
 

WORKSHOP  06 - 07 - 08 abril de 2001 

"B e r t  H e l l i n g e r" 

 
Volta 

"Cursos e 

Eventos" 

IABSP apresenta o WORKSHOP : 

 AMOR QUE CURA, AMOR QUE ADOECE 

com Bert Hellinger 

Autor do livro  A Simetria Oculta do Amor  (Cultrix) 

Dias 6, 7 e 8 de Abril - São Paulo – Capital 

(Informations in english here) 

 

 

A compreensão das “Ordens do Amor” revela 

enredos familiares inconscientes e permite 

encontrar caminhos para liberar-se dos mesmos. 

  

        Considerado um dos mais inovadores terapeutas 

contemporâneos, especialista no atendimento de pessoas, casais ou famílias 

que enfrentam situações difíceis, BERT HELLINGER - um empírico por 

excelência - aponta várias influências decisivas na sua vida e na sua obra: seus 

pais, seus vinte anos de sacerdócio, particularmente como missionário entre os 

zulus e sua participação em cursos de dinâmica de grupo inter-raciais e 

ecumênicos, promovidos pelo clero anglicano. Depois de renunciar ao 

sacerdócio, estudou psicanálise e acabou se interessando pela Gestalt-Terapia 

e pela Análise Transacional. Foi graças ao envolvimento posterior com a 

terapia familiar que ele se deparou pela primeira vez com as constelações 

familiares, marca registrada de sua obra terapêutica, e abordagem à qual ele 

acrescentou novos níveis de significação e possibilidades. Hellinger, que mora 

na Alemanha, é figura extremamente reconhecida na Europa. Seus livros e 

vídeos, verdadeiros best-sellers, bem como suas conferências, provocam um 

vivo diálogo entre os membros da comunidade terapêutica internacional, 

colocando-o na linha de frente da terapia familiar contemporânea. 
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        Bert Hellinger trabalha com a principal energia dos sistemas familiares – 

a energia do amor. 

        Quando se fala de amor que cura e amor que adoece, em primeiro lugar 

pensamos no amor entre um homem e uma mulher. 

        Mas o amor também afeta as relações entre pais e filhos e outros 

familiares. Habitualmente pensamos que amamos e não compreendemos 

porque às vezes as pessoas amadas adoecem, sentem-se infelizes, não têm 

sucesso e até podem chegar a suicidar-se, mesmo sendo queridos e protegidos. 

Buscamos as causas em determinados fatos vitais e não conseguimos 

explicação do porquê, apesar de tanto esforço,  não se consegue mudanças. 

        No trabalho terapêutico de Bert Hellinger, os problemas cotidianos não 

têm importância. Seu enfoque se centra no sistema familiar em conjunto. 

Inclusive acredita que muitos comportamentos e sentimentos não são 

explicáveis pela situação presente da pessoa, mas remontam a acontecimentos 

em sua família de origem, quer dizer, vivências  de seus pais ou antepassados. 

        Bert Hellinger esclarece as leis segundo as quais se desenvolvem 

identificações e implicações trágicas entre os membros de uma família, leis 

que ele define como “Ordens do Amor”. 

        Utilizando de maneira criativa e inovadora a colocação das constelações 

familiares, trabalha as emoções originadas no sistema a fim de encontrar uma 

“solução” nova e liberadora. 

  

OPÇÃO: 

        Este trabalho é feito através de constelações familiares. Os participantes 

terão oportunidade de colocar o seu próprio sistema familiar, sendo que a 

experiência de “solução” também pode acontecer através de ser apenas parte do 

grupo ou parte do processo dos outros participantes. 

        Se você deseja estar entre os participantes que serão chamados para colocar 

a sua constelação, assinale sua opção na ficha de inscrição no campo "Desejo 

me inscrever para colocar minha constelação familiar." 

        As pessoas que optarem para colocar a constelação familiar terão 

preferência, pela ordem de recebimento das inscrições. 

  

Amor que cura, Amor que adoece. Com Bert Hellinger 

 


