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Od rodinné konstelace ke konstelaci traumat

V roce 1994 jsem se poprvé setkal s rodinnými konstelacemi. Bert Hellinger

zkuše
využívat pro vlastní osobní a rodinnou historii, dále jsem metodu studoval a nakonec
tím více jse
rodiny, z níž pochází; v tom, jak je do jejího systému zapleten (Hellinger 1994,
Weber 1998). Metodou konstelací jsem nadšen podnes --

Bowlbyho (1911-

se zmítají z jednoho problému do druhého, a jiní se za
propadají do duševního chaosu?

ukazy na traumatizace. Z

er 1999,

psychotraumat
vyvinul vlastní teorii -"konstelaci traumatu".
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la ataky paniky a

tomu, že jsou ode mne odtrženy!?"
Odkud v
panické ataky a odkud pocházejí? Panické ataky jsou extrémní úzkosti spojené s

zkouší kdeco, jen aby už nemusel v budoucnu takové návaly paniky prožívat. Vyhýbá

Existují obranné mechanismy na úrovni fyziologie mozku i v duši, abychom v

kaje klesne na nulu. Znamená to

set s tím, že náš

horm

mená rozpojení jednoty

in

-Tra
-

po traumatizujícím zážitku

Traumatizovaná

teré reprezentují zdravé

nežije s

extrémní kontrolou.
-

-Vystav

traumati

však samy stávají velkým problémem.
-Brání duševnímu zpracování traumatu a omezují je.
-

podobnost

úrovni, zachvacuje i
celé lidské kolektivy, když se traumatické zkušenosti stávají masovými jevy -ce podle

lené
válce).

a
traumatické pocity, k nimž se pak poutají, protože se jim nedostává jiných, "pravých"

-

si nikdy "nevšimne", když je zneužívána její dcera).

trauma. Zhusta pak nejsou schopné -- nebo jen s námahou -dokonce prožívají celé traumatické sekvence -"psychoticky" a tak
-

Tak vedou existenciální tr

Bez stabilního emocionálního základu je osobnostní vývoj nejistý a v extrémních
i.

nevznikají st

než silnou, mužnou oporu ve

ální pracovníci

3

ité.

-

-

den zástupce pro jednu osobnost, pozorovat, jak se
-Totéž platí pro ostatní osoby z pacientova systému rodinných vazeb. Také v jejich

achatele (zneužití) se stává

-

-

e sami
nemuseli konfrontovat s vlastními traumaty.
-

-V

konstelace a zá
posilovat své vlastní zdravé struktury.

– (motivace i zakázka ) s níž

í
struktury -konfrontovat se s traumatem.
erapeutického procesu,
intervencemi udržuji klienta v konfrontaci s jeho motivací; každý další krok v
konstelaci potom závisí na tom, jak tato konfrontace probíhá. Zástupci za další

-poprvé -poprvé poskytne možnost prožívat je z metapozice . Tím se mohou posílit zdravé

o traumatu, ani to, že

blíže podívat na sebe sama.
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