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porter vedrørende klientens natteveting tilstrekkelig for å vurdere om 
symptomet er i tilbakegang. Uansett kan vi ikke bevise noen kausal
sammenheng mellom intervensjonen og hennes eventuelle bedring i 
sengevetingen. Bedre målemetoder og lengre observasjonstid er nød
vendig i arbeidet med å beskrive mulige effekter av denne metoden. 

 

Oppfølgingskonstellasjon 27.8.12:

Mor velger en mann for barnet. Symptom og foreldrene får hver sin 
representant. Barnet uttrykker at alt rundt henne er uforståelig, ”ingen 
sier tingene som de virkelig er”. Barnet ber om et speil, hennes speil
bilde er det eneste virkelige. Barnet betviler foreldrene sier tingene som 
de virkelig er. 

Barnet sier det mangler noen på gulvet. Representant som settes 
inn, legger seg straks på gulvet. Moren blir spurt om det er noen som 
døde tidlig i familien, hun forteller at morfars storebror døde et år 
gammel. Morfar bringes inn. Han gjenkjenner den døde. Morfars mor 
bringes inn. Hun går til den døde som ligger på gulvet. Representan
ten for morfar uttrykker at han kjenner på kvinneforakt og sier: ”Hun 
kom ikke til meg”:  Det døde barnet føler ”overgrepssenergi”. Symp
tomet går til den avdøde. Da finner barnet ro og trygghet med mor og 
far, som nå gjenkjennes som foreldre. 

Vi fortsetter med bleieveing.
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Familiekonstellasjoner  
– traumer i et flergenerajonsperspektiv
av Siv Helen Rydheim

Bærer jeg på traumer fra en krig jeg selv ikke har opplevd? 

Det har jeg aldri tenkt på som en mulighet før jeg ble kjent med fami
liekonstellasjoner som metode for å løse opp traumer.

Jeg har allikevel tenkt på hva det må ha gjort med min mor, at hun 
f eks under 2. verdenskrig så russiske fanger som var veiarbeidere. 
Det eneste de kunne gjøre var å smugle mat til fangene... Min mor er 
født i 1934, og de traumatiserende opplevelsene fra krigen sitter, og 
kommer til uttrykk på forskjellige måter. Hun opplevde en retrauma
tisering i forbindelse med hendelsene den 22. juli 2011. Blant an
net fant hun fram Nordahl Griegs dikt, og hun gråt mye. Hun er fra 
Nordreisa i NordTroms, og var en av de mange som måtte evakueres 
når tyskerne jaget folk fra sine hjem. Hjemmene ble brent. Min mors 
familie greide å grave ned en liten kiste med noen ting i. Ellers brant 
alt av jordisk gods når tyskerne brant hus og fjøs høsten 1944.  75000 
personer ble tvunget til å forlate sine hjem. Omtrent 2/3 av disse ble 
tvunget sørover mens så mye som 1/3 overvintret i huler og gammer. 
Min fars familie ble evakuert fra sitt hjem i Loppa i Finnmark. (Kilde: 
Fortiet fortid av forfatter og historiker Arvid Petterson)

Terapi som tar høyde for bearbeiding av traumer i et flergenerasjons
perspektiv: Gjennom familiekonstellasjoner har jeg forstått at disse 
traumene også kan påvirke generasjoner etter de som selv har opplevd 
krig. De neste generasjonene, inkludert meg, bærer også på traume
opplevelsene på et sjelelig plan. Familiesjelen som begrep er noe av det 
som brukes innenfor dette feltet. I grunnen ganske vakkert: FAMI
LIESJELEN…

Kan effekten av familiekonstellasjoner forklares?

Jeg har blitt nysgjerrig på hvordan dette henger sammen. Det finnes 
nok ikke en enkelt forklaring. For eksempel oppfatter jeg at Marta 
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Thorsheim er svært ydmyk med tanke på å si noe helt bestemt om 
sammenhenger. Dette er et arbeidsfelt som hele tiden er under utvik
ling. Det jeg mener å ha forstått er at det jobbes på et spirituelt plan. 
Litt mystisk kanskje, men dog likevel naturlig? En av forklaringene er 
det kanskje mulig å finne gjennom epigenetikk? 

Alt dette sier jeg med fare for at jeg kan ha misforstått veldig mye. 
Jeg har bare vært med på noen helger hvor jeg har fått satt opp famili
ekonstellasjoner, og har min forståelse av hva som skjer. Jeg vet jeg er 
som en førsteklasseelev i forhold til å forstå hva som skjer og hvorfor 
det skjer… så jeg ber dere derfor dere som har holdt på i mange år om 
være overbærende med meg. For meg er det å skrive blant annet en 
prosess der jeg prøver å fange det jeg ikke forstår i utgangspunktet. Jeg 
har brukt skriving som en form for selvhjelp i mange år, og det gjør  
jeg blant annet fordi jeg gjennom skrivingen søker etter å sette ord på 
noe jeg i utgangspunktet ikke har helt klart for meg. 

Jeg mener å ha forstått følgende: Ved hjelp av familiekonstellasjoner, 
kan denne type traumer jeg nevner innledningsvis, løses opp. Om det 
har noen betydning for min mor at hun blir del av familiekonstella
sjoner som hun selv fysisk ikke er med på, er jeg straks mer usikker på, 
men jeg mener det har indirekte betydning fordi jeg har fått en større 
forståelse for hennes livssmerte. Dermed har jeg muligens klart å snu 
min måte å kommunisere med henne på. 

Min erfaring er at jeg rydder plass for nye måter å håndtere min eget 
livssmerte på gjennom å få satt opp konstellasjoner. Ikke minst har 
jeg fått en ny forståelse for den uforløste livssmerten jeg kan skimte at 
mine forfedre har båret/bærer på.
 
Psykoseerfaringer

For meg som opplevde en psykose i 1992, og er en av de mange som 
har opplevd tvang og tvangsmedisinering. Mange år før jeg kom i 
kontakt med familiekonstellasjoner, har jeg forstått at særlig tvang og 
tvangsopplevelser skaper nye traumer og/eller er retraumatiserende. 
Innenfor psykiatrien er det merkelig nok vanskelig å finne at traumer 
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er et tema. Det er til og med sjelden et tema innenfor akuttpsykiatri
en, hvor tvangen foregår, det vi faktisk har opplevd i egne liv før vi blir 
akuttinnlagt på tvang. Et stort tankekors hvordan tvangen innenfor 
psykiatrien ofte legger ennå flere traumer i ”traumesekkene” våre. 

Når jeg ser tilbake på mine forfedres liv, så finnes også blant disse tegn 
til hva jeg vil kalle for uutholdelig livssmerte. En psykose kommer 
ikke bare plutselig fra ingensteds. En psykose oppstår, etter min opp
fatning, fordi livssmerten blir for stor å bære. Det er den ene dråpen 
som gjør at begeret blir for fullt. Da har det for mitt vedkommende 
vært snakk om livssmerte jeg ikke har hatt overskudd og/eller mot til å 
gå dypere inn i. Å forklare psykose og psykosens opphav kan jeg ikke 
gjøre annet enn at jeg kan forsøke å si noe om hvilke tanker jeg har 
gjort meg i forhold til egne psykoseopplevelser. For meg var psykosen 
en flukt fra det såkalte virkelige livet og inn i et vakkert område av 
mitt eget sinn, et annet bevissthetslag, kan jeg kanskje si? Jeg opplevde 
psykosen som ”Å drømme i våken tilstand”. Etter 20 år har jeg ikke 
bedre forklaring enn akkurat det. Og hva skjer i drømmelivet vårt? 
Det drømmelivet vi har og som vi anser som en del av bearbeidingen 
av opplevelser vi har i livet? –Kanskje, og jeg sier kanskje: Kan det 
være slik at det vi opplever i psykose kan gi oss informasjon om trau
mer vi har både fra eget liv og fra våre forfedres liv? I så fall tenker jeg 
at dagens psykiatritenking er svært mangelfull. Carl G. Jung og hans 
måte å se på sinnet på er muligens mer interessant enn det synet som 
råder i dag.

Jeg er selv takknemlig for at jeg har opplevd psykose. Psykose for meg 
innebar også å slippe taket på den stålkontrollen jeg har hatt over meg 
selv. Slippe taket i den perfeksjonistiske siden i meg. Det var nødven
dig for at jeg skulle slippe til barnet i meg selv. Det lille barnet kan 
ennå få mye større plass. Gjennom familiekonstellasjoner er det blant 
annet det jeg ønsker å oppnå. Jeg ønsker å bli et helere menneske, og 
få integrert alle deler i meg selv og gi spesielt romslig plass til barnet i 
meg, til kreativiteten som har sprengt seg fram. Den var undertrykt i 
veldig mange år.  



Psykosyntese, systemisk tenkning og 
 konstellasjoner som metode
av Bente Fjeldstad
Sertifisert familiekonstellatør og psykosynteseterapeut

Psykosyntese betyr, innebærer, å finne en ny felles kjerne i indivi
det gjennom å identifisere og forene motsetninger. Samle mengden 
isolerte deler av personligheten rundt en kjerne, ”jeg”. Sentralt i 
psykosyntesen er viljen som anses som jegets’ fundamentale funksjon 
sammen med bevissthet. For Assagioli (psykosyntesens grunnlegger, 
1888–1974) stod det klart at sykdommer og avvik skjuler en under
liggende frisk kjerne, vårt sanne sentrum, som i psykosyntesen kalles 
”jeg” eller ”selv”. Kriser i et menneskets liv kan tolkes som at ”jeg” 
forsøker å komme frem, men midlertidig hindres i sin utvikling. Å se 
på mennesket på denne måten, gjør at psykosynteseterapi av natur blir 
vekstorientert. Man ser på menneskets indre ressurser, snarere enn å 
fokusere på dets brister. Dette innebærer selvfølgelig ikke at vanskelig
heter og lidelser blir oversett, men at de sees som symptomer på at den 
friske helheten som forsøker å komme frem. Konsekvensen av et slikt 
syn blir gjennomgripende. I stedet for å bli betraktet som en pasient 
i et avhengighetsforhold, blir personen som søker samtalekontakt be
handlet med verdighet og respekt. Klienten anses å være helt i stand til 
å finne sine egne svar, men kan allikevel i sin situasjon trenge veiled
ning av en innsiktsfull terapeut for å finne nye veier i en låst livssitua
sjon. Psykosyntesen har som utgangspunkt at mennesket er i en stadig 
utvikling, at det vokser, og har potensial til å virkeliggjøre iboende, 
latente muligheter. At det finnes en mening i livet som vi alle søker 
etter og i livet gang utsettes vi for valg og muligheter med det ansvaret 
dette medfører. 

”Vi beherskes av alt som vårt jeg identifiserer seg med. Vi kan beher
ske og styre alt som vi desidentifiserer oss fra.”– Roberto Assagioli, 
Psychosynthesis.

Delpersonligheter er undersystemer i personligheten med egne 
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Hellingers utdannelse av konstellatører

Etter å ha deltatt på noen helger med familiekonstellasjoner bestemt 
jeg meg i fjor høst for å ta grunnutdannelsen. Når den er gjennomført 
skal jeg ta stilling til om jeg også satser på sertifiseringsutdannelsen. 
Grunnutdannelsen gir meg muligheter for å se på ulike sider av meg 
selv og meg i relasjon til min familie. Jeg ser fram til fortsettelsen, og 
er meget fornøyd med at Marta Thorsheim tok turen til Alta høsten 
2011 sammen med Marit Annie Larsen. En helg der jeg fikk gleden 
av å være med på kurs i familiekonstellasjoner, og Marit Annie Larsen 
skal følge opp videre. Det gjenstår å se om Altas befolkning og folk for 
øvrig i Finnmark er klar for å komme på kurs i familiekonstellasjoner. 
Akkurat nå er vi inne i en spennende fase. Vi har nok kursdeltakere, 
men skulle gjerne sett at flere melder seg på. Når jeg sier vi, så er det 
Marit Annie Larsen, psykologspesialist Markku Karma og meg. Jeg er 
den som legger til rette det praktiske rundt kursene i Alta.
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