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Wstêp

W zakres ie bardzo rozpow szechni onych ju¿ na
œwiecie metod psychot era pii grupow ej coraz
wiêksz¹ uwagê przyci¹ga prze dziwna metod olo -
gia ultra-krótk ote rmi nowej system owej terap ii
rodzin Berta Helling era (3, 4, 5, 6).
Uzas adni enie i skut eczn oœæ tej metody tera pe u -
ty cznej, rozpat ruj¹cej tylko najbard ziej ele me n -
ta rne dane o pacjenc ie i jego rodzin ie, wy prac -
owa nej jedyn ie w oparc iu o intui cjê i obser wa cje
dokon ywa ne w trak cie jej prak tyk o wa nia, po
latach, jak siê wydaje, znaj duj¹ wyja œ ni enie
poprzez uwzglêdnienie najbard ziej subteln ych
efektów fizyki kwan tow ej.
W pierw szej swojej ksi¹¿ce Bert Helling er nie
podejm uje siê wyjaœn ien ia, dlaczego jego me to -
da jest skuteczna (3). Jedyn ie dzien nik arka Ga -
briele van Hovel, prze prow adz aj¹c wywiad z auto -
r em metody, bêd¹cy treœci¹ w/w ksi¹¿ki, napo -
my ka o mo¿li woœci wyjaœ nienia mechan izmu le -
¿¹ cego u podstaw tej tech niki diagnos tycz no-tera -
p euty cz nej w oparc iu o tzw. pola morfog ene tyc z -
ne Ru perta Shel drak e’a (11).
W tekstach opub liko wan ych przez Berta Helling -
era w latach 2001–2002, dostêpn ych tak ¿e w
obrêbie jego homep age, autor odwo³uje siê ju¿
jednak do zjawis ka sprzê¿ enia kwan tow e go
(entang leme nt) (2, 7, 8, 9).
Metoda jest tak niezwyk³a, i¿ niemo¿noœæ wy -
jaœn ienia le¿¹cych u jej podstaw racjon alnie

rozum iany ch mechan izmów sprzê¿ enia kwan -
tow ego budzi³oby tak du¿e w¹tpli woœ ci, i¿ wiêk -
szo œæ zaint ere sow any ch lekar zy i pacje ntów nie
zech cia³aby zapewne zwróciæ na ni¹ wiêksz ej
uwagi. 

Podaj emy wiêc poni¿ ej w przy pis ach do niniej -

szego artyku³u elem enta rne dane o sprz ê¿en iu

kwan tow ym. Prez ent acjê metody zaczniemy

jednak od opisu tech niki stosow anej w prak tyce,

a póŸn iej przy toc zymy podstaw owe pojêcia i za -

³o¿enie uwzglêd nia ne przez Helling era.

Sposób realiz owa nia seansu
diagnos tycz no-terap euty cznego ultra-
-krótk oter minow ej sys te m owej terap ii
rodzin wg metody Berta Helling e ra

Diagnos tyka i terap ia metod¹ Berta Helling e ra

nie wymaga ¿adnego sprzêtu, co nie oznac za

jednak, i¿ realiz acja seansu jest ³atwa i prosta.

Konieczna jest obecnoœæ pewnej grupy osób,

które pocz¹tkowo s¹ jedyn ie obserw ato rami

wydarz eñ, a w póŸnie jsz ej fazie seansu czêœæ

z nich pe³ni rolê tzw. reprez ent ant ów ¿yj¹cych

i zmar³ych cz³onków rodziny pacjenta.

W seans ie bierze udzia³ ponadto terap euta

i „pacjent”, lub szerzej – osoba, która czuje siê

nie tylko chora, ale i nieszczêœliwa, która do zna -

³a powa¿nego wypadku lub która zaczê³a przeja -

wiaæ znacz ne zabur zenia zachow ania.
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Pacjent podaje terap eucie istotne dane o swo jej
rodzin ie. Nie s¹ potrzebne dane o sa mo p ocz -
uciu, pogl¹dach, zapat rywa nia ch cz³on ków
rodziny, itp. Wa¿ne s¹ tutaj jedyn ie fakty
o znacz¹cych wydar zeni ach ¿ycio wych, takich
jak œmieræ najbl i¿sz ych cz³onków rodziny, roz -
wód, se par acja, komplik acje przy narod zina ch,
œmieræ matki przy porod zie, œmieræ dziec ka przy
poro dzie, wykluc zenie (izol acja) kogoœ z cz³on -
ków najb li¿ szej rodziny.
Korzys taj¹c z tych danych, terap euta dokon u je
tzw. „ustaw ienia rodziny” przy pomocy reprez en -
tantów jej cz³onków, zapros zony ch na œrodek
sali spoœród grupy obserw ator ów.
Ustaw ienie to oddaje relac je pomiê dzy cz³on -
kami anal izo wan ej rodziny „pacjenta”. Tak np.
jeœli rodzice pacjenta rozwied li siê, to tera peu ta
ustaw ia ich plecami do siebie. Osoby zwi¹ za ne
emoc jona lnie staj¹ blisko siebie naprzec iwko,
bêd¹c zwróceni do siebie twarz¹. Istotne jest, ¿e
owo ustaw ianie rodziny powinno obejmo waæ
oso by zmar³e oraz osoby „wykluc zone” z ro dzi -
ny. W sensie omaw ianej metody s¹ one nadal
cz³onkami rozpat rywa nej grupy.
Terap euta zadaje czasem dodatk owe pytan ia,
spraw dza, czy pacjent ocenia ustaw ienie jako
„w³aœciwe”. Na temat ten mog¹ siê wypow iadaæ
tak¿e osoby obserw uj¹ce owo „ustaw ianie”.
O dziwo reprez enta nci zaczyn aj¹ odczuw aæ w
trak cie takiego seansu emocje, które s¹ zro zum -
ia³e jedyn ie wtedy, jeœli przyj¹æ, i¿ w jakiœ prze -
dziwny sposób odbier aj¹ stan ducha osób, które
reprez entuj¹. Podobno nieobecni cz³on ko w ie
anal izo wan ej rodziny czasami tak¿e od czuw aj¹
w tym w³aœnie czasie pewne doznania „pozaz -
mys³owe”. 
Terap euta obserw uj¹c zrealiz owa ne „ustaw ie nie”,
mo¿e odnosiæ wra¿enie, i¿ uk³ad nie jest adek -
watny wzgl êdem rzec zywis toœci. ¯¹da od
pacjenta dodatk owy ch inform acji. Czêsto uzys -
kuje on wtedy zaskak uj¹ce wa¿ne uzupe³nienia,
np. takie, i¿ matka mia³a bliŸni acz¹ siostrê, która
zmar³a we wcze snym dzieci ñstwie, lub i¿ oddano 
dziec ko do adopc ji.
Ustaw ienie musi byæ wtedy zmodyf iko wane.
Z chwil¹ uzupe³nienia uk³adu przez osoby wy -
kluc zone, izol owa ne, zapom niane, a które maj¹
pe³ne prawo przyn ale¿n oœci do rozpat ry wa nej
grupy, wszy scy reprez enta nci czuj¹ siê lepiej.
Wnio ski p³yn¹ce ze zrealiz owa nego seansu s¹
wiêc konkretne. Potrzebne jest przywróc enie

uczestn ictwa osobom wykluc zonym, oddan ie
czci (tzw. pok³on, proœba o b³ogos³awieñ stwo –
jak mówi Helling er) b¹dŸ przywró cenie pamiêci o 
istotn ych osob ach zmar³ych. 
Celem seansu jest jedyn ie wykaz anie pa cjen t owi 
„niezak³amanej rzeczyw ist oœci”. Terap eu ta nie
zajmuje siê natom iast dalsz¹ pomoc¹. Hel ling er
zak³ada, ¿e odkryc ie praw dziw ej rzeczy w i stoœæ
uruc hamia si³y, które oddzia³uj¹ potem nie jako
samoczynnie.

Podstaw owe pojêcia i za³o¿enia ultra-
-krótkot erm inowej system owej terap ii rodzin

Kolekt ywna „podœwi adom oœæ” grupy istotn ej

Zrealiz owa nie tysiêcy omówion ych „ustawieñ” i
baczne obserw acje doprow adzi³y Helling era do
wnio sku, ¿e ka¿dy z nas podlega oddzia³ywa -
niom, jak ujmuje on to w jêzyku angiels kim, tzw.
collect ive conscience. Owa podœwiado moœæ
grupowa przy mus za nas do dzia³añ, które by³oby 
trudno wyt³umac zyæ w inny sposób. Zdaniem
Helling era do „grupy istotn ej” nale¿¹: rodzice, ich 
dzieci, rodzeñ stwo rodzic ów, rodzice rodzic ów.
Jest wa¿ne, ¿e do „grupy istotn ej” nale¿¹ niektó -
re osoby, które nie s¹ spokrewn ione. Zasad¹ jest 
tzw. poprzedn ictwo („pozos tawi enie miej sca”).
Tak wiêc nale¿¹ tu poprzedni part ner zy dziad ka
/babci, rodzi ców i osoby rozpat rywa nej. Helling er 
podaje przyk³ad, ¿e jeœli np. ojciec pewnej osoby
mia³ romans pozama³¿eñski z pewn¹ kobiet¹
i do kon ano aborc ji poczê tego p³odu, to kobieta ta 
i poczête dziec ko nale¿¹ do systemu. Helling er
twier dzi, ¿e do systemu nale¿¹ równie¿ ofiary
morders twa i/lub gwa³tu dokon ane go przez
kogoœ z wymien iony ch ju¿ cz³onków „grupy
istotn ej”. Podœwi adomoœæ kolekt ywna kieruje siê
pewnymi prawid³owoœci ami. Nikt z cz³onków
„gru py istotn ej” nie powin ien byæ wykluc zony
b¹dŸ zapom niany. Jeœli uczestn ictwo realn ego
cz³onka grupy bêdzie zaneg owa ne, to w przy -
sz³ych pokol eni ach ktoœ z cz³onków „grupy istot -
n ej” bêdzie podœwi adomie odtwar za³ los osoby
wykluc zonej. Jest to tzw. uwik³anie. We d³ug Hel -
lin g era uwoln ienie od uwik³ania mo¿e byæ
osi¹gniête przez ponowne realne, pamiêc io we
lub symbol iczne w³¹czenie do „grupy istotn ej”
osoby wykluc zonej. Ustaw ianie rodziny ma na
celu wykryc ie takiego w³aœnie uwik³ania. 
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Uwik³anie

Uwik³anie polega na podœwi adom ym odtwar za niu
losów jakieg oœ star szego cz³onka „grupy istotn -
ej”, który zosta³ pozbaw iony prawa do uczestn -
ictwa w grupie, który zosta³ wykluc zony, izol owa -
ny itp. Doœæ czêsto zdarza siê, ¿e ro dzice, bêd¹c
zagniew ani, prze staj¹ utrzy mywaæ kontakty z
którymœ ze swoich dzieci. Zdarza siê tak¿e, i¿
dzieci izoluj¹ siê od swoich rodziców. Bardzo
czêsto rodzina prze staje wspo minaæ osobê,
która pope³ni³a samo bójs two. Zdarza siê, ¿e nie
mówi o matce, która zmar³a przy porod zie, gdy¿
budzi to lêk przed posiad ani em w³asnych dzieci.
Helling er twier dzi, ¿e wspo mniana wy¿ej podœ -
wiado moœæ „grupy istotn ej” nie godzi siê z poz -
bawi eniem „równych praw” kogok olwi ek
z cz³onków grupy i zmusza kogoœ z ¿yj¹cych
póŸni ej do podœw iado mego odtwar zania jego
losów.

Najczê stsze rodzaje dynam iki uwik³ania

Helling er twier dzi, ¿e uwik³anie prze jaw ia siê
najc zêœ ciej przez nast êpuj¹ce rodzaje dynam iki
¿yciowej – lub inac zej, przyjête podœ wiadomie
prze œwiadczenia: „Pod¹¿ê w œlad za tob¹, bêdê
real izowaæ twoje prze znac zenie”, „Umrê zamiast 
ciebie”, „Lepiej, abym ja odszed³ ni¿ Ty”, „Od -
poku tujê twoj¹ winê”. 

Poczyn ania terap euty czne

Metoda jest nazyw ana terapi¹ ultra-krótk ote r -
minow¹, gdy¿ na ogó³ realiz owa ny jest tylko
jeden seans tzw. „ustaw iania rodziny” (family
constell ati on). Nie zawsze udaje siê wyjawiæ
zachodz¹c¹ dynamikê powod uj¹c¹ patol ogiê
rodzinn¹. Jeœli jednak seans jest udany, wtedy
uzewnêtrznia siê uwik³anie b¹dŸ inne znacz ne
obci¹¿enie emoc jona lne, które jest przy czyn¹
choroby. Helling er pisze o tym subteln ym etapie
nastêpuj¹co: „(…) kiedy insceni zujê rodzinê,
pojed nycze osoby, które wchodz¹ w jej sk³ad,
czuj¹ dok³adnie, co w owej rodzin ie siê dzieje,
choæ praw dziwi cz³onkow ie s¹ daleko st¹d (…).
Dziêki ustaw ieniu uzysk ujê nagle dostêp do
rzecz ywis toœci, która jest dla mnie niedo stêp na
w myœle niu. Coœ wychod zi na œwiat³o dzien ne,
coœ, co by³o wczeœ niej ukryte. Kiedy to coœ siê

ujawn ia, mogê spraw dziæ, czy istnieje roz -
wi¹zanie (…). Rozwi¹zanie w obrêbie rodziny
ustaw ionej oddzia³uje na rodzi nê realn¹. Nawet
jeœli jej cz³onkow ie o tym nie wiedz¹ (...)”.
Czyn nik iem dzia³aj¹cym jest ponadto uœwia do -
mienie pacjent owi realn ej sytua cji w rodzin ie. To
uœwiad omienie pacjent owi praw dziw ej kon stel -
acji rodziny mo¿na trakto waæ jak diagno zê. Od
tego momentu pacjent mo¿e zacz¹æ uwzglêd niaæ
ow¹ diagnozê. Helling er s¹dzi jednak, ¿e to jest
ju¿ raczej zadan ie pacjenta – b¹dŸ bêdzie
dzia³aæ, jak on to ujmuje, rzeczyw is toœæ i tzw.
„si³y wiêksze”. Pisze on na ten temat
nastêpuj¹co: „W³aœciwa pomoc nie przy chod zi
od ludzi, lecz od rzec zywi stoœci (…) od widzialn ej 
ju¿ rzeczy wis toœci (...), gdy rzeczywistoœæ zostaje 
wyprowa dzona na œwiat³o dzien ne, trudno jest
ju¿ j¹ zigno rowaæ (…) nawet ci, którzy jej nie
widz¹, nie mog¹ ju¿ powie dzieæ, ¿e im jej nie
pokaz ano. Po kaz ano im, co czyni¹. Nie mog¹
udawaæ niewin nych, jak przed tem…”

Tym niemniej Helling er wys³awia jednak pewn¹

ogóln¹ prak tyczn¹, konkretn¹ radê dla

pacjentów, którzy dziêki zrealiz owa nemu przez

niego „ustaw ieniu” odkryli coœ niezwyk³ego i nie -

znan ego im wczeœni ej. Najogól niej mówi¹c, ra -

dzi on jak „rozluŸn iæ uwik³anie”. To zalec enie,

mówi¹c w najwi êks zym skróc ie, spro wad za siê

do tego, aby albo w³¹czyæ na powrót wykluc zony ch 

cz³onków „grupy istotn ej” (1); b¹dŸ, jeœli nie jest

to ju¿ mo¿liwe zacz¹æ „oddawaæ im honor”. To

drugie dzia³anie naj³atwiej bêdzie wyjaœn iæ, przy -

tac zaj¹c przyk³ad podany przez autora omaw ia -

nej tu metody (3). Przyk³ad ów dotyc zy sytua cji

zachodz¹cej doœæ czêsto. Pewien mê¿czyzna

zakoc huje siê w innej kobiec ie. Porzuca ¿onê,

podaj¹c jej nieprawd ziwe, powierzc howne wyt³u -

mac zenie. Po latach, maj¹c ju¿ dzieci ze swoj¹

drug¹ ¿on¹, nagle doznaje szoku. Jego córka,

nie znaj¹c zreszt¹ wczeœn iejszego biegu ¿ycia

swojego ojca, nagle „bez powodu” staje siê

agre sywna, uderza go nawet w twarz, nie t³u -

macz¹c swojego zachow ania. Córka, bêd¹c uwi -

k³ana, reprez entu je by³¹, pierwsz¹ ¿onê owego

mê¿czyzny. Zdaniem Helling era omó wione tu

„uwik³anie” córki owego mê¿czyz ny mog³oby byæ 

zmniej szone, gdyby jego druga ¿ona prze kaz y -

wa³a jego pierw szej ¿ony ‘kom uni kat y’ o treœci:

„mam tego mê¿c zyz nê i wiem, ¿e Ty cier pisz

z tego powodu, rozum iem Twoj¹ stratê i jest mi
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przykro z powodu doznan ej przez ciebie nie -

spra wied liwoœci, proszê Ciê jednak mimo wszyst -

ko abyœ by³a przy jaz na dla mnie i dla moich

dzieci”. W opis ywa nym tu przyk³adzie zmniej -

szen ie (lub zlikwid owa nie wrêcz) uwik³ania

wymaga, aby córka owego mê¿czyz ny „prze -

kaza³a (prze kaz ywa³a)” pierw szej ¿onie swojego

ojca komun ikat o treœci: „nale¿ê tylko i wy³¹cznie

do mojego ojca i do mojej matki; cokolw iek za -

chod zi³o pomiêd zy wami, to nie s¹ moje sprawy”.

Pojê cia pomocn icze wa¿ne dla poczyn añ
terap euty cznych maj¹cych na celu
zmniejs zenie uwik³ania

Uzurp acja dzieci

Dziec ko powinno uœwiad amiaæ sobie, ¿e nie
mo¿e zamien iæ rodzic ów, dlatego powinno uznaæ,
i¿ s¹ to najlepsi i w³aœciwi rodzice. Rodzice s¹
jedyn ie ostatn im ogniw em ³añcuc ha pokol eñ
prze nosz¹cego „fenom en ¿ycia”. Dziad kow ie,
pradziadk owie i dalej cofaj¹c siê wstecz mogli
mieæ ró¿ne charakt ery, tym niemniej poprzez ów
³añcuch pokoleñ dziec ko uzyska³o ¿ycie. Dziec -
ko „dosta³o” niejako ¿ycie od rodzic ów, dlatego
musi uznaæ, i¿ jest wobec nich „wtórne”, a wiêc
niejako „mniej sze”. Honor uj¹c rodzic ów, czuje -
my siê silni, osoby w depres ji na ogó³ s¹ w stanie
wojny z którymœ z rodzic ów. Helling er krytyk uje
te kierunki psychot era pii, które „ustaw iaj¹ pacje -
ntów” prze ciwko rodzic om.

Co wiêcej, s¹dzi on, ¿e dziec ku nie wolno inger -

owaæ w tajemn ice rodzic ów. Pisze na ten temat

nastêp uj¹co: „(…) je¿eli rzecz dotyc zy winy

rodzi ców lub intymn ych relac ji miêdzy nimi,

ka¿de pytan ie ze strony dzieci jest ogromn¹

uzurp acj¹; dzieci powo³uj¹ ich przed swój w³asny 

trybuna³ i ¿¹daj¹: uspraw iedl iwcie siê!!...dziec ko, 

które to robi, samo surowo siê karze. Nawet

je¿e li rodzice z w³asnej woli opow iadaj¹ mu

o swoich relac jach intymn ych. Karze siê przez

sam fakt, i¿ wie o tym. Kara jest tym wiêksza, im

bardziej dziec ko jest tego ciekawe (...). Dziec ko

nie wybiera swoich rodzic ów, dlatego dziec ko

musi przyj¹æ od rodzi ców ¿ycie tak, jak mu je

prze kaz uj¹ (…). Spoufal enie miêdzy rodzic ami

i dzieæmi, jakie dziœ obserw uje my, jest nie ko r zys t -

ne dla dzieci”.

WiêŸ pomiêd zy mê¿czy zn¹ a kobiet¹ wsku tek
aktu seksua lne go

Do istotn ych spostr ze¿eñ Helling era, u³atwia -
j¹ cych rozum ienie dynam iki proce sów miêdz y lu -
dz kich, nale¿¹ jego uwagi dotycz¹ce nastê pstw
aktu seksua lne go. Twier dzi on, ¿e wytwar za siê
wtedy miêdzy kobiet¹ a mê¿czy zna wiêŸ, która
nie mo¿e byæ unic est wiona. Helling er podkreœ la,
¿e nie ma to nic wspólne go z rytua³ami ani ce re -
moniami zaœlu bin, lecz jest wynik iem okreœ lonego 
efektu fizyczn ego. Twier dzi, ¿e potwier d zaj¹ to
obserw acje skutków zaistn ienia takiej wiêzi.
Czêsto nowy zwi¹zek pomiêd zy kobiet¹, a mê¿ -
czy zn¹ nie rozwija siê b¹dŸ staje siê po pewnym
czasie wrêcz niemo ¿liwy wsku tek poprzedn iej
wiêzi. Najsiln iejsz¹ wiêŸ tego rodzaju wywo³uje
tzw. „pierw sza mi³oœæ”. Oma w iana tu wiêŸ nie jest
równ ozna czna z fe nom enem mi³oœci. Czasami
wiêŸ ta mo¿e byæ bardzo silna mimo braku mi³o -
œci. Takie silne „fizyczne powi¹zanie” powstaje
z regu³y na wsku tek gwa³tu lub aktu kazir odcz ego. 
Oczyw iœ cie utrudn ia to zaistn ienie prawid³owej
wiêzi w przysz³oœci. Helling er twier dzi, ¿e takie
prz e m o¿ ne wiêzi mog¹ byæ „umniejs zone” po -
przez akt wybac zenia. 

Zasada wyrówn ania

Helling er twier dzi, ¿e „ten, kto jest zbyt dobry,
nisz czy zwi¹zek”. W prak tyce oznac za to, ¿e jeœli 
pewna osoba, np. part ner, wyrz¹dzi³a krzy wdê,
to niestety jesteœmy zobowi¹zani tak¿e „zrobiæ
mu coœ z³ego lub oczekiw aæ od tego drugiego
cz³owieka czegoœ trud nego do wykon ania...” Nie
chodzi tu o zemstê, Helling er pisze bowiem, ¿e
„je¿eli relac ja ma zostaæ utrzym ana, «moje» z³o
musi przyj¹æ ³agodn iejsz¹ postaæ ni¿ to, które
wyrz¹dzi³ mi drugi cz³owiek. Z mi³oœci dajê wiêcej 
dobrego i mniej z³ego; (…) to bycie z³ym w sto -
sunku do drugiego cz³owieka, który wyrz¹dzi³
nam krzywdê, jest bardzo wa¿ne dlatego, by
relac ja mog³a ponown ie zostaæ nawi¹zana”. 

Sumien ie

Helling er w obrêbie sformu³owanej przez siebie
teorii próbuje okreœliæ tak¿e, czym jest tzw.
sumien ie. Pisze on, ¿e wszêdz ie tam, gdzie
istniej¹ silne wiêzi, pojaw ia siê spon tan iczny
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problem, jakich regu³ nale¿y przestrzegaæ, aby
nie utraciæ przynale¿noœci. Przyk³adem s¹ dzie -
ci, dla których fataln ym wydar zeni em emoc jona l -
nym jest wykluc zenie z rodziny. Dziec ko musi
rozwa ¿aæ, „co musi czyniæ, by podob aæ siê ojcu,
i co musi robiæ, by z kolei podob aæ siê matce”.
Dotyc zy to tak¿e innych wa¿ny ch grup. Wtedy
równie¿ pojaw ia siê pytan ie: „co muszê czyniæ,
by przyn ale¿eæ, i czego muszê unikaæ, by nie
strac iæ tej przyn ale¿noœci”. Wed³ug Helling e ra,
„mieæ wyrzuty sumien ia oznac za: obawiam siê
lub muszê siê obawiaæ, ¿e stracê prawo do
przynale¿noœci, a wiêc czyste sumien ie znaczy:
jestem pewien swojej przyna le¿noœci”.
 Ka¿dy cz³owiek posiada wiêc niejako wiele
wersji sumien ia, które uk³adaj¹ siê w pewien
system. Ka¿da grupa osób ma okreœl one wartoœ -
ci. W jej obrêbie s¹ podjête decyz je, „co jest
dobre, co jest z³e”. Za ka¿dym razem, kiedy prze -
kraczane s¹ normy danej grupy, jest odczuw any
ten sam lek przed utrat¹ przyna le¿ noœci. Po -
czuc ie winy jest lêkiem przed utrat¹ przyna le¿ -
noœci. Je¿eli ktoœ jest honor owa ny przez jak¹œ
spo³eczno œæ, wówcz as ma „du¿e prawo do przy -
n ale ¿no œci”.

Interp reta cja przy czyn kilku przyk³adow ych
sytua cji kliniczn ych wed³ug za³o¿eñ metody 
Helling era

Anor eksja

Aby wyjaœ niæ dynam ikê emoc jona ln¹ le¿¹c¹
u pod³o¿a anor eksji, Helling er przy pom ina, jak
prze mo¿ na jest mi³oœæ dziec ka do rodzi ców.
Jeœli dziec ko dostrzega zagro¿en ie istniej¹ce
wzglê dem któregoœ z rodziców, jest ono sk³onne
wykazaæ ogromn ie poœwiê cenie, którym mo¿e
byæ nawet jego ¿ycie. Dziec ko prze czuw aj¹c, i¿
jego matka wkró tce umrze, mo¿e post anow iæ:
„ja umrê zamiast ciebie” Czêsto w takich oko -
licznoœciach dziec ko zapada na ciê¿k¹ choro bê
lub ulega powa¿ nemu wypadk owi samoc hodo -
we mu.
 Anor eksja, zdaniem Helling era, jest jednak
czêœciej zwi¹zana z podœwia dom ymi próbami
córek, które chc¹ zapob iec utrac ie ojca. Czêsto
zdarza siê, ¿e gdy córka zauwa ¿a, i¿ ojciec chce
opuœc iæ rodzinê, postan awia: „to ja zniknê
zamiast ciebie (…) mój drogi tato...” Helling er

dyskut uje t¹ tezê. Przy pom ina, i¿ wiêk szo œæ
wspó³czesnych psychoterapeutów upat ruje przy -
czyny anor eksji w problem ach córki z matk¹.
Wspo mina on, i¿ w takich wypadk ach czêsto
zapras za³ ojców córek cierpi¹cych z powodu
anor eksji i dokon ywa³ konfront acji. Przy pom ina
sobie, ¿e jeœli udawa³o siê uzys kaæ decy zjê
i wypo wie dŸ ojca, i¿ „zost anê i pomogê Ci, abyœ
nie chcia³a umie raæ”, wtedy choroba z regu³y
cofa³a siê.

Bulim ia

Byæ mo¿e oryg ina lnym odkryc iem Helling era jest 
spostrz e¿e nie, i¿ podstaw ow¹ przy czyn¹
dynam iki le¿¹cej u podstaw bulim ii jest „komun i -
kat” prze kaz ywa ny przez matkê chorego dziec -
ka, który mo¿na uj¹æ s³owami: „nie bierz nic od
swojego ojca, powinn aœ braæ tylko ode mnie”.

Nowot wory

Dynam ika rodzin chorych na raka jest, zda niem
Helling era, nadal ogromn ym i intryg uj¹cym
wyzwan iem dla terape utów. Ogólnie bior¹c, s¹ dzi 
on, i¿ osoby cierpi¹ce na raka... chc¹ umrzeæ.
Podobno „ustaw ienia rodzin” kobiet chorych na
raka piersi wykaz uj¹ bardzo czêsto, i¿ zachod zi
walka lub wrêcz „wojna” z matk¹ pacjentki.
Wska zana jest konfront acja z matk¹ w trak cie
seansu tworzen ia konstel acji rodziny. Podobno
wiêksz oœæ pacjent ek popros zona w trak cie takiej 
konfront a cji o to, aby uklêk³y przed matk¹ i od da -
³y jej czeœæ przez pok³on, nie jest w stanie tego
uczyniæ. Œwiad czy to o tym, ¿e opór przed uhon o -
ro wan iem matki jest tak silny, i¿ kobiety te wol¹
raczej umrzeæ, ani¿eli to uczyniæ. 
Jak wspo mnia³em, dynam ika wydar zeñ ro dzin n -
ych chorych na raka jest jednak ró¿ noro d na.
Helling er przed staw ia wiele innych wa¿ny ch
spost rze¿ eñ w jednym ze swoich ostatn ich opra -
cow añ (5). 

Wspó³czesne mo¿li woœci teoret yczne
racjon alne go wyjaœn ienia fenom enu
„uwik³ania”

Helling er w swoich najnows zych tekstach
sformu³owan ych w jêzyku angiels kim uwik³anie
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okreœla s³owem entang leme nt. To samo s³owo
jest u¿ywane przez fizyków zajmuj¹cych siê
fizyk¹ kwan tow¹. O kwan tow ym spl¹taniu pisa -
³em niedawno nastêpuj¹co (1): „(…) kwan towe
korel acje lub inac zej kwan towe spl¹ta nie le¿y
niew¹tpli wie u pod³o¿a ³¹cznego dzia³ania œwiata 
jako pewnej ca³oœci, co mo¿na uzmys³owiæ np.
przez przy pom nienie prze jaw ów ¿ycia stad nego
zwierz¹t, ¿ycia spo³ecznego ludzi i rozmai tych
zjawisk, wobec których mówimy: to nie mo¿e byæ 
czysty przypadek”. 
„Zjawis ka kwan tow ej niel oka lnoœci, czyli kwan -
tow ych korel acji uchwyc ono ju¿ przez eksper y -
me nt Eins teina, Podols kiego i Rosena (EPR),
teoriê Johna Bella i doœwia dczen ia wykon ane
przed 30 laty przez Alaina Aspecta (9). Uogól -
nienie tych eksperymentów na masyw ne grupy
atomów przez Eugene Z. Polzika z Uniw ersy tetu
w Arhus w Danii (2) sk³ania do spekul acji o mo¿ -
liw oœci tzw. «telep orta cjai» inform acji a na wet
obiekt ów”.
Opub liko wan ie na ³amach Intern etu wspo m nian -
ego artyku³u (1) umo¿ liwi³o mi zadan ie pytan ia
dotycz¹cego „kwan tow ego uwik³ania” dwóm
czo³owym polskim fizyk om kwan tow ym (Edward
W. Piotrows ki, Jan Slad kows ki – Instit ute of
Theoret ical Physics).
Sformu³owa³em nastêp uj¹ce pytan ie: „Zale ¿a -
³oby mi na prostym pogl¹dowym wyjaœnieniu, jak 
jakiœ makros kopo wy uk³ad kwan towy mo¿e
wejœæ w kwan tow¹ kore lacjê z innym takim
uk³adem i na czym ów entang leme nt w³aœciwie
polega?” Pyta³em tak¿e nastêp uj¹co: „Pitkan en
– nie raz (jakkolw iek bardzo oglêdnie) zauwa¿a³,
i¿ najbard ziej intens ywne «spl¹tanie kwan towe»
zachod zi pomiêd zy part ner ami, kochank ami,
matk¹ i córk¹, bliŸnia kami. Jakie jest zdanie
Pana Doktora na ten temat?” Uzyska³em nastê p -
u j¹ce odpow iedzi:
„Co do kwan tow ego spl¹tania siê dwóch pod m -
iot ów, to prosty a zaraz em daleki od w¹skiej
dzie dziny fizyki przyk³ad jest zawarty w naszej
pracy Quant um Bargai ning Gamet – w tym
rynkow ym przyk³adzie pojaw ia siê entang leme nt
w sytua cji bardzo prozai cznej – przy ka¿dym
negoc jowa niu ceny to jedna ze stron targu zg³a -
sza cenow¹ propo zycjê, a druga podejm uje de -
cyzjê o dobic iu targu: tworzy siê, wiêc uk³ad
„oby dwoje dobij aj¹ targu”, czy „obydwoje jed -
nocz eœnie propon uj¹ cenê”. Chyba trudno o coœ
bardziej prost szego. Dla mnie najlep iej kwan -

towe spl¹tan ie t³umaczy formal izm matem aty cz -
ny, (który jest zawarty w poda nych Ÿród³ach) –
jednak mo¿e to wyni kaæ z moich gustów i przy -
zwyczajeñ. Z powa ¿aniem, Edward W. Piotrows -
ki” .
„Co do suges tii ‘kwant owe spl¹ta nie a wiêzy
miêdzy part ner ami czy matka–dziec ko’, to wy -
daje mi siê, ¿e spl¹tanie pomiê dzy kupcami mo -
¿e byæ (ze wzglêdu na tradyc je kultur owe) równie 
silne, a poprzez ³atw¹ mo¿liwoœæ pomiaru ceny,
przy jakiej zachod zi wymiana, daje unik al n¹
w tym przy padku mo¿l iwoœæ niekont rowe rsyj -
nego i jednoz naczne go iloœci owego opisu tego
zjawis ka. Wymiana dóbr jest od dziesi¹tków
tysiêcy lat warunk iem prze trwan ia wyspec jali -
zow ane go w swej egzys tencji homo sapiens, zaœ 
„klasyczne” teorie (które dawno odnios³y klêskê
w sferze opisu elem enta rnych zjawisk mater ial -
ny ch) ci¹gle tworz¹, mimo op³akanie mizern ych
wyników prognos tyczny ch, mains tre am nauk
eko n omi cznych. Prze bic ie siê z kwan tow ymi
targami do mental noœci ekonom istów (czêsto
nieŸle matem aty cznie przy got owa nych, szcz e -
gó lnie w USA) wydaje siê jednak zadan iem
równie beznad ziejnym jak tworzen ie modeli
kwan tow ych uczuæ. I to po stulec iu bezprec eden -
sowych triumfów mechan iki kwan tow ej”.
S¹dzê, ¿e dla lekar zy, psych ologów, ogóln iej
terap eutów pragn¹cych dociec, czy metoda Hel -
ling era ma jakiek olwi ek podstawy racjon alne,
od pow iedzi uzys kane od w/w fizy ków s¹ wa¿ne,
gdy¿ umo¿ liwi aj¹ zapewne dalsz¹ powa¿n¹ dys -
kus jê. 
Co wiêcej, wspo mniany wy¿ej fizyk dr Matti Pit -
kan en sformu³owa³ rozleg³¹ teoriê ustan a wi -
aj¹c¹, jak mi siê wydaje, prze kon ywaj¹ce, a na -
wet wyczerp uj¹ce podstawy teoret yczne dla me -
to dy terap euty cznej Helling era. Trud noœ ci dla
zaint ere sow any ch terap eut ów wynikn¹ za pewne 
st¹d, i¿ panow ie Pitkan en i Helling er nie znaj¹
siê osobiœc ie, oraz st¹d, i¿ zapis teorii Pitkan ena
liczy oko³o 2000 stron maszyn opi su i jest opart ym
o niekonw encj onal ny dzia³ fizyki zwany: Topol o -
gi cal Geomet rody nam ics (8).

Doœwi adczenia w³asne

Pierw szy autor artyku³u dokona³ kilkun astu prób
owej family constell ati on. Próby te prze prow adz -
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ono na semin ari ach realiz owa nych dla studen -
tów kierunku nauczan ia „pielêgn iarstwo”, w
ramach nauczan ia przed miotu: „trening inter p -
erso nal ny”. Zebrane doœwia dczenia prze kon u j¹,
i¿ metoda Berta Helling era zas³ugujê na po -
wa¿ne naukowe badan ia weryf ika cyj ne. Wyma -
ga³oby to jednak zaaprob owa nia takiego tematu
przez oœrodki koord ynuj¹ce badan ia naukowe.
Pragn¹c rozpocz¹æ dzia³ania zmie rzaj¹ce do
rozp oczêcia takich badañ, utwo rzyliœmy stronê
intern etow¹ pt.: „Ultra-krótko ter minowa diagnos -
tyka i psychot era pia rodzin”
 (http://salve.slam.katow ice.pl./Helling er.htm).
Mo¿liwo œæ taka wynik³a z zatwierd zenia prowa d -
ze nia prac nad witryn¹ intern etow¹ promuj¹c¹
wspó³pracê miêdzy nar odow¹ nad wykor zyst y wa -
n iem rezul tatów badañ nad œwiad omoœ ci¹ (vide
http://salve.slam.katow ice.pl/consciou ness.htm).
Mamy nadziejê, ¿e zapoz nanie siê z podstaw ami 
metody Berta Helling era przez szerok ie grono
osób umo¿li wi zorgan izo wan ie interd ysc ypli -
narn ych badañ, które dotyc zy³yby nie tylko tech -
nik psychot era peu tycz nych, ale tak¿e szerzej
fenom enu œwiad omo œci.

Stresz czen ie 

Autor zy przed staw iaj¹ ma³o jesz cze znan¹
metodê system owej terap ii rodzin, propon owan¹ 
przez niemieck iego psychote rape utê Berta
Helling era. Praca zawiera omówie nie przyjê tych
przez Helling era za³o¿eñ, stosow anej tech niki
oddzia³ywania oraz zarys zastos owa nia tej
metody do kilku sytua cji kliniczn ych. Poniewa¿
propon owa na metoda tzw. „ustaw iania rodzin”
zak³ada istnien ie i wykor zyst ywan ie tzw. „sprzê -
¿eñ kwan tow ych” (entang leme nts), autor zy pró -
buj¹ przyb li¿yæ stan wiedzy dotycz¹cej tego zja -
wis ka fizyczn ego. Autor zy uzas adni aj¹ celo woœæ 
prezent acji metody, mimo jej niezwyk³ej od -
miennoœci od wszel kich innych tech nik tera p eu -
ty cz nych, szyb kim rozpow szechni aniem siê jej
w wielu krajach, o czym œwiadcz¹ liczne witry ny
intern eto we. Oprac owa li oni tak¿e w³asn¹ tak¹
witrynê, aby stymu low aæ podjêc ie miêdzy naro -
dowych badañ interd ysc ypli narn ych. Ich zda -
niem przy czyni³yby siê one tak¿e do lep szego
rozum ienia fenom enu œwiad omo œci. 

S³owa kluczowe: psychot era pia, system o -

wa terap ia rodzin, ustaw ianie rodziny,

sprzê¿ enie kwan towe, œwia dom oœæ, badan ia

interd ysc ypli narne 

Summary 

Authors present not yet current method of family
therapy, propos ed by German therap euti st Bert
Helling er. They discuss the assumpt ions of the
method, its tech niques and its util iza tion in some
clinic al situa tions. Helling er assum es that his
method of so called family constell ati ons is
based on so called „entang leme nts”. Theref ore
the authors try to famil iari ze the state of knowled -
ge about quant um entang leme nts. They justify
the need of public ati on of data concern ing the
family constell ati ons by quick spre ading of this
tech nique througho ut the word, what can be
remark ed by review of many intern et websit es.
The authors elab ora ted their own www page,
because they want to stim ula te intern ati onal,
interd isc ipli nary resea rch concern ing family
constell ati ons. They believe that it could help to
progress the unders tandi ng of the phenom enon
of consciou sness.

Key words: psychother apy, system family

therapy, family constell ati on, quant um en -

tang leme nt, consciou sness, interd isc ipli -

nary resea rch 
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