
CONSTELAÇÃO FAMILIAR MULTIESPÉCIE (com bonecos)

Antes de qualquer coisa, a Constelação Multiespécie NÃO É CURA! 
Essa técnica desenvolvida por Bert Hellinger, envolve um trabalho de busca para entender certos 
processos em uma campo mórfico, um sistema familiar. Todos os membros de uma família formam 
um sistema, e como os animais não humanos cada vez mais, fazem parte dessa família, desse 
sistema, também estão sujeitos às conexões ocultas, emaranhamentos, espelhamento de seu tutor ou 
dos membros desse sistema (vivos ou mortos), ao qual se relacionam. Os animais costumam 
bioindicar o que se passa naquele sistema. Muitas vezes são espelhos do que absorvem e 
experienciam. Com isso, doenças, desequilíbrios emocionais e comportamentais, surgem, e na 
maioria das vezes, o tutor não percebe o quanto ele mesmo e seu sistema precisam ser constelados. 
A Constelação trás à tona aquilo que precisa ser olhada e trabalhado.

A Constelação Familiar Multiespécie, busca mostrar que o tutor é maior que o animal 
tutelado (no caso, os animais não humanos), e isso não diz respeito a superioridade, e sim, à 
uma convivência em harmonia, com ordem, hierarquia, sem projeções, com respeito e amor. 
Ser maior é possuir o dever de cuidar do bem estar do seu animalzinho tutelado. Não 
transferindo problemas emocionais, e de outras origens para o animal em questão. Seu animal
não humano não é menos inteligente, menos importante e/ou inferior. Lembrando que a 
maioria dos processos se dão inconscientemente. 

Ele está sob a sua tutela, mas possuí seu próprio sistema familiar (pais e mães verdadeiros de 
origem) e apenas dividem com você um espaço importante dentro deste sistema humano. Muitas 
vezes, essa visão de “filho” ou substituição de amor de família, cônjuge, e etc, é um dos maiores 
problemas, que será melhor explicado na sessão de Constelação. 

Caso o interesse seja pela Constelação Familiar humana, sem animal não humano envolvido, 
também pode-se fazer uma sessão para algum tema que o cliente deseje se aprofundar, tratar, 
entender de uma melhor forma. Caso queira saber mais, antes das sessões, busque informações 
disponíveis com Consteladores e/ou sites na internet que possam explicar um pouco mais sobre as 
Constelações. A Constelação Familiar, através da visão sistêmica, é uma forma de perceber, 
ressignificar e caminhar de forma lúcida em nossas vidas, com mais clareza, mais força, e, 
certamente, mais pacificação interior. 

A sessão é única (não existem retornos). Dependendo da sessão, ela dura em média 90 min.

- As constelações individuais/online podem ser realizadas com bonecos de mesa, bonecos em água 
(fluvial) utilizados ou mesmo com ítens que o Constelador peça ao consulente para trazer no dia 
como: esmaltes, pedras, batons, etc. O Constelador irá decidir qual o melhor método para cada caso 
de acordo com a intuição.



- As sessões on-line são feitas por SKYPE (baixe o aplicativo e envie seu apelido de identificação 
para o Constelador). O uso de vídeo de WhatsApp interfere muito na sessão pois o celular continua 
a receber chamadas e mensagens. Por isso, dou preferência ao Skype, mas caso o tutor prefira o 
video do WhatsApp, não há problemas.

- No caso de uma Constelação Multiespécie, ou seja, com animais envolvidos, não há necessidade 
da presença do animal durante a sessão. Também pode-se fazer com animais já desencarnados. Não 
há diferença alguma. O campo mórfico trabalha da mesma forma.

- Se houver necessidade, durante a sessão, o Constelador poderá fazer uma Comunicação Intuitíva 
com o animal não humano, para melhor tentar se aprofundar em algum assunto que ainda não esteja
claro.

- Após a Constelação, haverá um novo contato com o consulente (72hrs) para saber como as 
pessoas e/ou os animais não humanos estão. Não é para explicar, e sim para acolher e escutar.

- O entendimento dos movimentos feitos é na alma, e não na mente cognitiva, os efeitos de 
uma constelação reverberam por dia, meses até anos no sistema. É um processo de 
transformação que dependerá apenas e exclusivamente do constelado, ou seja, o consulente, 
que à partir do que foi mostrado e revelado na sessão, decidirá que caminhos tomar, como 
agir, quais as novas posturas em relação a vida.

Pagamento à vista. (Transferência bancária ou PIX) Até 24hrs antes do horário agendado da 
sessão. Caso contrário, não haverá sessão. Valor: R$ 390,00 (dados bancários ao final do termo) • 

LEMBRE-SE: 
1- A Constelação Familiar não faz milagres. 
2- Não é magica. 
3- Não cura. 
4- Não é a resposta final de todos os seus problemas. 
5- É uma ferramenta que te auxilia no autoconhecimento, na forma de lidar com os problemas físicos mentais e 
emocionais, além de ocasionar uma expansão da Consciência para você atingir seu objetivo pessoal nas áreas em que 
você necessita. 
6- O maior papel nesse processo é seu. 
7- A responsabilidade é sua e não da Constelação A Constelação Familiar é o farol... mas o comandante do barco é você.

“Olhe até que você consiga ver....”(Bert Hellinger) 
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