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Warsztaty ustawień konstelacji rodzinnych metodą Berta Hellingera
To metoda pracy nad relacjami z innymi ludźmi (a zwłaszcza rodziną), własnym rozwojem,
związkami, motywacjami i konfliktami wewnętrznymi - pozwalająca szybko dotrzeć do
przyczyn uwikłań.
Wiele pytań typu: „dlaczego znów mnie to spotyka” znajduje tu swoją odpowiedź. Przejęte
poczucia winy, uczucia i losy („przez całe życie towarzyszy mi tęsknota”, „pieniądze nie
trzymają się mnie”, „kobiety w mojej rodzinie często chorują na raka”) są związane z naszą
głęboką, choć najczęściej - nieuświadomioną miłością do naszej rodziny. Ustawienia pokazują
te energetyczne, podświadome powiązania, dając możliwość załatwienia wielu spraw, które do
tej pory uważaliśmy za stracone. Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych zainteresowanych
rozwiązywaniem własnych problemów osobistych, rodzinnych, zdrowotnych oraz trudności
w relacjach partnerskich i rozwiązywaniem problemów zawodowych.
Uczestnictwo w warsztatach ustawień konstelacji rodzinnych w roli obserwatora nawet
wówczas, gdy nie posiadamy żadnych trudności i problemów stanowi niezwykłe źródło rozwoju
wewnętrznego. Uczestnicy ustawień zyskują wgląd w niezwykłe doświadczenia życiowe.
Stający w miejsce obcej osoby reprezentant spotyka się z przeżyciami, których być może nigdy
by nie doświadczył. Uczestnictwo w rolach innych ludzi prowadzi również we własne wnętrze
i przekazuje empatyczne zrozumienie innych ludzi i ich losów.
Uzdrawianie porządku miłości opiera się na trzech fundamentalnych zasadach: przynależności,
porządku i starszeństwa, równowagi dawania i brania, czyli sprawiedliwej wymiany.
• ZASADA PRZYNALEŻNOŚCI

Każdy z nas należy do rodziny. Każdy z nas ma w niej swoje miejsce. Jesteśmy energetycznie 
i emocjonalnie powiązani z ojcem, matką, rodzeństwem, dziadkami, dziećmi poprzez fakt 
biologiczny, a także z tymi członkami rodziny, o których istnieniu często możemy nic nie 
wiedzieć. Każdy z członków rodziny przynależy do niej i dzieli jej los, jaki by nie był.
Wykluczenie z rodziny, lub wczesna śmierć któregokolwiek przodka powoduje zaburzenia
w polu energetycznym obecnej rodziny. Zwykle ktoś, na nieświadomym poziomie
i w nieskuteczny sposób będzie starał się ten los powtórzyć. Te zapomniane osoby wymagają 
uznania i uhonorowania swojego losu i miejsca w rodzinie. Zakłócenie porządku może 
nastąpić poprzez pominięcie jakiejś osoby, która należy do systemu rodzinnego, jak np. 
wydziedziczenie, porzucenie dziecka, dzieci wcześnie zmarłe, aborcje czy adopcje.
Z pracy Hellingera wynika, że dzieci adoptowane zawsze będą tworzyły bliską więź ze swoimi
rodzicami biologicznymi i z nimi tworzą pole energetyczne rodziny. I w takim rozumieniu
nikt i nic nie zastąpi im biologicznej rodziny. Podczas ustawiania konstelacji ujawniają się te 
osoby, które zostały zapomniane, czy świadomie odrzucone, zostają uhonorowane i odzyskują
należne im w rodzinie miejsce.

• ZASADA PORZĄDKU I STARSZEŃSTWA
System rodzinny tworzy naturalny porządek starszeństwa w rodzinie. Rodzice stoją zawsze 
przed dziećmi, a te z kolei podlegają porządkowi starszeństwa. Jeśli porządek ten zostanie 



zakłócony, a tak się często dzieje, kiedy np. umiera dziecko i rodzice przelewają całą miłość 
na następne, zapominając o zmarłym, kiedy syn przejmuje rolę słabego ojca, lub córka
rolę matki, lub gdy młodsze rodzeństwo stawia się nad starszym, wtedy relacje rodzinne nie 
dają nam bezpieczeństwa i miłości. Często przenosimy te „zaburzenia” na swoje rodziny, 
które tworzymy, na relacje w pracy, lub relacje, jakie tworzymy z innymi ludźmi. Podczas 
pracy z konstelacjami stopniowo naturalny porządek przepływu miłości w rodzinie zostaje 
przywrócony.

• ZASADA RÓWNOWAGI DAWANIA I BRANIA CZYLI SPRAWIEDLIWEJ WYMIANY
Tylko równowaga w dawaniu i braniu w związku zapewnia jego powodzenie. Głęboko
w psychice tkwi potrzeba wyrównania. Jeśli ktoś coś otrzymuje ma potrzebę wyrównania i też 
daje. Rodzinna więź powstaje dzięki temu, że każdy daje i bierze. Każdemu można dać tylko 
tyle ile on jest w stanie wziąć. Kiedy zdarza się, że ktoś dostaje więcej, najczęściej nie może 
sobie z tym poradzić i aby zachować osobistą integrację, z systemu odchodzi. To samo może 
dotyczyć osoby, która chce dać, a ta drugie nie umie, nie chce, bądź nie może wziąć.
Wzbranianie się przez przyjmowaniem, może oznaczać, że podświadomie osoba ta chce
przejąć pozycję osoby silniejszej, niezależnej i samodzielnej.
Bert Hellinger mówi, „w związku zawsze daj trochę więcej dobrego i oddaj trochę mniej 
złego”. Wtedy twój związek będzie miał szansę rozwoju i większe poczucie szczęścia
partnerów. Szacunek wobec dającego i autentyczna wdzięczność otrzymującego jest podstawą 
szczęśliwej rodziny. W rodzinie kierunek dawania łączy się ze starszeństwem. W kochającej
i szanującej się rodzinie, w naturalny sposób, starsze rodzeństwo zawsze daje trochę więcej 
młodszemu.

• METODA PRACY
Osoba, która poszukuje sposobu na zmianę sytuacji życiowej wybiera spośród uczestników 
warsztatu przedstawicieli swojego systemu rodzinnego (reprezentantów) i ustawia te osoby
w przestrzeni, kierując się przy tym swoim „wewnętrznym obrazem rodziny”. Prowadzący 
próbuje odkryć nieświadomą dynamikę i doprowadzić do korzystnego rozwiązania. Praca 
prowadzącego oraz uczestników ustawienia zmierza do tego, aby wykluczeni członkowie
systemu mogli przynależeć, pozbawieni szacunku i godności - otrzymać je, a zaburzone więzi 
mogły być na nowo uznane.

• FORMY UDZIAŁU W WARSZTACIE
Aktywny uczestnik: osoba ustawiająca swój system rodzinny, zobowiązana do uczestnictwa
w całości zajęć.
Obserwator: osoba, która może uczestniczyć w ustawieniach innych osób.

• INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
Uczestnicy proszeni są o zebranie informacji dotyczących historii rodziny, rodziców,
rodzeństwa, dziadków i pradziadków. Pytania pomocnicze zamieszczone są w kwestionariuszu
osobistego Przygotowania (plik pdf). Zajęcia przeznaczone są dla osób w pełni władz 
umysłowych i biorących udział na własną odpowiedzialność.
Ustawień własnego systemu nie powinno się stosować zbyt często - zaleca się odstęp kilku 
miesięcy. Osoby zażywające lekarstwa proszone są o zgłoszenie tego faktu przed zapisaniem 
się na zajęcia.
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