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Family constellations is a way of dealing with clienť s problems or issues, 

which can be used with individua! or group of clients. Author of this method is Bert 

Hellinger, german psychoterapist and priest. This phenomenological method of 

work has many similarities to several famous methods and approaches, for example 

Satir' s constellations, Moreno's psychodrama, Rieger' s island offamily. Iťs usually 

presented as controversial method. We tried to present its philosophy, its procedure 

and signify its position in Czech Republic. We wanted to :find out, which 

psychologicals or therapeutics phenomena can be seen during its process. Main 

importance of this work is in presentation of subjective evaluation and personal 

experiences of people, who actually attempted this method, to help them with their 

problems and personal development. Based on interviews with them we were 

looking for what does this method brings to clients, whether does it help, whether it 

is according to their opinion effective or not. 
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1) Úvod 

Tématem této práce jsou rodinné konstelace, metoda skupinové či 

individuální práce s klientem. Pracuje se s nimi především v Německu, zemi původu 

jejich autora, Berta Hellingera. Informace o této metodě a nabídky terapeutů s ní 

pracujících nalezneme na vyhledávačích po celém světě. U nás jde o přístup 

poměrně nový, méně známý. 

Autorka této práce se setkala s konstelacemi v podání B. Hellingera 

náhodně, na konferenci o managementu pořádané v Praze v roce 2004. Na 

workshopu vedeném německou terapeutkou K. Alex (Alex, 2004) se na steiném 

principu pracovalo s problémy ve firmách. Tímto "tajemným" způsobem se zde 

odhodlali konzultovat svá podniková témata dva vedoucí pracovníci; samotný 

průběh této práce i závěry byly až fascinující. Shodou okolností byla autorka 

vybrána coby zástupce za jedince v systému v obou ukázkových konstelacích, už 

tehdy si tedy zakusila, jaké to je v nich stát. Tato zkušenost podnítila touhu poznat 

tuto metodu blíže. U nás v té době šlo o záležitost spíše neznámou, byla zde 

dostupná jen jedna jediná kniha o této metodě. Od té doby se situace změnila -

v Praze proběhly v minulých dvou letech dvě mezinárodní konference 

o konstelacích zaštiťované primátorem hl. m. Prahy, byly vydány další čtyři knihy 

k tomuto tématu se vztahující, přibylo nabídek na semináře o metodě, přibylo článků 

o ní. 

Konstelace jsou metodou poněkud kontroverzní. Mají své zastánce i své 

odpůrce. Zastánci si na nich cení přímosti, se kterou se zde pracuje na tématech, 

pociťovanou hloubku, s níž se dá pohlížet na problémy, a sílu emočního prožitku 

během konstelací. Odpůrci v nich vidí tajemné čarování, často přitom poukazují na 

poněkud problematickou filozofii autora metody a na jeho místy dogmatické 

názory. 

Naším cílem zde nebylo metodu ani obhajovat ani zatracovat. Chtěli jsme ji 

spíše představit, přiblížit dění v jejím průběhu, její filozofické zázemí, její kontext. 

Vedle toho jsme se chtěli pokusit o psychologické vysvětlení procesů probíhajících 

při použití metody, tzn. uchopit dění v ní z pohledu faktorů v psychologii a 

psychoterapii známých. 

V teoretické části jsme se zaměřili nejprve na techniky a přístupy 

konstelacím blízké. V další části jsme se zabývali filozofií Berta Hellingera a popsali 

jsme procesy odehrávající se během konstelací. Blíže jsme přiblížili postavení 

konstelací v České republice a ve světě, a poukázali na hlavní problematické otázky 

k této metodě se vztahující. Teoretickou část jsme zakončili výčtem v psychologii 

známých jevů, které je v průběhu práce s konstelacemi možné zaznamenat, a které 

také mohou nabídnout určité vysvětlení toho, jak konstelace účinkují. 

V praktické části jsme usilovali o bližší poznání této metody. Chtěli jsme 

zjistit, jak ji hodnotí ti, kteří s ní měli osobní zkušenost - pokusili se za jejich pomoci 
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pracovat na svých osobních tématech. Jako metodu zkoumání jsme zvolili 
polostrukturované rozhovory a jejich následný rozbor. Ukázky z rozhovorů uváděné 
pro dokreslení v kapitole věnované analýze dat ilustrují do značné míry popisy 
procesu konstelací v teoretické části. 
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2) Konstelace B. Hellingera a jim podobné metody 

2.1. Vymezení pojmu aneb O kterých konstelacích tu hovořit nebudeme 

Pod pojmem konstelace se i jen v souvislosti s oblastí psychologie skrývá 

řada obsahů. Domníváme se (a svou domněnku opíráme také o vlastní zkušenost), 

že nejčastější asociací ke slovu konstelace u lidí studujících psychologii jsou 

konstelace tzv. sourozenecké - tedy pozice, kterou dítě ve skupině sourozenců 

v primární rodině zaujímá Gedináček, nejstarší syn, atp.), zaměření se na to, jakou 

roli následně získává v rodině a co z toho vyplývá pro utváření jeho povahy. Na 

sourozenecké konstelace upozornil a do své teorie je zakomponoval poprvé Alfred 
Adler, zakladatel individuální psychologie, proslulý především svým výkladem a 

prací o komplexu méněcennosti. Známějšími se konstelace staly také díky výzkumu 

W. Tomana o tom, jak nejlépe si volit muže/ženu pro stabilní partnerství. Hartl 
(2000) v této souvislosti hovoří přímo o konstelaci manželské.1 

Stavění rodinné konstelace se pojí rovněž se jménem Virginie Satirové, 

která je uváděna jako jedna ze "zdrojových autorek" B. Hellingera, zjejí práce 
Hellinger těžil a nechal se inspirovat. Konstelace V. Satirové jsou těm 

Hellingerovým (alespoň navenek) velmi podobné, liší se však vlastně samou 
podstatou a také způsobem práce terapeuta či "facilitátora. ,.z 

Pojem konstelace se v rámci psychologie či psychoterapie užívá také jako 

označení pro obecné uspořádání rodiny; míní se jím charakter kvality či blízkosti 

vztahů, určitá "typologie" rodiny (např. samostatně žijící matka s dětmi, 
homosexuální rodič), klima v rodině (např. alkoholismus, kvalita bezpečí), vyjádření 

rodinné atmosféry, úrovně životních podmínek, atp. 

1 Podrobněji např. Kratochvíl, 2000 či přímo Tomanova kniha Familienkonstellationen: ihr 
EinfluB aufden Menschen, 1990. 
2 Protože Hellingerovy rodinné konstelace dělají často lidé, kteří nemají psychologické či 
psychoterapeutické vzděláni, objevuje se často pro pojmenování toho, jenž konstelaci řídí a 
směřuje, označení facilitátor. Hartl (2000)- Facilitátor- 1) občasné označení terapeuta a jeho 
role v psychoter. skupině 2) vedoucí n. učitel, který ustupuje ze své dominantní pozice, 
podporuje interakce ve skupině, rozvíjí osobní učení, zaujímá roli moderátora skupiny 
v přesvědčení, že aktivní učení má větší účinnost. 
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2.2 Vymezení pojmu aneb O čem tato práce bude 

,,Nemůžeme být opravdu šťastní pokud naši předkové uvnitř nás trpí. 

Učiníme-li krok vědomě, svobodně a šťastně, a přitom se dotýkáme země, 

děláme to pro všechny generace; předchozí i budoucí. Ti všichni se pak 

navrátí domů ve stejný okamžik jako my. My všichni dosáhneme míru ve 

stejnou chvíli." 

(Lotos kvete v srdci, Thich Nhat Han, citováno podle Zeilhofer, 2005) 

V této práci budeme, nebude-li řečeno jinak, pracovat s pojmem konstelace 

coby s označením přístupu, se kterým pracuje a za jehož autora je pokládán 

německý kněz a terapeut Bert Hellinger. Jeho rodinné konstelace jsou vymezeny 

následujícími způsoby: 

• metoda osobního růstu a sebepoznání (Bílý, 2000) 

• sebepoznávací a prožitková metoda, která odhaluje vlivy skrytých sil 

v našich rodinných systémech a vytváří prostor pro znovunalezení (Půlpán, 2002) 

• "ultrakrátká terapie" (Schlippe, Schweitzer, 2001, s.32) 

• "nástroj, jenž užívá Bert Hellinger k tomu, aby učinil viditelnými obvykle 

skryté síly, které působí v lidských vztazích. " (Hellinger, Weber, Beaumont, 2000, 

s. ll) 
Vedle toho také "metoda, s jejíž pomocí nalezne řešení klient sám. " (Bílý, 

2005) 

V souvislosti s konstelacemi není zcela ujednocené označení pojmenování 

ve smyslu metody, techniky, přístupu či terapie. Na konferenci v roce 2005 dokonce 

zaznělo, že rodinné konstelace "přestávají být metodou a začínají být životní 

filozofií." (Bílý, 2005) Domníváme se však, že v určitých aspektech jsou všechny 

termíny použitelné. Závisí to mimo jiné od míry hloubky a komplexnosti s níž 

pracují jednotliví facilitátoři (resp. terapeuti) s konstelacemi. 1 

Někteří pracovníci užívají konstelace v rámci bloku Neverbálních technik 

(např. v PL Bohnice na ženském pavilonu závislostí). Opírají se spíše o základy 

konstelací, jako je postavení konstelace a práce na hledání nového systému. Nejdou 

příliš do hloubky, ale snaží se spíše pomocí konstelací umožnit podívat se na systém 

daného jedince a poskytnout zamyšlení se např. nad rodinou či vztahem. V této 

souvislosti bychom viděli jako adekvátní užití pojmu technika, protože jde zde spíše 

o povrchní užití konstelací, které ale i tak hodnotí klienti i facilitátoři jako užitečné. 

Setkali jsme se také s tím, že někteří odborníci užívají konstelace v rámci 

terapie (např. Mgr. J.Habr, Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, 

1 Zasvěcenější facilitátoři konstelací by možná měli jiný názor a přeli by se o to, zda se ve 
všech případech jedná skutečně o konstelace. 

6 



Praha 9), pracují na nahlédnutí vztahu, na jeho ozdravení a vedle toho užívají 

konstelace i pro práci na abstraktních tématech. 

O konstelacích můžeme hovořit také jako o ucelenějším přístupu práce, a to 

proto, že za nimi stojí základna myšlenek, celá filozofie, dle níž se s konstelacemi 

pracuje. 

Pokud jde o termín metoda, podle Hartlova slovníku (2000) je to cesta 

vedoucí k cíli nebo způsob vědeckého poznávání jevu a skutečností. Palán (2002) 

hovoří v této souvislosti o algoritmu postupů k dosažení cíle. Jde o promyšlený 

postup k řešení určitých problémů, který po ověření a nácviku lze považovat ze 

algoritmizovaný. 

Jsou rodinné konstelace terapií? Budeme-li brát označení terapie ve smyslu 

úzdravná práce, léčba, lze říci, že rodinné konstelace B. Hellingera jsou terapií, a to 

terapií určenou systému. Schlippe, Schweitzer (200 1) hovoří o rodinných 

konstelacích jako o "ultrakrátké terapii." (s.32). Určité časové vymezení délky 

bychom tedy měli. Co ale pokud jde o vymezení rodinných konstelací ve smyslu 

individuální, rodinná či skupinová terapie? Do jisté míry by splňovala podmínky 

všech tří typů terapie. Při pokusu o vymezení využijeme opět Hartlova slovníku 

(2000, s.612, s.614): "Terapie individuální- interakce mezi psychoterapeutem a 

jediným pacientem (. . .). " "T. skupinová - terapie, která probíhá v rámci skupiny 

pac:ienfů či klientů, zpravidla 8-12 (. . .). " " T. rodinná - termfn V Safírové, která 

vychází z celostního, holistického přístupu, na rozdíl od terapie manželské, kde se 

pracuje s dvojicí, zde se pracuje s celou rodinou, nikoliv s "nabízeným" 

"nemocným" členem rodiny. " 
U Hellingera se pracuje během jedné konstelace na problému jednoho 

jedince, pozomost je věnována jeho rodině (respektive systému, na kterém chce 

pracovat), hledá se jeho pozice v systému, jemu se snaží terapeut pomoci. Podobu 

s vymezením s rodinnou terapií vidíme v tom, že i zde jde o práci s rodinou, na 

problémech rodiny, se systémem. V podstatě se jedná o práci se členy rodiny, ale ti 
jsou zastoupeni jinými lidmi. Zároveň jde o formu skupinové terapie, neboť při 

konstelacích se pracuje nejčastěji ve skupině, včetně práce na vlastních tématech při 

sledování či ,,hraní''v konstelaci určené k řešení problému jiné osoby. 

V této práci budeme nejvíce používat označení "přístup" a ,,metoda," 

vnímáme konstelace také jako "nástroj," který umožňuje podívat se na systém. 

Obecně je vnímáme v širším rozsahu než jen jako techniku, nejvíce pak coby přístup 

či metodu užitečnou k práci na sobě samém, k cestě na pochopení vlastního 

systému, rodiny, atp. 

Hellingerovy konstelace jsou metodou, která se zařazuje do systémového 

přístupu, neboť vychází z teorie systémů, podle níž se léčebnou jednotkou stává 

rodina, definovaná jako kybemetický systém pracující na systému homeostázy a 

zpětné vazby, v 60.- 70. letech se stala synonymem terapie rodinné. (Hartl, 2000) 
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Pro systémově orientované myšlení připravil cestu Kurt Lewin již ve třicátých 

letech 20.století, kdy přišel s teorií pole, kde je osobnost pojímána jako dynamická 

soustava v silovém poli. Lewin popisoval životní prostor jako jakýsi celek skládající 

se z osoby a psychologického okolí,~· psychologických skutečností určujících dané 

chování jedince. Blíže nastínil také dynamiku životního prostoru; u jedince 
konstatoval tendenci k rovnováze, která bývá narušována tenzemi, vnitřními 

potřebami a přáními. V psychologickém okolí je dynamika vytvářena hlavně 
působením pozitivních a negativních sil a jejich intenzitou. (Drapela, 2003) 

Filozofie rodinných konstelací se odvíjí od práce se systémem jako 

základním nositelem problému a zkoumá propojení systému s jedincem. Systémů 

existuje celá řada, můžeme o nich hovořit v souvislosti s rodinou (rodina původní, 

současná), patří sem partnerský vztah, pracoviště (kolektiv, podnik, struktura 

organizace), systémy politické, ale můžeme mít i systémy "myšlenkové," ve kterých 
prvky systému tvoří např. myšlenky, postoje, úvahy a vazby mezi nimi. 

Připomínáme, že v praxi se rozlišují přístupy a) systémový a b) systemický, 

z nichž vychází i příslušné typy terapií. Systémová terapie se zabývá rodinou jako 
systémem, který vytváří problém a terapeut zde v pozici experta pozoruje rodinný 

systém, zatímco v systemické terapii je léčebnou jednotkou "problémem utvářený 

systém,"~· systém, do kterého patří a aktivně přispívají všichni, kterých se problém 
n6jakým zpúsobt!m dotýká, kdo se zabývají jeho řešenún a kdo o něm huvuři. 
(Pecháčková, 1992) Systemická terapie se vlastně vydělila a zrodila z terapie 

systémové, hlásí se k radikálnímu a sociálnímu konstruktivismu, které hlásají, že 
realitu nelze poznat, pouze si ji konstruujeme. (Kratochvíl, 2000) Hellingerova 
metoda by patřila z tohoto úhlu pohledu spíše do oblasti terapie systémové. 

2.3. Vývoj systémového přístupu aneb od systému k rodině a dál k rodinným 
konstelacím 

,,Mnozí věří, že každá doba má svůj převažující způsob pomávání." 

(Kubička, Gjuričová, 2003) 

Když jsme se zamýšleli nad rodinnými konstelacemi, považovali jsme za 

důležité věnovat pozornost také tomu, ve které době vlastně vznikly, čím vším byl 

jejich autor ovlivněn, čeho jsou vlastně konstelace výsledkem. Při čtení knih a 
článků o této technice se nabízejí myšlenky o tom, čemu všemu jsou zlomky z této 

techniky podobné, které přístupy, zdroje a inspirace zde lze zaznamenat. Udává se, 
že Hellingera hodně oslovily a sám při vytváření vlastního přístupu těžil 

z následujících směrů - psychoanalýzy, gestaltterapie, transakční analýzy, rodinné 

terapie, neurolingvistického programování (NLP), Ericksonovy hypnoterapie, 
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Farellyho provokativní terapie, 1 a práce Ireny Prekopové (Weber, Beaumont, 2000, 

s. 288-290). Vedle toho se také uvádí blízkost s psychodramatem Jacoba Morena, 

vliv Janovovy primální terapie/ a zřejmým zdrojem je zde psychosomatický přístup 
(~. nemoc jako řeč duše). Česká odborná veřejnost by zde mohla nalézt také drobné 

společné prvky s Riegrovým Ostrovem rodiny. Některé z těchto zdrojů jsou v jeho 

práci více patrné, jiné méně, těm nejdůležitějším se zde budeme později věnovat 

podrobněji. 

Na začátek považujeme za důležité nastínit krátce vývoj rodinné terapie a 

systémového přístupu, neboť to jsou jedny z hlavních zdrojů, ze kterých Hellinger 

čerpal. Výše jsme zmínili jakéhosi praotce systémového přístupu Kurta Lewina, za 

další předchůdce považují Schlippe a Schweitzer (2000) Jacoba Morena a do jisté 

míry také Alfreda Adlera, neboť jeho teorie je z podstatné části o sociální 

determinaci lidského jednání. Schlippe a Schweitzer (2000) dále zmiňují, že do 

40.let 20.století byl vědecký zájem upínán hlavně na hledání jedné dané příčiny 

duševních poruch, z tohoto vzorce dlouho vycházely také rané studie rodiny asi od 

40.let. Práce s klienty trpícími psychickými poruchami byla stále silně ovlivněna 

psychoanalýzou, to se týkalo i uspořádání sezení, přímé práce s klientem, atp. 

Postupně ale docházelo k zapojování celé rodiny. Za milník v rodinné terapii 

považují Schlippe a Schweitzer (2000) vydání knihy ,,Patients have families" H.B. 

Richadsona v roce 1945. 

O psychoanalýze by se dalo říci, že jejím "otcem" je S. Freud, ale u rodinné, 

systemické terapie je určení rodičovství obtížnější. Spíše se dá říci, že je zde celá 

plejáda rodičů, kteří se podíleli na jejím utváření, zrození. Za jednu z "matek" 

rodinné terapie bývá často označována V. Satirová, další důležitá jména, která se 

s touto tématikou pojí jsou D. Jackson a J. Riskin, kteří spolu se Satirovou založili r. 

1959 "Mental Research Institute," kam později přišel J. Haley, P. Watzlawick, J. 

Weakland, R. Fisch, G. Bateson. Institut se nacházel v Palo Alto (působí zde 

dodnes). Další střediska práce srodinou byla na univerzitě v Yale (T. Lidz), ve 

Washingtonu (L. Wynne). Neméně důležití vtéto průkopnické práci byli také S. 

Minuchin, N. Ackermann, J. Bowlby, R. Laing. Jsme-li u (spíše zběžného) přehledu 

1 Např. http://www.provocativetherapy.com/whatis.html. Terapeut je v provokativní terapii 
ďáblovým advokátem, souhlasí se stesky klienta, s jeho očekáváními, "svádí" ho ke konání 
jeho hříchů, jeho špatných vzorců chování. Cílem je vyprovokovat změnu. Hlavním nástrojem 
terapeuta je vřelý humor. 
2 Terapie pevným objetím. Více např. Prekopová, Schweitzerová - Neklidné dítě: rádce pro 
zneklidněné rodič, Portál 1994. 
3 Např. http://www.primalinstitute.com/- (autorem "Primální terapie" Dr. Arthur Janov) Děti 
v dětství nemají uspokojeny všechny potřeby, jak chtějí, navíc nemohou někdy vyjádřit svoje 
pocity z neuspokojení pramenící. Často v sobě musí tyto pocity skrývat, zavírá se tak před 
realitou, následně je zde nebezpečí, že popírá zároveň svoje potřeby a ztrácí tak i kus sebe 
sama. Popřené pocity a potřeby v nás zůstávají, vytváří v nás napětí, neustále nás jakoby nutí 
k naplňování v dětství nenaplněných potřeb. Cílem je prožít potlačované emoce, a jejich 
prožitím se tak osvobodit od nutkavých potřeb z dětství. 
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jmen, musíme vedle americké větve uvést také alespoň několik průkopníků 

v Evropě - školu Milánskou v čele s Mary Selvini Palazzoli (?O .léta 20.století). 

Nutno říci, že také psychoanalýzou silně ovlivněné Německo našlo svou cestu 

k práci s rodinou a systémem a na několika místech byla založena centra pro 

rodinnou a systémovou terapii (Heidelberg - Stierlin, Hamburg - Ludewig, 

Weinheim, atd.). (Schlippe, Schweitzer, 2001). 

Zmínili jsme už několik významných jmen, od kterých se pak vlastně odvíjí 

také několik škol, modelů rodinné terapie. Krátce zde tyto školy přiblížíme. 

Strukturální rodinná terapie (představitel S. Minuchin) vidí význam ve 

vymezení hranic a struktury v rámci rodiny, v rámci generací. Mezigenerační 

bariéra, čili aliance dospělých vedle aliance dětí, přispívá k dobrému fungování 

rodiny, kdežto silná vazba mezi jedním rodičem a dítětem je považována za 

patologickou. (Gjuričová, Kubička, 2003) 

Vícegenerační model (zástupci např. I. Boszormenyi-Nagy, M. Bowen, dále 

rozšířený ve Stierlinově konceptu delegace a vztažené individuace) vedle aktuálního 

dění sleduje chování, prožívání, symptomy v rámci dřívějších generací, jejich smysl 

a naplnění. M. Bowen hodně zdůrazňoval přiměřené odlišení se od původní rodiny. 

V rámci terapie viděl význam v zaměření se na individualitu jedinců v rodině. 

V souvislosti s Hellingerovými konstelacemi je hodně důležité jméno Boszormenyi

Nagy, žáka V. Satirové, jehož přístup se nazývá také kontextuální terapie. IDavním 

tématem tohoto přístupu je spravedlnost, vyrovnání účtů, vina a zásluhy 

jednotlivých členů rodiny. Zásadní myšlenkou kontextuální terapie je, že 

individuální i rodinné poruchy vznikají v důsledku nerovnováhy mezi dáváním a 

braním, mezi nároky a jejich plněním, a to hlavně v emocionální oblasti. Centrálním 

cílem této terapie je střet generací a jejich usmíření a snaha o odpuštění hlavně 

v případech, kdy vinu nelze prakticky vůbec odčinit. (Prevendárová, 2004) 

Zážitkově orientovaná rodinná terapie (např. V. Satirová, C. Whitaker, oba 

jmenovaní pracovali v souladu s transgeneračním pohledem) Satirová proslula svou 

metodou rodinného sousoší. Whitaker, u nás méně známý, zdůrazňoval význam 

kreativní hry. Mimo jiné proslul např. tzv. "24hodinovým pravidlem", které říká, že 

rodina či pár nemá 24 hodin po sezení hovořit o tom, co se na něm dělo. 

Zdůvodňoval to tím, že se umožní, aby se všechen nevědomý potenciál dal do 

pohybu. Vytvoří se možnost pro opravdový růst, bez rušivého vlivu rodiny, který by 

zabránil autentickému nevědomému procesu růstu. (Brethauer, 2000) Whitaker 

viděl rodinu jako celek a domníval se, že nedostatek emocionální blízkosti a sdílení 

mezi členy rodiny ústí v symptomy a interpersonální problémy, které přinutí rodinu 

vyhledat pomoc. Kladl rovnítko mezi rodinnou soudržnost a osobní růst, a 

zdůrazňoval zahrnutí všech i vzdálenějších členů rodiny do terapie. Whitaker byl 
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průkopníkem v práci s koterapeutem coby možného posílení objektivity při užívání 

provokativních technik v rámci terapie. (Nichols, Schwartz, 1998) 

Strategická rodinná terapie (představitel J. Haley) "( ... ) řada postupných 

kroků na cestě od jednoho typu abnormální organizace kjinému typu, dokud není 

dosaženo normálnější organizace." (Kubička, Gjuričová, 2003, s.79) Tento přístup 

staví na dvou základních otázkách - jak symptom pomáhá rodině udržovat 

homeostázu a čím může být nahrazen? Strategická terapie přinesla např. techniku 

přerámování a paradoxní intence. (Kubička, Gjuričová, 2003) 

Milánský model (hl. představitelé M.S.Palazzoli, L. Boscolo, G. Cecchin, 

G. Pratová) přinesl revoluci v práci s rodinou, s aranžmá Gednostranné zrcadlo, 

reflektující tým), vedle toho obohatili tento směr o práci s paradoxem, cirkulární 

dotazování. Jedním z hlavních cílů pro ně bylo změnit intervencí a prací hru rodiny. 

Na počátku této kapitoly byly zmíněny zdroje, ze kterých čerpal Bert 

Hellinger. Nyní se více zaměříme na ty, které mají blízkou podobnost 

s konstelacemi, a ty, jež by za ně mohly být zaměněny. Domníváme se, že jde 

hlavně o tyto oblasti - psychodrama J. Morena, sochání V. Satirové, krátce se 

zaměříme také na český Ostrov rodiny Z. Riegera. Vedle toho zmíníme základní 

principy Gestalt terapie a psychosomatiky, a to z toho důvodu, že se prvky z těchto 

přístupů u Hellingera také přímo nacházejí. Nebudeme zde psát o psychoanalýze, 

jejíž vliv je zde velmi patrný; předpokládáme větší obeznámenost s tímto přístupem. 

2.3.1. Psychodrama 

Objevitelem či autorem psychodramatu je Jacob L. Moreno. Kratochvíl 

(2002) píše, že jde o improvizované ~ednodušené divadlo uzpůsobené 

k psychoterapeutickým účelům. Účinkuje v něm pacient (protagonista) a 

psychodramatický tým, který se skládá z režiséra a pomocných herců, to mohou být 

další spolupacienti. Tito jsou k dispozici protagonistovi, aby mohl dramaticky zahrát 

své zážitky, přání, postoje, etc. 

Psychodrama lze provádět buď s ostatními spolupacienty (časté u neuróz), 

nebo s týmem terapeutů, tato varianta bývá někdy častější u psychotických pacientů. 

Před zahájením je nutno vysvětlit podstatu metody. Lze sehrát nějakou scénku 

z osobního života, z ní pak vyplynou témata k řešení, nebo přímo žádost klienta. Do 

rolí jsou ostatní účastníci buď přiřazeni terapeutem, facilitátorem, nebo si je volí sám 

klient, aby typově odpovídali. Pacient má hrát v roli sám sebe, co nejvíce autenticky, 

ostatní ,,herci" jsou zde pro vytváření situací, hrají role, které si klient přeje, jsou i 

posilou pro režiséra při interpretaci. Psychodrama vede k vytvoření modelu 

skutečnosti, ve kterém se může významně uplatnit abreaktivní prvek, a podstatně 

rozšiřuje chápání vlastních reakcí, umožňuje nový pohled do osobní situace a 

intenzivní emoční korekci jak u protagonisty, tak u zúčastněného publika. 
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"Psychodrama umožňuje léčivý efekt- ne v pozorovateli (sekundární katarze), ale 

v herci, který hraje, zároveň jej od ní osvobozuje." (Moreno, 1966, in Mac Kenzie, 

1992) Moreno kladl důraz na katarzi, prvek umožňující uvolnění energie jedince, a 

zároveň tak uvolnění kreativity, o jejíž objevení u jedinců usiloval. Podle výzkumu, 

o kterém píše, se ukázalo, že ke katarzi dochází nejen u protagonistů, ale také u 

jedinců, kteří drama sledují. (Moreno, 1966) 

Psychodrama se dá užít k účinnému nacvičení vhodných interpersonálních 

reakcí. (podle Kratochvíla, 2002) Vedle nácviku, hraní rolí, se zde pracuje také 

např. s technikou "převrácení rolí" (role reversal) - např. při konfliktu manželů si 

muž a žena vymění své role; "pomocné já" (auxiliary ego)- může představovat 

hodnoty, symboly, iluze, atp. (Moreno, 1966) 

Podobností mezi psychodramatem a rodinnými konstelacemi B. Hellingera 

můžeme vidět několik. Jak již bylo zmíněno, v psychodramatu je terapeut jakýmsi 

režisérem, stejný prvek můžeme vnímat i u konstelací. Facilitátor je zde postavou, 

která vyslechne "scénář" (můžeme-li zakázce tak v této souvislosti říkat). Pomocné 

ht::rct:: si vybírá většinou klit::nt sám dle;: intuice, poté je facilitátor tím, kdo zástupce a 

dětú vlastně smě1-uje, režíruje. Základní rozdíl mezi psychudrurnutt::m J. Mun.~nu u 

konstelacenů B. Hellingera spočívá v tom, že zatímco v psychudrarnatu jde o hru 
rolí, o nácvik, či uvědomění si toho, jak by bylo lepší jednat v pro jedince obtížných 

situacích, u Hellingera se pracuje s poněkud hlubší úrovní. Klientem vybraní ,,herci" 

nehrají, nemají předepsané role, jen ví, koho zastupují. Pouze sdělují pocity, fyzické 

podněty či další momenty, které u sebe v dané pozici zachytí. Jediným "scénářem" 

je udání role- ,.jsi moje matka, jsi můj bratr," ,,herci" ani více neví, jací daní jedinci 

byli, atp. Cílem zde není naučit se, jak lépe reagovat či zvládat, prožít si nepříjemné 

situace, ale spíše najít správné místo v systému, podívat se hlouběji na systém. 

Tak jako vybírá režisér či jedinec sám zástupce v psychodramatu, zejména 

podle fyzické podobnosti či rysu, můžeme se v rodinných konstelacích setkat s tím, 

že do rolí zástupců jsou voleni lidé, kteří se buď fyzicky nebo také typově vnitřně 

shodují; ~· řeší např. stejné téma či se jich dané téma nějak blíže dotýká. 

/Červinková, září 2005, ústní sdělení/ 

2.3.2. V. Satirová, sochání 

Virginie Satirová je známá v rodinné terapii mj. svou technikou sochání, 

která je někdy mylně zaměňována za Hellingerovy konstelace. Satirové přístup 

klade velký důraz na komunikaci v rodině. (V této souvislosti hovoří o čtyřech 

nekongruentních, nezdravých komunikačních stylech, či také sebezáchovných 

pozicích. Tyto styly nazvala usmiřovač, obviňovač, počítač, rušič. Vedle těchto 

popisuje pátý kongruetní styl, ve kterém je na rozdíl od právě zmíněných stylů 

respektováno vlastní já, kontext i ostatní okolí. Kongruence byla pro Satirovou 
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jakýmsi cílem v práci s lidmi. Tomuto chování se dá naučit právě tak, jako jsme si 

všichni osvojili nekongruentní formy komunikace. /více např. Satirová et al., 2005, 

Satirová, 1994/) Dodejme ještě, že byla sama velmi obdivována za umění 

navazování vztahu, spojení s druhými a to napříč kulturami i přes jazykové či jiné 

bariéry. 

Zmíněná technika sochání se užívá v práci terapeutické, a to buď přímo 

se členy rodiny, nebo ve skupině /sochání lze použít i pro práci mimo rodinný 

systém, může stát samo o sobě jako prostředek změny jakéhokoliv systému: 

vzdělávacího, náboženského, politického, atp. (Satirová et al., 2005, s.226)/. Je to 

technika, která v sobě "( ... ) obsahuje zábavu a humor a umožňuje přístup k pravé 

hemisféře. Zjistila jsem, že herci ví, co mají říkat, přestože mají často velmi omezené 

informace. Objevila jsem univerzálnost tohoto procesu a schopnost herců naladit se 

na proces i v případě omezeného objemu dat. " (Satirová et al., 2005, s. 183). Práce 

pak neprobíhá na kognitivní úrovni, ale spíše na úrovni prožitkové. Užívá-li se 

technika sochání v rámci práce s rodinou, umožňuje tato nahlédnout ostatním do 

svého vnímání rodiny, rolí v ní a chování jejich členů k sobě navzájem. Pracuje-li se 

se skupinoU; staví si klient svoji rodinu povětšinou z cizích lidí. Vybrané členy si 

staví do vzájemných pozic či gest tak, jak je vnímal, do sousoší postaví i někoho za 

sebe. Většinou se takto staví původní, nebo také současná rodina. Daní členové 

v sousoší pak sdělují, jak se ve svých pozicích, postojích cítí, jak se vnímají, jak 

vnímají ostatní členy rodiny. Jedinec jim může klást otázky, např. ohledně 

očekávání na jeho samého, přání, touhy. 

Po této části může následovat část, kdy si jedinec vystaví takovou rodinu, 

v jaké by chtěl vyrůstat, tj. vystaví sousoší rodiny ideální. Členové sousoší opět 
mohou sdělovat, jak se cítí. V závěru se jedinec, který sousoší vybudoval, postaví za 

představitele své vlastní role a zažije si, jaké to je být v ideální rodině "aspoň na 

chvíli." I tato chvíle může být úlevná. Smyslem stavění sousoší je pochopení i 

ostatních členů rodiny, jejich pocitů, jejich vidění rodiny z vlastních pozic. Jakýmsi 

vrcholem práce u Satirové je tzv. rodinná rekonstrukce, při které je sochání hlavní 

užívanou metodou. Sochání předchází velká příprava na straně jedince. Měl by mít 

informace o své rodině i v předchozích generacích, o vztazích mezi nimi, jejich 

povahách, atp. Při sochání staví svou rodinu, následně pak rodinu své matky a svého 

otce. Herci pak sochají i důležité události v životě rodičů - společné seznámení, 

svatba, narození dítěte. Rodinné rekonstrukce se často účastní i celá jeho rodina, 

mohou tak nahlédnout jeho vnímání rodinného systému, vzájemných pozic, atp. 

"Smyslem rodinné rekonstrukce je s pomocí nových informací a percepcí vytvořit 

podmínky, ve kterých můžeme zažít nové uvědomění a pochopení rodičovské lásky. " 

(Satirová et al., 2005, s.188) /více Kratochvíl, 2002, Satirová, 1994, Satirová et 

al.2005/ 

Satirová se domnívala, že samotným uvědoměním si problému či náhledu 

na vlastní chování, se změně příliš nenapomáhá. Z toho důvodu podporovala využití 
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"pravohemisférových" způsobů práce; používala humor, trans, meditaci, hudbu, 

tělesný dotek a tón hlasu. (Satirová, 2005) 

V práci Satirové a Hellingera nalézáme více podobností. Jde zde znovu o 

stavění rodiny s cílem poznat a pochopit pozice ostatních členů rodiny, zažít si i 

"ideální rodinu. Oba přístupy odlišuje však už samotná filozofie obou terapeutů. 

Hellingerova filozofie je značně fenomenologická, Satirové přístup a její "filozofie" 

je spíše jaksi "praktická," vycházející hodně (dovolím si říci) z přirozeného citu 

k lidem. Důležité také je, že u Hellingera se při stavění rodiny nepracuje přímo 

s gesty, výrazy, pozicemi. Stavění konstelace se děje na základě intuice. Vytváří se 

systém, v němž jsou si členové daného systému různě vzdáleni a jsou tázáni na 

pocity či podněty, které vnímají. Cílem práce je najít pozici ideálnější, ve které 

nejsou osobami zažívány negativní pocity, pracovat na vztazích, které nejsou zcela 

"zdravé." "Nezdravé" vztahy se "léčí" často mezigeneračně, a to např. za použití vět 

a určitých rituálních gest. 1 

2.3.3. O~'lrov rodiny 

Ostrov rodiny českých autorů Riegera a Vyhnálkové uvádíme proto, aby 

nedocházelo k případné záměně těchto dvou metod a aby bylo zřejmé, že jde o zcela 

odlišné metody. 

Tato metafora umožňuje (podobně jako další zobrazující či nějakým 

způsobem ztvárňující postupy) nastínit vnímání rodinného systému daným 

jedincem, a vedle toho napomáhá lépe si ujasňovat uspořádání rodiny, hovořit o 

tom, jak rodina funguje, jak je vymezena vůči okolí, atp. Je to technika hravá, 

odbourává konvence, které mohou bránit otevřenému vyjádření vztahů a prožitků 

při verbálních metodách. Její výhodou je i názornost a srozumitelnost pro všechny 

zúčastněné. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2000) 

Práce s Ostrovem rodiny (také Or) bývá používána při rodinné terapii, ve 

které má každý ze členů rodiny, případně celá rodina, za úkol vystavět či jinak 

znázornit svůj ostrov rodiny, ij. svou rodinu tak, jak jej vnímá. Ostrov mohou např. 

nakreslit, mohou jej ale také konkrétně vystavět za pomoci např. provazu či jiných 

předmětů. Každý pak vymezí i své místo na ostrově. Autoři této techniky ve své 

knize detailně popisují jednotlivé charakteristiky ostrova, jeho strukturu, části, role 

na ostrově, pracují ale také s kontextem, ve kterém rodina funguje. Práce 

s metaforou umožňuje otevřeněji sdělovat vnímání fungování rodiny jednotlivých 

členů a hovor o změně na "ostrově." (Rieger, Vyhnálková, 1996) 

Pokud jde o podobnost Hellingerových konstelací s právě zmíněnou 

metodou, mají obě společné to, že zde jedinci také vlastně znázorňují, jak nahlíží 

svoji rodinu, svůj systém, jak jej sami intuitivně vnímají. Podobnost je zde i v tom, 

1 O tom více v kapitole Filozofie 8. Hellingera. 
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že i Hellinger často a rád užívá ve své práci metafory a přlběhy. V jiných ohledech 

se zdá, že jsou obě metody rozdílné. Hellinger pracuje na intuitivní úrovni, pracuje s 

"energií" systému, jeho nahlížení a interpretace dění v systému je rovněž postaveno 

na jiných základech, jiné filozofii než Riegrův Ostrov rodiny. 

2.3.4. Gestalt terapie 

Jeden mladý psycholog, který se zabývá konstelacemi, mi sdělil, že byl 

velmi překvapen, když se učil na zkoušky o gestalt terapii, jak mnoho 

z tohoto přístupu užívá při práci s konstelacemi. Ani prý netušil, že je sám 

téměř "gestaltistou" ... 

Vznik tohoto přístupu se datuje do 40.let 20.století a jeho průkopníkem byl 

Fritz Perls. Podal základy gestalt terapie, rozvinul svůj přístup na bázi Kohlerovy 

práce. Do tzv. druhé generace gestalt terapie patří manželé Polsterovi, dále J. 
Fragen, A. Levitsky, I. Shepard, J. Simkin. (Polsterovi, 2000) 

Gestalt terapie se drží bází, které jsou vesměs společné také humanistickému 

hnutí. Prvním principem gestalt přístupu je zaměření na "teď a tady," ,,sílu 
přítomnosti," Je to jediné "dogma", které gestalt terapie má. Tak jako B. Hellinger, i 

Polsterovi (2000, s.22) se hlásí k myšlence, že pravda (v gestalt terapii) je jen 

dočasnou pravdou, která "momentálně slouží a odpovídá životní stimulaci dnešní 

doby." 
Tento přístup klade velký důraz na prožívání. ,,Místo hraní si na 

intelektuální hádankové hry dáváme přednost tomu, aby se pacient ponořil do svého 
vlastního prožívání v důvěře, že když dospěje k jasnému cítění toho, co se v něm 
děje, jeho vlastní direkcionalita ho posune kjakémukoliv dalšímu zážitku, který je 

před ním. Jeho vnitřní dynamika potřebuje rozpoznání a znovuprobuzení." 

(Polsterovi, s.31, 2000) 
Třetím důležitým principem je pojímání terapeuta coby svého vlastního 

nástroje. Terapeut je zde tím, kdo na klienta reaguje, kdo jej ponouká, kdo mu 

sděluje své vlastní pocity, dává tak zároveň i zpětnou vazbu. 

Další významné principy, s nimiž se pracuje v rámci gestalt terapie jsou: 

Princip uvědomění - Co si neuvědomuji, není moje a nemohu s tím 

zacházet. Naopak to, co si uvědomím, mi nabízí možnost být bohatší, celistvější, 

zdravější. Každý má široký repertoár způsobů, jak se vyhnout uvědomění; rozpoznat 

tyto způsoby - totiž uvědomit si je - bývá často první krok ke změně. 

Princip zkušenosti - Co si zažiji, mohu pochopit a integrovat. Osobní 

zkušenost je předpoklad i prostředek osobní změny. Důležitá je jak zkušenost 

senzorická, tak kognitivní. 
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Fenomenologický přístup - Svět je takový, jaký se nám jeví, neboť je to 

člověk/subjekt, kdo jej vnúná a zároveň spoluvytváří. Proto je užitečné, věřit svým 

smyslům, tomu, co cítíme, co si myslíme. Vyměňují-li si klienti a terapeuti své 

"dojmy", své pocity a myšlenky, jsou v realitě a mají reálný vztah. 
Systém, pole - Klienti i terapeuti existují v konkrétní síti vztahů. Pro terapii 

má největší význam jejich vzájemné pole, vzájemný vztah. Dříve či později se 

v něm reprodukují zážitky, vzorce, postoje z jejich života. Změna v poli terapeut -

klient pak zpětně navozuje možnost změny v poli klienta samého. 
Princip zodpovědnosti - Terapeut má funkci toho, kdo nabízí uvědomění, 

sebepoznání a změnu, a je na klientovi, zda tuto nabídku přijme či odmítne - je to 

jeho osobní zodpovědnost, a tu z něho terapeut nesejme. Gestalt terapie není sbírka 

technik, je to způsob vnúnání a uvažování. Jako zážitková terapie nezdůrazňuje 

Gestalt terapie standardní postupy, sází na osobní kompetenci a zaujetí, jakož i 

tvořivost terapeuta. (Polsterovi, 2000) 
Paralel mezi gestalt terapií a rodinnými konstelacemi Berta Hellingera je 

několik. I zde jde ve velké núře o prožitek jedince, o jakousi kalarn. Jedinec se 
vlastnč noří do svého nitra, i když jiným zpftsohem, skrze zá'i1:1.1pce zvolené z.<t p1vky 

systému. V závěru pak vstupuje do konstelace sám za sebe a často i po jeho vstupu 

do konstelace dochází k zásadním objevům v systému a k zásadním prožitkům. 
Rozhodně se u konstelací nejedná o intelektuální hádankové hry či racionální 
zdůvodňování jednání. Pokud jde o roli terapeuta, i v práci s konstelacemi je 

terapeut svým vlastním nástrojem, ale pojímá se spíše jako nástroj pro přijímání 

informací. Nechává na sebe působit dění v konstelaci, dynamiku neřídí, tzv. se 

"otevře" tomu, co se odehrává. Určité shody se týkají rovněž fenomenologie a 
principu odpovědnosti, které jsme zaznamenali u obou přístupů. 

Další paralelu ilustrujeme následujícím úryvkem- ,,Pátrání po významu se 

v teorii gesta/tu uděluje centrální místo, skutečná otázka se scvrkává na zjištění jeho 

správné pozice. Nejdříve chceme slyšet příběh a spíše nechat, aby se význam 

rozvinul, než abychom přišli s očekáváními určitého významu, do kterého je pak celé 

chování vtěsnáno. (. . .) symbol je nejúčinnijší tehdy, když jeho smysl ryvstává ze 

zážitků, které nejprve existují jen samy pro sebe a až potom se promítají dále do 

určité přirozené a zřejmé významnosti, která pomáhá spojovat zážitky dohromady." 

(Polsterovi, 2000, s.30) Podobně můžeme vnúnat práci s konstelacemi. Jedinec 

nejdříve sdělí základní informace, které po něm facilitátor požaduje, staví prvky 

konstelace do prostoru, a následně se jakoby vyjeví ucelenější přlběh, vyjeví jej 

jakoby sama konstelace. 
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2.3.5. Topografické a projektivní techniky zobrazující rodinu 

V rámci práce s rodinnými konstelacemi se na počátku objevuje vlastně 

jakési znázornění systému, mohli bychom říci vyjádření struktury systému čili 

vztahů mezi jednotlivými členy. V této kapitole se chceme stručně věnovat několika 

metodám či testům, které jsou také vybudované na myšlence znázornění systému 

nebo rodiny a práce s nimi. Chceme tak upozornit na fakt, že určité prvky 

z konstelací Berta Hellingera jsou rozšířené i např. do diagnostických metod. Do 

této skupiny lze zařadit tzv. topografické modely rodiny, ale také kresbu rodiny. 

Obecně se dá říci, že tyto techniky mají diagnostickou hodnotu, vedle toho mohou 

napomáhat při terapeutické práci k nahlédnutí do hlubšího dění v rodině. 

Zmínili jsme již tzv. topografické metody (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 

2001), mezi které se řadí Mapa rodiny a Model rodiny. Obě techniky pocházejí od 

dvojice Vyhnálek, Vyhnálková (u obou jde o vyjádření vlastního pojetí rodiny, u 

Mapy rodiny je vyjadřovacím prostředkem kresba, u Modelu rodiny se pracuje 

s modelínou. Trojrozměrný model umožňuje mj. pohled na celek z jiné perspektivy, 

dá se zde pracovat také na interpretaci barev, tvarů /hranatost, oblost, atp./). 

Vedle kreslení a modelování se také pracuje s již vytvořenými figurkami -

úkolem jedinců je rozmístit dané členy rodiny ve vymt::zt::ném prostoru. Hodnotí se 

vzdálenost mezi postavami, jejich výběr, pořadí umístění. Inovaci této techniky 

provedl Kveback, 1973 a Arnold, 1987 (in Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001). 

Od právě zmíněného postupu se liší hlavně provedením standardizace a přesností 

měření výsledků. Figurky se zde staví na šachovnici. Nejprve se staví klientovo 

vlastní pojetí rodiny, pak obraz rodiny ideální, ve třetím kroku přichází na řadu 

obraz reálný. V zahraničí bychom se mohli s touto metodou setkat pod názvem 

FAST, nebo-li The family system test (více www.fast-test.com, také Psychologie 

dnes 3/2006). Zmiňme na tomto místě ještě Scéno-test s figurkami, jehož autorkou 

je G. Von Staabsová. Tato technika není omezena jen na vytváření modelu rodiny, 

jedinec má za úkol z daného materiálu sestavit volnou scénku nebo scénku 

tematickou- např. vlastní rodinu. Rozsah znázorňování je zde širší, neukazuje se jen 

pojímání rodinného prostředí, ale i rozsáhlejšího sociálního okolí a vztahů, v nichž 

se jedinec pohybuje. 
Od figurek není daleko k technice, při které se pracuje se zobrazením reality 

pomocí živých lidí. Andolfi a Weber (in Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001) 

hovoří o technice "živé sochy," jež spočívá v rozmístění ostatních členů rodiny do 

prostoru. Chybějící členy lze nahradit předměty či nábytkem. Rodina pak o sousoší 

hovoří, vyjadřuje své prožitky a pocity. 

Na tomto místě považujeme ještě za důležité zmínit testy a metody 

zaměřené na znázornění rodiny kresbou. O topografickém kresebném modelu 

nazvaném Kresba prostoru rodiny hovoří Geddes, Medeway, 1977 (in Svoboda, 

Krejčířová, Vágnerová, 2001). Daná technika spočívá podobně jako ostatní 
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topografické techniky v tom, že jeden ze členů rodiny má za úkol do vyznačeného 

prostoru znázornit místa všech ostatních členů, později zakresluje ostatní důležité 

lidi a instituce. Tato technika pracuje také se znázmňováním komunikace- různými 

barvami se zakresluje komunikace od dobré, přes středně dobrou, po špatnou. 
Vedle topografické techniky zmiňme ještě ,,klasickou" Kresbu rodiny a 

Kresbu začarované rodiny, metody, se kterými u nás pracoval profesor Matějček. 

Dané testy mají mnoho variant s vícero autory. Jde zde o symbolické zpracování 
konstelace rodiny tak, jak jej jedinec vnímá a prožívá. Tradiční Kresba rodiny 

v sobě nese výpověď vývojově diagnostikou, vedle toho umožňuje nahlédnout do 

vnímání, hodnocení, postojů a názorů dítěte na vlastní rodinu. U Kresby začarované 

rodiny je prostor pro znázornění vztahů ke členům rodiny, jejich vlastností pomocí 

symboliky, atp. 

Shrňme, že těmto technikám a testům je společné to, že umožňují získat 
údaje o rodinné struktuře, organizaci rodiny, poskytují také určitý náhled na 

funkčnost rodiny, kvalitu rodinné interakce, a poskytují terapeuticky využitelný 

materiál. 
Hellingerovy rodinné konstelace mají s výše zmíněnými společné právě ono 

znázornění systému rozestavením zástupců do prostoru dle vlastního pocitu, intuice 
či vlastní představy. Dále již jdou spíše svou cestou. 

23.6. Psychosomatika 

,,Patrně neexistuje choroba, která by svým smyslem nezapadala do přtběhu člověka." 

(Chvála, Trapková, 2005) 

Psychosomatika je odvozena od dvou slov, psyche (duševno, psychično) a 

soma (tělo). Jde o celostní nazírání na člověka a jeho onemocnění. Psychosomatika 
se nezaměřuje pouze na symptomy a jejich odstranění, spíše usiluje o porozumění 

nemoci v rámci životního cyklu jedince. 

Dalo by se říci, že vychází vlastně z prosté zkušenosti, kdy lidé reagují např. 
na stres či úzkost tělesnými projevy - stažení žaludku, pocení, zvýšení krevního 

tlaku. Tělo reaguje na stres a zátěžové situace. Podle psychosomatického přístupu 

někdy pomocí tělesných projevů dáváme najevo, co se děje uvnitř nás samých, co si 

možná nechceme připustit nebo to nechceme připustit okolí. Platí, že psychicky 
může být podmíněna jakákoliv tělesná porucha. (Poněšický, 2002) 

V rámci psychosomatiky existuje několik koncepcí pohlížejících na nemoc a 

její vznik. Jeden z iniciátorů psychosomatického hnutí, F. Alexander, přikládal 

význam v patogenezi psychosomatického onemocnění vegetativnímu nervovému 

systému. Podle něj se vše odvíjí od pocitu dětské závislosti, která se může tělesně 

projevit prostřednictvím parasympatiku. Takto vzniká např. astma či vředová 
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choroba žaludku. Jiná onemocnění vznikají tehdy, pokud se základní 
psychodynamický konflikt řeší úzkostí a agresivitou. Prostřednictvím sympatiku 

vzniká pak např. migréna, hypertyreóza či diabetes mellitus. Podle Alexandera a 

Dunbarové vznikají nemoci tehdy, jsou-li emoce nepřiměřeně vyjádřeny; z toho 

vyplývá chronické napětí, jehož důsledkem jsou poruchy vegetativních funkcí. 

(Baštecký, 2002) V rámci psychosomatického přístupu existuje ještě celá řada 

koncepcí teorií pro vznik nemocí, např. teorie konstituční zranitelnosti, hypotéza o 

stylu chování A, a další. (více viz např. Baštecký, 2002, Poněšický, 2002, Baštecký, 

Šavlík, Šimek, 1993) 

Psychosomatika jakoby četla řeč těla na základě onemocnění či zdravotních 

obtíží, na které si jedinec stěžuje. Podle některých psychosomatických koncepcí 

mají jednotlivá onemocnění či orgány svou symbolickou výpověď. Jiné pozadí 

může skrývat onemocnění srdce a jiné onemocnění zažívacího traktu. 
Psychosomatická léčba spočívá v tom, že zmírňuje tělesné obtíže a současně 

vede pacienta k tomu, aby našel a dal si léčit místo, jež vyvolává chorobu, ve svém 

mozku, ve své duši. Zabývá se účastí duše při onemocnění, duševními příčinami 

tělesných nemocí. (Bierach, 1995) 
O psychusumatict:l zdt:l pišt:lmt:l proto, že i v práci s rodinnými konstelacemi 

B. Hellingera se objevují některé společné prvky. Hellinger interpretuje v rámci 

konstelací vážná či chronická onemocnění hlubšími významy, "rakovina má něco 
společného s nedostatkem úcty, (. .. ) břišní potíže mají co dělat s nevyjasněným 
vztahem k matce" (Hellinger, ten Hovel, 2004, s.23), smrtelné či jiné vážné 

onemocnění může poukazovat na jedincovu touhu následovat jiného člena rodiny, 

který odešel, zemřel, může také signalizovat snahu po převzetí osudu za někoho 

z rodiny.1 Dodejme ještě, že se určitá interpretace dění v systému vyjevuje rovněž 
pomocí tělesných pocitů. Facilitátoři se zaměřují na sdělované pocity, jejich pomocí 

pak mohou vnímat skrytou dynamiku v systému či jedinci. (Např. stěžuje-li si 

zástupce na bolest v oblasti krku, interpretuje ji facilitátor jako indikátor o důležitém 

tématu spojeném s otcem či mužskou linií; totéž platí o pravé polovině těla- pravá 

paže, atd.) 

1 Více kapitole Filozofie B. Hellingera. 
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3) Filozofie B. Hellingera 

3.1. Stručný životopis B. Hellingera a kořeny jeho metody1 

Bert Hellinger se narodil roku 1925. Již v mládí měl potíže kvůli svému 

přesvědčení, odmítal účastnit se setkání ,,hitlerovské mládeže," následně byl 

gestapem označen pro spolupráci s katolickou mládežnickou organizací za 

potenciálního nepřítele říše. V 17 letech šel bojovat do války, přes mnohé obtíže se 

nakonec dostal do válečného tábora v Belgň. Thned po válce vstoupil do katolického 

řádu, později se stal knězem. Velký vliv na jeho myšlení mělo také 16 let působení 

v Jižní Africe, kde byl knězem a misionářem u kmene Zul u. Život v diametrálně jiné 

kultuře mu prý dodal cit pro nahlížení na relativitu hodnot v různých kulturách. 

Po 25 letech odešel ze řádu a rozhodl se pro studium psychoterapie. Prošel 

psychoanalytickým výcvikem. Před jeho skončením se seznámil s Janovovou 

primální terapií2 a devět měsíců věnoval studiu tohoto přístupu. Kolegové 

z výcviku jeho zájem o Janovův přístup nesdíleli, také to byl důvod, proč se 

Hellinger od psychoanalýzy odvrátil. Zároveň hledal dál. Věnoval se Gestalt terapii 

a transakční analýze. Analýzu scénářů z transkační analýzy (~. opakující se vzorce 

chování ve vztazích) rozšířil napříč generacemi. V tomto mu byly inspirací 

především myšlenky Boszormenyi-Nagye. Hodně se věnoval rodinné terapii. Po 

čase se účastnil školení v hypnoterapň Miltona Ericksona a NLP (neurolingvistické 

programování). Vliv měl i Frank Farelly s jeho provokativní terapií a Jiřina 

Prekopová s terapií pevným objetím. 

Hellingerovy rodinné konstelace můžeme tedy vnímat jako jakousi integraci 

rozmanitých směrů a přístupů. 

3.2. Fenomenologie B. Hellingera 

V základech fenomenologie leží přesvědčení, že filozofické poznání 

nespočívá v konstruování obecných principů, ale v deskripci "fenoménů", ~- věcí 

samých. Ve výzkumné praxi tento princip požaduje nepředpojatý přístup k analýze 

problému. Cílem fenomenologie v užším významu je objektivní poznání smyslu 

věci, tzn. uchopení jejích invariant, přičemž jevy (fenomény) se zkoumají takové, 

jaké opravdu jsou, a ne takové, jak je na ně na základě dosavadních znalostí 

pohlíženo. (Rendl, 2005) 

Hellinger sám svůj přístup označuje jako fenomenologický. Někdy se mu 

vytýká, že jeho přístup ke klientům je do jisté míry dogmatický, příliš nevysvětluje, 

1 Pasáž o životě B. Hellingera volně převzata z mezinárodních stránek B. Hellingera, 
www.hellinger.com. 
2 Viz s.9, poznámky pod čarou. 
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z čeho jeho teorie či práce se vztahy vychází. Říká, že nevychází z žádné vědy, ale 

z vlastního pozorování. Pravdu nepojímá jako subjektivní konstrukci pozorovatele, 

nýbrž říká: "Ten, kdo konstruuje, je vždycky vedle." (citováno podle Zeilhofer, 

2005) Pravda je pro něj něco, co vychází z "vnitřního vidění" a má platnost jen pro 

daný okamžik Filozofickým společníkem by zde mohl být Martin Heidegger a jeho 

hluboké pátrání po pravdivých slovech, která rezonují v duši. To má možná blízko k 

větám, které jedinci při konstelacích vyslovují a kterými se tak v rámci dynamiky 

konstelace obnovují, zlepšují vztahy. 

Pozorujeme-li práci Berta Hellingera, často můžeme mít dojem (hlavně 

poprvé), že jeho jednání, směřování konstelace, je nám nepochopitelné. Autorka této 

diplomové práce měla možnost sledovat práci B. Hellingera na záznamu na videu a 

sama byla zpočátku skoro otřesena sledováním jeho práce. Konstelace probíhaly 

přirozeně, zdálo se, že lidem se často ulevilo, přineslo jim to poznání. Byly ale i 

chvíle, kdy přišlo zaváhání - Proč to dělá? Je to vůbec v pořádku? Ona nejistota 

v této souvislosti pramenila jak z Hellingerových interpretací a sdělovaných závěrů, 

tak i např. z nepochopitelného odmítání práce s některými účastníky semináře, 

z ukončování práce s jedinci v bodě, kdy se z role pozorovatele zdálo, že dění není 

zdaleka ošetřeno, ukončeno. Určité vysvětlení pro to jsme později našli v článku 

v Psychologie Heute (6, 1995). Hellinger zde vysvětluje své chování, své vnímání 

dynamiky konstelace. " (. . .) existuje druh vnímání, které daleko přesahuje sdělené. 

Náhle existuje účast na vědění. Nevím, odkud to pochází... Ono pravdivé, správné se 

objeví náhle a sice docela nakrátko. Jestliže o tom nějak zapochybuji, ... vjem 

zmizí... pro mě je pravda vždy něco okamžitého, ze tmy se náhle vynoří vhled, 

přiblížím se k němu a on se opět ponoří. A pak se později vynoří třeba zase něco 

jiného, něco zcela protikladného. To přijmu úplně stejně jako to první, zcela ve 

smyslu Herakleita, který říká, že všechno proudí. Pravda není nic pevného. " 

Hellinger vychází z toho, že v jednom okamžiku je jeho poznání skutečně 

"pravdivé" - a to i v případě, že v následujícím okamžiku se zase ztratí a nelze jej 

zachytit. Z tohoto přesvědčení odvozuje svůj často konfrontační až "drsnější" 

způsob práce. 

Hellinger říká, že pro něj fenomenologický přístup znamená přistupovat 

k lidem s láskou (tzn. uznat, že každá věc, taková jaká je, je pěkná a dobrá) 

(Hellinger, ten Hovel, 2004), sledovat to, co efektivně pomáhá lidem, nechávat se 

ovlivnit celým kontextem bez toho, aniž by ho pochopil. Ve své knize Ordungen der 

Liebe (2001) hovoří v souvislosti s fenomenologickým přístupem o potřebě zřeknutí 

se veškerých dogmat a poznatků, o určité bezděčnosti, s níž je třeba přijímat dění 

kolem, o potřebě nekonvenčnosti v myšlení. Vedle toho vidí jako nezbytnou 

dovednost být v souladu se smrtí i životem, štěstím i neštěstím, vinou i nevinou. 

Snaží se vnímat v systému každého, vše, i to nepřítomné, vnímá pospolu protiklady, 

dobro i zlo. Říká, že je pro něj důležitá akceptace osudu každého jedince, rodiny, i 
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problémů, které mají. Důležité je dle něj "bez úmyslu pomáhat, bez strachu z toho, 

co by se mohlo ukázat a co by mohlo být pro mě ohrožující" (s. 32, Hellinger, ten 

Hovel, 2004) 
.Tak se poroá že je lidem efek'tivně pomoženo? " Tváře se rozzáří a všichni se 

cítí uvolněně. " (s. 32, Hellinger, ten Hovel, 2004) 

3.3. Systém, pravidla, řád systému 

Rodinné konstelace se řadí do systémového přístupu, pracují se systémem, 

nikoliv jen s jedincem. Systémy mohou být rodinné, partnerské, pracovní, 

abstraktní, může se pracovat se systémy užšími i přesahujícími několik generací. 

Jednotlivé systémy se prolínají, jsou propojeny a vzájemně se ovlivňují. Lze se 

setkat i s tím, že si klient na počátku stanoví zakázku vztaženou na jeho pracovní 
záležitost a postupně se ukáže, že jde o věc mající kořen hlouběji, např. v jeho 

dětství, atp. 1 

V základu filozofie Berta Hellingera spočívá ,,řád lásky". Obecně jde o 

jakási pravidla, principy, snad životní moudrosti, která jsou zapsána v systému a se 

kterými se pak během práce s konstelacemi můžeme setkávat příměji. Jde o principy 
vztažené na vztahy rodinné a partnerské.2 

Vedle řádu lásky je dalším pojmem u Hellingera pojem svědomí. Rozlišuje 

svědomí osobní, které je vědomé, podřizuje se normám systémů, ve kterých se 
jedinec pohybuje, svědomí rodinné, které skrze nás působí, aniž je cítíme, a skryté 

svědomí nejvyšší, které není vědomé, je nadřazeno i jakýmkoliv zákonům 
náboženským, společenským (blízká podobnost s kolektivním nevědomím v pojetí 

C. G. Junga - viz např. Drapela, 2003, Nakonečný, 1995). Na osobní svědomí 
působí vedle norem tři základní lidské potřeby, které ovlivňují naše vztahy a směřují 

naše jednání v životě, tyto potřeby jsou: potřeba sounáležitosti (také potřeba 

vztahu), potřeba udržovat rovnováhu mezi dáváním a přijímáním a potřeba bezpečí, 
jenž nám poskytují společenské konvence.3 Dané potřeby cítíme, jak říká Hellinger, 

silně jako pudy a instinktivní reakce. ,.,Jde o potřeby, které vlastně umožňují 

partnerské vztahy. (. . .) Cítíme se zodpovědni za každý čin, který má účinek na druhé 

lidi ... náš vnitřní orgán rozlišuje mezi tím, co je našim vztahům prospěšné a co jim 

škodí. Když naše činnost ohrožuje nebo oslabuje naše vztahy, máme pocit viny, když 

1 Viz např. Experimentální systemické konstelace, DVD, Seminář s Janem Bílým, 5.-7.8. 
2005, Praha. 
2 "Řád lásky" se prolíná celou filozofií Berta Hellingera. Zdá se nám, že už toto pojmenování 
může být trochu nešťastné pro přijímání konstelací a filozofie s nimi spjaté, možná zní 
dogmaticky, možná i poněkud více nadpozemsky, než jsme zvyklí v naší kultuře. 
3 Srovnejme např. hierarchii potřeb A.H. Maslowa - 1) fyziologické potřeby, 2) potřeba 
bezpečí, 3) potřeba lásky, sounáležitosti, 4) potřeba úcty, uznání, 5) potřeba seberealizace. 
(např. Drapela, 2003) 
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našim vztahům naše činnost slouží, máme čisté svědomí." (Hellinger, Weber, 

Beaumont, 2000, s. 20) 

Podle Hellingera měníme osobní svědomí v závislosti na vztahu, skupině, 

prostředí. Důvodem je již zmíněná spjatost s normami danými systémem. (Vidíme 

zde určitý odkaz na normy skupiny a vztahů z oblasti sociální psychologie.) Čisté 
svědomí, svědomí bez viny, je dle něj iluze, neboť normy vztahů jdou často proti 

sobě a tak vyhovíme-li jednomu vztahu, druhý tím určitým způsobem utrpí. 

(Hellinger uvádí příklad se sexuálním stykem, kdy naplněním jednoho vztahu tímto 

aktem zároveň druhý vztah narušíme.) 

Ač je podle autora rodinných konstelací čisté svědomí iluzí, lidé o něj usilují 

a pro jeho zachování ve vztazích zaujímají tři typické postoje ve vztazích- odříkání 

(v extrému askeze, patří sem lidé, kteří raději nic od druhých nepřijímají, po ničem 

netouží, mají pak čisté svědomí, bez závazků, ale jejich postoj je výrazem deprese; 

odmítají od života to, co nabízí; tato tendence se začíná projevovat už ve vztazích 

s rodiči, později přechází do dalších vztahů), pomáhání (tito lidé se snaží pomáhat 

druhým hlavně proto, aby se nedostali do situace, kdy by mohli být druhým něco 

dlužni, řídí se mottem - ,je lepší, když se cítíš zavázán ty mně, než když se cítím 

zavázán já tobě," tento postoj je odrazem nadřazenosti, popírání dobrých vlastností u 

druhých), výměna (cesta nejideálnější, ideálem je hojnost dávání a přijímání). 1 

(Hellinger, Weber, Beaumont, 2000) Vedle těchto postojů se může udržovat 

rovnováha mezi dáváním a přijímáním vyjadřováním vděčnosti (u dětí vzhledem 

k rodičům, či tehdy, když musíme přijímat víc, než jsme schopni dávat). Hellinger 

hovoří o tom, že naruší-li se rovnováha ve vztahu, např. ublíží-li jeden z partnerů 

výrazně druhému, je-li mu nevěrný, atp., je pro vyrovnání rovnováhy a pro další 

pokračování ve vztahu důležité tuto rovnováhu zase vrátit, a to tím, že "postižený" 

partner musí udělat také něco podobného, respektive stát se vinným. Neměl by ale 

udělat něco, co ubližuje ještě víc. "Láska od nás vyžaduje odvahu stát se vinnými, 

když je to nutné." (Hellinger, Weber, Beaumont, 2000, s.34) 

V souvislosti se svědomím dodejme, že Hellinger vysvětluje rozdíl mezi 

svědomím a superegem v pojetí S. Freuda následovně: "Superego je posloucháno. 

Je to jako zvnitřněná osoba. Svědomí to přesahuje. Působí, aniž by mu někdo něco 

přikázal. (. . .) Svědomí má širší oblast vlivu než superego. Když je někdo pod 

kontrolou superega, tak slyší: "Tohle nesmíš dělat. " Od svědomí neuslyší nic, ale na 

elementární úrovni bude vědět, co je dobré a co ne. " (Hellinger, ten Hovel, 2004, 

s.40) 
Jak už bylo napsáno výše, Hellingerovy konstelace navazují na 

transgenerační přístup, pracuje se zde na problémech skrze generace, skrze systém. 

Často se při stavění konstelace ukazuje dynamika systému, navenek skryté dění. 
Nejčastějšími ,,narušeními" v systému jsou: identifikace (zastoupení opomenutého, 

1 Tyto postoje vůči druhým mohou trochu připomínat Homeyové životní postoje či způsoby 
směřování. (Romey, 2000) 
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vyřazeného člena rodiny), následování Gedinec nejčastěji následuje zemřelého člena 

systému, projevuje se často nemocí, touhou spáchat sebevraždu, atp.), zapletení 

Qedinec nevědomě převezme osud nějakého předka a ten prožívá), triangulace 

(zatahování někoho třetího, nejčastěji dětí, do tématu dvojice, rodičů), parentifikace 

(případ, kdy děti se cítí být výše, než rodiče, nemají k nim úctu), dvojitý přesun 

(přesun zloby nebo jiné emoce, v jednom případě pochopitelné, přes identifikaci do 

druhého vztahu, přesun emoce "odůvodněné" na neodůvodněnou, příklad - zlobím 

se na tebe jako dědeček na svou ženu). Tyto zápletky se snaží facilitátor odhalit a 

"ošetřit" je. "Pomáhám systému najít jeho cestu a jeho řád" (Hellinger, ten Hovel, 

2004, s.75) "Jakmile je zapletení (do osudu předchozích rodinných členů) evidentní, 

je možné se z něj vymanit. " ( s.13, tamtéž) 
Pohled do minulosti v rámci rodiny, systému pomáhá podle Hellingera 

odhalit podmínky, které daly vzniknout opakujícím se rodinným pravidlům. Mnoho 
rodin živí ducha, stín někoho, kdo sice zemřel před sto lety, ale jehož přítomnost, 

strachy, naděje a přesvědčení jsou stále v současné rodině cítit. Tito duchové a 

tajemství se mohou objevit, když se podíváme do minulosti třetí generace. 1 

(Hellinger, Weber, Beaumont, 2000) Hellinger hlásá, že pokud se stalo systému 

něco zlého, objevilo-li se zlo uvnitř systému nebo vně, musí být do něj zahrnut i 

,,narušitel." "Narušitelé musí být milováni jako lidské bytosti. Nesmíme je vyřazovat 

svou morální pravdou. Oni, rovněž, i když se to zdá hrozná, následovali své 

svědomí. Byli svázáni se svou skupinou a to, co udělali, bylo učiněno jako služba 

jejich skupině, velmi často s dobrým vědomím. Proto se svým způsobem netiší od 

obětí. V rodinných konstelacích můžeme vidět, že oběti najdou klid tehdy, je-li jimi 

akceptován viník coby rovnocenná osoba. Viníci najdou klid jen tehdy, leží-li vedle 

svých obětí. "2 (Hellinger, 2001) Přijetí daných událostí a převzetí 
spoluodpovědnosti za události po traumatu následující jakoby pomohly trauma 
zpracovat a vymanit se z kruhu minulosti. 

Již jsme několikrát zmínili, že Hellinger hodně zdůrazňuje úctu vůči 

rodičům, vůči starším, rovnováhu v systému, vymezení místa každému ze systému, 

apeluje na urovnání vztahů mezi obětí a pachatelem. Jak už bylo řečeno, facilitátor 

svým způsobem ošetřuje vztahy v systému, vrací je do stavu, v jakém by měly být. 
Často k tomu užívá vět, které mají pomoci ke změně, nejde o příkazy, jde o nabídky 

pro členy /resp. zástupce/ v systému. Uvádím zde některé věty, které se objevují 

v konstelacích častěji. Je asi třeba říci, že věty jsou poněkud vytrženy z kontextu, 

samy o sobě mohou působit zvláštně, v práci s konstelacemi se však ukazují jako 
velmi citlivé, velmi nápomocné. Za jejich pomoci se mají "čistit" vztahy, vyjevují se 

často nesdělované emoce, odžívá se jimi neodžité. 

1 Satirová při své práci s jedincem, hlavně při tzv. rekonstrukci rodiny nabádala klienty 
k získání informací o rodině také do třetí generace. (Satirová et al., 2005). 
2 Podobný princip práce ve vztahu pachatele a oběti viz práce psychoanalyticky orientované 
terapeutky A. Millerové ( 2001). 
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Příklady ,,ritualizovaných," či "osvobozujících" vět /také "věty síly" (Bílý, 

2006, ústní sdělem'): 

/vyrovnání se se smrtí, ponechání klidu sobě i mrtvým/ " Ty jsi mrtvý, já 

ještě budu chvíli žít. Já jednou také umřu. " (Hellinger, ten Hovel, s.66) 

/vyjádření úcty ve vztahu/ "Přijímám tě jalw otce, talwvého, jaký jsi." 

(Hellinger, ten Hovel, 2004, s.88) 

/situace, kdy se pomáhá urovnat systém, kde docházelo ke zneužívání dcery 

otcem/ Otec: "Nechám tě odejít a ponesu vinu." Dcera-" Udělala jsem to 

pro tebe ráda. " (,,Pokud výrok něco vyřeší, je to proto, že dostane dceru do 

lwntaktu s její láslwu k otci. (. . .) Když je tato láska ctěna, dcera se může 

s důstojností vzdálit a s láslwu se oddat jinému muži. " (Hellinger, ten Hovel, 

s.108, 2004) 

/věty, které mají pomoci, aby v novém vztahu nebyly problémy v souvislosti 

s prvním vztahem, s nedostatečným oddáním se nové partnerce, atp./ " Ty 
jsi má první žena. Máš navždy místo v mém srdci. Toto je moje druhá žena. 

Dívej se na nás s láslwu. " 

Dané věty jsou spíše "nabídky" facilitátora. Pokud je zástupce vnitřně takto 

necítí, řekne něco jiného či se pracuje na vztahu jiným způsobem. Zástupci poté 

často sdělují Ziněnu pocitů, zdá se, jakoby se po podobných včtách, sdčlcních 

systém měnil. (Toto působí jako zázrak, na druhou stranu se i v psychoterapii či 

práci s lidmi můžeme setkat s tím, že pro klienta byla důležitá právě jedna věta, 

kterou mu psychoterapeut řekl.) 

3.4. Partnerské konstelace a principy v nich 

V práci B. Hellingera se setkáváme s principy či pravidly, která dle autora 

konstelací ve vztazích a systémech působí. Lze snad říci, že to jsou jakési životní 

moudrosti, které jsou vlastně velmi prosté, ale přitom, zdá se, opravdové. Ne každý 

se s nimi může ztotožňovat, někomu mohou připadat i dogmatické. 1 

Jedním ze základních pravidel je, že rodina se cítí nejlépe, pokud stojí muž 

napravo od své ženy, a děti stojí oproti nim tak, že nejstarší dítě stojí napravo a 

druhé nalevo od prvního, atd. (Hellinger, 2001) 

"Muž a žena tvoří vzájemně se doplňující pár, v němž jeden partner určuje a 

doplňuje druhého. Každý z nich je tím, co druhý potřebuje, a každý potřebuje to, čím 

druhý je. Má-li být láska úspěšná, musíme dávat to, čím jsme, a brát to, co 

potřebujeme." (Hellinger, Weber, Beaumont, 2000, s.43) Hellinger staví základ 

vztahu na sexuální přitažlivosti mezi mužem a ženou. Jedině sexuální akt může 

učinit z jedinců pár, ze vztahu pouto. Pouto je více než vztah. "Často se vyhneme 

1 Viz např. Z. Vybíral a jeho články, viz odkazy v závěru práce. 
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poutu prostřednictvím vztahu, např. když dvojice vstupuje do vztahu, který je od 
začátku něčím přechodným, bez rizika, anebo pokud jeden z partnerů přišel o 
možnost mít děti. V tomto případě nevznikne pouto, i když existuje vztah. Naopak 
může vzniknout pouto i bez vztahu, jako v případech sexuálního násilí " (Hellinger, 

ten Hovel, 2004, s.86) (S tímto se pojí kontroverznější úsek Hellingerovy filozofie 

vztahující se na oblast zneužívání či znásilnění, o čemž budeme hovořit níže.) 

Předpokladem dobrého vztahu mezi partnery, lásky mezi nimi, je také zřeknutí se 

své první a nejdůvěrnější lásky - lásky ke svým rodičům, transformace našeho 

vztahu k nim. (Hellinger, Weber, Beaumont, 2000) Důležitým předpokladem pro 

naplněný vztah je dále určitá "spjatost" s ženskou /u žen/ a mužskou /u mužů/ 

energií, či také spojení s matkou u žen a s otcem u mužů, "přechod do sjěry 

matčina/otcova vlivu. " (tamtéž, s.50) Pokud se jedinec nevymaní z vlivu rodiče 

stejného pohlaví, stává se, že často mění partnery, v partnerských vztazích není 

spokojený, nemůže dospět, naopak podaří-li se to, je jedinec atraktivnější pro opačné 

pohlaví, vztahy má uspokojivé. Vedle zmíněného hovoří Hellinger ještě o jednom 

problému vztaženém k tomuto tématu. Příklad je následující - žena, která si 

nevyřešila vztah ke svému otci, hledá kromě manžela také otcovskou figuru, která je 

často reprezentována milencem. I v tomto případě Hellinger vidí řešení v odpoutání 

se od otce a připoutání se k matce. "Takto žena pravděpodobně již nebude 
potřebovat milence a bude se moci úplně oddat manželovi jako jeho manželka. " 
(Hellinger, ten Hovel, 2004, s. 96) 

V nutnosti přejít do vlivu matky/otce můžeme vidět určitou podobnost 

s řešením Oidipova a Elektřina komplexu u S. Freuda, vnitřního konfliktu, který je 

řešen identifikací s rodičem stejného pohlaví. Hellinger tuto podobnost odmítá s tím, 

že psychoanalytický a fenomenologický přístup je něco zcela jiného a nelze tudíž 

spojovat a vysvětlovat stejně tyto podobnosti. (tamtéž, s. 51) 

/Domníváme se, že vidění podobností, ač mohou být jinak vysvětlovány, se 

zde někdy neubráníme, určité hledání podobností s jinými směry nám připadá 

užitečné už pro určité přiblížení této metody odborné veřejnosti. Na druhou stranu je 

pochopitelné, že při hojném vyhledání podobností se nabízí jisté nebezpečí v 

osočení z přehnaného eklekticismu, čili pojmenování téhož, ale jiným způsobem. 

Jakoby se právě tomuto Hellinger bránil./ 

Jednou ze základních vztahových potřeb člověka je rovnováha mezi 

dáváním a přijímáním. Je to zároveň jeden ze základních principů v partnerských 

vztazích. Hellinger vidí několik problematických situací, kdy je tato rovnováha 

ohrožena - postižený partner, neplodnost jednoho z partnerů, atp. Rovnováha ve 

vztahu se pak musí utvářet alternativně. (např. pomocí uznání toho, že nemohu 

naplnit přání druhého, atp.) 

Na počátku vztahu, když jsme zamilovaní, vidíme v druhém svou matku, 

jakou jsme si vždycky přáli, postupně ale zjišťujeme, že to byl klam a začínáme 

druhého vidět takového, jaký je. Partnerský vztah je procesem umírání, je to 
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neustálý proces odlučování. A na konci je člověk sám. Ale díky tornu bohatší. 

Skutečná velikost vztahu je ve vnitřním nevázání se a současném umění být spolu.1 

(Hellinger, Neuhauser, 2005) Nutností pro dobrý vztah je přijímat druhého 

takového, jaký je, chceme-li druhého změnit, ztrácíme jej. Důležité je přijmout také 

rodinu druhého, neboť s partnerem si bereme i jeho rodinu. Dobré je přijmout rodinu 

druhého, uznat, že obě rodiny jsou plnohodnotné a rovnocenné. (Hellinger, 

N euhauser,2005) 

Pokud jde o rozchod mezi partnery a započetí nového vztahu, V)jadřuje se 

Hellinger tak, že první vztah bývá nejsilnější, následné vztahy už jsou méně silné. 

Hellinger zdůrazňuje nutnost uznat minulé vztahy, poděkovat za ně, ctít je, ,,mít je 

ve svém srdci." Jde tedy o jakési smíření se se vztahem, s minulostí, s bývalým 

partnerem, uznání zisků, které nám vztah dal. V práci s konstelacemi se často 

objevuje právě skutečnost, kdy staré vztahy nejsou ctěny, a dopady z toho plynoucí 

se pak ukazují v dalších partnerských vztazích (např. menší důvěra, oddanost, atp.). 

"Když je někdo podruhé ženatý či vdaná, je možné vidět, že předchozí 

partner je reprezentován jedním zjeho dětL Tohle dftě přejímá pocity předchozfho 

partnera. Když p1-r.edchozím partnerem hyla žena, vznikne rivalita mezi jednou 

dcerou a matkou, aniž by se vědělo proč. Tato dcera obnoví vztah s otcem, který je 

spíše přátelský. Tohle se stává vždy, když předchozí partner nebyl ctěn. " (Hellinger, 

ten Havel, 2004) 

Jednou z dalších tezí, o kterých Hellinger hovoří, je pohled na hádku mezi 

partnery jako na něco, co je užitečné. Říká: "Některé dvojice se potřebují zotavit 
z lásky. V partnerských hádkách se většinou jedná o odstup. Prostřednictvím hádky 

dochází k znovunastolení potřebného odstupu. " (Hellinger, Neuhauser, 2005, s.l60) 

Pokud není hádek ve vztahu příliš, mohl by tento předpoklad být užitečný bez 

pochyby také pro pracovníky v manželském poradenství. 

Problém mezi partnery může vzniknout také tehdy, opomíjejí-li partneři svůj 

partnerský vztah a zaměřují-li se hlavně na svůj vztah rodičovský. Jednou z prernis 

rodinných a vztahových konstelací je totiž také pravidlo o tom, že "přednost" (dá se 

říci možná i větší vliv na systém) mají prvotní systémy,~- přednost má partnerský 

vztah před rodičovským, vedle toho platí, že přednost má vždy nová rodina, druhé 

manželství, atd. 

3.5. Rodinné konstelace a principy v nich 

Jak už bylo napsáno výše, lidé často chtějí řešit na konstelacích problémy 

partnerské, avšak dynamika konstelace samé často ukáže, že problém neleží mezi 

partnery, nýbrž hlouběji, např. v rodině jednoho z nich. 

1 Srovnejme s tímto zralou lásku u Fromma, více např. Drapela, 2003, Fromm, Umění 
milovat, 1996. 
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S jakými principy, zákonitostmi se můžeme setkávat v práci s konstelacemi? 

Jedním ze základních předpokladů je ten, že bychom měli být v souladu 

s naším zdrojem, nebo-li se svými rodiči, rodem. (Hellinger, 2001) 

I zde platí pravidlo o rovnováze dávání a přijímání. Výjimkou v tomto 

pravidle je dávání a braní ve vztahu k dětem. Rodiče dávají, děti berou. Mají být ale 

vděčné za to, co jim rodiče dávají, za to, co jim dali, ~. život. Důležitým pravidlem 

tady je úcta k rodičům. Někdy se lidé tomuto brání s tím, že nemají, za co by 

rodičům poděkovali, opomíjejí dar života, přivedení na svět. Neúcta k rodičům, 

vyvyšování se nad ně se pak ukazuje jako problém. V konstelacích se toto ošetřuje 

buď rituálem- snížit se, pokleknout před nimi, uklonit se jim, nebo větou jako např. 

"Ctím tě jako svého otce/matku." atp. 

V rámci rodinných konstelací je důležitý předpoklad, že každý jedinec má 
v systému své místo, nikdo nesmí být vyloučen. Stává se ale, že ti, kteří byli tzv. 
černou ovcí rodiny, z nejrůznějších důvodů (duševní onemocnění, alkoholismus, 

násilí, vydědění, atp.), nebo také nenarozené děti, potraty, jsou pomyslně ze systému 

vyloučeni, nebo také opomenuti, jejich místo je jim upřeno. Vytváří se tak jakási 

pomyslná díra v systému, která se vyjevuje jako problém v chování jiného člena 

systému, k1erý jej začne zastupovat, může např. následovat jeho osuJ, nebo jinak jej 

"vtahovat" do systému. Vrátí-li se vyloučený jedinec do systému, uzná-li se jeho 

místo v něm, všem v systému se uleví, většinou dojde ke zlepšení. V konstelacích o 

sobě dávají vědět i generace prarodičů, někdy i praprarodičů, ozývají se, dokud 

nedostanou své místo. Jakmile vyvržení a obávaní dostanou své místo v systému, 

systém se zklidní. Někdy se chování (případně těžká nemoc či jiné problémy) 

jedince vysvětluje ze strany autora rodinných konstelací jako tendence "odčinit" 

vinu svého předka, jiného člena systému. Řešení spočívá v osvobození se od 

identifikace s daným jedincem, přenechání mu jeho bolesti, jeho břemene. (příklad 

např. viz Hellinger, ten Hovel, 2004, s.23) Následování osudu druhého, tendenci 

odejít, "směřování ke smrti" vidí Hellinger často u předčasných úmrtí v systému, při 

nehodách, za války, atp. Určitým způsobem kontrovemúm je také Hellingerův 

pohled a vysvětlení psychiatrických onemocnění. Za příčinu schizofrenie či jiného 

vážného duševního onemocnění vidí často tabuizovanou minulost v rodině jako 

např. zneužívání, sebevražda, nevysvětlitelné úmrtí, atp. 1 

Hellinger poukazuje na neuvěřitelné propletenosti v rámci systému. 

Dostáváme se tak k dalšímu z jeho "pojmů"- svědomí rodu. Uvádí příklad rodu, ve 

kterém se vyskytly tři sebevraždy, vždy ve stejný den- 31.12., ve věku 27 let věku 

jedince. Dokonce sám klient, který přišel za Hellingerem údajně pociťoval impulz 

k sebevraždě. "Poprosil jsem ho, aby se opřel zády o zed; a řekl jsem mu, ať si 

1 Totéž vysvětlení najdeme u německého psychiatra, zastánce rodinných konstelací F. 
Rupperta, např. Verwirrte Seelen, 2002. 
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představí mrtvého předka a řekne mu: "Dám ti všechen svůj respekt. Máš místo 

v mém srdci. Vím o nespravedlnosti, která se ti stala, a postarám se, aby se vše dalo 

do pořádku." Takto se zbavil své paniky." (Hellinger, ten Hovel, 2004, s.l6) 

Vliv katolické víry na Hellingera je patrný v souvislosti se vztahem muže a 

ženy, úctou k rodičům. Hellinger upozorňuje na nebezpečí kamarádských vztahů 

mezi rodiči a dětmi, tento stav podle něj dětem škodí. Vedle toho také odsuzuje 

případy, kdy rodiče nechávají své děti sami sebe oslovovat křestními jmény. Nejsou 

zde podle něj zřetelně vymezeny hranice mezi subsystémy. S úctou souvisí i 

přijímání rodičů, ten, kdo např. útočí proti vlastnímu otci, stane se neodvratitelně 

stejným, jako on, totéž platí pro boj s matkou. Úcta k rodičům a k jejich roli je 

nezbytná také pro dobrý rozvoj člověka. "Kdo respektuje rodiče a přijímá je v jejich 

celistvosti, vezme si vše, co mají rodiče dobrého. " (Hellinger, ten Hovel, 2004, s.87) 

Každý v systému má své místo. Hellinger nabádá k úctě i vzhledem k 

nenarozenému životu. Opět se zde objevuje problém vyloučení jedince ze systému. 

Dané vyloučení ošetřuje např. větou- "ty jsi mé první dítě," atp. Odmítá však 

spekulovat o vzniku života v tom smyslu, že by vyloučením jedince ze systému bylo 

již užití postinoru po sexuálním styku. (Hellinger, 2005) 

3.6. Hellingerovy nestandardní pohledy na specilická témata 

V této kapitole bychom krátce popsali přístup Berta Hellingera k několika 

specifickým tématlun. Za postoje k některým z těchto témat a za způsob práce na 

jejich zpracování bývá Hellinger kritizován, dá se říci, že jeho přístup k těmto 

tématům je přin~jmenším nestandardní. 

Domníváme se, že jedním z nejprovokativnějších témat u B. Hellingera je 

jeho pohled a práce s problémem zneužívání v rodině, incestem a znásilněním. Téma 

incestu pojímá v kontextu celé rodiny. Říká, že po zkušenostech s rodinami, kde 

došlo ke zneužití dítěte, měli rodiče spolu problémy a dítě jim mělo pomoci je 

vyřešit. "Dynamika, která se při incestu objevuje nejčastěji, je potřeba kompenzace. 

Často se v takové rodině manželka odcizí manželovi. Nedělá to proto, že by byla 

zlá, ale např. proto, že cítí impuls opustit rodinu.1 Současně má pocit viny a hledá 

někoho, kdo by ji mohl nahradit, aby mohla odejít. Dcera tedy často zaujme její 

místo. Matka jí do toho nenutí. Je to skrytá dynamika, skrytý souhlas. Odehrává se 

nevědomě, jak pro matku, tak pro dceru? (Hellinger, ten Hovel, 2004) Další 

interpretací incestu pro Hellingera je narušení rovnováhy mezi dáváním a 

přijímáním mezi rodiči. Jednomu z nich (pachateli) je něco odmítáno, může mít 

1 Může jít např. o potřebu následovat osud jiného člena rodiny, atp. 
2 Obdobu s tímto pojetím incestu můžeme nalézt také in Weiss a kol., 2000, s. 10. 
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pocit, že ač se snaží, není jeho jednání ceněno, incest je pak pokusem o obnovení 

rovnováhy. (Hellinger, 2000) 

Pro řešení situace by měla dcera, která byla nucena udržovat rodinnou 

rovnováhu incestem, upřímně říci matce: "Dělala jsem to pro tebe, " otci: "Dělala 

jsem to pro matku. " Tyto výroky pojmenovávají dynamiku, která v rodině už působí 

a jsou projevem lásky. (Hellinger, 2000, s.l19-120) Tímto výrokem jde vlastně 

podle Hellingera o uznání toho, že dívka vrací problémy rodičům, jí se netýkají, 

zároveň rodiče přijímá. Pokud si dcera váží otce, je pro ni snazší vážit si sama sebe. 

Z toho důvodu usiluje Hellinger o uznání pachatele, o jeho přijetí. 

Pokud jde o znásilnění, vychází Hellingerův postoj z již zmíněné premisy o 

tom, že pohlavním stykem vzniká mezi mužem a ženou pouto, které je víc než 

vztah. Daní jedinci se spojí. I u znásilnění tedy dojde ke spojení mezi nimi. 

V případech, kdy dojde při znásilnění k otěhotnění ženy, měla by žena, chce-li " (. . .) 

napravit negativní důsledky znásilnění (. .. ) říci muži: " Ty jsi otcem našeho dítěte. " 
Přijímám tě a respektuji jako otce našeho dítěte. " (Hellinger, ten Hovel, 2004, 

s.l12) Tato nutnost přijetí daného muže jako otce dítěte vyplývá z dalšího 

předpokladu o tom, že pokud matka otcem pohrdá, pohrdá zároveň i dítětem. "Dítě 

nestrpí, aby otec v něm nebyl respektován. Takto, pro oddanost otci, se stane právě 

takovým jako on." (tamtéž, s.l12) 

Zajímavé je i Hellingerovo fenomenologické vysvětlení patologického 

chování u dětí a mladistvých. Sám uvádí příklad, kdy byl v institutu pro problémové 

dívky a vedl tam kurz pro tato děvčata a jejich rodiče. V utvářených konstelacích se 

často ukazovalo, že příčina patologického chování dívek, např. braní drog, byla 

vlastně o záchraně rodičů. Braní drog vnímá Hellinger jako druh chuti zemřít. Tím, 

že jde tímto směrem dcera, neodejde pak matka či otec. "Jedna z děvčat skočila ze 

střechy institutu. Ale v systému se ukázalo, že ve skutečnosti to byl její otec, kdo chtěl 

zemřít. Ten chtěl zase následovat vlastního otce mrtvého otce. Dcera tedy v duchu 

řekla otci: "Raději zemřu já místo tebe. " (. . .) Měla by být upozorněna na to, že její 

strádání nepřináší nikomu žádnou pomoc. Měla by se tedy zříci představy, že má 

tuto moc. (. . .) !Měla by spíše/ říci: "Drahý otče, ať děláš cokoli, já zůstanu. Od tebe 

jsem dostala život, přijímám ho a zhodnotím jej. " (Hellinger, ten Hovel, 2004, 

s.57 -58) 

Vedle tohoto vysvětlení na jiném místě citované knihy Hellinger 

upozorňuje, že někdy už nelze směr osudu změnit. Dívka nepochopí dané poznání, 

v těchto případech se dle Hellingera již nesmí zasahovat. (Hellinger, ten Hovel, 

2004, s.58) Pomoc, alespoň za pomoci konstelací, zde není možná. 

S následováním ke smrti, souvisí i již zmíněná psychosomaticky 

interpretovaná oblast konstelací. Tak, jako je v psychosomatice nazíráno na nemoc 

jako na jakousi řeč duše, vnímá je podobně i Hellinger. "Rakovina má něco 

společného s nedostatkem úcty, anebo břišní potíže mají co dělat s nevyjasněným 

vztahem k matce. (. . .) Dítě cítí potřebu následovat bratra, matku či otce, kteří 
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zemřeli. (. . .) uvnitř si říká -já tě následuji. (. .. ) Spáchá pak sebevraždu nebo 
onemocní rakovinou či nějakou jinou nemocí. " (Hellinger, ten Hovel, 2004, s.23, 

24) S rakovinou či jiným závažným onemocněním mohou být tedy dle Hellingera 

spojeny tři hlavní "dynamiky" - "Následuji tě ve smrti, v nemoci nebo v osudu. " 
/zemřel-li předčasně jiný člen systému, byl-li někdo závažně nemocný, atp./, 

"Raději zemřu já místo tebe. " nebo "Raději odejdu já místo tebe. " /někdo 
v systému je nemocný, někdo v systému chce podvědomě odejít, atp./, "Chci 
odčinit tvou (nebo svou) vinu." /nemoc jako odplata/ (tamtéž, s.24) 

Poněkud nestandardní je dále Hellingerovo pojímání otázek kolem adopce. 
Zastává názor, že adopce je dobrá pouze tehdy, pokud si děti nemohou vzít do péče 

vedle rodičů ani žádní přtbuzní, prarodiče, teta, strýc, atp. O adopci by se mělo podle 

Hellingera uvažovat jen tehdy, není-li žádná jiná možnost. Říká, že lidé si adoptují 

děti často kvůli tomu, aby uspokojili svoje motivy /touhu mít dítě/, dítě pak vlastně 

zachraňuje rodiče. Takto se narušuje řád vztahu, směr dávání a přijímání, ~- dítě 

dává, rodiče přijímají. Nelásku vůči adoptivním rodičům vysvětluje tak, že se 

adoptivní rodiče často tajně považují za lepší, než jsou biologičtí rodičé, a dítě 
podvědomě projevuje solidárnost s biologickými rodiči právě odmítáním rodičů 

adoptivních. Pokud si ale adoptivní rodiče uvědomují, že jsou pouze zástupci a že 

mají vlastně dmhořadé postavení u svých adoptivních dětí, je systém v pořádku. 

(Hellinger, Weber, Beaumont, 2000) 

Pokusili jsme se shrnout filozofii B. Hellingera, poukázat na principy, podle kterých 

se v samotné práci se systémem během konstelací pracuje, v následující kapitole se 

zaměříme na přímější popis práce, průběh konstelací. 

31 



4) Popis metody rodinných konstelací Berta Hellingera 

Zatím jsme se tu věnovali rozdílům mezi známějšími metodami a přístupy 

blízkými Hellingerově metodě, jeho rozsáhlé filozofii a pojetí systémové dynamiky. 

Nyní se dostáváme k tomu, jak vlastně Hellinger pracuje a jak probíhá "stavění" 

konstelace. 1 

Na úvod podotýkáme, že konstelace jsou často silně emocionálně nabitou 

záležitostí pro jedince, kteří v ní působí. Pouhý popis jejich procesu nemůže 

vystihnout prožitky a dynamiku během konstelací. S tímto je potřeba daný text 

pojímat. 
Hellingerovy konstelace se nejčastěji provádějí ve skupině, obvykle na 

organizovaném semináři či tzv. "ochutnávce," jsou ale také pracovníci, kteří jich 

užívají v rámci individuální práce s klientem (viz kapitola Užití konstelací 

v individuální terapii). Můžeme se setkat se semináři rodinných konstelací těchto 

typů - ukázkové ("večerní"), na růchž proběhne představení metody konstelací, a 

následně podle délky jedna či dvě konstelace. Vedle toho semináře jednodenní, kde 

už je více prostoru pro stavění konstelací. V neposlední řadě semináře víkendové, 

které bývají ještě obohaceny o krátké meditace či jiná cvičení vztažená k tématu 

konstelací. Vedle rodinných konstelací, se objevují také specializované semináře 

více zaměřené na specifické oblasti života, setkáme se např. s konstelacemi 

partnerskými, podnikovými, finančními. Jan Bílý, jeden z předních propagátorů této 

metody v ČR, je pořadatelem také konstelací šamanských, politických, "mužských" 

-konstelací speciálně vedených jen pro muže, či konstelací experimentálních. Podle 

výpovědí jedinců, kteří měli zkušenosti s více typy seminářů není výjimkou, že od 

problému ve vztahu se dostane konstelace k řešení vztahu mezi rodinnými 

příslušníky jedné osoby z páru, od problému v řízení v podrůku k zaměření na 

vlastní mužskou/ženskou sílu, atp. K tomuto fenoménu dochází také v rámci 

psychoterapie. 
Na semináře přicházejí jak lidé, kteří "za konstelacemi" chodí pravidelně, 

tak nováčci, kteří obvykle slyšeli o této techrůce od známého, z tisku, nebo jim je 

doporučil jejich terapeut. Zajímavé je, že postupem času se na těchto seminářích, 

konstelacích, pozměrůlo složení účastníků. Na počátku navštěvovaly konstelace prý 

hlavně dámy zajímající se o esoteriku, postupem času ale přichází spíše "běžná 

populace." Sám J. Bílý říká, že návštěvnost je pestrá, dnes přicházejí více i lékaři, 

psychologové, urůverzitní profesoři, ale kdo nechodí vůbec, to jsou prý politici. 

(osobní sdělení, J. Bílý, leden, 2006) Semináře o konstelacích si tedy postupně 

1 Pro průběh práce s konstelací budeme užívat pojem "stavění konstelace." Ten je facilitátory 
konstelací běžně používán, a navazuje na faktický průběh při vytváření konstelace: ta se 
vytváří postupně, na počátku umisťuje jedinec, pro jehož téma je konstelace určena, jednotlivé 
zástupce do prostoru pro konstelaci, symbolicky zde jde tedy o postavení systému a následnou 
práci s ním. 
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nacházejí i odborníci z oblasti psychologie, medicíny, obchodu, snad i ve vazbě na 

osobu facilitátora a zaměření daného semináře. 

Doplníme ještě krátce, že v ČR je možné absolvovat výcvik v konstelacích. 

Nabízí jej Jan Bílý a Bhagat Zeilhofer.1 Mezi lidmi, kteří staví konstelace v ČR je 

časté také absolvování výcviku u Ivana Vemyho, slovenského psychiatra a 

psychoterapeuta žijícího ve Švýcarsku, ale působícího z části také na Slovensku? 

V současné době je běžné, že lidé, kteří se rozhodnou pro organizování 

konstelačních seminářů a vůbec pro práci s konstelacemi s lidmi coby klienty, se 

prokazují tím, u koho absolvovali výcvik v konstelacích (viz 

www.konstelace.info/links.html). Hlavním důvodem je určitá kontrola a 

předcházení tomu, aby konstelace vedl člověk, který nemá jakékoliv vzdělání v této 

oblasti či jen absolvoval krátkodobý výcvik. Přeci jen je tu určité nebezpečí 

nezvládnutí této metody s důsledky s tím spojenými, mimo jiné to ubírá na 

důvěryhodnosti v konstelace obecně. 

Na některých seminářích si lidé mohou, respektive musí dopředu rezervovat 

možnost pro stavění si "své" konstelace, chtějí-li mít jistotu, že budou mít možnost 

si vll'lstní konstell'lci posti'Jvit, ni'l jiných je vymezen prostor pro každého, čili je zde 

jakási záruka toho, že se na každého dostane, bude-li o to stát. Jinde už při placení 

poplatku za účast člověk volí, zda bude stavitelem, či spíše jen pozorovatelem. 

Někdy tedy klient přichází na seminář již s tím, že si sám konstelaci stavět nebude, 

bude ,jen" hercem a pozorovatelem (podle výpovědí respondentů je to však 

zkušenost stejně cenná, hodně obohacující, i když jde o určitým způsobem jiný typ 

zážitku). 
V samém úvodu semináře je vymezen prostor pro vzájemné seznámení se 

účastníků. Každý v kruhu se představí, sdělí, jak se jmenuje či jak by mu měli 

ostatní říkat, s čím přichází, zda už konstelace zná, a tak podobně. Někdy, zvláště na 

vícedenních konstelacích, se provádí také různá cvičení, sloužící hlavně k opadnutí 

bariér mezi účastníky, kjakémusi uvolnění -tančí se, medituje se. Před samým 

stavěním konstelací ještě facilitátor krátce přiblíží filozofii konstelací. Popíše, jak 

bude stavění obecně probíhat, případně dojde na dotazy. Závisí samozřejmě na 

složení skupiny, zda jsou v ní spíše "ostřílení konsteláři" nebo naopak lidé 

konstelacemi nedotčení. V poslední době se stává, že se na seminářích daného 

facilitátora objevují titíž lidé, není řídkým jevem, že se vzájemně již několik, ne-li 

většina lidí zná. Toto ale neplatí vždy. 

Nyní se dostáváme k samotnému stavění a průběhu konstelace. Klient, který 

se chystá pracovat na svém tématu, si nejdříve krátce s facilitátorem \')jasní, jakou 

má objednávku (např. vyřešit vztah s muži, objevit tajemství rodiny, objevit příčinu 

a řešení problému, atp.). Zakázka má být "konkrétní a pozitivní", má se týkat toho, 

1 Více viz např. webové stránky www.rodinne-konstelace.org centra v Lužánkách, kde se 
konstelační výcviky či semináře vedené tímto facilitátorem konají. 
2 I. Verny je také lektorem v Institutu na proces orientované psychologie, 
www.processwork.sk. 
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co chceme zlepšit, má souviset s pozicí klienta, jún samým; není dobré ji formulovat 

slovy- ,já bych chtěla, aby můj manžel pochopil, ... ," ale spíše nalézt vlastní pozici 

ve vztahu, posílit ji, zlepšit vztah k někomu. 1 Může se pracovat např. na současné 
rodině či původní, na problému v pracovním kolektivu, také na abstraktních 

tématech - např. hledání vhodného cíle, rozhodování při dilematu, ověřování si 

správnosti rozhodnutí, atp. 
Jde-li o rodinnou konstelaci, dotazuje se facilitátor většinou ještě na 

informace, které se "týkají jen určitých vnějších událostí, nikoliv toho, co si myslí 
nebo dělají druzí ( ... ) " (Hellinger, ten Hovel, 2004, s. 14). Mezi tyto informace 

patří např.: rodina - ne/úplná, rodiče ne/rozvedeni, ne/žijící spolu, časná či 

neobvyklá úmrtí v rodině, ti- úmrtí ve věku do 40 let (infarkty, sebevraždy, nemoci, 
nehody, úmrtí na smrtelné choroby, atp.), smrt sourozenců, existence někoho, kdo 

byl vyřazen či vypovězen z rodiny, dřívější hospitalizace, duševní onemocnění, 
komplikace při porodu nebo úmrtí matky při porodu, také např. závislost na 

alkoholu, zneužití, domácí násilí či jiné patologie. (Hellinger, ten Hovel, 2004) 

Občas se další informace odhalují během stavění konstelace, např. nenarozené děti, 
interupce, apod. Všechny tyto informace považoval Hellinger za klíčové. /Pokud jde 

o jiné systémy, např. organizační, ptá se facilitátor na důležitá fakta o organi7lld, 

atp./ 
(Pokud si klient nepřeje, aby ostatní znali tolik osobních údajů, nechce je 

sdělovat, je možné pracovat také bez nich. Konstelace je podle Hellingera možné 
stavět i bez znalosti jakýchkoliv údajů o systému. To přináší výhodu jakési 

bezpečnosti této metody, možnosti zůstat v určité anonymitě. Sám Hellinger často 
pracuje také jen s představou v mysli klienta, ostatní mohou sledovat sílu této 

představy hlavně prostřednictvún silných emocionálních projevů jedince. lB. 
Hellinger, květen 2004/) 

N ásledně facilitátor určí, které postavy budou na začátek konstelace potřeba, 

které je nutno vybrat. Počet postav vesměs závisí na složitosti problému. Odvodí-li 

facilitátor, že jde o problém v rámci nukleární rodiny, vybere vesměs jen postavy 
z nukleární rodiny, jindy rozhodne o postavení zástupců také za prarodiče či jiné 

osoby, případně za nemoci, atp. Stejný princip platí i u jiných konstelací, např. 

organizačních. 

Za důležité postavy ze systému si tedy jedinec, zadavatel konstelace, vybere 

ze skupiny "intuitivně" zástupce jednotlivých postav. Ti mají zároveň právo roli 

odmítnout. Někdy se stává, většinou při kratších konstelacích, že prvky do systému 

vybere terapeut sám. (B. Hellinger vybíral během svého semináře v Praze /květen 

2004, videozáznam/ zástupce sám téměř vždy. Podle J. Bílého /osobní sdělení, 

březen 2006/ v tom můžeme vidět určitý posun v práci Hellingera. Na počátku 
nechával zástupce vybírat klienty samotnými, nyní je volí sám. V zásadě na tomto 

ale prý nezáleží.) Zástupci jsou většinou voleni ve shodě s pohlavún zastupované 

1 Simon, J., listopad 2004, seminář Rodinné konstelace. 
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osoby. Volba zástupce za danou osobu má být tzv. "pocitová," intuitivní. Hellinger 

říká, že pokud si jedinec volí daného zástupce podle věku nebo podle vnějších 

typových znaků, nebývá to příliš dobrá volba, omezuje se tak do jisté míry síla toho, 

co může konstelace ukázat, a konstelace může být rovnou odsouzena k neúspěchu. 

Z tohoto důvodu může být podle Hellingera i lepší, když zástupce volí sám 

facilitátor. (Hellinger, 2002) 

Hellinger (200 1) uvádí experiment prováděný v USA, který chtěl zjistit, zda 

průběh konstelace a její výsledný obraz závisí na lidech v konstelaci, nebo ne. 

Přednesl se tedy jeden problém a pracovalo se na něm v pěti různých místnostech. 

Výsledky byly velmi blízké. Z toho by vyplývalo, že nezáleží na tom, kdo je vybrán. 

Když lidé vstoupí do systému, mají prožitky jako reálné osoby, bez ohledu na to, 

kdo jsou. 

Pokud je ve skupině např. málo osob příslušného pohlaví, mají pro tyto 

případy někteří terapeuti pomůcky pro větší přehled např. čepice či klobouky jako 

pánské elementy a šátky jako elementy dámské, atp. Po určení všech zástupci'! 

(vybírá se i jeden zástupce za sebe) jedinec, jehož konstelace se staví, ještě jednou 

každému sdělí, kdo je, koho zastupuje a staví pak jednotlivé postavy do prostoru 

uvnitř kruhu ostatních účastníků podle toho, ,jak to cítí," intuitivně. Toto stavění 

většinou probíhá tak, že se postaví za daného zástupce, uchopí jej lehce za ramena, 

zavře oči, a vede jej tam, kde vnitřně cítí, že má stát. Totéž vykoná s ostatními 

zástupci. V závěru postaví i někoho za sebe sama. Tyto kroky jsou navenek hodně 

podobné výše zmíněným technikám /živé sochy, práce s figurkami, sochání V. 

Satirové; u Hellingera však na rozdíl od Satirové nejsou zástupci stavěni do 

specifických poloh, nevyžaduje se po nich určitý pohled, gesto, atp., jsou jen volně 

uvedeni na místo v prostoru/. 

Jan Bílý k tomu uvádí (2004b ): 

" Velice základní a velice neesoterická či nezáhadná úroveň je v tom, že když 

postavím svou rodinu do konstelace, tak se na ni mohu podívat zvenčí. Už jenom z 

tohoto postavení, čili jak lidé stojí, jak na sebe vidí a nevidí, jak celá konstelace, ono 

souhvězdí, vypadá, člověk získává mnoho informací. Postavím tak svůj vnitřní obraz 

něčeho a zvenčí na něj nahlížím. Dokonce se jednotlivých částí obrazu mohu zeptat: 

''Jak se ti zde daří?" Když namaluji obraz rodiny, tak se ho zeptat nemohu." 

Někdy se může stát, že není systém správně postaven: 

"Dívám se na systém. Když někdo mluví o sobě, mám určitou představu o 

jeho systému, i když není úplně jasná. Jestliže se rozmístění liší od této představy, 

okamžitě si toho všimnu. Je to jako cítit nějaký nesou/ad " (Hellinger, ten Havel, 

2004, s. 66) 

Po této části většinou klient usedne k publiku a má jen sledovat, co se bude 

dít, nechat "to" na sebe působit, sledovat, zda ho dění v konstelaci nějak oslovuje, 

zda mu je to nějak známé. Nyní nastává důležitá doba pro facilitátora. Nejprve se ptá 
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jednotlivých zástupců, jak se v daném postavení cítí, s kým se cítí být v kontaktu a 

co i'ažívaji. 

"Od okamžiku, kdy zástupci přijdou do určené pozice, začínají se u nich 

projevovat charakteristické pocitové reakce. Pozorováním těchto reakcí a 

dotazováním se zástupců dostáváme řadu informací o systému a o procesech, které v 

systému pod povrchem probíhají Zároveň se ukazuje, zda někdo v systému chybí, 

kdo to je a kdo v systému převzal jalwu roli. " (J. Bílý, 2004a) 

"Ze zkušenosti mohu potvrdit, že lidé mají v rolích z velké části pocity, které 

jsou podobné pocitům, které ma;í nebo měli originální příslušníci systému, jež 

zastupuji Když někdo něco hraje, co do systému nepatří, tak se to rychle pozná. Ale 

to se stává zřídka. " (J. Bílý, 2004b) 

O zkušenosti s tím, že lidé při postavení se do konstelace či do vytvořeného 

systému prožívají podobné stavy, jako lidé v reálném systému, hovořila již dříve 

Virginie Satirová (Satirová et al. 2005, s.l83). Odbornější vysvětlení toho, proč se 

tak děje, lze nalézt u Mathiase Vargy von Kibéd1 (von Kibéd, Sperer, 2005), který 

vyvinul teorii systemických konstelací, podle které se v konstelacích jedná o tzv. 

"reprezentující vnímání" (reprasentierende Wahmehmung). Tento druh vnímání je 

založen na schopnosti (zřejmě ji má vyvinutou již malé dítě), vnímat souvislosti v 

systémech ne na základě obsahových, nýbrž pouze syntaxních informací o 

dotyčném systému. Syntaxní informací rozumí von Kibéd informaci o pozici 

elementu v systému - ať už jde o prostorovou, hierarchickou nebo pozici v časové 

posloupnosti. "Jinými slovy -postavím-li syntax systému, to jest jeho prostorový 

obraz s přihlédnutím k tomu, "kdo byl dříve'~ "kdo je větší'~ "kdo chybí" atd, bude 

každý do patřičné pozice postavený reprezentant na základě svého "reprezentujícího 

vnímání" podávat iriformace o vztazích, které jsou jinak skryté - "neviditelné'~ " (J. 

Bílý, 2005b, či kniha von Kibéda, Ganz in Gegenteil, 2005) 

V konstelaci nejde o vžívání se do postav, které existují jako sada stereotypů 

(např. role lékaře, strážce, apod.). Jde zde spíše o hlubší prožití vlastních pocitů, 

podnětů, které na člověka působí v rámci konstelace. 

Zástupci jsou tedy rozestaveni, sdělují své prožitky. Facilitátor dále pracuje 

na hledání řádu v systému. Poté, co zástupci sdělí své pocity, jsou většinou vyzváni 

k tomu, aby změnili své postavení, aby přešli či se otočili tam, kam je to táhne, tak, 

jak by chtěli stát. Každý si tedy chvilku hledá místo pro sebe. Facilitátor se opět ptá 

zástupců, jak se cítí, s kým jsou v kontaktu. Pozornost věnuje všem udávaným 

prožitkům. Ty, které se objeví ve výpovědích, bývají nejčastěji somatické (brnění 

ruky, pocity tepla v částech těla, strnulost, pocit ochrnutí části těla, nevolnost, atp.), 

emocionální (pocity radosti, lásky, smutku, nevysvětlitelné zloby, atp.), také 

"prostorové" (mám pocit, jakoby za mnou někdo stál, jakoby tu někdo chyběl, atp), 

dá se říci také "impulzivní" (potřeba něco říct, potřeba něco udělat, atp.). Během 

1 Studoval filozofii, matematiku, logiku a vědecké teorie, byl profesorem na Univerzitě 
v Mnichově, Ljubliani, Konstanzi a Štýrském Hradci. 
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konstelace je v pořádku i to, když zástupce nic necítí, důležité je "do ničeho se 

nenutit." Facilitátor se snaží odhalit příčinu zmíněných negativních pocitů. Všímá si 

zvláštností, které se během konstelace odhalují, často jedná pro okolí i 

nepochopitelně, řídí se opět intuicí. Vztahy či negativní jevy v konstelaci "ošetřuje" 

pomocí jakýchsi rituálů a přeznačení, přejmenování soudů, interpretací, 

"ozdravných vět." 
Postupně dochází k proměnám konstelace, facilitátor jakoby režíruje dění 

v konstelaci, nezřídka přidává do konstelace další jedince nebo jiné "prvky." Uzná-li 

to za vhodné, nabízí zástupcům sdělení, která by mohla pomoci změnit vztahy a 

jejich vnímání. Nabízí i změny místa v konstelaci a činy, které zástupci pak provádí, 

pokud je to pro ně v pořádku. 1 Konstelace přímo nesměřuje k tomu, že je všem na 

jejím konci dobře. Konstelace prostě probíhá, facilitátor ji do jisté míry ošetřuje, 

doplňuje, vše jakoby se řídilo vnitřním řádem. Dosáhne-li systém dle pocitu 

facilitátora bodu, kam je klient schopen v danou chvíli dojít, tam se konstelace 

většinou ukončí. Před samým závěrem, rozpuštěním konstelace, se zadavatel 

zakázky sám postaví do konstelace místo svého L':ástupce. Při vstupování do své role 

probíhá "převzetí" role, jakýsi rituál, při kterém se zástupce i zadavatel chytnou za 

ruce a tak si předají prožitek, energii, ,,roli." Po vstoupení osoby na místo v systému, 

které mu bylo v konstelaci určeno, si jedinec často ,jen" zažívá, jaké to je být v dané 

pozici, vidí konstelaci zase z jiného úhlu, stává se, že v těchto chvílích dochází stále 

k dynamické proměně konstelace, ale mnoho proměn už většinou neprobíhá. (Jak 

bude řečeno ve výzkumné části, respondenty často nejvíce oslovují závěrečné, 

vesměs pro ně zásadní věty či jevy, nezřídka o nich hovoří jako o nejdůležitějších 

momentech. Příčinou může být už to, že jsou sami "aktivní," z role pozorovatele 

dění se ocitají v roli "aktivnějšího" účastníka.) 
Aby zástupci tzv. nezůstávali v rolích, aby si neodnášeli s sebou cizí pocity, 

provádějí se po ukončení konstelace rituály, tzv. "vystoupení z role." Někteří 
facilitátoři doporučují symbolicky ze sebe roli setřást (otřást se, "vyklepat to ze 

sebe"), jindy se dělá jakési "vykročení" z role, symbolický velký krok z místa 

v konstelaci, systému. Nenalezli jsme sdělení o tom, jaké důsledky by mohlo mít, 

pokud by byl tento rituál vynechán. V každém případě je přinejmenším 

symbolickým aktem ukončení dané role. /0 jakémsi vystoupení z role hovoří také 

V. Satirová, která ale vrací herce k vlastní identitě tím, že jim poskytuje prostor, aby 

se podělili o své zážitky, jak o ty herecké, tak o ty s osobním přínosem. (Satirová et 

al., 2005)/ 
Někteří lidé, kteří si konstelace stavěli, hovoří o tom, že to bylo právě ono 

postavení konstelace, co zásadním způsobem změnilo jejich vztahy v rodině či 

partnerství, atp. Někdy to na ně působí dojmem zázraku (viz např. rozhovor č. 2 ve 

výzkumné části). Zdá se, že zásadním je zde získání jiného pohledu na rodinu, daný 

1 Viz "ritualizované" či "ozdravné" věty, o nichž jsme mluvili v kapitole Systém, pravidla, řád 
systému. 
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vztah, také katarze, prožitek silných emocí. Konstelace jakoby ukazuje dění 

v systému, to může pomoci pochopit či alespoň nějak přijmout ostatní v systému, 

jedinec dostane na věc jiný náhled. Jak vysvětluje dané "zázraky" Jan Bílý? 

"Systém se skládá z částí. Každá část systému ovlivňuje celý systém, a když 

se jedna část změní, jeden člen rodiny, ani systém nemůže zůstat stejný. Čili, když se 

váš vnitřní obraz, vaše chápání systému změní, tak to zapůsobí na celý systém. V tom 

možná spočívá vysvětlení toho, že lidé prožívají občas po lwnstelacích "malé 

zázraky" -přijdou ze semináře domů a zavolá jim například táta, který se už roky 

neozval, neboť rodiče jsou rozvedení, a ptá se, jak se daří. Je to slwro "metafYzické'~ 

co se v průběhu dvou, tří měsíců po semináři děje. Částečně je to dané tím, že se 

dotyčný změnil tím, že prošel seminářem. Příslušníci rodiny pak nemají žádnou 

šanci než reagovat jinak, protože člověk už je jiný. Samozřejmě jsou to malé změny, 

ale ty často stačí vyvolat veliká zlepšení. " (Bílý, 2004b) 

Vedle této úrovně poskytuje konstelace již zmíněnou možnost nahlédnout 

na systém a zeptat se představitelů jednotlivých složek, jak se cítí, jak jim je na 

daném místě. Další úroveň, o které Bílý hovoří, je ta, která ovlivňuje vnitřní, 

pocitový obraz o realitě, jak ji vnímáme. "Když se dítě narodí, nechápe olwlní 

realitu pojmově - tohle je rodina, to je maminka, tenhle je allwholik, (. . .). Dítě si 

vytváří pncitnvý nhraz reality - ten se dá těžko změnit ana/;!zou, rozumem nebo 

terapií, která zůstává na lwgnitivní (myšlenlwvé) úrovni. Když ale sestavím obraz z 

lidí, který se zakládá na mém vnitřním, pocitovém obraze, tak se může stát, že tento 

můj obraz bude nahrazen jiným, který mě přivede dál. To znamená, že se změní mé 

celé vnímání reality. " (Bílý, 2004b) 

Lidé, kteří si stavěli konstelace hovoří po jejím skončení vesměs o pocitu 

úlevy, klidu. Co se týče působení konstelace, zmiňuje se, že konstelace, respektive 

její obraz, začne působit někdy třeba za dvacet minut, jindy za hodiny, dny, měsíce, i 

rok (Červinková, H., seminář Rodinné konstelace, osobní sdělení, listopad 05). 

Podle výpovědí respondentů (viz Praktická část) se většina z nich ke své konstelaci 

v myšlenkách často vrací, někteří hovoří o tom, že je obrazy z ní posilují, pomáhají 

jim v jejich vztazích. 

Stavění konstelace ovlivňuje jak ty, kteří jsou aktéry za zástupce, tak i ty, 

kteří se na konstelaci dívají z kruhu Gsou pozorovateli). Lidé sdělují, že v rolích 

zástupců si nejednou odžívají témata, nad kterými přemýšleli, zažívají pocity, které 

nikdy nezažívali, dostávají se do rolí, do kterých se nikdy nedostali. Všechny tyto 

případy jsou podle všeho i pro ně obohacující. Pozorovatelé také hovoří o tom, že si 

z daných konstelací nejednou odnáší nějakou "životní moudrost," "vidí se tam," 
v neposlední řadě hovoří účastníci o tom, že se v konstelacích objevují obecně lidská 

témata, v podstatě všem společná, a to je obohacující pro každého. Podle výpovědí 

dotazovaných osob tedy konstelace působí šířeji, než jen na toho, komu jsou 

stavěny. 
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Dodejme ještě, že ve svém popisu průběhu konstelace jsme se zaměřili 

především na rodinnou konstelaci. Nestaví se však jen rodinné systémy, ale také 

systémy podnikové, abstraktní a jiné. Z toho také vychází skutečnost, že prvky 

v konstelaci nebývají jen členové rodiny. Vedle těchto se setkáváme s nejrůznějšími 

dalším rolemi, pro představu bychom zmínili - osoby nějak spjaté s rodinou, bývalí 

partneři, milenci, nenarozené děti /také potracené děti, zástupci plodů nenarozených 

z důvodu interupce/, osoby nepřlbuzné, např. osoby, které způsobili autonehodu, 

osoby vztažené k řešení problémů spjatých s holocaustem, atp. Setkáváme se také 

s postavami zastupujícími národy, státy, různé archetypální postavy, vnitřní žena, 

vnitřní muž, osud, nový život, smrt, nemoc, v podnikových konstelacích např. 

banky, jednotlivá oddělení v podniku, cíle, překážky, zisky, ve finančních 

konstelacích vztah k penězům, zkrátka nejrůznější prvky systémů. 

4.1. Kontraindikace rodinných konstelací 

Pokud půjde čtenář této práce či jiná osoba na seminář o rodinných 

konstelacích, je velmi pravděpodobné (i když to neplatí vždy), že před jeho 

začátkem obdrží k podepsání krátké prohlášení týkající se jeho duševního zdraví a 

zodpovědnosti za vlastlú stav při a po konstdaci. Facilitátoři se tím bráni proti 

obvinění z dekompenzace či jiného narušení stavu účastníka semináře. Dávají 

najevo, že nepřebírají plnou odpovědnost za to, co konstelace u jedince případně 

způsobí. Vedle toho ale většinou nabízejí možnost, aby se s nimi účastník spojil, 

pokud by se s ním dělo něco nepříjemného, atp. 

Semináře o konstelacích jsou zan1ýšleny a prezentovány spíše jako 

sehezku~enostni, sehepoznávaci akce, nikoliv přímo jako psychoterapie, natožpak 

terapie pro duševně nemocné. 

Jan Bílý zmiňuje na svých stránkách možná rizika u specifických skupin 

klientů. Semináře o konstelacích dle něj nejsou příliš vhodné při akutních 

psychických, traumatických a situačních krizích, při psychotickém onemocnění, při 

závislosti na drogách - u posledních dvou zmiňovaných je dobré, z~de-li na 

seminář zároveň také ošetřující terapeut či jiná podobně odpovědná osoba. Určité 

opatrnosti je třeba také u osob s kardiovaskulárními poruchami, v těhotenství, při 

epilepsii, či celkovém oslabení organismu. (Bílý, 2004c) Dění v systému je dopředu 

facilitátorovi neznámé, není možné jej plně kontrolovat, někteří účastníci navíc 

velmi citlivě prožívají role druhých, proto jsou tu tato opatření. Vedle výše 

zmíněných kontraindikací je udáván také věk - většinou se nedoporučuje příchod 

nezletilých osob. 

Vypsané kontraindikace se vztahují hlavně na semináře. Na druhou stranu 

jsou odborníci, kteří pracují pomocí konstelací přímo s pacienty s psychózou 

(německý psychiatr F. Ruppert), s neurózami (Mgr. Simon v Psychiatrickém centru 
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Praha), se závislostmi (u nás např. Mgr. Víchová v rámci skupinové terapie). 

V rámci dlouhodobější terapie či programu je odraz zážitku z konstelací lépe 

podchytitelný či se dá v případě silného dopadu na psychiku jedince (např. 

dekompenzace) ošetřit. 

Jak už bylo zmíněno, většinou se přítomnost nezletilých či dokonce malých 

dětí na konstelacích nedoporučuje. To ale neznamená, že je vyloučeno tuto metodu 

v práci s nezletilými využívat. Dokladem toho může být např. Marianne Franke

Gricksch, která filozofii a metodu Berta Hellingera využívala v práci s dětmi na 

základní škole. Zajímavé a inspirující jsou její "experimenty," které vkládala do 

výuky a zároveň jimi často motivovala žáky k práci. Zmiňme např. jednoduché 

cvičení, při kterém měly děti za úkol počítat příklady nejdříve bez představy rodičů 

za sebou, poté s ní. Ukázalo se, že pokud rodiče naháněli dětem hrůzu, počítání se 

jim neurychlilo, spíše naopak, byly nervóznější, když ale byli rodiče vstřícní, klidní, 

dětem jejich představa při počítání hodně pomohla. (více viz Franke-Gricksch, 

2006) Práce s konstelacemi se tedy dá využít v mnoha oblastech, je ale dobré 

případný dopad jejich působení nepodceňovat. 

4.2. Užití konstelací v individuální terapii 

Konstelace jsou technikou, se kterou se dá pracovat nejen ve skupině, ale 

také v individuální práci s klientem. Používají se zde různé formy práce v závislosti 

na možnostech terapeuta, jeho přístupu, také na indikaci klienta pro tento typ terapie. 

J. Schneider ve svém článku Usin~ .figures for fami(y constellations with 

individua! clients (2000), rovněž tak I. Vemy na piVlÚ konferenci o kunstdadch 
v ČR (Vemy, 2005) hovořili např. o možnosti využít postavičk.)', figurky známé pod 

označením "igráček." Práce probíhá podobně jako se skupinou, respektive na 

počátku jsou zde stejné principy. Klient si vybere z figurek zástupce za osoby ze 

systému (výhodou igráčků bývá jejich odlišné zbarvení, dá se tedy i interpretovat 

barva, dotazovat se na motivy kolem volby figurek, atp.), ty postaví podle pocitu do 

prostoru. Terapeut se pak "ptá" jednotlivých "osob," jak se cítí. 
Klient se může vcítit do dané figury a reagovat za ní. Pokud se to nedaří, je 

možné, aby terapeut nabízel pocity daných figur a klient je pak může korigovat. 

Tato technika je náročnější jak pro klienta tak pro terapeuta, na jejich schopnost 

empatie. Tak jako u klasických konstelací, i zde je cílem objasnit vazby v rodině, 

role, zapletení, koalice, atp. Schneider (2000) píše, že i v tomto stylu práce je 

důležité objevit věty, slova, která by si mohl jedinec odžít, která by mu pomohla 

prožít plněji vztah, upravit daný vztah, atp. Pokud se případně terapeutovi nedaří 

vžít se do dané postavy, nebo pokud je jedinec, zdá se, nedotčen obrazem či děním, 

které se v procesu konstelace děje, terapeut konstelaci přeruší a začne s jedincem 

pracovat jiným způsobem. Rizika práce s konstelacemi tímto způsobem vidí 
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Schneider např. v tom, že terapeut pracuje s jedincem, který není na konstelaci ještě 

připraven, pracuje tak bez "síly" klienta, dále že následuje předem dané vzorce, 
které neumožní objevit skryté dění, terapeut může pracovat buď s přílišným 

množstvím informací, nebo naopak s nedostatkem významných informací. Vedle 
rizik má tento způsob práce i své výhody- např. pokud si terapeut netroufá na 

zvládnutí dynamiky skupiny, nebo pokud chce terapeut předejít "vypadávání" 
zástupců z rolí v důsledku projekce vlastních témat. (Někteří lidé, mající s touto 

variantou zkušenost v roli klientů sdělili, že to pro ně byl silný emocionální zážitek, 

ale rovněž zde vidí zásadní ochuzení v tom, že výpovědi členů systému jdou hlavně 

od nich, mohou se v nich odrážet spíše přání jedince.) 

Vedle možnosti práce s igráčky je také možno pracovat se sadou, která je 
speciálně vytvořena pro práci s rodinou, jde o součást již zmíněného testu F AST či 

podobné sestavy. Kromě zmíněných možností je samozřejmě možné využít 
nejrůznější alternativy - zástupci mohou mít podobu polštářů, na které může klient 

případně usedat a tak se lépe vcítit do pozice dané osoby, I. Verny předváděl na 
zmíněné konferenci (Praha, 2005) práci s konstelací za pomoci papírových archů o 

formátu A4 s vyznačením šipky pro směr pohledu dané postavy (pohlaví postavy 
bylo vyznačeno oblými či ostrými rohy papíru), další postup v práci byl podobný. 

Pravděpodobně existuje spousta dalších možností a variant, které jsou dány i 

kreativitou facilitátora. 
Zatím jsme se zde věnovali užití konstelací v té podobě, kdy se konstelace 

staví za pomoci předmětů nahrazujících jednotlivé zástupce. Můžeme se ale také 

setkat s tím, že terapeut pracuje s pouhou představou dané konstelace (většinou pro 
jednoduchost jen dvojice či podobně) v mysli klienta, důraz je pak kladen spíše na 

věty, které klient říká a na prožitek. Klient si takto často prožije silné emocionální 
prožitky. Při konstelacích s Hellingerern můžeme být často svědky případů, kdy 

klient přijde k terapeutovi, je vyzván k zavření očí a jakoby "sám od sebe" začne se 

odvíjet proces uvnitř klienta, který bývá patrný emocionálním pohnutím - pláč, třes, 

atp. V těchto konstelacích se zdá, jakoby nikdo, kromě Hellingera (či jiného 
terapeuta, který tento způsob práce užívá) netušil, co se uvnitř klienta děje. Hellinger 

však konstelaci a vztahy v ní citlivě ošetří a "uzdraví" pomocí vnitřního prožitku, 
kterého jsme svědky jen prostřednictvím neverbálního chování klienta- uvolnění, 

zklidnění, efekt se eventuelně vr.jeví i ve slovní výpovědi o prožitku. (Hellinger, 

2004) 
Dodejme ještě, že samozřejmě lze užít ,,klasické" konstelace i v individuální 

terapii, terapeut může mít dopředu představu o tom, že postaví krátkou konstelaci 

např. na partnerské téma danému klientovi a může si k sobě pozvat pro tuto 
příležitost ,,herce" pro roli druhého partnera, atp. Jsou rovněž terapeuti, kteří dokáží 

vžít se do role daného zástupce a zároveň figurovat coby facilitátor, a tak jakoby 

přeskakovat zjedné role do druhé. Pro klienta to může být (pokud je facilitátor 
zkušený) stejně hodnotný zážitek, někdy obohacen na straně klienta ještě o ten 
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rozměr, že si své téma odžil naplno ve spíše komorním duchu a ne na semináři před 

15 či více jedinci. Zažije zde větší pocit intimity, bezpečí a důvěry. 
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5) Postavení rodinných konstelací v ČR a ve světě 

5.1. Rodinné konstelace B. Hellingera v ČR 

Domníváme se, že postavení metody rodinných konstelací je v ČR zatím 

spíše na okraji zájmu odborné veřejnosti, její přístup k popisované metodě je 

rozpačitý. Lze rozlišit tři hlavní tábory- ti, kteří jsou pro touto metodou nadšeni, 

mají zkušenost s tím, že fimguje a pracují s ní; vedle tohoto je tábor těch, kteří se s 

metodou setkali, a nemají k ní pravděpodobně důvěru, možná i přičiněním Berta 

Hellingera, způsobem jeho práce, nebo i u nás dostupnou literaturou, která na první 

pohled může působit nedůvěryhodně. Do třetího hlavního tábora by patřili ti, kteří se 

s metodou setkali spíše jen z doslechu, viděli inzeráty, atp. 

Rozdílnosti postojů může způsobovat více faktorů. O této metodě se u nás 

více psalo zatím hlavně v časopisech Regenerace, Regena, což jsou časopisy, které 

se svým obsahem zaměřují spíše na alternativní formy léčby, na alternativní 

medicínu, atp. Rodinné konstelace Berta Hellingera nebývají tématem článků 

v odborných, ani mezi psychology rozšířených časopisech zaměřených na oblast 

psychologie. V Psychologii Dnes byly publikovány dosud dva články (2/2004, 

5/2006), a jedna kritická polemika od Z. Vybírala (6/2006), v časopise Děti a my 

články tři (5/2003, 1/2004, 2/2004), v časopise Konfrontace se setkáváme vesměs 

s polemickým či kritickým postojem vzhledem k této metodě (odkazy viz literatura). 

V časopise Československá psychologie nebyl článek žádný. Rovněž se o této 

metodě zatím nic nedočteme ani v databázi EBSCO či v psychologicky zaměřených 

databázích (Psychln). 

Dalším faktorem může být i skutečnost, že lidé, kteří k nám tuto techniku 

přinesli, a vlastně i sám její autor, nemají většinou ,,klasické" psychologické 

vzdělání (tím myslíme vystudovaný obor psychologie na univerzitě, atp.), namísto 

toho to jsou často lidé, kteří mají absolvované spíše výcviky zaměřené na 

alternativní, mezi odborníky ne tolik uznávané metody a přístupy, např. NLP. Jan 

Bílý má diplom v koučování absolvovaný v Německu. 

Další důvody "kritiky" nebo jisté nedůvěry vůči této metodě mohou být 

následující: 

(1 )Při konstelacích jde jaksi o práci s energií v systému, lidé stojí a mají jen 

pociťovat, co na ně působí, jak se cítí. Práce se odvíjí od pocitů druhých. Dění je jen 

málo vysvětlitelné, exaktně spíše neuchopitelné, zdá se také, že těžko výzkumem 

ověřitelné. 

(2) Pracuje se zde na spojení skrze generace. Např. zneužívání, potrat atd. 

v jedné generaci může dle předpokladů způsobit duševní onemocnění v generaci 

další. Toto zcela popírá poznatky z medicíny o dědičnosti či klasická nazírání na 

onemocnění. 
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(3) Konstelace se využívají ve velké většině na seminářích pro veřejnost, 

stále ještě spíše výjimečně v rámci individuální či skupinové terapeutické práce, 

jejich využití může být nahlíženo také jako "dobrý byznys" či módní přechodná 

záležitost. 

( 4) Konstelace byly před časem (na počátku tohoto století) v Německu dá se 

říci uznávané, následovalo ale období, kdy byly odsuzovány hlavně pro některé 

názory Berta Hellingera (více viz níže). 

(5) Hlavní autority, které jsou u nás s konstelacemi spjaty- Jan Bílý, Bhagat 

Zeillhofer - provádějí oba semináře, které se občas do jisté míry spojují 

s šamanismem. Tyto aktivity u nás nejsou, domníváme se, příliš přijímané. Možná i 

proto, že guruů či jiných učitelů východních filozofií či jiných pseudoléčitelů u nás 

bylo už více, s různými ohlasy a okolnostmi kolem jejich práce, a tak i tento kontext 

může ovlivnit postoje ke konstelacím. 

Jak se tento přístup u nás rozšiřuje, začínají s ním pracovat i lidé z řad 

odborníků, vystudovaných psychologů a lékařů. 1 V roce 2004 byl do Prahy pozván 

sám Bert Hellinger, byl zde organizován jeho seminář pod patronací primátora hl. 

m. Prahy, Pavla Béma, kierý měl i úvodni slovo na tomto semináři. V roce 2005 

byla uspořádána 1. konference o konstelacích v ČR s názvem "Terapie a 

transformace," na kterou se sjeli jak zájemci z řad odborníků, tak z řad veřejnosti. 

Konference proběhla opět pod patronací primátora hlavního města Prahy, 

,,mezinárodní" účast zajistili odborníci ze Slovenska a dr. Verny ze Švýcarska. 

V květnu v roce 2006 proběhla opět v Praze druhá konference o konstelacích, 

tentokrát sjiž hojnější mezinárodní účastí (F.Ruppert /psychiatr, psychoterapeut, 

profesor působící na Katolische Stiftungsfachhochschule v Mnichově/, van 

Kampenhout /Holandsko, psychoterapeut, šaman/, M. Franke-Gricksch, a další.). 

Již delší dobu je i v ČR možnost absolvovat přímo výcvik v rodinných 

konstelacích. Daný výcvik probíhá např. u Jana Bílého 12 měsíců (170hodin, je 

zaměřen hlavně na práci s konstelacemi, filozofii vztahující se ke konstelacím, 

sebepoznání). U Bhagata Zeillhofera probíhá výcvik podobně dlouhou dobu 

s obdobnou obsahovou a tématickou náplní. Zatím nejsou tyto výcviky akreditovány 

žádnou asociací a nejsou uznávány odborníky z oboru psychologie. Je zde jen 

několik málo specifických podmínek na účastníky výcviku. U Jana Bílého je 

podmínkou např. absolvovat alespoň tři semináře o konstelacích, napsat u koho byly 

absolvovány, předložit životopis, absolvovat osobní pohovor. (Více viz stránky 

obou jmenovaných.) 

Do budoucna se bude jednat o shodném, pro všechny facilitátory napříč 

Evropou ujednoceném výcviku, kde budou pravděpodobně podmínky pro práci 

s konstelacemi navýšené, ij. bude potřeba absolvovaná praxe v oblasti 

psychoterapie, příslušné vzdělání, atp. Toto by mělo být projednáno na konferenci 

v Německu roku 2007. 

1 Viz např. odkazy na stránkách www.konstelace.info. 
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Připomeňme, že se této metody určitým způsobem užívá také v některých 

uznávaných institucích v rámci práce s klienty - v Psychiatrickém centru Praha, 

v Psychiatrické léčebně Bohnice, v Kroměříži, v Poradně pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy v Praze 9.1 

Co je užití konstelací v psychoterapeutické praxi spíše ku škodě je i fakt, že 

semináře o rodinných konstelacích zde začali dělat i lidé, kteří ani neprošli 

výcvikem či větší a systematickou zkušeností s touto metodou. Již jsme zmínili 
tendenci požadovat uvádění výcviku a jméno lektora absolvovaného výcviku, 

objevila se také idea založit jakousi asociaci sdružující facilitátory rodinných 

konstelací a tak vědět o těch lektorech, kteří dělají rodinné konstelace a přitom na to 

nemají potřebné vzdělání či výcvik, vlastní zkušenost, supervizi, atp. Podle slov Jana 

Bílého (březen 2005, ústní sdělení) proběhla podobt1á situace pl:ed časem 

v Nurnccku. Zuložcní asociace pro rodinné konstelace bylo následně spoje110 s tím, 

že se platilo jakési "vstupné" do asociace, ale z celé záležitosti se st.q] t.qk trodm 

byznys, někldí "le.kluři" začali býl napadáni za svou malou vzdělanost, zkušenost a 

necitlivé chováni. Nytú je situace lepší, asociace má vyšší kritéria na zápis 

facilitátorů do svého seznamu, usiluje o jejich vět~f odbornost a pracuje na již 

zmiňovaném mezinárodním výcviku. 

V této práci jsme zmínili, že podstata metody rodinných konstelací se 

aplikuje s úspěchem také na problémy v organizacích, v managementu - tzv. 
podnikové a organizační konstelace. Tyto provozuje u nás mj. Jan Bílý (zdá se 

s úspěchem). Setkat se s nimi můžeme i na "klasických" typech seminářů, kam 
může přijít člověk s daným tématem a s tím se pak pracuje. Podle informací 

dostupných na internetu se zdá, že podnikové a organizační konstelace jsou 

v Německu rozhodně rozšířenější a běžnější než v České republice. 

5.2. Rodinné konstelace B. Hellingera ve světě 

Pokud jde o postavení metody Berta Hellingera ve světě, ani zde není, zdá 

se, postoj jednotný. 
Odkazy a informace o ní a také většinou o seminářích o konstelacích je 

možno nalézt na stránkách téměř celého světa, vedle evropských zemí také v USA, 

Mexiku, Jižní Americe, Jižní Africe, Japonsku, atd. 

Nejvíce dostupného materiálu je samozřejmě v německy mluvících zemích. 

Vedle knih jsou dostupné také videonahrávky Hellingerovy práce. 

V Německu byla v roce 1999 založena Mezinárodní asociace systemických 

konstelací,2 která aktivně usiluje o přijetí metody rodinných konstelací i u odborné 

veřejnosti, pořádá konference o této metodě s mezinárodní účastí. V loňském roce 

1 Další viz www.konstelace.info, odkazy na psychoterapeuty. 
2 Více viz www.iag-systemische-loesungen.de. 
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vydala také kritéria kvality vztahující se na facilitátory konstelací, kteří byli následně 

zahrnuti do seznamu jimi uznávaných pracovníků. Prvním zmíněným požadavkem 

je vzdělání v obecně známém psychoterapeutickém či poradenském směru 

(behaviorální terapie, psychoanalýza, manželské poradenství, etc.) a alespoň tři roky 

psychoterapeutické či poradenské zkušenosti, dalšími kritérii jsou hlavně 

obeznámenost s metodou Berta Hellingera, s jeho knihami, videonahrávkami, 

absolvování supervize, atp. Asociace podporuje regionální organizace zabývající se 

konstelacemi, podporuje výzkum v této oblasti, snaží se o mezinárodní propojenost 

odborníků pracujících s touto metodou i s další odbornou veřejností, vydává časopis 

Praxis der Systemaufstellungen. Postupem času zde vznikly dvě paralelní sekce 
úzce spolupracující - Sekce rodinných konstelací a Sekce organizačních konstelací. 

Na jednu stranu je v Německu Hellinger a jeho metoda uznávána, jeden 

tábor terapeutů ho ctí, na druhou stranu je pravdou, že v nedávné době proběhla 

proti Hellingerovi jakási "kampaň," jeho metoda a hlavně jeho postoje a filozofie 
byly veřejně kritizovány. Hellinger byl napadán za antisemitské postqje (viz citace 

v knize Mit Der Seele gehen, kde se údajně vyskytly věty znevnžující bolest 
židovského národa, v ČR nevydána). Vedle již námi zminěnýt.:h problematických 
otázek byl mimo jiné kritizován za autoritativní přístup ke klientům, zastaralé 

postoje ke vztahům, k ženám, k mužům, za hlásání určité danosti osudem, za 
nazírání na homosexualitu jako na důsledek vztahů v rodině. V roce 1997 přišla 

v Leipzigu na Hellingerův seminář žena, která po jeho absolvování a po postavení si 

vlastní konstelace spáchala sebevraždu. Žena předtím údajně trpěla vážnými 
depresemi a vztahovými problémy. Ze strany kritiků byla tendence převést 

odpovědnost za sebevraždu ženy právě Hellingerovi. Podle článku v dánském 

časopise Alert se Hellinger bránil osočení ze zapříčinění sebevraždy této klientky 

slovy- "Nezdálo se mi, že by byla sebevražedná. Viděljsemjijen tři minuty." Další 
nelehkou skutečností je informace, že psychiatrická klinika v Bad Schussenried Gih 
Německa) léčila několik pacientů, kteří dle lékařů kliniky zpsychotičtěli poté, co 
absolvovali seminář o konstelacích. (článek z protifašistického dánského magazínu 

Alert, zdroj internet, viz odkaz v literatuře) 

Okolnosti kolem Hellingera se pozměnily, problematické oblasti se poněkud 
vyjasnily. Důkazem o tom může být snad i mezinárodní konference o metodě 

rodinných konstelací, která se udála v roce 2005 v Německu. (odkaz viz stránky J. 

Bílého) Na této konferenci zazněla i idea, že by konstelace měly být více 

integrovány do škol, mohlo by se jich užívat i v rámci výuky. 
Zmiňme ještě, že v italském institutu ISKON, 1 pracovišti, kde se vyučuje 

metoda rodinných konstelací založená na filozofii Berta Hellingera a kde se údajně 

spojuje přístup Vargy von Kibéd a na řešení orientovaný přístup Steve de Shazera, 

je možné absolvovat roční kurz s názvem "Diplom v praktikování rodinných a 
systemických konstelací," který je oceněn 13 body do akreditace pravděpodobně 

1 Více viz www.iskon.it. 
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oblastní italské komory. Podobných institutů je samozřejmě ve světě celá řada, ale 

se zmíněnou akreditací jsme se setkali jen výjimečně. 
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6) Zhodnocení rodinných konstelací 

V této kapitole se soustředíme na zhodnocení metody rodinných konstelací. 

Zaměříme se jednak na hledání možných psychologických mechunismů a 

zákonitostí, které by umožnily teoreticky vysvětlit "fungování" rodinných 
konstelací, a případně by umožnily dále interpretovat výsledky získané 

v rozhovorech. Vedle tohoto se pokusíme o stručné shrnutí našeho postoje k dané 

metodě. 

Po rozestavění jedinců do konstelace se mezi nimi rozvíjí dynamika. Ve 

svých rolích ztvárňují členy rodiny či systému v podobě postav. Jedinci, který 

konstelaci rozestavil, se stávají jednotlivé postavy systému viditelnými včetně jejich 

znaků, které si klient dříve nemusel uvědomovat, o kterých možná ani není 

přirozené vždy takto uvažovat (vzdálenost mezi osobami a jevy, směřování 

jednotlivých jevů a osob); kromě toho jednotliví zástupci dostávají možnost hovořit 

a ve zhuštěném čase tak odhalit řadu různých postojů, motivů, emocí apod. spjatých 

se situací, kterou klient prožívá. Mezi odborníky bývají často diskutována 

opakovaně se objevující tvrzení o tom, že mezi zkušeností klienta (probíhající v čase 

řady měsíců nebo i let) a výroky, které se objeví během několika desítek minut 

konstelace, je velká podoba. Není vhodné na tomto místě zodpovědět otázku, který 

z následujících jevů za to zodpovídá, ale předpokládejme, že se mohou podílet: 

určitá universalita lidské zkušenosti, souvislost s klíčovými fenomény určité kultury 

(partnerské vztahy, atp.), jev projekce, empatie, vybavení z paměti podobných 

zkušeností jiných osob, se kterými se další účastníci konstelace ve svém životě 

setkali aj. Celkově ale dochází ke zhuštění zkušenosti klienta, ne snad zcela 

přesnému, ale přesto pro něj přijatelnému, do podoby krátkého dramatického 

výstupu, odehrávajícího se ve skupině- téměř filmu. 

K čemu toto vede? Jedinec zde zažívá během dění často již při pouhém 

sledování vlastní konstelace silné emoce, zároveň si odžívá emoce, zážitky, které 

jsou často potlačené, objevuje skutečnosti i v rámci vlastní rodiny či systému, které 

mu byly neznámé. Připadá nám, že v této souvislosti můžeme hovořit o katarzi, 

jedním z těch důležitých prvků, pro něž jsou konstelace hodnoceny jako přínosné a 

užitečné. Níže uvádíme vedle katarze výčet dalších psychologických jevů, které 

jsme v souvislosti s konstelacemi zaznamenali a které mohou objasňovat do určité 

míry jejich působení. 

Katarze -Definic či pojetí tohoto jevu je vícero. Nichols a Zax (1977) ji 

pojímají jako proces, který uvolňuje tenzi a úzkost V)jádřením emocí, těch emocí, 

které byly skryté, popřené či nevědomé. Podobně je tomu i u Corsini, Rosenberg 

(1955) a Y aloma (1999), ti vnímají katarzi jako jakousi formu ventilace, tzn. 
uvolnění pocitů a V)jádření myšlenek, které jsou obvykle potlačeny v jiné než 

terapeutické situaci. Slovo katarze má ve svém původu význam vyčistit, očista, atp. 
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(např. Nichols, Zax, 1977, Bašteck~ Goldmann, 2001, Hartl, Hartlová, 2000) 

Vesměs jde tedy o proces, kdy dochází k uvolnění emocí a pocitů v bezpečném 

prostředí. Nichols a Zax (1977), stejně tak i Yalom (1999) zjistili, že katarze je i 

podle výpovědí klientů jedním z velmi napomáhajících jevů v psychoterapii. 

7.mfněná sila emod mť1že urychlovat pocit sounáležitosti skupiny, silný 

emocionální prožitek zároveň může oqjasnit nelehkou vysvětliteh1ost dětú 

v konstelaci. Jak píše Kubíková (2005, s.l7): "h1tenziV1ú zážitek bývá často spojen 

s pocitem nadpřirozenosti, magičnosti, účastníci pro n~j vět~inou nemají racionální 
vysvětlem, ani ho nedokážou přesně popsat slovy." 

Rituály v psychoterapii a jejich pzlsobení- V rámci práce s konstdacemi se 

setkáváme s ustálenými způsoby jednám, rituály. Ritualizovaná je forma úvodu do 

konstelace, výběr zástupců, jejich rozestavem, rituály se objevují i během práce na 

vztazích v systému - poklona, převzetí břemene, věty, atp. Dovolujeme si označit 
dané jevy za rituály už proto, že zde VlÚmáme jistou shodnost s pojetím Hrabákové 

(2002) - ta za rituály pokládá ustálený způsob jednám při vykonávám určitých 

činností, charakterizovaný silným a nezanedbatelným duchoVlÚm nábojem, který 
přináší hluboký prožitek jak tomu, kdo obřad provozuje, tak tomu, kdo se jej 

účastní. Podle Kubíkové (2005) umožňují rituály jedinci vystoupit z profánního 

života a spojit se s posvátným. Při rituálu jde o zpřítomněm mýtické, archetypální 

události, jedincům je tak dovoleno zastavit čas každodennosti, žít "věčným" časem 
posvátného opakovám činnosti předků a pradávných hrdinů. Rituály dovolují 

vystoupit navenek tomu, co mají všichni lidé společného. Otevírají bránu 
kolektiVlÚmu nevědonú, které podle Junga je pro každého stejné, neměnné, tvoří 
jakýsi most, díky němuž si můžeme všichni rozumět. Možn~ že i touto cestou by se 

mohlo ubírat hledám za případným vysvětleillm onoho tajemného v konstelacích. 

"Stejně jako u archaických společností byl během rituálu zvnitřněn a 
napodobován obraz pradávného hrdiny, dochází při psychoterapii ke zvnitřnění 

přítomných osob a činností v jejím průběhu vykonávaných." (Kubíkov~ 2005, s.8) 

Osobnost facilitátora - obecně se role terapeuta a jeho osobnosti pojímá 
jako velmi důležitý faktor vterapii (Yalom, 1999, Kratochvíl, 1998). Kratochvíl 

(1998) znriňuje, že svou roli v souvislosti s 1Úm hrají charakteristiky počínaje 

věkem, pohlavím, konče jeho zájmy, temperamentem, atp. Vztah mezi terapeutem a 
klientem je vedle právě uvedeného ovlivněn např. vzájemnou sympatií a antipatií, 

přitažlivostí terapeuta pro klienta, očekávám ve vztahu k rolím, atp. Ve výpovědích 

jedinců se nejednou objevilo v souvislosti s facilitátorem konstelací slovo charisma, 

síla osobnosti. Nám zde v souvislosti s výše znúněným a texty, se kterými jsme se 

setkali, přichází na mysl podobnost se šamanem. Nichols a Zax (1977) znriňují, jak 

je postava šamana v rituálech a v souvislosti s katarzí významná. Šaman vytváří 
silně emočně nabité prostředí, nemocný jedinec je následně směřován 

k znovuprožití minulé zkušenosti, čímž dochází k uvolnění, oproštění se od zlých 

emocí a duchů a následně uzdravení. 
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Facilitátor konstelací nemusí být nezbytně šamanem. Jak však vyplývá i 

z rozhovorů. v Praktické části, jsou s jeho osobností spojeny specifické požadavky -

síla osobnosti či jakési charisma, důvěryhodnost, zvýšená míra intuice, jedinci musí 

mít pocit, že daný člověk "unese" dění v konstelaci, musí vyvolat dojem, že ví, co 

dělá, musí být "profesionální," musí umět navodit zároveň pocit bezpečí. 

Léčivé faktory terapie - Domníváme se, že pozitivnímu hodnocení 

konstelací jedinci napomáhá také přítomnost faktorů, které jsou zmiňovány coby 

léčivé a důležité v rámci skupinové terapie. Níže zmíníme ty, jejich výskyt 

v konstelacích předpokládáme. Zaměřili jsme se na faktory zmiňované Y alomem 

(1999) a Kratochvílem (2001). 

Členství ve skupině - skupina na konstelacích se neschází většinou na 

dlouho, zároveň ale vlivem silných emocí a v.zni.k'U jakési spjatosti vztahující se 

k zastupování členů rodiny někoho jiného dochází k rychlé kohezi skupiny, pocitu 

společenství, pocitu jednoty. 
Emoční podpora- tento faktor by měl velkou měrou ošetřovat a zajišťovat 

facilitátor, jde zde o zajištění bezpečí, v jehož klimatu pak může jedinec otevřeně 

vyjádřit své pocity, myšlenky, atp. 

Dodávání naděje - druzí mají/měli podobný problém a podařilo se jim jej 

překonat, to přináší naději těm, kteří se s problémem zatím potýkají. 

Altruismus, pomáhání jiným- v konstelacích jde o pomoc druhým hlavně ve 

smyslu přijmout roli zástupce, být součástí konstelace druhého, atp. 

Sebeexplorace, sebeprojevení - v souvislosti s konstelacemi dochází k 

sebeexploraci jednak při vlastní konstelaci, řešení vlastního osobního tématu, 

zároveň ale také během sledování vlastních prožitků v roli zástupce, které bývají 

také pro jedince obohacující. Z rozhovorů vyplývá, že k určité sebeexploraci 

dochází i při pouhém sledování konstelace někoho jiného. Jedinec je přítomen 

něčemu, co jej často ovlivňuje a vyjevuje mu obrazy z jeho života, rodiny, atp. 

Katarze (hovořili jsme o ní výše). 

Náhled, dodání informací- vysvětlení daných jevů, informace o možných 

příčinách chování, zdůvodnění, atp. 

Zkoušení a nácvik nového chování - v konstelacích jsou jedinci často 

vyzváni k projevení lásky svým rodičům (slovy, objetím), tedy něčemu, co je v nich 

skryté a co často nikdy neudělali; do jisté míry jde o jakousi formu zkoušení nového 

chování. 
Vedle těchto mohou v konstelacích působit také jevy jako přenos (ve smyslu 

vnímání podobnosti zástupců se členy systému), sugesce, sociální nápodoba 

(významní jsou zde zkušenější návštěvníci konstelací, facilitátor, senzitivnější 

jedinci), sociální či skupinové myšlení, svou roli může hrát i očekávání jedince, 

kontext sociální situace, atp. 

Nutno dodat, že nelze jednoznačně říci, že vypsané jevy poskytují vysvětlení 

pro jevy, ke kterým dochází v konstelacích. O toto jsme ani neusilovali. Chtěli jsme 
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jen poukázat na možné psychologické fenomény, které se v konstelacích dají 

vysledovat a které mohou mít vliv na jejich průběh. Je pravdou, že události v 
konstelacích vysvětlují zastánci tohoto přístupu nejčastěji teorií informačního pole, 

zároveň ale tato teorie není obecně přijímaná odbornou veřejností a pojí se spíše 

s nevědeckými a "problematickými" jevy, např. přenos myšlenek, atp., proto jsme 
se jí zde ani nevěnovali a pokusili se spíše o pohled psychologičtější. 

Nechceme zde konstelace jako celek odsuzovat, přesto bychom ale chtěli 
poukázat na věci, které vnímáme jako určitým způsobem rizikové. 

Zmínili jsme, že jedním z problémů této metody je fakt, že ji často užívají 

lidé bez psychologického či psychoterapeutického vzdělání. Tuto skutečnost by měl 
v dohledné clohě zlepšit mezinárodně 1tiednoeený výcvik facilitátorů konstelací. 
Vedle toho nám připadá problematická otázka určitého "ošetřeni,~~ resp. ,,neošetření" 

klienta po semináři. Rodinné konstelace jsou podle všeho přístup, který může odkrýt 
různá životní traumata (potenciálně snad i vnést či vytvořit!), či jiné, pro jedince 

nejen pozitivní skutečnosti, někdy bolestivé, se kterými často odchází sám domů, 

jaksi neošetřen. Téma a zkušenost může po semináři v jedinci dále "pracovat" a 
jedinec nemusí být vždy schopen se s vlivy na něj působícími vyrovnat (viz příklad 

uvedený výše - klientka, která po konstelacích spáchala sebevraždu, jejíž 

odpovědnost přikládali mnozí Hellingerovi). Někteří facilitátoři si jsou tohoto faktu 
vědomi a poskytují nabídku kontaktování na sebe sama či na odborníka pro případ, 
že by se jedinci přitížilo, nebo že by potřeboval o svém zážitku či o něčem s tím 

souvisejícím hovořit. Jan Bílý má na svých stránkách přímo odkazy na 

psychoterapeuty, klinické psychology, kteří konstelace jako přístup znají, mají k nim 

pozitivní přístup a zároveň mohou jedinci pomoci terapeuticky. Tomuto 

"ošetřování" jedince se např. T. Půlpán, také facilitátor konstelací, brání. 
Argumentuje jednak tím, že lze špatně určit to, zda je již práce s klientem ukončená 
/může mít spoustu navazujících témat, práce často trvá létal, také tím, že určité 

"otevření" tématu pro klienta je přeci spouštěčem ke změně, tedy jde o věc kladnou, 
vedle toho si ne každý přeje být ošetřován. (Půlpán, 2005) Pravdou je, že klient 
v psychoterapii také odchází od psychoterapeuta s nedořešeným stavem, odchází 

nejednou s tématem, které v něm může dát do pohybu jiné kritické záležitosti atp., 

ale na druhou stranu je zde vždy určitá záruka toho, že může na svém tématu dál 
pracovat, v bezpečí, se stejným terapeutem. V každém případě se stavíme za to, aby 

ošetření a možnost následného kontaktu byla vždy zajištěna. 

S konstelacemi má autorka této práce sama dobrou zkušenost a hodnotí jí 

kladně. Zúčastnila se jich vždy jen jako klient nebo zástupce za někoho druhého, 

nikoliv jako stavitel či facilitátor konstelací. Tuto roli tedy nemůže příliš hodnotit. 

Podle všeho konstelace "fungují" (o tom co je příčinou dění v nich, zatím víme 
málo), bez pochyb mohou být velmi užitečné, např. pro možnost jiného pohledu na 

problém, situaci, pro zažití si životních rolí. Domníváme se, že mohou pomoci také 

osvojit si lepší pojmenování vnitřního dění v nás, vlastního prožívání, tím také 
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napomoci zlepšení empatie, vcítění se do druhého. Podněcují také v jedincově 

zamyšlení se nad vztahy se svými blízkými, rodinnými příslušníky a nabízejí jiný 

pohled na jejich ,,kořeny." Jak ukazuje Franke-Gricksch ve své práci se školáky, dají 

se užitečně využít i v rámci výuky, přinejmenším jako motivující a výuku oživující 

prvek. 

52 



PRAKTICKÁ ČÁST: 

7) Cíle praktické části 

Vzhledem k tomu, že jsou rodinné konstelace Berta Hellingera u nás oblastí 
málo zmapovanou, připadalo nám vhodné zmapování této problematiky 

prostřednictvím celkové zkušenosti osob, které se s konstelacemi setkalJ coby ~ 

,,klienti." Zajímal nás jejich postoj k metodě konstelací, jejich osobní zkušenosti 
s touto metodou, subjektivně vnímaný účinek konstelace na ně samé, případný 

vnímaný posun v náhledu na problém, kterým se zabývají i jejich obecnější 

hodnocení této metody. 
Cílem bylo (pomocí polostrukturovaného dotazníku) získátú bližších 

informací o tom, čfm konstelace pro dané jedince jsou, co jim přinášejí, jaký na ně 
měly/mají dopad, jak konstelace vnímají, co si o nich myslí, zda a proč této metodě 

důvěřují, zda by přišli znovu, atp. 

Souhrn našich cílů je tedy následující: 

postoj probandů k metodě 

subjektivní posouzení faktorů, které na konstelacích mohou působit (osoba 
facilitátora, dynamika skupiny, atp.) 

subjektivní hodnocení efektivity metody jedincem 

klady/zápory této metody 
přijatelnost této metody jedinci (s odhlédnutím od toho, zda se jejich 

problém vyřešil) 
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8) Soubor probandů 

Pro výběr vzorku jsme zvolili metodu lavinového výběru, či také "sněhové 

koule." (Feijenčík, 2000) Tato metoda patří v oblasti kvalitativních metod kjedné 

z nejčastěji používaných. Jde zde o kombinaci účelového výběru a prostého 

náhodného výběru. (Miovský, 2006) 

Sběr vzorku touto metodou probíhal od prosince 2005 do doby provádění 

rozhovorů, ~- leden, únor 2006. V našem případě jsme nejprve oslovili (mailem) 

několik probandů (několik účastníků semináře, se kterými měla autorka této práce 

možnost setkat se na seminářích o konstelacích, a několik účastníků jiného 

terapeutického výcviku, s nimiž na toto téma hovořila, a kteří sami sdělili, že mají 

s touto metodou zkušenost). Rovněž jsme kontaktovali jednoho pracovníka 

manželské poradny, který sám s konstelacemi pracuje v rámci terapie, a který nám 

přislíbil pomoc se získáváním vzorku. Z této tzv. "první fáze" výzkumu (viz 

Miovský, 2006) nám na možnost spolupráce nakonec odpovědělo 5 probandů, kteří 

byli ochotni k provedení rozhovoru o konstelacích. Od těchto jsme získali následně 

několik kontaktů na další, kteří by mohli být zařazeni do druhé fáze výzkumu. Tito 

byli rovněž osloveni a z nich jsme získali ještě ll dalších probandů souhlasících 

s rozhovorem. Tuto formu sběru dat jsme použili proto, že lidé splňující bazální 

podmínku pro účast v našem výzkumu, ~. účast na semináři či výcviku o metodě 

rodinných konstelací a vlastní zakázka na postavení konstelace, se nehledají snadno. 

Informace o velikosti základního souboru pro náš výzkum není známa. (Podle 

informací Jana Bílého projde jeho semináři při nižším odhadu 800 lidí ročně, 

zároveň za danou dobu "postaví" cca 1000 konstelací.) 

Kritériem pro oslovení účastníků bylo tedy především splnění bazální 

podmínky (účast na semináři o konstelacích a na základě vlastní zakázky stavěná 

konstelace). Při sběru vzorku jsme také usilovali o získání heterogenní skupiny co se 

týče faktorů jako věk, pohlaví, vzdělání, facilitátor konstelace. 

V získaném vzorku bylo tedy 16 respondentů, 5 mužů, ll žen. Bylo 

provedeno 16 rozhovorů, jeden respondent ale neudělil souhlas s nahráváním našeho 

rozhovoru na diktafon. Rozhovor byl i přesto proveden, ale do výsledku nebyl 

zpracován. 
Nejmladšímu účastníkovi výzkumu bylo 20 let, nejstaršímu 63, průměrný 

věk 38,7 (medián 33,5). Ve vzorku bylo 6 respondentů se středoškolským 

vzděláním, 6 s vysokoškolským, 1 s vyšším odborným, 2 studenti VŠ. Většina 
respondentů žije v Praze, 1 v Českých Budějovicích. 4 respondenti byli svobodní, 8 

vdaných/ženatých (z toho 1 v rozvodovém řízení), 2 rozvedení, 1 vdova 

Respondenti měli v průměru absolvovány 2 vlastní konstelace, 3 chodí na 

konstelace pravidelněji již delší dobu, zbylý počet respondentů měl za sebou 

průměrně 4 semináře s konstelacemi, ať už jednodenní či vícedenní. 
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Polovina účastníků absolvovala alespoň jeden seminář u Jana Bílého, další 

facilitátoři konstelací byli již zastoupeni v menším počtu. (odkazy na ně a na jejich 

stránky viz Literatura) 

Pro větší přehlednost informací o souboru viz tabulka č.1: 
Učastna 

M V zdě lání, obor, seminářích o 
I Věk Profese Rod. stav Bydliště konstelacích, 
ž zaměření 

"vlastní 
konstelace" 

1 z 55 VŠ, učitelství Učitelka AJ Vdaná Praha 5 (2) 
2 M 28 SŠ, stavební Podnikatel Svobodný Praha 5 (1) 
3 z 33 VŠ,stavební Podnikatelka Vdaná Praha 15-20 (4) 
4 z 39 SŠ,ekonomie Podnikatelka Rozvedená Praha 3 (3) 
5 z 43 VŠ,pediat.ritJ LékaJka VLiauá Praha 5 (3) 
6 z 34 SŠ, ekonomie Sekretářka Vdaná Praha 6 (2) 

Praha, 
7 M 56 SŠ,stavební Učitel jógy a tai-ti Ženatý národnost 5 (1) 

Ukrajinská 

8 M 25 
VŠ,student práv, Student Svobodný Praha 4 (1) 

3.ročník 

9 ž 63 
SŠ,zdravotně- Manažerka, Vdova České 

2 (1) sociální lektorka Budějovice 

10 ž 20 
VŠ, studentka Studentka Svobodná Praha 15-20 (2) architektury, l.r. 

ll ž 52 VŠE Lektorka, kouč Vdaná Praha 
10-20 (2) 

12 z 27 SŠ,ekonomie Účetní Rozvedená Praha 2 (1) 
Oblast cestovního 

13 M 50 VŠ, technická ruchu, na volné Svobodný Praha 5 (2) 
noze 

14 ž 29 VOŠ, sociální 
Reditelka firmy, Vdaná Praha 3 (3) sociální oblast 

15 z 27 VŠE Personalistka Vdaná Praha 2 (1) 
(respondenti Jsou řazeni podle pořadí ve výzkumu) 

(pozn. Pod označením "vlastní konstelace" míníme konstelaci, kterou si jedinec 

nechal stavit sám pro sebe, vznesl téma, sdělil informace, sám chtěl touto konstelací 

řešit svůj problém.) 
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9) Použité metody 

Pro náš výzkum jsme si zvolili formu výzkumu kvalitativního především 

proto, že rodinné konstelace jsou oblastí málo zmapovanou a nenalezli jsme žádné 

výzkumy či jiná data, o která bychom se mohli opřít. Šlo nám o komplexnější 
náhled na metodu rodinných konstelací a jejich kontext, velký přínos jsme viděli 

v možnosti zaznamenat subjektivní sdělení respondentů o této metodě. Kvalitativní 

výzkum zde dobře vyhovoval. "Kvalitativní výzkum se snaží o porozumění jevům, 

které zkoumá. (. .. )jeho pod<ttatou je vytvoření komplexního, holistického obrazu o 

zkoumaném problému. "(Rendl, 1997, s.12) .Jako metodu získávání dat jsme 

zvolili polostrukturovaný rozhovor, nejrozšířenější podobu metody interview 

(Miovský, 2006). Domnívali jsme se, žt: tato metoda nám na rozdíl od např. 

admitůstrovaného dotazníku pomůže odhulit t6muta či informace, kieré by se při 

dotazníkovém šetření pravděpodobně ztratily či opomněly. 

Pro získání informací jsme vytvořili osnovu rozhovoru (Miovský, 2006, 

Hendl, 1997). Šlo o přehled témat vztahujících se především k osobní zkušenosti 

s rodinnými konstelacenů. Témata jsme blíže rozpracovali za pomoci otevřených 

otázek. Danou osnovu lze rozdělit na tyto podkategorie: základní demografické 

údaje (věk, vzdělání, bydliště, profese), otázky týkající se rozhodnutí jít na senůnář o 

konstelacích ("cesta ke konstelacím"); téma, které chtěl daný jedinec na konstelaci 

řešit, vývoj tohoto tématu v čase (návštěva u psychologa, případné změny z ní 

plynoucí, atp.); průběh semináře; vlastní konstelace (průběh konstelace určené 

k řešení klientova problému); dění po konstelaci; dosažení/nedosažení změny /resp. 

přínos/; hodnocení konstelace jako metody práce na problému či tématu; doplňující 

otázky. (Celá rozpracovaná osnova viz Příloha 1) 

Rozhovory se uskutečnily v období leden-únor 2006 a probíhaly po 

vzájemné dohodě buď u respondenta doma, v místnosti zajištěné u něj na pracovišti, 

či v autorkou zajištěné kanceláři. Jedním z hlavních požadavků při volbě místa byl 

klid a možnost rozhovoru o samotě. Probandi byli předem informováni o přibližné 

délce setkání, "ti. 1-1,5 hodiny. Rozhovory se odvíjely vesměs v přátelské atmosféře, 

v závěru byly probandy hodnoceny jako příjemné a zajímavé. Respondentům byl 

ještě na začátek zopakován účel rozhovoru (diplomová práce), bylo přislíbeno 

důvěrné zacházení se získanými údaji a podány informace o způsobech zajištění 

anonymity v další práci, "ti· rozhovory se souhlasem probanda nahrány, přepsány do 

počítače, u výpovědí ponecháno pořadové číslo respondenta. Před rozhovorem byly 

účastníci výzkumu upozorněni, že pokud jim bude nějaká otázka nepříjemná, není 

třeba na ni odpovídat. Se souhlasem respondenta byly výpovědi nahrávány na 

diktafon. Skutečná délka rozhovoru se pohybovala od 30 do 70 minut. 

Otázky a témata nebyla vždy kladena v totožném pořadí. Pořadí otázek se 

vesměs lišilo v závislosti na průběhu rozhovoru. Někdy respondent svou odpovědí 
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na jednu otázku zodpověděl zároveň několik dalších. Vždy byly získány výpovědi o 

všech podtématech. 

Nahrané rozhovory byly následně přepsány do elektronické podoby, ve 

které je možno se získanýnů daty lépe pracovat. Vesměs jsme usilovali o doslovnou 

transkripci (Rendl, 1997), ale v případech, kdy si respondenti nepřáli část rozhovoru 

nahrávat (došlo k tomu u dvou osob), jsme inkriminované pasáže nezaznamenávali 

a z etických dúvodú je nezpracovávali. Lze konstatovat, žt: vypuštěné pa"'áže 

nehrály 7.á"'adnf roli v analýze ohsahu rozhovom. 
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10) Zpracování výsledků 

Po provedení rozhovorů a jejich přepsání do elektronické podoby, jsme 

začali provádět základní kvalitativní ana{vzu dat. Pndk1 Hendla v ru jde o 

"nenumerické organizování dat s cílem odhalit témata, pravidelnosti, datové 
lwrifigurw.:e, furmy, kvulity u vztuhy" (Hemll, 1997, str. 141). Na kvalitativni 

analýzu lze pohlížet jako na cirkulární proces zahrnující popis, klasifikaci a hledání 

vazeb a spojení mezi koncepty. Nešlo nám tolik o zachycení četnosti shodujících se 

témat ve výpověcUch, jako spíše o zahmuti vš~~..:h Jilldilých inlbrmacf tak, ahychom 

mohli říci, které jevy se při této metodě oqjevují u účastníkl1 semináří'l, zaznamenat, 

které faktory zde mohou mít vliv na prožitek jedince, vedle toho t1ké uskupit 

informace z výpovědí o tom, co metoda účastníkí'lm přinesla, jak ji hodnotí a 

vytvořit na základě těchto informací větší témata či celky. Souhrnem řečeno, chtěli 

jsme nalézt odpovědi na otázky- co přinášejí rodinné konstelace klienmm, jaké 

mí'lžeme zaznamenat pomocné faktory jejich pí'lsobení, jak je hodnotí. 

Odpovědi respondenru jsme se snažili utřídit dle témat, která jsme si nastínili 

již při vytváření osnovy polostrukturovaného rozhovoru. Snažili jsme se tak o 

přehlednější podobu a vystižení základních témat a souvislostí, které se nám 

objevily. Usilovali jsme o zachycení co nejširšího spektra pohledů. V některých 

případech jsme se zaměřili i na četnostní rozložení odpovědí, abychom měli větší 

přehled, která z variant byla významnější, za důležitější jsme však považovali 

zahrnutí všech témat a názorů. 

Prezentované údaje dokládáme citacemi z výpovědí respondenru Gsou 

uvedeny kurzívou), citace jsou ponechány v hovorové řeči, aby zůstala zachována 

větší autentičnost sdělení. 

~ "Cesta ke konstelacím," rozhodnutí, podotázky k tomuto tématu: 1 

Jakou cestou jste se dostal k rodinným konstelacím? (známý, leták, odborník, 
zajímám se o ezoteriku, ... ) Co jste očekával? Měl jste nějakou představu o této 
metodě? S čím jste /s jakými pocity atp./ jste na konstelace šel? Přečetl jste si 
předtím něco o tom? (Jaký jste z přečteného měl dojem? Oslovilo Vás to? Čím?) 
Co Vám předtím bylo o konstelacích řečeno? Proč jste se rozhodl přijít na 
konstelaci? Rozhodoval jste se nějakou dobu? (Co zpí'lsobilo, že jste se rozhodl na 
konstelace zajít?) Chtěl jste se nejprve podívat, jak konstelace probíhají, zjistit, jak 
fungují z role pozorovatele, nebo jste chtěl hned stavět? 

1 Otázky v osnově rozhovoru jsou kladeny v mužském rodě, během rozhovorů byly 
samozřejmě upraveny podle vztahu s respondentem (ve smyslu tykání, vykání), dle pohlaví 
jedince, atp. Rovněž byly kladeny podle sledu výpovědí, tak, jak to umožňuje metoda 
polostrukturovaného.rozhovoru. 
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Jakou cestou jste se dostal/a ke konstelacím? 

doporučení terapeutem, terapeutkou ( 5) 

doporučení blízkým člověkem (5 - kamarádky 1, maminka 1, přítelkyně 1, 

manželka 1, matka přítele 1) 

zájem o podobné metody (3) 

konstelace byly užity na akci, které se proband účastnil, aniž by o tom dopředu 

věděl (2 - systemická konference, workshop o konstelacích 1, emoční trénink 1) 

kniha od B. Hellingera (1) 

"Při čtení jsem měla tendenci, jak to asi člověk má, jako dávat dohromady, a hodně 
mě tam oslovilo, že mi to dávalo velký pochopení v tom, co se dělo v mý p1l.vodní 
rodině, a potom i následně v mém dalším životě. " 
.. Hned mi bylo jasný. že je to něco pro mě. '' 

Ne všichni probandi vypovídali souhlasně o tom, že by měli před účastí na 

semináři, či před řešením problému pomocí konstelací nějaké očekávání (9). ("Ne, 

cesta ke zklamání vede přes očekáváni " "Nevěděla jsem, co mám očekávat. ") 

Nejčastěji sdělovali, že buď očekávání vůbec neměli, nebo nevěděli, co očekávat. 

Pokud sdělili, že tomu tak bylo, zmiňovali následující: 

- změna(2) 

- pomoc rozšířit vědomí, zlepšení vlastního života (1) 

- sebepoznání (1) 

- nový úhel pohledu (1) 

- pochopení stavu. ve kterém už se jedinec delší dobu nacházel (1) 

"Prostě jsem šel, že to zkusím. " 
"Nevědělajsem, co mám očekávat. Ale věděla jsem, že to chci poznat." 

Probandi, kteří se s touto metodou setkali v praxi na semináři, kam se 

rozhodli jít, až na jednoho vypovídali spíše tak, že představu o dané metodě neměli, 

neuměli si moc představit, jak metoda probíhá, jak "vypadá," atp. 

Pokud jde o ~' se kterými probandi na daný seminář šli, sdělovali 

následující: 

- zvědavost ( 5) 

- žádné obayy, nic podobného (4) 

- obayy, strach (2) ("obavy, co se člověk může dozvědět, ") 

- těšení (1) 

- nedůvěra, despekt (,,příliš duchovní'') (1) 

(Dva probandi se setkali s metodou "bez varování," respektive v rámci jiné 

akce, nevěděli, že na dané akci se bude pracovat s konstelacemi, atp. Daná akce byla 

přitom prvním místem jejich kontaktu s touto metodou.) 
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"Bála jsem se. Nejistota. Nť·co opravdu takovýho, já jsem měla pocit, že je to něco 
závažn;ího, a když ,vovJk neví přesně, do čeho jde, tak to bylo takový, no dalo by se 
to srovnat s tím, jako když jdete k zubaři a nevíte, co vás čeká, ovšem na rozdíl od 
zubaře, tady ten zážitek byl podstatně přínosnější a mnohem přfjemnější než u 
zubaře, ale asi tak bych to srovnala. " 
" . . . strach trošku z toho, co se dozvím, protože jsem z těch ostatních konstelací 
viděla, že ty lidi se dozvídají věci, který opravdu nejsou přfjemný, takže taková 
trošku nejistota. Člověk neví, co se dozví, ale chtěla jsem to. Chtěla jsem se to 
dozvědět. " 

Téměř polovina probandů si před účastí na semináři zjišťovala vícero 

informací o metodě pomocí dostupných zdrojů- internetové stránky, knihy Berta 

Helliugera., články v méůiíd1. Rovněž polovina odpověděla, že si nic o metodě 

nehledali!, buď jim dané infi1tmace nd :t1ltnst.ředkovHtdí'J s!Hčily, nebo chtěli tuto 

metodu "prostě zkmdt," případně nemají ve zvyku se dopředu na něco takového 

"chystat." 
Šesti probanc.lCun byly konstelace doporučeny z toho dťJVodu, že by se mohli 

za jejich pomoci lépe posunout v práci v rámci terapie či poradenství, bylo jim 

vesměs sděleno, že je to metoda poskytující nový úhel pohledu, případně pomáhající 

při řešení rodinných či vztahových problémů. O konstelacích byli informováni 

lidmi, kteří měli s konstelacemi pozitivní zkušenost. 

Určitá vyrovnanost panovala i v otázce váhání vzhledem k účasti na 

semináři. Opět zhruba polovina s účastí na semináři váhali!, jiní využili vesměs 

prvního dostupného termínu semináře, váhavost či prolongované rozhodování se 

odvíjelo od pocitů s touto metodou spojených. 

Chtěl jste se nejprve podívat, jak konstelace probíhají, nějak zjistit, jak 

fungují z role pozorovatele, nebo jste chtěl hned stavět? Pokud jde o odpovědi na 

tuto otázku, jsou ovlivněny hodně také tím, jakým způsobem bývá na semináři 

organizováno pořadí konstelací, mají-li účastníci tuto možnost "zarezervovanou," 

atp. Pokud tomu tak bylo, nebyl důvod o tom přemýšlet. Jedna účastnice byla 

rozhodnuta určitě si nenechat ujít postavení konstelace, ostatní to nechávali náhodě, 

zároveň by tuto možnost uvítali. Jedinci, kteří dopředu věděli, že budou stavit 

konstelaci, sdělili vesměs, že je tato možnost lepší, pozitivně hodnotili možnost 

"vyladění se na to." 

Vedle zmíněných otázek se objevila v souvislosti s kontextem cesty ke 

konstelacím následující témata: 

O podobné nebo přímo tzv. alternativní metody, se ~ímá z našeho úzkého 

souboru přes polovinu probandů. Zajímavé je zjištění, že čtyři probandi uvedli, že se 

o konstelacích dozvěděli v rámci metody One brain či kineziologie. Jeden pro band 
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sdělil, že se s touto metodou setkal v rámci tzv. emočního tréninku, 1 nevěděl ale 

tehdy, že jde o tuto metodu, nebyla mu nijak představena Dva další účastníci uvedli 

osobní zkušenost s holotropním dýcháním. 

Ukazuje se, že účast na konstelacích byla často pojena také s možností 

sebepoznání, práce na sobě a syých tématech. Polovina probandů vnímá vůbec účast 

na podobných seminářích (emoční trénink, holotropní dýchání, kineziologie či jiné) 

jako formu sebepoznávání se. 

"V zásadě talwvý to hledání, za tímje schovaný ledacos. Takže pár seminářů jsem 
absolvoval, v podtextu to tam určitě je, ta snaha o sebepoznání, řešení vztahů 

s druhými, a tak " 
" To je jalw když někdo něco hledá, tak ono ho to téma nějak jalw přitahuje. " 
"Během života zlwuším tyhle způsoby, a tohle mi v určitý chvíli přišlo jalw docela 
dobrá věc, lepší než individuální terapie. " 

Tři probandi z našeho souboru zmiňují individuální zkušenost s touto 

metodou v rámci terapie v manželské poradně pro Prahu 9. 

~ Téma, s nímž šli probandi na seminář 
Jaké téma jste přišel na konstelace řešit? Můžete nastínit, jak se tato věc vyvíjela 
v čase? Už jste to zkusil řešit někde dříve? (Kde? Jak? S jakým výsledkem? Změnilo 
se tenkrát něco? Co se změnilo? Čím si to vysvětlujete?) S jakým odstupem času, 
jste se vydal na konstelace? Co Vás přimělo k tomu přijít na konstelaci řešit dané 
téma? 

Podle výpovědí jedinců, se dá interpretovat před stavěním vlastní konstelace, 

určitá připravenost ke změně či naladění pro změnu. 

"Člověk má někdy pocit, už je to načasovaný, nastartovaný, teď to může přijít. " 

13 probandů sdělilo, že se již delší dobu (měsíce až roky) zabýyali tématem, 

či vícero problémy, na kterých chtěli v rámci své konstelace pracovat. Pět jedinců 

sdělilo, že se k této metodě dostali v době, kdy procházeli těžší životní krizí (odchod 

či ztráta partnera, vážné uvažování o odchodu od partnera, vleklé zdravotní 

problémy, atp.). Polovina probandů uvedla, že kvůli danému tématu docházeli za 

odborníkem (terapeut, jiný pracovník pracující specifickou metodou). Několik 

probandů zmínilo nedobrou zkušenost s psychologem či psychoterapeutem, či 

neefektivitu při dochází k psychologovi, při konstelacích měli pocit, že se témata 

odkrývala rychleji. 

Jedna účastnice výzkumu zmínila zkušenost a dojem z ,,klasické" 

psychoterapie takto: 

1 Daný tzv. Emoční trénink je vedený organizací Veva (www.veva.cz), která v současné době 
organizuje v rámci grantu Evropské unie semináře o emoční inteligenci pro učitele v ČR. 
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"S tou psycholožkou to bylo takový popovídání, já myslím, že ona to nevidí tak 
dobře. Z toho popovídání to není tak jasný, člověk může něco zakrývat, nějaký 

přesvědčení třeba, já nevím, tady v tomhle to je vidět tak jasně ... Bylo to jako ono. 
'Le jsem v tom viděla jhzej úhel pohledu nd ten svz"y: u to bylo myslfm to 
n~jdůležitě}ši Ta psycholožka mi jako tolik nenapověděla, že jsem se jakn 
vypovídala, to mi jako ulevilo, ale jako jsem na tom bylo pořád stejně. Byla to dobrá 
ženská, zkušenosti měla určitě velký, ale tohle je víc fajn, je to myslím lepši " 

Témata. kierá si probandi "plinesli" na knnstelm~e se týk<1l<1 w:Jčw::::lťji jt'jkh 
rodiny, rodinného systému, dále se oqjevila témata vztahující se k partnerství 
(otázky kolem rozhodování se o setrvání ve vztahu, pochybnosti o vztahu, nevěra 

partnera, partnerské problémy). Jedna účastnice navštěvovala tzv. organizační 

konstelace, měla přání podívat se případně na dění v rámci kontextu klient a jejich 
firma. Objevila se i abstraktnější témata - cesta ke svému vnitřnímu dítěti, 

spoutanost s mužskou silou (v rámci tzv. šamanských konstelacích, kde se pracuje 

také na tématech archetypálních, mužsko-ženských, atp.). Příčina "touhy po 
probádání tématu" většinou měla svůj kořen ve skutečnosti, že už se daným 
tématem zaobírali delší dobu (vesměs půl roku a více) a nedospěli k uspokojivým 

závěrům či změnám. 

Pokud jedinci docházeli již k nějakému odborníkovi (psycholog, manželská 
poradna, atp) či specialistovi (např. pracovník užívající metodu One brain, 

kineziolog), vesměs uváděli, že i při této práci zaznamenávali pozitivní změny, 

posuny v problém:!!, konstelaci však hodnotili buď jako "zásadní" kámen ve změně 

úhlu pohledu, nebo jako "jeden z kamenů do mozaiky," kde byly pro změnu 
zásadnější jiné faktory než jen konstelace. Již při práci s odborníkem tedy 
zaznamenávali změny většinou sami u sebe, ve svém chování a přístupu. Stávalo se 

ale, že po postavení si vlastní konstelace zaznamenala menší část probandů změny, 

které jim připadali až zázračné (rodiče začali mluvit o tabuizovaném tématu, došlo k 
zásadní změně v systému, kterou sami probendi nemohli vědomě vyvolat, atp.). 

Doba od počátku práce na tématu s odborníkem do účasti na semináři o 

konstelacích se u zmíněných účastníků lišila, zhruba 2-6 měsíců. 
Dvě účastnice u sebe zaznamenaly před konáním semináře tělesné projevy, 

které připisovaly blížící se akci (nevolnost, ztuhlost končetin). 

~ Dojem při vstupu na seminář, průběh 
Jaké jste měl pocity, když jste přišel na seminář poprvé? Jací lidé tam s Vámi byli? 
(Jací lidé tam podle Vás chodí? Jací lidé tam podle Vás nechodí?) Dá se popsat 
atmosféra ve skupině? Jak celý program probíhal? Měl jste možnost si vybrat, kdy 
budete konstelace stavět? Měl jste pro to nějakou strategii? Co Vás přimělo se 
přihlásit ke stavění vlastní konstelace? Máte pocit, že Vás při tom ovlivnilo něco, co 
se událo na semináři? 

Pokud jde o první pocity v rámci semináře o konstelacích, panovala shoda 

ve většině výpovědí v tom smyslu, že na počátku vnímali probandi určité napětí, 
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nejistotu, vyplývající z té skutečnosti, že se ocitli ve skupině cizích lidí, cítili ostych 

(u exirovertovaně orientovaných jedinců se tyto pocity údajně nevyskytovaly). Díky 

silným společným zážitkům se skupina velmi rychle sblížila. 

Dvě probandky zaznamenaly již od příchodu na seminář pocit jakési 

blízkosti s ostatními. 

" ... pocit, že jsou to lidi, který znám. Byla taková zvláštní energie v té místnosti. Už 
jak se do tý místnosti vešlo, tak člověk cítil, že tam je něco, co nás všechny spojuje ... 
pocit, jakobych v nich viděla svůj obraz, tak jak já vnímám sama sebe, tak jsem 
najednou měla pocit, že ten, kdo sedí naproti mně, to jsem já. Specielně u některých 
žen, tak přestože vypadaly úplně jinak než já, ale já jsem měla pocit, že se dívám 
sama na sebe. Proč to tak bylo, já vůbec nevím. Ale zase na druhou stranu někteří 
lidi, nebylo jich moc, ale byli mi výrazně nesympatický. Výrazně nesympatický. Taky 
nedokážu říct proč. Nevím, něco na nich bylo. " 

Složeni sk'Upiny popisují probandi většinou jako pestré: ,,Byl tam starosta, 

byla tam prostitutka, byla tam policajtka, taková různá směsice i věková. " Na 

seminářích bývá převaha žen (samozřejmě kromě konstelací "mužských"). Jedinci 

z našeho souboru nevypovídali, že by na tyto semináře chodili obecně nějak 
specifičtí lidé. Zvláštní či ,,netypičtí" lidé (svými osudy, chováním) byli sice v rámci 

rozhovoru občas zmíněni, ale nebyli ve většině. 
Jedna probandka se poprvé s konstelacemi setkala v rámci konference 

Systemický management (Praha, 2004), na dané konferenci byli převážně manageři 

a další působící ve větších organizacích, sama tento zážitek popisovala také velmi 
silně, byl to pro ni vlastně podnět pro větší zajímání se o tuto metodu. 

(Je zajímavé, že z rozhovorů také vyplynuly tři do jisté míry "nestandardní 
.typLúčastníků seminářů o konstelacích- a) jedinec, který chodí na konstelace 

opakovaně, stále něco řeší, případně má i tendenci řešit stále stejné téma, b) jedinec, 
který nemá téma, které by na konstelacích přišel řešit, spíše jej zajímají osudy 

druhých a metoda sam;1 c) jedinec, který rovněž nemá údajně téma, které by řešil, 

na konstelace dochází proto, že jej "baví dívat se na ty lidi, vidět je jakoby celé." 

Zaznamenali jsme také, že se na seminářích vyskytuje ještě skupina lidí, které mají 

ostatní tendenci stále si vybírat za své zástupce. Pravděpodobně daná volba 
nesouvisí jen se sympatií, vysvětleni nebylo příliš ozřejmeno.) 

Program seminářů se většinou pro účastníky neliší, do jisté míry klasické je 

následující schéma: úvod, seznamovací ,,kolečko" (zkušenost s konstelacemi, 
povědomí o nich, s čím účastníci přicházejí, jejich naladění, atp.), stručný popis 

metody, někdy krátká meditace (ne vždy), stavěni konstelací. 

Strategie pro pořadí vlastní konstelace v rámci semináře se spíše 

nevyskytovaly, vesměs nechtěli být probandi tím prvním, kdo si konstelaci bude 

stavět. Jedna účastnice výzkt.unu sdělila: "První jsem být spíš nechtěla, to ty lidi 

nejsou podle mě ještě rozehřátý, v druhý polovině taky spíš ne, to už jsou zase 

unavený." 
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Pokud měli jedinci možnost přihlásit se o vlastní konstelace, nejednou 

sdělili, že k přihláše1ú se o konstelaci je inspirovala konstelace přt:<.lchuzí či l~rna 

jiného účastníka daného semináře. Jedna probandka, na niž se "dostala řada" až 

úplně na závěr semináře, hodnotila tuto skutečnost pozitivně s tím, že alespoň mohla 

lépe vnímat konstelace ostatlúch, zároveň vnímala, že určité věci, témata, se jí 

ozřejmovala již během semináře, aniž by došlo na její zakázku, konstelaci. 

~ Facilitátor, terapeut 
Jaký jste měl dojem z facilitátora? (Byl nčjaký důvod, proč jste šel zrovna na ty 
konstelace, kam jste šel? Volil jste daného facilitátora podle něčeho? /pohlaví, .. . I) 
Měl jste o daném člověku nějaké infonnace, doporuče1ú? Zaujal Vás něčím? Líbilo 
se Vám, jak pracuje? Co se Vám na jeho práci líbilo? Bylo něco, co Vás ,,rušilo" na 
jeho práci? 

V souvislosti s volbou facilitátora sdělovali probandi následující : 

- byl jim doporučen někým jiným (9) 

- facilitátora již znali (3) 

- roli při volbě hrála vlastní intuice (3) (vnitřní pocit, dojem ze stránek, ,,náhoda," 

/vhodné datum, atp./) 

- volba podle zaměření konstelací (organizační k. v dané době jen J. Bílý, atp.) (1) 

Všichni uvedli, že by nevnímali negativně ani facilitátora opačného pohlaví, 

než byl ten na daných konstelacích. Pohlaví facilitátora nebylo, zdá se, hlavním 

faktorem při jeho volbě. 

14 probandů bylo se způsobem práce daného facilitátora spokojeno. 

Oceňovali vesměs styl práce, přístup k účastníkům, citlivost. /Jedna probandka 

ztratila při opakovaných návštěvách k facilitátorce důvěru. Příčinou této kritiky bylo 

hlavně vnímané neprofesionální chování, zahrnování vlastlúch témat do práce 

s konstelacemi./ 

"Ono se to těžlw popisuje. Je to práce s energií, momentální situace. Nejsou tam 
žádné čáry nebo tak, vždycky to vychází z člověka, umět to vnímat, tu energii, která 
tam přichází, prostě to vnímat. Líbí se mi, jak všechno vnímá, jak na to reaguje, jak 
to vlastně všechno probíhá. Jak pracuje s těmi lwnstelacemi, citlivě. " 
" Vysvětlil, nenechal, neslwčil na všechno, co lidi chtěli řešit, někdy prostě řekl, tohle 
nejde, tady není žádná zakázka, až si jí vymyslíte, tak můžeme. Nebo prostě tohleto 
jsme řešili, je to potřeba řešit individuálně, to sem nepatří, a tak Já ho mám ráda, 
jak pracuje. A nic neodjlákne, každýmu se věnuje. Taky jsou někdy semináře, že máš 
pocit, že se čas nějak promarní, a s ním se teda pocit někdy neměla, že by se čas 
promarnil. " 
"Dar obrovské intuice. Používá opravdu hodně svou intuici. Dává tomu prostor. " 
"Doris je velmi silná osobnost, která dokáže člověka, nebo vůbec, tu skupinu, jí 
dokáže vést, a tak jalw rozpohybovat, v uvozovkách do zvláštního talwvýho stavu, 
kdy máte pocit, že to, co vidíte a co se tam děje se velmi intenzivně prožívá. Velmi 
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intenzivní prožitek je to. A je to takový jakoby rázný, v žádným případě nátlak, to 
vůbec ne, ale taková rozhodnost. " 
"Nepouští se do věcí, který by mohly tomu člověku případně přitížit" 

(Probandi také opakovaně sdělovali, že si váží i vnášení humoru na 

semináře, a to i do vážnějších situací.) 

"On vlastně nikoho neshazuje, neútočí, nedělá si patent na rozum, klade ten svůj 
úhel pohledu. A to po většinu toho semináře. Skutečně se snaží být jako ten 
pozorovatel, ale ne ten nezúčastněný pozorovatel. " 
"Mám takovej odpor kezoterickejm věcem, guruům a tak, a on je prostě typ, kterej 
je úplně normální" 

Dva facilitátoři, u nichž byli probandi z našeho souboru na semináři nejsou 

české národnosti, nehovoří česky. Probandi skutečnost, že byl facilitátorův projev 

překládán nehodnotili nijak negativně či rušivě. 

~ Průběh vlastní konstelace 
Jak vaše konstelace probíhala? Vzpomínáte si na to? Uměl byste to nakreslit, nějak 
znázornit? (od začátku do konce?) Jak jste se přitom cítil? Co jste vnímal? Co Vás 
při ní nejvíce oslovilo? Pamatujete si, podle čeho jste vybíral lidi, za zástupce do 
vlastní konstelace? Byl při procesu konstelace nějaký zlomový okamžik, který 
pokládáte za důležitý? Překvapilo Vás při tom něco? Byl průběh takový, jaký jste jej 
očekával? Ztotožňoval jste se s tím, co zažívali daní zástupci, nebo jste si říkal něco 
jako: "to je blbost," ... ? Pamatujete si nějaké detaily z procesu vlastní konstelace? 
(věty, pozice, ... ) Pamatujete si, jak pracoval při Vaší konstelaci terapeut, facilitátor? 
Jak si sám vysvětlujete, že zástupci zažívají to, co zažívají při konstelaci? 

Před stavěním vlastní konstelace se objevovaly tyto základní motivy: 

- spíše se jen na systém podívat (7) 

- yyřešení problému, práce na problému ( 6) 

- zásadní zlom (dlouho již v terapii, zkušenost s k.) ( 1) 

- konstelace byla zadána (ve smyslu cvičení - vyberte si zástupce za členy rodiny, 

... )(1) 

(Zdá se, že lidé, u kterých se jako motiv ukázalo řešení problému a práce 

na problému, vesměs očekávali od konstelace také změnu, ti, kteří změnu přímo 

neočekávali, měli spíše touhu se na systém "jen" podívat.) 

Zakázka v konstelaci se odvíjela od témat, která chtěli probandi řešit, na 

kterých chtěli pracovat, či na která se chtěli podívat. Zaznamenali jsme tyto hlavní 

motivy - vidět obraz systému; ověření skutečnosti; vidět, co se v systému děje; 

pomoci řešit situaci. 
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Objevily se také výpovědi o tom, že si proband zadal zakázku, např. "mám 

problém v manželství, v rodině," následně začal líčit okolnosti, fakta, a z této 

zakázky se vyjevilo, že problém je pravděpodobně zcela jinde. Např. žena, která 

chtěla řešit téma v manželství, nakonec stavěla v konstelaci setkání s národnostmi, 

čili se svými kořeny. Byla z toho nejprve po konstelaci zmatená, i když její průběh 

byl pro ni velmi silný a uklidňující. Zároveň po delší době zjistila (podle její 

výpovědi), že přesně toto téma bylo to pravé, na které už byla připravená a od 

kterého se mělo začít. 

Jiný účastník vypověděl: " Vždycky tam jako řešili nějakou hovadinu a 

vždycky to vyústilo v problém s rodičema nebo nevyřešený vztahy. " 

Probandi byli v rámci rozhovoru vyzváni, aby si vzpomněli na jednu 

konstelaci, která byla stavěna pro ně, dle jejich tématu. Doba, kdy ke stavění dané 

konstelace došlo, se velice lišila, časové rozmezí bylo měsíc až 2 roky nazpátek. 

Zajímavé bylo, že i navzdory delšímu časovému období od dané události si účastníci 

na vlastní konstelaci a některé okolnosti s ní spojené většinou dobře pamatovali. Při 

rozhovoru jim bylo nabídnuto, že mohou konstelaci kreslit, znázornit, polovina se 

rozhodla pro názornější zobrazení průběhu konstelace, polovina tuto variantu 

odmítla vesměs s tím, že se jednalo o poměrně dynamický proces, který se znázornit 

na papír příliš nedá. 

Probandi sdělovali, že yýběr osob za zástupce do vlastní rodiny (systému) 

probíhal na základě intuice ("intuitivně, " " pocit mě k němu jako přitáhl"), dále na 

základě fyzické podoby, určitých rysů. Jedinci také vypovídali, že volili daného 

zástupce nejprve dle pocitu, zpětně si pak uvědomili, že u něj zaznamenali některé 

shodné rysy s reálným členem systému. 

,,Pak jsem si uvědomila zpětně, že měl rysy jako můj otec a řešil vlastně podobnej 
problém s agresí jako můj otec. " 
"Najednou člověk cítí, ani na ty lidi nemusí koukat, kterej je vlastně dobrej na tu 
roli." 

Jedinci, jejichž téma je "stavěno" pomocí konstelace, jsou během průběhu 

konstelace většinou mimo prostor, kde se konstelace odehrává, mají být pro tu dobu 

pozorovateli a nechat na sebe zážitek působit. Téměř u všech probandů jsme se 

setkali s tím, že dění, které se odehrávalo v konstelaci, pocity, které jednotliví 

zástupci sdělovali, věty, které říkali, způsob, jakým se chovali, to všechno vnímali 

jako jim velmi blízké, známé, jako dění odrážející skutečnost. 

"Mě to zarazilo. Já jsem do tý doby věděla, že když mě někdo někam postaví, tak že 
se mi hej bou ruce, brečím, že nějak mluvím, jako že mě to tam nějak hejbe, to jsem 
věděla. Bylo vlastně strašně zajímavý, že ty lidi jakoby hráli ty moje příbuzný. " 
"Přišlo mi, jako bych ho viděla vlastně ve skutečnosti. " 
"Řikala jsem si, že je to přesně to, co jsem zažívala vždycky, jen jsem si jako 
odskočila do minulosti. " 
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" Ty lidi se nechovali jako 'Úplné stejné, to je jasný, ale ten pán, toho jsem si asi 
vybrala úžasně. Zapn')í to hrál bezvadně, to byl úplne_j táta (smích). " 
"Bylo to v naprostý shodě, plakala jsem u toho velmi, když jsem tam určitý pasáže 
viděla, tak mi tekly slzy. " 
"To si vzpomínám, že ta moje zástupkyně, že jí bylo zle, já nevím, jestli plakala, ale 
že jí bylo špatně, a pro mě to bylo vlastně potvrzení, že nejsem blázen, že prostě mě 
ta situace v té rodině jalw trápila, zároveň jsou všichni hodný a všichni se maj rádi, 
ta láska tam je, ale navenek se to projevovalo, no jalw zlí lidi. Bylo to zajímavý 
potvrzení tý reality. " 

Zaznamenali jsme také jev obdobný "haló efektu." 

"Ono když jako oni zacnou řikat věty, který jalw říkaj ty tvoji příbuzní, tak tomujalw 
c1ověk uvěří, že jo. " 

Oproti výše zmíněnému jeden proband sdělil, že byl v takové koncentraci, 

že neměl žádné myšlenky, jen se soustředil na průběh. 

Jedinci, pro které je daná konstelace stavěna, často prožívají silné emoce, 

pláč, závisí to samozřejmě na tématu a citlivosti tématu, které se konstelací odkrývá, 

na kterém se pracuje. Síla prožitku při konstelaci také může být jedním z vysvětlení 

či příčin toho, že si lidé průběh vlastní konstelace pamatují často i po dvou letech a 

to často poměrně detailně. Jedna probandka popisovala konstelaci, která se odehrála 

v létě roku 2005. Poznamenala, že si události v ní příliš detailně nepamatuje, což 

zdůvodnila slovy: 

" (. . .) nebyla z těch nejzásadnějších, že jsem zažila dalelw jiný, kde jsem hrozně 
brečela, hrozně jsem to prožívala, nebo jsem brečela za nělwho jinýho. " 

Část konstelace, kdy jedinec dění v konstelaci jen sleduje, "nehraje" v ní, 

popisují lidé různě. Někteří sdělují, že měli ,,zamlžíno," nevnímali, co se v konstelaci 

děje. 

"Jalw pohled když se podíváte na nějaké představení." 
"Bylo jednoduší v té lwnstelaci být, než se na ní dívat. Těžší bylo se dívat, protože 
jsem viděla skutečný detaily, který když v tý lwnstelaci člověk je, tak je tolik nevidí. 
Ta lwnstelace se mnou v mý roli už byla relativně krátká. " 

Většina probandů uvedla, že neměla před stavěním konstelace představu o 

tom, jak bude konstelace probíhat, co se tam bude odehrávat, jaký bude děj, tři 

probandi určitou představu měli. 

" Určitou představu jsem měla. Byla jsem velmi zvědavá na to, jak se ti lidi budou 
v tý lwnstelaci chovat. Já to znám z mýho úhlu pohledu, vím, jak je to u mě, ale 
nevěděla jsem, jak se bude chovat milenka, jak se bude chovat můj muž, a na to jsem 
byla moc zvědavá. " 
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~ V stup do vlastní konstelace 
Jaké pro Vás bylo vstoupit sám za sebe do konstelace? Trvalo nějakou chvíli, než 
jste něco začal cítit? Pamatujete si, co se dělo poté, co jste do konstelace vstoupil? 
V jakém okamžiku facilitátor konstelaci ukončil? Měl jste pocit, že to bylo ve 
správný moment? Víte, jak dlouho Vaše konstelace probíhala? Vnímal jste ten čas 
stejně, nebo jinak? Jak jste se cítil v závěru konstelace? Myslel jste na něco, někoho 
z rodiny? Vzpomínáte si na bezprostřední dobu po konstelaci? Jak Vám bylo? Měl 
jste chuť něco udělat? Ponoukalo Vás to kněčemu? Dělo se ve Vás něco? (Jak 
dlouho? Kdy přišla změna?) 

V stup do vlastní konstelace proběhl u více než poloviny probandů až hodně 

v závěru, vstoupili do ní vesměs až po dynamickém dění, ke kterému v ní došlo. 

Jedna probandka do systému vůbec nevstoupil;!, nebo't se v systému ukázala jako 

osoba, se kterou daný problém vůbec nesouvisí (šlo o organizační konstelaci). 

Třetina probandů si odžila vlastní konstelaci sama celou, nevybírali si zástupce za 

sebe. 

"Když jsem do toho vstoupil, tak jsem cítil na sobě všechny ty emoce, co tam 
probíhaly, všechno a už jsem byl já kdo tam taky hraje. Velmi rychle se to stalo." 
" Vstoupit do konstelace, nebo tam stát- nepamatuju si rozdíl, prožívala jsem to tak 
jako zvenku, takže .. neuvědomuj u si, že by tam byl rozdíl. " 
"Při každý jeho konstelaci mám pocit, že vůbec nevím, o co jde, je mi zima, držím se 
někde topení, prostě to jde úplně mimo mě. Když tam pak vstoupím, tak mi to jako 
začne bejt bližší. Funguje tam to, že tam vstoupím. Funguje tělo, emoce. Nemůžu 
říct, že bych to jako pochopila, ale to tělo a pocity a tak prostě, ty to řídě}. " 

Během stavění konstelace se usiluje o porozumění dění v systému. Účastníci 
líčí při konstelacích jevy, které se vlastně interpretují z dané konstelace, např. "bylo 

to hodně o usmíření," jindy se v rámci konstelace ukázaly úkoly, které měl nějaký 

člen rodiny, zastupování za mrtvého člena rodiny, jakési odcházení ze systému, ke 

smrti pomocí nemoci. 

"Tak jsem jako pochopila, že se vlastně chovám jako jeho máma. Takovej ten 
despekt, ty si ubožák a tak, to byla jeho máma. Takhle jsem se chovala i k mýmu 
partnerovi, mýmu otci a tak " 

Dle výpovědí se ukazuje, že nejvíce si probandi pamatují začátek konstelace, 

respektive vlastní postavení konstelace, rozestavení prvků, následně pak často děj 

před koncem konstelace, vlastní vstup do systému. Z této části si často vzpomínají 

na věty, které jim byly řečeny facilitátorem, tyto věty pro ně často byly klíčové, 

"zlomové." Jako zlomové okamžiky v konstelaci často popisují také úseky, kdy se 

např. upravoval vztah k rodičům (rituál projevením úcty, poklonou), kdy dospěli 

k poznání nějaké zásadní skutečnosti v rámci konstelace. 
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" Úplně nejhorší věc pro mě byla na lwnci, když jsem se vyměnila s tou mojí 
zástupkyní, a takjsem na babičku lwukala a Helena říkala, "Musíš říct: 'Babi jsem 
stejná jako ty,' to bylo naprosto příšerný, jako pro mě. Pak jsem to tedajalw řekla a 
to byl talwvej jalw pocit lásky, prostě s tou babiččinou zástupkyní, bylo to tak 
nádherný v tom prostě, že chápu, co ona dělá, dělala, jo, prostě ty důvody. Já jsem 
na ní měla zlost celej život, že mojí mámě zkazila život. Vyrz''tstala jsem v tom, 
odmalička, a to byl takovej hodně negativní pocit. A tohle byl talwvej uvolňující 
pocit." 
" ... nutil mě, abych se před ním (otcem) tak nějak zmenšil, což mi ale vůbec nešlo. " 
" ... hodně hluboký. Co mě hodně zasáhlo, že ten táta šel k zerni, to jako neustále, to 
vím, že pro mě bylo jalw hodně těžký se na to dívat. Chtěla jsem ho jalw vzít, aby si 
stoupnu!, nijak ho podpořit, a je to vlastně něco, co jsem vlastně dělala jako cele} 
život, že jo. . .. jo a tyhle souvislosti jsem pochopila mnohem pozdějc. Tohle bylo 
hodně silný. Vidět tam tu ségru bylo taky hodně silný. " 
" (řekla mi) " .. . přestaňte mít všechno pod lwntrolou. Nechte to plynout. 
Nelwntrolujte to, vy strašně lwntrolujete. " To bylo pro mě strašně silný. Ten zbytek, 
tomu jsem rozuměla, já jsem věděla, o čem to je, ale to, co mi ona řekla, to jsem 
nevěděla. To používám od tý doby sama u sebe." 
" ... zásadní bylo to smíření s těma sourozencema ... " 
"Vyjadřovalo to moji nerozhodnost, ty moje pocity, jak se to ve mně dělo, takjsem to 
viděla sama sebe a ten vztah a jalwby to řešení toho, toho co se potom dělo dál. " 
"Já jsem po té lwnstelaci měla pocit, že přišla taková úleva, a jalwby pocitově 
jalwby úplně jsem se zač/a uzemňovat. Popisovala jsem to jako kořínky, že se 
lwnečně trochu zakořeňuju. " 

Zdá se, že pokud jde o používání vět v konstelaci, liší se do jisté míry jejich 

četnost, pravděpodobně závisí také na tématu a dynamice v systému. Třetina 

probandů z celého souboru si nevzpomněla na žádnou větu, kterou by facilitátor 

použil, domnívali se zpětně, že facilitátor téměř vůbec při průběhu konstelace 

nehovořil. 

"'Můžeš žít svůj vlastní život,' jedinou větu, jediná věta, kterou si pamatuju . ... 
Pamatuju si, když táta se ségrou seděli u těch mrtvejch tak on řekl: 'Podívejte se, 
tohle je moje dcera. 'Jo, a 'Jsem na ni hrdej. ' To si pamatuju. Pak si pamatuju tátu 
- 'Fakt to neunesu, už nemůžu. ' A pak si pamatuju to, když jí řekl, ať mi řekne -
'Teď můžeš žít svůj život.'" 
" Vítej. Patříš k nám. " 

Na konci celé konstelace u sebe probandi zaznamenali následující (někteří 

vyslovovali vícero pocitů): 

- úlevu, pocit, jako při zbavení se těžké zátěže /nabití energií/ ( 4) 

- vyčerpání ale klid (3) 

- dobrý pocit (2) 

- pocit lásky (vůči vlastní rodině, atp.) (2) 

- zmatek (2) (Pocit, že jsem se dotkl něčeho důležitého, ale nerozuměl jsem tomu) 

- pochybnosti, jestli "to tak skutečně je," překvapení, údiv (2) 
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- hroznej smutek (1) 

- pocit hrozného štěstí ( 1) 

- nevím (1) 

" ... pocit, že budu dlouho zpracovávat to s těma rudiC:emu. Ne že teď jsem si to jako 
vyře..fila a jako konec. Protože. to byl hroznej šok, nebylo to jednodudoí jako 
vstřebat. " 

Pok.'l.Kl jde o fyzicl'1, tělesný prožitek po konstelaciJ vypovídali jedinci o 

velké únavě, pocitu vyčerpání, zároveň ale šlo o únavu příjemnou - .. úlevná 

únava, " " .. vnitřní chvL-;ní, klet'.)í i1ovNc mú pu n{jakým zážitku, po nějaký emoci. " 

" Celý víkend byl jinak děsnej, bylo mi zle, mizerně, zvracela jsem, pmstě. dbmý 
stavy, nemohla jsem spát, až pak se to jako uvolnilo. " 
"Co bylo velmi zajímavý, tak když jsem se zhroutila, tak jsem si sundala brýle a 
měla jsem je pak v ruce a když jsem vstala, tak jsem viděla velmi ostře. Chodila jsem 
tam, byla přestávka a já jsem chodila bez brýlí, což normálně nedělám, protože 
skutečně hodně špatně vidím, a já jsem viděla velmi jasně a velmi ostře. To bylo 
zvláštní. Oči mě pálily od pláče, ale měla jsem velmi ostré vidění." 

Objevují se také výpovědi o tom, že tělesné reakce na prožitou událost se 

vyskytovaly ještě několik dní po konstelaci, po semináři. Lidé, kteří prožili silné 

emocionální situace při stavění, zmiňovali tělesné projevy jako např.- nevolnost, 

zvracení, střevní chřipka, bolest hlavv, pocit únavv po několik dní. 

Probandi nebyli schopni vůbec odhadnout délku trvání jejich konstelace, 

hovořili o tom, že čas nevnímali; vnímali jej jinak; byli zcela koncentrováni na 

konstelaci. Sdělovali pravděpodobnou délku konstelace (od deseti minut do zhruba 

1,5 hodiny), ale vlastním prožitkem vnímali tuto dobu jako velmi krátkou, cca 5-1 O 

minut. 

Probandi nejčastěji vypovídali, že jim vlastní konstelace přinesla hlavně 

porozumění, porozumění příčinám určitého dění v rodině, chování členů v systému, 

porozumění druhým, pochopení souvislostí. Někteří probandi sdělili, že 

z konstelace, z obrazu, který tam byl ukázán a současně prožit, těží do dneški!, 

pomáhá jim v životě. 

"Mnohokrát si to přehrávám a jednotlivý detaily si tam nacházím." 

Pokud jde o porozumění tomu, co se v konstelaci odehrálo a o pochopení či 

jakousi interpretaci dynamiky v konstelaci, někteří probandi hovořili o tom, že dané 

vstřebali rychle, do dvou týdnů, jedna probandka konstatovala, že někdy jí "to 

docvakne po půl roce, po čtvrt roce. " 

V rámci rozhovorů jsme zaznamenávali také osoby, figury, které se ve 

stavěných systémech objevovaly, byli zde velmi často zástupci za členy rodiny (i 
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předchozí generace), za partnery, za předky, dále zástupci za národnosti (Řekyně, 
Američanka, ... ), státy (Rusko, Ukrajina, ... ), za smrt, ncmoc, sexualitu, lásk.=u, 

mužskost, ženskost. 

Pokud jde o samotné stání, "hraní" v konstelaci, vypovídali probandi 

nejčastěji: že byly jakoby řízeni jakousi energií; volně reagovali na to, co se s nimi 
děje, co prožívají. 

"Tam člověk nepřemýšlí, tam naprosto volně reaguje, tak jak reaguje, tam není nic 
vykalkulovanýho. Já jsem prostě přesně věděla, co mám říkat a jak se mám chovat. 
Úplně přesně jsem to věděla. " 

Přínos z konstelace vnímuli probundi tak, že se jim ukázalo, kde se v danou 

chvíli vnitřně nacházejí (např. "r Tkázaln se, 7,e to , co se ve mně děje, už musfm 

1-yřešit a že to chci vyřešit a musím,""( ... ) že mi to jalw ukázalo, kde se nacházím, 

co se jako děje"), bylo pro ně užitečné také zažít si dopředu (nebo i zpčtně) nějakou 
situaci, případně sl více uvědonůt, co dělají, jsou-li v n~jaké pozici, jak to ml~že 

pť1sobit na zbytek syst1..~mu (,,zkou§el f~·em si /u pozici dítěte, které je 1ýš než rodk>:e. 

Což si myslfm, že taky hodně odpovídá tý situaci"), pozitivně hodnotili nejčastěji to, 

že jim konstelace přinesly jiný úhel pohledu. 

S otázkami kolem přínosu konstelace pro jedince souvisí také otázka, co 

vlastně z dění během průběhu konstelace jedincům pomohlo: 

- přímý prožitek 

- vidět to, co se v systému děje 

- pochopení souvislostí 

Někteří probandi zmiňovali všechny tři roviny, pro jiné byla významnější 

jen jedna z nich. 

" ... přivádějí ke skutečným změnám. Protože to je opravdu skutečné. Já to nazývám 
reality show. " 

~ Po konstelaci 
Pamatujete si na to, jak jste se cítil, když jste přišel poté domů /do systému, o kterém 
byla konstelace/? Měl jste pocit, že se udála nějaká změna? Měl jste pocit, že se 
k sobě chováte jinak, že je něco jiného? Jak jste si to vysvětloval? Chtěl jste o tom 
s ostatními hovořit? Došlo k tomu? Hovořil jste o tom s někým? 

Návrat do rodiny, systému po konstelaci -pokud jde o změnu vnímání 

systému po konstelaci, výpovědi se zde lišily. Někteří změnu pocítili - např. se 

v rodině začalo mluvit o tématu, které bylo do té doby tabuizované (např. fakt, že 

byl otec adoptován, úmrtí sourozence v ranném dětství, atp.), probandi zmiňovali 

také změnu chování členů systému (např. prarodiče, kteří se stále hádali se svými 

dětmi, se jako zázrakem zklidnili, začali být vstřícm'). Jedna probandka, která zažila 

výrazně silnou konstelaci, při níž vyšlo najevo potlačované trauma z dětství, kdy 
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žena byla zneužívaná svým otcem, popsala detailněji příchod k rodičům ještě téhož 

dne po konstelaci. 

"Tam bylo zvláštn~ že jsem přišla domů a naši byli úplně v křeči, oba dva. Úplně 
jalw plný očekáváni A první věta mojí mámy byla jalw: " Tak co, co ses dozvěděla, 
že jsme za zrůdy?", úplně jalw prostě jsem si říkala: "Jak je to možný? Ona v~ že já 
vím. " Tak jsem se rozbrečela, furt jsem brečela jako. Pak jsem se k ní jalw musela 
přitulit, tak to bylo lepš~ furt jsem brečela. Když šla máma pak spát, tak jsem tam 
zůstala s tím tátou, a to bylo šílený. To jsem si říkala: "Musím jít spát. "A když jsem 
se pak zvedala, že půjdu, tak mi ještě otec říká: "Tak na to všechno zapomeň. " A 
v tu chvíli jsem měla pocit, že mám po celým těle takovouhle husinu, prostě fuj, 
musím pryč, vůbec jsem s ním nemohla bejt v jednom pokoji. . .. pak jsem se z toho 
vyspala ... takže se děly věci, který se normálně u nás neděly. Takovýhle pocity jsem 
měla asi ještě 14 dn~ asi tak, vůbec jsem se nemohla s tátou bavit, jemu bylo taky 
zle, m~l nejdffv chftpku, pak stfevnf chftpku, típln~ jak se to 1'JIL)(istilo nzně, tak to 
padlo na něj. Po těch 14 dnech se to jalw vyčistilo, ... I když to bylo šílený, prostě 
překročení svého stínu. . .. musím říct, že mi k skutečně zásadně změni~y život. Jsem 
hrozně šťastná, že jsem to poznala, že jsem to mohla zaž#. a jsem ráda, že mě to 
zvedlo asi o tisíc kilometrů vejš. Prostě bych to doporučila všem, nechala bych to asi 
hradit pojišťovnou prostě, je to úžasný. ,.J 

" ... po té konstelaci jsem necítil žádné změny, ale už během toho jsem našel nějaké 
změny. Jalwby tím že tam jsem se setkal s tím, že někdo je malý, někdo je větš~ tak se 
tak uspořádal můj vztah i s dcerou a otcem, jakoby to zapadlo do jalw do žebříku. 
Tak už to jako bylo hned, mizí pocit viny vůči nělwmu, že jsem se zachoval nebo 
nezachoval. Odpouštíš tomu, kdo je větš~ nemáš co odpouštět. Jak Jan říká, I když 
jsi otce nikdy neviděl, ať se zachoval jakkoliv, tak už to, že tě přivedl na svět, už 
udělal víc než dost. Všechno ostatní je tak malicherné. Je to zajímavé. Hned jsem se 
cítil mnohem volnějš~ svobodnější Nemusel jsem dělat si výčitky vůči dceři. Prostě 
jsem to řekl a hotovo. Nemusím nic rysvětlovat a hotovo. " 

Probandi častěji zaznamenali změnu v komunikaci s rodinou, blízkými. Byli 

i ti, kteří změnu v systému nepocítili, ale uvědomili si velkou změnu v sobě samých, 

jiný pohled na skutečnost. Probandka, která si zažila organizační konstelaci sdělila, 

že změnu nepocítila, ,,spíš to jen slepě následuje. " 

Co se týče toho, zda probandi o konstelaci a dění v ní s někým hovořili, i zde 

jsou výpovědi různé. Z velké většiny platilo pravidlo, že o konstelaci nemluvili 

s těmi, koho se konstelace týkala, ale převážně o tom hovořili s jinými blízkými 

lidmi, kamarády/kamarádkami, terapeutem. 

Jak už bylo napsáno výše, dle některých výpovědí ke změně došlo, dle 

některých nikoliv. Asi polovina určitou změnu očekávala, polovina spíše nikoliv. 

Pokud jde o časový úsek, i ten se lišil. Změna byla zaznamenána: 

- při konstelaci samé (1) 

1 Poznámka: Tato účastnice posléze na svém tématu ještě pracovala, dále jej řešila i na dalších 
konstelacích. 
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- při vstupu do systému /doba se zde liší v závislosti na tom, kdy byl systém 

navštíven- tentýž den, za dva týdňy, delší dobal (3) 

- průbčžnč, ncní možné určit časový úsek, velmi přibližně jeden až dva měsíce i déle 

(g) 

- b~z~ změny (J) 

" . . . většinou do tří měsíců, nebo do šesti měsíců. Že to musí člověk nechat dozrát. 
Stane se to až se to urovná. " 

~ Pokud došlo ke změně 
Přisuzujete podíl na dané změně také postavené konstelaci? Nakolik? 0-1 O - O 
(konstelace neměla na danou věc žádný vliv), 1 O (za posun v problému vděčím 
z velké části jen konstelaci). (Co Vás vede k tomu přisuzovat změnu právě 
konstelaci?- pokud tomu tak je) Do jaké míry měl na vámi řešenou věc podíl čas? 
(škála 0-1 O) Uvědomujete si případně nějaké další faktory, které zde měly vliv? Dá 
se jejich vliv určit na škále? Jak se daná věc změnila? Jaké jsou konkrétní rozdíly? 
Kdy jste si změnu uvědomili? Uvědomili siji i ostatní? Sdělilijstejim tehdy, že jste 
byli na konstelacích řešit právě dané téma? (Jak na to reagovali?) Co všechno máte 
pocit, že Vaše konstelace ovlivnila? 

Na počátku jsme zamýšleli, že v tomto oddíle zjistíme jakousi měřitelnou 

účinnost konstelací, alespoň přiměřenou. Ukázalo se ale, že toto hodnotit bylo pro 

probandy velmi obtížné. Spíše sdělovali, že není možné to takto postihnout, změny 

přicházejí průběžně, nedá se to škálovat, atd. Z toho vyplývá, že toto 

téma rozhovoru byl často velmi "osekáno," často se jevilo jako neužitečné se na 

dané škálování doptávat. 

Čemu přisuzovali účastníci změnu v systému (pokud ji zaznamenali)? 

- konstelace byla jako základní kámen, roli hrály i jiné faktory, i když menší (5) 

- bez konstelace by ke změně nedošlo ( 5) 

- konstelace byla spíše méně důležitá, ostatní faktory byly důležitější (2) 

- beze změny (3) 

"Možná ty čtyři bylo to ostatní a šest byla ta konstelace. Takovej základní kámen. To 
ostatní bylo třeba to odblokování, že jsem na tom pracovala. " 
"Tady v tom případě bych zahrnula všechny tři k. vždycky to byly takový kamínky do 
mozaiky. Určitě to přispělo, třeba mezi O a 1 O třeba na pětce, že mi to jako ukázalo, 
kde se nacházím, co se jako děje. " 
"Devítka je, že to způsobily konstelace, jednička je, že jsem se změnila já. " 

Dalšími vlivnými faktory, které zmínili ti, kteří konstelace považovali za 

přínosný ale ne nejdůležitější faktor pro změnu, byly -vlastní vývoj; časový faktor; 

jiná práce na sobě (terapie, emocionální trénink, jiné kurzy). 
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..._ Subjektivní hodnocení konstelací 
Jak s odstupem času metodu rodinných konstelací hodnotíte? Co Vás na ní zaujalo? 
Přišel byste se znovu podívat na nějaké své téma, záležitost pomocí konstelace? 
Případně- chodíte stále na konstelace? /Proč? Co vám to dává? Co tím získáváte?/ 
Jak si vysvětlujete to, že konstelace "fungují"? (Myslíte, že ostatní lze seminářů, dle 
zkušenosti/mají stejné vysvětletú?) Komu byste konstelace doporučil? Komu byste 
je nedoporučil? Doporučil byste je svým přátelům? Pro jaké věci, témata jsou dle 
Vás kortsldace nejlepší, t.U.ilečrté? Jsou lémala, pro klerá bysle konstelace Vy s{un 
nedoporučil? Jsou témata, která byste na konstelace nešel řešit, či se na ně 
"podívat~~? 

Všichni probandi hodnotili metodu rodinných (či na stejném základě 

založených) konstelací jako velmi dobrou, užitečnou. Hodně si na ní cenili zaměření 

na řešení. Určité působení konstelace závisí asi také na núře otevřenosti vůči 

metodě, víře v ní (podobně jako u placebo efektu). 

"Podle mě záleží na každým, co z toho na sebe nechá dopadnout, co připustí, že je 
možný." 
" ... jediná metoda, která skutečně funguje nejen na té úrovni, jak dřív jsem jako 
fUngoval, ale jde do hloubky, jako dál, do celého toho rodu, takže se napojíš na 
energii celého toho rodu, což normálně c1ověk nemůže udělat. " 
"Každá metoda je na vědomé úrovni, člověk nemá dostatek iriformaci Jenže tady se 
zapojíš na nevědomé úrovni a potom zíráš jak jako tam probíhaly vztahy, jak se tam 
objevuje, co lidé potlačovali a vyplývá pravda, která v těch záznamech normálně 
neni Jak jako ti lidé byli zneužíváni, což bylo potlačeno. To bylo zajímavé. A ještě 
zajímavé bylo, co mně strašně se líbí na té metodě, že vlastně není nutné poznat 
skutečnou příčinu věci " 

Lidé vnímali jako pozitivní, že nejsou jediní, kdo mají problém, což jim 

připadalo jako ulehčující faktor. Vnímali také jako užitečné, že na semináři lidé 

dělají něco pro sebe ale i pro druhé a není to ztráta času. 

(Toto můžeme vnímat jako některé z léčebných faktorů terapie, o kterých 

mluví Yalom (1999)- dodávání naděje, altruismus.) 

Všichni by za určitých okolností přišli případně řešit nějaké své téma na 

konstelace. Setkali jsme se také s názory, že rozhodnutí, zda jít za psychologem, 

psychoterapeutem či na konstelace závisí hodně na problému - dílčí problém by byl 

řešen spíše u psychologa (psychoterapeuta), "chronický" problém spíše na 

konstelacích. 

(Důvodem může být pocit, že v konstelacích se jde rychleji k jádru 

problému, do hloubky, k podstatě, kdežto v "klasické" psychoterapeutické práci 

cesta do hloubky trvá déle.) 
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"Kdybych něco řešila, nějaký problémy, který na to jsou vhodný, tak bych do toho 
šla. Určitě bych tam řešila svoje partnerský věci, třeba i v práci, svoji roli v práci a 
tak . . . Ale třeba i na strachy a úzkosti. " 

10 probandů chodívá na konstelace delší dobu (půl roku a více) a 

pravidelněji, liší se ve frekvenci. 

Účastníci sdělili, že v rámci konstelace jim obecně pomohlo (pomáhá) při 
změně sebe sama a získání nového úhlu pohledu - že si situaci prožili, že viděli, co 

se v systému odehrává. Obě tyto roviny považovali vesměs za stejně důležité. 

"Viděla jsem, co se ve mně děje a když jsem to viděla, tak jsem si jako uvědomila, co 
mě trápí ... Došlo mi, že opravdu úplně přesně to ukazuje ten můj rozpor, že nevím, 
jestli k němu nebo jít pryč, a když už to bylo pryč, tak jsem si uvědomila, že je to ta 
lepší cesta ... a asi nejvíc mi pomohlo to, že jsem se mohla podívat tomu Jonášovi do 
očí a říct to, a i to, kolik mě to stálo úsilí to říct. Pomohlo mi, že jsem si to mohla 
prožít už předtím. " 
"Pomáhá, že vidím, co dělaj ty lidi, co dělám já, z toho odstupu, že to jako nemůže 
ovlivnit nic z vlastní vůle, že ty lidi to řikaj jako otevřeně, jde se tam na dřeň. " 
"I když tam je jako jazyk symbolickej, tak se to dá velmi hezky přeložit. Já jsem asi 
dost vizuální typ, takže to mám jako dobře rozprostřený tu mapu, tak to mi sedí. " 
"Je tam hodně společných věcí, spojí se mi prožitky. Jsem pak schopný vidět 
souvislosti, co se tam děje a tak Pomáhá to vidět to. Zároveň i to prožití. " 
"Jsem přesvědčená, že se u mě začaly ty věci měnit až po konstelaci. Kdyby nebyla 
konstelace, tak se to nestalo, ale zase nejsem schopná to rozlišit, do jaký míry to bylo 
toho že se to odehrálo, nebo že jsem to viděla. " 

Pokud jde o přínosy konstelace, zaznamenali jsme následující (probandi 

nejednou sdělili vícero z níže zmíněných): 

- pochopení věcí, kontextu 

"Pochopil jsem, proč moje rodiče jsou jaký jsou, proč se takhle chovají. " 

- ponaučení, životní moudrost 

- jiný úhel pohledu, nové úvahy 

" ... Rodiče jsem viděla nějak jinak. Víc jako dítě, už jsem asi nebyla tak nafoukaná . 
... já jsem byla nějak naladěná jinak, takže oni se ke mně taky chovali jinak. Takže 
to bylo takový jako příjemný. Tohle trvalo nějakou dobu. On si pak člověk zvykne, 
tak to jako přestane vnímat. " 

- větší uvědomění sebe sama 

"Začala se otvírat spousta věcí. Mně to jako pomohlo v tom, že jsem jako začala 
vnímat ty kořeny, dřív jsem byla taková vykořeněná, nepatřící do tý rodiny. " 
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- interpretace místa uvnitř nás, kterému jsme dosud nerozuměli 

"Co to přináší? Řekněme míru uvědomění . . . Řekněme, dá se tím celkem slušně 
zalepit bílý místo, víš, jako oblast, který vůbec nerozumíš, tak jí aspoň nějak 
interpretuješ, což je samozřejmě ulehčující. Takhle to třeba vnímám, s tím, že to není 
žádná konečná pravda. Ale je lepší něco řikat, než mít tam to vakuum. Myslím, že i 
tohle je jeden z principů, který tam jako .fungujou. " 

Ziskem ze seminářů není jen postavení vlastní konstelace a vyresem 

vlastního tématu pomocí této konstelace, všichni probandi sdělili, že jim byly hodně 

užitečné a přínosné také role v konstelacích ostatních účastníků. V této souvislosti 

byl viděn zisk v možnosti: 

- yyřešit si vlastní téma (probandi hovořili o tom, že často byli vybráni do role 

zástupce, kdy téma se zástupcem spjaté, bylo zároveň i jejich tématem v životě, 

vdané době) 

- zažít pocity a dostat se do rolí, do kterých se jedinec v běžném životě spíše 

nedostane (např. ženy hrály muže a naopak; vícero probandů sdělovalo jako 

pozitivní možnost zažít pocity v těžkých rolích - např. zneužívaná žena, mrtvé dítě, 

atp.) 

- zlepšení intuice a vnímání sebe sama (čtyři probandi přímo zaznamenali a uvedli, 

že díky konstelacím se jim zlepšila intuice, prožívání vlastního těla, pocitů, 

citlivost) 

- zvýšení tolerance vůči druhým související pravděpodobně s jiným postojem 

k lidem, vysvětlením jejich chování, atp. ("celkově jsem tolerantnější vůči druhým'') 

" Tohle mi najednou jako pomohlo, že jsem jako mohla svoje pocity cejtit. To bylo 
hodně cenný. Když to můžu cítit za někoho, tak to můžu cejtit i sama . ... Mám pocit, 
že přes tohle se dostávám daleko víc k sobě, daleko víc k tomu, jako co bych mohla 
dělat a měla dělat. Takže v tomhle to vidím jako hodně obohacující." 
"Myslím, že tam člověk chodí, dokud to potřebuje. Třeba že se má něco naučit, něco 
vyřešit, prostě to potřebuje. Takže se ten problém vyřeší, někteří už tam nechodí 
Někteří tam jenom choděj vyřešit si to svoje. Já tam chodím, protože mě to sbližuje 
s těma lidma, víc je pak chápu. Čas od času si postavím svojí rodinu, teď mě to třeba 
netrápí, ale nemám teď ani potřebu to řešit. Člověk je pak tolerantnější vůči 
ostatním. " 

Vedle zmíněných zisků z rolí zástupců zmiňovali probandi také skutečnost, 

že pomocí konstelací se učí řešit nejrůznější situace, učí se vidět různé možné 

příčiny trápení, atp. 

Rovněž jsme zaznamenali, že často jsou jednotlivé konstelace vlastně 

malými kroky ku změně, ku zlepšení. Opakovaně jsme dostávali sdělení o tom, že 

jedna konstelace je vesměs málo pokud jde o zásadní změnu života. 
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"Konstelací jsem stavěla víc, všechny pro mě byly zajímavý. Ono to na sebe 
navazuje, člověk se dostává po takovejch schůdkách nahoru, nebo něco odkrývá. " 

Hodně zajímavá byla pasáž, kdy jsme zjišťovali, jak si jedinci vysvětlují to, 

že konstelace "fungují," tedy že zástupci zažívají pocity někoho druhého a obecně se 

chovají jako reálné postavy z rodiny, systému. Vysvětlení pro "fungování" 

konstelací se v našem souboru vyskytovala tato: 

- příčinu dění v konstelacích již nehledá, neví (4) 

- informační pole (4) 

- přesun energie, či působení energie (4) 
- projekce, emoční rovina, intuice (2) 

- nejde o rovinu, která by byla pochopitelná lidským mozkem (1) 

"Já si myslím, že tam je ten základ v rovině emoční, těch lidí se to prostě hluboce 
dotýká, tak to hodně vnímají Ten prožitek je prostě uutentic:kej. Dalo by se to možná 
vnímatjalw tieha hluMí pravda . .Te tn něcn jalm sk:utetniijJíhn T'roto si mJl.slfm, že 
tu tam (V lidi přitahuje. " 
" Pro mě' projekce je ně'co jako zrcadlo. Jo, já teď ten termín užívám trochu jinak. 
Já myslím, že prostě něco zažívaj, tak to znají a dotýká se jich to. Jinak jsenz měl 
pocit, že ty situace, který se tam objevujou, jsou vlastně na jedno brdo. Řeší se tam 
rodiče, vztahy, tak to zná každej, každej si tam najde na tom, co potřebuje . ... já jsem 
si tuhle otázku nepokládal, není to pro mě až tak důležitý ... A vnímám to, že tady je 
toho spousta, co prostě nevíme, takže tak Nemám proto nějaký konkrétní vysvětlení, 
třeba ta projekce, nevím, nechci použít nějakej termín. . . . chci říct, že nás spojuje 
ledacos, když nic jinýho, tak už to, že jsme jenom lidi. Ale prostě mě to nepřipadá 
nijak zázračný. " 
"proto tak hluboce prožíváš, protože je to tvoje téma taky ... Já vždycky řikám, když 
ty něčemu nerozumíš, tak to neznamená, že skutečnost ne ní vidět .. " 
"To je něco co jako hodně intuitivní a něco proč mě vlastně zaujala ta knížka, 
protože jakoby něco část z toho jsem cejtila jako že to prostě je. A i když jsem cejtila 
že c1ověk by byl jako blbec, kdyby to měl někde řikat, jo, a to je něco co jako může 
člověk zavnímat. " 
"Já jsem po tom nejdřív chtěl pátrat, nic kloudnýho mě nenapadlo, tak už po tom 
nepátrám. Fakt nevím. " 
"Možná je to to informační pole, jakože opravdu se zdá, že tu je něco mimo nás" 

Všichni účastníci sdělili, že konstelace by určitě doporučili ostatním. Téměř 

polovina z nich neviděla důvod, proč by konstelace neměly být někomu 

doporučeny, např. specifické skupině, typu lidí, atp. U druhé poloviny probandů 

jsme se setkali s určitou opatrností v práci s konstelacemi u těchto skupin osob: 

- lidé duševně nemocní, mimo realitu 

- děti (důvodem jsou silné emoce při průběhu metody) 

- lidé, kteří tomuto typu metody nedůvěřují 
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"Doporučila bych tu lidem, kteří jsou ochotni uvěřit, že je to možný, že je možná 
talwváhle psychologická metoda, určitě bych je nedoporučila lidem, kteN by se 
v tom moc šťourali a říkali by jako a jak to funguje a jak to a jak je to možný. Asi by 
to nechápali. " 
"Kdekomu. Bez rozpaků to doporučím někomu, kdo tuším, že to přijme, a asi to 
nedoporučím někomu, komu tyhle věci nejsou blízký. " 
" Všem, úplně všem, celému národu. . .. Asi ne u hodně psychicky narušených lidi " 
"Je to vážně docela drsný, tak na to c1ověk musí bejt trochu už připravenej, bejt 
připravenej na to, že se můžou dít takovýhle věci, protože jako dotáhnout tam 
člověka z ulice, tak by to nemuselo dopadnout dobře. Musí se sebou chtít něco dělat, 
filwk tmn problém mmí. " 
" (/plně bych to nedoporučila jako dětem, tam jsou prožit/ty, který by jako ty děti 
nemusely zvládat dobře, ale řekla bych od tlch teenagen"t, až po něja!tý staříl..y. " 
.. Nevfm, o nikom, komu hych to nedoporučil. Prostě aťsi tojde kažcť1í zkusit, ziistí, 
jestli tu má pro něj něja!tý p1~ínus, nebo ne. " 
" Všem. KJ·om lid~ kteř~ jak bych to řekl, kteří ztratili spojení se sebou, což může být 
něco, co se léči Tam oni už nežijí v reálným světě, oni se nenapoj~ oni už jsou 
v nějaké chiméře." 
" Úplně všem, dětem i starejm lidem. Myslím, že i do školství nebo tak, že by se 
udělaly nějaký senior k třeba a chodily na ně. Myslím, že je to úžasný i třeba na 
řešení politickejch věcí nebo tak " 
"Asi bych je doporučila každýmu, kdo chce udělat něco sám se sebou, zkvalitnit 
vztahy, ce/kovej záběr, netýká se to jen rodinnýho systému. " 
"Myslím si, že je to pro takový jako silnější povahy. " 

Podobný postoj byl také k tématům, která jsou pro konstelace vhodná, na 

kterých je užitečné túnto způsobem pracovat. Opět polovina probandů považovala 

veškerá témata za vhodn;!, nebylo zaznamenáno téma, které by bylo pro práci touto 

metodou nevhodné. Výpověďmi se odvolávali i na vlastní zkušenost ze seminářů, 

kde se pracovalo na nejrůznějších tématech. Pokud jde o konkrétní zmínění 

vhodných témat, nejčastěji byla uváděna následující: 

- rodinné, partnerské vztahy 

- pracovní záležitosti 

- strachy, úzkosti 
- nemoci, zdravotní problémy, 

a dále nejasnosti při rozhodování; problémy mezi rodiči a dětmi; odnaučení kouření; 

hubnutí. 

V případě, kdy probandi mínili, že je třeba určité ostražitosti při specifických 

tématech, zmiňovali následující okolnosti: 

- téma těžké, "čerstvé" 
- jedinec se na téma a okolnosti s ním spjaté není schopen či ochoten v kontextu 

zaměřit 

78 



~ Doplňující otázky k tématu 
Myslíte si, že byste si uměl postavit konstelaci sám? Stavíte si někdy konstelace pro 
sebe, s figurkami či podobně? Co je dle Vás třeba k tomu, aby člověk mohl dělat 
facilitátora konstelací? (Jaký by měl takový člověk být? Mohl by je vést dle Vás 
kdokoliv?) Vnímáte rozdíl pokud jde o osobní přínos mezi tím, když stojíte 
v konstelaci někoho cizího a když si necháte stavit vlastní konstelaci? (Případně 
vnímáte přínos i tehdy, když jste pouhým pozorovatelem průběhu konstelace?) 
Když byste měl v budoucnu osobní problém, šel byste spíše 
k psychologovi/psychoterapeutovi, nebo na konstelace? (Případně na čem to závisí?) 
Vnímáte zásadnější rozdll mezi osobou facilitátora konstdací a psychologa? 

1 O probandů sdělilo, že by konstelace stavit nedokázali. Ostatní míní, že by 
to pravděpodobně bylo možné, což opodstatňovali těmito argumenty: 

- zkušenost z jiných podobných aktivit (jiné yýcyiky, holotropní dýchám) (2) 

- yýcvik v konstelacích, zkušenost s nimi (2) 
- schopnost vidět konstelace již při hovoru o určitých lidech ( 1) 

" Vzhledem ke svým jako zkušenostem, věcem, který jsem už zažila, i výcviky a jiný 
kurzy, bych tam asi uměla hodně věcí, ale myslím, že bych tam ještě potřebovala 
pochopit to teoretický zázemí trošku a ... jako pravidla ty konkrétní facilitace. " 
"Díky tý intuici, že se mi otevřela, já jsem k tomu měla i dřív blízko, teď vidím 
konstelace, vidím, jak se k sobě lidi chovaj, jak tam jako sto jej a tak " 
"Netroujla bych si. To neníjen hra. Je to i zodpovědný, člověk by mohl ublížit." 
"Postavit bych mohl, ale řídit ne. To bych potřeboval větší intuici." 

Konstelace si staví jen jedna probandka, užívá k tomu figurky či kamínky, 

používá tuto metodu tehdy, chce-li dostat jiný pohled na daný určitý problém. 

Zbývající probandi si konstelace sami nestaví. 

"Postavím si prostě figurky, tak, jak to právě cítím a chvíli se na to dívám. a že mi 
tam jako dochází pár souvislostí. Ale je fakt, že jakoby cejtím, že někdy tam projikuju 
svoje přání, aby to dopadlo tak, jak si jalw fakt přeju. Někdy mě jako zarazí, co tam 
vidím, tak vim, že tenhle moment to jako zastavi Je to jakoby rozkrývání, a tenhle 
moment jakoby ukáže, že to vlastně zatím nechci vidět. Po čase se k tomu třeba jako 
vrátím ... " 

Co je třeba k tomu, aby mohl člověk stavit konstelace? Odpovědi na tuto 

otázku nebyly zcela totožné, probandi většinou sdělovali několik charakteristik, 
vlastností, které by měl facilitátor konstelací mít. Na prvním místě byla intuice. 

-intuice 
-obecné charakteristiky jako člověk, který pracuje s lidmi (empatie,soc. int., zralost) 

- psychologické vzdělání 

- otevřenost, bez egoismu 

- důvěryhodnost 

- yýcvik v konstelacích 
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-zralost (mj. ve smyslu vyřešených vlastních problémů, moudrost) 

- sebevědomí 

Dva probandi sdělili, že by facilitátorem konstelací měl být psycholog či 

osoba s psychologickým vzděláním. Další toto zmínili jen jako doporučující či 

nedůležité. 

"Obecně to, co by měl mít c1ověk, kterej bude pracovat s lidma. To znamená, že by 
měl být hodně empatický a sociálně zdatnej, měl by být dobře vybavenej 
profosionálníma dovednostma jako je hranice, dodržování času, bezpečí, tyhlety 
věci, měl hy to hej zralej r:1.ověk, měl hy mft dobryí vyjadřovací schopnosti, měl by se 
to někde naučit .... myslím si, že kdyžje ten stavitel k vybavene_i věcma,jako třeba T. 
tak to je jedině ku prospěchu věci . ... protože o to tam podle mě jde, akorát je to jiná 
forma." 
" Určitě je to vnímavost, cit pro lidi, jú nevfm. Empatie, intuice, ta intuice určitě 
nejdůležitější Ten člověk taky musí budit důvěru. " 
"Otevřený, nesmí být egoistický, když tam začne vkládat svoje ego, tak je to špatně." 
"Jde o talent v určitém směru. Nedá se to popsat . . . Vlastně základem těch talentů 

je, že člověk jako stává kanálem, skrze nějž dovolí proudit božskou energii. A čím 
míň vnáší svého, tím je líp. Člověk vlastně bez ega je natolik průchozí, že léčí jen 
svou přítomnosti Protože je pročištěný, proudí skrz něj energie. Je to vlastně jakoby 
dar." 
"Ten c1ověk by to měl mít vyřešený, vlastní rodinu, aby se do toho pak neangažoval, 
neměl by asi bejt samolibej, aby to nemanipuloval, aby to netlačil do nějakých 
výsledků, neměl by se do toho projikovat. Neměl by do toho dávat svojí vůli. " 

"Vnímáte rozdíl pokud jde o osobní přínos mezi tím, když stojíte 

v konstelaci někoho cizího a když si necháte stavit vlastní konstelaci?" (Případně 

vnímáte přínos i tehdy, když jste pouhým pozorovatelem průběhu konstelace?) 

Jedinci vnímali stavění vlastní konstelace a zastupování v konstelaci jiné osoby 

takto: 

- obojí, jak stát někomu cizímu v konstelaci, tak stavět vlastní konstelaci, je stejně 

hodnotné (1 O) 

- vlastní konstelace je hodnotnější (3) 

- cizí konstelace je hodnotnější (2) 

Probandi vnímali jako hodnotné i ty konstelace, kterých se účastnili pasivně 

jen jako pozorovatelé z ,,publika." I pouhým sledováním průběhu konstelace si 

člověk může dle výpovědí probandů spoustu věcí uvědomit, dynamika, která se 

odvíjí v rámci konstelace se často dotýká i ostatních. 

"Téměř stejně hodnotná. Já nějak věřím, že člověk se dostane do role, kterou si má 
prožít, takže je to určitě dobry. Někdy je to dívání se jako ne nějakej film, jako takový 
drama. Někdy mě to fakt fascinuje, co se tam prostě děje, jak ty lidi reagujou, co 
v sobě objevujou, jak v sobě začnou objevovat ty reálie a fakta, aniž by to mohli 
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vědět. Tak to mě opravdu fascinuje. Baví mě se na to koukat. Ale když jsem někomu 
hrála tu roli, tak to pro mě bylo fascinující, že jsem v sobě objevila ty pocity, který 
jsem nikdy neměla. " 
" Určitě je přínosný někomu stát. I dívat se, je přínosný. Já myslím, že kdybych tam 
jen chodil a vůbec si nestavil svoji konstelaci, tak z toho vyjdu obohacen. " 
"Leckdy je cennější cizí konstelace, když to vidíte za cizího c1ověka. Dostanete se do 
situace, kdy vám to hrozně říká a uvědomíte si, že to je přesně vano. A hodně toho 
pochopíte. Někdy se může stát, jo, stavíte svojí a říkáte si, tak to nic moc, to jsem 
čekal víc, pak cizí a to je přesně ono. Uvědomíte si toho tam spoustu. " 
" Vlastní i cizí konstelace jsou silný, záleží, co tam taky člověk hraje, někdy je skoro 
silnější jen se dívat, jak už jsem o tom mluvila. Někdy si řešíš ty věci, napadaj tě u 
toho možnosti, ta role ti pak může ještě pomoct. " 
"Myslím, že je jedno, jestli hraješ v uvozovkách, nebo stavíš vlastní konstelaci, může 
to přinést hodně moc. Možná to může být i lepší, tam hrát, není tu nebezpečí 
zabarikádování si toho pohledu pocitem jako-]o, takhle to je. '" 
" Víc obohacující je určitě stát za ostatní lidi. " 

"Kdybyste v budoucnu řešili osobní problém, který bývá většinou hodnocen 
jako téma pro psychologa, vyhledali byste spíše psychologa/psychoterapeuta, nebo 

konstelace?" Probandi často váhali, v ideálním případě jim připadá většinou vhodná 
kombinace obojího. Volba závisí na tématu, i když je těžké úplně definovat, jaké 
téma by bylo pro konstelace a jaké pro psychologa/psychoterapeuta klasického. 

Pouze jediná probandka jednoznačně zvolila konstelace (pozn. sdělila, že má 

s psychology nedobrou zkušenost- v dětství, dospívám'). 

"Kombinace je asi nejlepší, spíš bych vyhledala psychologa. Je to pro mě 
hmatatelnější, že si povídám s někým konkrétním, poslouchá mě a pomáhá mi třeba 
se nad něčím zamýšlet, než ty konstelace, které jsou pro mě zatím... nepochopila 
jsem zatím, jak to fUnguje, ale pro mě to může být neuchopitelné, takže proto asi blíž 
ke psychologovi, než na konstelace. " 
" V téhle chvíli mám pocit, že bych šel asi na konstelace, že by to bylo řešení pro mě. 
Protože nějaké závažné problémy nemám, ale to, s čím se potýkám, pro to jsou ty k 
v v ,. ' ' resemm. 
"Jednoznačně konstelace." 

"Vnímáte zásadní rozdíl mezi osobou psychologa/psychoterapeuta a 
facilitátorem?'' Probandi vnímali spíše rozdíl v technice, ve způsobu práce, než 

v samé osobě. Opět zde zaznělo, že facilitátor konstelací musí mít více intuice než 

psycholog. 

"Je to minimálně jinej úhel pohledu. Řekněme stejné téma, jiná metoda ... těžko říct, 
možná by bylo na škodu (aby konstelace stavil psychologicky vzdělaný člověk, 
pozn.). Protože před jen to psychologický myšlení je v jistým směru uzavřený, a 
v tom druhým to samý, zase v jiným směru. A kdyby byl člověk, který by zvládl obojí, 
tak by to bylo úžasný. " 
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V rámci rozhovoru se objevilo téma (tuto otázku jsme nekladli od začátku 

výzkumu), zda by probandi více, pečlivěji vybírali osobu pro konstelace, nebo pro 
individuální psychoterapii. Ukázalo se, že častěji by volili pečlivěji psychologa, 

psychoterapeuta, a to z toho důvodu, že jde o intimnější kontakt, kdežto v rámci 

konstelace jde o skupinovou interakci. 

~ "Objevená témata" (témata, která se v rámci rozhovoru objevila, aniž jsme se na 
ně dotazovali): 

Během provádění rozhovorů, se objevovala také témata, na která jsme při 

vytváření osnovy rozhovoru nepomysleli, přispěli s nimi sami probandi. 

Zaznamenali jsme téma "připravenost pro konstelace," respektive pro práci 

na tématu prostřednictvím konstelace. Setkali jsme se s tím, že konstelace mohou 
někdy odhalit téma, které člověk není připraven řešit. S tím jsou u klientů spojené 

obavy ze zvládnutí dané situace. 

"Zároveň strach, že mi to ukáže něco, co ještě nechci vidět, nechci řešit, že mi to 
ukáže, že mám někde problém, což tuším samozřejmě, ale trochu se jich teda bojím, 
protože to bylo docela rázný, bojím se, co mi to ukáže. " 
"Myslím, že čím je ten c1ověkjako lepší, tím se dostane hloubš, o to to může být pak 
těžší. I mám pocit, že by to mohlo být drsnější, než bych si troufla zvládnout. " 

(Opačný názor:) 

"Já si teda myslím, že stejně ta konstelace c1ověkajako nepustí dál, když na to není 
připravenej. " 

Nedůvěra v proces odehrávající se v rámci konstelace. Jedna klientka sdělila 

pochybnosti vzhledem k dění v konstelacích. Nebyla si jistá tím, zda dění 

v konstelaci může být považováno za skutečné, zda jde jen o hru, atp. 

" ... když to řeknu tak úplně, tak nevím, jestli to, co se tam děje, je pravda, nebo není 
pravda, nevím, proč se to děje a taky si můžu říct, když budu chtít, že takhle to jako 
vůbec není a jak může (zástupce, pozn.) vědět, co má dělat." 

Nebezpečí špatné interpretace. Zaznamenali jsme výpověď o tom, že 

konstelace mohou nést riziko v tom, že se události a dynamika v ní špatně 

interpretují. 

"Aby se to nezneužívalo. I když ono se to vlastně zneužít nedá. Protože tam 
nedosáhnete ničeho, co nemá bejt. Nemůžete věci izolovat. Nemyslím si, že tou 
samotnou konstelací se může ublížit. Může se ublížit samotnou interpretací, že 
můžete přijít k někomu a říct mu -partner ti byl nevěrnej. Ono to tak samozřejmě 
mohlo bejt a ne muselo. " 
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Pět probandů spontánně a nezávisle na sobě sdělilo, že by konstelace 

doporučili do škol. 

U pěti probandek se objevilo téma "partner by na konstelace nikdy nešel," 

jedna dokonce sdělila zásadnější nedůvěru partnera ke konstelacím: ,,Manžel není 

ani rád, že tam chodím, bojí se, že mě ty lidijalw ovlivněj." 

Jedna probandka pracuje s konstelacemi coby s metodou v rámci vlastní 

profese, základní principy konstelací užívá při řešení konfliktů v podnicích, při 
hledání zlepšení, atp. 

Vlastní konstelace a prožívání během nich - nepopsatelná zkušenost. Již na 
začátku práce jsme sdělili, že konstelace jsou zkušeností, kterou je lépe zažít sám na 

sobě. Níže je výpověď, která tento problém hezky ilustruje. 

"Protože tam se děje něco, co se nedá popsat, co se prostě musí zažít. Já ti tady 
něco vykládám, ale ve skutečnosti je to prostě jiný, je to na jiný úrovni. Takže 
v tomhle já bych viděl problém. ·· 

"Voyerismus:" Někteří jedinci vnímali jako negativní fakt, že na semináře o 
konstelacích přicházejí jak jedinci, kteří chtějí pracovat na svém problému, tak ti 

kteří se jen chtějí dívat na ostatní, na jejich problémy. Nic vlastně na konstelacích 

neřeší. Ve skupině našich probandů jsme se setkali právě s jedincem, který se na 
konstelace chodil spíše setkávat s problémy druhých. 

"Se tam sejde talwvá parta lidí a vy je pak vidíte jalw úplně celý, jalw vidíte jim do 
duše. To je supr. Vidíte, co v nich je, co maj za problémy, a tak Vidíte třeba úžasnou 
holku a můžete vidět, co je za n~ co jí všechno ovlivňuje, co si na sebe nenaložila 
ona, ale ten systém jalw. Je to zajímavý. A ted; když bylo lwlečlw posledně a měli 
jsme říkat, s čím tam jdeme, tak já jsem řekl, že mě baví je pozorovat. Ne, že baví, 
ale že je to pro mě užitečný. Tak jsem tam dostal přezdívku voyera." 

10.1. Shrnutí výsledků praktické části 

Na tomto místě se pokusíme shrnout výsledky praktické části, zaměříme se 

přitom hlavně na osvětlení cílů, které jsme si kladli na počátku výzkumu. 

Postoj probandů k metodě. Ukazuje se, že postoj ke konstelacím v rámci 

skupiny našich probandů byl pozitivní. O konstelacích byli z velké většiny 

informováni nějakou blízkou osobou důvěryhodnou osobou či autoritou (terapeut). 

Hodnotili je jako metodu užitečnou, přínosnou, nabízející jiný pohled na témata, 

která řeší, problémy, atp. Jejich postoj se vesměs proměnil od určité nedůvěry a 
pochyb ve chvíli, kdy se o konstelacích dozvěděli, do momentu, kdy s mimi měli 
osobní zkušenost. 
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Subjektivní posouzení faktorů spojených s děním na konstelacích Ukazuje 

se, že významnou roli na dění v konstelacích má osoba facilitátora. Musí to být 

osoba vzbuZltiící di'lvěm, bezpečí, měla by mít určité charisma. Platí zde, že během 

konstelací lidé prožívají silné emoce, skupina se také díky tomuto faktoru velmi 

rychle sbližuje, sjednocuje. Toto sblížení navozuje také fakt, že lidé na semináři 

zastupují v konstelacích často blízké osoby, členy rodiny. Zdá se, že zde působí také 

atmosféra na seminářích. Lidé jsou jakoby více vnímaví, citliví. Zaznamenali jsme 

také roli sugesce v rámci seminářů, působení facilitátora, působení jedinců, kteří už 

jsou s konstelacemi do jisté míry sžití a vyhledávCl:.ií je pro práci na sobě a svých 

tématech (a n~ien pro to). 

Subjektivní hodnocení c!foktivity metody jedincem. Pokud jde o ctck.1ivitu 

rodinných konstelací, není lehké ji určit, mčřit. Ukázalo se, že konstelace často 

pomáhají v jiném pohledu na téma jedince, tím také napomáhají změně v jedinci 

samém. Jedinec pak vnímá své téma, svůj systém, rodinu jinak, většinou s větším 

pochopením, tolerancí a následně tak mění své chování a tím, zdá se, nejednou i 

systém. Naše snahy o přesnější zaznamenání vnímání efektivity tohoto přístupu, 

zaznamenání změny či účinku na škále bohužel nebylo úspěšné. Jedinci sdělovali, 

že není možné toto poměřit. Sdělovali, že jde o déledobější proces působení. 

Namísto zjištění efektivity jsme získali sdělení o tom, do jaké míry se konstelace 

podíleli na zaznamenané změně- konstelace byly pojímány jako jakýsi významný 

kamínek v mozaice, čili jako faktor, který nebyl nejvýznamnější, ale přesto velmi 

důležitý. 

Klady/zápory této metody. Konstelace přinesly jedincům jiný pohled na 

vztahy, příčiny chování. V delším časovém horizontu napomohly nejednou změně 

v systému, která se ale dá vnímat coby důsledek změny v jedinci, jeho přístupu 

k okolí, jeho chování. V rámci práce s konstelacemi si jedinci odžívali silné emoce, 

procházeli jakousi katarzí, což pro ně bylo přínosem. Kladem rodinných konstelací 

je také přítomnost léčebných faktorů vyskytujících se ve skupinové terapii (viz např. 

Yalom, 1999, Kratochvíl, 2001) - např. altmismus, dodávání naděje (nejsem 

s problémem sám), sounáležitost se skupinou, emoční podpora, náhled (dodání 

informací), sebeexplorace, sebeprojevení, již zmíněná katarze. Jedinci vnímali jako 

užitečné dopomčení konstelací pro oblast školství. Pokud jde o zápory, ukazuje se 

jako problematické především určité riziko v souvislosti s nekompetentností 

facilitátora konstelací, s nepřipraveností jedince na práci na tématu, které se 

v konstelacích naznačí, problém s nevhodnou interpretací ukázané dynamiky 

v konstelacích. 

Přijatelnost této metody jedinci. Konstelace byly vnímány jako přijatelná, 

užitečná metoda pro práci na vlastním tématu, pro získání náhledu na dění, vztahy. 

Dalo by se říci, že byly vnímány také jako metoda osobního rozvoje, s důrazem na 

rozvoj v emocionální oblasti, zvýšení empatie, poznání a prožití pocitů, které byly 

jedincům dosud neznámé. Přínos vnímali při stavění konstelace kjejich tématu, při 
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zaslupuváuí jedinců v kunsldaci jiného člověka i při pouhém sledováni procesu 

konstelace. Dční v konstelaci je vždy oslovilo a nabídlo podněty i pro v laslrú živ uL 
Všichtů jedinci by přišli i v budoucnu řešit nějaké své téma na konstelace a 

doporučili by je ostatním. 
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ll) Diskuse 

Domníváme se, ~ přínos praktické části spočívá především v zaznamenání 

osobních zážitků účastníků konstelací, tzn. jejich subjektivních pohledů na tuto 

metodu. Získáváme tak informace od těch, kteří se většinou do diskuse o metodě 

mezi odborníky neangažují, a jejich hlasy tak často nezazní. V knihách o této 

metodě jsme se vždy setkávali především s popisy filozofie B. Hellingera a přepisy 

průběhu konstelací s ilustrujícími ukázkami změn v postavení zástupců v systému. 

Hlavní slovo měl vždy autor této metody nebo terapeuti, kteří s ní pracují či ji 

odmítají, nikdy ne účastníci konstelace. Výpověďmi samotných účastníků jakoby se 

doplnil kontext konstelací, získali jsme detailnější představu o tom, co se 

v konstelacích odehrává,jakje prožívá sám jedinec. 

Zdá se nám zajímavé, že do jisté míry z našeho výzkumu vyplývá i důkaz o 

oblibě krátkodobé a rychlé terapie (tedy tychlých výsledcích) u ldientů (Nardonc, 

2005). Jedinci sice ldasič.tější fonnu prác.:c na tématu u psycholog::~ úplt1ě nezatracují, 

metoda kunsldací jim však připadá lepší -jde 1ychle kjádtu věci, zdá se jim 

opravdovější, citlivější, jde ke kořenům samého problému. Její přitažlivost zároveň 

může spočívat v síle prožitku, prudkosti emocí, okamžitém přívalu podnětů 

vztahujících se k osobním tématům. To vše jako by bylo přitažlivější, než pozvolné 

odhalování témat a problematických oblastí jedince při ,,klasické" psychoterapii. 

Jsme si vědomi toho, že závěry z našeho výzkumu plynoucí není možné 

zobecnit na celou populaci. Náš vzorek byl poměrně malý a pro další zkoumání by 

bylo vhodnější zahrnout vícero probandů. Použití metody polostrukturovaného 

rozhovoru je však časově náročné, zároveň ale přináší řadu informací, které bychom 

za pomoci např. administrovaného dotazníku pravděpodobně nezaznamenali. 

Provádění rozhovorů má v sobě své klady i zápory, pro naše účely však šlo o 

metodu vzhledem k menšímu rozpracování tématu vhodnější. 

Dalším úskalím výzkumu je do jisté míry užití metody "sněhové koule" při 

získávání respondentů. Je zde pravděpodobné riziko, že jsme zachytili jen určitou 

část populace mající zkušenost s konstelacemi. V tomto ohledu by byl 

pravděpodobně výhodnější výzkum s náhodným výběrem probandů, bohužel se 

nám ale nepodařilo toto zajistit (především z důvodu organizace a spolupráce). Za 

klad tohoto postupu pokládáme na druhou stranu otevřenost a vstřícnost probandů, 

jejich ochotu hovořit o vlastních zkušenostech. 

Zajímavé by určitě bylo pokusit se o přesnější zaznamenání efektivity této 

metody. Jedním z problémů v této oblasti je to, že na konstelace nechodí populace 

homogenní pokud jde o problém, diagnózu, atp. V dalším výzkumu by bylo 

užitečné zaměřit se např. jen na jednu úžeji vymezenou problematiku či diagnózu, a 

mít možnost srovnat (např. za pomoci dotazníku, škály) efekt konstelací v různých 

časových horizontech. Toto se nám ale jevilo za našich podnúnek jako 

neproveditelné. 
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Jako zajímavou vidíme také variantu administrování osobnostního dotazníku 

jedincům, kteří se konstelací účastní a kieří je vyhledávají. Na základě tohoto 

bychom mohli přesněji zjistit, zda má skupina účastníků konstelaci společné 

charakteristiky (pokud jde např. o senzitivitu, neurotičnost, atp.) či nikoliv. 

Domníváme se, že přes jmenované nedostatky v rámci výzkumu (zejména 

výběr účastníků, nemožnost zajistit homogenitu vzorku a skupiny) může práce 

nabídnout podněty pro další zkoumání či přispět k diskusi o tomto tématu. Máme za 

to, že už samotné představení a přiblížení metody, která zde existuje a o jejíž 

budoucnosti zatím mnoho nevíme, může být užitečné a inspirující. Možná ji čeká 

budoucnost v podobě jedné z uznávaných metod, možná přijde také budoucnost 

obdobná např. jako u holotropního dýchání; tedy (troufáme si říci) -jeden čas 
módní a populární metoda, po čase však spíše odsun na okraj zájmu odborníků. 

Používání této metody by bylo vhodné podložit dalšími výzkumy o její efektivitě li 

šetřenirn o tom, jak metoda ftmguje. 
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12) Závěr 

V této diplomové práci jsme se zabývali rodinnými konstelacemi Berta 

Ilcllingcra, sebepoznávací mdodou, které se využívá jak. v práci s jeilincem, lak 
skupinou. 

Tato metoda u nás není příliš známou, proto jsme ji chtěli přiblížit, představit 

její filozofii, popsat její průběh a poukázat na zdroje, z nichž vychází. Neusilovali 

jsme tolik o obhajobu či kritiku této metody. Chtěli jsme poukázat na psychologické 

či psychoterapeutické faktory a jevy, kieré lze v konstelacích nalézt. Zaznamenali 

jsme zde především katarzi, sugesci a řadu dalších faktorů zmiňovaných 

v souvislosti se skupinovou terapii - např. altruismus, dodávání naděje, 

sebeexplorace, sugesce, sociální nápodoba, přenos, náhled, význam osobnosti 
facilitátora. 

Domníváme se, že jsme touto prací mimo jiné přispěli do diskuse o 

zmiňované metodě zmapováním subjektivního hodnocení, dojmů a postojů těch, 
kteří si ji zažili sami na sobě. Výsledky z tohoto průzkumu ukazují, že pro některé 

jedince je tato metoda užitečná a považují ji za pro sebe obohacující. Může 

napomoci získat jiný úhel pohledu na osobní tématiku, přináší řadu podnětů pro 
zamyšlení, pomocí změny v jedinci leckdy napomůže i ke změně rodinných vztahů. 

Ukazuje se také, že za užitečné nepovažují jedinci jen stavění konstelace na vlastní 

téma, ale také zastupování v konstelaci někoho druhého, nebo jen pouhé sledování 

průběhu konstelace "z publika" Témata, která se pomocí konstelací odkrývají, jsou 
vesměs lidem blízká, společná, proto i pouhé sledování průběhu konstelace může 

jedince oslovit a nabídnout podněty k zamyšlení nad vlastní rodinou a vztahy. Přínos 

konstelací shledávají někteří také ve zdokonalení vlastní intuice a empatie a vůbec 
obohacení vlastního prožívání. 

Práce se snažila předvést metodu, kterou část populace vyhledává, je jí 

blízká (o čemž svědčí např. uvedené počty účastníků a konstelací u Jana Bílého), 
zároveň ale názory odborníků na ni jsou poměrně rozporuplné. Je otázkou, zda tato 

metoda bude za několik let rozšířenou a běžně užívanou, nebo ztratí-li se o ni zájem. 
My jsme se pokusili zachytit její postavení v této době. 
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Příloha 1 

Polostrukturovaný rozhovor k výzkumu o konstelacích: 
Pohlaví: 
Věk: 

Vzdělání: 

Profese: 
Bydliště: 

Kolik konstelaci máte již za sebou? /senůnái'ů a konstelaci v lastuil:h/ 
Kdy proběhla konstelace, o které budeme mluvít? 
U kterých facilitátorů jste absolvoval/a konstelace: 

(Cesta ke konstelacún) 
~ Jakou cestou jste se dostal/a k rodinným konstelacún? Co jste od této metody očekával/a? Měl/a 
jste nějakou představu této metodě? S čún jste /s jakými pocity atp./ jste na konstelace šel? Přečetl/a 
jste si předtún něco o tom? (Jaký jste z přečteného měl/a dojem? Oslovilo Vás to? Čún?) Co Vám 
předtún bylo o konstelacích řečeno? Proč jste se rozhodl/a přijít na konstelace? Rozhodoval/a jste se 
nějakou dobu? (Co způsobilo, že jste se rozhodl/a na konstelace zajít?) Chtěl/a jste se nejprve podívat, 
jak konstelace probíhají, nějak ~istit, jak fungují z role pozorovatele, nebo jste chtěl/a hned stavět? 

(Téma pro konstelace) 
~ Jaké téma jste přišel/lana konstelace řešit? Můžete nastínit, jak se tato věc vyvíjela v čase? Už jste 
to zkusil/a řešit někde dříve? (Kde? Jak? S jakým výsledkem? Změnilo se tenkrát něco? Co se 
změnilo? Čún si to vysvětlujete?) S jakým odstupem času, jste se vydal/a na konstelace? Co Vás 
přimělo k tomu přijít na konstelaci řešit dané téma? 

(Dojem při vstupu na seminář, průběh) 
~ Jaké jste měl/a pocity, když jste přišel/a na seminář /poprvé/? Jací lidé tam s Vámi byli? (Jací lidé 
tam podle Vás chodí? Jací lidé tam podle Vás nechodí?) Dá se popsat atmosféra ve skupině? Jak celý 
program probíhal? Měl/a jste možnost si vybrat, kdy budete konstelaci stavět? Měl/a jste pro to 
nějakou strategii? Co Vás přimělo se přihlásit ke stavění vlastní konstelace? Máte pocit, že Vás při tom 
ovlivnilo něco, co se událo na semináři? 

(Facilitátor konstelace, terapeut) 
~ Jaký jste měl/a dojem z facilitátora? (Byl nějaký důvod, proč jste šel zrovna na ty konstelace, kam 
jste šel? Volil jste daného facilitátora podle něčeho? /pohlav~ ... /) Měl/a jste o daném člověku nějaké 
informace, doporučení? Zaujal Vás něčún? Líbilo se Vám, jak pracuje? Co se Vám na jeho práci 
hbilo? Bylo něco, co Vás ,,rušilo" na jeho práci? 

(Vlastní konstelace) 
~ Jak Vaše konstelace probíhala? /Uměl/a byste to nakreslit, nějak znázornit?/ Jak jste se při 
konstelaci cítil/a? Co jste vnímal/a? Co Vás při ní nejvíce oslovilo? Pamatujete si, podle čeho jste 
vybíral/a lidi, za zástupce do vlastní konstelace? Byl při procesu konstelace nějaký zlomový okamžik, 
který pokládáte za důležitý? Překvapilo Vás při tom něco? Byl průběh takový, jaký jste jej očekával/a? 
Ztotožňoval/a jste se s tún, co zažívali daní zástupci, nebo jste si říkal/a: "to tak vůbec není ... "? 
Pamatujete si nějaké detaily z procesu vlastní konstelace? (věty, pozice, ... ) Pamatujete si, jak pracoval 
při Vaší konstelaci terapeut, facilitátor? 

(V stup do vlastní konstelace) 
~ Jaké pro Vás bylo vstoupit za sebe do konstelace? Trvalo nějakou chvíli, než jste něco začal/a cítit? 
Pamatujete si, co se dělo poté, co jste do konstelace vstoupil/a? V jakém okamžiku facilitátor 
konstelaci ukončil? Měl/a jste pocit, že to bylo ve správný moment? Víte, jak dlouho Vaše konstelace 
probíhala? Vnúnal/a jste ten čas stejně, nebo jinak? Jak jste se cítil/a v závěru konstelace? Myslel jste 
na něco, někoho z rodiny, ... ? Vzpomináte se na bezprostřední dobu po konstelaci? Jak Vám bylo? 
Měl jste chuť něco udělat? Ponoukalo Vás to k něčemu? 
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(Období po konstelaci) 
~ Pamatujete si na to, jak jste se cítil/a, když jste přišel!la poté domů /do systému, o kterém byla 
konst~l:m~/? (M~l/r1 jst~ pocit, že se udťih.l nějaká změnu? Mčllu jste pocit, že se k sobě chováte jinak, 
že je něco jiného? Jak jste si to vysvětloval/a?) Chtěl/a jste o tom s ostatními hovořit? Došlo k tomu? 
Hovořil/a jste o tom s nčkým? Čekal/a jste nějakou změnu v systému? Zaznrunenullu jste v lémulu, nu 
kterém jste chtěl/a v souvislosti s rodinou pracovat, od doby postave1ú konstelace celkově změnu? 

(Pukuu uušlu k~ zrněně:) 
..,.. Přisuzujete poch1 na dané změně také postavené konstelaci? Nakolik? 0-10- O (konstelace neměla 
na danou věc žádný vliv), 1 O (7a posun v problému vdččím z velké části jen konstelaci). (Co Vás vede 
k tomu přisuzovat změnu právě konstelaci? - pokud tomu tak je) Do jaké míry měl na Vámi řešenou 
věc podíl ča'i? (škála 0-1 O) Uvědomujete si případně nějaké další faktory, které zde měly vliv? Dá se 
jejich vliv určit na škále? Jak se daná věc změnila? Jaké jsou konkrétní rozdíly? Kdy jste si změnu 
uvědomil/a? Uvědomili si ji i ostatní v rodině /systému/? Sdělil/a jste jím tehdy, že jste byli na 
konstelacích řešit právě dané téma? (Jak na to reagovali?) 

(Hodnocení konstelací) 
~ Jak s odstupem času metodu rodinných konstelací hodnotíte? Co Vás na ní zaujalo? Přišel/la byste 
se znovu podívat na nějaké své téma, záležitost pomocí konstelace? (Chodíte stále na konstelace?- Co 
tím získáváte?) Jak si vysvětlujete to, že konstelace "fungují"? (tj. že lidé zažívají tytéž pocity, jako 
členové systému, že mohou pomoci) Co Vám spíše pomohlo- prožít si dynamiku v konstelaci, vidět 
to, ... ? Komu byste konstelace doporučil/a? (Komu byste je nedoporučil/a?) Doporučil/a byste je 
svým přátelům? Pro jaká témata jsou dle Vás konstelace nejlepší, užitečné? Jsou témata, pro která 
byste konstelace nedoporučil/a? Jsou témata, která byste na konstelace nešel/a řešit? 

(Doplňující otázky) 
~ Myslíte si, že byste si Ulllěl postavit konstelaci sám? Stavíte si někdy konstelace? Co je dle Vás 
třeba k tomu, aby člověk mohl dělat facilitátora konstelací? (Jaký by měl takový člověk být?) Vnímáte 
zásadní rozdíl mezi osobou psychologa/psychoterapeuta a facilitátora konstelací? Dá se posoudit, co je 
přínosnější- vlastní konstelace, nebo stání v konstelaci někoho cizího, případně i jen pouhé sledování 
konstelace jako pozorovatel? Kdybyste v budoucnu řešil/a osobní problém, dala byste spíše přednost 
jeho řešení u psychologa/terapeuta, nebo za pomoci konstelací? 
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Ukázky rozhovorů 

Polostrukturovaný rozhovor k výzkumu o konstelacích: 1 

Pohlaví: žena 
Věk: 55 
Vzdělání: VŠ, obor učitelství angličtina, ruský jazyk /profese- učitelka angličtiny/ 
Bydliště /vesnice, město, velkoměsto, .. ./:Praha 
Rodinný stav: vdaná, dvě děti ( dcem 28), syn (3I) 
(Kolik konstelací už máte za sebou?- 4, dvě ,,zkušební," I u Doris, I s Jonášem 
Kdy proběhla konstelace, o které tu hlavně budeme mluvit?- září 05 -lj. cca pět měsíců 

Okruhy otázek: 

(Uvedení do situace vlastní současné rodiny) Tahle moje rodina byla do doby přesně před rokem 
naprosto ideální z mého úhlu pohledu. Žádný úmrtí, žádný problémy, obě dvě děti naprosto skvělí, 
vystudovaly vysoký školy, což není to nejpodstatnější, ale podařilo se jim to. Měla jsem pocit, že moje 
rodina je skvělá, a rozumíme si, a věříme si, a jsme prostě spolu. A loní přesně touhle dobou jsem se 
dozvěděla, že můj manžel má milenku. Tohlecto poznání mě hodně zasáhlo, a pak jsem začala jakoby 
zpětně ~išťovat, že ten poměr trvá už dlouho a uvědomila jsem si, že už jsem to věděla, ale nechtěla 
jsem to vědět. Určitý souvislosti už to tenkrát dávaly znát, ale já jsem to prostě nechtěla vědět. 
Upřímně řečeno bych to nechtěla vědět ani teď, ale už se s tím nedá nic dělat. A jsem vlastně ráda, že 
jsem se to dozvěděla, protože se tím aspoň začala řešit poměrně velká spousta věcí. Asi 14dníjsem si 
to v sobě řešila, jestli to mám manželovi říct, že to vím, velmi jsem trpěla, pak najednou mi došlo, že 
ten, kdo by měl trpět nejsem já, ale můj muž, pokud už někdo by měl trpět, a v tu chvíli jsem byla 
přesvědčená, že tu není co řešit, že mu to řeknu. On to samozřejmě ze začátku popíral, ale pak ty 
důkazy byly natolik pádný, že se nedalo. Já jsem měla představu, že se té milenky vzdá, on s tím 
souhlasil, ale prý to nemůže udělat teď hned, že na to potřebuje čas. Dohodli jsme se, že půjdeme do 
manželský poradny, abychom zkusili někoho nezávislýho, kdo by nám ukázal, jak na to. Opravdu 
jsme nevěděli, kudy dál. Dostali jsme se do mrtvýho bodu a nemohli jsme dál. Tak jsme si našli 
vlastně Jonáše a s ním jsme začali pracovat, můj muž tam byl jen dvakrát, já k němu už chodím delší 
dobu. A pak jsem si vlastně udělala tu konstelaci na něj u Doris. A řekla bych, že tenhleten můj 
problém se vlastně jakoby projevil u mojí dcery, která se vdala před dvěma lety, byli spolu sedm let, 
takže se dost znali. Ona ale začala být v tom vztahu nespokojená už delší dobu, ale začala o tom mluvit 
v podstatě prakticky ve stejnou dobu, ve kterou jsem já procházela touhle situací, začala o tom mluvit a 
říkat, co se u nich děje. Nebylo to žádný zyzický násilí, nic, byla jen nespokojená ve vztahu. Více méně 
tohle vyústilo v odchod od manžela. Začátkem ledna letošního roku od manžela odešla, na 99procent 
se budou rozvádět. Já s manželem se rozvádět nechci, mám ho pořád ráda, ale on ještě pořád tu 
milenku má. Teď se snažím to nějak ustát a snažím se to dořešit. Řeším ale asi jenom já a můj manžel 
je spokojený s tím, jak to je. A ta konstelace s Doris mi moc a moc pomohla. Jestli chcete, já o ní 
klidně můžu mluvit. /Budeme o ní mluvit později, určitě./) 
(Jak jste se dostala ke konstelacím?) Od Jonáše. Jonáš mi o nich řekl jako první, dal mi odkaz na 

internet, já jsem si tam něco málo přečetla a pak jsem se ho na to ptala. Mně hned bylo jasný, že je to 
něco pro mě. Můj manžel si to taky četl, dostali jsme se k tomu vlastně oba dva stejně, ale on si to 
jenom přečetl a vzal to na vědomí, to bylo všechno. Já jsem hned věděla, že je to něco pro mě, pak 
jsem se s Jonášem domlouvala, koho on by mi z tý nabídky lidí, kteří konstelace dělají doporučil. A on 
mi právě doporučil Adélu, to byly dvě jednodenní, s tím, že si to vyzkouším a že potom bych mohla 
zkusit Doris. A ono se to tak krásně poskládalo, že nakonec ta Doris vyšla, i u ní mi ta moje konstelace 
vyšla, což samo o sobě byl takový malý zázrak. A tak to mělo bejt. /pohnutí/ 
(Očekávala jste něco od této metody? Měla jste nějaká očekávání?) Já jsem vlastně nevěděla, 
co mám očekávat. Na první konstelace jsem byla s dcerou u té Adély a tam jsme vlastně vůbec 
nevěděly, co máme očekávat. Ale věděly jsme, že to chceme poznat. Ta první konstelace pro nás byla 
šokující v tom, že jsme viděly jak jednak problémy ostatních lidí, protože člověk si v podstatě myslí, 
že problémy má jenom on a najednou vidí, že lidi, o kterých byste na první pohled vůbec neřekla, že 
mají problém, a přesto jejich problémy byly, no uvědomila jsem si, že vlastně moje problémy byly 
naprosto zanedbatelný ve srovnání s jejich. To bylo jedno. Takže n<Yednou se mi to jakoby 
*dnodušilo. A viděla jsem, že ti lidé, kteří si tam tu konstelaci dělali, tak byli velmi otevření, a 
spousta těch věcí, které oni říkali, nebo které se tam odehrávaly, měly pro mě velkou výpověď. Já jsem 
se v tom viděla. V určitých situacích jsem se viděla já a viděla jsem, jak oni reagují, jak já jsem 
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reagovala, viděla jsem, co z toho vychází, jaký resumé. A to pro mě byl neskutečný zážitek. A stejnej 
zážitek měla moje dcera. To bylo jednodenní a my jsme odtamtud odcházely úplně stoprocentně 
vyčerpaný, ale s takovým vnitřním klidem. A obě dvě jsme tam tenkrát v jedné konstelaci 
vystupovaly. Vybrali si nás za jednoho člena té konstelace. Já jsem si vlastně nedovedla představit, jak 
ten člověk, kterýho si vyberou, jak ví, co má dělat. Protože dokud to neprožijete, to nemůžete vědět. 
Viděla jsem, že všichni se chovali velmi přirozeně, ale říkala jsem si, dokud jsem do toho nevstoupila, 
jak ti lidi mi'1žou vědět, co mají dělat, co mají říkat, jak se mají chovat. t\ pak jsem byla vybraná jú, u 
když jsem se do té konstelace dostala, tak jsem najednou, tam člověk nepřemýšlí, tam naprosto volně 
reaguje, tak jak reaguje, tam není nic vykalkulovanýho. Já jsem proslě přesně věděla, co mám říkat a 
jak se mám chovat. Úplně přesně jsem to věděla. Když ta konslclact: skončila, tak jsem byla taky 
velmi unavená, a pak jsme o tom znova s dcerou mluvily o přestávce a ona se mě ptala, jak jsi věděla, 
co máš říkat? A já jí řekla: to poznáš. A shodou okolností pak vybrali jí do konstelace a viděla jsem na 
ní, že taky věděla, co má říkat. Říkala pak, to přišlo samo, teď už vím, jak to funguje .... Opravdu jsem 
tedy nevěděla, co mám očekávat, šla jsem se na to podívat, a chtěla jsem víceméně ~istit, jak to 
probíhá, co se tam děje. 
(Měla jste o této metodě nějakou představu?) No, viděla jsem něco na internetu, tam byly nějaký 
odkazy, četla jsem, co psala Adéla a ještě i další odkazy na konstelace od dalších lidí, takže jsem tam 
četla třeba reakce lidí, kteří tím prošli, takže takovouhle ... 
(S čím jste, s jakými pocity jste na konstelace šla?) Bála jsem se. Nejistota. Něco opravdu 
takovýho, já jsem měla pocit, že je to něco závažnýho, a když člověk neví přesně, do čeho jde, tak to 
bylo takový, no dalo by se to srovnat s tím, jako když jdete k zubaří a nevíte, co vás čeká, ovšem na 
rozdíl od zubaře tady ten zážitek byl podstatně přínosnější a mnohem příjemnější, než u zubaře, ale asi 
tak bych to srovnala. 
(Čím to, že Vám Jonáš /terapeut v poradně, pozn./ konstelace doporučil? Jak jste se 
k tomuto tématu dostali?) U toho Jonáše to asi taky vyplynulo z toho, že když jsme bavili o mně, tak 
já jsem mu říkala, že už asi rok, no když mi začaly ty problémy, tak jedna kamarádka mi doporučila 
psycholožku, ke který chodí, a ona byla vlastně první, ke komu jsem se dostala, což bylo loni koncem 
února, a ona sama pořádá semináře psychologický, a já jsem na některý ty semináře, vybírala jsem si, 
začala chodit, a to je taková jakoby skupinová, skupinový semináře o linii původní rodiny, a o bytě a 
domě a tak, a to mi moc pomáhalo a tohle jsem vlastně říkala Jonášovi a on mi říkal, jo jo jo, a tak 
jsem se tak bavili a on mi říkal, vy už na ty konstelace můžete jít bez problémů, protože vy už jste 
určitou cestu ušla a vy už jste na ně přípravená O mým manželovi si tak jistej nebyl, ale říkal, že on 
pravděpodobně není ještě tak daleko, aby na ně mohl jít. 
(Šla jste už na první seminář s tím, že si postavíte konstelaci, nebo jste se chtěla spíše jen 
podívat?) Nejprve jsem šla s tím, že se chci podívat, ani do toho kruhu jsem vždycky nechodila, a i to 
mi dost stačilo. Podruhé jsem byla na konstelaci sama, to jsem o tu konstelaci dost stála, ale nakonec 
jsem si jí stavěla až u té Doris. 
(Jaké téma jste přišla na konstelace řešit?) Já jsem měla dvě témata. Moji matku, čili moji 
původní rodinu a ty partnerský vztahy. Celou dobu jsem byla přesvědčená, že pokud ta konstelace 
vyjde, že si řeknu o tu moji matku, protože to bylo v době, kdy mě to velmi trápilo, moje matka 
zemřela loni v březnu a já jsem cítila, že tam něco potřebuju ~istit, že tam něco je, a že se bez toho 
nemůžu pohnout dál, tak to najednou pro mě bylo jakýsi hlavní téma. Když ta konstelace na mě vyšla, 
tak ještě když jsem si před tu Doris stoupala, tak jsem měla v hlavě to téma mojí původní rodiny, a 
v momentě, kdy se mě Doris zeptala, tak jaký je Váš přlběh, tak já v tu chvíli, aniž bych o čemkoliv 
přemýšlela, jsem si vybrala ty partnerský vztahy. Samotnou mě to velmi překvapilo. Ale když jsem to 
pak říkala Jonášovi, tak on mi říkal- já jsem to věděl. /smich/ 
(Můžete nastínit, jak se tohle Vaše téma vyvíjelo v čase? Jak ten vztah tenkrát, když jste na 
něm začala pracovat, vypadal?) Ten vztah jsem vnímala jako vztah, kterej najednou přestal 
existovat. My jsme n<Yednou nebyli spolu, my jsme byli vedle sebe. A to v podstatě trvá do teďka. I 
když už tam to spolu trošičku je, ale tenkrát to nebylo. My jsme spolu byli, ale ze setrvačnosti. 
Najednou jsme byli úplně oddělený od sebe. Ne spolu. A to když jsem si uvědomila, tak to pro mě 
bylo velmi nepříjemný poznání a tenhle moment mě přivedl k tomu, že s tím chci něco udělat. Buď ať 
jdeme od sebe, nebo ať se pokusíme nalézt cestu, abychom zase mohli být spolu. 
(Když jste chodila k Jonášovi, došlo podle Vás k nějakým změnám v tomhle vztahu?) U 
Jonáše - sama za sebe - z mý strany ano, došlo ke změně, o manželovi mluvit nemůžu, protože to je, 
on to pravděpodobně vidí jinak, z mýho úhlu pohledu se to z jeho strany neposunulo. Asi tak. I když 
možná bych měla být úplně spravedlivá, jak o tom mluvím, uvědomuju si jednu věc, protože Jonáš 
nám navrhl, abychom si zkusili žít chvíli odděleně od sebe, a my jsme nějak nevěděli jak to 
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zorganizovat, manžel pak přišel s návrhem, že by se odstěhoval a taky to skutečně udělal. Bylo to na 
konci srpna, takže se dalo na naší chatě vegetovat, máme ji kousíček od prahy, takže to nebyl problém, 
takže jsme chvíli, takhle, on řekl, že se odstěhuje na tři měsíce, byl tam čtrnáct dní, s tím že pak 
postupně se to začalo převracet tak, že byl třeba na chatě den a pak tři dny doma. Bylo to takové 
spontánní, ne že bychom se nějak dohadovali. Těch 14 dní, co jsme byli od sebe, mi bylo napůl velmi 
dobře a napůl velmi špatně. Půlka to bylo uklidnění toho, že tam není, ale zároveň ta druhá půlka ho 
postrádala. Takže já jsem byla na takový houpačce, byla jsem ráda, když mi večer zavolal. Měla jsem 
velkou radost, bylo evidentní, že se mnou chce mluvit, měl radost, že mě slyší. A tohleto už jsem 
nezažila ani nepamatuju a najednou to tam bylo. Tak jsem si uvědomila, že mezi náma pořád ještě 
něco je. Občas jsem pak jela i na tu chatu a my jsme tam pak opravdu byli spolu. To bylo po velmi 
dlouhý době, kdy jsme byli zase spolu. I on to konstatoval, že cítí, že najednou jsme spolu. A to bylo 
moc příjemný. Posílena tímhletímjsem šla na ty konstelace a to bylo tak všechno propojený zároveň. 
(Po jak dlouhé době od spolupráce s Jonášem jste šla na seminář o konstelacích?) Od 
Jonášova počátku - to byly dva měsíce, od začátku července do začátku září, na první konstelace jsem 
už ale šla po měsíci, tam jsem tedy nic neřešila. 
(Jak jste se cítila, když jste přišla na ten seminář?) Měla jsem pocit, že přesto že jsem ty lidi 
viděla poprvé, tak jsem měla pocit, že jsou to lidi, který znám. Bylo nás tam hodně, 25, 30, a přesto 
jsem měla pocit, že už jsem s těma lidma už někdy setkala. Takový zvláštní, okamžitě jsem se mezi 
nima cítila dobře, a bylo to opravdu jak známý. 
(Jak si to vysvětlujete?) Tam byla taková zvláštní energie v té místnosti. Užjak se do tý místnosti 
vešlo, tak člověk cítil, že tam je něco, co nás všechny spojuje. (Dá se nějak říci, jací lidé podle Vás, 
chodí na tyto semináře?) U některých lidí jsem měla pocit, jakobych v nich viděla svůj obraz, tak 
jak já vnímám sama sebe, tak jsem najednou měla pocit, že ten, kdo sedí naproti mně, to jsem já. 
Specielně u některých žen, tak přestože vypadaly úplně jinak než já, ale já jsem měla pocit, že se 
dívám sama na sebe. Proč to tak bylo, já vůbec nevim. Ale zase na druhou stranu někteří lidi, nebylo 
jich moc, ale byli mi výrazně nesympatický. Výrazně nesympatický. Taky nedokážu říct proč. Nevím, 
něco na nich bylo. 
(Jak celý program probíhal?) Takže nejdřív byly takový relaxační pětiminutovky, s hudbou, to bylo 
moc příjemný, kdo chtěl, mohl se pohybovat, kdo nechtěl, seděl, ležel, to bylo moc příjemný. 
V průběhu těchhletěch pětiminutovek bylo cítit, jak se ta skupina, jakobychom se všichni chytali za 
ruce. Jako že se ten kruh jakoby uzavírá ale ne uzavíral v tom negativním smyslu, ale spíš spojoval. 
Tak. Včetně Doris a včetně jejího manžela, který tam u toho taky byl. Potom vlastně Doris řekla jenom 
pár vět o tom, jak ty konstelace budou probíhat, pro ty, co to ještě nikdy, nebo u ní nebyli, a měla tam 
tlumočnici s sebou, protože ona vlastně to vede všechno v němčině, případně v angličtině ale přeci 
jenom tady bylo potřeba tlumočníka, tak měla s sebou takovou mladou dívčinu, která tlumočila 
simultánně to, co ona říkala Myslím s~ že 99% rozumělo tomu, co říkala, ale samozřejmě ten překlad 
tam byl. Ze začátku jsem si myslela, protože u toho popisu těch konstelací bylo, že to bude 
s tlumočníkem, a já jsem si dost dobře nedovedla představit, jak ten tlumočník do toho může 
zapadnout, měla jsem pocit, že to musí být rušivý element, ale byla jsem moc překvapená, když jsem 
~istila, že to vůbec nevnímám, a už vůbec ne negativně, že ten tlumočník do toho vstupuje. To bylo 
takový napojení, že tam vůbec nebyl žádnej předěl nebo něco, co by rušilo. Nějakej rušivej element, 
vůbec ne. Takže ta dívčina tlumočila, co říkala Doris, a samozřejmě i to, co říkali ti účastníci. 
(Jak vlastně probíhalo losování, kdo si bude stavět konstelaci?) Nastoupila konstelace, lidi šli 
do kruhu, kdo chtěl, a Doris roztáčela takový dřívko, a na koho ukázalo, tak ten si tu konstelaci stavěl. 
Bylo zajímavý, že když jsem třeba byla u Adély, tak po každé té konstelaci Adéla dělala třeba pět 
deset minut přestávku, a Doris naopak nechtěla, aby, přestávky vůbec mezi jednotlivýma 
konstelacema nedělala, a dokonce ani nechtěla, abychom odcházeli z té místnosti, pokud to bylo 
samozřejmě nezbytné, tak kdo chtěl mohl odejít kdykoliv, ale abychom jaksi houfuě odcházeli, to ne, 
ona je vlastně na sebe navazovala prakticky úplně bez přestávky. To bylo zvláštní, ale aspoň teda já 
jsem to vnímala jako pozitivní věc. Nebylo to únavnější než třeba jako u Adély, to vůbec ne, tak to 
prostě plynulo a pokračovalo bez přerušování a ona vysvětlovala, že nechce, aby se ta energie z tý 
místnosti zbytečně odčerpávala 
(Ovlivnilo Vás něco v tom, že jste se rozhodla si konstelaci postavit?) Určitě zkušenosti 
z minulých seminářů. Vnitřně jsem cítila, že teď už jsem na tu konstelaci připravená a že už jí 
doopravdy chci. U té Adély to bylo spíše takový ošahávání, a takový ~išťování možností, kdežto tady 
jsem už přesně věděla, že už jí chci. Kdyby bejvala u té Doris nevyšla, tak bych sice byla zklamaná, 
ale bejvalo by mě to neodradilo od toho, abych ji neudělala u Adély nebo někoho jinýho. To určitě ne. 
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(Jak na vás zapůsobil facilitátor? Jaký jste z něho měla dojem?) Ve srovnání s Adélou, 
v žádným případě to nemyslím jako kritiku Adély, to vůbec ne, to jsou dva naprosto rozdilný typy, 
Dorisje velmi silná osobnost, která dokáže člověka, nebo vůbec, tu skupinu, jí dokáže vést, a tak jako 
rozpohybovat, v uvozovkách do zvláštního takovýho stavu, kdy máte pocit, že to, co vidíte a co se tam 
děje se velmi intenzivně prožívá Velmi intenzivní prožitek je to. A je to takový jakoby rázný, 
v žádným případě nátlak, to vůbec ne, ale taková rozhodnost. Rozhodnost. Což u Adély nebylo, ta to 
nechala víc plynout, ta Doris do toho přeci jenom víc zasahovala, ne že by lidí přerušovala nebo říkala 
tohle teď ne, ale ona velmi, vlastně tu konstelaci si každý stavil ze začátku ze dvou maximálně ze tří 
dalších lidí, ale ve finále prakticky v každý tý konstelaci bylo těch lidí aspoň pět, šest, někdy i osm 
deset. Jakmile se objevil někdo nebo něco, tak okamžitě sama buď posílala toho člověka jehož 
konstelace se stavěla, anebo šahala po lidech a dávala je do těch konstelac~ a stavěla je tam sama, což 
ve srovnání s Adélou bylo jinak. Řekla bych že šla hodně do hloubky, hodně hluboko. 
(Bylo pro vás důležité, že to byla žena?) Ne, šla bych i na muže, dokonce o tom uvažuju, to by mi 
nevadilo. 
(Rušilo Vás něco na práci Doris coby facilitátora?) Ne, nebyl tamjedinej rušivej element. 
(Vzpomínáte si na tu vlastní konstelaci? Pamatujete si, jak probíhala?) Vzpomínám si velmi 
dobře, ano. První pro mě zvláštní moment bylo, že když jsem tam šla, tak jsem šla vlastně s jiným 
tématem, než které jsem nakonec řešila. To byl první moment, ale v tu chvíli, byla jsem trošku 
nervózní, nedokážu říct, možná jsem měla i strach trošku z toho, co se dozvím, protože jsem z těch 
ostatních konstelací viděla, že ty lidi se dozvídají věci, který opravdu nejsou příjemný, takže taková 
trošku nejistota. Člověk neví, co se dozví, ale chtěla jsem to. Chtěla jsem se to dozvědět. Takže Doris 
se mě zeptala na ten pňběh, krátkej pňběh, takže jsem ho řekla, dívčina překládala, takže Doris mi 
řekla, abych si vybrala někoho misto sebe, někoho misto manžela a někoho misto milenky. Takže 
jsem se tak rozhlížela po těch lidech, místo manžela to byl zcela jednoznačně člověk, kterej byl mýmu 
manželovi velmi podobnej, fYzicky, za milenku, já ji znám, takže jsem mohla jaksi i s tím zyzičnem 
pracovat, ta hyla taky (Jplně přesm\ tn hyl::t kopie, a místo sebe jsem si vybrala dívčinu, kierá 
představovala mě v takových mých mezi 15 a 20. mladá dívčina, s copama, taková relativně energická 
a já jsem okamžitě věděla, že to bude ona. Takže ta byla místo mě. Takže jsem sije rozestavila, tak jak 
si myslím, že by měli stát. takže byl manžel, proti němu stála ne moc daleko ta milenka a sebe sem 
postavila proti manželovi. Pak jsem vlastně odešla a jenom jsem sledovala, co se děje. Ta milenka 
zůstala celou dobu naprosto v klidu, nezúčastněná, jenom tak se dívala a manžel taky stál více méně 
tak jako ho to nevzrušovalo vůbec, a když se ho Doris ptala, jaký má pocity, říkal -já jsem v klidu, 
mně není špatně, já jsem v pořádku, já jsem v klidu. A já jsem se začala od něj vzdalovat ke straně a 
taková jsem začala bejt jako nervózní a tak jsem jako pobíhala, nejdřív okolo něj, pak jsem od něj 
odbíhala, a byla jsem opravdu taková nervózní, a měla jsem pocit, že mi něco uniká, že bych něco 
chtěla udělat, vím, že bych něco měla udělat ale nevím co, a pak jsem zůstala stát zády k němu, a byla 
jsem hrozně nešťastná. Mýho muže to nechalo naprosto v klidu, ta milenka byla taky naprosto v klidu, 
nezúčastněná, tý se to netýkalo. No a Doris se ptala manžela, co ke mně cítí, a on říkal: jako jo, je to 
moje žena, já o ní vím, ale to je všechno, já nevím, proč ona tohleto dělá, já po ní nic nechci, já jsem jí 
níc nenakazoval, nezakazoval, nic, to ona sama se takhle ... takže Doris se ho ptala, jestli na mě ne jako 
žárlí, ale jestli má pocit, že jsem jistota pro něj, a on řilml: jo, samozřejmě, naprosto, já o ní vůbec 
nemám strach, je to člověk, o kterým vím, že je u mě, a jestli má pocit, že o mě musí bojovat, ,,ne, 
vůbec ne, ta je pořád se mnou. Nemusím pro to vůbec nic udělat. Doris potom šla a vytáhla 3 nebo 4 
muže, napůl to tedy byly ženy, bylo tam málo mužů, tohleto jsou potencionální přátelé, nechci říct 
milenci, přátelé blízcí vaší ženy. A postavila je takhle do řady k němu, z boku, a říkala mu, když se na 
ně podíváte, co to s vámi udělá? ,,no, to jsem nervózní, když je vidím, tak to jsem nervózní, a já když 
jsem to viděla, tak jsem se k nim pomalu začala přibližovat, s takovým sebevědomým výrazem, a 
Doris říkala- běžte k nim, jsou to vaši blízcí přátelé. Ale tak jako zaflirtujte si. Tak jsem tak jednoho 
vzala za ruku, na mým manželovi bylo vidět, že to mu teda hrozně vadí, a Doris se ho ptala, jakej má 
pocit, a on říkal- "No takhle ne, takhle to bejt nemůže," a ona říkala- ,,A když Vy máte milenku, tak 
to je v pořádku?" "No, to jo, ale to se jí nijak nedotýká." A, "No tak dobře, ale když se jí to nijak 
nedotýká, tak vás se nemůže dotýkat ani tohleto." A pak mě říkala, abych začala s nima flirtovat víc, 
tak jsem taky začala víc, a oni tak jako přívětivě ke mně, ale bylo to spíš na přátelský bázi takový, bylo 
to trochu flirtování, ale opravdu jako blízký přátelství. Můj muž z toho byl opravdu velmi velmi 
nervózní, naštvanej, a měl takový jako tendence se s nima i poprat, že jako tak to nebude, já jsem jeho. 
A Doris mu říkala- ,,Ale Vy pro to nic neděláte, Vy se vůbec nesnažíte, aby byla Vaše, Vy to 
považujete za samozřejmý, ale tak to nemusí být. Vy proto musíte taky něco udělat, aby byla Vaše." 
Ta milenka na to taky koukala a Doris se jí taky ptala, ona říkala - "No já jsem úplně vně, mě se to 
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vůbec netýká, co ona tam dělá, to mě opravdu vůbec nezajímá, já v tom opravdu vůbec nefiguruju. Se 
mnou to nemá nic společnýho." Ta byla vlastně pořád mimo .... Já jsem potom do té konstelace 
vstoupila, šla jsem k mýmu muži, chvíli jsme se tak na sebe díval~ a mně to bylo hrozně líto, že on 
vlastně mě vnímá jako někoho, kdo je jeho, ale vlastně se o to nemusí vůbec zasloužit, nějak to 
podpořit, nemusí se mnou komunikovat, bylo mi to moc líto. A jak jsem byla u něj, tak už to bylo zase 
takový jako ,,Jo, užjseš tady, vím vo tobě, ale to je všechno. Víc pro tebe neudělám." A Doris se ho 
ptala, tak jako co a on řikal - ,,No, teď je u mě, teď je to v pořádku." ,,A chcete pro to něco udělat?" 
"Ne, já nemusím, když je ona takhle u mě." A mně to bylo líto, já jsem u něj chtěla bejt, jinak bych 
tam nebyla, ale bylo mi to líto, že on to považuje za naprostou samozřejmost. A že to je všechno, co on 
pro to udělá A proč teda on by se sebou něco udělal? Něco pro sebe. Doris mu taky řikala- "Tak 
udělejte něco pro sebe, vždyť i Vy jste v tom vztahu, udělejte to pro Vás." Ale on zase- ,,Já nemusím, 
já jsem takhle spokojenej." A tak jsem tak stála proti němu, koukali jsme jeden druhýmu do očí, mně 
bylo prostě všechno líto, že to považuje za naprostou samozřejmost. Tak jsem se na sebe dívali, a 
Doris mi řikala, ,,Přestaňte mít všechno pod kontrolou. Přestaňte to kontrolovat." /pohnutí v hlase/ A 
já jsem v tu chvíli ~istila, že já se to vlastně snažím mít všechno pod kontrolou, a ukočírovat, a moc se 
mi to nedaří, a já jsem se snažila všechny okolo nasměrovat a mít to prostě pod kontrolou a ono se mi 
to nedařílo, a tim pádem jsem neměla pod kontrolou ani sama sebe, a já jsem na to Doris řekla- ,,Ale 
to přece nejde, když to nebudu mít pod kontrolou, já se zhroutim." A ona řikala ,,A proč byste se 
nemohla zhroutit," a já jsem se v tu chvíli sesula k zemi, a řikala jsem ,,Ale já jsem nevěděla, že se 
můžu zhroutit, a ona řikala, ,,Ale vy se musíte zhroutit, protože když to neuděláte, tak to pořád bude 
stejný, přestaňte to mít pod kontrolou, a klidně si dovolte se zhroutit, proč byste se nemohla zhroutit, 
vždyť toho je na vás tolik, že si to můžete, naopak vy si to musíte dovolit." Takže jsem se zhroutila, 
ležela jsem, strašně jsem plakala, ale to byl takový ten úlevný pláč. Klepala jsem se, třásla jsem se a 
úžtcmý bylo, že Len rrulj munžcl si tcda kleknu! vedle mě a hladil mě po ramt:tti, u llržel mC za ruku, a 
pak. droúili oslalrú a Doris už pomalu ukončovala tuhlctu konstelaci ukončovala, ale neukončila ji 
stoprocentně, a řikala- ,,A teď všichni dělejte, to, co chcete, ale dělejte to tak, abyste byli jako součástí 
toho částečnýho zhroucení, a toho uvolňování, který tady je." 90% těch lidí přišlo ke mně a buď mě 
pohladili, nebo si ke mně sedli, nikdo nemluvil, ale já jsem cítila, že ty lidí jsou tu prostě se mnou, a že 
mi dodávají sílu, a že mi řikaj, že to je dobře a že takhle to má být, že to nemám mít pod kontrolou, 
protože to je špatně, a že jsem teď udělala to nejlepší, co jsem mohla /velké pohnutí v hlase, slzy v 
očích!. To byl tak silnej moment, a byla jsem neskutečně vyčerpaná, ale byla to úlevná únava, ze který 
do teďka čerpám. Mnohokrát si to přehrávám a jednotlivý detaily si tam nacházím. 
(Mluvila jste o tom s manželem?) Manželovi jsem o té konstelaci nevyprávěla. On o ní věděl, 
věděl, že tam jdu, pak se mě ptal na to, jak to tam bylo, já jsem mu některé konstelace vyprávěla. 
Opravdu ho to zajímalo, to jsem na něm viděla. A on pak řekl- ,,Ale neřekla jsi mi to hlavní, tu tvou 
konstelaci." A já mu řekla- ,,Ale to byla moje konstelace, a jestli ty chceš konstelaci, tak si ji běž 
postavit, ale tahle byla jenom moje, ale tu já ti neřeknu." A on- ,,Ale ta by mě nejvíc zajímala" Já 
jsem ale řekla - "Ale ta je moje. Možná někdy časem, ti o ní něco řeknu, ale nevím, rozhodně teď 
nemám v úmyslu ti o ní řikat." . . . Mně nedělá potíž o tom mluvit s vámi, mluvila jsem o tom 
s Jonášem, pak s jednou kamarádkou, ale nemám v úmyslu to řikat jemu, mu to vyprávět, protože to je 
opravdu moje. 
(Ztotožňovala jste se s tím, co se dělo při té konstelaci?) Určitě. Bylo to v naprostý shodě, 
plakala jsem u toho velmi, když jsem tam určitý pasáže viděla, tak mi tekly slzy. 
(Co vás tam nejvíc oslovilo?) Nemůžu asi říct, bylo to velký, možná ale nejvíc mi asi dalo to, když 
mi ta Doris řekla - "Přestaňte mít všechno pod kontrolou. Nechte to plynout. Nekontrolujte to, vy 
strašně kontrolujete." To bylo pro mě strašně silný. Ten zbytek, tomu jsem rozuměla, já jsem věděla, o 
čem to je, ale to co mi ona řekla, to jsem nevěděla. To používám od tý doby sama u sebe. Zdaleka to 
není tak, jak bych chtěla, ale snažím se. U toho jsem si uvědomila, že to bylo nejen v partnerských 
vztazích, ale i s mýma rodičema a mýma dětma, že se to pořád snažím mít všechno pod kontrolou. A 
když to nemám pod kontrolou, tak mám pocit, že jsem selhala. A teď si ověřuju, že když to nemám 
pod kontrolou, tak ono to dokonce je lepší. To je pro mě to nejsilnější, co jsem si z toho odnesla. I když 
samozřejmě jako celek to bylo velmi silný. 
(Dá se tedy říci, že zlomovým okamžikem byla chvíle, kdy Vám Doris řekla tyhle věty?) Ano, 
určitě .... Zapomněla jsem vlastně říct, že tam ještě vystupoval pak můj syn, protože můj syn, ač je mu 
31, pořád ještě bydlí s námi, přestože by se mohl odstěhovat, protože má kam, ale all inclusive stále 
mu evidentně vyhovuje a bydlí s námi. A na tohle se mě Doris ptala a když tohleto ~istila, tak ona ho 
vzala do té konstelace, on tam příliš ne figuroval, on tam jenom tak jakoby byl, neúčastnil se prakticky 
ničeho, ale když jakoby ta konstelace končila, tak mi Doris řikala, :"Vy jste se velmi provinila 
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nevědomky samozřejmě na svém synovi, protože to, že neodešel je vaše vina, vy ho tam totiž držíte, 
tím, že to chcete mít všechno pod kontrolou, tak vy ho tam držíte, vy jste mu nedovolila odejít. Dcera 
odešla, ale vy jste synovi zatím nedovolila odejít, ale vy tím trpíte taky a měla byste to přestat 
kontrolovat, abyste mu dovolila odejít a on svým způsobem tím, že vidí, že se něco děje, on o tom totiž 
ví podstatně dýl než vy, a on zůstává kvůli vám, protože vám pomáhá v tom, abyste nebyla sama. On 
má strach, že budete sama, a on tam zůstává kvůli vám. Když to přestanete kontrolovat, dovolíte mu 
odejít." To bylo velmi tvrdý, vy jste se na něm velmi provinila. To, že nemá přítelkyni, že má ve 
vztazích problémy je vaše vina, ale můžete to samozřejmě změnit. To bylo velmi tvrdý, a velmi silný. 
To jsem opravdu nečekala 
(Měla jste nějakou představu o tom, jak bude vaše konstelace probíhat?) Určitou představu 
jsem měla Byla jsem velmi zvědavá na to, jak se ti lidí budou v tý konstelaci chovat. Já to znám 
z mýho úhlu pohledu, vím, jak je to u mě, ale nevěděla jsem, jak se bude chovat milenka, jak se bude 
chovat můj muž, a na to jsem byla moc zvědavá. Třeba mě i překvapilo, že ta milenka, to, že zůstává 
takhle bokem, naprosto nezúčastněná, a to že tam já se snažím, jí maximálně pobaví, nic jinýho, tak to 
jsem vlastně taky věděla, ale uvědomila jsem si, že určitou vinu mám i já Ona vlastně stojí a čeká, 
nemusí nic dělat, a on se k ní stejně vždycky vrátí. Takže je to na něm, ne na ní. Ale já jsem pořád 
myslela, že je to obráceně. Až tam jsem jednoznačně viděla, že vlastně kdyby to nebyla tahle, byla by 
to jiná. 
(Jaké pro Vás bylo vstoupit do té konstelace?) Popravdě bylo jednoduší v té konstelaci být, než se 
na ní dívat. Těžší bylo se dívat, protože jsem viděla skutečný detaily, který když v tý konstelaci člověk 
je, tak je tolik nevidí. Ta konstelace se mnou v mý roli už byla relativně krátká. Tak to bylo vesměs u 
většiny lidí. 
(Trvalo nějakou dobu, než jste začala něco cítit v té Vaší konstelaci, když jste tam 
vstoupila?) Ne, to bylo okamžitě, tam jsem hned vstoupila a hned jsem byla sama za sebe. 
(Jak tam vlastně proběhl, pokud proběhl, rituál toho jakoby "předání energie"?) Jen jsme se 
dotkli. 
(Když ta konstelace byla ukončena, bylo to pro Vás v pravý okamžik? Cítila jste to tak?) Ano, 
to bylo naprosto akorát. 
(Pamatujete si, jak dlouho asi tahle Vaše konstelace trvala?) Vůbec nevím .... Kdybych měla 
říct, tak to trvalo pět minut, ale určitě podstatně dýl. Vůbec to nevím. 
(Jak jste se cítila v závěru, když konstelace skončila?) Byla jsem totálně vyčerpaná, ale zároveň 
velmi klidná. Cítila jsem takové vnitřní chvění, který člověk má po nějakým zážitku, po nějak'Ý emoci. 
Co bylo velmi zajímavý, tak když jsem se zhroutila, tak jsem si sundala brýle a měla jsem je pak 
v mcc a když jsem vstala, tak jsem viděla vehni ostře. Chodila j~tlm lam, byla pl'estávkn a jfi ,i.'lcm 
chodila bez brýlí, což normálně nedělám, protože skutečně hodně špatně vidím, a já jsem viděla velmi 
jasně a velmi ostře. To bylo zvláštní. Oči mě pálily od pláče, ale měla jsem velmi ostré vidění. 
(Myslela jste po konstelaci na někoho z rodiny, nebo tak?) Ano, hodně jsem myslela na 
manžela. 
(Vzpomenete si, jestli jste měla nějaký impulz, potřeba něco udělat, zavolat mu nebo tak?) 
Ne, jen jsem na něj myslela, víc ale asi na syna. 
(Ztotožňovala jste se s tím, co zažívali daní zástupci v konstelaci, nebo jste si říkala: to tak 
není, to není pravda) Naprosto přesně to odpovídalo, už jsem o tom trochu mluvila, ztotožňovala 
jsem se s tím. 
(Došlo po té konstelaci k nějaké změně ve Vašem vztahu?) Vůbec ne. 
(Dá se říci, že Vám to něco přineslo?) Určitě mi to přineslo úhel pohledu, který jsem netušila, že 
existuje, pomohlo mi to dívat se na situace nebo na různý vztahy jinak, dívat se z úhlu pohledujinýho, 
než na jaký jsem byla zvyklá. A úplně nejpodstatnější pro mě je to, nemít to pod kontrolou. 
(Cekala jste nějakou změnu ve vašem vztahu? Nebyla jste zklamaná, když k ní nedošlo?) Já 
si říkám, že pokud má ke zrněně dojít, tak k ní dojde. Změnu jsem vůbec nečekala. 
(Jak s odstupem času konstelace hodnotíte?) Myslela jsem si hned po Doris,jsem si plánovala, 

že hned půjdu na další. Ale tam už bych bejvala šla jenom tam být a vidět ty konstelace těch ostatních. 
Tenhle nápad jsem měla asi tak týden po těch konstelacích, ale pak jsem řekla ne ne ne, já mám pocit, 
že teď momentálně mám tak akorát dost. Ale určitě na nějakou ještě půjdu, ale nevím kdy .... Tohle 
téma bych ale zatím řešit nešla, protože jsem přesvědčená, že tam jsou věci, na který ještě přijdu ... Jak 
už jsem říkala na začátku po té Doris jsem si stavěla u Jonáše konstelaci na svojí ženskou linii, cítila 
jsem, že si tohle potřebuje vyřešit, nebo aspoň nějak začít. Ta konstelace mi taky moc pomohla. 
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(Jak si vysvětlujete, že konstelace fungují? Máte pro to nějaké vysvětlení?) Já si to 
nevysvětluju, já to prostě beru jako fakt, že to tak funguje a že jsem to mohla absolvovat, ale já si to 
nevysvětluju. Nemám pro to vysvětlerú. 
(Vzpomenete si, jaké pro Vás bylo vybírat si lidi do konstelace?) To bylo jednoduchý. Naprosto 
jednoduchý. To šlo ráz na ráz. Ty lidi se tam sami vyčlenili z toho okruhu lidí, kteří tam byli. O tom 
jsem v tu danou chvíli vůbec nepřemýšlela, bylo to podle pocitu. 
(Komu byste konstelace doporučila?) No, já bych je doporučila všem, kteří skutečně chtějí, ale 
skutečně chtějí, se pokusit vyřešit si něco ve svým životě, je úplně jedno jestli práci, perúze, partnerský 
vztahy, rodinu, ale ti lidi musí skutečně vědět, že chtějí, ne jako můj muž, kterej sice taky říká, že chce, 
ale vlastně nechce, ještě teď ne. 
(Byla by skupina lidí nebo někdo, komu byste naopak konstelace nedoporučila?) Tomu, kdo 
by řekl, já na to teď nemám čas, tomu bych řekla, tak ty tam nechoď. Když si na to někdo nechce 
udělat čas, tak to ještě nejde. 
Tohle je opravdu jediný důvod, proč bych to nedoporučila. 
(Jsou podle Vás nějaká témata, pro která jsou konstelace jako metoda vhodná?) Myslím že 
úplně pro všechny témata. Neviděla bych v tom výjimku, i se tam spousta témat řeší, nevidím 
omezerú. Nezažila jsem téma, o kterým bych si řekla, tak tohle sem nepatří. 
(Myslíte, že byste uměla konstelace postavit sama?) Taky už jsem si říkala, jestli bych se o to 
nepokusila, ale zatím ne. Já, mám příliš málo zkušeností, na to by skutečně člověk měl vědět víc, než 
vím já, to ne. Z takový ho toho přístupu k lidem a vědět, co v určitou chvíli říct a jak zareagovat a jestli 
vůbec něco říct, anebo radši mlčet, nebo kdy se to pokusit usměrnit, to bych asi nedokázala, to určitě 
ne. 
(Stavíte si někdy konstelace sama pro sebe, s figurkami nebo tak?) To ne. Takhle si to 
nestavím. Jedině si sama dělám takové imaginace, např. s mými rodiči, pozvu si k sobě svou matku, u 
mě je postava, která je mQje druhé já, nebo moje bohyně, moje spřízněná duše, pozvu si tam svoji 
matku, a ta duše se začne zmenšovat a ta řekne, to je dost, přece bychom si chtěly povídat jen samy ... 
tohle si dokážu udělat, ale konstelace ne. 
(Co je podle Vás potřeba k tomu, aby mohl člověk stavět konstelace, dělat facilitátora?) 
Důležité je vědět, jak tu konstelaci vést, já si myslím, že to vederu konstelace je velmi propracovaný a 
velmi důležitý. A skutečně opravdu v tom, ne to nasměrovat, ale jak třeba, jak mu pomoct, jak ho 
namotivovat, nebo co říct, aby se to třeba posunulo dál, nebo rozvětvilo, já to asi nedokážu úplně a 
myslím, že ten trénink musí být hodně dloubej. Doris trochu o těch trénincích mluvila. 
(Jaký by podle Vás měl být člověk, který staví konstelace?) Třeba Doris je podle mě velmi silná 
žena, to je asi taky důležitý, ten dojem. Pak by měl takový člověk vzbuzovat důvěru, víte, že jim 
můžete věřit. 

(Kdybyste příště chtěla řešit nějaké osobní téma, šla byste spíše na konstelace nebo za 
psychologem, k psychoterapeutovi?) Asi by to záviselo na problému... Nevím... Možná na 
konstelace, ale jistě to nevím. To nemůžu říct jistě. 
(Kdybyste šla k nějakému jinému facilitátorovi, vybírala byste jej nějak speciálně, hledala 
byste si o něm informace a tak?) Určitě bych si hledala na internetu, bez doporučení bych na 
konstelaci nešla Nešla bych si jí stavět .... Teď se zabývám myšlenkou, že bych šla na nějaký sídlištrú 
konstelace, podívat se, jako průzkumník, ale ne to stavět. Mám teď poměrně srovnání a chtěla bych 
vidět, jak to vypadá v ne úplně sofistikovaných konstelacích. Proč ne? Bála bych se toho. Myslím si, 
že pokud by tohle někdo neudělal dobře, tak by tomu člověku, který si tu konstelaci staví, že by mu 
mohl ublížit. Ublížit psychicky. Je to takový emočrú vypětí, že pokud by člověk, pokud bych viděla, že 
nemůžu důvěřovat, myslím, že by se mohl skutečně nějakej psychickej zvrat, že by k němu mohlo 
klidně dojít a myslím si, že následky by mohly být dost komplikovaný. 
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Polostrukturovaný rozhovor k yýzkumu o konstelacích: I O 

Pohlaví: žena 
Věk:20 

Vzdělání: studentka architektury, l.r. 
Bydliště /vesnice, město, velkoměsto, .. ./:Praha 
Rodirmý stav: svobodná 
(Kolik konstelací už máte za sebou?) 15-20 seminářů, večerních i denních, vlastni konstelace 2 
Kdy proběhla konstelace, o které tu hlavně budeme mluvit? 2 roky zpátky 
Facilitátoři: Helena Červinková, Bhagat J. Zeilhofer. 

(Jak jsi se dostala ke konstelacím?) Helena (pozn. facilitátorka konstelacO je matkou mého přítele, 
takže přes ní. Jinak bych se k tomu asi nedostala. Ona jinak dělá taky tu kineziologii a já jsem měla 
ještě nějaký problémy, tak můj kluk říkal, tak si zajdi k mamce, 'k jo. Nejdřiv mi to teda bylo trapný, 
je to máma mýho kluka, tak jsem k ní nechtěla chodit s problémama, tak jsem se pak odhodlala asi po 
půl roce. Tak to jako bylo v pohodě, ,,nechceš přijít na konstelace?" tak jsem jako šla. My jsme si o 
tom povídaly, když ještě chodila k Bhagatov~ tak jsme se o tom bavily, tak jsem tam šla, docela mě to 
zaujalo, tak jsem tam začala víc chodit, pak k ní. 
(Měla jsi nějaká očekávání vůči té metodě?) Neočekávala jsem nic. Ona prostě vyprávěla a jak 
ona to vyprávěla, tak jsem si říkala, 'k to bude zajímavý, ale vůbec jsem nevěděla, jak to bude 
probíhat. Nic speciálního j~:~cmncučckávala, byla jsem hodttě zvědavá. (Měla jsi nějakou představu, 
jak to probíhá?) Neměla jsem představu. Ona mi vypr~věl~, jak to asi probíhá, já jsem koukala, 
člověk tomu nemůže hned věřit, dokud to jako nezkusí, zní to tak jako zvláštně. No, tak jsem se šla 
podívat. 
(Dá se říci, jak jsi před tím seminářem cítila, jaký jsi měla v sobě pocity vzhledem k tomu?) 
Moc nevím. Jako nebála jsem se, byla v tom asi hodně zvědavost. 
(Rozhodovala jsi se nějakou dobu, jestli tam půjdeš?) Ani ne. To už bylo nějak dýl. Takže jak 
jsem se o tom dozvěděla, tak jsem se tam šla podívat. 
(Chtěla jsi hned něco řešit?) To ne. Zajímalo mě to. Četla jsem si předtím knížku, tu jsem tak jako 
četla, ne že bych jí celou přečetla, ale tak jsem si v ní listovala. Na internetu jsem taky hledala, jako 
zajímala jsem se o to. (Byl nějaký důvod, proč jsi šla k Bhagatovi poprvé?) Jednak 'k u něj ta 
Helena dělala výcvik a taky 'k měl ty večerní semináře jako levný. Takže tam se člověk dozvěděl, 
jestli mu to něco říká nebo ne, taky to tolik nestálo, takže to bylo dobrý. 
(Ty jsi na těch svých tématech už pracovala u Heleny, byl nějaký hlubší důvod, proč jsi se 
rozhodla pro řešení těch věcí pomocí konstelací?) Ty problémy jsem řešila už nějakou dobu. Pak 
mi Helena říkala, 'k tohle je taková metoda, že se na to podívá zjinýho úhlu, na ten problém, a tak 
jsem si řekla, tak jo, to za to určitě stojí, takjsem si pak teda postavila svoji konstelaci. 
(O čem byla ta tvoje konstelace?) Já jsem řešila závislost na partnerovi, o závislosti. 
(Už jsi tohle téma řešila někde jinde, v poradně nebo tak?) Ano, už v poradně jiné. Dřív jsem 
chodila k psycholožce, ne úplně s tímhle tématem, ale bylo to taky o partnerech, to bylo vlastně než 
jsme spolu začli chodit. To tak jako přišlo, bylo to takový zvláštní... S tou psycholožkou to bylo 
takový popovídání, já myslím, že ona to nevidí tak dobře. S toho popovídání to není tak jasný, člověk 
může něco zakrývat, nějaký přesvědčení třeba, já nevím, tady v tomhle to je vidět tak jasně, takže ... 
bylo to jako ono. Že jsem v tom viděla jinej úhel pohledu než ten svůj, a to bylo myslím to 
nejdůležitější. Ta psycholožka mi jako tolik nenapověděla, že jsem se jako vypovídala, to mi jako 
ulevilo, ale jako jsem na to bylo pořád stejně. Byla to dobrá 'knská, zkušenosti měla určitě velký, ale 
tohle je víc fajn, je to myslím lepší. 
(Dá se říci, jak dlouho po té, co jsi to začala řešit u psycholožky, jsi šla na konstelace?) To 
bylo dlouho, tak dva roky. Řešila jsem to dlouho. 
(Vzpomeneš si, jak jsi vnímala, když jsi přišla poprvé na seminář o konstelacích?) Je to 
opravdu strašně dlouho ... no, byla jsem nervózní, bála jsem se, jaký to jako bude. Ježíšmarjá nevím. 
Prostě jsem byla nervózní, přemejšlela jsem, jak to bude, jestli to bude fungovat. Jestli to jako dokážu 
nebo nedokážu. Bála jsem se docela. 
(Věděla jsi dopředu, že si budeš stavit konstelaci?) Ano, u Heleny se to dohaduje dopředu. Což 
je lepší, protože člověk tam jde tak jako naladěnej na to. 
(Ten program probíhal jak asi?) Klasicky. Něco o tom povídala, a pak se začalo stavět. Tak to bývá 
vždycky u ní. 
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(Mohla jsi si vybrat, kdy přijdeš na řadu?) Já myslím, že jsem šla první. Protože tam bylo spousta 
lidí, ktelý tam ještě nikdy nebyli a já jsem tam jako dlouho chodila, takže jsem se jako domluvil~ 
abych začla. Takže to bylo takový jako člověka do studený hodit, ... (snúch) 
(Dá se říci, jaký jsi měla dojem z facilitátora?) Jako je to těžký (smích). Jako Bhagat je drsnej. 
Prostě jako tam člověk si nedovolí odporovat. Jako u Heleny taky ne, ale ona je jemnější, než ten 
Bhagat, on je opravdu drsnej. S tím že ona to dělá dobře. Je prostě jemnější. Já ji znám dlouho, takže 
těžko říct. Nějak nerozlišuju, jestli je na konstelacích nebo ne. 
(Jak jsi se vlastně cítila, když jsi šla k matce tvého přítele řešit dá se říci i partnerský téma? 
To chtělo i hodně odvahy ... ) No,jakoje to pravda, ale řikalajsem si, že to za to prostě stojí. Ono 
více méně to bylo vlastně stejně spíš o mojí rodině, protože já jsem jako závislá, takže s nim to nemělo 
moc společnýho. A ona stejně by si ho tam postavit nemohla, protože by to bylo zasahování do její 
rodiny, takže by to asi až tak nešlo. (Přemýšlela jsi i o tom, že bys šla na konstelace ale 
k někomu jinému?) No, mně bylo těch 18, ještě jsem se jako docela bála jít k někomu jinýmu. 
Protože jí jsem věřila. To byla jistota. 
(Případně bys šla i na seminář k muži, kde bys měla řešit osobní téma?) Asi jo. Ještě jsem 
byla u jednoho, podívat se, ale tomu jsem teda vůbec nevěřila. Bylo to takový divný. Vypadalo to, že 
sám má problémů dost, vůbec se nú to nezdálo. Když člověk nemá z toho člověka dobrej pocit, tak je 
to blbý. Ale to je asi u psychologa vlastně totéž. 
(Jak ta tvoje konstelace tedy probíhala?) No, takže já jsem si vybrala zástupce, ktelý nú Helena 
určila (Uměla bys to nakreslit?) Já si pamatuj u spíš jako ten výsledek, to nevím, jestli to půjde .... 
(Vzpomeneš si, jak jsi vybírala zástupce do své konstelace?) Byl tam takovej pán, byl takovej 
zavalitej, připadalo mi, že je ht"OZllě U11ej, ten mi pi'ipuminullúlu nu prvni pohled. l'ak tan1 byla taková 
paní, hrozně jemná, drobná, úplně jak mamka. No, nějak intuitivnč jsem šla, moc jsem o tom 
nepřemýšlela. Pamatuju si ten výsledek, začátek si nepamatuju. /kreslí/ Tohleto byli rodiče, tohleto 
jsem já, tohle je můj přítel. Pamatuj u si. .. jako já mám problém s tátou, on je takovej přísnej a já jsem 
k němu vždycky měla odstup. Takže tam se jakoby ukázalo, že já chci bejt radši u svýho kluka, než u 
svýho táty, vlastně si toho kluka nahrazuju tátou. Pak tam ještě bylo, to se v konstelacích hodně dělá, 
že jako člověk se má těm rodičům uklonit, uznat je, a to myslím, že je opravdu síla. Protože člověk se 
chce tak jako povyšovat, a je to pak těžký prostě se snížit, prostě tu úctu .. ale je to úžasný. 
(Pamatuješ si i nějaký věty, který se v té konstelaci objevily?) Jo, na ty rodiče - takový to 
klasický, uznatje. 
(Překvapilo tě v tom průběhu konstelace něco?) Určitě. To jsem nečekala, jak to bude. Jako 
logicky jsem přemejšlela, jak by to mohlo bejt, ale bylo to úplně jinak. Na začátku jsem teda měla 
problém jako tomu uvěřit, jak to může bejt takhle, říkala jsem si, takhle to určitě není, a s tim jsem 
bojovala i po tý konstelaci. Řikala jsem si, takhle to bejt nemůže. Ale jako myslím, že to tak skutečně 
bylo .... Já jsem si prostě myslela, že ten problém je v něčím jiným. Spíš jsem čekala, ... vždycky 
jsem si myslela, že on mi ublížil a pak tam byly nějaký babičky, viděla jsem, že ten táta za to taky jako 
skutečně nemůže. To bylo dost překvapivý. Že jsem si jako chtěla nechat ten vztek. To bylo 
překvapivý. 

(Byl tam pro tebe nějaký zlomový okamžik?) Určitě ta úklona těm rodičům. A taky to uvědomění, 
že jako chci bejt radši s tím klukem, než s tim tátou. A proč taky tohle tam je. To bylo důležitý si 
uvědomit. 

(Kdy jsi do té konstelace vstoupila?) To bylo v týhletý fázi, když ty lidi už tam byli jako urovnaný. 
Pak jsem musela, no musela, bylo to rozhodně doblý (smích) udělat tu úklonu těm rodičům. Ale to 
nebylo vůbec jednoduchý, to jsem tam stála asi deset minut, vůbec jsem to nemohla udělat, to bylo 
hrozně těžký, pořád jsem si řikala, to nemůže bejt, pak jsem to jako udělala, stálo mě to hrozně síly, 
bylo to fakt těžký. Pak už jsem měla jako dobrej pocit, věděla jsem, že už můžu bejt samostatná, tak to 
bylo jako doblý. 
(Jak jsi se cítila, když ta konstelace skončila?) Bylo to jako lepší. Jak to byla ta první konstelace, 
tak jsem byla jako zmatená, pořád jsem jako nevěděla, jak to zpracovat, nebo tak. Ale určitě, když 
jsem přišla domů, tak to bylo takový jiný. To je na tom asi to nejlepší. Člověk si jako uvědomí ty věci, 
pak je to prostě lepší. 
(Co bylo vlastně doma pak jinak?) Co bylo jinak ... No, ty rodiče jsem viděla nějak jinak. Víc jako 
dítě, už jsem asi nebyla tak nafoukaná. (Můžeš zmínit nějaké konkrétní věci?) To nevím. myslím, 
že nakonec jsem ~istila, že víc se to týká mejch rodičů než jeho a mě. Bylo to kolem těch rodičů. Já 
jsem si myslela, že to bude víc mezi jím a mnou a nakonec to bylo hlavně mezi mnou a tátou. To mě 
taky překvapilo, myslela jsem prostě, že to bude víc o mně a o něm. Nejhorší je to očekávání. Já jsem 
trochu očekávala právě tohle, že to bude mezi náma. To očekávání je to nejhorší, určitě. 

105 



(Čekala jsi nějakou změnu po konstelaci?) Určitě jsem čekala zrněnu, to je jasný. Jako mezi těma 
rodičema se to jako zlepšilo, to bylo dobrý. Mezi náma se to taky zlepšilo. Já i myslím, že bylo dobrý, 
že on tam byl a viděl tu moji rodinu. Jako myslím, že bylo dobrý, že to viděl. Že nejsem jako blbá, že 
to viděl, proč to je. Takže možná i proto se to pak zlepšilo. 
(Jak dlouho trvala ta konstelace?) Tak hod'ku. 
(Jaký bylo dívat se na tu tvou konstelaci zvenku?) Já jsem tam jako dlouho seděla a ještě jsem do 
toho nebyla tak zatažená. Přišlo mi to jako zvláštni, že jako ty lidi, který jsem tam já postavila nějak 
jako hrajou moje rodiče. Já jsem sice předtím stála v několika konstelacích, ale ta moje konstelace to 
bylo něco jinýho. Tak jsem jako koukala, jako "to je ale zvlášní", tak jsem z toho byla taková jako 
vyjukaná. A byla jsem hodně překvapená. Když jsem tam pak vstoupila, tak to bylo hodně jiný. Když 
jsem to pozorovala zvenč~ tak nějaký věci jsem si jako uvědomovala, jako že to tak asi je, ale ještě to 
nebylo tak jako reálný. Když jsem si tam stoupla, tak pak už to bylo jako i na těle to člověk pocítil. 
Takže nejdřív jsem byla jako pozorovatel, pak jsem si tam jako stoupla ... 
(Vzpomeneš si i na ukončení té konstelace? Jaké to pro tebe bylo?) Měla jsem pocit, že budu 
dlouho zpracovávat to s těma rodičema. Ne že teď jsem si to jako vyřešila a jako konec. Protože to byl 
hroznej šok, nebylo to jednoduchý jako vstřebat. Určitě by nemělo cenu tam stát dýl, ale nebylo to tak, 
že se všechno vyřešilo .... Já jsem vlastně ani nebyla spokojená, že už to skončilo. Pořád jsem jako 
něco chtěla, ještě jsem chtěla víc, úplně nebyl pocit, že by to jako bylo úplně hotový. Ale nemělo by 
cenu tam stát dýl. Já už před těma rodičemajsem stála asi čtvrt hodiny, takže to už docela bylo ... no 
bylo to spíš na mně, abych to jako zpracovala. 
(Jaké bylo být pozorovatelem vlastní konstelace?) Bylo to zvláštni. Ty lidi se nechovali jako 
úplně stejně, to je jasný, ale ten pán, toho jsem si asi vybrala úžasně. Zaprvý to hrál bezvadně, to byl 
úplnej táta (smích). Jo ještě mě při těch konstelacích překvapilo, já jsem si myslela, že on jako má 
starosti, tam byl úplně bez starosti. To bylo zvla~tni, Pak.j::.t:m si uvědomila, if.e mom~ j~ko jsem si o 
něm chtěla řikat, že on má nejvíc problémů. No, bylo to zajímavý to pozorovat. Bylo to zvláštni. Že 
jako ty lidi měli být jako moji rodinní příslušníci. 
(Měla jsi pocit, že to bylo přesný?) Ten pán byl určitě. Já jsem prostě měla očekávání, že to bude 
nějak a jak jsem ho tak měla, tak jsem se na to moc nenaladila. Prostě jsem čekala, že to bude nějak a 
to je hrozný. 
(Co se dělo, když to skončilo?) Tak jsem si šla sednout. Tak jsem jako koukala, jako jsem to 
zpracovávala. Prostě hrozný překvapení, to se nedá nijak říct jinak, neumím to moc říct. 
(Mluvila jsi o tom s rodiči, o té konstelaci?)Mamce jsem to vyprávěla, ona je taková nedůvěřivá. 
Tátovi jsem to neříkala, ten na tohle nevěří. Tam prostě bylo ... já jsem si myslela, že se rodiče jako 
nemaj moc rádi, ale tam to bylo jako jinak. Oni jsou svoji obchodní partneři, kdyby tam nebyly jako 
problémy, tak je to ideál. Oni i fyzicky se k sobě hoděj. To je jako že i ségra se narodila přes různý 
antikoncepční metody, takže asi i tak fyzicky se doplňujou. To mě taky překvapilo jako že by se mohli 
mít rádi. Spíš jsem si myslela, že se jako rádi nemaj. 
(Říkala jsi, že večer po konstelaci, když jsi přišla domů, to tam bylo jinak. Jak jsi si to 
vysvětlovala?) Jako najednou jsem je chápala jinak. A já jsem byla nějak naladěnájinak, takže oni se 
ke mně taky chovali jinak. Takže to bylo takový jako příjemný. Tohle trvalo nějakou dobu. On si pak 
člověk zvykne, tak to jako přestane vnímat. ... Jinak myslím, jsem jako víc pochopila ty rodiče a tak, 
to bylo asi důležitý. Úplně se to nedá říct,jakobychje prostě viděla jinak. 
(Dá se říct, že změna tedy nastala hned ten den?) No, ono ... já jsem tam jako měla ještě víc 
problémů, takže trvalo pak ještě rok, než se to vyřešilo, vlastně jsem na tom pak pracovala ještě dýl. 
Nebylo to tak, že by se to prostě hned vyřešilo. Já jsem si nejdřív myslela, když jsem začala 
s odblokováním, že půjdu jako na tři a pak nebudu mít žádný problémy. To byla prostě blbost. Chce to 
jako víc pohledů na to, když má člověk těch problémů jako víc. Ale ty konstelace jsou dobrý v tom, že 
je to jako dělaný zjinýho pohledu než ten One brain. One brain je takovej jeden pohled, tohle je 
takový hlubší. Jako víc o duši. Zjinýho úhlu, kterej je důležitej. Podle mě nestačí pracovat na 
problému jen jednou metodou, když je ten problém jako hodně velkej. 
(Čemu tu změnu přisuzuješ?) Přisuzuj u to tomu, že jsem na tom pracovala dlouho, že jsem to brala 
z víc stran, no, konstelace určitě přispěla. Jako ta konstelace, že to bylo víc najednou, tak to bylo 
takový zásadnější. Já jsem toho měla fakt víc. Musela jsem na tom pracovat pak dál. Já jsem třeba 
problém s tím něco změnit. Takže jsem musela zapracovat na tom, abych mohla přijmout ty zrněny, 
prostě jsem se bála zrněny. 
(Dalo by se to nějak určit na škále, jak moc ti pomohla konstelace a jak moc jiné faktory?) 
Možná ty čtyři bylo to ostatni a šest byla ta konstelace. Takovej základní kámen. To ostatni bylo třeba 
to odblokování, že jsem na tom pracovala. Myslím, že to bylo takový základní uvědomění, kdy jsem 
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mohla začít využívat to ostatní. Bylo to takový hlubší. Bylo to takový zásadní. Jako člověk to tam 
hodně vidí. ... První konstelace byla taková rozpačitější. Ta druhá už byla víc že jsem věděla, co s tím. 
Ta první byla, že jsem byla hrozně zmatená. Bylo to něco novýho,ještě jak jsem na to koukala, jo ... ta 
druhá jak jsem přišla domů, tak už jsem viděla tu zrněnu daleko víc. Už jsem věděla, co si s tím počít, 
to bylo něco jinýho, to byl fakt velikej rozdíl. Ta druhá už byla lepší. Ta první byla prostě dost 
rozpačitá. 

(Šla bys na konstelace i v budoucnu?) Určitě bych řešila věci dál i přes konstelace. Teď jsem teda 
dlouho nebyla, ale asi příští měsíc bych zase šla. Teď by to zrovna bylo dobrý. 
(Jak si vysvětluješ, že konstelace fungují?) Já si myslím, že člověk tam prostě vidí ten problém 
úplně jinak, než si myslí, že to je. Že jak to vidí a naladí se na to, prostě normálně by si neuvědomil, že 
to může takhle fungovat, kdyby ty konstelace neviděl, nestál tam. Tak jako to by neví děl. Myslím si, 
že je to tím, že si tam pak člověk uvědomí, jak to je, že s tím může něco udělat, jako se na to naladí. 
Myslím, že je to o tom naladění. (Co to je?) To je prostě ... jako člověk tam přijde a má nějakej pocit, 
kterej jako buď zná, nebo ho nezná, jako to cejtí, jako se naladí prostě. V průběhu konstelace jsou ty 
pocity jako jiný a člověku dochází, proč se předtím cítil jako špatně, proč teď se cítí líp. A projde jako 
takovou zrněnou. Jak to funguje, to nevím, ale prostě tam člověk přijde a je takovej naladěnej. Snaží se 
naladit, naladí se. Ono to přijde jako samo. Něco si z toho pak prostě odnese. Mozkem se to asi 
zpracovávat moc nedá. Je to hodně duševní, přichází to odjinud. 
(Jakto že ti lidi to cítí?) Zaprvý ten člověk, jak ty lidi tam jako odvede, tak jím předá nějaký naladění, 
že jako je to z toho člověka tak jako cejtít, jako vnímám nějakej pocit, když mě tam vede a je 
nesebevědomej, tak ne že bych to mozkem odhadovala, ale tak to taky jako cejtim. Pak se to už jako 
děje samo. Ten člověk, kterej tam toho člověka vede v tom určitě hraje roli. Kdyby tam nebyl, tak to 
samozřejmě fungovat nebude. Un tam jako phnese něco. A pak už to tam jako funguje samo. Asi se to 
nějak vytuší z těch lidí. 
(Komu bys konstelace doporučila?) Všem. No říká se, že když už má člověk jako velkej problém, 
tak by to s ním jako mohlo seknout, ale s tim já nemám zkušeností, tak jako nevím. Ale je pravda, že je 
to velká síla, možná to by byl problém. Ale jako to jsem si nevymyslela já, jako říká se to. 
(Pro který věci jsou podle tebe konstelace nejlepší?) Asi je to velká škála. Myslím, že je to ale na 
všechno. Dokonce tam bylo, že nějaký paní se i syn vyléčil z nějaký těžký nemoci, tak to jsem 
koukala, to by člověk nevěřil. Když tam ale přijde paní, která to vypráví, tak je to neuvěřitelný. To 
jsem vůbec netušila, že to může bejt takhle, ale to úžasný, jestli to tak fakt je. 
(Uměla bys postavit konstelace sama?) To si myslím že ne. Nemám tolik zkušeností, nemám ten 
nadhled. Myslím že člověk by to měl nějakou dobu určitě studovat. To není jen hra. Je to i 
zodpovědný, člověk by mohl ublížit. 
(Co je podle tebe potřeba k tomu, aby mohl člověk dělat facilitátora konstelací?) Musí mít 
hodně svejch problémů vyřešenejch. Protože když je nemá, tak jako ho to někam táhne a ztratí ten 
náhled. Tak by to měl bejt člověk, který to jako dlouho dělá, je na nějaký úrovni. Čím dýl asi člověk 
dělá tyhle věci, tím jako je to lepší. Když má hodně problémů a neví, co s tím, to bylo jako u toho 
pána, tomu jsem vůbec nevěřila a přišlo mi, jako Heleně a Bhagatovi jsem opravdu věřila, že když pro 
ten problém ty lidi vybírá, že je vybírá dobře. Ale tomuhle pánovi jsem nevěřila. Tady člověk řek 
problém a mě připadlo, že to nedělá dobře. Byl i nesebevědomej. I když možná ty konstelace taky 
lidem pomohli, ale já mu nedůvěřovala. Jinak prostě člověk tápe. Asi aby byl neovlivnítelnej. 
(Vnímáš silnej rozdíl mezi psychologem a facilitátorem konstelací?) Nejsoujiný. Jen maj prostě 
ty zkušenosti. S touhle technikou. Nemyslím si, že by byli nějak senzibilové nebo tak. Podle mě tim, 
že na sobě jako pracujou dlouho, tak jakoby jsou schopný to vidět. Myslím si, že kdybych já třeba 
s tím začla a studovala bych to třeba pět let, tak bych taky to pak třeba zvládla, měla bych víc 
zkušeností. Taky by neměli být nějak hloupí. Ten rozdíl je teda v tý metodě. 
(Co vnímáš jako užitečnější, stavět vlastní konstelaci, nebo stát někomu cizímu 
v konstelaci?) Je to jiný, ale určitě to hodně člověku dá I čím dýl to dělám, tak tím víc mi to dává. 
Určitě. Ze začátku jako jsem nevěděla, jak se na to správně naladit, nebo jsem nevěděla, který ty pocity 
jsou jako ty pravý, a teď si tam prostě stoupnu a cejtim to. Někdy jsem taky v roli jako kterou mám 
v životě a to je taky jiný. Úplně tam pak vidím sebe, úplně se do toho zatáhnu. Jako pak přijdu domu a 
mám jakoby vyřešíno. U sebe, hodně si tím uvědomím. I když to není moje konstelace. Často i tím, že 
se člověk jen dívá, tak po čase už z toho má taky moc. Kdyby se na to díval člověk, kterej v tom nikdy 
nestál, tak by to asi nepochopil, ale pak už jo. 
(Pamatuješ si role, zástupce, za které jsi stála v konstelaci?) Pamatuju si hodně nechtěný dítě. 
Hyperaktivní dítě. Vůbec ho nezvládali. Hondě krutý to bylo, fakt síla. Nejdřiv jsem nic necítila, když 
tam pak přišly ty pocit,y, tak jsem se hrozně rozbrečela. Bylo zajímavý si uvědomit, že tyhle děti to 
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často dělaj z velký bolesti. Tohle dítě jako se řešilo, jestli půjdou na potrat, nevěděli, jestli to udělat, a 
jak o tom pak přemejšlel~ tak to byl hroznej strach ze smrti. A měla jsem pocit, jako jak mě ty rodiče 
mohli chtít zabít. To jsem fakt nikdy nezažila. Hrozný to bylo. Bylo to obrovský poznání. Často je to 
takový životní poznání, člověk si uvědomí, co může bejt za různejma věcma ... je to prostě poznání. 
(Povídáš si o tom, co zažíváš na konstelacích s někým blízkým, kamarádama a tak?) Moc se 
o tom nebavím. S jednou kamarádkou jo, ta i byla na konstelacích a zase půjde, ale někdy lidi řikcg, že 
je to blbost, tak o tom nemluvím, jen s některýma. Ale jsem vždycky ráda, když se takový člověk 
vyskytne. Člověk se o tom bavit chce. Je to důležitá součást života. Jako chodit s klukem, člověk to 
prostě chce sdHet. 
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Polostrukturovaný rozhovor k yýzkumu o konstelacích: ll 

Pohlaví: žena 
Věk: 54 
Vzdělání: VŠE /profese -lektor, manager/ 
Bydliště /vesnice, město, velkoměsto, .. ./: Paha 
Rodínný stav: vdaná, dvě dcery 
(Kolík konstelací už máte za sebou?) to opravdu nevím. Zhruba tak 10-15. Vlastní I. 
Kdy proběhla konstelace, o které tu hlavně hudeme mluvit? lifltopnd 05, (3,5 mčsícc zpátk'Y) 
Facilitátoři: Jan Bílý 

Pozn.: Organizační konstelace. Účastnice se poprvé setkala s touto metodou v rámci 
konference o Systemickém managementu, kde byl organizován workshop o této metodě a 
jejím užití v podniku. Do té doby nevěděla, že tato metoda existuje. 
(http://conference.systemic.cz/archive/cze/programme2004.php) 

(Jak jsi se dostala k rodinným konstelacím?) K rodinným k. jsem se dostala přes organizační 
konstelace, na ty organizační, to bylo v rámci konference... Zaujalo mě to, koupila jsem si tu knížku 
toho Hellingera, tak jsem to chtěla pomat. Tak jsem se přihlásila na růmý typy těch seminářů. 
(Když jsi šla tedy na první seminář, tak už jsi vlastně věděla, o čem to je?) No, úplně ne. Na 
těch seminářích teprve ~istíš, když to zažiješ, tak teprve ~istíš spoustu věcí, který vlastně netušíš .... 
Ale jako už jsem věděla, jak to vypadá a tak, to jo. 
(Vzpomeneš si na tu svou konstelaci, kterou jsi si nechala stavit?) No,já když s tím pracuju, tak 
vlastně v rámci organizace. A používáme lego. Takže to si jako pamatuju, ale není to úplně stejný 
podle mě, není tak úplně stejný, má to velký efekt, ale prožitkově si myslím, že je to jiný, než když 
jsou tam ty lidi. To si teda myslím. I když vím, že Ivan Vemý používá tyhle metody, když má člověk 
nějaký problém, tak řekne, o co se jedná a ty zástupci jeho jsou třeba karty. To ukazoval i na tý 
konferenci. Ale nemyslím si, že by to bylo špatný, vůbec to není špatný, ale ty lidi nemluví, nemaj ty 
pocity, je to sdělovaný přes tebe, ale myslím si, že je to prostě jiný. Ale nezažila jsem, že by se mnou 
dělal někdo takovou konstelaci s neživejma věcma, tak nevím. 
(Měla jsem na mysli konstelaci, kterou jsi si nechala stavit ty pro sebe, pro svoje téma. ... Ta 
konstelace, kterou jsi si nechala postavit, ta byla rodinná nebo organizační?) Tak ta moje 
konstelace byla organizační, o firmě, se kterou máme velkej kontrakt a kde se změnily nějaký 
podminky. 
(Jakou jsi tam měla zakázku?) Chtěla jsem vidět ten obraz, jak to asi je. Jak jsou ty figurky ve hře 
rozestavěný. Ten vztah náš jak to vlastně je. Abych si o tom mohla udělat obraz. Abych se podle toho 
zařídila. 

(Koho jsi tam vlastně postavila? Můžeš to znázornit?) Jo. Byla jsem tam já, Jarda, klient, tam 
moc lidí nebylo, asi jo, na začátku .... No úplně to teď nevím. Asi je to všechno. My tři. 
(Vzpomeneš si, jak jsi ty osoby vybírala?) Jak jsem je vybírala? Citem. Prostě jsem se rozhlídla, 
viděla jsem tam takovou duši, která byla v mých očích takovým zástupcem za Jardu, byla to shodou 
okolností žena, a ten klient byl člověk, který mi zase tak nějak fYzicky připomínal toho klienta, kterej 
tak jako k nám není teď otevřenej, který tam jako dělá divný věci, tak jsem se jako chtěla podívat, jestli 
si to nějak nenamlouvám. Nebo jestli to tak skutečně je. A jo .. za mě takovou jednu paní. Tohle byl 
muž, tohle byla žena, myslím, že tam nikdo už nebyl. Nepamatuju si, jak jsem je postavila, to už 
nevím, ale vím, že tady jsem byla já, tady byl Jarda a tady byl ten klient. A oni byli proti sobě. Jejich 
pocity byly takový, že oni si nejsou nesympatický, ale že je to nějaká jejich věc, kterou si oni musí 
vyřešit, jako chlap s chlapem, pak že spolu půjdou jako na panáka. Ale musí si to sami vyřešit. A bylo 
to takový jako natvrdo. Žádný cit nebo něco tam nebylo. S tím, že z toho vyplynulo, že já tam nejsem 
potřeba, že mě se to netýká. 
(Jaké bylo to sledovat?) Zajímavý. Zajímavý, protože mně přišlo, že ta paní, která zpodobňovala 
Jardu, opravdu si dovedu představit to, co říkala, jak se chovala, že by bylo klidně v reálu vystižitelný 
jak ho mám a tady ten člověk taky. Tak mně přišlo, jako bych to viděla vlastně ve skutečnosti. 
(Překvapilo tě tam něco?) To ani ne. 
(Co tam pro tebe bylo důležitý?) No, .zcYímavý bylo to, že já tam s tím nemám vlastně nic 
společnýho. Přišlo mi to jako až zvláštní, i když jako to chápu, ale tak mně to jako přišlo, že by se mě 
to jako vůbec netýkalo, to jako nevím. Jestli jsem to špatně pochopila ... to se mi jako nezdálo. A pak 
tam bylo velmi zvláštní to, že vlastně ono z toho vyplynulo, že vlastně ten člověk, kterej se k nám tak 
zvláštně chová, plní jako nějakej dluh, je něčím živenej, nebo je něčím zavázanej a přes nás plní jako 
ten svůj závazek, jako něco takovýho. On proti nám nic nemá, ale proti nám jde proto, že v minulosti 
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něco jako slíbil, tohle je ta cesta, kterou on to jako naplňuje. Ne, že by to s námi jako nesouviselo, bylo 
to jako že ty něco uděláš a pak něco dostaneš, někde něco prosadíš, proto on nás asi likviduje. Ale já si 
to už až tak nepamatuju. 
(Kdy jsi do té konstelace vstoupila?) Já jsem tam vůbec nevstoupila. Ono se jako ukázalo, že jsem 
tam nebyla potřeba 
(Pamatuješ si nějaké věty, který ti třeba Jan říkal?) To si nepamatuju. Já tyhle věci nemám 
v hlavě, to si nejsem schopná si pamatovat. Já jsem si udělala obrázek a závěr, a ten si pamatuj u, ale 
takovýhle detaily, to si nepamatuju. 
(Jaký byl tedy závěr v té konstelaci?) Tenhleten, jak říkám. Že on ho někdo dosadil do téhle role, 
on tam plní nějaký úkol a je jako dlužníkem. Musí to splnit. Potřebuje nás odtamtud jako dostat, je 
v tom něco nekalýho ... 
(Ošetřoval se ten vztah s tímhle klientem ještě? Dělo se potom v konstelaci ještě něco?) To 
nevím. To si fakt nepamatuju. 
(Jak jsi se cítila, když to skončilo?) Dobře. Prostě mi přišlo, že to tak je, nic mě na tom netahalo za 
vlasy, jo, prostě jsem třeba líp porozuměla tomu, proč se to děje. Já si o tom člověku nemyslím nic 
dobrýho, nevěděla jsem, proč proti nám jede, ale takhle se ukázalo, že proti nám peče něco nedobrýho. 
Kdyby on tohle neměl, tenhle závazek, tak on by asi proti nám nic neměl. On to prostě musí vyřešit. 
(Jak to dlouho trvalo?) Nebylo to dlouhý. Takový detaily, fakt nevfm. (Vnímala jsi čas?) Tak jako 
soustředěná jsem byla, ale nebyla to taková katastrofa, nebrečel tam níkdo a tak. Ani ty pózy jako, 
když ty dva stáli proti sobě a to ta paní opravdu jako (ukazuje) a sem už ne, tak to bylo takový jako 
normální. Byl to opravdickej obraz, kterej bych si dovedla v reálu představit, ale ne že bych byla jako 
v transu. 
(Když to skončilo, měla jsi nějaký impulz něco udělat nebo tak?) To ne, když jsme se pak sešli, 
tak jsem mu to řekla. To jo, ale jinak ne. 
(Viděli jste se od té doby s tím klientem?) Víš, že od té doby jsme se vlastně neviděli? No, to už 
ne. 
(Spolupráce s ním probíhá dál?) To spolupracujeme, ale přfmo s nfmjako přfmý kontakt nebyl. On 
dělá sice kroky ke splnění toho svýho záměru, ty my jako vnfmáme, i je dostáváme v mailech, ale 
jinak ne. Ani ho teda nevyhledávám. 
(Dá se mluvit o nějaké změně v souvislosti s ním?) To ani ne. Ani nevím, jak by se to mohlo 
udát. Spíš myslím, že to slepě následuje. 
(Přineslo ti to něco?) Já jsem si myslela vždycky, že vtom jsou nějaký nekalý věci. Nějaký úplatky 
nebo tak. Ale do týhle věci mě nenapadlo, že by to mohlo být tak spojený jakoby s nějakým závazkem 
nebo slibem, kterýho se jako nemůže zbavit. Neměla jsem představu, že by jako on s tim do tý pozice 
šel. Že někoho tam prosadí a nikdo mu nevycházel než my. Nevím,jestli to tak je, ale přijde mi, že by 
to tak mohlo tak být. Nedokážu si představit, že by v tak velké organizaci mohlo tolik lidí chodit 
s úplatkama. Navíc oni teď žádný výběrový řízení nebo něco nevypisovali, tak je to takový divný. Ale 
mně to přišlo, že by to byl docela reál, že jde proti nám, to víme, že nás nemá rád s nějakýho důvodu, 
to vfme, ale tohle konkrétně mě nenapadlo. 
(Ty jsi tam nestála, ale pomohlo ti, že jsi to viděla?) Bylo to užitečný. Hledala jsem, proč to je, 
protože když je někdo užitečnej a ty jdeš proti němu, tak je to přeci divný. A ještě to okolí. Když je to 
třeba v rodině, někdo by pro tebe něco dělal, furt ti to nosil. Ty by ses ale z nějakýho důvodu rozhodla, 
že ho zničíš. To je přeci nepochopitelný. My jsme si s tim člověkem nikdy nic neudělali, tak je přeci 
divný, že on nás takhle se snaží ničit. ... Ještě jsem si teď vzpomněla, že v tý konstelaci figuroval jako 
jeden člověk, někdo, kdo v tý firmě byl před tfmhle, ten sám nebyl šťastnej, když ho zastoupil tenhle a 
vlastně se ukázalo, že k tomu slibu asi došlo při tý výměně těch dvou. To vlastně byl důležitej moment, 
proč se to vlastně děje .... Uvědomuju si, že tenhle člověk tam vlastně stál jenom chvíli, byl tam danej 
dodatečně, mně tam vlastně došlo, že tam proběhla tahle změna, a to se ukázalo jako důležitý. Je 
zajfmavý, že i teď jsem si na to vzpomněla až teď .... A opravdu tím ... přitom my jsme tam nikde 
neměli lehkou pozici. I ten předtim dělal třeba výběrový řízení, nikdy tam nebyla taková jistota jako že 
nás má rád a tak, ale tenhle je naprosto šílenej, dělá úplně nepředložený věci. 
(Tahle konstelace byla tedy na organizačním semináři?) Tohle byla supervize, ne seminář. 
(A vzpomeneš si na první kontakt s touhle metodou?) No to bylo úžasný, na to nezapomenu. Já 
jsem vůbec nevěděla, co to je, když jsem tam přišla a oni tam, ta konstelace vlastně už byla postavená, 
já tím, že jsem tam přišla, tak mě pak postavili do té k., bylo tam hodně lidí, já jsem byla jedna z toho 
davu. A říkala jsem si, co tady ty lidi blbnou, co jako mám cejtit. Byla jsem z toho úplně vykulená. Ale 
je fakt, že po pěti minutách to začalo přicházet a bylo to hodně silný jako. Takže na to fakt 
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nezapomenu. Úplně vidím, jak mi vadil ten chlap za mnou, vůbec nevím, proč tam byl nebo tak. Byly 
to silný prožitky, úplně mě brněla ruka, vedro bylo, takový pocity strašně silný. 
(Dají se nějak charakterizovat lidi, který tam byli?) No, mně přišli ... Bylo to na konferenci, byly to 
organizační konstelace, vedla to Němka, všichni vlastně byli pokusný králíci. A byla to vlastně 
prezentace konstelací, ten člověk, kterej si to nechal stavět, byl generální ředitel a ten se chtěl podívat, 
proč ta firma nefunguje. A chtěl se na to podívat. Tak my jsme vlastně všichni dělali tu jeho firmu. To 
bylo úžasný. Byla to nějaká obchodní firma, obchodnic~ klienti a tak. Bylo tam asi patnáct lidí. Bylo to 
dobrý. 
(Jinak jsi na semináře chodila tedy jen k Janovi? ... Jaký jsi z něho měla dojem?) Poprvé 
nevím, kdy to bylo. Asi na tom výcviku. Já jsem měla moc dobrej pocit. Mě přišlo, že věci vysvětlil, 
nenechal, neskočil na všechno, co lidi chtěli řešit, někdy prostě řekl, tohle nejde, tady neni žádná 
zakázka, až si jí vymyslíte, tak můžeme. Nebo prostě tohleto jsme řešili, je to potřeba řešit 

individuálně, to sem nepatři, a tak. Já ho mám ráda, jak pracuje. A nic neodflákne, každýmu se věnuje. 
Taky jsou někdy semináře, že máš pocit, že se čas nějak promarní, a s nim jsem teda tenhle pocit nikdy 
neměla, že by se čas promarnil. 
(Čím to, že jsi šla k Janovi? Byl nějaký důvod?) Chtěli jsme organizační konstelace, nikdo jiný je 
asi nedělal. Nikoho jinýho jsme nenašli .... Jinak já už jsem tam byla opakovaně. Na rodinných jsem 
byla, na organizačních, na výcviku, na supervizi, na konferenci ... to bylo jediný záporný místo, ta 
konference. Doufám, že si z toho vezmou ponaučeni. 
(Jak konstelace jako metodu hodnotíš s odstupem času?) No, já jsem tam nikdy nic neřešila, 
ale kdybych měla problém, tak bych tam šla. Protože to je peďektní. Má to dvě výhody, jednak že si 
tam můžeš sama něco vyřešit a jednak když máš něco v rodině nebo tak, nebo v blízkým okolí, tak 
tam najdeš tolik návodů, tisíce návodů, každá ta k. musí každýmu něco říct. Já mám pocit, že snad jen 
jedna k., a to už jich byla spousta, snad jen jediná mě nechala tak jako chladnou. Ani jsem nevěděla, 
kam bych si to zařadila Jinak si myslím, že všechny by tak jako pomohly. Teda myslím pro lidi, který 
se zajímají o ostatní, a já se zajímám o osudy lidí. A to si říkáš, jo, todleto je na tohohle, to přeci on 
takhle přesně řeší, úplně přesně. Není to teda doslova, ale ta cesta, v některých těch životních obdobích 
může mít podobný směřování. A můžeš si z toho vzít ponaučeni a to je úplně super. A vidíš ty lidi, jak 
ten, kterej přichází s tím problémem, tak jak to na něj působí, co si z toho bere, to je taky úžasnej 
zážitek. A mě trochu naštvalo, když jsem si tuhle četla v Regeneraci nějakej článek o konstelacích, 
psala to Vodňanská, tak ona tam psala o svý konstelaci, já jsem tam byla při tom, a ona psala, že 
některý lidi chodí na k. jen čučet, takjájsem si říkala, tak to bych mohla být zrovna v jejích očích já, já 
jsem si tam v životě žádnej problém nepředeslala, kromě tohohle jednoho. Tak proč by to tak bylo? 
Vždyť já jsem se tam setkala s manželema, který tam přišli, furt chtěli něco řešit, hlásili se asi třikrát a 
nepřišla na ně řada Pak nakonec tam bylo volný místo a já říkám, "tak teďka běž, teď máš jako 
možnost." A ona řekla, ,já už nepůjdu, já už jsem si to skoro vyřešila během těch k." Ale takovejch 
lidí může být spousta. Tak proč ona to takhle napsala. To mi připadá jako docela urážející. Pokud tam 
jako někdo chodí na divadlo, to taky je možný, možná takový lidi myslela, ale neměla použít tenhle 
názor, že pokud tam lidi chodí a nepotřebují nic řešit, tak že to jsou takový prostě úchylky. Já bych spíš 
. . . s tímhle bych souhlasila, že někdy tam mívá hodně lidí, třeba jednou 40 lidí, a na těchhle 
masovkách je možný, že tam chodí i takovýhle cvoci. Lidi, který mají permanentní problémy. To si 
říkáš, jak to může vůbec někoho potkat, tak i on říká opatrně, tohleto už jsme řešili pětkrát, takže to je 
taková recidiva Furt si nechává stavět k. a furt si myslí, že uvidí něco extra. A pak teda taky to nevím, 
mně přijde, že je to vhodný, ale jak tam je moc lidí, tak že si lidi vybíraj takový jako lidi, zjistila jsem, 
že za ty tři dny, z těch 35 lidí je tam takových pět, který si lidi vybírají skoro do každý k. čím to je. To 
není přeci tím, že by všem byli třeba sympatický. Ale možná je to i tím, že oni v něčem, někdo si je pro 
něco vybere a ostatní si myslej, že už ho tak vidí, jako třeba herci, a oni třeba řikaj, dobře jsme si 
zahráli, a to mi na tom vadí, možná tý Vodňanský taky. Já si myslím, že to neni jen o hraní a přijít se 
tam vybrečet, to tak není. A ty lidi, který hodně hrajou, myslím, že je to na škodu. Myslím, že nejsem 
člověk, kterýmu by lítaly jako ty emoce, ale myslím, že ty pocity, který mám umím jako říct a jako 
nevím, jestli bych tam jako ... já to neumím jako říct, protože nejsem v tom druhém člověku, ale 
někdy mi to připadá, že to ty lidi až jako přeháněj. Ty projevy. Nevím no. Jako určitě jsou. Třeba teď 
na tý supervizi byla jako paní, která ... tam došlo k tomu, že .. postavila si to několikrát a tam došlo 
k tomu, že ona při tý konstelaci řekla, "marni promiň, že jsem se narodila." A on říkal, "proč tohle jako 
říkáš? To neřikej, to je úplnej nesmysl, jako ty tohle nemáš vůbec říkat." A to se mi jako líbí, že on 
tohleto nenechá, aby tam lidi pouštěli nějaký jiný věci, myslím, že to byl právě ten okamžik, kdy si to 
jako uvědomila, že ona se jako staví pořád do takové role, tak jako "promiň, že jsem se teda narodila" 
Ale že nehledala ten hlavní problém, který tam vlastně byl mezi tou mámou a jí. A že on jí vlastně 
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pomohl, když jí tohleto řekl- "tohle prostě neřikej." Takže já si fakt myslím, že je to zajímavý, pro 
život každýho užitečný a že si tím můžeš sama řešit nějaký takovýhle jako když třeba vidíš, že nějaký 
věci přijdou, nebo se ocitneš v takových situacích. Já jako bych konstelacím dala docela zelenou. 
Myslím si, že to vůbec není věc špatná a že je to nějakej zlom, když to uvidí ten člověk, uvidí tu situaci 
těch lidí, a vidí, jak ty lidí tam reaguj o u a je to člověk, kterej zrovna naráží na tu situaci, tak že je to 
první krok k tomu, aby se dal na nějakou jinou cestu. Já takovej problém teda nemám, tak proč bych 
tam stíníla, že jo. Ale třeba jsem si tam řešila problémy holek. Jo. A já je tam nemůžu jít řešit, když to 
nejsou moje. Nemůžeš to řešit, protože to není tvoje zakázka 
(Jak si vysvětluješ, že ty konstelace fungují?) Já nevím. Já nevím, fakt nevím. Já si myslím, že je 
to prostě nějakej přesun energií, a na to věřím teda, že ty energie jsou kolem nás, že působěj, a že díky 
tomu může působit tohle všechno. Já si myslím, pořád jsem nemohla pochopit, právě, že je to taky 
trochu herectví. Některý lidí, který rozestavujou ty lidí, že u toho prostě, je to úplnej obřad. A některý 
tak jako halabala A já jsem si řikala, no jo, ale jestli já bych to taky takhle vůbec uměla Já se přeci 
neumím převtělit v takovýho jako člověka, abych to tak prožívala, já si myslím, že bych je tam blbě 
rozestavila. Úplně jsem měla mindráky z toho. A pak on jednou řek na tý konstelaci, že Hellinger, 
velkej učitel tohodle všeho, ani vlastně nenechá postavit ty lidi. Že řekne "ty, ty a ty a postavte to." A 
já si myslím, že je to fakt, že tohleto je vlastně takový divadlo. Nebo ne jako divadlo, ale že na tom tak 
úplně nezáleží jako, že ten člověk, aby na tom hodně záleželo, musí opravdu bejt v nějakým relaxu 
hlubokým, nechat se ovládat fakt těma nohama, jak on to říká, ale to každej nedokáže před těma 40 
lidma v tu chvíli, takhle jako, to by muselo být v nějakým soukromí, po nějaký meditaci, tak si to 
dovedu představit úplně, ale takhle asi ne. A pak by to bylo zajímavý, ale myslím si, že když on tam 
takhle ty lidí staví a teď on řekne, třeba tak a teď se podívej, je to takhle v pořádku? Tak on je tam 
postaví často rozumem nebo mozkem, říká si, já je postavím hodně daleko, protože maj k sobě hodně 
daleko, to myslím, že není úplně správný, že člověk má takovou představu. 
(Pro jaká témata jsou podle tebe konstelace vhodný?) Pro témata partnerský, problémy, 
nejasnosti, pro problémy mezi rodíčema a dětmi, pro odnaučení kouření, pro hubnutí, pro všechny 
možný vlastně situace, kter~jma člověk prochází, a neví si s nim::t mdy, a to dřív, než je prostě řešit 
začne. 

(Myslíš, že bys konstelace uměla postavit sama a vést je?) Myslím si, že jo, ale otázka je, právě, 
když neumím tydlety abstrakta tam šoupat, jestli by to bylo na škodu nebo nebylo, no prostě by to asi 
bylo trochu jiný. Já nevím. 
(Co je podle tebe potřeba k tomu, aby člověk mohl stavět konstelace?) Velká intuice, 
otevřenost, určitě bych myslela i ten výcvik, protože tam člověk vidí, jak to vlastně funguje, jak to 
vlastně je. Rez toho nevím, hez toho bych asi vi'1bcc ncvčdčla, o čem to je. Intuice, otevřenost. .. určitě 
jsou dobrý i ty psychologický malosti, že se o to člověk může opřít a pak jako vic ví. Ale je pravdou, 
že jsou lidi, který to nemají a dělaj to i tak moc dobře. Já bych to sama asi uvítala. Bylo by to snazší, 
ale já tohle vzdělání nemám. Taky cit pro lidi, umět vystihnout podstatu, míň mluvit, víc se dívat, 
vnímat. Najít vždycky ten motiv a ten podchytit. 
(Dá se nějak porovnat, jestli pro tebe byly užitečnější konstelace někoho jiného, nebo ta 
konstelace vlastní?) Myslím, že obě varianty, vlastní i cizí jsou silný, záleží, co tam taky člověk 
hraje, někdy je skoro silnější jen se dívat, jak už jsem o tom mluvila. Někdy si řešíš ty věci, napadaj tě 
u toho možnosti, ta role ti pak může ještě pomoct. 
(Dá se nějak porovnat, jestli je rozdíl mezi člověkem, který staví konstelace a 
psychologem?) Podle mě to jsou stejný lidí, jen jiný typ práce. Je to o metodě, určitě. 
(Kdybys někdy řešila problém, nevěděla si s tím rady, šla bys spíš na konstelace nebo 
k psychologovi?) Já si myslím, že užitečný jsou obě cesty, obojí ti něco dá, něco trochu jinýho. Asi 
bych šla na obojí a viděla bych, co mi co ukazuje. 
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Polostrukturovaný rozhovor k yýzkumu o konstelacích: 13 

Pohlaví: muž 
Věk: 50 
Vzdělání: VŠ technická /profese- podnikatel v oblasti cestovního ruchu/ 
Bydliště /vesnice, město, velkoměsto, .. ./: Praha 
Rodinný stav: svobodný 
(Kolik konstelací už máte za sebou?) 5, 2 vlastní 
Kdy proběhla konstelace, o které tu hlavně budeme mluvit? červen 2005 (cca 7 měsíců) 
Facilitátoři: Moa Doris Gravenstette. 

(Jak jste se dostal ke konstelacím?) Mě už dlouho zajímaly tyhle věci, taky holotropní dýchání a 
tak, psychologie, a konkrétně ke konstelacím jsem se dostal prostřednictvím svého terapeuta, který mi 
o nich řekl. 
(Byl nějaký důvod, proč Vám je doporučil?) Prostě jsme tak spolu mluvil~ narazili jsme na tohle 
téma. 
(Očekával jste něco, když jste se pro tuhle metodu rozhodl?) Ne, vůbec ne. Spíš jsem byl 
zvědavý, protože jsem o tom už hodně slyšel. 
(Řekl vám Jonáš, o čem to je?) Věděl jsem trochu o tom, protože už moje přítelkyně si to zažila, ta 
byla nadšená, tak já jsem taky šel pln očekávání. Jinak Jonáš mi to trochu popisoval. 
(Četl jste si o tom něco předtím? Knížky, na internetu ... ) Ne. 
(Byl nějaký důvod, proč jste se rozhodl právě pro Doris?) Jonáš mi řekl, jaké jsou možnosti a to 
bylo takové intuitivní, že to jako bude Doris. Nic víc jsem o ní nevěděl. Bylo to intuitivně, navíc mě 
v tu dobu i přišly peníze, tak jsem si řekl, že tam mám asi jet. 
(Když jste tam jel, chtěl jste tam něco řešit?) To není tak úplně, ale věděl jsem, že se chci podívat 
na svůj rodinný systém, a že ty problémy s rodičema je třeba vyřešit. Rodiče jsou zdrojem všeho. 
(Měl jste před seminářem nějaké pocity? Obavy?) To ne, obavy ani nic jiného jsem asi neměl. 
(Už jste tohle téma někde dřív řešil?) Ano. Sám se sebou, s terapeutem. (Vnímal jste nějaké 
změny během toho?) Ve mně se určitě změny odehrávaly, určitě v mým postoji. To je asi základ. 
(Přemýšlel jste o tom nějakou dobu, o tom, že půjdete na seminář?) Věděl jsem, že tam chci, 
akorát okamžitě jsem nevěděl jako kdy, a pak přišla tahle nabídka, na konkrétní termín, tak to tak bylo. 
(Vzpomínáte si na Vaše dojmy ze semináře?) To si vzpomínám. Bylo to takový divný, říkal jsem 
si, "Ježiš, co tady dělám," ale velice rychle se to změnilo a všechno to ve mně ustalo a už to začalo být 
dobrý, začaly se stavit konstelace. 
(Bylo to lidma, kteří tam byli s vámi, nebo čim to, že to bylo nejdřív divné?)Nt::, to vůbec ne. 
Jenom než jsem si zvykl na ten způsob práce. Ale teď už je to dobrý. (smích) 
(Program probíhal jak?) Asi jako vždycky. Seznámení, úvod, meditace, pak se stavily konstelace. 
Lidi, kteří mají zájem, si zažádají o svou konstelaci, postaví se do kruhu a nějakým způsobem se 
vylosujou, jakoby osud určí, kdo teda bude na řadě. 
(Vybrat jste si tedy úplně nemohl?) To ne, to tam není možné. 
(Jaký jste měl dojem z facilitátora, z Doris?) Ze začátku divný, powroval jsem, jak pracuje, 
chvilku mi trvalo, než jsem to pochopil a přijal, teď se mi to libí. (Bylo to tedy spíš o způsobu 
práce?) Ano. Prostě jsem neznal tenhle typ práce, je tam hodně práce s energií, to pro mě bylo nové. 
(Bylo pro vás rozhodující i pohlaví facilitátora?) To myslím nehraje roli. Šel bych i na muže. 
(Řekl jste, že jste se rozhodl intuitivně ... ) Ano, prostě jsem cítil, že tam mám jít. 
(Můžete nějak říct, co se Vám na té práci líbilo? Jak Vám to připadalo?) Ono se to těžko 
popisuje. Je to práce s energií, momentální situace. Nejsou tam žádné čáry nebo tak, vždycky to 
vychází z člověka, umět to vnímat, tu energii, která tam přichází, prostě to vnímat. Prochází to i do 
slov. Je to prostě dobrý. Těžko se to popisuje. Líbí se mi, jak všechno vnímá, jak na to reaguje, jak to 
vlastně všechno probíhá Jak pracuje s těmi konstelacemi, citlivě. Pocítil jsem to na svoji kůži. Třeba si 
nemusím stavit vlastní konstelaci a už jen dívat se na to člověka ovlivňuje, jak s tím pracuje, jak to 
uchopuje. Člověk tam vstupuje do staré role a přijímá novou. 
(Jakou jste měl zakázku k Vaší konstelaci?) Chtěl jsem se podívat na svůj rodinný systém, na 
rodiče. Abych viděl určité věci, které se tam dějí. Takže jsem si vybral někoho za sebe, pak tam byla 
maminka, tatínek a ještě jejich rodiče. 
(Vzpomenete si, jak jste si vybíral ty zástupce?) To bylo velmi zajímavé. To si moc dobře 
pamatuji. Já jsem tam prostě pobýval, přemýšlel jsem, co konkrétně si chci postavit. A když už se mi 
to vyjasnilo, tak jsem si řekl - tak tenhle bude za mě. A ještě maminku jsem věděl, ostatní už přišlo 
samo. To bylo tak intuitivně. Ale co bylo zajímavé, proč si to tak dobře pamatuji, ten kluk si stavěl 
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konstelaci přede mnou a on si vybral za sebe mě. Já jsem se pak smál, já jsem mu říkal- "Už předtím 
jsem věděl, že budeš za mě." Tak jsme se tak prostřídali. Do dneška máme jako dobrý vztahy. 
(Jaký byl další průběh? Mohl byste to nakreslit?) To asi ne, bylo to dynamické. Spíš to popsat. Já 
jsem vlastně během toho pobytu na konstelacích v souvislosti s tím, co jsem probíral pochopil, proč 
moje rodiče jsou jaký jsou, proč se takhle chovají. Moje maminka měla dominantního tátu, a můj táta 
měl dominantní mámu. Tím pádem si vybral za manželku mojí mámu, která je dominantní a že 
vlastně všechny ty věci, které se dějí v naší rodině, že vlastně ovlivňují celý systém. Pak ještě tam přišli 
staří rodiče, tátova maminka byla dominantní žena, ten táta tam byl podřízený, tak on říkal, že to jako 
nevadí, že všechno je v pořádku. Tam na maminčině straně to bylo horší, taková jako agrese. Mám 
pocit, že ty vztahy s tátou tam přesně byly ukázaný. Myslím, že máma tátu podceňuje, a to všechno 
vlastně vysvětluje, proč jsem se kdy jak choval. Hlavně v partnerských vztazích. 
(Bylo Vám to nějak známé, když jste to viděl?) Určitě. Akorát ta věc, že jsem to neviděl, nějak 
jsem to neuchopil, že je to takhle. To až pak se mi to tam takhle objevilo a došlo mi to. Viděl jsem to, 
pochopil. 
(Jaké bylo se na to dívat?) Zajímavé. Také emoce tam byly, smíšené. 
(Oslovilo Vás tam něco? Byl tam nějaký zlomový okamžik?) Zlomové pro mě bylo, že jsem byl 
schopen to uvidět. Tu podřízenost a nadřazenost, proč to tak je. 
(Pamatujete si nějaké věty, které Doris říkala, co dělala?) Určitě jsem ji vnímal, ale ... konkrétní 
věci si nevybavuju. Jediné co si tak vybavuji, tak to je závěrečná scéna, kdy už já jsem vstoupil do 
konstelace, což se takhle dělává, měl jsem takovou touhu zatřást s tím tátou, aby to taky uviděl, aby už 
byl konečně sám za sebe, aby zastavil to, že po něm někdo šlape, aby se prostě jako probudil, uviděl to. 
Tak jsem se jako rozcbčhl k nčmu, tlačil jsem na nčj. A on se mě zeptal, jestli ještě stále bojuj u. A já 
řekl, že ještě chvíli. Pak jsem se postavil k mamince a zeptal jsem se jí, jestli mč má ráda. A to byl 
velmi sih1ý zážitek. Řikala, že mě má moc ráda. Ale jinak sl neparnatuju, co Doris tikala. 
(Jaké pro Vás bylo vstoupit do té konstelace?) Bylo to zajímavé. Ten pohled z venku je prostě 
jako pohled když se podíváte na nějaké představení, máte, že třeba, že tam jsou ty vaše energie, vaše 
role, ale pořád je to vlastně jako představení, aspoň pro mě. Když jsem do toho vstoupil, tak jsem cítil 
na sobě všechny ty emoce, co tam probíhaly, všechno a už jsem byl já kdo tam taky hraje. Velmi 
rychle se to stalo. 
(Když Doris tu konstelaci ukončila, bylo to pro Vás v pravý okamžik?) Byl to pravej okamžik, 
tam tenkrát ano. To jsem cítil, že je to v pořádku. . .. to byl ale samozřejmě začátek, v těch dalších 
konstelacích. to jakoby pokračovalo. Ta první mě posunula dál, dál se mi ale odkrývají nové věci, tak 
nezbývá než v tom být a děkovat. Protože to opravdu léčí. 
(Jak jste se cítil, když konstelace skončila?) Řikám, moc dobře, úplně nabitý energií a uvolněný. 
(Myslel jste na někoho? Měl jste nějaký impulz, něco udělat?) Myslel jsem na maminku, já na ni 
myslím často .... 
(Pamatujete si, jak dlouho asi ta konstelace trvala?) /smích/ Ne, tam není rozměr času. Ale 
opravdu to nebylo moc dlouho, tak půl hodiny. Nevím, to nejde takhle ... 
(Říkáte, že tam není rozměr času, čím to?) To ta koncentrace. To člověka úplně pohltí. 
(Setkal jste se potom s rodiči?) Ne. Od té konstelace ne. S tátou mluvím, ale neviděli jsme se. 
(Mohl jste tedy nějak posoudit, jestli došlo nebo nedošlo ke změně?) Ve mně probíh<ůí velké 
změny. Když se na to podívám, co probíhá v naší rodině, je toho hodně .... jako kdyby se opravdu 
léčily nějaké rány. Cítím se mnohem svobodnější. Ale tím že nejsem s rodiči v kontaktu, tak to úplně 
nemůžu říct. Ale stalo se teď něco, co připisuju těm konstelacím, protože jak se to asi přenáší nebo co. 
Co cítím .. chtěl jsem říct, co se stalo. Už jsem říkal, že maminka tatinka jako podceňuje, považuje ho 
za méněcenného, neváží si ho, tak on byl teď v nemocnici a on jí celý život jako podporoval, pomáhal 
a tak. Ona je celý život nemocná na srdíčko. Tak ona najednou ~istila, že tatínek jakoby neni, tak má 
šanci začít si ho vážit. Konečně. 
(Nastaly tedy nějaké změny?) No změny jsou evidentní. (Dá se říci, po jak dlouhé době od 
konstelace jste nějaké zaznamenal?) To bylo tak průběžně. Vlastně ty konstelace pořád probíhají, 
já se jich účastním každý měsíc, vždycky je tam něco nového, něco lepšího, to průběžně. Nejsou to 
zásadní seky, tak od ted'kajsem začal. .. Můžu říct i konkrétní věc. Měl jsem přítelkyni, na které mi 
hodně záleželo, před časem se se mnou rozešla, protože jsem nesplňoval její požadavky. Já jsem cítil 
velkou zášť vůči každému chlapovi, který se kolem ní objevil. Vědomě jsem to prostě nechtěl. Ale 
pokaždé když tam byl nějaký chlap, tak to bylo děsný. A v konstelaci jsem to pochopil s tím tátou. Ona 
ho nedoceňovala. Od té partnerky to vlastně bylo jako- nejsi pro mě dost dobrý. Ten je taky lepší a ten 
taky. Na základě těch konstelací jsem to pochopil, než jsem byl schopný přijít k jednomu z těch mužů 
a říct mu, nejsi lepší jak já a já nejsem lepší jak ty. 
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(Jak s odstupem času konstelace jako metodu hodnotíte?) Jak už jsem říkal a říkám pořád 
Vynikající metoda. Lepší se nejen jako rodina, rodinné vztahy, vztah k sobě. Rodina je jako ten základ 
a tam všechno začíná, tam z toho všechno vychází. Je to jako pavučinka. Ty staré role nefunkční, které 
nás obtěžují. Můžeme pak přijmout role nové. 
(Kdybyste měl v budoucnu nějaký problém, téma, které byste chtěl s někým řešit, šel byste 
spíše k psychologovi, terapeutovi nebo na konstelace? Případně na čem by to záviselo?) V 
téhle chvíli mám pocit, že bych šel asi na konstelace, že by to bylo řešení pro mě. Protože nějaké 
závažné problémy nemám, ale to, s čím se potýkám, pro to jsou ty konstelace řešením. A jestli chodím 
k terapeutovi tak proto, že si rád s ním povídám. Ještě si povídáme i o konstelacích, pro mě jsou 
řešením problémů. 

(Jak si vysvětlujete, že konstelace fungují?) U mě je to jednoznačné. Protože já vnímám celý svět 
a celý vesmír jako jednu základní energii kolem nás, vnímám vibrace hlubší a jemnější. Je to tak a tím 
pádem se můžeme napojit na cokoliv. S té energie jsme vlastně stvořeni .... takhle v té práci, která tam 
probíhá, se ta energie projevuje přes tělo, přes pocity, fyzické pocity, psychické, buď tělo reaguje 
bolestí, chvěním, a třeba přichází nějaký žal nebo tak. Tak takhle to vidím já 
(Co Vám při konstelaci pomohlo, vidět tu dynamika, prožít to, ... ?) Moc to pomáhá. Je tam 
hodně společných věcí, spojí se mi prožitky. Jsem pak schopný vidět souvislosti, co se tam děje a tak. 
Pomáhá to vidět to. Zároveň i to prožití. Už to sebrat tu odvahu a jít tam je důležitý. A velmi to člověka 
posune. Protože vždycky jsem měl pochybnosti o tom, jestli to dobře zahraju, ale ono to pak přijde. 
Pak už jsem jen tou rolí, kterou hraju .... můžu vidět věc~ které jsem neviděl, najednou mi to dojde, že 
to tak je. 
(Komu byste konstelace doporučil?) Všem, úplně všem, celému národu. 
(Byl by někdo, skupina lidí, kterým byste konstelace spíše nedoporučil?) Nevím o takových. 
Asi ne u hodně psychicky narušených lidí. 
(Pro která témata jsou podle Vás konstelace jako metoda nejlepší?) Hlavně léčení vztahů. 
Léčení vztahů vzhledem k sobě. Z toho pak vychází všechno ostatni. Sebeuplatnění, sebejistota. 
(Myslíte, že jsou i témata, pro která konstelace nejsou vhodné?) Nenapadá mě, pro co by to 
nebylo dobré. Tam se dá řešit všechno, od vztahu k penězům, k sobě, ta rodina. Je toho opravdu 
hodně. Já to vnímám, že tam neni omezení. 
(Uměl byste konstelace postavit a vést je?) Jsem přesvědčen, že ano. Protože to pole, které tam 
vznikne, které přenáší ty informace, tak to pole řídí vlastně toho terapeuta. On tam neklade svoje věci. 
Ono ho to vlastně vede. Je to na jiné úrovni než v terapii, normální terapii. Já už jsem pracoval trochu 
s těmihle věcmi, holotropní dýchání mě zajímá, tohle je mi proto srozumitelné. 
(Stavíte si konstelace pro sebe?) Ne ne, to jsem ještě nezkusil. 
(Co je podle Vás třeba k tomu, aby mohl člověk ty konstelace vést?) Musí být otevřený, nesmí 
být egoistický, když tam začne vkládat svoje ego, tak je to špatně. 
(Když byste porovnal osobu terapeuta a facilitátora konstelací, vnímáte mezi nimi zásadní 
rozdíl?) Právě ten, co jsem říkal. Tam vznikne to pole, ten terapeut v konstelaci pracuje na základě 
toho pole. Terapeut v klasické vkládá do terapie sebe, má znalosti na trochu jiné úrovni. Oba jsou 
stejně hodnotní, ale pracují na jiné bázi. 
(Je podle Vás hodnotnější v konstelaci někomu cizímu stát, nebo to, když je Vám konstelace 
stavěna?) Těžko to hodnotit. Je to přeci jen jiné. Ta osobní k. vlastni je hodnotná v tom, že si řeším 
svoje věci, které považuji za důležitou, ale když je to někoho, koho hraji, tak mám šanci zažít si něco 
jiného. Já jen hledám, jestli je jak to je. Z mého pohledu asi ta osobní konstelace. Ale je to jen tím 
osobním .... Vím, že jsou lidé, kteří dostanou víc z té role, kterou hrají, je to pro ně nějak důležité. 
Někdy ta vlastní toho tolik nedá. Opravdu teda nevím, co je lepší. Je to různý .... Určitě je přínosný 
někomu stát. I dívat se, je přínosný. Já myslím, že kdybych tam jen chodil a vůbec si nestavil svoji k., 
tak z toho vyjdu obohacen. 

(doplňkové informace): 
(Myslíte, že je něco, co by patřilo do rozhovoru o konstelacích a o čem jsme nemluvili?) ..... . 
nevim. Nic mě nenapadá. Jenom snad to doporučení. Tyhle věci by se měli probírat v základním 
vzdělání. Tohleto by mělo být ve škole, o vztazích, zavedl bych to do učebních osnov, lidé se pak 
v tom plácají. 
(Pamatujete si některé svoje role?) Hodně jsem hrál tatínka, bratr, manžela, dědečka Nebo třeba 
jsem hrál i problém. 
(Než Vám byla ta konstelace stavěna, měl jste představu, jak to bude asi probíhat?) Věděl 
jsem, na co se chci podívat, ale jak to bude, to jsem nevěděl. 
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(Čekal jste změnu od té konstelace?) To jo. /sm&:hl. Ale tím, w nemám možnost to konfrontovat, 
tak moc nevím, jak se to mění. Měním se já, ale jestli ta rodina, to nevím ... 
(Mluvil jste o tom s někým z rodiny, otcem, matkou?) Nemluvil jsem o tom, s otcem se bavíme 
jen po telefonu, s mruninlmu se nevidím, urů spolu ncmluvímc. 
(Šel byste na seminář s partnerkou, kdybyste řešil nějaké partnerské téma?) To by nevadilo, 
to bych šel. 
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Polostrukturovaný rozhovor k výzkumu o konstelacích: 15 

Pohlaví: žena 
Věk: 27 
Vzdělání: VŠE, podnikové řízení a management /profese- personalistka v mezinárodní firmě/ 
Bydliště /vesnice, město, velkoměsto, .. ./: Praha 
Rodinný stav: vdaná (v rozvodovém řízem) 
(Kolik konstelací už máte za sebou?): 1 seminář, jedna vlastní v poradně 
Kdy proběhla konstelace, o které tu hlavně budeme mluvit? Leden 06 ( 1 měsíc zpátky) 

Pozn. - Konstelace, kterou si probandka nechala stavět proběhla v rámci individuální terapie 
v manželské poradně. Tímto byla konstelace poněkud specifická. 

(Jak jste se dostala ke konstelacím?) Přes moji maminku, která absolvovala konstelace, takové 
malé, u Jonáše, než je absolvovala, tak mi o nich řekla, dala mi knížku, tak jsem si to pročetla, ne že 
bych ji četla celou, ale tak abych věděla, o čem to je. Potom mi přeposlala pozvánku, když dostala na 
rodinné konstelace u Adély Slívové tuším, a já jsem se pak rozhodla, že se tam taky přihlásím. 
(Měla jste nějakou představu o této metodě? Jak to probíhá a tak?) Představu jsem měla jen 
základní, spíš mě to zajímalo. Do postaty jsem se nedostala, to jen že bych četla tu knížku dopodrobna, 
jinak principiálně vím, že je to nějaká psychologická metoda a spíš mě zajímalo opravdu prakticky, jak 
to funguje. Moc jsem nevěděla o co jde, když jsem tam šla. 
(Dá se říci, s jakými pocity jste na seminář šla?) Měla jsem trošku obavy, co se člověk může 
dozvědět a strach z toho, co se může dozvědět, to určitě. 
(Očekávala jste něco od té techniky?) Tak spíš kdyby to k něčemu ... tak já jsem o tom věděla, že 
nemůžu čekat, že by se mně něco změnilo v ten, kdy budu odcházet, že to bude lepší nebo horší, ale 
spíš tak jsem očekávala, ... ne změnu, ale do budoucna jsem očekávala, že mi to může pomoci rozšířit 
vědomí o tom, co to je a tak n~jak celkově pomoct ve zlepšení svýho života. 
(Když jste šla na ten seminář, byla jste rozhodnutá, že si postavíte konstelaci, nebo jste se 
chtěla spíš jen podívat?) Hm, to jsem ... chtěla jsem si postavit konstelaci, to určitě a chtěla jsem si 
to postavit na svoje manželství taky, ale ani mi pak nevadilo, když se to nestalo. Stačil mi vlastně i ten 
zážitek u ostatních. Ale jinak jsem doufala, že se tam něco vyřeší, že mi to něco ukáže. 
(Jaký jste měla dojem z facilitátora?) Zanechalo to ve mně hodně silnej zážitek, ta konstelace. Já 
jsem tam šla s tím, že mám nějakej problém, kterej potřebuju nějak vyřešit, cejtila jsem, že už 
potřebuj u něco vyřešit z toho mýho manželství a pořád jsem nevěděla jak na to. Ncbo včdčla jsem, že 
se ve mně něco děje a nemohla jsem se rozhodnout. Takže on na základě toho mi řekl, že postavíme 
konstelac~ kde on bude hrát mýho manžela a jedna ještě dívka hrála vlastně mě. A já jsem koukala na 
ně dva vlastně co se děje. Takže ten zážitek byl hodně hodně silnej, musím tady přiznat, že mi to 
ukázalo úplně co se děje ve mně, nedokázala jsem si to ale plně přiznat, a myslím si, že mi to pomohlo 
k tomu, abych to rozhodnutí udělala, z manželství vlastně. Takže to je asi ten můj dojem z toho. 
(Jonáše už jste znala, dá se nějak říci, jestli Vám nějak vadilo nebo bylo na překážku to, že 
rozhodl o postavení konstelace?) To mi nevadilo. 
(Věděla jste to dopředu, že se bude konstelace stavět v rámci sezení?) No, on mi řikal, že 
když to bude zapotřebí, tak by ji mohl postavit a ještě když jsem tam seděla, tak mi říkal, že by to se 
mnou zkusil, že by ale sehnal kolegyni za mě. 
(Nevadilo, že jste si nemohla vybrat za manžela někoho, nebo tak?) Ne, to vůbec ne. 
(Jakou jste měla zakázku před konstelací?) Podívat se na manželství, už jsem to řešila dlouho. Já 
jsem už dlouho cítila, že máme problém v manželství a byla jsem v tom taková nespokojená, tak jsem 
to šla řešit. A v té konstelaci se pak vlastně řešilo totéž, co jsme řešili už delší čas s Jonášem. 
(Měla jste nějakou představu o tom, co se tam bude odehrávat?) Ne, vůbec ne. Ne nedokázala 
jsem si to představit, co se bude odehrávat. 
(Pamatujete se, jak jste tu konstelaci postavila? Chtěla byste to nakreslit?) Kreslit asi ne, to 
není třeba. Postavila jsem je doprostředka té malé místnosti, obličejema k sobě. Postavila jsem sebe a 
svého manžela. 
(Jaké pro Vás bylo tu konstelaci sledovat?) Bylo to strašně silný emotivně, a hrozně jsem brečela 
a spíš jsem i viděla, až mě jako zarazilo, jak to jako vyjadřovalo tu moji nerozhodnost, ty moje pocity, 
jak se to ve mně dělo, tak jsem jako viděla sama sebe a ten vztah, a jakoby to vyřešení toho, ne 
vyřešení, ale to, co se dělo potom dál. Takže určitě jako hrozná emoce a hlavně ten pláč, uvolnění a 
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pak teda hrozná únava, když jsem šla pryč. I když jako uvnitř to bylo příjemnější, navenek bylo 
vyčerpaný, ale duše byla už lepší, než předtím. 
(Pamatujete si ten průběh konstelace? Co se tam odehrávalo?) Dělo se to, že vlastně ta dívka, 
která hrála mě, říkala, že musí vlastně odejít, takže jako jednou nohou odcházela, druhou nohou jako 
že jí to k němu hodně táhne, takže tam byl viděn ten rozpor, že neví, co má dělat, a on říkal, že 
potřebuje strašně slyšet, co se děje, že to jako musíme říct nahlas, a pak se na sebe dlouho dívali, ona 
od něj jako odešla, on odešel od ní, chvíli stáli zády proti sobě a pak se jako na sebe otočili, podívali a 
ona řekla něco jako: Musím odejít, nebo něco takového, teď přesně si nevzpomínám, tak tadyto a pak 
mě vyměnil v tu chvíli, kdy já jsem to jako měla zopakovat a tam to bylo hodně hodně silnej zážitek až 
jako jsem cítila ... hrozně dlouhou dobu jsem to nedokázala, nemohla jsem mu podívat do oč~ a pak 
po nějakých pár minutách, neumím to odhadnout přesně, jsem se mu podívala do očí a byla jsem 
schopná to říct. A pak ze mě spadlo takový to, a on to říkal i když mluvil s ní, že se mu ulevilo, protože 
konečně slyšel nějaké rozhodnutí. A mně se taky ulevilo, tak tam byl takový klid, bylo to takový 
klidnější. 

(Rozumím tomu tak, že Jonáš hrál vlastně terapeuta i sebe?) Jo, přesně tak. 
(Jaké to pro Vás bylo?) On to dělal moc pěkně, vůbec mě to nerušilo. Vždycky se tak jako ponořil 
do sebe. Ale on vlastně byl terapeutem až na konci, když jsem tam vstoupila já, to zas tak dlouho 
netrvalo. 
(Bylo vám známé, co se tam dělo? Souznělo to s vámi nějak?) Bylo mi to známý, co se tam 
dělo. Hodně přesně to odpovídalo. Ty pocity, jak ta slečna chtěla odejít, to všechno. 
(Překvapilo Vás v té konstelaci něco?) Spíš mě překvapilo, že pro mě bylo tak těžký to říct nahlas, 
že mám problém to říct nahlas. Že jsem to v podstatě věděla, což ukázala i ta konstelace, ale tohle to na 
mě strašně zapůsobilo, že jsem nebyla schopná ani se mu třeba podívat do očí, jako Jonášovi, jako 
mýmu manželovi, a že jsem to nedokázala říct. To mě překvapilo, jak to ve mně asi bylo hluboko, ten 
problém. Že to nedokážu vyřešit jinak, nedokážu to říct. 
(Byl tam pro Vás nějaký zlomový okamžik?) Když jsem mu to řekla 
(Co se dělo potom, co jste to dokázala?) Už jsme to jen nechali vydýchat, koukali jsme na sebe, a 
nechali to jako uvolnit a tam to pak skončilo. 
(Bylo to v pořádku, jak to skončilo? Bylo to pro Vás v pravý okamžik, nebo jste ještě 
potřebovala, aby to nějak pokračovalo?) Bylo to dobrý, jo. 
(Jaké bylo, když jste do té konstelace sama vstoupila?) Chvilku jsem se musela do tý role jako 
dostat, jako se tam vcítit a když jsem tam vstoupila, tak jako jsem stála, koukala do země a když mi on 
řekl, ať se mu podívám do očí a řeknu to, tak tam byla ta změna, nejdřív jsem se na to dívala, jak to 
jako říkají, ale pak to pro mě bylo jako těžký. 
(Vadilo Vám, že hrál Vašeho manžela Váš terapeut, že jste si nemohla zástupce vybrat?) 
Ne, myslím, že to nehrálo roli. 
(Máte představu, jak dlouho ta konstelace trvala?) Tak to nevím, ale možná třeba 20mínut, ale 
musím říct že to nevím. Sezení bylo hodinu, chvilku jsme si povídali, pak jsme stavili konstelaci a pak 
jsme si ještě povídali chvíli, krátce, takže do hodiny to bylo, ale nevím .. 
(Vnímala jste čas během té konstelace? Dá se to říct?) Ne, vůbec jsem ho nevnímala. Byla jsem 
na to hodně soustředěná. 
(Jak jste se cítila, když to skončilo?) Vnitřně smutek, hroznej smutek, ulevilo se mi teda, ale 
hroznej smutek. A fYzicky jsem byla unavená. Pak jsem přišla sem do práce a všichni koukali a ptali 
se, co se mi stalo, bylo to vidět v očích. Ale jinak jsem se cítila uvolněně. Ale něco ze mě spadlo. 
(Měla jste nějaký impulz po té konstelaci? Zavolat manželovi, odejít, nebo tak?) Hned jako ne, 
ale byl to zásadní impulz, že jsem se rozhodla odejít, že mu to jako řeknu, a to jsem se rozhodla ráno, 
mám pocit, že jsem byla ... no, mám to dokonce v diáři, který tady leží (smích), tak kdy to bylo, no no 
no, ve čtvrtek ráno jsem byla u Jonáše, v pátek ráno jsem se probudila, jela jsem do práce autem a tam 
jsem jako úplně přesně věděla, že to musím udělat, že to řeknu, až přijdu z práce. Bylo to rychlý. Byl 
to ale dlouhodobej problém, tak to vlastně byla poslední kapka pro mě, už jsem si to jako vyřešila pro 
sebe. 
(Dá se říci, že Vám nějak pomáhala i přímo práce s Jonášem v poradně na tomhle tématu? 
Cítila jste tam nějaké změny?) No určitě jsem cítila i změny na sobě, a na vztah jsou vždycky 
potřeba dva, takže já jsem vlastně díky tomu zjistila, že nejsem spokojená ve svým vztahu, i když já 
jsem tam šla už s tím, ale tady se najednou objevila velká krize a tam jsem už tušila, že to bude špatný. 
Já jsem si ani neřešila ten vztah, ale spíš sama sebe. Takže díky tomu jsem zjistila, že takhle dál žít 
nechci. 
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(Pokud jde o změnu, zdá se, že proběhla poměrně rychle ... ) To jo. /smích/ Já myslím ale 'k to 
bylo i tím, že už jsem nad tím dlouho seděla a přemýšlela a tady to už ten odchod vyprovokovalo jako 
úplně. 

(Vnímáte tedy tu konstelaci spíš jako základní kámen, nebo spíš jako jeden z mozaiky? Dá 
se nějak říct, jak moc tomu přisuzujete hodnotu?) Těžko říct, určitě to byl zásadní kámen, to asi 
byl, ale byl vlastně konečný. Ale myslím s~ vnímám to tak, 'k mi to ukázalo, 'k to, co se ve mně děje 
už musím vyřešit a že to chci vyřešit a musím. Já jsem si to myslela, ale tohle mi ukázalo jak na to, 'k 
jsem schopná to udělat. 
(Kdyby ta konstelace neproběhla, bylo by něco jinak?) Určitě bych to udělala, určitě by rozchod 
proběhl, ale asi pozdějc a možná jinak. Asi by to bylo bolestnější, nevím. Asi jo. 
(Jak konstelace jako metodu hodnotíte s odstupem času?) Zajímavej zážitek. Podle mě záleží 
na každým, co z toho na sebe nechá dopadnout, co připustí, že je možný, nebo já to nedokážu uchopit.. 
jsou lidi, který říkaj, jak je to možný, jak to může takhle fungovat, tak tohle už dávno neřešim, taky to 
nechápu, ale rozhodně to hodnotím tak, že bych si absolvovala další, ale mám z toho trochu strach. 
Díky tomu, co jsem teď zažila, tak 'k mi to uká'k něco, co ještě nechci vidět, nechci řešit, že mi to 
ukáže, že mám někde problém, což tuším samozřejmě, ale trochu se jich teda bojim, protože to bylo 
docela rázný, bojím se, co mi to ukáže. 
(Já jsem se teď setkala s tím, že by lidi vzali na konstelace i svého partnera a tam řešili 
společný problém. Bylo by to pro Vás přijatelný?) Asi ne, on by tomu nebyl nakloněnej. Asi bych 
se před ním ani nechtěla otevřít nebo tak. 
(Kdybyste v budoucnu řešila nějaké téma, problém, máte představu, jestli byste šla na 
konstelace nebo k psychologovi, taky na čem by to záviselo?) Myslím, že kombinace je asi 
nejlepší, ale to nedokážu říct, na čem by zálerelo. Mně prostě někdy přijde nějaký mail nebo 
pozvánka, já to nevyhledávám, nevyhledávám to aktivně, ale když se to ke mně dostane, teď třeba 
Jonáš, tak jsem chvíli nevěděla a pak jsem si řekla, jo, tak možná půjdu. Ale abych se k tomu vrátila, 
spíš bych vyhledala psychologa než konstelace. 
(Cím to?) Trošku je to pro mě hmatatelnější, 'k si povídám s někým konkrétním, poslouchá mě a 
pomáhá nů třeba se nad něčím zamýšlel, m:ž ty konstelace, které jsou pro mě zatím ne ... , nepochopila 
jsem zatím, jak to funguje, ale pro mě to může být neuchopitelné, takže proto asi blíž ke psychologovi, 
než na konstelace. Že se řeší konkrétně můj problém, nebo já se řeším, než když se mám dívat na 
konstelace dalších .... když to řeknu tak úplně, tak nevím, jestli to, co se tam děje, je pravda, nebo není 
pravda, nevim, proč se to děje a taky si můžu říct, když budu chtít, že takhle to jako vůbec není, jak oni 
to v té konstelaci vnímaj a jak můžou vědět, co mají dělat. Nevím,jestlijsem se vyjádřila srozumitelně, 
někdy prostě váhám, jestli to třeba ti lidi nepřehrávaj nebo tak. 
(Už jste o tom trochu mluvila, zeptám se ještě jednou, máte nějaké vysvětlení pro to, jak to, 
že konstelace fungují?) Nechápu to a neřeším to. 
(Dá se říci, co Vám v té konstelaci pomohlo? Bylo pro vás důležité, že jste to viděla, že jste 
to prožila, nebo dá se to nějak říct?) Mně pomohlo to, že jsem jako viděla, co se ve mně děje a 
když jsem to viděla, takjsem si jako uvědomila, co mě trápí. Mně bylo hrozně zle psychicky, jakoby 
něco se ve mně dělo, věděla jsem, 'k mám problém s manželem a 'k jsem taková nerozhodná a 
nespokojená a pořád jsem nevěděla, jak to vyřešit. A když jsem pak viděla tu konstelaci a to, co se tam 
děje, tak mi došlo, 'k opravdu úplně přesně to ukazuje ten můj rozpor, že nevim, jestli k němu nebo jít 
pryč, a když už bylo to pryč, tak jsem si uvědomila, že je to ta lepší cesta ... a asi nejvíc mi pomohlo to, 
že jsem se mohla podívat tomu jonášovi do očí a říct to, a i to, kolik mě to stálo úsilí to říct. To, 'k jsem 
si to prožila už někde jinde, 'k jsem jakoby zkusila si to říct, ten rozchod. Jo, protože potom ten 
rozchod byl bolestivej, ale na to, 'k to bylo po devíti letech vztahu, po dvou letech manželství, tak tak 
strašně jsem netrpěla, jak jsem si myslela, že to bude. Pomohlo mi, 'k jsem si to mohla prožít už 
předtím. Tak takhle si myslím, že mi to pomohlo. 
(Komu byste konstelace doporučila?) Lidem, kteří jsou ochotni uvěřit, 'k je to možný, že je možná 
takováhle psychologická metoda, určitě bych je nedoporučila lidem, kteří by se v tom moc šťourali a 
říkali by jako a jak to funguje a jak to a jak je to možný. Asi by to nechápali, mysleli by si, že si tam 
lidi na něco hrajou, tak že doporučit někomu, kdo je otevřenej a to je možný poměrně rychle, kdo je 
otevřenej tomu, že to může fungovat. Tak tam bych to doporučila a taky jsem to doporučila. A taky 
bych to doporučila člověku, který vnímám, že se mu něco děje, a 'k neví, co to je a ví, 'k je 
nespokojenej, když to řeknu takhle jednoduše. Myslím si, že je to zajímavý, co si může odžít. 
(Pro jaká témata jsou podle Vás konstelace dobré?) Tak já jsem zažila takový, tu svojí, to byly 
partnerský vztahy, velmi zajímavá byla konstelace, kterou jsem viděla, to byla konstelace o sebevraždě 
syna, takže když se děje něco takhle lidem, tak určitě pro reny, který mají problémy, že nemůžou přijít 
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do jiného stavu, myslím si v podstatě na cokoliv. Vím, že existují taky ty pracovní konstelace, tam 
úplně nevím, nedokážu si to představit, ale myslím si, že je to jedno, že je to pro jakoukoliv oblast. Dá 
se s tím asi řešit spousta věcí, i prý zdravotní problémy. Myslím s~ že na cokoliv by se to dalo použít. 
(Myslíte si, že byste dokázala konstelace postavit a řídit sama?) To ne, určitě ne. (Co vám 
podle vás k tomu chybí?) Nevím. Nějaký možná to vnímání, nevím, nedokážu to říct, co mi chyb~ 
ale necítím se na to prostě. 
(Stavíte si konstelace sama? S figurkama nebo tak?) Ne, to ne. (Už jste o tom trochu 
mluvila ... Co je podle vás třeba pro to, aby člověk mohl stavět konstelace?) Měl by to být 
psycholog, člověk, který trochu do té psychologie vidí a určitě je to metoda nějaká, určitě je v tom 
velká podstata, to prostudovat, ale já nejsem psycholog, takže do té oblasti úplně nevidím. Myslím, že 
je třeba něco vědět o psychologi~ o té metodě, pak si myslím, že to může dělat každý. Nebo ne úplně 
každý, že je možný, že to dělají i lidé, kteří nejsou psychologové. Já mám ale furt představu, že by to 
měl být psycholog. Aby něco nezkazil možná, nebo něco takovýho. 
(Dá se nějak říci, koho byste víc, pečlivěji vybírala? Psychologa nebo facilitátora?) Asi oboje. 
Tu psychoterapii asi víc. Tady např. proto, že mám Jonáše, tak jsem ochotná k němu jít na konstelace 
a ne, k doris jsem si netroufla. No nevím, asi psychoterapeuta bych si vybírala víc. 
(Dá se říci, jestli Vám dala víc konstelace vlastní, nebo ta, když jste někomu v konstelaci 
stále?) Určitě mi dala víc ta moje vlastní. Tam, kde jsem stála, to byl určitě taky zážitek, ale možná mi 
víc dalo někdy když jsem se jenom koukala Když to bylo někdy téma, který se mě nějak dotýkalo, tak 
jsem hodně prožívala i to, na co jsem se koukala A když jsem stála já v tom, tak to bylo takové jako 
soustředění na to vnímání, abych tak jako cítila co se kolem mě děje. Takže takové to soustředění na tu 
osobu, kterou já zastupuj u jako. Takže to bylo náročné. A myslím si, že jsem si i víc vzala z toho, když 
jsem nehrála ... to se špatně vyjadřuju, ale když jsem nebyla v té konstelaci. 
(Pamatujete si i nějaké role, ve kterých jste stála?) Role ženy, která si řešila svůj problém. Pak 
jsem byla děti. To si ale až tak nepamatuju. 
(Dá se rrci, že Vám jsou podobné věci jako konstelace nějak blízké?) Určitě jo. Nestuduju to, 
ale jsem tomu otevřená, věřím těmhle věcem, a docela mě to i zajímá, ale nejsem aktivní, zároveň se 
tomu nebráním. Zajímá mě to spíš kvůli sobě, abych na sobě mohla pracovat. 
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