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Palavras primordiais, órfico
Como no dia em que te deu ao mundo,
Estava o Sol saudando os planetas,
Cresceste de imediato, sem cessar,
Cumprindo a lei segundo a qual chegaste.
Assim tens de ser, de ti não podes escapar,
Assim já diziam as sibilas, assim os profetas;
E nenhum tempo, nenhum poder destrói
A forma cunhada que vivendo se desenvolve.
Johann Wolfgang von Goethe
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Prefácio de Bert Hellinger

Q
Quem, como eu, faz uma retrospectiva de quase um século de vida,
tem mesmo muito o que contar. Por isso, há tempos minha esposa
Sophie me pediu para escrever minha autobiografia, mas recusei sem
pestanejar. Em minha opinião, o que eu tinha a dizer já constava dos
mais de cem livros escritos por mim. Isso porque, com o fim do Terceiro Reich, minha trajetória de vida já não era determinada por circunstâncias externas, e sim por meus conhecimentos e pensamentos, que
segui com firmeza e compartilhei de várias maneiras.
Como não sou estrela do rock nem ator de Hollywood, que
gostam de expor sua vida privada, eu não via nenhuma razão para
falar mais a meu respeito. Contudo, alguns fatos ocorridos em minha
vida despertaram boatos e especulações. Um ex-sacerdote de quase 80
anos que se separa da mulher para se casar com outra bem mais jovem logo se torna, junto com sua companheira, objeto de conjecturas.
Nem Sophie nem eu chegamos a nos pronunciar a respeito. Tampouco
rebati ataques à minha pessoa. Em vez disso, concentrei-me em meu
trabalho, pois tenho a convicção de que aquilo que tem efeito acaba
prevalecendo. E assim aconteceu.

11
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O que, então, teria me levado a mudar de ideia e escrever minha biografia? Em primeiro lugar, a perspectiva da minha idade e o
percurso necessariamente vinculado a ela. Em 2018, transferi para
Sophie todas as minhas atividades profissionais, como as escolas e a
editora que levam meu nome. Há quase vinte anos desenvolvo com ela
a constelação familiar e dou palestras no mundo inteiro.*

Contudo, cabe perguntar até quando terei condições de realizar esse trabalho. Embora eu goze de boa saúde, sinto que os anos
cobram seu tributo. A força diminui, corpo e mente pedem períodos
maiores de recuperação. Isso não me deixa triste, pois acho que após
tantos anos de trabalho intensivo também mereço mais descanso. Por
isso, já neste ano limitei minhas viagens, deixando cada vez mais a
cargo de Sophie a condução dos seminários. Nesse meio-tempo, ela
seguiu à frente, e eu atrás – também na evolução ulterior da constelação familiar. O caminho que ela tomou e os conhecimentos que busca
enchem-me de admiração e alegria.

Ao assumir todas as minhas atividades profissionais, minha
mulher também recebeu um pesado fardo, que exige muito de seu
tempo, de sua energia e de sua inspiração. Sua disposição para se embrenhar em tudo isso é um sinal de seu amor por mim e de sua identificação com a constelação familiar. Quem teve a chance de encontrar
uma parceira como essa tirou a sorte grande.
Mas será que estou autorizado a impor-lhe esse outro encargo
de falar por mim mais tarde, quando eu já não estiver aqui, sendo que
isso pode acontecer a qualquer momento? Responder em meu lugar a
perguntas relacionadas à minha pessoa? Por assim dizer, resolver por
mim o que já não tenho vontade de realizar? Não tenho o direito de

* No dia 19 de setembro de 2019, próximo de completar 94 anos, Bert Hellinger faleceu. A
Editora Cultrix preferiu manter o texto do autor no presente, sem criar toda uma mudança
nos tempos verbais de sua escrita, por ser sua autobiografia, seu testamento final, deixando
assim a obra para o leitor com o sabor de uma longa conversa sobre as memórias do criador
da Constelação Familiar.

12

Bert-Hellinger.indd 12

18/12/2019 17:30:47

fazer isso. E ainda que ela assumisse todas essas tarefas em meu nome,
receberia crédito? Não a acusariam de parcialidade, expondo-a a mais
dificuldades? Por essa razão, chegou a hora de eu mesmo explicar minha história e, assim, esclarecer alguns pontos.
Ao mesmo tempo, eu tinha consciência de que, para uma obra
tão abrangente como minha autobiografia, precisaria de ajuda. Na minha idade, é muito difícil passar semanas sentado na frente do computador para transpor ao papel as próprias vivências. Então, um feliz
acaso veio em meu auxílio, embora eu não acredite em acasos, mas
concorde, antes, com os conceitos de sincronicidade ou coincidência,
empregados por Carl Gustav Jung.
Depois de passarmos algum tempo tratando do tema da autobiografia, Sophie e eu recebemos certa noite um telefonema de Christina Niederkofler, amiga muito próxima e diretora da Hellingerschule*
na Itália. Havia muitos anos Christina conhecia a jornalista e escritora
Hanne-Lore Heilmann, que durante sua formação em constelação
familiar participara de vários seminários na Itália. Nesse dia, Hanne-Lore Heilmann dirigira-se a ela com a ideia de escrever minha
biografia e pedira-lhe para intermediar um encontro com minha mulher e comigo. Já no dia seguinte, Christina veio até nossa casa para
conversar melhor sobre o assunto. Quatro dias depois, Hanne-Lore
Heilmann chegou para passar duas semanas conosco. Sugerimos-lhe
que colaborasse com a autobiografia que eu havia planejado, ideia com
a qual ela concordou de imediato.
Poucos dias depois também recebemos por vários dias a visita
de meu grande amigo Rüdiger Rogoll, neurologista, psiquiatra, psicoterapeuta e, no passado, um dos mais conhecidos especialistas em
análise transacional da Europa. Quem, como eu, faz a retrospectiva de
uma vida tão longa, percebe que muitas lembranças estão recolhidas
*

Instituição educacional fundada por Sophie Hellinger. (N. T.)
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e trancadas no quarto dos fundos da memória. A isso se acrescenta o
fato de que minha visão e minha orientação sempre se voltaram para
a frente. Para ter acesso às minhas lembranças, é necessária uma chave
especial. E meu amigo Rüdiger Rogoll tinha essa chave. Conhecia-me
desde os anos 1970 e partilhou muitos acontecimentos comigo. Desse
modo, abriu muitos dos quartos da minha memória com a frase: “Você
se lembra quando...”. E, de repente, lá estava a lembrança de volta. Porém, foi sobretudo Sophie a me acompanhar nessa viagem ao passado.
Nos meses seguintes, Hanne-Lore Heilmann visitou-nos com
frequência para me ajudar na compilação das etapas da minha vida, e
Rüdiger Rogoll também sempre acabava aparecendo. Assim, em meio
a esse quarteto, a história da minha vida foi se desenrolando pedaço
por pedaço. Todos nós éramos unidos não apenas por um objetivo em
comum, mas também por consideração, respeito e afeto mútuos. Impossível desejar um trabalho mais bonito.
Desse modo, espero que a harmonia que acompanhou o surgimento deste livro também exerça influência sobre o leitor e que, com
minha autobiografia, ele possa encontrar o caminho para uma vida
mais plena e feliz.

14
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Prefácio de Hanne-Lore Heilmann

Q
Há cerca de quinze anos, meu bom amigo Holger Richter, diretor de
programação de longa data da Rádio RTL, em Luxemburgo, contou-me de suas experiências com as constelações familiares de Bert
Hellinger. O que ouvi me fascinou tanto que assisti a um seminário.
Como qualquer pessoa, eu também tive um problema na vida, que esperava resolver com uma constelação familiar. O que presenciei nesse
seminário me impressionou profundamente. Mais do que isso: não
saiu da minha cabeça. Comecei a me ocupar de maneira mais intensiva do método de Hellinger e acabei me inscrevendo como aluna na
Hellingerschule, a fim de aprender a ser uma consteladora.
Hoje posso dizer com total convicção: nada mudou tanto minha vida quanto as constatações de Bert Hellinger. Por isso, para mim,
existe uma vida antes e outra depois de Hellinger. Muitas das minhas
decisões foram influenciadas por suas ideias. E o que talvez seja ainda
mais importante: graças às suas constatações sobre as ordens da vida,
minha compreensão das outras pessoas aumentou. O que antes me
irritava em alguém, hoje consigo ver sob outra luz. Desse modo, sou
grata a Bert Hellinger não apenas por um conhecimento maior sobre
a alma humana, mas também pelo aumento da minha paz interior.
15
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Durante minha formação como consteladora familiar nos seminários em Brixen, no sul do Tirol, conheci Christina Niederkofler,
diretora da Hellingschule na Itália. Desde essa época, tornamo-nos
amigas muito próximas. Também foi ela quem me colocou em contato
com Bert e Sophie Hellinger, permitindo que a ideia dessa autobiografia tomasse forma.
A possibilidade de colaborar com a biografia de Bert Hellinger
me encheu de profunda gratidão. No entanto, eu gostaria sobretudo
que minha colaboração fosse entendida como uma deferência à obra
de Bert Hellinger.

Nos últimos dois anos, passei muito tempo na casa de Bert
e Sophie Hellinger, em Berchtesgaden, na Alemanha, e pude reconhecer neles duas pessoas extraordinárias. Eu nunca tinha encontrado
uma pessoa tão boa como Bert Hellinger. Também fiquei muito impressionada com sua esposa Sophie, que com infindável energia dedica
sua vida à constelação familiar e nesse meio-tempo a conduziu a novas
dimensões com suas próprias constatações.
Tive a oportunidade de vivenciar muitos momentos intensos e
belos na casa dos Hellinger. Minha lembrança ficou marcada especialmente por uma noite de verão, quando estávamos sentados no terraço
com vista para a Watzmann, também conhecida como Montanha do
Destino, que já fez mais de cem vítimas. Bert Hellinger entoou a canção de ninar A Lua Surgiu (Der Mond ist aufgegangen), de Matthias
Claudius. Sabia todas as estrofes de cor:
A lua surgiu,

as estrelinhas douradas brilham
no céu luminoso e claro.

A floresta está escura e silenciosa,
e dos prados se eleva

16
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a bela névoa branca.

Como está quieto o mundo,
envolvido no crepúsculo

tão acolhedor e gracioso,

como um quarto tranquilo,

onde as preocupações do dia

devem ser esquecidas no sono.
Vede a lua ali no alto?

Dela só se vê a metade,

no entanto, é redonda e bela.
Assim são muitas coisas,

das quais rimos, confiantes,

porque nossos olhos não as veem.
Nós, orgulhosos filhos dos homens,
somos vaidosos e pobres pecadores
e não sabemos muito.

Tecemos uma teia de ar,
buscamos mil artifícios

e passamos longe do objetivo.
Deus, faz com que Tua salvação olhe por nós,

não permitas que confiemos em coisas passageiras
nem nos alegremos com vaidades;
faz com que nos tornemos simples
e diante de Ti nesta terra

17
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sejamos devotos e felizes como crianças.
Por fim, que nos leves deste mundo
sem aflições,

mediante uma morte branda;
e depois que nos levares,

que nos permitas chegar ao céu,
ó nosso Senhor, nosso Deus.

Na última estrofe, Sophie Hellinger uniu-se a ele em voz baixa, e ambos cantaram juntos no crepúsculo:
E assim, irmãos, repousai
em nome de Deus;

Frio é o ar da noite.

Poupa-nos, Deus, das nossas penas
e permite-nos dormir em paz.

A nós e a nossos vizinhos aflitos!
Após um momento de silêncio, Bert Hellinger disse: “Foi um dia maravilhoso”.
Era o que sempre dizia ao final de cada dia.

Certa vez, quando Sophie Hellinger foi me buscar no aeroporto de Salzburgo, disse-me no caminho para sua casa: “Agora este é seu
segundo lar”. Isso me emocionou muito.
Obrigada, Sophie.

Obrigada, Bert Hellinger.

18
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Com minha autobiografia, iniciei uma viagem. Uma viagem ao passado, que me conduz ao presente. O homem encontra a criança, a velhice
encontra a juventude, o fim próximo encontra o começo. Percorri minha vida, que se encerrará em um círculo ao qual ainda falta um último
pedaço. Esse pedaço é o futuro, do qual me resta apenas um pouco.
Olho para ele sem melancolia, pois muito tempo me foi dado. Um
tempo rico, que pude moldar enquanto ele me marcava. Com todos
os acontecimentos e todas as pessoas, com todos os conhecimentos e
pensamentos. Assim, hoje olho esse tempo com muita gratidão e humildade. Ele foi bem-intencionado comigo.

19
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1

Infância e Juventude

Q
Nasci em 16 de dezembro de 1925, em uma noite de lua nova, na
pacata cidade de Leimen, perto de Heidelberg. Meus pais, Albert e
Anna, deram-me o nome de Anton. Embora eu não entenda muito de
astrologia, parece que ela estava certa em suas previsões – talvez fortuitas – em relação à data de meu nascimento: segundo dizem, quem
nasce em noite de lua nova tende a marcar o mundo com seus ideais
e sua personalidade. Afinal, dizem que o sagitariano não se submete,
permanece sempre o que é, gosta de arrebatar os outros com seu entusiasmo, mas também de desafiá-los. Além disso, defende incondicionalmente aquilo que considera verdadeiro e correto.
Ao longo de minha vida, exprimi o que considero verdadeiro e
correto. Muitas vezes sendo advertido das consequências, com as quais
sempre estive disposto a arcar. Não me dispus a me curvar, apenas a
obedecer. Quem se curva perde sua grandeza e sua dignidade. Assim,
já na juventude, não me curvei ao cruel sistema dos nacional-socialistas e me tornei alvo por ser considerado um potencial inimigo público. No entanto, obedeci às leis da Igreja Católica, pois estavam em
20
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sintonia com minha consciência. Quando já não pude obedecer-lhes,
renunciei ao sacerdócio contra todas as resistências. Do mesmo modo,
nunca me preocupei com as opiniões alheias, pois estas são padrões
estanques de pensamento, presos a preconceitos e cujo único objetivo
é encontrar aprovação. Mais tarde, munidos de suas opiniões, alguns
me atacaram, mas não me desviaram do meu caminho. Sempre estive
aberto ao melhor argumento em contrário.
Ao lembrar minha infância, vejo que passei muito tempo dividido. Em função de minhas condições de vida em diferentes épocas, e
até em idade avançada, como outras pessoas, várias vezes eu também
me posicionei de uma nova maneira em relação a meus pais. Somente
assim consegui compreender a dimensão do amor deles.

Na metade de minha vida, dediquei-me a meus pais com gratidão e humildade. Todo mundo acredita, por exemplo, que o relacionamento com a própria mãe é bom. Porém, ao examiná-lo com
mais profundidade, reconhece que essa mera opinião não é suficiente.
Não se trata apenas de pensar ou achar que o relacionamento com a
própria mãe é bom, e sim de sentir isso intensamente em seu íntimo
e com plena convicção. Quanto mais alguém enfrenta situações como
essas, por exemplo, o que vivenciou com a própria mãe, tanto mais
frequentes serão suas lembranças de mágoas antigas que ainda não
cicatrizaram. Somente quando as esquecer e não se lembrar mais delas
– mesmo que queira – é que se poderá falar de cura.
Tenho a firme convicção de que todo indivíduo pode observar
processos como esses em si mesmo. Também tenho certeza de que, por
meio de diferentes constelações, é possível entrar em ressonância com
a própria mãe e, assim, permitir que aflorem situações reprimidas, das
quais já não se tem consciência. De certo modo, um acontecimento
antigo é acionado e resolvido em suas consequências. Trata-se de um
processo que dura a vida inteira. Com efeito, cada passo tem seu próprio ponto de partida, sempre determinado pela relação modificada
21
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com a mãe, do mesmo modo como nunca se pode entrar na mesma
água de um rio.
Passei os primeiros anos da minha vida até o início da escola em Leimen, cidade natal de meus pais, que na época contava com apenas
quatro mil almas. Meu pai era engenheiro e trabalhava na fábrica de
cimento local, atualmente conhecida como Heidelberg Cement AG.
Meu avô materno já havia sido funcionário dessa mesma fábrica, porém como trabalhador braçal.
A família vivia em um bairro operário, antigamente chamado
de “colônia operária”. Tal como os conhecidos bairros da siderúrgica
Krupp, em Essen, a partir de 1900 esse bairro foi erguido na propriedade particular de Friedrich Schott, patriarca da empresa. Ele próprio
chamou esse projeto de construção de “habitações para bons e beneméritos trabalhadores”. Além disso, toda família havia recebido da
fábrica um pedaço de terra, no qual eram plantados frutas e legumes
para a própria subsistência. Meu avô também tinha algumas galinhas
e um porco. Por assim dizer, era uma transição da era rural para a industrial. Da manhã à noite, o trabalho na fábrica determinava o dia,
estendendo-se posteriormente para o campo.

Quando nasci, meu avô já havia se aposentado. No entanto,
como convivi por muito tempo com meus avós antes de ingressar na
escola, cresci nesse ambiente e nessa vida de pessoas simples. Para nós,
crianças – e éramos muitas –, isso era um idílio. Tínhamos à nossa disposição um prado e uma praça com árvores que davam sombra. E com
muita naturalidade podíamos entrar e sair da casa de diferentes famílias, como se a elas pertencêssemos. Era quase uma grande família.
A vida dessas pessoas tinha algo especialmente acolhedor e
sincero. Isso me marcou por toda a vida. Até hoje sinto Leimen como
meu lar. Ainda hoje me lembro do zumbido monótono do teleférico
e do leve estalo de suas 265 caçambas verdes, que balançavam lenta22
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mente ao passarem pelos postes, transportando o calcário altamente
concentrado por cima dos telhados de Leimen, pelos 6 quilômetros
que separavam as pedreiras da fábrica de cimento.

Sempre tive simpatia pelo que é simples e modesto. Mesmo
nos tempos de prosperidade, as tentações do dinheiro nunca me atraíram. O apego pela minha terra e o trabalho persistente e disciplinado
determinaram minha vida. O que me deixa feliz não é a gastronomia
refinada, mas uma boa batata ou uma das refeições preparadas por
minha esposa, especialista em ervas. Em vez de um sedã novo, é um
automóvel de vinte anos que se encontra em nossa garagem. Ele ainda
cumpre muito bem sua função. Por que comprar um novo?

Meu luxo é uma bela casa com vista para o imponente cenário
da Watzmann. Muitos alpinistas perderam a vida nessa Montanha
do Destino. Em nossa residência, há quartos de hóspedes para amigos e parentes, que costumam nos visitar e com os quais comemos na
cozinha ou na varanda, sentados a mesas simples de madeira. Com
frequência acompanham Sophie e eu no passeio diário da tarde ao
longo de um riacho nas proximidades. Ele nos dá força e paz interior.
O prazer de estar em meio à natureza e a comunhão harmônica e inspiradora com outras pessoas são imunes ao poder do dinheiro.

Quando eu tinha 5 anos, meus pais se mudaram para Colônia
com meu irmão Robert, dois anos mais velho, e minha irmã Marianne, dois anos mais nova, deixando-me com meus avós até eu iniciar a
escola. Nunca soube do real motivo disso. Suponho que, desse modo,
meus pais quisessem amenizar um pouco a despedida para meus avós.
Embora eu gostasse de viver com eles, a separação dos meus pais foi
para mim um profundo corte. Senti-me abandonado e preterido, pois
Robert pôde mudar-se para a casa nova. O fato de Marianne também
ter podido ficar com meus pais não contou muito para mim. Afinal,
ela era a caçula. Já meu irmão era visto por mim como um concorrente.

23

Bert-Hellinger.indd 23

18/12/2019 17:30:47

