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Olá! Obrigado por estar aqui conosco, e nos permitir compartilhar com você algo que nos
foi e tem sido tão útil!
Talvez já tenha buscado, e ainda esteja buscando, ajuda para você mesmo ou para alguém.
Ou, simplesmente, tenha interesse em conhecer um pouquinho do que se trata a Filosofia
de Bert Hellinger, que acabou ficando conhecida como “Constelações Familiares”, cujo
nome correto é Representação Familiar”
Pois, na verdade, aí houve um erro de tradução. A tradução correta da palavra alemã
utilizada por Bert Hellinger “Familiensasufstellung” é “Representação Familiar” ou
“Colocação Familiar”. O verbo alemão Stellen, quer dizer representar, colocar numa
determinada configuração.

Baseado nas leis naturais do amor que atuam nos relacionamentos, Hellinger desenvolveu
um método de ajuda extremamente original, sintético, “direto ao ponto” e que nos permite
perceber, em pouquíssimo tempo, a base do que ocorre por trás das disfunções de
comportamento e conflitos num grupo de pessoas, seja uma família (maioria dos casos –
daí o nome constelação familiar) ou numa empresa, por exemplo. Este método em nada
tem nada a ver com religião, crenças esotéricas, espiritismo, nem substitui tratamentos
médicos estabelecidos oferecidos pelas profissões de saúde regulamentadas.
Basicamente é bem simples: estas leis esclarecem de forma PRÁTICA como as relações
humanas podem se tornar mais leves e principalmente “como” se pode fazer para que isso
ocorra.
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Talvez, você esteja somente procurando entender as Constelações familiares e como
elas podem ser úteis a você e àqueles a quem ama, em determinados contextos como:
reestabelecimento do equilíbrio no relacionamento de casal; dificuldade de conseguir um
relacionamento de casal que dure; falhas sucessivas de uma pessoa em seus projetos;
doenças, especialmente de cunho psicossomáticos; conflitos entre pais e filhos; filhos que
ficam dependentes demasiado tempo dos pais e não conseguem seguir; abuso de drogas
lícitas ou ilícitas; conflitos entre irmãos; questões relacionadas com heranças; situações
onde parece haver um comportamento de auto-sabotagem; situações onde se deseja
mudar um hábito ou comportamento repetitivo; busca por melhoria do desempenho no
trabalho.
De antemão, gostaríamos de dizer que sim, as constelações familiares podem ser muito
úteis ou podem também não ser. Isso irá depender de como você vai usar aquilo que
aprender através dela. Uma constelação é apenas uma boa ferramenta. Numa metáfora,
uma chave de roda é muito útil para trocar um pneu furado, mas ela não o faz sozinha,
você precisa de fato usá-la!
Ao longo de mais de 16 anos de trabalho com as constelações e mais de três mil clientes
atendidos com esse método, pudemos perceber o que mais inquieta nossos clientes que
procuram por ajuda. Esperamos que nossa experiência e o que compartilharmos através
deste material lhe seja útil de alguma forma!
Gostaríamos primeiro de lhe pedir que não acredite cegamente no que está escrito
aqui, por favor. Mantenha um ceticismo saudável e se dê ao cuidado de observar e,
principalmente, experimentar essas Leis (Ordens) do Amor no seu cotidiano, percebendo
através dos efeitos na realidade à sua volta se deseja ou não seguir olhando para o que
estamos lhe apresentando.
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O QUE SÃO
AS ORDENS
DO AMOR

Hellinger viu que nossa consciência leve ou pesada não é um guia adequado para nossas
ações. Muitos de nós acreditam que, quando alguém age de consciência limpa, ele está
fazendo algo bom. Porém, numa avaliação mais próxima, podemos perceber que não é
bem assim.
Segundo Hellinger, a consciência leve ou pesada é determinada por três leis naturais que
atuam nos relacionamentos: Pertencimento pelo Vínculo, Ordem hierárquica e Equilíbrio
Entre o Dar e Receber.
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QUE LEIS
SÃO ESSAS
DESCOBERTAS
POR BERT
HELLINGER

As leis naturais que atuam nos relacionamentos humanos.
Já há alguns anos, temos chamado essas ordens de “Leis”, pois elas atuam realmente,
assim como atuam as leis da natureza. Tal como a lei da gravidade atua sobre a massa,
as leis do amor atuam sobre os relacionamentos e, em ambos os casos, podemos ver sua
atuação pelos seus efeitos. Mesmo uma criança que nada sabe sobre a Lei da Gravidade,
está sujeita à mesma: se ela sobe em um lugar alto e cai, sentirá seus efeitos. A natureza
não deixa de atuar pelo fato de que seja injusto, já que é uma criança inocente e nada sabe
sobre essa lei. O fato de não conhecer a lei não torna a criança imune aos efeitos, caso ela
não respeite tal lei e não se alinhe com ela.
A natureza não deixa de atuar porque você não concorda com ela. Aquilo que tem de
acontecer simplesmente acontece. Também assim agem as leis do amor.
Vamos compartilhar algo resumidamente acerca de cada uma dessas leis:

1

PERTENCIMENTO

O pertencimento é gerado pelo vínculo.
Descrevemos a lei da seguinte forma: “Quem pertence, pertence. Quem não pertence, não
pertence.” E o que quer que venha depois desse ponto final não desfaz o vínculo.
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Um vínculo pode ser criado por laços de sangue, neste caso, nossos pais, filhos, irmãos,
meio irmãos, irmãos de nossos pais, meios irmãos de nossos pais, avós, bisavós, etc.
Também ser gerado por laços do destino: temos aí nossos parceiros atuais e anteriores,
não importando o motivo pelo qual o relacionamento tenha terminado. Todos pertencem:
podemos afirmar a existência do vínculo nos casos em que há consumação do sexo
com amor, primeiro parceiro sexual, gravidez (vindo a criança a nascer ou não), estupro,
promessas de casamento, etc. Vale ressaltar que o pertencimento aqui é gerado pelo
vínculo e não pelo amor. Qualquer uma dessas situações citadas acima, mesmo quando
não há amor envolvido, geram vínculo e portanto esses parceiros precisam ter um lugar de
respeito no coração um para o outro.
Ainda se constitui vínculo por pessoas que somam algo ao nosso sistema, por exemplo,
alguém que doa uma herança e com isso facilita muito a vida da minha família. Então,
essa pessoa pertence ao meu sistema. Todos aqueles que pertencem ao nosso sistema
precisam de um lugar de amor e respeito dentro da minha família.

2

ORDEM

A ordem é estabelecida pela hierarquia.
Descrevemos da seguinte forma: “Quem chegou primeiro chegou, primeiro, quem chegou
depois, chegou depois. E nada que venha depois desse ponto final altera a ordem.”
Essa ordem não pressupõe obediência automática e sim, precedência e respeito. Quando
a ordem é preservada, os posteriores não se metem nos assuntos de seus antecessores,
respeitam sem julgamento o que de fato foi feito, exatamente como foi, sem recriminações
e sem a pretensão de que, diante das mesmas condições teriam feito melhor que seus
antepassados. Quando eles apenas são gratos pelo simples fato de estarem vivos, se
sentem livres para moverem-se em novas direções sem a pretensão de fazer melhor ou
corrigir o passado.
Movimentos contra a ordem podem resultar em doenças e sintomas, que na verdade são
movimentos de amor, trazendo à luz um amor oculto por alguém do próprio sistema.
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3

EQUILÍBRIO

O equilíbrio é estabelecido pelo dar e receber.
A necessidade de equilíbrio é facilmente percebida nas relações: se recebo algo de alguém
me sinto pressionada a dar algo de volta. Vale ressaltar que essa lei atua somente entre
iguais, ou seja, onde não há hierarquia, como na relação de casal, amigos, etc. Dizemos
que “Quando a Ordem entra pela porta, o Equilíbrio pula a janela”. Isso é importante, pois
é comum que queiramos equilibrar o dar e receber com nossos pais, e isso é impossível,
pois eles nos deram a vida. Já nas relações entre iguais o Equilíbrio é fundamental para
que o amor dê certo.
Quando essas leis estão alinhadas na postura da pessoa, o resultado é que todas as suas
relações o apoiam em seu movimento de vida, e, portanto para o “mais”, atingindo um
êxito completo que vem acompanhado de felicidade e paz e que se propaga para os
descendentes da mesma forma.
Então, lhe perguntamos: o que você está fazendo com aquilo que você já tem? O que
está deixando de fazer por não ter o que você quer? Deixar de utilizar os recursos que
chegam para nós através dos nossos antepassados é como deixar o alimento apodrecer na
geladeira.
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P L AY

Agradecemos pelo seu tempo dedicado à leitura dessas páginas!
Para saber um pouco mais, convidamos você a conhecer mais desses princípios junto
conosco no nosso Instituto acessando nosso website, nosso canal no YouTube, página no
Facebook ou outras mídias sociais.
Com carinho,
Décio e Wilma Oliveira
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