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JUSTIFICATIVA - PDL 0090/2016 
O presente Projeto de Decreto Legislativo tem como principal objetivo o 

reconhecimento do "Título de Cidadão Paulistano" ao Senhor Bert Hellinger, por todos seus 
serviços prestados à nossa Sociedade. 

Bert Hellinger, considerado o mais inovador psicoterapeuta contemporâneo, filósofo e, 
psicanalista alemão criou sua própria ferramenta, internacionalmente reconhecida, As 
Constelações Familiares. 

Trata-se de um método de psicoterapia fenomenológica e sistêmica, dentro do enfoque 
das terapias humanas breves e do existencialismo. Desde 2000 a psicoterapia se transformou 
em exercício de filosofia aplicada a serviço da vida. 

Nascido em 1925 em Leimen, Baden, Alemanha, desde os 5 anos quis ser sacerdote e 
aos 10 anos entrou para um seminário. Pertence a uma família católica, intelectual e oposta a 
ordem estabelecida por Hitler. Desde muito jovem, se preocupa com a liberdade humana, 
vivendo aquilo que ele acreditava como verdadeiro. 

Aos 17 anos vai para a França, como soldado e em 1945 é preso pelos Americanos e 
padece de fome, castigo, etc. Consegue escapar do campo e quando a Guerra termina se 
torna um sacerdote. 

Estudou Filosofia, Teologia e Pedagogia na Universidade de Wurzburg e trabalhou 
durante 16 anos como membro de uma ordem missionária católica entre os Zulus na África do 
Sul. 

Trabalhou como missionário na África do Sul dirigindo um internato de jovens. 
Reconhece a importância dos adultos e antepassados. Observa o processo de adaptação 
destes jovens. 

Deixou o sacerdócio nos anos 60 quando decidiu se dedicar a psicoterapia ocidental. 
Ao retornar para a Alemanha, participa de trabalhos de Gestalt e estuda essa terapia. Percebe 
que essa é a sua verdadeira vocação. 

Já então com 45 anos, nesta volta para a Alemanha, traz consigo uma profunda atitude 
fenomenológica, um entendimento entre as culturas africanas e a situação européia. Orienta-se 
pela psiquiatria. Estuda psicanálise em Viena. 

Em 1973 ele viaja para os Estados Unidos para seguir a formação de Arthur Janov 
(criador da terapia grito primal). Teve a influência de Eric Berne e a Análise Transacional, 
Terapia Gestal, e Terapia da Fenomenologia de Ruth Cohen e Hilaron Perzold. 

Junto com sua esposa Herta, integrou o que já havia aprendido e teve a contribuição 
do livro "As Lealdades Invisíveis" de Ivan Boszormenyi-Nagy. Formou-se em Terapia Familiar 
com Ruth Mc Clendon e Leslie Kadis. 

Continuou com a Terapia Familiar com Thea Schonfelder e Hipnoterapia e 
Programação Neurolinguística com Milton Erickson. 

Em 1980 iniciou sua própria Terapia Familiar Sistêmica, As Constelações Familiares. 
Essa terapia é uma conseqüência prática de sua reflexão filosófica - pois Bert Hellinger é antes 
de tudo um filósofo, e de sua observação e disciplina fenomenológica. Graças a sua percepção 
fenomenológica vai tomando consciência do que há atrás da realidade aparente ou de uma 
consciência boa e de um sentimento de culpa e dos conflitos e do sofrimento. 
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Essa terapia é a consequência prática de sua reflexão filosófica e sobre a observação 
fenomenológica. Sua compreensão e sua liberdade de pensamento permitem que ele descubra 
a riqueza do sistema familiar. 

Graças a essa percepção fenomenológica ele vai tomando consciência do que há por 
trás da realidade aparente. Descobre as leis sistêmicas do amor, o papel da consciência moral 
e a dinâmica profunda do movimento curador. 

Bert Hellinger penetrou no campo do conhecimento, o que permite elaborar uma nova 
filosofia, uma nova visão sobre a felicidade, sobre o êxito, sobre o amor. 

A era do indivíduo, do Renascentismo, frente ao seu destino, a suas decisões 
individuais está morrendo para os princípios quânticos de campo, consciência familiar, 
consciência do espírito. 

Um dos maiores descobrimentos do Bert Hellinger tem sido entender o papel da 
consciência moral. E, ter levado a milhares e milhares de famílias soluções para conflitos 
pessoais e transgeracionais. 

Com todos estes atributos e sua enorme capacidade de trabalho, com seu profundo 
amor ao exercício da sua profissão, com sua brilhante atuação, está mais do que credenciado 
para receber a presente homenagem e o justo título de Cidadão Paulistano. 
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