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WSTĘP

Miłość a zasady
– przeciwieństwa?

MIŁOŚĆ – STARA ZAGADKA

Czy tak w ogóle mo¿na na sta³e, w spe³nieniu i w mi³oœci ¿yæ
razem z inn¹ osob¹? To stare, doœæ zagadkowe pytanie tak¿e

i w obecnych czasach pozostaje niejako bez odpowiedzi. Tak na
dobr¹ sprawê to od czasów Shakespeare’a nic siê przecie¿ nie zmie-
ni³o. Nawet, kiedy dzisiaj napotykamy na mi³oœæ, konfrontujemy
siê z tak¹ sam¹ jak dawniej têsknot¹, z takimi samymi westchnie-
niami. P³oniemy. Oczy nabieraj¹ swoistego blasku, a obok owej
s³odyczy pojawia siê udrêka i ³zy. W miêdzyczasie pojawia siê
wœciek³oœæ, obrzydzenie i gorycz.

W takim momencie marzenia o mi³oœci wygl¹daj¹ nieco ina-
czej. Przecie¿ tak bardzo chcemy byæ kochanymi i lubianymi –
w³aœciwie wszêdzie i przez wszystkich. Najczêœciej jednak pragnie-

Mi³oœæ jest dymem z parowca;
Rozniecona jak ogieñ, w którego blasku b³yszcz¹ oczy;

Wzburzona, jak morze wezbrane od ³ez;
Czym¿e jeszcze? Roztropn¹ wœciek³oœci¹,

I wstrêtn¹ ¿ó³ci¹, i s³odkim specja³em.

SHAKESPEARE ROMEO I JULIA
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my byæ kochani przez partnera. W³aœnie to jest ten specja³, ten
przysmak, którego sobie wszyscy ¿yczymy.

Ciemne strony mi³oœci wynurzaj¹ siê jednak szybko, najczêœciej
za szybko. Niezm¹cone niczym szczêœcie wywo³ane uczuciem za-
kochania siê w drugiej osobie nie trwa jednak wiecznie.

¯ó³æ zaczyna siê zbieraæ, gdy¿ druga osoba okazuje siê nie tak¹,
jak¹ sobie wymarzyliœmy. Do tego nale¿y dodaæ równie¿, nieco
z ubolewaniem, ¿e i my nie jesteœmy, w oczach partnera, tymi
wyœnionymi.

Rozczarowanie z tego powodu, gniew i rezygnacja potrafi¹ przy-
czyniæ siê do rozwoju niezwykle mocnej si³y, która jest w stanie
obaliæ i zburzyæ wszystko. To w³aœnie w ten sposób dochodzi do
rozbicia zwi¹zków. Naturalnie, wszystkie pary, które doœwiadczy³y
tego przykrego momentu, budowa³y swoje zwi¹zki oparte na na-
dziei i mi³oœci. Jak jednak mo¿e zakoñczyæ siê coœ takiego? Prze-
cie¿ ka¿dy dok³ada do tej ca³oœci tylko to, co w nim najlepsze.
Dlaczego czasami pojawi¹ siê trudnoœci, których, tak na dobr¹
sprawê, nie mo¿na pokonaæ? Czy ¿yczenie spe³nionego zwi¹zku
jest tak trudne do zrealizowania? Czy jest to czymœ niemo¿liwym?
Czy mê¿czyŸni i kobiety s¹ rzeczywiœcie tak ró¿ni od siebie? A mo-
¿e nie potrafimy porozumiewaæ siê ze sob¹? Mo¿e brakuje tutaj
zrozumienia p³ci przeciwnej? Na rynku istnieje obecnie masa po-
radników poruszaj¹cych te kwestie. „Kobiety s¹ z Wenus, a mê¿-
czyŸni z Marsa” – informuj¹ niektóre. Inni próbuj¹ nawet zaleciæ,
co mo¿na zrobiæ, by ze sob¹ wytrzymaæ, nawet jeœli „mê¿czyŸni
nie s³uchaj¹, a kobiety Ÿle parkuj¹”.

Wiedzê, zawart¹ w licznych poradnikach, uwa¿am za bardzo
istotn¹ i pomocn¹. W momencie, kiedy partner i partnerka zaczy-
naj¹ s³uchaæ siebie nawzajem, kiedy próbuj¹ lepiej siê zrozumieæ
i porozumieæ, kiedy staj¹ siê otwarci na siebie, wtedy wszystkie
konflikty ³agodniej¹ i mog¹ znaleŸæ rozwi¹zanie. Jednak dobra wola
i dobre zamiary nie zawsze wystarczaj¹. Przecie¿ wiemy, ¿e tak na-
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prawdê to niezbyt ³atwo jest nam pod¹¿aæ za wszelkiego rodzaju
wskazówkami, nawet jeœli bardzo byœmy tego chcieli.

Wydaje siê byæ w nas coœ niewyjaœnionego, co hamuje nas na
ka¿dym kroku, co blokuje i sabotuje. Znajdujemy siê na szczycie
góry lodowej, spogl¹damy z owego szczytu i planujemy nasz¹ przy-
sz³oœæ. Cztery pi¹te tej góry znajduje siê jednak pod wod¹, a nie-
widzialne przyp³ywy nios¹ nas w kierunkach, w których jednak
nie chcemy pod¹¿aæ.

Celem tej ksi¹¿ki jest miêdzy innymi przypatrzenie siê owym
przyp³ywom, które silniej ni¿ my sami oddzia³uj¹ na nasz zwi¹-
zek i które ów zwi¹zek okreœlaj¹. Taka presja trzyma nas w swo-
ich sid³ach. Jeœli jednak bêdziemy tego œwiadomi, pokonamy owe
przeszkody, a wtedy otworz¹ siê przed nami niezliczone mo¿li-
woœci zmierzaj¹ce do poprawy naszego zwi¹zku.

To, co dzia³a w tle, to liczne zasady, które odkry³ i sformu³owa³
Bert Hellinger. Instrumentem, dziêki któremu mo¿emy poznaæ te
zasady, s¹ konstelacje rodzin odkryte równie¿ przez Hellingera.

Zagadka kryj¹ca siê w s³owie „mi³oœæ” nie zostaje jednak w ten
sposób rozwi¹zana, przygoda zwi¹zana z „zadawaniem siê” z in-
nym cz³owiekiem pozostaje. Ale od czasu do czasu znajdujemy
w naszych postêpowaniach wsparcie, jeœli chodzi o kwestie, które
do tej pory pozostawa³y nierozwi¹zywalne.

„PORZĄDEK W MIŁOŚCI”?

Porz¹dek jest rzek¹, która p³ynie1.
BERT HELLINGER

Jeœli ów „porz¹dek” jest rzeczywiœcie sensownym uzupe³nieniem
albo rozszerzeniem mi³oœci, to o jakim rodzaju porz¹dku tak w³a-
œciwie myœlimy? Z pewnoœci¹ nie o tym, który praktykowali nasi
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przodkowie i w najgorszym przypadku niejako z przymusu rezy-
gnowali oni z ¿ycia pe³nego mi³oœci. A to wszystko jedynie z takie-
go powodu, by sprostaæ wymaganiom rodziców czy spo³eczeñstwa
wraz z panuj¹cym w nim porz¹dkiem. Ten stary porz¹dek uleg³
degradacji w obecnym spo³eczeñstwie. Wystarczy przyjrzeæ siê
otaczaj¹cym nas zwi¹zkom osób. Mo¿na wtedy bez problemu do-
strzec panuj¹cy w nich chaos, który z dnia na dzieñ staje siê coraz
wiêkszy. Rzadko odnajdujemy tam stabilnoœæ. A my, dzieci cha-
osu, ¿yjemy w³aœnie w tej ca³ej otaczaj¹cej nas niepewnoœci, zo-
staliœmy zranieni, zadajemy innym rany i eksperymentujemy
dalej. Czy mi³oœæ mo¿e byæ spe³niona? Bert Hellinger udzieli³ ju¿
wielu wypowiedzi dotycz¹cych porz¹dku, spokoju i równowagi.
Mówi on o czymœ, co nas prowadzi, a jednoczeœnie ukazuje nie-
pewnoœæ i ograniczenie.

Czy jednak owe porz¹dki, które okreœli³ nam Hellinger, nie s¹
czymœ w rodzaju urojeñ przyczyniaj¹cych siê w konsekwencji do
wizji doœæ konserwatywnego œwiata?

Czy w ten oto sposób nie kreujemy niejako w³asnej ideologii
dotycz¹cej nauki i prawdy i czy nie próbujemy jej przy tym za
wszelk¹ cenê przeforsowaæ? Takiego bowiem zdania s¹ krytycy
tego za³o¿enia.

Nie dostrzegaj¹ oni przy tym jednak faktu, ¿e Hellinger prakty-
kowa³ swoje poczynania. Wszystko to, co stworzy³, powsta³o na
bazie licznych badañ; jest wynikiem jego pracy jako terapeuty w za-
kresie konstelacji rodzin. Zatem porz¹dki te nie stanowi¹ ¿adnej
ideologicznej podstawy, która jest niejako przeforsowywana pod-
czas ka¿dego ustawiania. Ma³o tego, za ka¿dym razem reakcje wy-
stêpuj¹ce podczas konstelacji s¹ dog³êbnie analizowane. Tak¿e
i tam nale¿y zadbaæ o zasady.

Dopiero wtedy, kiedy ustawianie przynosi uczestnikom zado-
wolenie i satysfakcjê, dopiero wtedy, kiedy zostaj¹ oni oplecieni
sieci¹ zwi¹zków panuj¹cych w ich rodzinach i kiedy to czuj¹ siê
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docenieni, mo¿na mówiæ o dobrym porz¹dku. Podczas gdy jeden
z porz¹dków „dzia³a” na zewn¹trz i pozostaje na powierzchni,
inny, maj¹cy swoje korzenie we wnêtrzu, dzia³a w g³êbi.

¯ycie nieustannie siê zmienia. Rozwój i postêp nabieraj¹ w dzi-
siejszych czasach ogromnej prêdkoœci. Wszystko pêdzi. Para, któ-
ra dopiero rozpoczyna wspólne ¿ycie, nie wie jednak, dok¹d tak
naprawdê prowadzi owa droga, któr¹ to ona pod¹¿a. Tak¿e spo-
³eczeñstwo i pary siê zmieniaj¹. WeŸmy od tak, dla przyk³adu,
postêpy w dziedzinie medycyny. Mam tu na myœli klonowanie.
To w³aœnie na tym przyk³adzie widzimy, jak w doœæ szybkim
czasie nast¹pi³a zmiana, zmiana zwi¹zana z szerokimi mo¿liwo-
œciami (od poczêcia do narodzin). Mia³a ona ogromny wp³yw
zarówno na pary, jak i osoby nie ¿yj¹ce w zwi¹zkach. W ten oto
sposób konstruujemy niejako œwiat na nowo i zawsze, bez wzglê-
du na przemijaj¹cy czas, jesteœmy zdolni do tego typu przedsiê-
wziêcia.

Pomimo to ¿yje w nas nadal ten „stary cz³owiek”, g³osz¹cy swoje
stare przekonania, cz³owiek ze swoimi niezmiennymi oczekiwa-
niami i ze swoimi starymi ranami. Jest on nadal, mimo wszelkich
zawirowañ i zmian, cz¹stk¹ nas. Dlatego te¿ bardzo wa¿ne jest,
by zrobiæ niejako inwentaryzacjê. Nie chodzi jednak o to, by na
podstawie spisu dokonywaæ w³asnego rozgrzeszenia. Broñ Bo¿e!
Chodzi o to, by przypatrzeæ siê dok³adnie temu wszystkiemu, co
na nas oddzia³uje i w ten sposób spróbowaæ zaprzyjaŸniæ siê z tym
odkryciem.

To, co prezentuje Hellinger, jest pod wieloma wzglêdami ar-
chaiczne, jeœli chodzi o porz¹dek, który oddzia³uje wewn¹trz nas
samych. Porz¹dek ten kieruje nami bardziej, ni¿ my sami jeste-
œmy tego œwiadomi. Niezale¿nie, czy tego chcemy, czy te¿ nie.
Dlatego te¿ wydaje mi siê, ¿e temu problemowi nale¿y poœwiêciæ
nieco czasu, by chocia¿ doœwiadczyæ, do jakiego stopnia porz¹-
dek ten ma wp³yw na nasze ¿ycie i na nasz zwi¹zek.
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ROZDZIAŁ 5.

Wokół seksualności

Ci¹g³y byt rodzaju ludzkiego jest dowodem jego po¿¹dania.
ARTHUR SCHOPENHAUER

KORZENIE SEKSUALNOŚCI

Zagadkowoœæ zwi¹zana z tematem seksualnoœci dostrzegana
jest zwykle wtedy, kiedy przygl¹damy siê temu zjawisku nie-

jako z zewn¹trz. Andreas Eschbach w swojej naukowo-fantastycz-
nej powieœci stwierdza to samo co Bernard Abel, który próbuje
zg³êbiæ ow¹ seksualnoœæ skryt¹ w cz³owieku, powiedzia³bym ra-
czej, jej ogromne pok³ady. To w³aœnie on analizuje przez ca³e dni
w miejskiej bibliotece ksi¹¿ki z dziedziny biologii, zoologii i sek-
su, i dziwi siê temu, co w nich znajduje:

Przeczytał on bowiem coś o homoseksualności wśród gęsi,
o masturbujących się jeleniach i o niezobowiązującym sek-
sie uprawianym przez delfiny, dowiedział się, że norka i soból
kopulują osiem godzin, że niedźwiedzie grizli romansują ze
sobą co dwa – trzy lata przez cały miesiąc, a po romansie



144

każde idzie w swoją stronę i już nigdy więcej się nie spoty-
kają i że samiec modliszki zwyczajnej podczas zapłodnienia
pozwala konsumować się przez swoją partnerkę tak długo,
aż pozostanie mu jedynie tylko ta cześć ciała, w której znaj-
dują się organy płciowe. Jednak wszystkie te dziwaczne de-
tale mogą tylko na pierwszy rzut oka sprawiać wrażenie, że
to właśnie opisane wyżej gatunki mają najbardziej rozwiniętą
seksualność.
Tak naprawdę, to żadnej z istot na tej planecie seks nie doty-
czy tak bardzo jak ludzi.
Kopulacja wśród innych gatunków zwierząt trwa może nie-
co dłużej, jest bardziej intensywna, ale przecież także i lu-
dzie byli zawsze gotowi do uprawiania seksu; i to o każdej
porze roku, prawie przez całe życie, nawet jeśli z wiekiem
pojawiały się i pojawiają pewne problemy. To oni tak na-
prawdę byli jedynymi, którzy chętnie przyglądali się innym
osobom, które właśnie się kochały. Ale i też byli oni jedyny-
mi istotami, dla których seks był często powodem kłótni.
Różnorodne poglądy dotyczące moralności przyczyniły
się niejako do stwierdzenia, że jeśli ludzie robią coś na
dłuższą metę, to mają z tego powodu lekkie wyrzuty su-
mienia67.

Istota pozaziemska dziwi siê owej osobliwoœci – my jako osob-
niki, których sprawa ta najbardziej dotyczy, przyzwyczailiœmy siê
ju¿ do tego i jest to dla nas poniek¹d zrozumia³e.

Moc i potrzeba rozmna¿ania siê jest podstawowym instynktem
charakterystycznym dla ka¿dego gatunku. Nikt bowiem nie chce,
by dany gatunek wygin¹³ i dlatego owa chêæ jego utrzymania stoi
w³aœciwie na pierwszym miejscu. Œrodkiem sprzyjaj¹cym rozmna-
¿aniu siê jest seks – to dziêki niemu istniejemy i to z nim wi¹¿e-
my nasz¹ egzystencjê.
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Kwestia rozmna¿ania siê jest indywidualn¹ spraw¹ ka¿dego cz³o-
wieka. Dlatego te¿ w czasach, kiedy mieliœmy do czynienia z wy-
¿em demograficznym, przystopowano nieco w tej sprawie. Nie
oznacza to, ¿e ca³kowicie zrezygnowano z seksu. To przecie¿ lu-
dzie odkryli ów fenomen.

To my odnaleŸliœmy mi³oœæ i partnera, i spróbowaliœmy po³¹czyæ
ze sob¹ obie te rzeczy. Wy¿ demograficzny zyska³ na znaczeniu.
Nie³atwo przychodzi nam jednak przygl¹danie siê zaspokajaniu
w³asnych potrzeb seksualnych. Jest to zwi¹zane ze wstydliwoœci¹,
jedn¹ z cech charakteru ludzi, która odró¿nia nas od innych ga-
tunków. Wiem, ¿e mo¿e zabrzmieæ to doœæ brutalnie, ale ca³a ro-
mantycznoœæ, mi³oœæ, ma³¿eñstwo i tak dalej s¹ jedynie œrodkami
prowadzaj¹cymi do celu.

Dlaczego kobieta (ostatnimi czasy te¿ i mê¿czyzna) chce byæ
³adna i po¿¹dana? Zapominamy po prostu o naturalnym popê-
dzie, który opiera siê „tylko na jednym”, na dzieciach!

Biologiczna potrzeba jest niejako podstaw¹ tego, dlaczego mê¿-
czyŸni i kobiety chc¹ byæ razem.

HELLINGER: HELLINGER: HELLINGER: HELLINGER: HELLINGER: Związek partnerski jest największą i najważniejszą
rzeczą. Przecież to my wszyscy istniejemy tylko i wyłącznie
dzięki niemu. To przez związek przekazujemy miłość dalej.
Jest on jakby podstawą, jeśli chodzi o przekazywanie życia.
To przecież będąc w związku jesteśmy najbardziej związani
z tym, co kieruje światem i co jest w nim najistotniejsze. Siła ta
oddziałuje w związku w sposób dość szczególny. To właśnie
podczas bycia z partnerem jesteśmy z nią najbardziej powią-
zani.
Tym, co utrzymuje związek, jest przede wszystkim obdarowy-
wanie się miłością poprzez seks. To właśnie ono łączy nas
najbardziej z ową siłą. Dlatego też obdarowywanie się jest
niejako czymś, co duchowe. Można by powiedzieć, że jest
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ono czymś magicznym, tajemniczym, a jednocześnie czymś
powiązanym z religią.
Niektórzy nie przypisują jednak owemu obdarowywaniu żad-
nej wartości: twierdzą, że nie jest to nic innego jak zwykły po-
pęd i że nie ma to nic wspólnego z tym, co duchowe.
W rzeczywistości wygląda to jednak odwrotnie68.

Zwi¹zek miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ jest skierowany na prokre-
acjê. Mam tu na myœli spe³nienie, którym s¹ dzieci. To dziêki dziec-
ku wiêŸ miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ staje siê jeszcze silniejsza i to
niezale¿nie od innych zaistnia³ych okolicznoœci.

Zanim pojawi siê dziecko, partnerzy ¿yj¹ ze sob¹ przez lata w szczê-
œliwym, spe³nionym i opartym na mi³oœci zwi¹zku. Pewnego dnia
mê¿czyzna robi jednak skok w bok i ukochana zachodzi w ci¹¿ê.
W takim przypadku nale¿a³oby zatem opuœciæ pierwsz¹ ¿onê i zwi¹-
zaæ siê z now¹ kobiet¹ i dzieckiem.

W tym momencie okazuje siê jednak, ¿e owo obdarowywanie siê
poprzez seks – tak¿e bez mi³oœci – niesie ze sob¹ pewne ryzyko,
g³ównie z powodu dziecka. To dziêki niemu para staje siê rodzi-
cami i w ten sposób partnerzy zostaj¹ po³¹czeni ze sob¹ jeszcze silniej.

45-letni kawaler zosta³ ojcem. Ma córkê. Kiedy jego partner-
ka, z któr¹ by³ przez pó³ roku, zasz³a w ci¹¿ê, zwi¹zek mia³ siê
prawie ku koñcowi. Kobieta powiedzia³a mê¿czyŸnie, ¿e chcia-
³aby usun¹æ ci¹¿ê. On jednak postanowi³, ¿e urodzi ona dziec-
ko. Pomiêdzy tym mê¿czyzn¹ i kobiet¹ nie ma mi³oœci – istnieje
jednak wiêŸ powsta³a przez wspólne dziecko.

HELLINGER: HELLINGER: HELLINGER: HELLINGER: HELLINGER: Seks prowadzi do miłości. Tam, gdzie ma miejsce ob-
darowywanie się miłością przez seks, tam są dzieci. Ważne
jest tutaj także pewne duchowe nastawienie. Seksualność nie
dotyczy jedynie aktu obdarowywania się. Związane z nią jest
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bowiem silne poczucie macierzyństwa, ojcostwa, rodziciel-
stwa, jak i odpowiedzialności. Pomimo że wszystko to jest wy-
nikiem popędu, to i tak pielęgnujemy owe uczucia. Ja
osobiście nie widzę w tym nic sprzecznego.
W przypadku, kiedy nie wiążemy seksualności z obdarowy-
waniem się, także ze względu na dzieci, zostaje ona niejako
stłumiona. Wtedy ma ona również w pewnym sensie mało
wspólnego z miłością. W takim przypadku otwieramy się, nie-
co przy tym ryzykując, na coś, co trwa długo i w dodatku
wiąże. W miarę upływu czasu dostrzegamy jednak, że seksu-
alność jest pewnym lekarstwem dla obojga partnerów. Le-
czy zarówno ciało, jak i ducha. I o tym należy pamiętać69.

OWOCE SEKSUALNOŚCI

Ochota: najmniej wstrêtna odmiana smutku i przygnêbienia.
AMBROSE BIERCE

Kiedy korzenie owej seksualnoœci tkwi¹ w rozmna¿aniu siê, jej
owoce wystarcz¹ na d³ugo.

HELLINGER: HELLINGER: HELLINGER: HELLINGER: HELLINGER: Niezręczność nazywania intymnych rzeczy po imie-
niu i określanie czegoś jako pierwsze i następne związana
jest bez wątpienia z tym, że w naszej kulturze obdarowywa-
nie się miłością przez mężczyznę i kobietę wydaje się być dla
wielu osób utrapieniem i niegodną naturalną potrzebą.
Należy jednak stwierdzić, że jest to najlepszy i najbogatszy
sposób obdarowywania się. Żadna inna czynność, którą wy-
konujemy, nie ma w sobie tyle harmonii i porządku. Żadna
z nich nie wypełnia tak naszego życia i nie skłania nas do
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pewnych zobowiązań. Nic nie niesie bowiem za sobą takiej
duchowej radości, a w jej następstwie nowego życia. Żadne
inne poczynanie człowieka nie jest bardziej ryzykowne i nie
ma tylu skutków. Nic nie czyni nas mądrzejszymi, bardziej ludz-
kimi i wielkimi niż okoliczność, kiedy mężczyzna bierze za żonę
kobietę, którą kocha i odwrotnie. W porównaniu do tego
wszystkie inne ludzkie przedsięwzięcia wydają się być tylko
przygotowaniem, pewną pomocą albo następstwem, no,
może jeszcze dodatkiem, albo też funkcjonują one na zasa-
dzie braku i środka zastępczego.
Obdarowywanie się miłością przez kobietę i mężczyznę jest
rzeczą nieco upokarzającą, to fakt. Nigdzie indziej bowiem
nie mamy do czynienia z nagością i ujawnianiem naszego
najczulszego miejsca. Nic nie przynosi nam tyle wstydu, co
pokazywanie miejsca, w którym mężczyzna kocha się z ko-
bietą, w którym odkrywają oni siebie nawzajem i w którym
stają się jednością.
Obdarowywanie się miłością wymaga od nas szczególnej
odwagi. Kiedy mężczyzna i kobieta łączą się ze sobą, obo-
jętnie, czy na początku, czy też przed spełnieniem albo na
koniec, patrzą sobie przy tym głęboko w oczy i dostrzegają
wtedy pewne granice i umiar70.

Temat seksualnoœci podczas konstelacji by³ do tej pory rzadko
poruszany. Ostatnimi czasy dochodzi jednak coraz czêœciej do
sytuacji, kiedy reprezentanci prze¿ywaj¹ pewnego rodzaju ci¹go-
ty. Wtedy na przyk³ad robi siê komuœ gor¹co, w oczach pojawia
siê b³ysk, oddech staje siê coraz szybszy, a poci¹g w stosunku do
p³ci przeciwnej nabiera ogromnych rozmiarów. Szczerze powie-
dziawszy, to ma³o mia³em do czynienia z konstelacjami, które
mia³yby bezpoœredni zwi¹zek z seksualnoœci¹. Jedynym zagadnie-
niem, które coraz czêœciej siê pojawia, jest „wykorzystywanie”.






