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Wstêp
W zakresie bardzo rozpowszechnionych ju¿ na
œwiecie metod psychoterapii grupowej coraz
wiêksz¹ uwagê przyci¹ga przedziwna metodologia ultra-krótkoterminowej systemowej terapii
rodzin Berta Hellingera (3, 4, 5, 6).
Uzasadnienie i skutecznoœæ tej metody terapeutycznej, rozpatruj¹cej tylko najbardziej elementarne dane o pacjencie i jego rodzinie, wypracowanej jedynie w oparciu o intuicjê i obserwacje
dokonywane w trakcie jej praktykowania, po
latach, jak siê wydaje, znajduj¹ wyjaœnienie
poprzez uwzglêdnienie najbardziej subtelnych
efektów fizyki kwantowej.
W pierwszej swojej ksi¹¿ce Bert Hellinger nie
podejmuje siê wyjaœnienia, dlaczego jego metoda jest skuteczna (3). Jedynie dziennikarka Gabriele van Hovel, przeprowadzaj¹c wywiad z autorem metody, bêd¹cy treœci¹ w/w ksi¹¿ki, napomyka o mo¿liwoœci wyjaœnienia mechanizmu le¿¹cego u podstaw tej techniki diagnostyczno-terapeutycznej w oparciu o tzw. pola morfogenetyczne Ruperta Sheldrake’a (11).
W tekstach opublikowanych przez Berta Hellingera w latach 2001–2002, dostêpnych tak¿e w
obrêbie jego homepage, autor odwo³uje siê ju¿
jednak do zjawiska sprzê¿enia kwantowego
(entanglement) (2, 7, 8, 9).
Metoda jest tak niezwyk³a, i¿ niemo¿noœæ wyjaœnienia le¿¹cych u jej podstaw racjonalnie

rozumianych mechanizmów sprzê¿enia kwantowego budzi³oby tak du¿e w¹tpliwoœci, i¿ wiêkszoœæ zainteresowanych lekarzy i pacjentów nie
zechcia³aby zapewne zwróciæ na ni¹ wiêkszej
uwagi.
Podajemy wiêc poni¿ej w przypisach do niniejszego artyku³u elementarne dane o sprzê¿eniu
kwantowym. Prezentacjê metody zaczniemy
jednak od opisu techniki stosowanej w praktyce,
a póŸniej przytoczymy podstawowe pojêcia i za³o¿enie uwzglêdniane przez Hellingera.
Sposób realizowania seansu
diagnostyczno-terapeutycznego ultra-krótkoterminow ej systemowej terapii
rodzin wg metody Berta Hellingera
Diagnostyka i terapia metod¹ Berta Hellingera
nie wymaga ¿adnego sprzêtu, co nie oznacza
jednak, i¿ realizacja seansu jest ³atwa i prosta.
Konieczna jest obecnoœæ pewnej grupy osób,
które pocz¹tkowo s¹ jedynie obserwatorami
wydarzeñ, a w póŸniejszej fazie seansu czêœæ
z nich pe³ni rolê tzw. reprezentantów ¿yj¹cych
i zmar³ych cz³onków rodziny pacjenta.
W seansie bierze udzia³ ponadto terapeuta
i „pacjent”, lub szerzej – osoba, która czuje siê
nie tylko chora, ale i nieszczêœliwa, która dozna³a powa¿nego wypadku lub która zaczê³a przejawiaæ znaczne zaburzenia zachowania.
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Pacjent podaje terapeucie istotne dane o swojej
rodzinie. Nie s¹ potrzebne dane o samopoczuciu, pogl¹dach, zapatrywaniach cz³onków
rodziny, itp. Wa¿ne s¹ tutaj jedynie fakty
o znacz¹cych wydarzeniach ¿yciowych, takich
jak œmieræ najbli¿szych cz³onków rodziny, rozwód, separacja, komplikacje przy narodzinach,
œmieræ matki przy porodzie, œmieræ dziecka przy
porodzie, wykluczenie (izolacja) kogoœ z cz³onków najbli¿szej rodziny.
Korzystaj¹c z tych danych, terapeuta dokonuje
tzw. „ustawienia rodziny” przy pomocy reprezentantów jej cz³onków, zaproszonych na œrodek
sali spoœród grupy obserwatorów.
Ustawienie to oddaje relacje pomiêdzy cz³onkami analizowanej rodziny „pacjenta”. Tak np.
jeœli rodzice pacjenta rozwiedli siê, to terapeuta
ustawia ich plecami do siebie. Osoby zwi¹zane
emocjonalnie staj¹ blisko siebie naprzeciwko,
bêd¹c zwróceni do siebie twarz¹. Istotne jest, ¿e
owo ustawianie rodziny powinno obejmowaæ
osoby zmar³e oraz osoby „wykluczone” z rodziny. W sensie omawianej metody s¹ one nadal
cz³onkami rozpatrywanej grupy.
Terapeuta zadaje czasem dodatkowe pytania,
sprawdza, czy pacjent ocenia ustawienie jako
„w³aœciwe”. Na temat ten mog¹ siê wypowiadaæ
tak¿e osoby obserwuj¹ce owo „ustawianie”.
O dziwo reprezentanci zaczynaj¹ odczuwaæ w
trakcie takiego seansu emocje, które s¹ zrozumia³e jedynie wtedy, jeœli przyj¹æ, i¿ w jakiœ przedziwny sposób odbieraj¹ stan ducha osób, które
reprezentuj¹. Podobno nieobecni cz³onkowie
analizowanej rodziny czasami tak¿e odczuwaj¹
w tym w³aœnie czasie pewne doznania „pozazmys³owe”.
Terapeuta obserwuj¹c zrealizowane „ustawienie”,
mo¿e odnosiæ wra¿enie, i¿ uk³ad nie jest adekwatny wzglêdem rzeczywistoœci. ¯¹da od
pacjenta dodatkowych informacji. Czêsto uzyskuje on wtedy zaskakuj¹ce wa¿ne uzupe³nienia,
np. takie, i¿ matka mia³a bliŸniacz¹ siostrê, która
zmar³a we wczesnym dzieciñstwie, lub i¿ oddano
dziecko do adopcji.
Ustawienie musi byæ wtedy zmodyfikowane.
Z chwil¹ uzupe³nienia uk³adu przez osoby wykluczone, izolowane, zapomniane, a które maj¹
pe³ne prawo przynale¿noœci do rozpatrywanej
grupy, wszyscy reprezentanci czuj¹ siê lepiej.
Wnioski p³yn¹ce ze zrealizowanego seansu s¹
wiêc konkretne. Potrzebne jest przywrócenie
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uczestnictwa osobom wykluczonym, oddanie
czci (tzw. pok³on, proœba o b³ogos³awieñstwo –
jak mówi Hellinger) b¹dŸ przywrócenie pamiêci o
istotnych osobach zmar³ych.
Celem seansu jest jedynie wykazanie pacjentowi
„niezak³amanej rzeczywistoœci”. Terapeuta nie
zajmuje siê natomiast dalsz¹ pomoc¹. Hellinger
zak³ada, ¿e odkrycie prawdziwej rzeczywistoœæ
uruchamia si³y, które oddzia³uj¹ potem niejako
samoczynnie.

Podstawowe pojêcia i za³o¿enia ultra-krótkoterminowej systemowej terapii rodzin
Kolektywna „podœwiadomoœæ” grupy istotnej
Zrealizowanie tysiêcy omówionych „ustawieñ” i
baczne obserwacje doprowadzi³y Hellingera do
wniosku, ¿e ka¿dy z nas podlega oddzia³ywaniom, jak ujmuje on to w jêzyku angielskim, tzw.
collective conscience. Owa podœwiadomoœæ
grupowa przymusza nas do dzia³añ, które by³oby
trudno wyt³umaczyæ w inny sposób. Zdaniem
Hellingera do „grupy istotnej” nale¿¹: rodzice, ich
dzieci, rodzeñstwo rodziców, rodzice rodziców.
Jest wa¿ne, ¿e do „grupy istotnej” nale¿¹ niektóre osoby, które nie s¹ spokrewnione. Zasad¹ jest
tzw. poprzednictwo („pozostawienie miejsca”).
Tak wiêc nale¿¹ tu poprzedni partnerzy dziadka
/babci, rodziców i osoby rozpatrywanej. Hellinger
podaje przyk³ad, ¿e jeœli np. ojciec pewnej osoby
mia³ romans pozama³¿eñski z pewn¹ kobiet¹
i dokonano aborcji poczêtego p³odu, to kobieta ta
i poczête dziecko nale¿¹ do systemu. Hellinger
twierdzi, ¿e do systemu nale¿¹ równie¿ ofiary
morderstwa i/lub gwa³tu dokonanego przez
kogoœ z wymienionych ju¿ cz³onków „grupy
istotnej”. Podœwiadomoœæ kolektywna kieruje siê
pewnymi prawid³owoœciami. Nikt z cz³onków
„grupy istotnej” nie powinien byæ wykluczony
b¹dŸ zapomniany. Jeœli uczestnictwo realnego
cz³onka grupy bêdzie zanegowane, to w przysz³ych pokoleniach ktoœ z cz³onków „grupy istotnej” bêdzie podœwiadomie odtwarza³ los osoby
wykluczonej. Jest to tzw. uwik³anie. Wed³ug Hellingera uwolnienie od uwik³ania mo¿e byæ
osi¹gniête przez ponowne realne, pamiêciowe
lub symboliczne w³¹czenie do „grupy istotnej”
osoby wykluczonej. Ustawianie rodziny ma na
celu wykrycie takiego w³aœnie uwik³ania.
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Uwik³anie
Uwik³anie polega na podœwiadomym odtwarzaniu
losów jakiegoœ starszego cz³onka „grupy istotnej”, który zosta³ pozbawiony prawa do uczestnictwa w grupie, który zosta³ wykluczony, izolowany itp. Doœæ czêsto zdarza siê, ¿e rodzice, bêd¹c
zagniewani, przestaj¹ utrzymywaæ kontakty z
którymœ ze swoich dzieci. Zdarza siê tak¿e, i¿
dzieci izoluj¹ siê od swoich rodziców. Bardzo
czêsto rodzina przestaje wspominaæ osobê,
która pope³ni³a samobójstwo. Zdarza siê, ¿e nie
mówi o matce, która zmar³a przy porodzie, gdy¿
budzi to lêk przed posiadaniem w³asnych dzieci.
Hellinger twierdzi, ¿e wspomniana wy¿ej podœwiadomoœæ „grupy istotnej” nie godzi siê z pozbawieniem „równych praw” kogokolwiek
z cz³onków grupy i zmusza kogoœ z ¿yj¹cych
póŸniej do podœwiadomego odtwarzania jego
losów.
Najczêstsze rodzaje dynamiki uwik³ania
Hellinger twierdzi, ¿e uwik³anie przejawia siê
najczêœciej przez nastêpuj¹ce rodzaje dynamiki
¿yciowej – lub inaczej, przyjête podœwiadomie
przeœwiadczenia: „Pod¹¿ê w œlad za tob¹, bêdê
realizowaæ twoje przeznaczenie”, „Umrê zamiast
ciebie”, „Lepiej, abym ja odszed³ ni¿ Ty”, „Odpokutujê twoj¹ winê”.
Poczynania terapeutyczne
Metoda jest nazywana terapi¹ ultra-krótkoterminow¹, gdy¿ na ogó³ realizowany jest tylko
jeden seans tzw. „ustawiania rodziny” (family
constellation). Nie zawsze udaje siê wyjawiæ
zachodz¹c¹ dynamikê powoduj¹c¹ patologiê
rodzinn¹. Jeœli jednak seans jest udany, wtedy
uzewnêtrznia siê uwik³anie b¹dŸ inne znaczne
obci¹¿enie emocjonalne, które jest przyczyn¹
choroby. Hellinger pisze o tym subtelnym etapie
nastêpuj¹co: „(…) kiedy inscenizujê rodzinê,
pojednycze osoby, które wchodz¹ w jej sk³ad,
czuj¹ dok³adnie, co w owej rodzinie siê dzieje,
choæ prawdziwi cz³onkowie s¹ daleko st¹d (…).
Dziêki ustawieniu uzyskujê nagle dostêp do
rzeczywistoœci, która jest dla mnie niedostêpna
w myœleniu. Coœ wychodzi na œwiat³o dzienne,
coœ, co by³o wczeœniej ukryte. Kiedy to coœ siê

ujawnia, mogê sprawdziæ, czy istnieje rozwi¹zanie (…). Rozwi¹zanie w obrêbie rodziny
ustawionej oddzia³uje na rodzinê realn¹. Nawet
jeœli jej cz³onkowie o tym nie wiedz¹ (...)”.
Czynnikiem dzia³aj¹cym jest ponadto uœwiadomienie pacjentowi realnej sytuacji w rodzinie. To
uœwiadomienie pacjentowi prawdziwej konstelacji rodziny mo¿na traktowaæ jak diagnozê. Od
tego momentu pacjent mo¿e zacz¹æ uwzglêdniaæ
ow¹ diagnozê. Hellinger s¹dzi jednak, ¿e to jest
ju¿ raczej zadanie pacjenta – b¹dŸ bêdzie
dzia³aæ, jak on to ujmuje, rzeczywistoœæ i tzw.
„si³y wiêksze”. Pisze on na ten temat
nastêpuj¹co: „W³aœciwa pomoc nie przychodzi
od ludzi, lecz od rzeczywistoœci (…) od widzialnej
ju¿ rzeczywistoœci (...), gdy rzeczywistoœæ zostaje
wyprowadzona na œwiat³o dzienne, trudno jest
ju¿ j¹ zignorowaæ (…) nawet ci, którzy jej nie
widz¹, nie mog¹ ju¿ powiedzieæ, ¿e im jej nie
pokazano. Pokazano im, co czyni¹. Nie mog¹
udawaæ niewinnych, jak przedtem…”
Tym niemniej Hellinger wys³awia jednak pewn¹
ogóln¹ praktyczn¹, konkretn¹ radê dla
pacjentów, którzy dziêki zrealizowanemu przez
niego „ustawieniu” odkryli coœ niezwyk³ego i nieznanego im wczeœniej. Najogólniej mówi¹c, radzi on jak „rozluŸniæ uwik³anie”. To zalecenie,
mówi¹c w najwiêkszym skrócie, sprowadza siê
do tego, aby albo w³¹czyæ na powrót wykluczonych
cz³onków „grupy istotnej” (1); b¹dŸ, jeœli nie jest
to ju¿ mo¿liwe zacz¹æ „oddawaæ im honor”. To
drugie dzia³anie naj³atwiej bêdzie wyjaœniæ, przytaczaj¹c przyk³ad podany przez autora omawianej tu metody (3). Przyk³ad ów dotyczy sytuacji
zachodz¹cej doœæ czêsto. Pewien mê¿czyzna
zakochuje siê w innej kobiecie. Porzuca ¿onê,
podaj¹c jej nieprawdziwe, powierzchowne wyt³umaczenie. Po latach, maj¹c ju¿ dzieci ze swoj¹
drug¹ ¿on¹, nagle doznaje szoku. Jego córka,
nie znaj¹c zreszt¹ wczeœniejszego biegu ¿ycia
swojego ojca, nagle „bez powodu” staje siê
agresywna, uderza go nawet w twarz, nie t³umacz¹c swojego zachowania. Córka, bêd¹c uwik³ana, reprezentuje by³¹, pierwsz¹ ¿onê owego
mê¿czyzny. Zdaniem Hellingera omówione tu
„uwik³anie” córki owego mê¿czyzny mog³oby byæ
zmniejszone, gdyby jego druga ¿ona przekazywa³a jego pierwszej ¿ony ‘komunikaty’ o treœci:
„mam tego mê¿czyznê i wiem, ¿e Ty cierpisz
z tego powodu, rozumiem Twoj¹ stratê i jest mi
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przykro z powodu doznanej przez ciebie niesprawiedliwoœci, proszê Ciê jednak mimo wszystko abyœ by³a przyjazna dla mnie i dla moich
dzieci”. W opisywanym tu przyk³adzie zmniejszenie (lub zlikwidowanie wrêcz) uwik³ania
wymaga, aby córka owego mê¿czyzny „przekaza³a (przekazywa³a)” pierwszej ¿onie swojego
ojca komunikat o treœci: „nale¿ê tylko i wy³¹cznie
do mojego ojca i do mojej matki; cokolwiek zachodzi³o pomiêdzy wami, to nie s¹ moje sprawy”.

Pojêcia pomocnicze wa¿ne dla poczynañ
terapeutycznych maj¹cych na celu
zmniejszenie uwik³ania
Uzurpacja dzieci
Dziecko powinno uœwiadamiaæ sobie, ¿e nie
mo¿e zamieniæ rodziców, dlatego powinno uznaæ,
i¿ s¹ to najlepsi i w³aœciwi rodzice. Rodzice s¹
jedynie ostatnim ogniwem ³añcucha pokoleñ
przenosz¹cego „fenomen ¿ycia”. Dziadkowie,
pradziadkowie i dalej cofaj¹c siê wstecz mogli
mieæ ró¿ne charaktery, tym niemniej poprzez ów
³añcuch pokoleñ dziecko uzyska³o ¿ycie. Dziecko „dosta³o” niejako ¿ycie od rodziców, dlatego
musi uznaæ, i¿ jest wobec nich „wtórne”, a wiêc
niejako „mniejsze”. Honoruj¹c rodziców, czujemy siê silni, osoby w depresji na ogó³ s¹ w stanie
wojny z którymœ z rodziców. Hellinger krytykuje
te kierunki psychoterapii, które „ustawiaj¹ pacjentów” przeciwko rodzicom.
Co wiêcej, s¹dzi on, ¿e dziecku nie wolno ingerowaæ w tajemnice rodziców. Pisze na ten temat
nastêpuj¹co: „(…) je¿eli rzecz dotyczy winy
rodziców lub intymnych relacji miêdzy nimi,
ka¿de pytanie ze strony dzieci jest ogromn¹
uzurpacj¹; dzieci powo³uj¹ ich przed swój w³asny
trybuna³ i ¿¹daj¹: usprawiedliwcie siê!!...dziecko,
które to robi, samo surowo siê karze. Nawet
je¿eli rodzice z w³asnej woli opowiadaj¹ mu
o swoich relacjach intymnych. Karze siê przez
sam fakt, i¿ wie o tym. Kara jest tym wiêksza, im
bardziej dziecko jest tego ciekawe (...). Dziecko
nie wybiera swoich rodziców, dlatego dziecko
musi przyj¹æ od rodziców ¿ycie tak, jak mu je
przekazuj¹ (…). Spoufalenie miêdzy rodzicami
i dzieæmi, jakie dziœ obserwujemy, jest niekorzystne dla dzieci”.
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WiêŸ pomiêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ wskutek
aktu seksualnego
Do istotnych spostrze¿eñ Hellingera, u³atwiaj¹cych rozumienie dynamiki procesów miêdzyludzkich, nale¿¹ jego uwagi dotycz¹ce nastêpstw
aktu seksualnego. Twierdzi on, ¿e wytwarza siê
wtedy miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzna wiêŸ, która
nie mo¿e byæ unicestwiona. Hellinger podkreœla,
¿e nie ma to nic wspólnego z rytua³ami ani ceremoniami zaœlubin, lecz jest wynikiem okreœlonego
efektu fizycznego. Twierdzi, ¿e potwierdzaj¹ to
obserwacje skutków zaistnienia takiej wiêzi.
Czêsto nowy zwi¹zek pomiêdzy kobiet¹, a mê¿czyzn¹ nie rozwija siê b¹dŸ staje siê po pewnym
czasie wrêcz niemo¿liwy wskutek poprzedniej
wiêzi. Najsilniejsz¹ wiêŸ tego rodzaju wywo³uje
tzw. „pierwsza mi³oœæ”. Omawiana tu wiêŸ nie jest
równoznaczna z fenomenem mi³oœci. Czasami
wiêŸ ta mo¿e byæ bardzo silna mimo braku mi³oœci. Takie silne „fizyczne powi¹zanie” powstaje
z regu³y na wskutek gwa³tu lub aktu kazirodczego.
Oczywiœcie utrudnia to zaistnienie prawid³owej
wiêzi w przysz³oœci. Hellinger twierdzi, ¿e takie
przemo¿ne wiêzi mog¹ byæ „umniejszone” poprzez akt wybaczenia.
Zasada wyrównania
Hellinger twierdzi, ¿e „ten, kto jest zbyt dobry,
niszczy zwi¹zek”. W praktyce oznacza to, ¿e jeœli
pewna osoba, np. partner, wyrz¹dzi³a krzywdê,
to niestety jesteœmy zobowi¹zani tak¿e „zrobiæ
mu coœ z³ego lub oczekiwaæ od tego drugiego
cz³owieka czegoœ trudnego do wykonania...” Nie
chodzi tu o zemstê, Hellinger pisze bowiem, ¿e
„je¿eli relacja ma zostaæ utrzymana, «moje» z³o
musi przyj¹æ ³agodniejsz¹ postaæ ni¿ to, które
wyrz¹dzi³ mi drugi cz³owiek. Z mi³oœci dajê wiêcej
dobrego i mniej z³ego; (…) to bycie z³ym w stosunku do drugiego cz³owieka, który wyrz¹dzi³
nam krzywdê, jest bardzo wa¿ne dlatego, by
relacja mog³a ponownie zostaæ nawi¹zana”.
Sumienie
Hellinger w obrêbie sformu³owanej przez siebie
teorii próbuje okreœliæ tak¿e, czym jest tzw.
sumienie. Pisze on, ¿e wszêdzie tam, gdzie
istniej¹ silne wiêzi, pojawia siê spontaniczny
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problem, jakich regu³ nale¿y przestrzegaæ, aby
nie utraciæ przynale¿noœci. Przyk³adem s¹ dzieci, dla których fatalnym wydarzeniem emocjonalnym jest wykluczenie z rodziny. Dziecko musi
rozwa¿aæ, „co musi czyniæ, by podobaæ siê ojcu,
i co musi robiæ, by z kolei podobaæ siê matce”.
Dotyczy to tak¿e innych wa¿nych grup. Wtedy
równie¿ pojawia siê pytanie: „co muszê czyniæ,
by przynale¿eæ, i czego muszê unikaæ, by nie
straciæ tej przynale¿noœci”. Wed³ug Hellingera,
„mieæ wyrzuty sumienia oznacza: obawiam siê
lub muszê siê obawiaæ, ¿e stracê prawo do
przynale¿noœci, a wiêc czyste sumienie znaczy:
jestem pewien swojej przynale¿noœci”.
Ka¿dy cz³owiek posiada wiêc niejako wiele
wersji sumienia, które uk³adaj¹ siê w pewien
system. Ka¿da grupa osób ma okreœlone wartoœci. W jej obrêbie s¹ podjête decyzje, „co jest
dobre, co jest z³e”. Za ka¿dym razem, kiedy przekraczane s¹ normy danej grupy, jest odczuwany
ten sam lek przed utrat¹ przynale¿noœci. Poczucie winy jest lêkiem przed utrat¹ przynale¿noœci. Je¿eli ktoœ jest honorowany przez jak¹œ
spo³ecznoœæ, wówczas ma „du¿e prawo do przynale¿noœci”.

Interpretacja przyczyn kilku przyk³adowych
sytuacji klinicznych wed³ug za³o¿eñ metody
Hellingera
Anoreksja
Aby wyjaœniæ dynamikê emocjonaln¹ le¿¹c¹
u pod³o¿a anoreksji, Hellinger przypomina, jak
przemo¿na jest mi³oœæ dziecka do rodziców.
Jeœli dziecko dostrzega zagro¿enie istniej¹ce
wzglêdem któregoœ z rodziców, jest ono sk³onne
wykazaæ ogromnie poœwiêcenie, którym mo¿e
byæ nawet jego ¿ycie. Dziecko przeczuwaj¹c, i¿
jego matka wkrótce umrze, mo¿e postanowiæ:
„ja umrê zamiast ciebie” Czêsto w takich okolicznoœciach dziecko zapada na ciê¿k¹ chorobê
lub ulega powa¿nemu wypadkowi samochodowemu.
Anoreksja, zdaniem Hellingera, jest jednak
czêœciej zwi¹zana z podœwiadomymi próbami
córek, które chc¹ zapobiec utracie ojca. Czêsto
zdarza siê, ¿e gdy córka zauwa¿a, i¿ ojciec chce
opuœciæ rodzinê, postanawia: „to ja zniknê
zamiast ciebie (…) mój drogi tato...” Hellinger

dyskutuje t¹ tezê. Przypomina, i¿ wiêkszoœæ
wspó³czesnych psychoterapeutów upatruje przyczyny anoreksji w problemach córki z matk¹.
Wspomina on, i¿ w takich wypadkach czêsto
zaprasza³ ojców córek cierpi¹cych z powodu
anoreksji i dokonywa³ konfrontacji. Przypomina
sobie, ¿e jeœli udawa³o siê uzyskaæ decyzjê
i wypowiedŸ ojca, i¿ „zostanê i pomogê Ci, abyœ
nie chcia³a umieraæ”, wtedy choroba z regu³y
cofa³a siê.
Bulimia
Byæ mo¿e oryginalnym odkryciem Hellingera jest
spostrze¿enie, i¿ podstawow¹ przyczyn¹
dynamiki le¿¹cej u podstaw bulimii jest „komunikat” przekazywany przez matkê chorego dziecka, który mo¿na uj¹æ s³owami: „nie bierz nic od
swojego ojca, powinnaœ braæ tylko ode mnie”.
Nowotwory
Dynamika rodzin chorych na raka jest, zdaniem
Hellingera, nadal ogromnym i intryguj¹cym
wyzwaniem dla terapeutów. Ogólnie bior¹c, s¹dzi
on, i¿ osoby cierpi¹ce na raka... chc¹ umrzeæ.
Podobno „ustawienia rodzin” kobiet chorych na
raka piersi wykazuj¹ bardzo czêsto, i¿ zachodzi
walka lub wrêcz „wojna” z matk¹ pacjentki.
Wskazana jest konfrontacja z matk¹ w trakcie
seansu tworzenia konstelacji rodziny. Podobno
wiêkszoœæ pacjentek poproszona w trakcie takiej
konfrontacji o to, aby uklêk³y przed matk¹ i odda³y jej czeœæ przez pok³on, nie jest w stanie tego
uczyniæ. Œwiadczy to o tym, ¿e opór przed uhonorowaniem matki jest tak silny, i¿ kobiety te wol¹
raczej umrzeæ, ani¿eli to uczyniæ.
Jak wspomnia³em, dynamika wydarzeñ rodzinnych chorych na raka jest jednak ró¿norodna.
Hellinger przedstawia wiele innych wa¿nych
spostrze¿eñ w jednym ze swoich ostatnich opracowañ (5).

Wspó³czesne mo¿liwoœci teoretyczne
racjonalnego wyjaœnienia fenomenu
„uwik³ania”
Hellinger w swoich najnowszych tekstach
sformu³owanych w jêzyku angielskim uwik³anie
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okreœla s³owem entanglement. To samo s³owo
jest u¿ywane przez fizyków zajmuj¹cych siê
fizyk¹ kwantow¹. O kwantowym spl¹taniu pisa³em niedawno nastêpuj¹co (1): „(…) kwantowe
korelacje lub inaczej kwantowe spl¹tanie le¿y
niew¹tpliwie u pod³o¿a ³¹cznego dzia³ania œwiata
jako pewnej ca³oœci, co mo¿na uzmys³owiæ np.
przez przypomnienie przejawów ¿ycia stadnego
zwierz¹t, ¿ycia spo³ecznego ludzi i rozmaitych
zjawisk, wobec których mówimy: to nie mo¿e byæ
czysty przypadek”.
„Zjawiska kwantowej nielokalnoœci, czyli kwantowych korelacji uchwycono ju¿ przez eksperyment Einsteina, Podolskiego i Rosena (EPR),
teoriê Johna Bella i doœwiadczenia wykonane
przed 30 laty przez Alaina Aspecta (9). Uogólnienie tych eksperymentów na masywne grupy
atomów przez Eugene Z. Polzika z Uniwersytetu
w Arhus w Danii (2) sk³ania do spekulacji o mo¿liwoœci tzw. «teleportacjai» informacji a nawet
obiektów”.
Opublikowanie na ³amach Internetu wspomnianego artyku³u (1) umo¿liwi³o mi zadanie pytania
dotycz¹cego „kwantowego uwik³ania” dwóm
czo³owym polskim fizykom kwantowym (Edward
W. Piotrowski, Jan Sladkowski – Institute of
Theoretical Physics).
Sformu³owa³em nastêpuj¹ce pytanie: „Zale¿a³oby mi na prostym pogl¹dowym wyjaœnieniu, jak
jakiœ makroskopowy uk³ad kwantowy mo¿e
wejœæ w kwantow¹ korelacjê z innym takim
uk³adem i na czym ów entanglement w³aœciwie
polega?” Pyta³em tak¿e nastêpuj¹co: „Pitkanen
– nie raz (jakkolwiek bardzo oglêdnie) zauwa¿a³,
i¿ najbardziej intensywne «spl¹tanie kwantowe»
zachodzi pomiêdzy partnerami, kochankami,
matk¹ i córk¹, bliŸniakami. Jakie jest zdanie
Pana Doktora na ten temat?” Uzyska³em nastêpuj¹ce odpowiedzi:
„Co do kwantowego spl¹tania siê dwóch podmiotów, to prosty a zarazem daleki od w¹skiej
dziedziny fizyki przyk³ad jest zawarty w naszej
pracy Quantum Bargaining Gamet – w tym
rynkowym przyk³adzie pojawia siê entanglement
w sytuacji bardzo prozaicznej – przy ka¿dym
negocjowaniu ceny to jedna ze stron targu zg³asza cenow¹ propozycjê, a druga podejmuje decyzjê o dobiciu targu: tworzy siê, wiêc uk³ad
„obydwoje dobijaj¹ targu”, czy „obydwoje jednoczeœnie proponuj¹ cenê”. Chyba trudno o coœ
bardziej prostszego. Dla mnie najlepiej kwan-
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towe spl¹tanie t³umaczy formalizm matematyczny, (który jest zawarty w podanych Ÿród³ach) –
jednak mo¿e to wynikaæ z moich gustów i przyzwyczajeñ. Z powa¿aniem, Edward W. Piotrowski” .
„Co do sugestii ‘kwantowe spl¹tanie a wiêzy
miêdzy partnerami czy matka–dziecko’, to wydaje mi siê, ¿e spl¹tanie pomiêdzy kupcami mo¿e byæ (ze wzglêdu na tradycje kulturowe) równie
silne, a poprzez ³atw¹ mo¿liwoœæ pomiaru ceny,
przy jakiej zachodzi wymiana, daje unikaln¹
w tym przypadku mo¿liwoœæ niekontrowersyjnego i jednoznacznego iloœciowego opisu tego
zjawiska. Wymiana dóbr jest od dziesi¹tków
tysiêcy lat warunkiem przetrwania wyspecjalizowanego w swej egzystencji homo sapiens, zaœ
„klasyczne” teorie (które dawno odnios³y klêskê
w sferze opisu elementarnych zjawisk materialnych) ci¹gle tworz¹, mimo op³akanie mizernych
wyników prognostycznych, mainstream nauk
ekonomicznych. Przebicie siê z kwantowymi
targami do mentalnoœci ekonomistów (czêsto
nieŸle matematycznie przygotowanych, szczególnie w USA) wydaje siê jednak zadaniem
równie beznadziejnym jak tworzenie modeli
kwantowych uczuæ. I to po stuleciu bezprecedensowych triumfów mechaniki kwantowej”.
S¹dzê, ¿e dla lekarzy, psychologów, ogólniej
terapeutów pragn¹cych dociec, czy metoda Hellingera ma jakiekolwiek podstawy racjonalne,
odpowiedzi uzyskane od w/w fizyków s¹ wa¿ne,
gdy¿ umo¿liwiaj¹ zapewne dalsz¹ powa¿n¹ dyskusjê.
Co wiêcej, wspomniany wy¿ej fizyk dr Matti Pitkanen sformu³owa³ rozleg³¹ teoriê ustanawiaj¹c¹, jak mi siê wydaje, przekonywaj¹ce, a nawet wyczerpuj¹ce podstawy teoretyczne dla metody terapeutycznej Hellingera. Trudnoœci dla
zainteresowanych terapeutów wynikn¹ zapewne
st¹d, i¿ panowie Pitkanen i Hellinger nie znaj¹
siê osobiœcie, oraz st¹d, i¿ zapis teorii Pitkanena
liczy oko³o 2000 stron maszynopisu i jest opartym
o niekonwencjonalny dzia³ fizyki zwany: Topological Geometrodynamics (8).

Doœwiadczenia w³asne
Pierwszy autor artyku³u dokona³ kilkunastu prób
owej family constellation. Próby te przeprowadz-
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ono na seminariach realizowanych dla studentów kierunku nauczania „pielêgniarstwo”, w
ramach nauczania przedmiotu: „trening interpersonalny”. Zebrane doœwiadczenia przekonuj¹,
i¿ metoda Berta Hellingera zas³ugujê na powa¿ne naukowe badania weryfikacyjne. Wymaga³oby to jednak zaaprobowania takiego tematu
przez oœrodki koordynuj¹ce badania naukowe.
Pragn¹c rozpocz¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do
rozpoczêcia takich badañ, utworzyliœmy stronê
internetow¹ pt.: „Ultra-krótkoterminowa diagnostyka i psychoterapia rodzin”
(http://salve.slam.katowice.pl./Hellinger.htm).
Mo¿liwoœæ taka wynik³a z zatwierdzenia prowadzenia prac nad witryn¹ internetow¹ promuj¹c¹
wspó³pracê miêdzynarodow¹ nad wykorzystywaniem rezultatów badañ nad œwiadomoœci¹ (vide
http://salve.slam.katowice.pl/consciouness.htm).
Mamy nadziejê, ¿e zapoznanie siê z podstawami
metody Berta Hellingera przez szerokie grono
osób umo¿liwi zorganizowanie interdyscyplinarnych badañ, które dotyczy³yby nie tylko technik psychoterapeutycznych, ale tak¿e szerzej
fenomenu œwiadomoœci.

Streszczenie
Autorzy przedstawiaj¹ ma³o jeszcze znan¹
metodê systemowej terapii rodzin, proponowan¹
przez niemieckiego psychoterapeutê Berta
Hellingera. Praca zawiera omówienie przyjêtych
przez Hellingera za³o¿eñ, stosowanej techniki
oddzia³ywania oraz zarys zastosowania tej
metody do kilku sytuacji klinicznych. Poniewa¿
proponowana metoda tzw. „ustawiania rodzin”
zak³ada istnienie i wykorzystywanie tzw. „sprzê¿eñ kwantowych” (entanglements), autorzy próbuj¹ przybli¿yæ stan wiedzy dotycz¹cej tego zjawiska fizycznego. Autorzy uzasadniaj¹ celowoœæ
prezentacji metody, mimo jej niezwyk³ej odmiennoœci od wszelkich innych technik terapeutycznych, szybkim rozpowszechnianiem siê jej
w wielu krajach, o czym œwiadcz¹ liczne witryny
internetowe. Opracowali oni tak¿e w³asn¹ tak¹
witrynê, aby stymulowaæ podjêcie miêdzynarodowych badañ interdyscyplinarnych. Ich zdaniem przyczyni³yby siê one tak¿e do lepszego
rozumienia fenomenu œwiadomoœci.

S³owa kluczowe: psychoterapia, systemowa terapia rodzin, ustawianie rodziny,
sprzê¿enie kwantowe, œwiadomoœæ, badania
interdyscyplinarne

Summary
Authors present not yet current method of family
therapy, proposed by German therapeutist Bert
Hellinger. They discuss the assumptions of the
method, its techniques and its utilization in some
clinical situations. Hellinger assumes that his
method of so called family constellations is
based on so called „entanglements”. Therefore
the authors try to familiarize the state of knowledge about quantum entanglements. They justify
the need of publication of data concerning the
family constellations by quick spreading of this
technique throughout the word, what can be
remarked by review of many internet websites.
The authors elaborated their own www page,
because they want to stimulate international,
interdisciplinary research concerning family
constellations. They believe that it could help to
progress the understanding of the phenomenon
of consciousness.
Key words: psychotherapy, system family
therapy, family constellation, quantum entanglement, consciousness, interdisciplinary research
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