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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  



 
 
 
 

AS CONSTELAÇÕES FAMILIARES 
 

 
O Sistema Familiar possui uma força reguladora 
comparável à força que dirige os processos físicos 
de um organismo vivo para manter sua 
estabilidade. Essa força reúne e dirige os destinos 
das  pessoas que permanecem vinculadas por 
profundos laços de lealdade inconsciente ao 
sistema e o fazem de acordo com certas ordens, 
cuja transgressão acarreta consequências fatais 
em forma de desajustes, tanto físicos, como 
psíquicos, emocionais ou comportamentais. 
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• Que força é essa?  
• Rupert Sheldrake (Phd Univ. Harvard) é um dos 

pesquisadores mais controversos e 
revolucionários dos últimos  

    tempos não só no campo da  
    biologia, como transborda para  
    outras áreas como a física e a 
    psicologia.  



  
AS ORDENS DO AMOR E AS CONSTELAÇÕES 

FAMILIARES     O que é? 
• O campo morfogenético ou campo mórfico é um 

campo não físico que leva informações e é 
utilizável através do espaço e do tempo sem perda 
alguma de intensidade depois tido sido criado. Ele  
exerce influência sobre 

• sistemas que apresentam  algum tipo 
• de auto-organização própria. 
• Nesses campos existe uma espécie de memória 

coletiva da espécie a que se pertence. 
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CONSTELAÇÕES FAMILIARES 
 

• De onde vem o campo morfogenético?  
• Vem de um sistema com o qual está vinculado 

e que veio antes dele. Ex: O campo 
morfogenético de uma samambaia tem a 
mesma estrutura que os campos 
morfogenéticos de samambaias anteriores do 
mesmo tipo. 



 
AS ORDENS DO AMOR E AS 

CONSTELAÇÕES FAMILIARES  
• Conclusão: Os campos morfogenéticos de todos os 

sistemas passados se fazem presentes para 
sistemas semelhantes e influenciam neles de 
forma acumulativa através do espaço e o tempo.  
 
 
 



 
AS ORDENS DO AMOR E AS 
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• Como esse campo atua nos sistemas familiares? 
• Estou ligado à família, pertenço à família, a família está em 

mim, tenho a representação da minha família dentro do meu 
ser e junto com minha família, com meu sistema básico eu 
tenho um destino comum. Os sistemas familiares adotam suas 
formas e comportamentos característicos e padrões até de 
sofrimento que muitas vezes se repetem geração após 
geração. Podemos conceber as repetições de padrões desses 
padrões, pois o modo como foram organizados no passado 
influencia taxativamente o modo como as pessoas no seio da 
família funcionam hoje. 



AS ORDENS DO AMOR E AS CONSTELAÇÕES 
FAMILIARES  

Há uma espécie de memória integrada nos campos 
mórficos. Assim, os fatos, os eventos ocorridos na 
família, por exemplo,  
podem se tornar uma repetição.  
A ressonância mórfica tende a 
reforçar qualquer padrão repeti-      
tivo, seja ele bom ou mal. 
(emaranhamentos)  
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Como funcionam os emaranhamentos?–  

Pertencemos a um grupo familiar onde existe    necessidade de 
vínculo e de compensação.  
O sistema 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 prejudicados pelas 
 desordens ocorridas dentro do sistema  
a qualquer tempo. 
   
   (Livro: No centro sentimos leveza) 



A teoria dos campos 
morfogenéticos pode explicar 
como se passa a “influência” do 
passado familiar para o 
descendente. Segundo a teoria, 
informações vividas por 
membros da mesma espécie 
ficam armazenadas em um 
campo invisível, o campo 
mórfico, e o conteúdo destas 
experiências ficam acessíveis 
posteriormente para membros 
da espécie, não importando o 
tempo do evento ou se houve 
ou não contato entre os 
membros.  

Importante: O aprendizado e a 
influência vem pelo campo mórfico, e 
não pelo convívio e contato“pessoal”. 
Recebemos de nossos pais e 
ancestrais a herança genética, mas 
também a herança do campo mórfico 
de nosso sistema familiar. 



BERT  HELLINGER 
  Filósofo 

 Teólogo 
 Pedagogo 

 Psicoterapeuta 
 Terapeuta primal 

 Análise transacional 
   Terapia sistêmica familiar 
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Bert Hellinger descobriu que há determinadas 
ordens na família que quando são infringidas ou 
negligenciadas, provocam uma repetição do 
programa na geração que vem depois, e se não 
for corrigido continua a reproduzir em gerações 
posteriores. 



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 



Como funcionam as Ordens do Amor? 

• Essas ordens coordenam nossos lugares dentro 
do campo familiar. Se estou mal colocado no 
meu campo familiar eu vou fazer essa mesma  
má colocação em todas as minhas relações na 
vida onde eu estiver: na instituição, no trabalho, 
no grupo social e em todos os lugares. Se estou 
no lugar errado, na desor- dem, vou levando 
essa desordem para os lugares onde eu vou. 
 
 
 



As Constelações Familiares e as 
 Ordens do Amor 

• Muitas vezes há irmãos mais novos ocupando 
o lugar de irmãos mais velhos,   filhos que 
querem ocupar o lugar dos pais, outros que 
estão no lugar dos relacionamentos do pai e 
da mãe, membros que foram excluídos, e 
quando um é excluído, todos sofrem. Também 
nas empresas as leis vão agir do mesmo jeito. 
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Pertinência 
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        Precedência  
(Hierarquia temporal - 
Respeito aos q vieram  

antes)  

 
 

Pertinência 
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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 internos da            
alma. 

Reconciliação 
 

  

Acolhimento 
Respeito 

 
Reconciliação 

Reconhecimento  
dos papéis 

Aceitação 



  
AS CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS 

FAMILIARES 
 

 
O método das constelações sistêmicas familiares, 
organizacionais e pedagógicas foi desenvolvido há mais de 30 
anos e desenvolvido por um grupo inicial de médicos, 
psicólogos, pedagogos e filósofos como o  
psiquiatra professor na Universidade Heidelberg,  
Gunthard Weber, Hunter Beaumont, Jakob e  
Sieglinde Schneider, Mathias Vargas,  
Jakob Stan e tantos outros. 



 
CONSTELAÇÕES SISTÊMICAS 

FAMILIARES 

 • Esse método vem coroar todo um desenvolvimento 
das terapias sistêmicas e transgeracionais (que levam 
em consideração os processos dos nossos ancestrais e 
sua repercussão nos nossos destinos) e vem sendo 
usado por muitos profissionais das áreas da medicina, 
psicologia, pedagogia, consultores. É um método que 
pode ser associado às abordagens Terapêuticas 
tradicionais para dar uma visão do sujeito dentro do 
sistema ao qual está inserido e trazer à luz as 
dinâmicas ocultas dentro do sistema.  



CONSTELAÇÃO SISTÊMICA  FAMILIAR 

   Objetivo: 1)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 
 



 
CONSTELAÇÃO SISTÊMICA  FAMILIAR 

 2) Liberar a força amorosa interna de cada um e compreender 
que todos os membros de uma família estsão sistemicamente 
presentes na estrutura familiar, influenciando, de maneira 
profunda,os sentimentos, as atitudes e, até mesmo a saúde de 
seus membros.Portanto, fazendo pequenas trocas de imagens 
ou fazendo 
 movimentos profundos com frases de 
solução, esses desajustes podem ser  
reconhecidos e as pessoas podem 
ser liberadas dessas  implicações.  



i 

 Consequência: Ocorre uma atualização desse campo 
morfogenético, restabelecendo o  fluxo amoroso que é 
natural e que caracteriza-se como a base de todo sistema 
familiar.        
 



CONSTELAÇÕES 
FAMILIARES 
               SISTÊMICO 

        MÉTODO 
 

                               FENOMENOLÓGIC0 
 



Como acontece? 

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



CONSTELAÇÕES   FAMILIARES  
TIPOS: 

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



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”)  
 



 CONSTELAÇÕES 
FAMILIARES 

Fontes 
 

Obras anexas sobre Terapia Sistêmica  
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 



Gratidão! 
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