
(...) Depois que constelei, houve uma mudança em minha alma, meu espírito ou 

minha mente. Uma mudança total em relação ao sentimento pelas pessoas que são 

importantes em minha vida. Sinto um amor tranquilo, uma compreensão total por meus 

pais, meus irmãos, minhas filhas, por toda minha familia. Claro, também pelo pai das 

minhas filhas, por amigos, pelos que me cercam. Na parte prática da vida, uma 

disposição, energia, otimismo e principalmente não sinto mais aquele temor que me 

afligia e me pegava transformando-se em pânico. As questões materiais da vida 

começaram a fluir rapidamente, uma após a outra, desembaraçando questões que 

estavam estagnadas há anos. A sensação que tenho é que minha vida vai sendo colocada 

em ordem como um jogo de lego, onde as peças vão se encaixando. Ao mesmo tempo 

sinto como se houvesse uma energia mágica sendo derramada sobre minha cabeça 

continuadamente! 

W. C. 67 anos, Médica. 

 

Sentir-se leve acho que não há melhor descrição para uns meses depois da 

experiência de constelar, meu tema foi um medo que estava atrapalhando meu 

casamento, me transformando em uma mãe que incapacita os filhos para vida, em uma 

pessoa que eu não queria ser. Acho que não conseguiria um resultado tão significativo 

de outra forma, faço terapia também e este passo foi essencial para o meu 

desenvolvimento pessoal. Foi muito interessante como aos poucos eu não precisava 

mais estar ao lado dos meus filhos em todos os momentos, cuidando, olhando 

controlando, como agora eu podia deixá-los aos cuidados de outras pessoas 

tranquilamente. Depois disso continuei acompanhando as constelações como 

representante aprendi muito sobre mim mesma neste processo. Constelar foi como me 

libertar de algo que não sei bem ao certo o que era e que não parei para pensar ainda, as 

imagens são mais fortes quando guardadas na alma, não racionalizadas, é para sentir, foi 

o conselho que guardei para vida. 

A.F. 36 anos, Fotógrafa.  

 


