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Ksi¹¿ka

Systemowa terapia Berta Hellingera przeprowa-
dzana w rodzinie umo¿liwia poznanie napiêæ
i konfliktów w niej panuj¹cych. Poprzez reprezen-
tantów zostaje unaoczniona, osobie zainteresowa-
nej, dynamika w³asnej rodziny. Tym sposobem
ujawniaj¹ siê tak¿e przyk³ady destruktywne. Ber-
told Ulsamer wyjaœnia w swojej ksi¹¿ce, o co tak
naprawdê chodzi w przypadku konstelacji rodzin.
Zastanawia siê nad prac¹ i rol¹ terapeuty w polu
napiêcia pe³nym subiektywnych doœwiadczeñ, zaj-
muje siê zastosowaniem jêzyka i wyjaœnia obcho-
dzenie siê z emocjami. Jego ksi¹¿ka skierowana
jest zarówno do terapeutów, jak i wszystkich
innych, którzy chcieliby zasiêgn¹æ informacji
w kwestii zastosowania mo¿liwoœci i praktyko-
wania terapii Hellingera.

Autor

Dr Bertold Ulsamer jest doktorem prawa i dy-
plomowanym psychologiem. Na pocz¹tku pra-
cowa³ on jako psychoterapeuta, specjalizowa³ siê
w zakresie programowania neurolingwistyczne-
go i pracowa³ przez 15 lat jako trener kierownic-
twa wielkich przedsiêbiorstw. Od 1995 roku
prowadzi seminaria dotycz¹ce ustawiania rodzi-
ny, jak i seminaria doskonal¹ce w wielu krajach.
Jest autorem ksi¹¿ek o tematyce zwi¹zanej z ko-
munikowaniem siê i kierowaniem samym sob¹.





Drogi Bertoldzie,

Twoja nowa ksi¹¿ka pod tytu³em „Techniki ustawiania ro-
dzin” pojawia siê w czasie, w którym to wszyscy zadaj¹ wiele
pytañ: O co ostatecznie chodzi w tym ustawianiu rodziny?
Na co nale¿y zwracaæ uwagê? Gdzie mo¿na zb³¹dziæ? Jakie
inne si³y mog¹ jeszcze wspó³oddzia³ywaæ?

Na to znalaz³eœ wyczerpuj¹ce odpowiedzi i przedstawi³eœ je
przejrzyœcie, i jasno. Wychodzisz naprzeciw wielu formom
ustawiania. Ale tak¿e i klienci, którzy chc¹ zaznajomiæ siê
w ogólny sposób z pojêciami konstelacji rodziny, znajd¹ w tej
ksi¹¿ce wa¿ne wskazówki.

Jedno mnie jednak szczególnie zastanowi³o, a mianowicie to,
¿e ty kierujesz swe s³owa do duszy. Przeczytanie tej ksi¹¿ki, ot
tak, po prostu, bez konkretnego zamiaru, sprawi³o mi wiele
przyjemnoœci. Poruszy³a mnie, zawarta w niej, mnogoœæ myœli
i przyk³adów. ¯yczê czytelnikom podobnych odczuæ.

W przyjacielskiej ³¹cznoœci
Bert

W S T Ê P

List
od Berta Hellingera
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W P R O W A D Z E N I E

USTAWIANIE RODZINY
JEST RZEMIOSŁEM

stawianie rodziny zyska³o w ostatnich latach szczególnie
na znaczeniu. Ksi¹¿ki Berta Hellingera osi¹gaj¹ nak³ady
ponad 100 000 egzemplarzy. Seminaria, które prowadzi on

dla fachowców, demonstruj¹c swoje poczynania, ciesz¹ siê ogrom-
nym zainteresowaniem. Choæ sale s¹ przepe³nione, to jednak wiêk-
szoœæ uczestników znajduje w nich miejsce.

Oferta seminariów na temat konstelacji rodzin wed³ug Hellingera
jest przeogromna. Seminaria rosn¹ jak grzyby po deszczu. Osoby
prowadz¹ce kursy, jak i terapeuci pochodz¹ z najró¿niejszych grup
zawodowych: s¹ to psychiatrzy, lekarze, psychoterapeuci, osoby zaj-
muj¹ce siê medycyn¹ naturaln¹, pracownicy socjalni, nauczyciele
a tak¿e ¿yciowi doradcy. Wielu z nich praca ta poci¹ga; neutralni
obserwatorzy sceny staraj¹ siê, aby na seminaria przychodzi³a du¿a
liczba osób. Dbaj¹ oni przy tym tak¿e o urozmaicenie kulis.
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Rozwój ustawiania rodziny

Konstelacja rodziny jest m³od¹ dyscyplin¹. Niektóre jej za³o¿e-
nia i pogl¹dy s¹ te¿ czêœci¹ wiedzy, która to jest charakterystyczna
tak¿e dla innych kierunków terapeutycznych.

W przypadku ustawiania rodziny „wed³ug Berta Hellingera” wi-
dzimy jednak istotne elementy, poprzez które dyscyplina ta nieco
bardziej ró¿ni siê od innych pokrewnych kierunków. Hellinger roz-
win¹³ bowiem szczególn¹ formê ustawiania, za pomoc¹ której od-
kry³ prawid³owoœci, które to rz¹dz¹ pokoleniami rodzin, od koñca
lat siedemdziesi¹tych do po³owy dziewiêædziesi¹tych. Obserwacje
te nale¿y jednak zawêziæ do niemieckiego obszaru jêzykowego.

Niektórzy uczestnicy pierwszych grup seminaryjnych Hellinge-
ra nawet po zakoñczeniu spotkañ terapeutycznych, pozostawali
z nim, jego planami i odkryciami w d³ugotrwa³ym kontakcie.

Ju¿ na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych rozpoczêto prace w zakresie
konstelacji rodzin. Du¿y prze³om nast¹pi³ w roku 1993. Spowodo-
wa³a go pierwsza ksi¹¿ka Zweierlei Glück (Dwojakie szczêœcie), wydana
przez Guntharda Webera, a nastêpnie pozycja zatytu³owana Ord-
nungen der Liebe (Porz¹dki mi³oœci). W ten oto sposób powstawa³o
coraz wiêcej ksi¹¿ek i filmów video o tej tematyce. W niemieckiej
wersji jêzykowej jest obecnie 16 tego typu pozycji. S¹ te¿ trwaj¹ce 90
godzin nagrania video. Hellinger dzieli³ siê swymi przekonaniami
z innym, którzy siê tym interesowali. Nie stara³ siê on nigdy utrzy-
mywaæ swojej wiedzy w tajemnicy czy te¿ jej opatentowywaæ.

Rzemiosło? Powołanie?

Kto prze¿y³ zachowanie Berta Hellingera podczas pierwszych prób
jego konstelacji, ten niew¹tpliwie popada w zadziwienie. Jego po-
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czynanie wydaje siê byæ nie do przeprowadzenia i nie daje siê wyja-
œniæ. Sk¹d pochodzi ta jego pewnoœæ? Jak dochodzi do tak silnych
oddzia³ywañ i nag³ych zmian w kwestii zachowania siê uczestników?

Czy to jest terapia? Magia? Albo mo¿e nawet szarlataneria, jak
przypuszczaj¹ co niektórzy?

Przed paroma laty sta³em, zupe³nie przypadkowo podczas prze-
rwy w pokazie, obok Hellingera, kiedy to podbieg³a do niego pe³na
entuzjazmu uczestniczka: – Jestem zafascynowana – wyrzuci³a z sie-
bie. – Gdzie mo¿na siê tego nauczyæ? – Tego nie mo¿na siê nauczyæ
– zabrzmia³a lapidarna odpowiedŸ.

Czy ktoœ, kto chce ustawiaæ rodzinê mo¿e polegaæ na swojej
intuicji i odwadze? Czy s¹ jakieœ za³o¿enia, które to nale¿y poznaæ?

Osoba ustawiaj¹ca rodzinê potrzebuje z pewnoœci¹ odwagi, by
pos³uchaæ w³asnego wewnêtrznego g³osu, który doprowadzi j¹ do
nieznanego obszaru, do niespodziewanych przekonañ bez wskazy-
wania drogi. Z drugiej strony ustawianie potrzebuje ugruntowania
wiedzy. Poczynania dokonywane podczas konstelacji s¹ nie tylko
czyst¹, wspieran¹ przez doœwiadczenia intuicj¹ czy b³yskawicznym
natchnieniem. Ustawiania podlegaj¹ okreœlonym strukturom.

Jednak dla obserwatora mo¿e wydawaæ siê to nieco inaczej. Nie
jest on przecie¿ w stanie przewidzieæ pewnych rzeczy. Jest on wte-
dy zaskoczony, pod wra¿eniem i zbity z tropu, jeœli chodzi o przed-
siêwziêcia ustawiaj¹cego. Wtedy pojawiaj¹ siê pytania: Dlaczego
on w³aœnie teraz zamieni³ miejsca? Dlaczego bierze now¹ osobê?
Dlaczego pyta on rodziców, a nie dzieci? Jeœli ktoœ zaczyna usta-
wiaæ jako osoba pocz¹tkuj¹ca, mo¿e zostaæ „zawalony” mas¹ mo¿-
liwoœci. Niekiedy czuje siê on z pewnoœci¹ jak w œlepej uliczce,
gdy¿ nie wie, jak wszystko potoczy siê dalej. Ze zdziwieniem prze-
¿ywa fakt, kiedy potem dochodzi do kolejnych postêpów, a¿eby
wszystko to wreszcie uwieñczyæ dobrym koñcem. Z pomoc¹ odro-
biny doœwiadczenia kroki te staj¹ siê dla ustawiaj¹cego coraz bar-
dziej przewidywalne. Dostrzega siê priorytety i systematykê.
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Jak naucza siê obecnie konstelacji?
Struktury postêpowania naj³atwiej jest poj¹æ, zdaniem Hellinge-

ra, we wczesnej fazie dociekania. Naturalnie nie ma co do tego
¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e do dnia dzisiejszego bardzo mocno siê one
zmieni³y. Hellinger jest przekonany, ¿e rozwój ustawiania zawdziê-
cza on energiom. Mo¿na tak¿e zauwa¿yæ, ¿e coraz rzadziej on in-
terweniuje.

Prawie równolegle z rozwojem tej idei uczniowie Hellingera za-
oferowali dokszta³cania w zakresie ustawiania rodziny.

Podczas wywiadu w roku 2000, Harald Hohnen i ja, zapytaliœmy
Berta Hellingera raz jeszcze: – Czy mo¿na nauczyæ siê ustawiania
rodziny? OdpowiedŸ brzmia³a:

„Pewnych rzeczy mo¿na siê nauczyæ. Jeœli jednak zachowuje siê
dystans, nie mo¿na ustawiaæ rodziny. Potrzebna jest bowiem wie-
dza i otwartoœæ, a wtedy mo¿na nauczyæ siê okreœlonych rzeczy. To
naturalnie u³atwia ten proces. Nie potrzeba wtedy siêgaæ do korze-
ni, poniewa¿ inni przeszli ju¿ t¹ drog¹. Mo¿na spokojnie iœæ razem
z innymi. Jeœli przejdzie siê ni¹ szczerze z otwartym umys³em, wtedy
mo¿na œmia³o kroczyæ dalej”.

„Prawidłowe” ustawianie rodziny

Konstelacja rodzin jest poczynaniem bardzo osobistym, utrwa-
lonym poprzez terapeutê, jak i doœwiadczenia ¿yciowe i osobist¹
wiedzê. Liczni wybitni ustawiacze rodzin wykonuj¹ tê pracê za-
równo w Niemczech, jak i w wielu innych miejscach na ca³ym œwie-
cie. Ich postêpowania ró¿ni¹ siê znacznie od siebie. Istniej¹ bowiem
niezliczone rodzaje gier. Przy tym ka¿dy ustawiaj¹cy rozwija swój
w³asny styl, preferuje swój warsztat pracy, jak i swoje „ulubione
zdania”, których u¿ywa podczas ustawiania.
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Mimo to potrafiê podczas mojej osobistej pracy, jak i obserwacji
pracy moich kolegów, dostrzec zalety i wady okreœlonych interwencji.
Nie jest to obojêtne, jakie kroki zostan¹ podjête – nawet jeœli poprzez
najró¿niejsze z nich powstaj¹ mocne i poruszaj¹ce konstelacje. W gru-
pach sk³adaj¹cych siê z moich seminarzystów mog³em zaobserwo-
waæ, ¿e wszystko, co mo¿e byæ Ÿle za³o¿one, zostaje te¿ tak wykonane.

Podczas dokonywania konstelacji podejmowane zostaj¹ najró¿-
niejsze kroki; czasem mniej lub bardziej stosowne dla danej sytu-
acji. W tym polu pe³nym napiêcia porusza siê terapeuta. Naturalnie
dochodzi te¿ – czêsto ale nie zawsze! – do doœæ skomplikowanych
sytuacji, do przeciwieñstw typu „prawda – fa³sz”. Tego typu na-
zewnictwo nie jest jednak tutaj stosowne. Sensowniejsza wydaje
siê byæ opozycja „korzystny” – „niekorzystny”, poniewa¿ czêsto nie
ma jednoznacznych i ostatecznych odpowiedzi. Mimo to nale¿y roz-
wa¿yæ zalety i wady sposobów postêpowania, jak i interwencji.

Osoba, która ustawia, opanowuje swoje rzemios³o, jeœli potrafi ela-
stycznie dopasowaæ siê do najró¿niejszych sytuacji. Jeœli chodzi o mnie,
to szczerze powiedziawszy, nie dostrzegam rozbie¿noœci miêdzy syste-
matyk¹ a intuicj¹. Co wiêcej, s¹dzê, ¿e intuicja osoby dokonuj¹cej kon-
stelacji mo¿e byæ tym bogatsza, im wiêcej wiedzy posiada ona z zakresu
systematyki. Pisz¹c tê ksi¹¿kê, nie mia³em na celu nikogo instruowaæ,
jeœli chodzi o prawid³owe ustawianie rodzin. Zapewne i w ró¿nicach
dotycz¹cych sposobów pracy innych osób ustawiaj¹cych mo¿na dostrzec
wiele po¿ytecznych rzeczy. Mam jednak nadziejê, ¿e ustawianie opiera-
j¹ce siê na poni¿szych wywodach bêdzie równie owocne.

Cel tej książki

Ksi¹¿ka ta zosta³a napisana z myœl¹ o tych, którzy chc¹ nieco
intensywniej zajmowaæ siê praktykowaniem ustawiania rodzin. Ale
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czy to rzemios³o nie zosta³o ju¿ zawarte w tak licznych ksi¹¿kach
i na kasetach video poruszaj¹cych tê tematykê? Z pewnoœci¹ tak,
ale informacje przekazywane na ten temat nie s¹ usystematyzowa-
ne. Ksi¹¿ka ta porusza wiele pytañ praktycznych. Wiele rzeczy
opisujê w³asnymi s³owami i opieram siê przy tym na w³asnych do-
œwiadczeniach.

Mówi¹c o rzemioœle, mam tu na myœli stare znaczenie tego
s³owa. Jeœli ktoœ chce zostaæ malarzem, powinien znaæ kolory,
techniki malowania, posiadaæ wiedzê dotycz¹c¹ perspektyw itd.
Chodzi tu o rzemios³o jako jeden z wymogów sztuki. Im bardziej
mamy wyæwiczone zdolnoœci rzemieœlnicze, tym bardziej przewi-
dywalny jest wynik, jeœli szukamy nowego okreœlenia albo nowe-
go tematu.

Sztuki i g³êbi nie mo¿na siê wyuczyæ w przeciwieñstwie do rze-
mios³a. Przy czym nie nale¿y zapominaæ o licznych rzemieœlnikach,
którzy ci¹gle podbijaj¹ nowe kraje.

Podczas kilkutygodniowych seminariów na temat ustawiania
rodziny, które prowadzê, wykrystalizowa³ siê ju¿ rdzeñ, który prze-
kazujê uczestnikom jako za³o¿enia owego rzemios³a. Dziêki infor-
macjom zwrotnym wiem, ¿e jest to bardzo wa¿na baza dla mojej
pracy.

Równie¿ i te wiadomoœci zosta³y zawarte w ksi¹¿ce. Jednocze-
œnie staram siê wszystko to odnieœæ do wypowiedzi Hellingera.

W tym celu wykorzystujê nie opublikowany jeszcze materia³,
który to Bert pozostawi³ do mojej dyspozycji. Cytujê równie¿ s³o-
wa Hellingera.

Jeœli jednak mam w¹tpliwoœci, co do pewnych sformu³owañ
w kwestii przedstawienia sytuacji czy stosownego nazewnictwa,
wtedy podpieram siê fragmentami mojego przewodnika na temat
ustawiania rodziny zatytu³owanego Bez korzeni, nie ma skrzyde³.
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Sposób przedstawienia
i stosowane nazewnictwo

Osoby zajmuj¹ce siê konstelacj¹ okreœli³em mianem: kieruj¹cego,
terapeuty albo ustawiaj¹cego. A¿eby u³atwiæ sposób przedstawie-
nia, nie wprowadzam form ¿eñskich. „Ustawiaczki” z pewnoœci¹ mi
tego nie wybacz¹! Tych, którzy ustawiaj¹ swoje rodziny, nazwa³em
„klientem”.

Kiedy sam zajmujê siê ustawianiem, piszê „ojciec”, „matka”,
„syn” „córka”. Mam tu na myœli osoby reprezentuj¹ce tych uczest-
ników. Przyk³adowo podczas ustawiania syn mówi do ojca: „Sza-
nujê ciê”. Wtedy zdanie to mówi osoba reprezentuj¹ca syna do
osoby reprezentuj¹cej ojca.

Czêsto tego typu zdania („Szanujê ciê”) zostaj¹ zaproponowane
przez samych ustawiaj¹cych, a osoba reprezentuj¹ca tylko je po-
wtarza i afirmuje. Niekiedy jednak i reprezentant wypowiada, i to
doœæ spontanicznie, bardzo wa¿ne zdania. Wtedy zwracam na to
szczególn¹ uwagê.





ZAŁOŻENIA
C Z Ê Œ Æ  I
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a¿de rzemios³o ma pewne za³o¿enia i zasady. Stolarz musi
mieæ pojêcie o drewnie jak o ¿ywym materiale. Dopiero dziêki
takiemu podejœciu bêdzie on prawid³owo prowadzi³ swoje

rzemios³o.
Osoba zajmuj¹ca siê rzemios³em w zakresie ustawiania rodziny

na pocz¹tku mówi o swoich za³o¿eniach. Bez nich owa rzemieœlni-
cza umiejêtnoœæ staje siê bardzo ograniczona, mechaniczna. Do-
piero na bazie odpowiednich za³o¿eñ mo¿e siê ona prawid³owo
rozwijaæ.

Osoba, która zaznajamia siê z za³o¿eniami dotycz¹cymi kon-
stelacji rodzin, natkn¹æ siê mo¿e przy tej sposobnoœci na rzeczy,
które s¹ jej ju¿ znane, poniewa¿ efektywne terapeutyczne czy do-
radcze dzia³ania s¹ do siebie, w zasadniczych kwestiach, bardzo
zbli¿one. Jeœli chodzi o wspólne cechy dobrego terapeuty, repre-
zentuj¹cego najró¿niejsze dziedziny to, pomimo wszystkich ró¿-
nic, jest ich stosunkowo bardzo du¿o. Przyk³adowo: kontakt
z klientem jest we wszystkich tych przypadkach konieczn¹ baz¹
wyjœciow¹, by konstruktywnie oddzia³ywaæ na dan¹ osobê. Natu-
ralnie cechy osobiste ka¿dego terapeuty, okreœlane mianem „pla-
mek œlepych”, maj¹ ogromny, czêsto niekorzystny wp³yw na tego
typu sytuacje. Jest du¿o rzeczy, które s¹ bardzo wa¿ne nie tylko
podczas ustawiania rodzin, ale tak¿e w przypadku innych terapii.
Istniej¹ jednak dwa obszary, które to w ka¿dej z dziedzin wyraŸ-
nie ró¿ni¹ siê od siebie w swoich za³o¿eniach. W przypadku kon-
stelacji rodzin odgrywaj¹ one jednak szczególnie wa¿n¹ rolê. S¹
to: pole badawcze i fenomenologiczna postawa zasadnicza.

Zanim jednak zajmê siê t¹ kwesti¹, dokonam, dla tych wszyst-
kich, dla których ustawianie rodzin jest rzecz¹ now¹, krótkiego
wprowadzenia dotycz¹cego przebiegu seminarium w zakresie kon-
stelacji.
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Przebieg ustawiania rodziny

Podczas otwartych seminariów, a prowadzê i takie, spotykaj¹ siê
uczestnicy, z których ka¿dy chce ustawiæ swoj¹ rodzinê. Najczê-
œciej przychodz¹ oni sami dla siebie, poniewa¿ inni cz³onkowie ich
rodzin nie potrzebuj¹ ich do tej pracy. Czasami przychodz¹ ro-
dzeñstwa b¹dŸ jedno z rodziców z dzieckiem albo pary. Seminaria
trwaj¹ zwykle od dwóch do piêciu dni. W tym czasie ka¿dy z uczest-
ników, przy pomocy innych osób bior¹cych udzia³ w seminarium,
dokonuje konstelacji swojej rodziny.

Tak na dobr¹ sprawê to maj¹ wtedy miejsce dwa ustawienia.
Jedno z nich to konstelacja rodziny, z której dana osoba pochodzi
(system pierwotny). Druga konstelacja polega zaœ na konstrukcji
sieci istniej¹cych ju¿ zwi¹zków miêdzy partnerami i dzieæmi (sys-
tem wspó³czesny).

Jeœli chodzi o praktyczn¹ stronê, to seminarium wygl¹da wtedy
nastêpuj¹co: osoba, która chce ustawiaæ, wybiera najpierw repre-
zentantów poszczególnych cz³onków jej rodziny – tak¿e i repre-
zentanta swojej osoby. Zaraz potem klient przyporz¹dkowuje,
wy³¹cznie za pomoc¹ kontaktu wzrokowego, miejsca poszczegól-
nym osobom. Nic przy tym nie mówi i niczego nie wyjaœnia.

Kiedy wszyscy s¹ ju¿ ustawieni, wtedy klient zajmuje swoje miej-
sce. Od pocz¹tku do samego koñca konstelacji jest on tylko wi-
dzem i bacznie obserwuje, co prowadz¹cy i reprezentanci mówi¹
i robi¹.

Osoba kieruj¹ca konstelacj¹ prosi reprezentantów, by wczuli siê
w sytuacjê innych osób. Po krótkim czasie pyta o ich spostrze¿enia.
Napiêcia, które istniej¹ w rodzinie, ujawniaj¹ siê. Bêd¹c w sta³ym
kontakcie z reakcjami reprezentantów, kieruj¹cy szuka indywidual-
nych rozwi¹zañ. Odzwierciedlaj¹ one regu³y, które Hellinger odkry³
w swojej wieloletniej pracy z ustawieniami. Twierdzenia te oka-
zuj¹ siê byæ czêsto pomocne, s¹ wyrazem tych zasad.
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Ustawienia trwaj¹ z regu³y od 20 do 45 minut, ale zdarzaj¹ siê
tak¿e krótsze i d³u¿sze konstelacje.

Podczas ustawienia pierwotnej rodziny celem nie jest nieograni-
czona ró¿norodnoœæ wszystkich zwi¹zków, które w niej istniej¹.
Chodzi tu przede wszystkim o najmocniejsze powi¹zania, w które
ktoœ jest zaanga¿owany i czerpie z nich swoj¹ si³ê. Szczególnie
wa¿ne s¹ zwi¹zki z wczeœnie zmar³ymi i wykluczonymi cz³onkami
rodziny. W konstelacji wspó³czesnego systemu chodzi o to, aby
wczeœniejszym partnerom wyznaczyæ jakieœ miejsce, wyjaœniæ zwi¹z-
ki miêdzy sam¹ par¹ i zwi¹zki miêdzy par¹ jako rodzicami a swo-
imi dzieæmi.

Bardzo wa¿ne jest, aby ka¿dy dobrze czu³ siê na swoim miejscu,
a ustawienie mia³o naturalny fina³. Na koniec klient najczêœciej
przyjmuje ten nowy obraz i ustawia siê na miejscu swojego do-
tychczasowego reprezentanta.
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1.

POLE BADAWCZE

ustawieniach rodziny napotykamy na fenomen, kiedy to re-
prezentant znajduje dostêp do wiedzy, która – zazwyczaj –
mo¿e byæ dostêpna jedynie w³aœciwym osobom, które j¹ re-

prezentuj¹. Innymi s³owy: reprezentanci dostrzegaj¹ uczucia i zwi¹zki
obcej osoby, któr¹ reprezentuj¹. Jest to istotne za³o¿enie pracy z usta-
wieniami rodzin, bez tego ustawienia by³yby niemo¿liwe.

Klient ustawi³ siê, poniewa¿ czu³ siê niepewnie w roli mê¿czy-
zny. Spoœród piêciu innych bior¹cych udzia³ w seminarium mê¿-
czyzn wybra³ jednego jako reprezentanta dla swojego ojca i kogoœ
dla siebie. Tak¿e dla matki wybra³ jak¹œ osobê. Nastêpnie, nic
przy tym nie mówi¹c, wyznaczy³ ka¿demu jakieœ miejsce w po-
mieszczeniu.
Ojca ustawi³ tak, by jego wzrok nie by³ skierowany na inne
osoby. Po zapytaniu ojciec (reprezentant) powiedzia³, ¿e czuje
siê s³abo i ¿e to odsuwa go od rodziny.
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Po zapytaniu terapeuty okaza³o siê, ¿e najstarszy brat ojca poleg³
na wojnie. Kiedy zostaje ustawiony do tego reprezentant brata,
ojciec wszystko mu wyjaœnia. Chce do³¹czyæ do niego. Tak¿e syn
jest spokojny i szczêœliwy, kiedy widzi zmar³ego wujka.

Kto po raz pierwszy bierze udzia³ w ustawieniach, popada w zdu-
mienie. Jak reprezentanci dochodz¹ do takich odczuæ i reakcji? Czy
jest to rzeczywiœcie prawdziwe? Czy mo¿e to zale¿eæ od fantazji
reprezentanta? Pe³en teatr mi³oœci? Ale nie zawsze to, co spostrze-
ga reprezentant jest odczuwalne i przewidywalne.

Klientka ustawi³a miêdzy innymi reprezentanta dla swojej babci
i dla jej pierwszego mê¿a, którego straci³a w czasie wojny. Oboje
patrz¹ na siebie. Proponujê babci zdanie: „To by³o dla mnie
ciê¿kie, ¿e poleg³eœ”. Babcia popatrzy³a przez chwilê. Potem mówi
do niego spontanicznie: „Nie. By³am z tego zadowolona”.

Takie nag³e wypowiedzi szokuj¹. Wczeœniej nie by³y przygoto-
wane ¿adne dodatkowe informacje. Ale byæ mo¿e s¹ z tym zwi¹za-
ne w³asne problemy reprezentantki? Wplata przecie¿ ona w to swoj¹
w³asn¹ historiê rodziny.

Klienci potwierdzaj¹ zawsze s³usznoœæ tego, co wyra¿aj¹ repre-
zentanci. – Tak samo jest w mojej rodzinie.

Niekiedy reprezentant u¿ywa zdania, które zawsze u¿ywa³ jakiœ
cz³onek rodziny, stoi dok³adnie w tej samej pozycji albo przedsta-
wia jego symptomy chorobowe, o których wczeœniej nie mówiono.

Miejsca w ustawieniu posiadaj¹ swoj¹ w³asn¹ si³ê. Znaczy to, ¿e
ka¿dy, kto stoi na tym miejscu, reaguje podobnie. Tak¿e inni re-
prezentanci nie s¹ zaskoczeni i zdziwieni takimi nieoczekiwanymi
wypowiedziami, jak ta powy¿sza. To, co jest wypowiedziane, oka-
zuje siê byæ dla wszystkich oczywiste.
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Ten fenomen zdarza siê w ka¿dym ustawieniu. Albrecht Mahr
stworzy³ pojêcie pola badawczego. Pole to ³¹czy reprezentantów z re-
prezentowanymi przez nich osobami i rozpoœciera siê na ca³e se-
minarium. Z pomoc¹ tego pola konflikty w danej rodzinie ujawniaj¹
siê i znajduj¹ rozwi¹zanie.

Tak¿e naukowcy innych kierunków terapeutycznych doszli do
przekonania, ¿e cz³onkowie rodziny przyjmuj¹ energiê rodziny
w³asnej. Tak oddzia³ywa³y przez kilka pokoleñ w pewnej rodzinie
nieszczêœliwe zrz¹dzenia losu, o których nie opowiada siê dzie-
ciom. Jest to tak samo zdumiewaj¹ce, jak to, co prze¿ywamy pod-
czas seminariów zwi¹zanych z ustawieniami rodzin. Tutaj zupe³nie
obcy ludzie dochodz¹ w krótkim czasie do informacji, które s¹ ty-
powe zazwyczaj tylko dla danej rodziny.

Nie znalaz³em jeszcze ¿adnych logicznych wyjaœnieñ, w jaki spo-
sób to siê dzieje. Wszystkie dotychczasowe próby wyt³umaczenia
wydawa³y siê byæ ma³o przekonywaj¹ce. Z pewnoœci¹ s¹ w wypo-
wiedziach reprezentantów rzeczy, które mo¿na zrozumieæ. Istota
tego zjawiska pozostaje jednak niewyt³umaczalna. Owa niewyt³u-
maczalnoœæ wprowadza umys³ w ci¹g³y niepokój i dezorientacjê.
Umys³ mo¿e coœ takiego tolerowaæ jednak tylko przez krótki czas.
Na przyk³adzie pola badawczego mo¿na zaobserwowaæ miêdzy in-
nymi kolejne kroki.

Na pytanie uczestników, co siê tutaj dzieje, Hellinger odpowia-
da³ pocz¹tkowo, ¿e jest to tajemnic¹. Zjawisko to nie jest jeszcze
nazwane. Nastêpnym krokiem jest znalezienie odpowiedniego
okreœlenia dla tajemniczego pola badawczego. W ten sposób tajem-
nica dzia³a ju¿ jako ma³y fragment i jest ju¿ mniej zagadkowa. Po-
tem fenomen ten bêdzie mo¿na okreœliæ bli¿ej. Wprawdzie nie jest
on poprzez to mniej tajemniczy, ale powoli zostaje wyjaœniany.

Wreszcie, poprzez liczne eksperymenty, dochodzi do konkret-
nego badania, które rozpoczyna siê w³aœnie podczas ustawiania.
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Tajemniczoœæ staje siê stopniowo prawie nieodczuwaln¹ czêœci¹
katalogu wiedzy cz³owieka, która ju¿ nikogo wiêcej nie zadziwi,
poniewa¿ sta³a siê czymœ zupe³nie naturalnym i normalnym. Œwia-
domoœæ tajemniczoœci jest i pozostaje przecie¿ jedn¹ z cenniejszych
podstaw ustawienia rodziny. Hellinger powiedzia³:

Wierzê, ¿e zatrzymanie siê przed tajemnic¹ jest najwa¿niej-
szym Ÿród³em si³y dla terapeuty. Dochodzimy na przyk³ad do
granicy œmierci i wiemy, co siê dzieje i do czego to prowadzi,
nie mamy jednak ¿adnej w³adzy. Istniej¹ przecie¿ te¿ tajemnice
przeznaczenia, zwi¹zków i powi¹zañ, podczas których ktoœ coœ
na siebie nieœwiadomie przejmuje i zostaje powo³any do s³u¿by
czemuœ, czego nie rozumie. To równie¿ jest granic¹ i ja siê przy
niej zatrzymujê. Cofanie siê i pozostawanie na granicy wymaga
wiele si³y, szczególnie na pocz¹tku. Pustka kryj¹ca siê za tajem-
nic¹ jest trudna do przezwyciê¿enia. Aby za¿egnaæ groŸbê ta-
jemnicy, szukamy wyjaœnieñ. Zadziwiaj¹cy jest fakt, ¿e ktoœ po
us³yszeniu diagnozy swojej choroby czêsto czuje siê lepiej, rów-
nie¿ wtedy, gdy diagnoza jest mylna, poniewa¿ naraz ma on
wyjaœnienie czegoœ niewyt³umaczalnego. W bardzo wielu reli-
giach istnieje na przyk³ad mo¿liwoœæ wyjaœniania czegoœ nie-
wyt³umaczalnego czy te¿ wyjawienia r¹bka tajemnicy, która
w³aœciwie pozostaje niepojêta. Zatrzymanie siê jest najlepsz¹
form¹ wyra¿enia tajemnicy.
Z szacunku dla owej tajemnicy „nap³ywa” do nas coœ z ukry-
cia. Wiele rozwi¹zañ i s³ów, które nap³ywaj¹ do mnie podczas
tej pracy, zosta³o mi podarowanych, poniewa¿ zatrzyma³em
siê przy tajemnicy. Przed granic¹ jestem skupiony, coœ, co
pozostawa³o do tej pory w ciemnoœci zostaje ujawnione, a to
bardzo pomaga: ka¿dy nastêpny krok b¹dŸ rozwi¹zanie. W³a-
œciwie wszystko jest pomocne. Zaczynam ustawiaæ jak¹œ ro-
dzinê, nie wiedz¹c, dok¹d to prowadzi. Robiê pierwszy krok,
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potem czekam, zbli¿am siê do granicy, nie wiem jednak, jak to
wszystko potoczy siê dalej i nagle z postawy zatrzymania siê
b³yskawicznie dociera do mnie instrukcja postêpowania. Cza-
sami jest ona tak nieoczekiwana, ¿e mo¿na siê przestraszyæ,
a czasami wydaje siê byæ równie¿ niebezpieczna. Zastanawia-
j¹c siê przez chwilê, czy wolno mi tak post¹piæ, czy nie, „wy-
pytujê” tajemnicê, wtedy ona natychmiast odsuwa siê ode
mnie, a ja czujê siê w takim momencie bezsilny.
Ciekawy jest fakt, ¿e istnieje jednak wiele rzeczy, o których
terapeuta tak po prostu nie chce wiedzieæ. Z owej niechêci, jak
i z gotowoœci zg³êbiania tajemnicy oraz z si³y, której nie rozu-
mie, czerpie on odwagê i mo¿liwoœci, by dokonaæ pewnych rze-
czy. Jest to jedno z bardziej szerokich pojêæ psychoterapii, nieco
sprzeczne z za³o¿eniami kszta³cenia psychoterapeutycznego.

Dla mnie, jako osoby ustawiaj¹cej rodzinê, wa¿ny jest fakt, ¿e
owo pole badawcze tworzy siê regularnie i mogê na tym polegaæ.
W mojej pracy uczê siê coraz bardziej mu ufaæ i kierowaæ siê nim.

Równie¿ ten, kto jako krytyk ma do czynienia z ustawianiem
rodziny, powinien zg³êbiæ ten fenomen.

Ten, kto otar³ siê tylko o osobê Hellingera, pomija œwiadomie
lub nieœwiadomie istotne podstawy ustawiania rodziny. W takim
przypadku jakakolwiek krytyka ze strony tej osoby bêdzie nieuza-
sadniona.

Pytania związane z występowaniem
i zakresem pola

Dziêki wielu ustawieniom rodzin, które zosta³y przeprowadzo-
ne przez Hellingera i wielu innych terapeutów w ostatnich dwóch
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dziesiêcioleciach, dysponujemy ju¿ szerokim zakresem wiedzy na
temat wystêpowania i zakresu pola badawczego.

• Czy potrzebne s¹ szczególne predyspozycje natury osobistej, by byæ osob¹
ustawiaj¹c¹?
Przypuszczalnie ka¿da osoba ustawiaj¹ca przed przeprowadze-

niem swojego pierwszego ustawienia w¹tpi, czy to potrafi: mo¿e
wystêpowanie pola badawczego zale¿y od jakichœ szczególnych oso-
bistych umiejêtnoœci lub specjalnej wewnêtrznej si³y. „Bert Hellin-
ger wprawdzie to potrafi – ale ja nie”.

Nagle osoba ustawiaj¹ca dowiaduje siê, ¿e pole badawcze wystê-
puje niezale¿nie od poszczególnej osoby. Potrzebna jest do tego
pewna koncentracja i wewnêtrzny spokój, który czêsto okreœlany
jest mianem „skupienia”. Osoba ustawiaj¹ca musi stworzyæ „ramy”,
w których to skupienie jest mo¿liwe.

• Czy istniej¹ okreœlone sposoby postêpowania, które uruchamiaj¹ pole
badawcze? Przy ustawianiu klient wybiera zastêpców, nastêpnie bierze
ich na rêce lub w ramiona i odprowadza na miejsce. Czy jest to rzeczy-
wiœcie jeden z wymogów?
Nie. W mojej pracy ka¿ê klientom ustawiaæ tylko rdzeñ rodziny,

czyli rodziców i dzieci. Potem sam wybieram jeszcze dodatkowych,
brakuj¹cych cz³onków, takich jak wczeœnie zmar³y wujek. Wystar-
cza, gdy wybiorê kogoœ, przydzielê mu miejsce i powiem: „Jesteœ
wczeœnie zmar³ym bratem matki. Proszê, wczuj siê w niego”. Na-
gle odczucia zwi¹zane z t¹ rol¹ staj¹ siê dla niego dostêpne, rów-
nie¿ matka i inni cz³onkowie rodziny reaguj¹ na now¹ osobê.

W grupie dokszta³caj¹cej siê uczestnik wybra³ tylko zastêpców,
zapomnia³ ich ustawiæ i usiad³. W ramach eksperymentu prosi-
³em zastêpców, ¿eby siê wczuli w swoje role, a nastêpnie poszu-
kali odpowiedniego dla siebie miejsca. Robili to, ustawiaj¹c siê
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bez³adnie w pomieszczeniu. Klient obszed³ dooko³a i znalaz³ swoje
miejsce.
Uczestnicy, którzy s¹ wprawieni w roli zastêpcy, dochodz¹ ju¿
czêsto do etapu, w którym zostaj¹ wybierani lub te¿ potrafi¹
wczuæ siê w psychikê obcej osoby.

Wydaje siê, ¿e aby pole badawcze zaczê³o dzia³aæ, wystarczy tyl-
ko decyzja, ¿e chce siê byæ ustawionym. Czasami, na przyk³ad pod-
czas d³u¿szych seminariów, pole to jest tak silne, ¿e równie¿ osobom
wybranym na zastêpców brakuje spontanicznoœci w ich rolach.

• Czy do ustawienia rodziny potrzeba pod³o¿a metodycznego?
Ustawienia rodziny nie s¹ obci¹¿one zadaniami (w przeciwieñ-

stwie do psychodramy czy rzeŸby rodziny), dlatego zastêpcza per-
cepcja staje siê szczególnie wyraŸna i widoczna.

Ale obszar badawczy oddzia³uje tak¿e w innych kierunkach i w in-
nych zwi¹zkach, gdzie jednak nie zawsze zostaje niezauwa¿ony.

Psychoterapeuta Grete Leutz pisze: „To ca³kowicie psychodra-
matyczna zabawa z nieznan¹ rol¹, choæ przebiega zgodnie z rze-
czywistymi okolicznoœciami ¿yciowymi, nastrojami i reakcjami, przy
czym czêsto chodzi tutaj o zrozumienie owych dzia³añ tej psycho-
dramatycznej gry”.

Tego typu reakcje spróbujê zobrazowaæ na przyk³adzie tego, cze-
go doœwiadczy³em w czasie pracy z grup¹ teatraln¹.

Uczestnik, który mia³ problemy ze swoim ojcem, zosta³ zachêco-
ny do gry teatralnej. Jako ojciec wybra³ on jednego z reprezen-
tantów. Ten szybko ustawi³ siê na scenie. Nagle uczestnikowi coœ
siê przypomnia³o: „Przecie¿ mój tata straci³ nogê na wojnie”.
Zawaha³ siê przez chwilê, po czym stwierdzi³: „Nie wiem jednak
któr¹”. Tymczasem jego partner zawo³a³ ze sceny: „Myœlê, ¿e
praw¹”.
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¯adna z osób znajduj¹cych siê na scenie nie mia³a przy sobie
notatek dotycz¹cych zdañ wypowiadanych przez partnera.

Fakt, ¿e w przypadku tym znaczn¹ rolê odrywa pole badawcze,
by³ dla mnie niezbitym dowodem. Szkoda jednak, ¿e by³y to tylko
moje odczucia. Nie posiadaj¹c podstawowej wiedzy na ten temat,
nie jest siê w stanie tego stwierdziæ.

Co pokazuje pole? Prawdê?
Przedstawiciele udzielaj¹ informacji o ich prywatnej sytuacji i sto-

sunkach, jakie panuj¹ miêdzy cz³onkami ich rodziny. By zmieniæ
swoje nastawienie do nich, szukaj¹ wci¹¿ nowych impulsów.

Przy tej sposobnoœci relacje z wydarzeñ zaistnia³ych w rodzinie
zawsze wychodz¹ na pierwszy plan. Czy otrzymujemy w ten spo-
sób informacje o dot¹d nieznanych faktach? Za pomoc¹ tych usta-
wieñ nie mo¿na jednak zbadaæ rzeczywistych faktów.

Udowadnia to poniek¹d relacja mojej uczestniczki:

Pierwsze ustawianie pokaza³o, ¿e jej ojciec, powa¿any m¹¿ jej
matki, nie jest jej ojcem biologicznym. W jej ustawieniach przed-
stawicielka nie wyczu³a ¿adnego uczucia w stosunku do ojca.
Ponadto zosta³ wymieniony jeszcze inny mê¿czyzna. Miêdzy
nowym mê¿czyzn¹ a dzieckiem wywi¹za³a siê wielka mi³oœæ.
Kobieta nie poprzesta³a jednak na dotychczasowym rezultacie
tego ustawiania. Z tego wzglêdu, ¿e jej ojciec jeszcze ¿y³, popro-
si³a go, aby zrobi³ badanie krwi, by jednoznacznie stwierdziæ,
czy jest on jej ojcem biologicznym, czy te¿ nie. Wynik by³ zaska-
kuj¹cy: okaza³o siê bowiem, ¿e by³ on rzeczywiœcie jej ojcem.
Opowiedzia³ jej, ¿e matka od pocz¹tku ma³¿eñstwa mia³a wielu
kochanków i fakt ten spowodowa³, ¿e i on mia³ pewne w¹tpliwo-
œci w sprawie ojcostwa.

Ustawienia pokazuj¹ wy³¹cznie energiê, która istnieje w rodzi-
nie. Pokusa le¿y blisko, a za pomoc¹ faktów rodzinnych chce siê j¹
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zbadaæ, by w ten sposób zmyliæ terapeutê i jego klienta. Ustawia-
nie mo¿e jednak nie byæ pewnikiem w kwestii ustalenia ojcostwa.
W tym celu nale¿y zrobiæ odpowiednie badania.

Wa¿ne jest, by w ustawianiu rozró¿niaæ fakty i energiê.
Oto jeszcze jeden przyk³ad, który zrelacjonowa³a mi moja kole-

¿anka Sneh Victoria Schnabel:

Podczas ustawieñ jednej uczestniczki przedstawicielka wy-
raŸnie odczu³a, ¿e jest ona wykorzystywana przez ojca.
Przedstawiciel ojca to potwierdzi³. Jednak sama uczestnicz-
ka sprzeciwia³a siê temu zeznaniu. Nie zosta³a ona bowiem
wykorzystana.
Dwa tygodnie póŸniej moja kole¿anka otrzyma³a informacje od
swojej uczestniczki. Odwiedzi³a ona siostrê i opowiedzia³a jej
o ustawianiu. Nagle siostra zala³a siê ³zami i oznajmi³a, ¿e to
ona zosta³a wykorzystana przez ojca.

Mój wniosek z tego jest taki, ¿e energia wykorzystywania w ro-
dzinie mia³a doœæ mocne natê¿enie. Przedstawicielka wskaza³a jed-
nak nieodpowiedni¹ osobê.

Przyk³ady te pokazuj¹, jak wa¿ne jest, aby osoba ustawiaj¹ca
rodzinê by³a ostro¿na i nie stwierdza³a faktów zbyt pochopnie. Takie
stwierdzenia bywaj¹ bowiem niebezpieczne. Terapeuci, którzy
mieszaj¹ energiê z faktami, mog¹ w ten sposób speszyæ i dodatko-
wo obci¹¿yæ uczestników.

O przekazaniu kobiecie informacji o b³êdnym stwierdzeniu oj-
costwa poinformowa³ mnie lekarz kliniki psychiatrycznej.

Jednoczeœnie pojawiaj¹ siê wci¹¿ nowe informacje dotycz¹ce
rodzin. Dla osoby ustawiaj¹cej staje siê to pewnego rodzaju utrud-
nieniem. Informacje te wprowadzaj¹ pewne zamieszanie, gdy¿ dal-
sze logiczne prowadzenie rozmowy mo¿e zostaæ zak³ócone przez
niedopuszczalne spekulacje.
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Klientka jest jedynaczk¹. Przez ca³e ¿ycie jest wystraszona, czu-
je siê wci¹¿ winna, nie wiedz¹c, gdzie le¿y tego przyczyna.
Podczas ustawiania ojciec upada na ziemiê. Jej przedstawicielka
jest z³a. Przy nastêpnym pytaniu klientka poinformowa³a nas,
¿e jej ojciec przez piêæ lat by³ ¿o³nierzem bior¹cym udzia³ w wal-
kach. Wiêcej szczegó³ów nie zna, poniewa¿ nie rozmawia siê
o tym w jej rodzinie.
Niew¹tpliwie istniej¹ w rodzinie wydarzenia, które siê ukrywa.
Czêsto tajemnice te zwi¹zane s¹ z wydarzeniami z okresu woj-
ny. Jako osoba ustawiaj¹ca rodzinê nie mogê przedstawiaæ moich
w³asnych przypuszczeñ jako faktów. Dobrze jest jednak spraw-
dziæ owe przypuszczenia.
Czterem innym uczestnikom, jako ofiarom wojny, ka¿ê po³o¿yæ
siê przed mê¿czyzn¹ na ziemi. Mê¿czyzna nie bierze jednak udzia-
³u, ale córka reaguje doœæ gwa³townie. Proszê j¹, by po³o¿y³a siê
obok ofiar. Teraz jest ona bardzo spokojna i czuje siê dobrze na
tym miejscu. Uwa¿a je za w³aœciwe.

Jako osoba ustawiaj¹ca rodzinê nie znam szczegó³owych faktów,
na przyk³ad, czy ojciec pope³ni³ zbrodnie wojenne. Ale takie wyja-
œnienie nie jest potrzebne. Mogê to pozostawiæ bez odpowiedzi.
Nieprecyzyjnoœæ, która jest z tym zwi¹zana, nie szkodzi. Wystar-
czy, jeœli uczucia bêd¹ widoczne.

W ten sposób napotykamy podczas ustawiania na prawdê, ale
nie zawsze jest ona oparta na faktach. Ustawianie dostarcza nam
kontaktu z energiami, które bardzo oddzia³uj¹ na rodziny.

• Czy klient mo¿e wejœæ w bezpoœredni kontakt z polem badawczym? Czy
potrzebuje do tego przedstawiciela?
Tak¿e klient mo¿e wejœæ w kontakt z polem badawczym. Usta-

wianie przeprowadza siê jednak ³atwiej z przedstawicielem. S¹ oni
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elastyczni i dopuszczaj¹ zmiany, podczas gdy osoby ustawiaj¹ce s¹
nieco bardziej przywi¹zane do swoich wspomnieñ i planów.

• Czy przedstawiciele odgrywaj¹ tak¹ rolê jak aktorzy?
I tak, i nie. Nie, poniewa¿ przedstawiciele nie graj¹. To odró¿nia

ich od aktora, który wype³nia okreœlon¹ rolê. Przedstawiciela pro-
wadz¹ energie. Wyzwalaj¹ one reakcje, które czêœciowo dla niego
samego s¹ nieoczekiwane i niewyjaœnione. Tak, poniewa¿ przed-
stawiciel prze¿ywa swoje postêpowanie jako rolê obcej osoby, któr¹
przyjmuje na czas ustawiania. Przedstawiciel odbiera to jako rolê,
poniewa¿ jest z ni¹ zwi¹zany podobnie jak aktor. Np. mo¿e mieæ
jednoczeœnie pewne w¹tpliwoœci, zastrze¿enia natury osobistej.

• Czy klient musi byæ obecny, aby pole zaczê³o oddzia³ywaæ?
Nie. Terapeuci mog¹ ustawiaæ rodzinê klienta, bez jego obecno-

œci. W moich seminariach dokszta³caj¹cych dostrzegam, ku memu
zdziwieniu, ¿e nie robi to ró¿nicy. Przestrzeñ wype³nia siê ju¿ przy
ustawieniu samego klienta i oddzia³uje on tak samo intensywnie.

• Czy ustawienie odzwierciedla okreœlon¹ sytuacjê maj¹c¹ miejsce w okre-
œlonym czasie?
Ustawienia s¹ zasadniczo nieuwarunkowane czasowo. Jeœli coœ jest

odczuwane, nie ma to ¿adnego zwi¹zku z czasem. Jest to tylko odbicie
wewnêtrznego obrazu. Jeœli ktoœ wprowadza okreœlone rozpiêtoœci
czasowe, nie porusza g³êbi, która mo¿e istnieæ w ustawieniu.

Klient przedstawi³ sytuacjê i chce dokonaæ ustawienia. Nagle pyta:
Powinienem opisaæ obecn¹ czy minion¹ sytuacjê? Hellinger prze-
rywa w tym miejscu, poniewa¿ chaos, który zosta³ wywo³any
ow¹ dezorientacj¹, utrudnia³by jak¿e wa¿ne podczas konstelacji
skupienie.
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Z doœwiadczenia z podobnymi sytuacjami wiem, ¿e dzieñ lub
dwa dni póŸniej to pytanie mo¿e byæ ju¿ nieaktualne, a konstelacja
mo¿e okazaæ siê byæ ponadczasowa.

• Czy pole oddzia³uje tylko podczas ustawiania rodzin i osób?
Nie. Pole to nie ogranicza siê do rodziny. W ustawieniach orga-

nizacji poszczególne osoby albo nawet grupy osób reprezentowane
bêd¹ przez przedstawicieli. Ich odczucia s¹ takie same jak sytuacje
osób, których one bezpoœrednio dotycz¹. Ale pole oddzia³uje te¿
w wielu innych formach ustawienia.

Aktor i teatrolog Johannes Galli stworzy³ typologiê 7. g³ównych
negatywnych charakterów, które ochrzci³ mianem: nudziarz, ³ach-
maniarz, typ podchmielony, oszczerca, chwalipiêta, impertynent,
chciwiec.
Nie s³ysz¹c nic o ustawieniach rodzin, wykorzystuje te charakte-
ry jako doradca. Jeœli ktoœ popada w k³opoty, wyszukuje on przed-
stawiciela dla ka¿dego z tych typów. Ci ustawiaj¹ siê obok siebie
w dwóch szeregach. Potem zostaj¹ pytani o radê i ka¿dy odpo-
wiada spontanicznie. Ku zdziwieniu udzielaj¹ oni ca³kowicie
ró¿nych odpowiedzi. Zale¿ne s¹ one od tego, kim jest osoba,
która zadaje pytanie.

Ale jak pokazuje praktyka, ustawiane mog¹ byæ te¿ abstrakcyjne
pojêcia, takie jak œmieræ czy ojczyzna albo nawet przedmioty. Ka¿-
dy przedstawiciel ma jasne, a czasami nawet gwa³towne odczucia.

Klientka mówi o strachu przed uzale¿nieniem od narkotyków.
Ustawiam tylko j¹ i narkotyk, dla którego jako przedstawiciela
wybra³a kobietê.
Ta spogl¹da naprzód, narkotyk jest za ni¹. Nakazujê jej, ¿eby
uwa¿nie s³ucha³a wewnêtrznych impulsów i pod¹¿a³a za nimi,
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nic nie mówi¹c. Obie pozostaj¹ przez minutê w ciszy. Nastêpnie
kobieta odwraca siê powoli, „narkotyk” przygl¹da siê jej czule
i bierze j¹ w ramiona. W tym momencie kobieta zamyka oczy.

To by³o spojrzenie w g³êbiê i w warstwê, które kryj¹ siê pod
strachem przed narkotykiem. Pole obejmuje wiêc du¿o wiêcej ni¿
to, co nas spotyka podczas ustawieñ rodziny. Jest to jednak baza
dla wszystkich innych form konstelacji.

Otwarcie się na pole badawcze:
wzbudzenie duszy

Podczas konstelacji rodziny osoba kieruj¹ca jest bardzo aktywna.
Jednak¿e impulsy co do rozwi¹zania pochodz¹ od przedstawiciela.

Pod koniec ustawienia syn stoi przed ojcem. Proponujê mu pew-
ne rozwi¹zanie i proszê, aby siê uk³oni³. Przedstawiciel syna
stwierdza: muszê siê sk³oniæ a¿ do ziemi. Kiedy to robi, stosunek
miêdzy synem i ojcem, który dotychczas by³ doœæ napiêty, rozluŸ-
nia siê.
Hellinger wykorzystuje czasem tak¹ formê ustawienia, która do
minimum redukuje ingerencje przedstawiciela. Nazywa j¹ wzbu-
dzeniem duszy.

Po tym jak klient wyszuka³ i ustawi³ przedstawicieli, osoba kieru-
j¹ca wypowiada jedynie zdanie: wczujcie siê, odczuwajcie wszystkie
impulsy i pod¹¿ajcie za nimi, nic nie mówi¹c. Nastêpnie przedstawi-
ciele pod¹¿aj¹ za impulsami. Kieruj¹cy stoi z boku i najczêœciej nie
ingeruje. W pewnym momencie daje on jednak znak sugeruj¹cy za-
koñczenie ustawienia i zwalnia przedstawicieli z ich ról.
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Córka ma problemy z matk¹. Ona (przedstawicielka) i jej mat-
ka staj¹ w du¿ej odleg³oœci od siebie. Obydwie patrz¹ w przeciw-
nych kierunkach.
Córka i matka prawie przez 2 minuty stoj¹ w milczeniu, do
momentu, kiedy to pierwsza z nich siê poruszy. Nastêpnie matka
obraca siê powoli i przygl¹da siê córce. Mija kolejna minuta, a¿
ostro¿nie obraca siê córka. Powoli podchodzi w stronê matki.
Równie¿ i ta idzie w jej kierunku. Ostatecznie staj¹ jedna przed
drug¹ i przygl¹daj¹ siê sobie, jak gdyby widzia³y siê pierwszy
raz. Podobnie córka robi jeszcze jeden krok w kierunku matki.
Matka obejmuje córkê i bierze j¹ w ramiona.

Czy przez ten fakt tradycyjne ustawienie rodziny dobiega ju¿ koñca?
Na pierwszy rzut oka postêpowanie to wydaje siê byæ pewnym

rodzajem samorealizacji w kwestii porz¹dków panuj¹cych w rodzi-
nach i pe³ni ono terapeutyczn¹ rolê. Po co w³aœciwie potrzebna jest
jeszcze wiedza o regu³ach? Do czego potrzebuje ich prowadz¹cy?
Przecie¿ wystarczy siê ustawiæ i pozostawiæ wydarzenie swojemu
biegowi!

Takie konstelacje bez u¿ycia s³ów nie mog¹ jednak¿e zast¹piæ
tradycyjnych ustawieñ rodzin. Oczywiœcie i te maj¹ okreœlone dzie-
dziny zastosowañ i pewne za³o¿enia.

Pozwalaj¹ zastosowaæ siê wtedy, gdy chodzi o dynamikê miêdzy
dwiema lub trzema osobami. Wówczas impulsy, jak pokazuje to
przyk³ad, mog¹ jasno i jednoznacznie siê rozwijaæ. Sedno sprawy
jest widoczne i odczuwalne dla klientów.

Jeœli chodzi o ogólny obraz rodziny, konstelacja bez s³ów nie jest
w tym przypadku odpowiednia. Im silniejsze i im bardziej zagma-
twane s¹ uwik³ania systemowe, tym bardziej jest siê zale¿nym od
rozwi¹zañ proponowanych przez reprezentanta.

Hellinger zg³êbi³ zakres zespo³owych uwik³añ i win poprzez kon-
stelacje bez s³ów. I tak, przyk³adowo ustawia³ on uprowadzonych
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i zamordowanych za czasów Pinocheta, czy wojskowej dyktatury
w Argentynie.

W Niemczech jest bardzo du¿o konstelacji dotycz¹cych mordo-
wania ¯ydów przez Niemców w Trzeciej Rzeszy. Podczas jednej
z takich konstelacji, która znajduje siê na kasecie video pod tytu-
³em Zmarli, Hellinger ustawi³ spoœród publicznoœci naprzeciwko
siebie 10 reprezentantów sprawców, jak i 10 przedstawicieli ¿ydow-
skich ofiar, i kaza³ im bez s³ów poddaæ siê ich impulsom. Ka¿dy
z przedstawicieli dzia³a³ i reagowa³ indywidualnie. Wœród poszcze-
gólnych przedstawicieli odgrywa³y siê wzruszaj¹ce sceny bólu, winy,
spotkañ i pojednañ.

Dziêki takim konstelacjom ³atwo jest zrozumieæ, dlaczego Hellin-
ger okreœla je mianem wzbudzenia dusz. Przenikaj¹ one do obsza-
rów, których sam terapeuta nie mo¿e przekroczyæ. Wykraczaj¹ one
jednak poza pewne zasady panuj¹ce w rodzinach.

Porz¹dki mi³oœci s¹ porz¹dkami duszy. Z dusz¹ mogê siê kon-
taktowaæ na ró¿ne sposoby. Raz bardziej powierzchownie, raz
mniej. Potem odkrywam pewne rzeczy, które mog¹ mieæ miej-
sce podczas konstelacji rodzin. Poniewa¿ znam zasady, inge-
rujê tak¿e we wzbudzenia. Coœ takiego jest dozwolone.
Ale istnieje te¿ coœ takiego jak odwrót, wewnêtrzny odwrót
od tego, co dotychczas wiadome. Jest to przeœwiadczenie, ¿e
otwiera siê przestrzeñ, w której oddzia³ywaæ bêd¹ g³êbsze
wymiary duszy. Widzimy to na przyk³adzie obchodzenia siê
z oprawcami i ofiarami. Czêsto bez ingerencji terapeuty zda-
rza siê czasem coœ takiego, czemu nie mo¿emy siê oprzeæ.
Osoby walcz¹ce w konstelacji nie potrafi¹ obroniæ siê przed
pobudzeniem, jakie ich nagle ogarnia. Ma to, tak mi siê przy-
najmniej wydaje, coœ wspólnego z tym, czy terapeuta jest zdolny
stworzyæ tak¹ przestrzeñ, w której czu³by siê on silnie zwi¹za-
ny z si³ami swojej duszy. Ma to tak¿e powi¹zania z tym, czy
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terapeuta ma na tyle si³y, by siê cofn¹æ i jednoczeœnie nie za-
traciæ czujnoœci i jasnoœci umys³u. Dochodzimy tutaj jednak
do swoistego paradoksu: terapeuta jest bardzo aktywny a jed-
noczeœnie bierny. Tak wiêc terapeuta stwarza przestrzeñ dla
takiego ustawiania. Kolejnym warunkiem jest doœwiadczenie
reprezentantów w zakresie rodzinnych konstelacji, jak i w
kwestii odgrywanych przez nich ról.

Podczas seminariów dla pocz¹tkuj¹cych, którzy po raz pierwszy
chc¹ uzyskaæ obraz ich rodziny, jest to podstawowe wymaganie.
Im bardziej doœwiadczeni s¹ uczestnicy, którzy ustawiaj¹, im bar-
dziej ró¿norodne s¹ odczucia reprezentantów, tym ³atwiej docho-
dzi do wzbudzenia duszy.

Mimo ¿e na pozór wydaje siê to byæ bardzo proste, przedsiê-
wziêcie to wymaga od terapeuty du¿o si³y. Wydarzenia biegn¹ prze-
cie¿ niezale¿nie od w³asnych ¿yczeñ i pomys³ów. Czasem przez
d³ugi czas nie wydarza siê nic albo niewiele, a chwilê póŸniej ni
st¹d, ni zow¹d nastêpuje coœ zupe³nie nieoczekiwanego. Muszê
przyznaæ, ¿e dziêki moim doœwiadczeniom jest mi ³atwiej byæ ak-
tywnym, proponowaæ zmianê miejsc i dokonywaæ weryfikacji wy-
powiedzi.

Uwa¿am to za wa¿ne, aby nie mieszaæ konstelacji bez u¿ycia
s³ów z innymi formami ustawiania. Podczas ustawiania bez u¿ycia
s³ów, które prowadzi³ kolega, a które dotyczy³o mojej rodziny,
odebra³em to jako pewien rodzaj utraty si³, kiedy ten po pewnym
czasie ponownie zastosowa³ komunikacjê i aktywn¹ ingerencjê.
Sedno widaæ jak na d³oni: nie chcia³ on po prostu zaakceptowaæ
wyniku.

Kiedy sam podejmujê decyzjê, by prowadziæ konstelacjê bez u¿y-
cia s³ów, prze¿ywam to jako wstêp do g³êbszego wymiaru, który
wymaga ode mnie, jako prowadz¹cego, odwagi. Jestem gotowy
pozostaæ przy milczeniu, gotowy na to, by pozwoliæ siê prowadziæ.
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Liczê siê równie¿ z tym, ¿e koñcowy obraz mo¿e byæ ró¿ny; mniej
lub bardziej przyjemny.

Córka ma problemy z matk¹. Ka¿ê im obu siê ustawiæ i wtedy
dochodzê do wniosku, by przeprowadziæ tê konstelacjê bez u¿y-
cia s³ów. Córka stoi odwrócona, doœæ daleko od matki. Ta patrzy
na ni¹. Po pewnym czasie córka odwraca siê. Nic siê nie dzieje.
Matka robi dwa kroki w stronê córki. Córka znowu siê odwraca.
Matka zatrzymuje siê. D³ugi czas nic siê nie dzieje. Wtedy prze-
rywam ustawianie.

Po tym ustawieniu sam by³em niepewny. Czy to by³o to? Pojawi-
³a siê wewnêtrzna w¹tpliwoœæ: czy mogê w ogóle spodziewaæ siê
po kimœ takiego ustawienia? Czy nie powinienem przesun¹æ dal-
szych konstelacji na jutro czy na pojutrze?

Jednoczeœnie by³em œwiadomy, ¿e przez wypowiadanie takich
w¹tpliwoœci tylko zak³ócam i utrudniam g³êbokie przetwarzanie tego
ustawienia. Ku memu zdziwieniu i uldze mia³o ono po pocz¹tko-
wych trudnoœciach dobre dzia³anie na uczestniczkê. Jej wymagania
wzglêdem ustawiania znik³y po dalszych konstelacjach, a ostatniego
dnia w koñcowej rundzie wróci³a do si³ i by³a ju¿ spokojna.

Hellinger mówi o zakresie pola, z którego pochodz¹ wzbu-
dzenia:

To w³aœnie st¹d pochodz¹ istotne rzeczy. Ze wzglêdu na to, i¿
wymagaj¹ one dobrego wyœrodkowania, nie potrafiê sobie wy-
obraziæ, ¿e s¹ one niwelowane albo ¿e kiedykolwiek mog¹ one
dotrzeæ do ogólnej œwiadomoœci.
Uwa¿am to za wspania³e, ¿e konstelacje rodzin przez poje-
dyncze osoby przygotowuj¹ je do tego albo nawet zmuszaj¹,
by otworzy³y siê one na tê sferê. To z kolei gwarantuje, ¿e owo
przedsiêwziêcie pozostanie wiecznie „¿ywe”.






