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Somos o somatório dos nossos antepassados.
Cada célula do nosso corpo carrega impressões,
registros informações, emoções dos ancestrais.
Memórias mais profundas estão dentro dos nossos
ossos. Temos a mente dos ancestrais em nós.
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Tudo o que realizamos nesta vida somente foi
possível por que eles vieram primeiro e
realizaram antes de nós. O lugar onde
conseguimos chegar, devemos a eles, pois
sozinhos não teríamos conseguido NADA.
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O que ficou incompleto na vida deles, alguém do 
ciclo familiar vai completar. Assim, o ciclo se fecha 
e eles são liberados. Muitas vezes o que fazemos 
não tem a ver com nosso karma ou desejo 
pessoal. “Algo” em nós faz aquilo.
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Para viver com liberdade, pleno fluir na vida e expansão
da consciência, devemos limpar a mente do ancestrais
em nós. Muitos excessos foram praticados (dinheiro,
luxúria, poder, fama, conhecimento, egoísmo, medo,
culpa, ganância, apegos, ira, complexo de inferioridade
e superioridade, inúmeros EUS (personalidades
múltiplas).



Há uma antiga tradição que diz: se o avô fez algo e 
não terminou, o neto irá terminá‐lo.

Joseph Rael ‐ Beautiful Painted Arrow      



Joseph conta a história de seu avô que caçou um veado em “Wooden
Cross Mountain” num inverno em 1937, porque as pessoas do seu 
povoado estavam com fome. Depois, em 1980, Joseph estava caçando 
na mesma área da montanha com um ancião que estava na caçada 
naquele dia com seu avô. Um cervo se ofereceu e ele atirou, mas 
imediatamente soube que ele não era para tocá‐lo.

Ele ofereceu um pouco de fubá e deixou para os bisnetos do leão da 
montanha o que o seu avô tinha tomado deles. 

Uma semana depois, um homem se aproximou de Joseph dizendo que 
ele teve um sonho que o instruiu para dar a ele uma pata de leão da 
montanha que ele tinha.

Isso confirmou que a oferta que Joseph tinha deixado tinha sido 
recebida.



Joseph sugere que olhemos para a nossa vida e 
para vermos onde podemos completar o trabalho 
de nossos antepassados.  

Ele diz: "Não se preocupe! Isso pode nos ajudar a 
entender como a vida pode parecer um pouco 
louca!".



CAMPO MORFOGENÉTICO
Segundo rupert Sheldrake

“Os campos morfogenéticos ou campos mórficos são campos 
que levam informações, não energia, e são utilizáveis através 
do espaço e do tempo sem perda alguma de intensidade 
depois de ter sido criado. Eles são campos não físicos que 
exercem influência sobre sistemas que apresentam algum 
tipo de organização inerente.”



O campo morfogenético é uma região de influência que atua 
dentro e em torno de todo organismo vivo. Algo parecido 
com o campo eletromagnético que existe em volta dos imãs. 
Para o cientista, cada grupo de animais, plantas, pássaros etc, 
está cercado por uma espécie de campo invisível que contém 
uma memória, e que cada animal usa a memória de todos os 
outros animais da sua espécie. Esses campos são o meio pelo 
qual os HÁBITOS de cada espécie se formam, se mantém e se 
repetem. Os seres humanos também têm uma memória 
comum. É o que Jung chamou de inconsciente coletivo.



"A ressonância mórfica tende a reforçar qualquer 
padrão repetitivo, seja ele bom ou mal", afirmou 
Sheldrake . "Por isso, cada um de nós é mais 
responsável do que imagina, pois nossas ações 
podem influenciar os outros e serem repetidas". 



Bert Hellinger, filósofo e psicoterapeuta alemão, descobriu 
que por amor, lealdade e fidelidade à família, quando algum 
ancestral deixa situações por resolver, pessoas de gerações 
seguintes trarão o sentimento e o comportamento, a ação 
para a resolução dessas situações, “emaranhando‐se” e 
permanecendo, assim, prisioneiros a fatos e eventos pelos 
quais não são responsáveis e muitas vezes sequer têm 
conhecimento. É a força do campo morfogenético, atuando 
sobre a vida dos seres humanos, de modo completamente 
inconsciente.



Sophie Hellinger ‐ Seminário do México Agosto/2014

Nós somos tudo: nosso presente, o passado e o futuro. 
Nossa memória corporal vai muito além do nosso corpo.
Há um mês, um famoso médico e amigo meu disse que o 
conhecimento mais recente no campo da ciência médica é: 
doenças crônicas e dores que aparecem repetidas vezes não 
podem ser curadas enquanto as vidas passadas não são 
levadas em conta.

Isso é um progresso enorme dentro da medicina, que 
reconhece tal fato. Muitas vezes somos realmente 
impotentes. Às vezes a cura pode acontecer ao incluir as 
vidas passadas.



Isso significa que carregamos a nossa história o tempo inteiro 
conosco.  Nós mesmos somos capazes através da nossa 
consciência de sair para fora deste acontecimento passado, 
com a ajuda e o suporte de outra pessoa.

Quando nós abrimos o outro campo e ambos os campos se 
tocam, eles entram em confluência. Nestes campos pode 
acontecer então uma Constelação para o bem do cliente. Esta 
constelação então se converte em uma benção para aqueles 
que existiram antes de nós. 



Estas pessoas não estão “em um lugar qualquer”. Talvez elas já tenham 
renascidos ou tenham vindo para uma nova vida com o mesmo 
problema. E nós ficamos mexendo e não encontramos uma solução. 
Porque neste plano cotidiano não há nenhuma solução!

A solução está em uma outro plano. Então há uma benção para nós 
nesta vida atual e para os nossos filhos. Para todas as partes, para os 
companheiros e para as relações que se abrem novamente.  Então, 
talvez o nosso maior desejo se realize: que sejamos amados assim como 
somos e amar sem condições ou expectativas. 

Então, cada ser humano é lindo e não é 
preciso mais sentir pena de ninguém!



Cada um tem o seu caminho e seu destino. 
Quem procura, acha.

A condição é que não queiramos mais nos “livrar” de algo. Ao Invés de 
nos “livrarmos” de algo, nós o levamos para dentro. 

Integração ao invés de exclusão.

Assim, podemos nos tornar mães amorosas sem demasiadas 
expectativas em relação aos nossos filhos.

E os homens não precisam ter nenhuma expectativa em relação a nós, 
nem nós em relação a eles.

Nós damos!
Nós amamos!

Nós fazemos o que podemos!
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