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Apresentação da Editora 
 
Tanto o desejo de proximidade quando o desejo de separação acompanham o ser 
humano durante toda a sua vida. Com freqüência, contudo, as necessidades 

simbióticas vitais na primeira infância não são satisfeitas pelos pais. A ligação à 
mãe pode tornar-se então um trauma de simbiose para a criança. Nos 
enredamentos psíquicos que resultam disso, Franz Ruppert vê a fonte da maioria 

dos problemas de relacionamento, a tendência para comportamentos de adição, 
medos, depressões e até mesmo para a esquizofrenia. Com a ajuda de numerosos 
exemplos de sua práxis ele mostra como os traumas de simbiose podem ser 

reconhecidos e tratados. A forma de trabalhar com constelações recentemente 
desenvolvida por ele, revela-se aqui como particularmente bem sucedida. 
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PRELIMINARES 
 
“O presente livro se apresenta como o quinto na série de meus livros, onde luto por 

obter clareza sobre o que move a psique humana no seu íntimo, o que a torna 

saudável, o que a faz adoecer e como esse conhecimento pode ser transformado num 

eficiente trabalho psicoterapêutico. 

• Iniciei essa viagem de descoberta do interior de nossa realidade humana no ano de 

1994. Como nessa época eu ainda estava ligado à psicologia do trabalho e das 

organizações, apareceu em 2001 meu primeiro livro “Berufliche Beziehungswelten” (O 

universo das relações profissionais). Na apresentação das relações de trabalho, com a 

ajuda do método das constelações, ficou clara para mim a grande importância das 

dinâmicas de relações familiares que estão por trás dos conflitos que se manifestam no 



ambiente de trabalho. Por isso, quando se trata de conflitos que não se deixam 

resolver através do reconhecimento de regras claras de relacionamento, é necessário 

examinar as primeiras experiências de uma pessoa com os seus pais. Os problemas 

que se manifestam, de forma encoberta, nas relações de trabalho refletem os temas 

não resolvidos nas relações entre pais e filhos. Tudo isso me leva à suposição de que 

entre nós, seres humanos, precisa haver uma sensibilidade especial para o 

reconhecimento das relações. 

• Com o livro “Verwirrte Seelen” (Almas desorientadas), editado em 2002, trilhei um 

primeiro caminho para relacionar formas enigmáticas de comportamentos e vivências 

humanas - que na terminologia psiquiátrica são denominadas “enfermidades psíquicas” 

e diagnosticadas como “psicoses”, “esquizofrenias” ou “transtornos de identidade 

borderline” - a enredamentos psíquicos com os sistemas de vínculos familiares. Minha 

tese básica a esse respeito é de que não é o indivíduo que está “doente”, mas o 

problema são os relacionamentos de que padece. As relações entre os seres humanos 

tornam-se um problema sério, principalmente quando sofrem a influência de traumas e 

quando apresentam, elas mesmas, a origem dos traumatismos. Tais relações 

perturbadas são inevitavelmente transmitidas através da vinculação entre a criança e 

os pais, de uma geração à seguinte, enquanto não forem reconhecidas e trabalhadas. 

Até quatro gerações no interior de uma família podem se enredar através de traumas 

não solucionados e algumas pessoas podem ficar tão confusas sobre sua identidade 

que se tornam “psicóticas” e “esquizofrênicas”. 

• No livro “Trauma, Bindung und Familienstellen” (Trauma, vinculação e constelação 

familiar), de 2005, procurei demonstrar que os fenômenos “vinculação” e “trauma” 

basicamente atuam em todas as perturbações psíquicas e podem ser explicados 

quando se reconhece a transferência de sentimentos traumáticos a relações de 

vinculação. Para uma compreensão mais aprofundada das quatro formas de trauma, a 

que denominei “traumas existenciais”, “traumas de perda”, “traumas de vinculação” e 

“traumas sistêmicos de vinculação”, ainda utilizei nesse livro um modelo bidimensional 

de cisão psíquica, que contrapõe às áreas traumatizadas as demais áreas da 

personalidade. Na superação dos traumatismos ainda me baseei parcialmente em 

soluções provindas do exterior. Nessa época eu supunha ainda que um trauma de 

vinculação pode ser superado através de uma reconciliação com os pais. Contudo, isso 

pode incentivar as ilusões simbióticas e reforçar as estratégias de evitar a confrontação 

com o próprio trauma. 

• Por isso, no livro “Cisão psíquica e cura interna”, de 2007, procurei apresentar duas 

novas compreensões essenciais que tinham se evidenciado através de um contínuo 

trabalho intensivo com pacientes: em primeiro lugar, um modelo tridimensional da 

personalidade cindida pela ação de um trauma, composta de “partes saudáveis”, 

“partes traumatizadas” e “partes de sobrevivência”; em segundo lugar, o conceito de 

“cura interna”, na qual os processos de confrontação com as diversas áreas da 

personalidade tem prioridade sobre qualquer outra forma de ajuda terapêutica. No 

processo de “cura interna” trata-se principalmente de entrar em contato com os 

próprios sentimentos divididos e com os próprios traumas. 

Apesar desse progresso na compreensão dos processos psíquicos restava para mim 

alguma obscuridade em relação às áreas psíquicas que se manifestavam claramente 

associadas aos traumas de vinculação e aos traumas sistêmicos de vinculação. Há 

setores psíquicos numa pessoa que se apegam com todas as forças a pais que lhe 

infligiram graves danos na infância. Essas áreas se mostravam amplamente imunes a 

todos os esforços terapêuticos para levá-las a se desligarem de seus pais. Por que 

razão precisamente os filhos que foram mais abandonados, espancados, abusados e 

humilhados por seus pais são aqueles que possuem menos condições de se 

distanciarem deles? 

A resposta a esta pergunta se revelou quando entendi cada vez melhor que o processo 



simbiótico inicial entre a mãe e a criança pode tornar-se um trauma primitivo para 

esta. Esse trauma primitivo provoca uma primeira divisão prematura na vida psíquica 

de uma criança. Denomino esse fenômeno um “trauma de simbiose”. Como esse 

trauma já cinde o psiquismo da criança tão prematuramente em sua evolução, ela 

perde a referência a seus impulsos vitais originais e dirige uma grande parte de sua 

atenção para o exterior e para outras pessoas. Por esta razão não consegue 

desenvolver uma identidade própria e consolidada em si. Permanece durante toda a 

sua vida dependente e sem autonomia, e enreda-se sempre mais. Mesmo o individuo 

adulto é conduzido em seu íntimo pelos seus medos infantis. 

Quando se reconhece a importância fundamental do trauma da simbiose no 

desenvolvimento psíquico integral de uma pessoa, todos os outros problemas psíquicos 

que daí se originam tornam-se essencialmente mais fáceis de esclarecer. Como seres 

traumatizados e perturbados em nossa vinculação, somente poderemos trabalhar em 

nossa própria cura interna quando tivermos condições de reconhecer quem somos. 

Somente depois de trabalhar terapeuticamente na integração da cisão original é que 

poderemos superar os demais traumas eventualmente vividos. Enredamentos 

simbióticos destrutivos podem pouco a pouco transformar-se em construtivos, e uma 

pretensa autonomia pode ceder o lugar a uma autonomia verdadeira. Com isso o 

centro de gravidade do trabalho terapêutico pode deslocar-se para mais longe, não 

alimentando a necessidade simbiótica de dependência mas apoiando o 

desenvolvimento da autonomia individual. 

Todo este processo de reconhecimento que descrevi resumidamente foi acompanhado 

pelo meu trabalho com o método das constelações. Comecei inicialmente a acumular 

experiências com as “constelações familiares” no sentido de seu criador Bert Hellinger. 

Contudo, quanto mais eu entendia os fenômenos psíquicos elementares, tanto mais 

claramente eu sentia que precisava encontrar o meu próprio caminho para trabalhar 

terapeuticamente com o método das constelações. A forma de constelação que hoje 

mais utilizo eu chamo de “constelação de trauma”. Em conexão com o novo conceito 

do trauma de simbiose desenvolvi ainda uma nova variante do trabalho de 

constelação, que chamo de “constelação do objetivo do cliente”. Esse novo método e 

suas possibilidades de aplicação são detalhadas pela primeira vez no presente livro. 

Ignoro se com isso a viagem de descoberta para o interior da psique humana já 

chegou ao seu termo. Acredito que não. Parece-me que ainda estamos longe de 

resolver todos os enigmas de nossa psique humana. Algumas coisas que aqui 

apresento ainda estão numa fase de exame. Numerosas hipóteses de trabalho estão 

sendo formuladas, esperando por uma ulterior pesquisa científica. 

Esperto que os insights apresentados neste livro nos proporcionem, apesar de seu 

caráter provisório, quer sejamos pessoas afetadas ou trabalhadores profissionais, uma 

nova possibilidade de compreender as associações entre as diversas situações de vida 

e as possibilidades corporais, emocionais e mentais de trabalhá-las e utilizar esse 

conhecimento para o desenvolvimento de nossa autonomia pessoal, assim como de 

saudáveis estruturas sociais. 
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