tomou as rédeas da 

vida nas mãos e educou a sua filha sozinha. Essa filha, a avó da 

menina, seguiu o destino de sua mãe, conviveu pouco tempo com o 

marido e educou a filha sozinha. Essa filha, mãe da menina, também 

seguiu o destino das mulheres de sua família. Depois da separação 

do marido, criou a filha sozinha. E essa filha, que precisava do pai 

para  encontrar a sua própria identidade, não conseguiu assumi-lo, 

mantendo-se fiel aos destinos das mulheres da sua família. Quando a 

menina, que vivia pálida, usava roupas pretas e tinha um olhar 

nebuloso, percebeu que ela também poderia assumir o pai, mudou 

completamente. Os olhos brilharam e as faces ficaram vermelhas. 

Ela precisava da permissão do passado para sua vida, e conseguiu 

sentir isto também através dos olhos bondosos da bisavó.  
 
 

 

 

 

 

 

 



Com Vergonha 

  

Como os sentimentos inconscientemente adotados atuam na 
família 

  

Em um workshop, uma senhora disse que em toda a sua vida  sempre se sentira no lugar 
da devedora e com muita vergonha diante de outras pessoas. ”O que aconteceu que você 
se sentia com vergonha e com culpa?” Ela não sabia responder. Insisti em saber o que 
ela fez ou o que algum fizera com ela. Finalmente, falou que talvez tivesse a ver com a 
mãe. Porém não sabia como, só que ela nunca a amou.... 

Comecei a constelação com representantes ® para ela e a mãe. Na expressão de 
ambas® havia algo similar. O movimento foi que a filha® (cliente) quis olhar para a mãe®, 
mas a mãe  parecia ausente, totalmente envolvida em outra coisa, sem presença.  

Recebi a informação de que os pais da mãe se separaram e que a avó sozinha educara 
todos os filhos. Este avô foi considerado um vagabundo. Não servia para nada, e a filha 
(mãe da cliente) ficou com vergonha da mãe dela porque ela se uniu a alguém da cidade, 
depois que o pai havia ido embora.  

Coloquei os representantes para os pais da mãe. Na avó® havia muita raiva e no avô® 
muito amor para com a avó e um sentimento de incapacidade.  

Apareceu, também, que na família do avô havia pessoas com distúrbios mentais. Os avós 
também tiveram um filho com essa doença mental.  

Pedi aos avos® que se dissessem algumas frases. O avô® olhava para a vergonha que 
sentia para com a sua família e para sua incapacidade, e a avó® reparava que vivia um 
sonho de vida, no qual o marido não tinha chance e lugar. Mesmo os representantes 
assumindo as responsabilidades á respeito, não consegui desatar o nó. A avó® sempre 
se sentia melhor e  maior do que o marido.  

Então, coloquei uma representante para a mãe® dela, e ficou claro que a avó® quis viver 
o sonho de vida da mãe dela. A avó® conseguiu deixar os sonhos da vida com amor com 
a mãe® dela e aí se desatou o nó. Só depois disso conseguiu enxergar o marido® da 
maneira como ele é, com respeito. O casal® ficou em paz. Depois a mãe® da cliente 
conseguiu deixar os seus sonhos com a mãe® dela e a vergonha com o pai®. Seguindo o 
sonho da mãe, não havia reconhecido o pai. Depois, a cliente também conseguiu deixar 
de lado os seus sentimentos adotados para com a mãe e acrescentou que a mãe dela e 
ela mesma não apreciavam os maridos tal como à avó e à bisavó. 

  



Neste caso, a avó revivia, sem ter consciência disso, o sonho da bisavó, limitando a 
própria vida, julgando e negando o marido. Sem saber, a filha e a neta fizeram o mesmo, 
até também adotaram a vergonha. 

A constelação fez a cliente entender aonde pertence a sua vergonha e que adotou um 
sonho de vida das mulheres da sua família, que não sabiam da própria responsabilidade 
nestes sofrimentos. Depois disso, a cliente sentiu um alivio grande e desde então ela tem 
a escolha de seguir o caminho das mulheres da sua família ou não.  

Enquanto sofremos sentimentos dos quais não sabemos bem aonde pertencem ou que 
não fazem sentido na nossa vida, podem ser sentimentos de outros, adotados. Uma 
maneira de olhar para isto e encontrar um alivio, uma solução, é a Constelação Familiar 
ou Sistêmica.  

 

SOBRE CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS 
 

Pessoas, equipes e empresas são bem sucedidas quando, como no futebol, 
estão bem posicionadas. Desta forma toda a energia fica livre para agir. Assim, 
como os indivíduos, as empresas também são parcialmente dirigidas de uma 
forma inconsciente. Além da sua organização visível, atuam nela estruturas 
ocultas de poder. 
O trabalho de Constelações Sistêmicas surge para identificar onde está o 
problema que não permite o crescimento da empresa ou dos indivíduos que 
nela trabalham. Através da Constelação surge uma imagem da dinâmica 
oculta. Os participantes percebem na hora o que serve e o que está 
atrapalhando. Considerando isso, desenvolve-se uma imagem da solução, que 
libera os recursos e coloca o seu objetivo mais uma vez inteiramente no seu 
foco. 
 

 

Pensamentos 
(segundo Bert Hellinger) 

 
 

O IMPERFEITO 
 
 

O imperfeito é humano. Fica no tempo e ainda tem tempo. Do 
imperfeito algo pode se desenvolver, só o imperfeito tem 

futuro. O futuro lhe pertence. O perfeito não tem mais futuro. 
 

O imperfeito tem força, pois na imperfeição existe energia e a 
força para atrair outra coisa. Está incompleto, assim precisa 



de algo. Depende de receber o que é além de dar a base da 
troca nos relacionamentos. 

 
Para os perfeitos os relacionamentos acabaram. Só no tempo 
que nós somos imperfeitos somos perfeitamente humanos e 

temos futuro. 
 

 

Uma carta para a mãe 
 

 (segundo Bert Hellinger no workshop em Belo Horizonte e no congresso internacional na 
Alemanha) 

 
 

Querida mamãe, 
 
 
 

Você é uma mulher totalmente comum, como todas as outras mulheres 
no mundo. Amo você sendo uma mulher comum. Só porque você foi 
uma mulher comum, você encontrou meu pai, de uma forma muito 
comum. Sou fruto do seu amor, muito comum. E vocês me esperaram 
com medos e esperanças para que tudo desse certo. Você meu deu à 
luz com dores, como é prescrito na natureza. E vocês me cuidaram, por 
muitos anos. Vocês se preocuparam com o que eu precisava, muito 
comum. Como vocês foram pessoas tão comuns, também erraram. 
Porém, através das suas faltas, eu conseguiu crescer. Sou muito 
agradecido porque tudo foi tão comum. Eu amo você da forma como 
você foi. 
Querida mamãe, vou deixar todas as expectativas que vão além de 
uma mulher comum. Você me deu muito mais do que foi necessário. 
Assim amo você, de uma maneira muito comum.  

 

 
O que está por trás dos comportamentos que não 

fazem sentido na nossa vida? 
 

Apareceu uma mulher que nos seus relacionamentos amorosos só se ligava aos 
homens violentos e brutais que ficavam na prisão por causa de lesão corporal. 
Ninguém a violou fisicamente, porem, repetitivamente, cada vez entrava de novo 
numa relação com muita humilhação, masoquismo e sadismo. 



Não fazia sentido na vida dela, nem na vida de seus pais, repetir estes padrões. 
Descobriu com Constelação Sistêmica aonde isto foi ligado. 
O avô dela, pai do pai, no tempo da guerra na Alemanha, foi nazista. Esse fato 
após guerra foi eliminado. Ninguém quis saber mais nada disto. Assim ficou um 
segredo bem guardado ato que a mãe, um dia, falou que o pai teria contado, e 
isso só  uma vez, ter visto o pai dele num uniforme dos nazistas. 
Depois da guerra este avô foi preso pelos russos e ele morreu num antigo Campo 
de Concentração, poucos meses após guerra de fome. O filho dele, pai da cliente, 
tinha doze anos nessa época e ficou com uma imagem toda brilhante e idealizada 
do pai. As partes sadistas, frias e inacessíveis que apresentava, até mesmo na 
família, com também a parte nazista dele, foram negadas, excluídas. O pai da 
cliente e os seus irmãos desenvolveram doenças graves do coração, ameaçando a 
vida. Isto é um fenômeno freqüente! Filhos expiam pela culpa dos pais adoecendo, 
cometendo suicídio, tendo acidentes, depressões, doenças psicossomáticas, com 
tudo que limite e impeça a vida.  
A neta tirou da sombra o lado negado do avô. Na vida dela algo do avô apareceu 
nos parceiros violentos. 
 
Duas semanas depois da Constelação a cliente ligou, dizendo que se apaixonou 
por um homem, que já conhecia faz tempo, e para o qual ela antigamente não 
ligava. 
 
Essa Constelação, no fundo, tem parte da historia alemã, mas a cliente é 
brasileira. Assim, tem muitos brasileiros que vivem sentimentos negados ou 
excluídos que estão ligados aos paises de origem, entre outros, Itália, Portugal, 
Espanha, Japão, Líbano etc... . 
Estas imagens, energias ou estes sentimentos só deixam de atuar nos 
descendentes quando conscientes e reconhecidos e quando o destino dos 
antepassados, tanto faz se for bem ou mal, leve ou pesado, de agressor ou vitima, 
é respeitado sem julgamento e com respeito, no contexto certo. 
 


