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Trabalhar com uma constelação é uma forma de terapia curta focada em encontrar soluções. Este trabalho mostra de forma rápida e precisa a dinâmica que liga uma pessoa ou seu sistema de relacionamento à prática disfuncional, e que bloqueia estratégias que lidam com o problema e o desenvolvimento pessoal, impedindo uma pessoa de reestruturar
sua vida de forma positiva. As técnicas de constelação incluem métodos, procedimentos e outras abordagens psicoterapêuticas, incluindo hipnoterapia, terapia comportamental, gestalt e terapia sistêmica. Constelações familiares em grupos, bem como aulas individuais, podem ser utilizadas em clínicas psicossomáticas, clínicas, clínicas, escolas,
mediação, consultoria organizacional e desenvolvimento de recursos humanos. Eles ajudam a esclarecer a dinâmica do contexto, obter uma compreensão mais profunda dos laços familiares e encontrar uma posição de força interior ou imagens internas que ajudem muito o cliente. Como funcionam os seminários ou sessões em grupo? Em uma sessão em
grupo, o cliente identifica um tópico, problema ou sintoma e descreve o que ele está procurando como uma solução. O terapeuta coleta informações sobre as pessoas e eventos mais importantes na vida do cliente, na vida de seus pais e avós. Com base em fatos e sentimentos, o terapeuta desenvolve uma hipótese sobre a dinâmica da família e verifica
essa hipótese na constelação. O cliente seleciona pessoas do grupo de participantes para representar esses membros da família, (às vezes) também incluindo um representante para si mesmos, e os posiciona em relações espaciais entre si de acordo com sua imagem interna da situação. O terapeuta pede a cada um dos representantes que dêem
feedback sobre sensações físicas, emocionais ou apenas algo que atraia sua atenção. Essas informações confirmam ou refutam a primeira hipótese do terapeuta, que expande sua imagem de dinâmica e decisões e começa a experimentar mudanças no posicionamento da constelação. Ele pode pedir aos representantes que pronunciem certas frases, ou
completem certos rituais para ajudar o cliente a ir para a solução. Muitas constelações familiares dão uma ideia da dinâmica ou das relações interpsíquias que afetam a saúde e o bem-estar do cliente. Alguns deles nos levam a uma imagem para uma solução que traga alívio físico e emocional, e que continue funcionando mesmo depois de um longo
período de tempo. Constelações familiares em grupo, bem como aulas individuais podem ser utilizadas em clínicas psicossomáticas, aconselhamento, seleção, mediação, consultoria organizacional e desenvolvimento humano. Eles ajudam a esclarecer a dinâmica do contexto, obter uma compreensão mais profunda dos laços familiares e encontrar uma
posição de força ou imagens internas que ajudam muito o cliente. Se você quiser participar de um seminário sobre constelações familiares e de sistemas, você pode conferir os próximos seminários (AQUI) para obter informações ruins sobre oficinas de contato Como funcionam as sessões individuais? Apenas o cliente e o terapeuta estão presentes em
classes individuais. Constelações familiares neste cenário podem ser tão eficazes quanto sessões em grupo. A constelação pode ser visualizada em nossa imaginação, e todos os movimentos e rituais podem ser completados no olho mental. Outra alternativa, utilizando formas, bonecas ou blocos para representar os membros da família, permite que o
cliente e o terapeuta olhem a constelação juntos de uma perspectiva externa. Constelações que usam marcadores de feltro ou folhas de papel também são muito eficazes. O cliente ou terapeuta pode assumir uma variedade de posições marcadas, obtendo assim informações adicionais sobre a dinâmica do sistema familiar através de sensações corporais
e outras alterações decorrentes da intervenção. Todas essas técnicas podem levar a experiência e conscientização de alta intensidade, e servem para testar hipóteses, desenvolver soluções e criar imagens de resolução eficazes. Para obter informações ruins sobre sessões privadas de Contato Como funcionam as sessões online? Em sessões online, o
trabalho pode ser feito individualmente, o que significa que apenas o cliente e o terapeuta, ou pequenos grupos, estarão presentes. A vantagem desse método é que o cliente e o terapeuta podem se reunir remotamente, de diferentes países, cidades ou até mesmo pontos diferentes na mesma cidade. O trabalho pode ser feito por link de vídeo. Uma
constelação familiar pode ser visualizada em nossa imaginação (no olho mental), ou por um campo virtual onde fazemos uma constelação usando formas virtuais como representantes ou objetos abstratos fornecidos pelo mesmo aplicativo.  Para isso, o terapeuta envia um link para o cliente, que pode acessar esse campo virtual onde a sessão ocorrerá. O
link só pode ser acessado por um cliente e terapeuta, e permanece confidencial. Nenhum dado escrito será armazenado se o cliente não desejar fazê-lo. O cliente também tem a oportunidade de obter a imagem final da sessão para retornar à decisão quando julgar necessário. Para sessões online privadas: Contato para links e para quem busca mais
informações sobre o método recomendo o seguinte livro: The River Never Looks Back: The Historic and Practical Basics of Family Constellations de acordo com Bert Hellinger. Escrito pela Dra. Publisher: Conexão do sistema. Quando fecho meus olhos, vejo você: constelações familiares em cuidados individuais. Escrito pela Dra. A constelação familiar
também é como constelações sistêmicas e constelações familiares sistêmicas, é um método pseudo-terapêutico não comprovado e não científico da medicina alternativa, baseado em elementos da terapia familiar sistêmica, fenomenologia existencial e a relação do zulus com a família; Foi criado pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. As constelações
familiares são significativamente diferentes das formas convencionais de psicoterapia cognitiva, comportamental e psicodinâmica. O método foi descrito pelos físicos como misticismo quântico e charlatão quântico, e seu fundador incluiu a ideia pseudo-científica de ressonância mórfica em sua explicação sobre a abordagem. Os resultados positivos da
terapia foram atribuídos às explicações habituais, como sugestão e empatia. Especialistas dirão que problemas e dificuldades em curso podem ser afetados por lesões sofridas em gerações anteriores da família, mesmo que as vítimas não estejam mais cientes do evento original. Hellinger se referiu à ligação entre problemas atuais e passados que não são
causados por experiências pessoais diretas, como emaranhados sistêmicos são ditos para ocorrer quando lesões não resolvidas atingem famílias através de eventos como assassinato, suicídio, morte materna durante o parto, morte prematura de um pai ou irmão, guerra, desastre natural, emigração ou abuso. O psiquiatra Ivan Boeshormania-Nagy
chamou o fenômeno de lealdade invisível. Os conceitos da linha fenomenológica podem ser traçados através dos filósofos Franz Brentano, Edmund Husserl e Martin Heidegger. Essa perspectiva contrasta com a orientação positivista demotista da psicologia científica. Em vez de compreender a mente, as emoções e a consciência em termos de suas
partes constituintes, a fenomenologia existencial abre percepções de toda a paisagem da experiência humana e busca entender o significado. Constelações familiares tomam a forma da psicologia dos sistemas familiares. Figuras influentes neste movimento incluem Jacob Moreno, fundador do psicodrama; Ivan Boeshorgni-Nagy, pioneiro do pensamento
sistêmico da transgeração; Milton Erickson, pioneiro em terapia curta e hipnoterapia; Eric Byrne, que concebeu o conceito de cenários de vida; e Virginia Satir, que projetou a escultura da família, um precursor das constelações do sistema. Esse processo se afasta do misticismo espiritual local para ajudar a aliviar a tensão, aliviar os fardos emocionais e
resolver problemas reais. Nas décadas de 1950 e 1960, Hellinger viveu como padre católico no sul da África por 16 anos. Durante esses anos, ele falou fluentemente na língua zulu, participou dos rituais de zulu e recebeu uma apreciação pela visão de mundo dos zulus. Em particular, é uma diferença entre a atitude tradicional de zulus para pais e
antepassados e aqueles geralmente aceitos pelos europeus. Heidegger disse que ser um ser humano deve ser jogado em um mundo sem uma estrutura lógica, ontológica ou moral clara. Na cultura de zulu Hellinger encontrou confiança e serenidade, que eram as marcas do genuíno e ilusória eu Heidegger. O povo zulu tradicional vivia e operava em um
mundo religioso no qual o centro era os antepassados. Eles são vistos como uma presença positiva, construtiva e criativa. Críticas Nos últimos anos, essa abordagem tem sido objeto de intensa atenção principalmente nos países de língua alemã, críticos questionam algumas das ideias de Hellinger, especialmente aquelas que afetam as constelações de
sua constelação familiar de pessoas que procuraram ajuda e os resultados de sua terapia, críticos expressaram as seguintes perguntas: Hellinger expressou a crença de que a homossexualidade é uma doença que deve ser curada, em vez de um aspecto natural e imutável da natureza de alguém e alegou ter curado uma pessoa da doença com a ajuda de
uma constelação familiar magistral. A agência crítica alemã Forum Kritische Psychologie relatou quatro casos em que pessoas que buscam tratamento para obsessões que relataram ter desenvolvido como resultado de participar de um seminário sobre as constelações familiares de Hellinger, e um psiquiatra holandês relatou outros quatro casos em que
pessoas com problemas de saúde mental, segundo eles, se desenvolveram após participarem de um seminário. O método desenvolvido por Hellinger visa tratar o trauma do incesto fazendo com que a pessoa que representa sua filha de joelhos e agradecer ao homem que representou o pai pela experiência que teve. Isso, de acordo com Hellinger,
restaurará a harmonia na família. Hellinger também expressou a crença de que os pais abusaram sexualmente de suas filhas quando as mães negaram repetidamente assédio sexual, acusando efetivamente a mãe/esposa de abuso. Hellinger disse que os criminosos de guerra não devem ser responsabilizados por seus crimes porque eles apenas
seguiram as ordens da mais alta autoridade e instruíram as vítimas de crimes de guerra em oficinas de constelação familiar para realizar um ritual de gratidão àqueles que cometeram crimes contra eles. Os participantes das sessões de hellinger relataram que suas opiniões antissemitas são muitas vezes óbvias. Ele teria instado os participantes judeus a
ver em seu passado judeu um aspecto negativo de sua identidade. Sobre estupro, Hellinger diz: e incesto para criar uma conexão; o infrator deve receber o devido respeito antes que a vítima possa se relacionar com outro. Em 2018, no Brasil, o Ministério da Saúde incorporou sua prática ao Sistema Único de Saúde (SUS) como parte da Política Nacional
de Prática Integrativa e Complementar (PNPIC). No Brasil, esse processo já tem sido utilizado na permitir ensaios. Referências - Cohen, D.B. (2006). Constelações Familiares: Processo inovador de grupo fenomenológico sistêmico da Alemanha. Revista de família. 14 (3). 226 páginas. doi:10.1177/1066480706287279 - Carroll, Robert T. Burt Hellinger e
constelações familiares. skepdic.com Lebow, Alice( 2008). Primeiro judeu. U da Minnesota Press. página 81. ISBN 978-0-8166-4354-7 - Witkowski, Tomas (2015). The Psychology of Gone Wrong: The Dark Side of Science and Therapy é ilustrado por Ed. S.L.: Editoras Universais. página 261. ISBN 978-1-62734-528-6 Trecho da página 261 - Hellinger, B.,
Weber, G., Beaumont, H. (1998). Simetria oculta do amor: o que faz o amor funcionar em um relacionamento. Phoenix, AP: Seig, Tucker e Thysen. Boszormenyi-Nagy, I., Iskra, G.M. (1973). Lealdade Invisível: Reciprocidade na terapia familiar entre gerações. Hagerstown, MD: Harper e a Row. b c Cohen, D. B. (2006). Constelações familiares: um inovador
processo de grupo fenomenológico sistêmico da Alemanha. Family Journal: Aconselhamento e Terapia para Casais e Famílias, 14, 226-233. Heidegger, M. (1962). Tempo e tempo (J. Macquarrie e E. Robinson, tradutores). Nova York: Harper e a série (trabalho original publicado em 1927). Lawson, E. T. (1985). Religiões da África. Harper e Rowe. b Bert
Hellinger e constelações familiares. Robert T. Carroll. Recebido em 1º de abril de 2020 - Hellinger, Bert. Hellinger sciencia - Breves palestras em Kyoto - Constelações familiares e consciência coletiva. Bert Hellinger em outubro de 2001 em um seminário em Kyoto, Japão (Berta Hellinger foi acompanhada por Harald Honen). Assessoria 1º de abril de 2020 -
Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde inclui 10 novas práticas integrativas no SUS. portalms.saude.gov.br. Consultas 18 de abril de 2018 - Conflitos das famílias Constelação do Pacífico no sistema judiciário - Portal CNJ. www.cnj.jus.br. As consultas de 6 de setembro de 2018 são de constelações familiares lisboa. constelações familiares bert
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