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Meid mõjutavad seitsme eelneva põlve esivanemate saatused, nende meeleolud
ja läbielamised. Mõjutamine toimub isegi ka siis, kui me neid põlvkondi näinud ei
ole...

Esimene samm selle mõjutamise mõistmiseks on teadvustamine.Teadvustamine
toimub läbi selle, et avastame midagi, mis meid hakkab justkui kriipima ja see
ongi võti, mis juhatab meid teadvustamise juurde.
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"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

*Kõik õigused kaitstud! Faili ei tohi jagada väljaspool “Õnnelik naine, õnnelik ema”
kogukonda, kasuta ainult enda otstarbeks.  

Kuidas suguvõsa mustrid meid mõjutavad?

Meid mõjutab emotsionaalne pärand - nt vanaema, kelle mees jäi sõtta ja
tema läbielamata lein ja kurbus on jäänud süsteemi sisse. Sellest tulenevalt
võib siiamaani tema lapselaps alateadvuses tajuda leina ja nukrust. Võime
tunda nukrust ja ärevust ka siis, kui tegelikult otsest põhjust justnagu polegi. 
Meid mõjutavad meie vanemate suhted - laps võtab enda kanda vastutuse
vanemate suhte eest ja võib selle ülesande kaasa võtta oma täiskasvanuellu.
Me jääme oma vanemate vahelisse suhtesse justkui kinni ning see kurnab
meie ressurssi pühenduda oma partnerile ja lastele.

Mis tasandil suguvõsa mustrid avalduvad?

Emotsionaalne tasand - millised on meie emotsionaalsed reageeringud,
mida oleme harjunud oma kodus ja vanemate poolt nägema? Kas tülid on
lärmakad või vastandina vaoshoitud ja teeme näo, et kõik on korras?
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Aga kui ma ei tea kõike infot oma eelmiste põlvede kohta?
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Väärtushinnangute tasand - mõttemustrid ja ootused, mida me
väärtustame. Näiteks, kas väärtustame haridust? Või kas kirjutame ette seda,
milline mees meie tütrele sobib?
Käitumise tasand - reaalsed kogemused, mis on suguvõsa mõjutanud. Nt
küüditamise käigus on tekkinud süsteem ehk suguvõsa võis teha otsuse, et
rikkaks saada pole mõtet, sest vara läheb kaotsi. Nüüd 2-3 põlve hiljem võib
keegi olla probleemi ees, et on takistus rikkaks saamiseks. 

Konstellatsiooni peetakse fenomenoloogiliseks meetodiks ehk isegi kui ma ei tea,
siis tänu konstellatsioonile need hakkavad lahti rulluma ja saame teada ka neid
asju, mida faktiliselt ei tea. Me saame läbi selle terveneda, kuna näeme
suuremat pilti ja ei pea arvama, et oleme kõige eest vastutav või süüdi.

Me alateadlikult valime partneri, kes peaks meid tervendama

Levinud on arvamus, et partner tuleb mind aitama ja toetama, kuid tegelikult
tuleb ta alateadlikult näitama mulle neid kohti, mis mul vajavad tervendamist.
Läbi selle, kus ma partnerluses haiget saan, näen ma kohti, mis mul vajab
tervendamist. Me armume just nendesse inimestesse, kes toovad välja
kohad, mida meil on vaja endas muuta.

Armastuse 3 seadust

Kuuluvuse seadus - meil kõigil on automaatselt õigus kuuluda, kui me kuhugi
süsteemi sisse lülitume, nt sünnime perekonda või lähme kollektiivi tööle.
Pingeallikaks on see, kui kellegi kuuluvust ei tunnistata ja teda tahetakse välja
lükata. Tänu aitab tuua tagasi kuuluvust.

Konstellatsioonis on ära kirjeldatud 3 armastuse seadust - kui me neid
täidame, siis armastus voolab.



Hierarhia seadus - need, kes tulid süsteemi varem, need on olulisemad.
Pinged tekivad siis, kui ei austata seda, mis oli enne. Perekonna süsteemides
on põlvkondade puhul küsimus, kes on tähtsamad. Öeldakse, et lapsed on
kõige tähtsamad, kuid hierarhia seadus ütleb, tagumised panustavad
ettepoole ehk armastuse vägi voolab eelmistelt põlvedelt ettepoole. Peame
omaks võtma selle mõistmise, et kuidas oli nende ajal - mina austan nende
kombeid, nemad austavad minu kombeid. 

 Tasakaalu seadus - me anname ja võtame vastu. Me ei taha jääda olukorda,
kus meie vahele jääb võlg. Kõik mis on jäänud võlgu, tuleb tagasi maksta, nii
rahaline kui emotsionaalne võlg. See, kelle võlg kasvab, see varem või hiljem
lahkub, sest ta ei talu võlakoormat. Õpi märkama midagi, millega teine pool
panustab ja väärtusta ka seda. NB! Kui mulle antakse, siis kas ma ka võtan?! 
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Üks põlvkond on umbes 25-30 aastat vana ning igal põlvkonnal on oma
ülesanne. Meie põlvkonna (sündinud 1970-2000) suurimaid ülesandeid on
õppida emotsioone märkama ja neid juhtima ehk õpime emotsionaalset
intelligentsust. Meist eelmisel põlvkonnal oli ülesanne üles ehitada elu

peale sõda - nende loosung oli töö-töö-töö. 
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