
 AS ORDENS DO AMOR E AS 
CONSTELAÇÕES FAMILIARES 

  



SERÁ  QUE SE EU AMAR MUITO 
BASTA? 

 
  



NÃO!!! 
O amor cego e inconsciente é 

nefasto!  
O amor que conhece e respeita é 

curativo! 
Para que o amor dê certo é preciso 

conhecer suas ORDENS. 

 AS ORDENS DO AMOR E AS 
CONSTELAÇÕES FAMILIARES 



  
 
 

O Grupo Familiar 

 
    
 
 
   ALMA – Nós, seres humanos, não possuímos uma 

alma, mas participamos de uma “Grande Alma” que 
une tudo que está em nós a uma unidade, conduz a 
nossa vida e dirige as famílias como um todo. 

 
 
    Vôo inconsciente que segue uma 
    força superior comum 
 
    

 AS ORDENS DO AMOR E CONSTELAÇÕES FAMILIARES 



   Alma familiar – Pertencemos a um grupo familiar 
   onde existe necessidade de vínculo e de compensação. 
   A alma familiar cuida para que a família esteja completa 
   e restaura a sua totalidade,ainda  que seja com auxílio 
   de descendentes para representar os que 
   foram esquecidos, rejeitados ou exclu- 
   ídos.(Livro: No centro sentimos leveza) 

 
          organização superior que deve ser levado adiante com seriedade e segurança” 

Joanna de Ângelis 



 AS ORDENS DO AMOR E  
AS CONSTELAÇÕES FAMILIARES 

Campo morfogenético – armazenamento de 
memórias familiares, por meio do qual nos 
movimentamos e interagimos. Somos ligados por 
laços ocultos que orientam nossas ações 
(lealdades invisíveis- méritos ou dívidas)  
 



AS ORDENS DO AMOR 
Princípios básicos fundamentais e preestabelecidos que 
devem nortear nossos comportamentos na vida para que o 
Amor nas relações humanas dê certo. 
 Redescobertas e não inventadas; 

Atuam nas profundezas da alma; 
Encobertas com pensamentos, desejos e medos 

Óbvias e esquecidas 



AS ORDENS DO AMOR 

Pertinência 



AS ORDENS DO AMOR 

        Precedência 
(Hierarquia temporal - 
Respeito aos q vieram 

antes)  

 
 

Pertinência 



AS ORDENS DO AMOR 

Precedência 

Equilíbrio 
 relações 
de troca 

 

Pertinência 



AS ORDENS DO AMOR 
                  Relação PAIS X FILHOS 
1- “Você não faz parte..” “Prefiro não receber...” 
2- “Eu comando meus pais…” 
3- “Me deram pouco...” “Eles me dão demais...” 
  
ORDEM: 
PAIS DÃO (apenas o que têm), 
FILHOS RECEBEM (o que necessitam). 
Dar e tomar estão sujeitos a limites, 
respeito e renúncia a condenações.         



ORDENS DO AMOR 

PAIS X FILHOS - Quando o dar 
e o tomar se EQUILIBRAM? 
 
                FLUXO DA VIDA 
 
 
                Passar adiante o dom 
 



ORDENS DO AMOR 

           CASAIS 
1ª) Dar = Receber 
2ª) Precedência 
 
 
 
 
 

1º-Relação Casal 

2º-Relação Filhos 



ORDENS DO AMOR 

Precedência 

Equilíbrio 
 relações 
de troca 

 

Pertinência 

Ordens cumpridas: 
Equilíbrio                                   
Harmonia 

Ordens invertidas: 
Emaranhamentos 
Infortúnios 
sofrimentos 



ORDENS DO AMOR   
 
Solução sistêmica= restabelecimento das ordens 

básicas, por meio dos movimentos da alma. 

Reconciliação 
 

  

Acolhimento Respeito 

 
Reconciliação Reconhecimento 

dos papéis 

Aceitação 



ORDENS DO AMOR 
FAMÍLIA – célula mater social; matriz onde o 
indivíduo encontra sua identidade. 
Reconhecimento papéis/ordens no sistema familiar: 
PAI – Autoridade - Todo filho precisa senti-la para 
ser orientado e disciplinado em suas vontades.  
Traduz-se por segurança. 
Sua falta  provoca no adulto 
uma dependência infantil, 
desajustes e atritos no grupo. 



ORDENS DO AMOR 
Pai déspota e cruel – só consegue submissão cega 

dos filhos, que se tornam adultos inseguros 
revoltados e futuros tiranos de seus filhos. 

 
 
 
Pai submisso- Confunde bondade com excesso de 

permissividade;revela falta de amor e indiferença 
   e acaba criando filhos exigentes, egoístas, 

incontestáveis e até delinqüentes. 



ORDENS DO AMOR 

MÃE – Afetividade. O amor das mães se 
aproxima do amor incondicional que só os 
espíritos evoluídos possui. Inclui abnegação, 
meiguice e paciência. Sua falta acarreta ao filho 
comprometimento do seu desen- 
volvimento físico, mental, emo- 
cional e espiritual por toda 
 existência. 



ORDENS DO AMOR 
Papel da MÃE no sistema familiar: 
 Dizer SIM à vida do filho em qualquer circunstância 
 Doar afetividade sem esquecer da firmeza 
 Promover a integração do sistema familiar 
 Orientar e educar os filhos sem excesso de apego 
 Repassar valores éticos de caráter, 
 honra e convivência domést.e social 
 Dialogar franca e abertamente 
 sobre todas as questões. 
 



ORDENS DO AMOR 
Mãe com sentimentalismo exagerado (trágica-
repetitiva - insegura)  - gera a indisciplina 
Mãe mto permissiva– favorece irresponsabilidade 
Mãe subserviente – gera o menosprezo 
Mãe autoritária – suscita rebeldia e repetição do 
padrão ou contraponto exacerbado. 
 



ORDENS DO AMOR 
Papel do FILHO no sistema familiar: 
Ter gratidão  e respeito aos pais pelo dom da 

vida 
Aceitar os pais como eles são, sem julgá-los, 

ainda que não os considere merecedores 
Saber conduzir-se na condição de 
 recebedor 
Aproveitar o aprendizado para 
tornar-se futuro genitor 
 
 



CONSTELAÇÕES FAMILIARES 

   DEFINIÇÃO: Técnica terapêutica por meio 
da qual podemos reconstruir a imagem 
interior do nosso real lugar no sistema 
familiar e retomar a 

   força principal que rege 
   inconscientemente 
   nossas relações e 
   nossos destinos: o Amor 
 



CONSTELAÇÕES FAMILIARES 
Objetivo: Liberar a força amorosa interna de 
cada um e compreender que todos os membros 
de uma família estão energeticamente presentes 
na estrutura familiar, influenciando, de ma- 
   neira profunda,os sentimentos, 
   as atitudes e, até mesmo, 
   a saúde de seus membros. 



 
BERT  HELLINGER 

 
Filósofo 
Teólogo 
Pedagogo 

Psicoterapeuta 
Terapia primal 

Análise transacional 
Hipnose ericksoniana 

Terapia sistêmica familiar 
 



CONSTELAÇÕES FAMILIARES 
               SISTÊMICA 

ABORDAGEM 
 

                               FENOMENOLÓGICA 
 



CONSTELAÇÕES FAMILIARES - TIPOS 

1. Constelação familiar completa; 
2. Constelação familiar reduzida; 
3. Constelação individual; 
3. Constelações com aspectos ou 
    sintomas; 
4. Constelação organizacional. 

 



Como acontece? 

1) Exposição da questão pelo cliente; 
2) Escolha dos representantes; 
2) Colocação dos representantes no espaço; 
3) Detecção de sensações, percepções e    
sentimentos dos representantes; 
4) Busca de soluções sistêmicas 
libertadoras. 
 



Informações importantes 
Sistema de Origem 

Acontecimentos 
importantes 
na família? 

Quem pertence 
ao sistema? 

Membros excluídos? 
Relacionamentos 

marcantes 
 anteriores dos pais 



Informações importantes  
 Sistema atual 

Quem pertence 
ao sistema? 

Antigos 
parceiros 

importantes? 
Filhos de 
parceiros 
anteriores? 

Abortos? 
Mortes 
prematuras? 

 
Adoções? 

 
Acontecimentos 
trágicos? 



Poema: Ordem e Amor 
 

O amor preenche o que a ordem abarca. 
O amor é a água, a ordem é o jarro. 
Ordem e amor atuam juntos. 
 
Como uma linda canção obedece às harmonias, 
Assim o amor obedece à ordem. 
 
Assim como o ouvido dificilmente se acostuma às 
dissonâncias, mesmo quando são explicadas, 
assim também nossa alma dificilmente se acostuma ao amor 
sem ordem. 



 
 
Muita gente trata essa ordem 
como se ela fosse uma opinião 
Que se pode ter ou mudar à vontade. 
 
Contudo, ela nos preexiste. 
Ela atua, mesmo que não a entendamos. 
Não é inventada, mas encontrada. 
É por seus efeitos que a descobrimos, 
Como descobrimos o sentido e a alma. 

Bert Hellinger 
(Extraído do Livro “Para que o amor dê certo”)  
 



ORDENS DO AMOR 
Fontes: 

 

Obras anexas sobre Terapia Sistêmica de Bert Hellinger 
 
 

A vida em Família 
Rodolfo Calligaris 

 
Meus antepassados 

Anne Schutzenberger 
 

Facilitadora: 
Adriana R. F.Tosta 

adrianaterapiasintegradas@gmail.com  
 

 

                   



Alguns livros Traduzidos- Bert 
Hellinger 

  



“O amor é uma vivência do outro na própria alma . . . ” 
                                       Rudolf Steiner 

adrianaterapiasintegradas@gmail
.com 
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