Helbred dine
relasjoner med

familiekonstellasjoner
Av Else Karin Hovrud

Familiekonstellasjon
er ukjent for mange.
Det er svært
spennende og
lærerikt, og vekker
gjerne gjenkjennelse
i egne temaer i livet.
Gjennom utviklingen
og healingen som
skjer med klienten
får du som deltager
eller tilskuer
også del i dette.
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Hva er en
familiekonstellasjon?

Familiekonstellasjoner er en form for
gruppeterapi som tar utgangspunkt
i dynamikken blant familiemedlemmer, og beskriver relasjoner, energier
og forbindelser mellom personer, dyr
eller ting osv.
Metoden går ut på at en spesialutdannet terapeut først får en innføring
i klientens situasjon og bakgrunn, og
derpå får deltagere til å representere
klientens ulike familiemedlemmer i
noe som ligner et rollespill, mens klienten selv observerer det som skjer som
tilskuer.
Deltagerne vet ingenting om personen de representerer, men de følger sin
intuisjon, og da oppstår det følelser og
ideer hos dem som de ikke kan forklare,
og de reorganiserer seg i konstellasjonen.
Metoden ble utviklet av Bert
Hellinger som var tysk psykoanalytiker,
prest og misjonær, og hans metoder viser
derfor religiøse undertoner.
Vår metode bygger på Hellingers,
men er videreutviklet av Walter
Lübeck, grunnleggeren av blant annet
Rainbow Reiki-systemet, White Feather
Shamanic School, Lemurian Tantra og
Trestrålemeditasjon.
Han har skrevet mange bøker, og
har hatt tusenvis av studenter rundt
omkring i verden etter 25-30 år med
seminarvirksomhet.

Healing

Walter Lübeck har utviklet et system
hvor vi blant annet tar i bruk mange
forskjellige healingmetoder under en
konstellasjon.

Klienten som
betrakter
konstellasjonen fra
sidelinjen ser seg
selv og sin rolle med
et nytt blikk. Temaer
blir helbredet og sår
kan gro.

Som deltager i en
konstellasjon bruker
du intuisjonen,
du har følelser du
egentlig ikke kan
forklare. Du får ideer
og oppfatninger
som du ikke vet hvor
stammer fra.

Else Karin Hovrud
En familiekonstellasjon kan egentlig vanskelig forklares. Det må gjerne
oppleves før man skjønner hvor
komplekst det er, og for en fantastisk
mulighet det er for helbredelse. Det kan
være smart å være tilskuer først for å se
hvordan det arter seg, før man har sin
egen konstellasjon.
Historien som utspiller seg er ikke
nødvendigvis 100 % identisk med virkeligheten, men gir et klart bilde av dynamikken i familien. Dette gir klienten
stor innsikt og dyptgripende healing.
Deltagerne som representerer de ulike
familiemedlemmene får også dyptgripende healing.
Terapiformen kan brukes i alle former
for relasjoner, som familie, parforhold,
foreldre/barn, jobb, grupper, foreninger, astrologiske planeter, husdyr,
sykdom osv.
Det er også mulig å bruke figurer i stedet for levende personer i en
konstellasjon.

Forarbeid

For å få et best mulig resultat, bruker vi
en del tid på planlegging i forkant av en
konstellasjon. Når det gjelder familie
og slektsforhold, tegner vi et slektstre
som beskriver relasjoner og gir nyttige
opplysninger om hver person.
Ut fra helhetsbildet vi danner oss,
velger vi intuitivt ut hvilke relasjoner
som er viktige å se på. Som utenforstående ser vi gjerne et annet bilde av
historien enn klienten, som gjerne er
svært subjektiv.

Vi bruker også intuisjonen når vi leder
konstellasjonen, og velger løsninger ut
ifra hva som skjer.
Etter en konstellasjon tar vi en gjennomgang med klienten for å gi hjelp til
klargjøring, forståelse, neste skritt osv.

Hvordan er det å delta i en
konstellasjon?

Som deltager i en konstellasjon bruker
du intuisjonen, du har følelser du egentlig ikke kan forklare. Du får ideer og
oppfatninger som du ikke vet hvor
stammer fra. Du kan ha sympati med
enkelte og føle motstand mot andre.
Du kan ha problemer med øyekontakt
med enkelte og ha lyst til å flytte deg
eller snu deg bort.
Det er spennende, interessant og
lærerikt. Og det gir på mange måter
innsikt, forståelse og helbredelse av egne
relasjoner.

Resultat

Det er fascinerende å se hvordan historien utspiller seg og hvordan deltagerne
reorganiserer seg i en konstellasjon.
De fanger opp ting som stemmer med
virkeligheten, selv om de altså ikke vet
noe som helst om personen de representerer og aldri har møtt vedkommende.
Klienten som betrakter konstellasjonen fra sidelinjen ser seg selv og sin rolle
med et nytt blikk. Temaer blir helbredet
og sår kan gro.
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Klientens nye innsikt fører til endret
adferd. Dette gjenspeiler seg i forholdet
til de berørte slektningene, som ikke
kjenner til at det har vært en konstellasjon. Slike endringer kan pågå i lang
tid etterpå.

Lars og datteren

Lars hadde mistet kontakten med datteren Marit på grunn av en uoverensstemmelse med henne da hun var i tenårene.
Det siste han hørte fra henne var «jeg
hater deg far, jeg vil aldri se deg mer».
Marit bodde hos sin mor, og Lars
flyttet etter hvert mange mil unna der
datteren bodde.
Han tenkte mye på henne, men torde
ikke ta kontakt etter det som hadde
skjedd. Hans oppfatning var at Marit
hatet ham og var dypt knyttet til sin
mor, som han hadde et vanskelig forhold
til.
Han så ingen åpning for fornyet
kontakt.
Marit var nå godt voksen, og Lars led
under denne situasjonen.
Familiekonstellasjonen viste en
helt annen situasjon enn den Lars
presenterte.
Marit ønsket kontakt med faren, og
hadde ønsket at han skulle bevise for
henne at han brydde seg om henne.
Hun var ikke så nært knyttet til sin
mor som Lars hadde trodd, han hadde
sett på dem nærmest som venninner.
Lars tok et par ukers betenkningstid
da jeg foreslo at han skulle kontakte
datteren.
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Han fikk coaching og healing, og
til slutt tok han mot til seg og sendte
henne en sms.
Til hans store glede og overraskelse
fikk han svar. Det ble utvekslet flere
meldinger etter hvert.
De avtalte å møtes på en kafé – og
selv om det hele var skremmende for
Lars, gikk det fint.
Det var en utfordring å få til et
normalt forhold etter så mange år, men
det ble opprettet jevnlig kontakt. De
møttes flere ganger på et nøytralt sted,
og etter mange måneder ba Marit ham
med hjem.
Da hun ble mor var han verdens stolteste morfar. Han forguder barnebarnet, som uten å vite det bringer Lars og
Marit nærmere hverandre dag for dag.
Lars hadde selv hatt en trøblete barndom uten sunne forbilder. Dette gjorde
ham dårlig rustet til å bli far i ung alder.
Faren hans hadde vært glad i alkohol og
opptatt av sitt eget kunstneryrke, mens
hans mor hadde stukket av da Lars var
spedbarn. Han hadde ikke hatt noen
morsfigur. Dette gjorde ham også svært
sårbar i et parforhold. Han hadde en
negativ innstilling til kvinner. De var
egoistiske, hensynsløse og gjorde som
de selv ville, mente han.
Heldigvis fikk han endret på dette.

Problemstillinger

Historien til Lars er et godt eksempel
på at vår oppfatning ofte ikke stemmer
med virkeligheten.
I en konstellasjon får vi se historien fra
andre synsvinkler, og får innblikk i de

Mange voksne
bærer stort nag til
foreldrene sine for
ting som skjedde i
barndommen.
andre personenes situasjon også. Ofte
viser det seg at det er misforståelser som
har skapt problemene.
Mange voksne bærer stort nag til
foreldrene sine for ting som skjedde i
barndommen.
Vi ser også at det har vært vanskelige
situasjoner for foreldrene. Selv om de
prøvde så godt de kunne, var de ikke
i stand til å løse sine problemer uten
at det fikk store følger for barna deres.
ange barn tror det er deres skyld at
foreldrene er lei seg, har problemer eller
er syke.
I en konstellasjon med helseproblem
som tema, kan dette vise seg ved at et
barn ønsker å overta foreldrenes lidelse
for å hjelpe dem.

De to kattene

Det hender også vi har med dyr i
oppstillingene, det vil si en person representerer et husdyr, og dette er ofte svært
underholdende.
Det handlet om to katter som ikke
fungerte godt sammen. Familien var
fortvilet over at kattene hele tiden sloss
og lagde mye bråk og spetakkel. Det var
morsomt å se den mest aggressive katten
i menneskeskikkelse, der den la seg ned
på golvet og fortalte med forakt i stemmen hvor dum den andre katten var.
I dette tilfellet brukte vi en healingmetode for å harmonisere relasjonen
mellom de to, og enden på historien ble
et bedret forhold mellom kattene, selv
om de aldri ble perlevenner.
Personene som representerte kattene
i oppstillingen hadde aldri gjort dette
tidligere, og fortalte etterpå hvordan de
fikk rare innfall og ideer og hadde følelser som ikke var dere egne. De hadde
tydelig kjent aggresjon og irritasjon over
den andre katten, og de hadde en helt
naturlig trang til å legge seg på golvet. •

