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METODA CONSTELAȚIILOR FAMILIALE: 
UN SALT ÎN NECUNOSCUT

Constelațiile ca oglindă a psihicului

Odată cu metoda constelațiilor, Bert Hellinger a introdus în
terapie o abordare cu totul nouă. Existau, ce-i drept, și înainte
abordări scenice, dar acestea erau întotdeauna puneri în scenă
ale unei dinamici familiale sau relaționale presupuse. Cineva îl
reprezenta pe tată (sau pe cine o fi fost), dar se pornea întot-
deauna de la ideea că acesta interpreta rolul tatălui – fie că i se
dădeau niște elemente pe care le reprezenta, fie că încerca să
joace singur rolul, pe baza informațiilor pe care le avea despre
tată. Era vorba deci despre construirea sau simularea unor pro-
cese de grup. Dimpotrivă, Hellinger a descoperit și a susținut
ceva cu totul nou și nemaiauzit: cu ajutorul unor înlocuitori, al
unor reprezentanți, se pot recrea realități ascunse: constelațiile
arată cum e tatăl cu adevărat, ce simte, care sunt resorturile sale
interioare psihice și sufletești, ce poveri poartă în sinele său cel
mai profund și ce a făcut. Constelațiile funcționează ca o oglindă
a psihicului, arătând ceea ce este. Arată complexul de legături
interioare ale individului și conexiunile între acestea și oferă cel
mai adesea și soluția. Dar să le luăm pe rând. 

Pentru început, trebuie spus că lucrul cu constelațiile este
o metodă de grup (între timp s-au pus la punct și o serie de
protocoale care permit utilizarea ei în terapia individuală, dar
nu intru aici în detalii7). Ca atare, rolul membrilor de familie va fi

7 Vezi Wilfried De Philipp (ed.) – Systemaufstellungen im Einzelsetting: Platz
lassen, Raum geben („Constelații sistemice în terapia individuală: a lăsa loc,
a oferi spațiu”), Heidelberg.
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preluat în mod voluntar de persoane străine – „înlocuitori” sau
„reprezentanți”,  aleși  din  grupul  participant.  Clientul  alege,
spre exemplu,  o femeie pentru mama sa,  un bărbat pentru
tatăl său și o a treia persoană, tot străină, pentru sine însuși. Nu
contează pe cine dispune în acest  rol.  Apoi plasează aceste
persoane în anumite locuri din încăpere – îi „așază în constela-
ție”. Face acest lucru urmând un impuls de moment. O altă
variantă este să roage respectivele persoanele să-și aleagă sin-
gure locul. Decizia cine anume va fi așezat în constelație o ia de
obicei conducătorul ședinței de terapie, în acord cu clientul.

În principiu, nu doar familiile, ci orice fel de grup, sistem
social sau relație poate fi așezat în constelație. De asemenea,
metoda e utilizabilă și pentru altceva decât strict pentru per-
soane: se pot alcătui constelații și pentru entități sociale (secți-
uni  din cadrul  unor companii,  națiuni,  religii,  regiuni,  partide
etc.), boli și simptome, locuri (închisoarea, lagărul de concen-
trare, cerul ș.a.m.d.) sau elemente abstract-simbolice (imagini
interioare,  afirmații  despre  sine,  idei,  nume)  –  în  esență  nu
există nimic ce să nu poată fi  reprezentat într-o constelație.
Pentru ca prezentarea să nu devină prea complicată, mă voi
limita în cele ce urmează la reprezentarea de persoane.

Înlocuitorii nu capătă niciun fel de informații suplimentare
despre persoana pe care o reprezintă. De cele mai multe ori
cunosc din discuțiile preliminare din cadrul grupului care este
poziționarea acestei persoane în familie (de ex. tată, mamă,
unchi, logodnic/ă, copil din afara căsătoriei, frate vitreg), ade-
sea și anumite informații definitorii (de ex. că persoana a murit
prematur, că a suferit de o invaliditate, că a fost adoptată, că a
fost ucisă sau a fost un ucigaș). Dar lucrul acesta nu e obligato-
riu pentru procesul care urmează. Depinde foarte multe de la
terapeut la terapeut câte informații solicită înainte. Când tera-
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peutul lucrează din conștiința treptei a patra (fenomenologic),
nu are nevoie să știe nimic, nici el, nici reprezentantul8. Eu per-
sonal mă limitez de regulă la a-l ruga pe client să spună, foarte
pe scurt, despre ce este vorba. Dacă, de pildă, suferă de migre-
ne cronice, îmi este suficient să știu acest lucru și îl rog să alea-
gă două persoane, una pentru sine și una pentru durerea de
cap. Apoi încurajez aceste două persoane să se deschidă spre
ceea ce le mișcă dinlăuntru și să permită corpului lor să răs-
pundă acestei mișcări, indiferent unde îi duce. Tot restul mi se
relevă din așezarea în constelație, din mișcările și din manifes-
tările reprezentanților. Dat fiind că nimeni nu știe cum se simte
și cum se mișcă „durerea de cap”, „anorexia” sau „infertilita-
tea”, reprezentanții nu-și pot imagina de dinainte ce-ar trebui
să simtă sau să facă, ci sunt într-adevăr siliți să se deschidă spre
sinele lor interior și să dea expresie celor percepute.

În  măsura  în  care  se  solicită  anterior  informații  faptice
legate de familie, trebuie avut grijă ca reprezentanților să nu li
se divulge date legate de însușiri caracteriale ale persoanei re-
prezentate. În felul acesta ei pot rămâne într-o oarecare mă-
sură „inocenți” și se pot lăsa în seama simțirilor și mișcărilor de
care vor fi animați în rolul respectiv. Deci, în cadrul constelații-
lor familiale nu se interpretează roluri; problema care se pune
este de a da expresie percepțiilor interioare din acel moment.
Percepțiile despre care vorbim pot fi senzații fizice (val de căl-
dură,  frig,  greutate,  slăbiciune,  tremurat,  transpirații),  stări
emoționale (tristețe, înclinație, repulsie, furie, bucurie, teamă)

8 Uneori terapeutul nu oferă intenționat niciun fel de informații, pentru a
proteja sfera personală a clientului (în cazul unor oameni apăsați de pro-
bleme foarte grele sau al unor teme deosebit de sensibile) și pentru a eli-
mina orice posibilitate ca reprezentantul să „interpreteze” rolul în baza
informațiilor deținute. Inclusiv în firme, asemenea constelații „ascunse”
sunt o bună modalitate de a proteja clientul sau de a preveni manipulările.
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sau o pornire motorie (de apropiere sau îndepărtare fizică față
de o persoană, de întoarcere cu fața către sau dinspre cineva,
de a o lua la fugă, de a lovi, de a îmbrățișa etc.)

Există apoi două moduri  posibile de a proceda în conti-
nuare: fie că facilitatorul îi  întreabă pe reprezentanți cum se
simt, instruindu-i de obicei să fie atenți la percepțiile fizice și la
stările  emoționale resimțite,  fie  așteaptă și  îi  încurajează pe
reprezentanți să se miște, în cazul că resimt vreun impuls în
acest sens. În acest al doilea caz se vorbește puțin spre deloc,
iar informațiile sunt furnizate de mișcările reprezentanților; în
primul caz, imaginea dinamicii din cadrul sistemului familial și a
membrilor săi vin din spusele reprezentanților și din repozițio-
nările rezultate din acestea (de exemplu, facilitatorul așază doi
reprezentanți față în față, unul lângă celălalt sau unul cu spa-
tele la celălalt și îi întreabă de fiecare dată cum se simt, dacă e
mai bine sau mai rău și ce stări apar în noul amplasament). Din
mișcări  sau  din  comunicările  verbale  se  poate  vedea  atunci
care sunt temele sau persoanele excluse, ignorate sau evitate.
Adăugarea acestor elemente lăsate pe dinafară aduce de cele
mai multe ori la lumină dinamica ascunsă. Comun în ambele
abordări  este  că  reprezentanții  dau expresie  unor persoane
complet străine lor, despre care nu știu nimic. Totuși, în felul
acesta rezultă un tablou clar al familiei, al legăturilor interioare
ale fiecărui membru și, de asemenea, o imagine a căii de rezol-
vare pentru cei afectați. Spre deosebire de psihodramă sau de
sculptura familială, în această abordare nu se pune problema
de experimentare a unor scenarii și roluri posibile, ci, faptic, de
receptarea și manifestarea unei realități ascunse. Altfel spus,
reprezentanții simt ceea ce simt/ au simțit persoanele reale în
locul  cărora  se  află,  persoane despre  care  ei  nu știu  nimic.
Bineînțeles că la început toate acestea sună complet neverosi-
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mil. Dar, odată ce le trăiești, te obișnuiești destul de repede și
ajungi să le consideri ca pe ceva aproape normal, chiar dacă nu
ești în stare să explici ce se întâmplă. Pentru criticii ei, metoda
e o pradă minunată: se vorbește despre o „aiureală ezoterică”
și despre un „hocus-pocus”9. Nu e. Căci, abstracție făcând de
mulțimea  persoanelor  care  deja  au  experimentat-o  ei  înșiși,
între timp a apărut un studiu10 în care Peter Schlötter demon-
strează empiric că diferiți reprezentanți redau aproximativ la
fel sensibilitățile esențiale ale persoanelor în locul și în numele
cărora se află în constelație. Schlötter a recreat aceeași conste-
lație de sistem în mai multe încăperi, cu ajutorul unor păpuși în
mărime naturală. Apoi a așezat un mare număr de reprezen-
tanți pe locurile respective, mai întâi persoane diferite pe ace-
leași locuri, apoi aceeași persoană pe locuri diferite. În total,
130 de persoane au fost amplasate în 2700 de constelații. Spu-
sele lor cu privire la cele resimțite au fost înregistrate video.
Rezultatul:  spusele reprezentanților au coincis  într-o măsură
înalt  semnificativă,  indiferent  de  sex,  vârstă  și  socializare.

9 Pentru o critică a metodei constelațiilor familiale și în special a lui Bert Hel-
linger, vezi cartea mea Die Hellinger-Kontroverse. Fakten – Hintergründe –
Klarstellungen („Controversa Hellinger. Fapte, context, clarificări”), Frei-
burg (Herder), 2005.

10 Schlötter, Peter,  Vertraute Sprache und ihre Entdeckung. Systemaufstel-
lungen sind kein Zufallsprodukt – der empirische Nachweis („Limba pe care
o cunoaștem și descoperirea ei. Constelațiile sistemice nu sunt rezultatul
întâmplării  –  dovada empirică”), Heidelberg (Carl-Auer-Systeme) 2005.
Fritz  B.  Simon,  vechi  critic  al  metodei  constelațiilor,  comentează:  „El
(Schlötter, W.N.) a creat aceleași constelații de sute de ori, amplasând pe
pozițiile respective păpuși în mărime naturală. Apoi a trecut nenumărați
reprezentanți diferiți prin aceste constelații, adică a amplasat persoane
diferite pe aceleași locuri și aceleași persoane pe locuri diferite. (...) Rezul-
tatul: există suprapuneri mari între trăirile raportate, indiferent de poziție
și indiferent de persoană. Așadar, fenomenul, numit „percepție reprezen-
tată”, este verificabil sau cel puțin imposibil de falsificat. În: Weber, Gun-
thard, G.  Schmidt.  G.,  F.  B. Simon,  Aufstellungsarbeit revisited… nach
Hellinger? („Metoda constelațiilor rediscutată... după Hellinger?”), Heidel-
berg 2005 (Carl-Auer-Systeme), p. 197
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Putem așadar conchide că, aflat în constelație, reprezentantul
are acces la stări și întâmplări despre care nu are niciun fel de
informație și ca atare n-ar trebui să știe nimic. Fritz B. Simon,
psihoterapeut sistemic, acerb critic al lui Hellinger și al metodei
constelațiilor și în același timp conducătorul de doctorat al lui
Schlötter,  încearcă să salveze situația interpretând trăirile re-
prezentanților ca pe o reacție la amplasamentul spațial (apro-
piere  de  și  respectiv  orientare  față  de  altă  persoană)11.
Constelația, afirmă el, nu spune nimic despre persoana repre-
zentată,  ci  doar despre starea reprezentantului,  rezultată  în
urma amplasamentului său în încăpere și a relației spațiale față
de ceilalți reprezentanți. Afirmația lui este contrazisă, în primul
rând, de faptul că reprezentarea funcționează și când în con-
stelație se află o singură persoană și în al doilea rând de faptul
că aceeași dispunere spațială este resimțită cu totul diferit de
la un sistem familial la altul12.

11 Ibidem.
12 Klaus Grochowiak remarcă și el, foarte adecvat: „Această prezumție (că

reprezentanții nu fac decât să perceapă și să interpreteze în mod identic
un anumit aranjament spațial,  W.N.) contravine pur și simplu faptelor.
Astfel, tatăl din spate este perceput odată ca un sprijin și altădată ca o
amenințare.  O altă persoană, amplasată la mare distanță de alta, (...)
resimte acest lucru odată ca e excludere dureroasă și altădată ca o ușu-
rare că nu se află în cercul întunecat al ,nebuniei’ familiale. Și asemenea
exemple se pot găsi câte vrei.” K. Grochowiak,  Das Aufstellungsphäno-
men… und warum der Konstruktivismus damit Probleme hat („Fenome-
nul  constelațiilor...  și  de ce are constructivismul  probleme cu el”,  în:
„Praxis der Systemaufstellung”, 1/2006, p. 81.
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