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Konstellasjonsmetoden 
 Utvikling fra og sammenligning med  

-Familiekonstellasjoner 

-Traume-/Intensjonskonstellasjoner  

-IoPT – Identitets orientert psykotraumeterapi 

-Grunnmodeller i IoPT 

 

 

 



Utvikling 
 1994-2009: Familiekonstellasjoner 

 Tilknyningsbasert kjærlighet mellom foreldre og barn 

 Symptomer- relasjonelle og kroppslige fører tilbake til 
*innviklet tilknytning til egne foreldre 

 ”Det ubevisste” (psykoanalysen) ble mer begripelig 

 

 

 



Familiekonstellasjoner kunne vise 
 Hvordan barn blir blindt trukket inn i skjebnen til sine 

foreldre og besteforeldre 

 Hvor enormt sterk trang barn har til å knytte seg til 
noe som har skjedd i familien deres, selv om det kan 
ligge 80 eller 100 år tilbake i tid 

 Hvordan innviklinger i skjebnen til 
foreldre/besteforeldre, til og med oldeforeldre, 
undergraver ens egen vilje og ubevisst påvirker ens 
egne livsvalg 

 Hvordan egne følelser og tanker holdes fast i denne 
påvirkningen 

 



Forskjellen mellom konstellasjoner 
på bakgrunn av traumer og FK 
Traumekonstellasjoner Familiekonstellasjoner 

Orientert mot tilknytning og traume* 
Mor er sentral tilknytningsperson 
Integrere splittede psykiske deler 
Selvinnsikt og selvtillit 
Fortløpende prosessarbeid 
Finne individuelle løsninger 
Bevisst på symbiotiske illusjoner 
Realiteter 
 
* Integrering av tilknytnings- og 
traumeteori; en utviklingspsykologisk 
forståelse. For arbeid med Traumer 
generelt og med Kompleks 
trauamatisering 

Orientert mot ”kjærlighetens orden” 
Begge foreldrene er like viktige 
Finne sin plass i systemet 
Forsoning med foreldre, tilgivelse 
Engangs strukturarbeid 
Bruke almenne ritualer 
Støtter symbiotiske illusjoner 
Spiritualitet 
 
 
 
 
 
 
 



Hva er traumer? 
 Hendelse som truer helsen eller den psykologiske 

integriteten/integritets overskridende  

 Personen går i en stressreaksjon –  

 Kroppen blir klar til å handle (F or F), og for å unngå 
eller overleve uten skade – blir psyken helt fokusert på 
faren 

 F or F mislykkes, eller aktivert til et nivå som kan føre 
til kollaps => frys og spalting 



Grunnmodell- Traumatisering pga 
vold eller manglende kjærlighet 



Psyken som et element i det 
psykosomatiske nettverket 



Psyken etter traumatisering 



Integrasjon av de spaltede delene 



 
Identifikasjon av sunt Jeg  

 Er tilstede (ikke dissosiert for eksempel), ikke 
dominerende 

 er fleksibel, realistisk og aksepterer overlevelsesdelene 
(skjønner at de er nødvendige fordi det er 
traumedeler) 

 Aksepterer alt inni oss 

 Tar ansvar for videre selvutvikling – Kapteinen 

 Er der - når nødvendig 

 

 

 



Overlevelses Jeg - Sunt Jeg (1)  

OJ SJ 

Sikrer overlevelse i en 
traumatisk situasjon 
Vokter splittingene i sjelen 
Er forankret i nåtiden 
Undertrykker og benekter 
traumet 
Unngår minnet om traumet 
Overser og distraherer 

Evnen til å oppfatte 
virkeligheten med et åpent 
sinn 
Evnen til å uttrykke følelser 
på en hensiktsmessig måte 
God evne til å huske 
Stoler på andre mennesker 
I stand til å utvikle 



Overlevelses Jeg – Sunt Jeg 
Kontrollerer de traumatiserte delene 
Søker kompensasjons hos andre enn de 
skyldige 
Skaper illusjoner 
Er underdanige og latent aggressive 
Påfører andre en byrde med personlige 
følelser fra traumer 
Skaper nye splittinger 
 

følelsesmessige tilknytninger 
Evnen til å løsrive seg fra tilknytninger 
Respekt for andres selvbestemmelse 
seksuelt 
Er klare for å ta en passende mengde 
ansvar 
Ønsker klarhet og sannhet 
Ønsker gode løsninger på problemer 
 



Vanskeligheter pga 
 OD- kan høres fornuftige ut 

 Påstår at de er sunne deler 

 Er redde for den latente aggresjon, den undertrykte 
aggresjonen 

 Beskytter skammen 

 Er vanlige samfunnsstrategier 



Sunt- eller symbiotisk forhold? 
Også klient-terapeut forhold 



Psykosyntese 
 Teorikonsept: Assagioli/Ferrucci 

 Viljes-utvikling, Selv-utvikling, Sjelsbegrep 

 En metode med mange verktøy i verktøykassen 

 Fokus på potensial og mulighetene i problemet 

 ++ 



IoPT – Å lege roten til Psykotrauma 
 
 Tidlige traumer: Identifisere abortforsøk, manglende kontakt 

mor-barn i svangerskapet, livs-truende fødselsprosesser 
 

 Trauma of Love/Symbiose traume: Frigjøring fra 
traumatiserte foreldre, akseptere deres evne/manglende evne til 
nærende kjærlighet, akseptere at udekkede symbiotiske behov 
ikke lenger kan dekkes av foreldre eller søsken 
 

 Seksuell traumatisering: Identifisere offer-overgriper 
holdninger, komme unna overgripere, forlate offer-overgriper 
relasjoner og system, gå i kjærlig gjenoppretting av kontakt med 
de delene av kroppen som er nummen og med avspaltede deler 
 

 Identitetstraumer: fokusere på seg selv og egen fri vilje 
 
 



IoPT – lege roten til Psykotrauma 
 IoPT - Inkluderer generasjonsoverførte traumefølelser/-

minner i minst 4 generasjoner 
 Bygger på teorien om at traumer er hovedårsaken til 

kroppslige og psykiske problemer 
 Og Psyken et 4-generasjons fenomen 

 

 

 IoPT-  Helhetlig teorikonsept og egen spesialutviklet 
metode for å integrere avspaltede deler, komme ut av 
innvikling og  arbeide med å styrke de sunne delene( sunt 
jeg og sunn vilje)  

 



IoPT  - Psykosyntese 

-Fokusert på utvikling av sunt Jeg og 
sunn vilje 
 
 

-Jeg og Viljen og utviklingen av disse er 
helt sentral  

-Fokusert på spaltinger i psyken: 
traumatiserte deler, overlevelsesdeler og 
sunne deler; psyken et 4 
generasjonsfenomen 
 
 

-Delpersonlighetsarbeid 
-Assagiolis model for sjelen++ 
 

-Løpende prosessarbeid, sammenhengende terapi over tid hvor målet er å 
integrere fortrengte, ubevisste deler av psyken 



Hvorfor søker folk til  
Instituttet vårt? 
 Parforholdet går dårlig.  
 Lastene hoper seg opp i forholdene til egne barn.  
 De føler seg alene, de er uten en partner og lengter etter et fast  
     forhold.  
 De føler seg isolert i grupper og fellesskap.  
 De lider av engstelser og depresjoner, enkelte noen ganger av psykoser.  
 De blir plaget av belastende kroppslige symptomer, enkelte av                      

tunge kroniske sykdommer eller til og med kreft .  
 Det er konflikter i arbeidslivet som de ikke lenger klarer å håndtere på 

egen hånd.  
 Det er psykiske problemer, lidelser eller faktiske sykdommer. Disse 

ytrer seg som oftest i konfliktfylte mellommenneskelige relasjoner. De 
finner noen ganger også uttrykk i påfallende psykiske eller kroppslige 
lidelsessymptomer.  
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