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Olá, que bom que você chegou aqui!

E por me permitir dividir com você algo muito
importante que pode te ajudar nos seus
relacionamentos.
Provavelmente você esteja querendo
compreender como a constelação familiar 
pode te ajudar, ou, você tem interesse em
conhecer um pouco mais sobre esse trabalho
terapêutico, tão buscado e comentado
ultimamente.

E eu gostaria de começar dizendo que o termo
correto de "Constelação Familiar" 
é "Representação Familiar”.  
A palavra alemã “Familiensasufstellung”, foi
traduzida errada para o Português.
Para esclarecer, constelação familiar não tem
nada a ver com constelações estrelares ou
com Astrologia.



Bert Hellinger, foi quem desenvolveu as
constelações familiares, através de suas
observações e vivências.
Ele desenvolveu um método de ajuda que nos
leva para a "verdade nua e crua”. 

Esse método nos leva direto ao ponto. 

A constelação familiar é como uma
"ressonância", nos mostrando como as coisas
estão atuando dentro de nós.  

Esse método nos permite entrar em contato
com o que ocorre por trás das diversas
dificuldades, dos comportamento disfuncionais
e/ ou conflitos nos relacionamentos que não
compreendemos, em alguns momentos.

E como tudo isso começou?
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Não.

É importante dizer que esse método não tem
nada a ver com nenhum tipo de religião ou
crenças religiosas.

Por esse motivo, é importante procurar um
profissional sério, que não mistures as coisas. 

Busque informações antes de realizar sua
constelação familiar.

É um tipo de Religião?
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Bert Hellinger, observou que existem três leis
naturais que regem as relações humanas. 

Ele percebeu que sofremos, muitas vezes,
porque estamos em desarmonia com essas leis
naturais, e na maioria das vezes, não sabemos,
não percebemos essa desordem.
Por que desconhecemos essas leis naturais.
Porém, quando colocamos estas leis em prática,
podemos desfrutar de relações mais leves e
saudáveis. 
Uma vida mais preenchida e satisfatória.

Antes de falarmos sobre essas leis sistêmicas, é
importante dizer que Hellinger percebeu que
não podemos confiar cegamente em nossa
consciência.

As leis que regem os
relacionamentos
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A nossa consciência pode nos conduzir a partir
de uma lealdade sistêmica, que pode não ser
adequada e nos trazer consequências e
conflitos.

Passamos um longo período da vida,
acreditando que ao ficarmos de consciência
leve, estamos fazendo algo bom, mas não
estamos. 

Com as comprovações de Hellinger, podemos
perceber que não é bem assim.

Vou demonstrar isso, dando um exemplo:

Como Assim?
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Você escuta que um casal se separou, porque a
esposa traiu o marido. 

Qual é o seu primeiro pensamento? 

Talvez você "julgue" um e "defenda" o outro.
Mas, se seu melhor amigo disser que traiu a
esposa, você talvez não o julgue tanto, e até o
defenda, dizendo que ele não teve culpa, já que
ela o tratava tão mal. Pense um pouco!

A situação é a mesma, não é verdade? 
Porém, as pessoas não são. 

E por isso, muitas vezes, concordamos com algo,
apoiamos ou defendemos para ficarmos de
“Consciência Leve”, simplesmente para
pertencermos.

Imagine essa situação:
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A consciência leve ou pesada é determinada por
três leis naturais que atuam nos
relacionamentos, e são:

• Pertencimento
• Hierarquia
• Equilíbrio entre o dar e receber
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Por que Leis?
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Assim como a lei da gravidade, essas são leis
atuam sobre os relacionamentos, e podemos ver
sua atuação pelos "efeitos". 

Uma criança que nada saiba sobre a Lei da
Gravidade, está sujeita à ela: se ela cai de um
lugar alto, sentirá seus efeitos.

A natureza não deixa de atuar pelo fato de que
seja injusto ou se você não concordar, mesmo
que seja uma criança inocente e que nada saiba
sobre essa lei.

O mesmo acontece com as leis sistêmicas,
mesmo que não tenhamos conhecimento sobre
elas, não nos tornamos imune aos seus efeitos,
caso não nos alinhemos à elas.



Lei do Pertencimento
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O pertencimento é gerado pelo vínculo: 
“Quem pertence, pertence. E quem não
pertence, não pertence” e ponto final.

Um vínculo é criado por laços de sangue: os
pais, filhos, irmãos, meio irmão, tios, primos,
avós, bisavós, todos. Também pertence os
parceiros atuais e anteriores, não
importando o motivo pelo término do
relacionamento. 
A existência do vínculo é gerada através da
consumação do sexo com amor ou sem
amor envolvido, gravidez, estupro,
promessas de casamento, etc. 
Por isso, ex-parceiros precisam ter um lugar
de respeito no nosso coração, para que as
relações futuras tenham chances.



As pessoas que somam algo ao nosso sistema
familiar, também pertencem. Por exemplo:
alguém que doa uma herança ou salva uma
vida.

Todos aqueles que pertencem ao nosso sistema
precisam de um lugar de amor e respeito dentro
da minha família.
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Lei da Hierarquia
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A ordem nas relações é estabelecida pela
hierarquia: 
“Quem chegou primeiro, chegou primeiro. E
quem chegou depois, chegou depois. E nada
altera essa ordem”.

Como a ordem é preservada?
Quando os que vieram depois, não se
metem nos assuntos de quem chegou
primeiro, quando respeitam sem julgamento,
sem recriminações e sem pretenções.
Simplesmente, porque diante das mesmas
condições, não teriam feito melhor que seus
antepassados. 
E se hoje, enxergam diferente, é por conta
do preço que custou aos que chegaram
antes.



Reconhecer isso, te deixa livre para seguir em
frente, muito mais leve.

Quando escolhemos lutar contra a essa ordem,
verificamos como efeitos: doenças e sintomas
que surgem como movimentos de amor e
atenção para recuarmos.
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Lei do Equilíbrio
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O equilíbrio é estabelecido pelo dar e receber,
entre iguais, ou seja, onde não há hierarquia. 
Por exemplo: relação de casal, amigos,
sociedade e clientes. 
O Equilíbrio na relação de iguais é
extremamente importante para que o amor
dê certo e a relação prospere.
“Quando a Ordem entra pela porta, o
Equilíbrio pula a janela”.
Isso significa que essa lei não funciona com
os nossos pais, não é possível, eles nos
deram a vida. E mesmo que tentemos, não
conseguiremos e essa atitude afeta nossa
vida e relacionamentos afetivos. 
Quando recebemos algo de alguém, nos
sentimos pressionado a devolver, sentimos a
necessidade de equilibrar a relação.



Será que você está em
harmonia com essas leis?
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Você respeita e concorda com as pessoas
da sua família ou você critica, julga ou
exclui?
Você consegue respeitar e se retirar da
relação de casal dos seus pais, ou você dá
opinião, fica a favor de um e contra o
outro?
Você recebe e dá em equilíbrio ou você
recebe muito e faz pouco?

Essas são algumas reflexões que eu gostaria de
te deixar. Reflita! 
Volte e releia esse e-book, quantas vezes for
necessária. Perceba que a mudança está nas
suas mãos.
Respeite essas leis na sua vida, e me conte
depois sobre suas mudanças.



Até o próximo livro !!!

Michelle Maciel

@psimichellemaciel

@psicologamichellemaciel

michellepsicologa@outlook.com

"Sábio é aquele que sabe os limites
do que pode ou não ser feito"

Bert Hellinger


