
Párkapcsolat a családfelállítás tükrében 
 
 

Senki sem tud olyan boldogságot és eksztázist ajándékozni, de ugyanakkor annyi 
szenvedést és fájdalmat okozni, mint a szeretett nő vagy a szeretett férfi. Egyetlen más 
kapcsolatban sem nyitjuk meg annyira a szívünket a szeretet, és ezzel együtt a szenvedés előtt 
is, mint egy párkapcsolatban. 

Ha a párkapcsolat jól működik, akkor a társunkon keresztül olyan lelki egységet 
tapasztalhatunk meg, amelyben utoljára az anyaméhben volt részünk. A szerelem kezdeti 
kábulatából feleszmélve azonban hamar rájövünk, hogy a másikon keresztül szerzett 
tapasztalatok valójában abban segítenek, hogy önmagunkban találjuk meg az egységet, és 
nem a másikkal alkotott szimbiózisban. Bármennyire ellentmondásosan hangzik is: ha 
szeretetteljesen elhatárolódunk a másiktól, és odafigyelünk a saját szükségleteinkre is, akkor 
lelkileg erősebbé válunk, és nagyobb vonzerőt gyakorlunk a párunkra is. A szimbiotikus 
kapcsolatok ezzel szemben megrekednek az anya-gyermek szinten, és akadályozzák a lelki 
fejlődést.  

Egyetlen más élettapasztalat sem gyorsítja fel annyira a lelki fejlődést, mint a 
párkapcsolat és a szülővé válás. Mindkét típusú kapcsolat állandóan tükröt tart elénk, és arra 
kényszerít, hogy – gyakran fájdalmak árán is – továbbhaladjunk az úton.  

A rendszerszemléletű családfelállítás szemszögéből a mélységes tisztelet jellemzi 
Hellinger viszonyulását a családhoz. Különösen a szülők iránt tanúsít tiszteletet. A szülői lét 
Hellinger számára annyira lényegi, hogy soha nem beszél a szülők ellen. Ez a viszonyulás 
meglepő, hiszen megszoktuk, hogy minden rosszért a szülőket tesszük felelőssé. Hellinger 
nem tagadja, hogy a családhoz fűződő kötődésünkből nagyon sok fájdalom is származhat. De 
nem arra bíztatja a pácienst, hogy lázadjon fel a szülei ellen, hanem visszavezeti a szülő és a 
gyermek közötti hajdani szeretetbe, amely a lázadás előtt fennállt.  

Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget azért, amit tesz, és azért is, amit nem tesz 
meg. A lélek számára teljesen jelentéktelen, hogy mit teszünk, vagy mit nem teszünk, csak az 
számít, hogy hogyan viszonyulunk hozzá.  

A férfi és a nő kapcsolatát az „adok és kapok” állandó, kölcsönös folyamata jellemzi. 
Amikor ez egyoldalúvá válik, a pár hamarosan nehézségekkel szembesül. A férfi és a nő 
közötti egyenrangúság nagyon sok veszélynek van kitéve. Ha pl. az egyik azt mondja a 
másiknak: „Nélküled nem tudok élni” vagy „Megölöm magam, ha elhagysz”, ezzel a 
viselkedéssel megsérti a kettejük közötti egyenrangúságot. Csak egy gyermek támaszt igényt 
arra, hogy a másik állandóan gondoskodjon róla. Mert ha az egyik mindig csak ad, a másik 
pedig mindig csak kap, akkor ez nem párkapcsolat, hanem szülő-gyermek kapcsolat. A 
párkapcsolatban emellett arra is célszerű figyelni, hogy ne adjunk többet, mint amennyit a 
másik visszaadni képes, vagy amennyit adni akar. Ha tartóssá válik a helyzet, hogy az egyik 
fél mindig csak ad, a másik pedig csak kap, ez a kapcsolat halálát jelenti. Ilyenkor nem segít, 
ha megpróbáljuk idealizálni a szeretetet. Egy harmonikus kapcsolatban tehát a kölcsönösség 
mellett az, aki kap valamivel többet ad vissza. Aki ezt kapja, ugyancsak egy kicsivel többet ad 
vissza, és így a kapcsolat fejlődhet, növekedhet. Aki azonban „szabadságra” vágyik, csak 
keveset adhat, és nem vehet részt elegendő intenzitással a kölcsönös „adok-kapok” 
folyamatában. Az efféle „szabadságra” való vágy oka lehet a közelségtől, kötődéstől való 



félelem. Ez a félelem olyankor alakulhat ki, amikor valami megszakítja a gyermek 
közeledését a szülők felé, különösen az anya felé. Ha pl. egy csecsemőt orvosi kezelés miatt 
egyedül hagytak egy kórházban, akkor később, az élete során félelmet érez, amikor közel 
kerül valakihez érzelmileg. Minél szorosabbá válik a kapcsolat, annál nagyobb félelem tölti 
el. Tudattalanul is felszínre kerülnek a kórházi elszakítottság emlékei, és az érintett 
ugyanolyan érzésekkel reagál, amelyek annak idején feltámadtak benne, pl. dühvel, haraggal, 
elkeseredettséggel. A gyermekkori trauma gyakran rendkívül problematikus döntésekben 
nyilvánul meg, pl. „Soha életemben nem fogok semmit kérni” vagy „Sohasem fogom 
kimutatni az érzéseimet” stb. Az érintettek legtöbbször nem vágynak szoros kapcsolatra azzal 
a szülővel, akihez nem tudtak közeledni, általában elutasítják őt. Ez az „érzéshiány” megóv a 
fájdalom tudomásulvételétől, ami azonban elfojtást jelent. Amikor az érintett találkozik a 
másik nemmel, akkor a kapcsolatot már eleve terhelik ezek a félelmek. Ha látjuk, hogy a 
társunk lelki problémákkal küzd, akkor késznek kell lennünk rá, hogy türelemmel várjunk, és 
időt hagyjunk neki a gondjai megoldására. És a bizalmunk valósággal szárnyakat adhat a 
párunknak.  

Minden kapcsolat egy meghatározott időbeli ritmusnak engedelmeskedik. Ha a férfi és 
a nő nem látja be, hogy egyre többet kell adniuk és kapniuk, akkor valami meghal a 
kapcsolatban. Nem áll a rendelkezésünkre korlátlan idő ahhoz, hogy megvalósítsuk 
vágyálmainkat. Láthatatlan, de mégis érezhető módon a párkapcsolat minden fázisának van 
egyfajta időkerete – ilyen pl. az összeköltözés, a házasság, a gyerekvállalás. Gyakran egészen 
tisztán érzékelhető, mikor tagadja meg az egyik fél a kapcsolat logikusan következő lépésének 
a megtételét, és milyen következményekkel jár ez a kapcsolatra nézve.  

Minden kapcsolatnak az a célja, hogy rámutasson azokra a máig be nem gyógyult lelki 
sebekre, amelyeket még a származási családunkból hoztunk magunkkal. De ha készen állunk 
arra, hogy a párkapcsolatot olyan eszköznek tekintsük, amelynek segítségével 
meggyógyíthatjuk minden régi, a családunkból magunkkal hozott sérülésünket, akkor az 
eddigi elviselhetetlennek látott társról kiderül, hogy voltaképpen csodálatos férfi vagy nő, 
hiszen ezen túl nem fog rákényszerülni, hogy tükröt tartson elénk. 

A sikeres párkapcsolat titka a hajlandóság arra, hogy áldozatokat hozzak a közös cél 
érdekében, és bizalommal átadjam magam a másiknak. A kölcsönös szeretet egy másik, 
fontos előfeltétele, hogy képesek legyünk szeretni önmagunkat. Tehát, ha önmagunkkal 
végzünk terápiás munkát, ezzel mindig a kapcsolatunk érdekeit is szolgáljuk.  

Egy lány csak akkor válik nővé, amikor választ magának egy férfit, és ugyanez 
érvényes a fiúkra is. Egy férfinak általában csak akkor sikerül működőképes kapcsolatot 
kialakítania, ha a szíve mélyén elfogadta az apját olyannak, amilyen. A férfi ugyanis az 
apjától kapja a férfierőt. Ha elutasítja az apját, akkor ezzel a saját férfiasságát is elutasítja. A 
nőkre ugyanez érvényes az anyával kapcsolatban.  

A gyógyulás azzal kezdődik, ha a múltat – az ismétlődésekkel együtt – tisztelettel 
elfogadjuk, meghajlunk őseink sorsa előtt és nyitottá válunk a jövő felé. Amikor az egyén 
felismeri a valóságot, azt, ami van, és nem annak bűvöletében él, hogy a valóságnak 
milyennek kellene lennie, lehetőséget ad a pozitív változásokra.  

 
 
 



Szabályok (forrás: Peter Orban) 
1. Amíg hátat fordítasz a szüleidnek, addig a társaddal sem tudsz békében élni. Ez csak 

akkor lehetséges, ha magad mögött tudhatod szüleid erejét, segítő szándékát. 
2. De ha azt akarjuk, hogy a párkapcsolatunk mély és fajsúlyos legyen, búcsút kell vennünk 

a szüleinktől – méghozzá szeretettel. A saját párkapcsolatunkért vállalt felelősség azzal 
kezdődik, hogy le kell mondanunk arról, hogy megmentsük a szüleinket. 

3. A párkapcsolat szempontjából létfontosságú, hogy a férfinek és a nőnek is legyen olyan 
erőhelye, ahol egy csapat hasonló nemű ember társaságában felfrissíthetik saját nemi 
identitásukat. De fontos, hogy baráti körről legyen szó, mert csak barátok között van mód 
feltöltekezni nőiséggel vagy férfiassággal.  

4. A férfi közelít a nőhöz, a nő pedig a tartózkodóbb. 
5. Az anyához fűződő viszony és a tőle kapottak elfogadása határozza meg, hogy miként 

éled meg nő létedre a nőiségedet, ill. ha férfi vagy, mennyire becsülöd a nőiséget. Aki 
szeretett kapni az édesanyjától, az szívesen kap a társától is. (Sosem túl késő elfogadni az 
anyától, amit ad!) Az kell mondani: „Mindent megadott nekem, amit csak tudott, ami 
pedig hiányzik, azt megkapom másoktól!” 

6. Gyakran társ helyett új apát vagy anyát keresünk, vagy egy gyermeket, aki az apát vagy 
az anyát látja bennünk. Ezzel természetesen eltolódnak a szintek a kapcsolatban. Amíg 
ezzel mindenki elégedett, addig nincs baj. 

7. Függetlenül attól, hogy meddig tartott a kapcsolatotok, ha nem búcsúzol el, az a másik 
számára azt jelenti: arra sem vagy méltó a szememben, hogy még egyszer tisztázzam 
veled az érzéseimet. Ez pedig komoly sértés, a másik lenézése. Neki ugyanis joga van az 
ill ő búcsúhoz, joga van kimutatni a fájdalmát, és ahhoz is joga van, hogy lássa a te 
érzéseidet, bármilyenek legyenek is. Nagyon fontos, hogy megbeszéljétek a szakítást és 
annak okait. Csak így lehet lezárni egy párkapcsolatot. 

8. Egy titok övezi a nagy szerelmet és annak gyors kihunyását. Azt mondják, hogy ez az 
állapot – nőnél és férfinél egyaránt – egy másik állapottal van kölcsönhatásban. A lelke 
mélyén öntudatlanul mindenki a legjobb és legkedvesebb anyának tartja a párját, annak, 
akire gyermekkorában vágyott, aki fenntartás nélkül mindent megtett volna érte, és 
minden kívánságát teljesítette volna. Persze senkinek sem volt ilyen anyukája, de a 
szeretett társ a lélek fantáziabirodalmában egy időre veszélyesen közel kerül ehhez az 
idealisztikus állapothoz. Ennek az igénynek természetesen egyetlen társ sem képes 
megfelelni, még kezdetben sem. A szerelem valósága ugyanis egészen más: „Azt adom, 
amim van, te pedig megbecsülöd. Cserébe nekem adod, amid van – és nem azt, amit 
szeretnék -, én pedig megbecsülöm. Lemondok arról, hogy más embert faragjak belőled, 
és te is lemondasz arról, hogy más embert faragj belőlem.” 

9. A családban a párkapcsolat mindig előbbre való, mint a gyerekek. 
10. A partnernek tisztelnie kell az előző partnert, és elfogadni, hogy ő a sorban csak utána 

következik, még ha ez a kapcsolat mélyebb is. 
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