
Rodinný systém který obsahuje nejméně 4. generace

PRŮNIK ROVIN OSOBNÍ A ARCHETYPÁLNÍ PSYCHÉ

Traumata z rodinného
systému mohou zaplavit

celou osobní psyché
 a stát se zdrojem nemocí

a psychických poruch
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otec matka

Kolektivní nevědomí
jako prazdroj archetypických témat

jako je láska, zrada, nenávist, ztráta svobody , ponížení,
a následovné stáhnutí se ze světa jako původu

těchto zranění.

těžké zážitky
ze světových

válek

Osobní psyché
zahrnuje jak zkušenosti vlastního
biografického života, tak i vlivy
z rodinného systému. Člověk je
duševně vícegenerační bytost.

Archetypální psyché
ve které se jako otisky

manifestují vlivy
z kolektivního

nevědomí

politcké
persekuce

(50-tých let)

zapomenuté
děti, které zemřely

v ranném věku

umělé i samovolné
potraty

mentální poruchy
v rodině

Otisky pocházející
z celé generační linie
(např. celé ženské linie)

„Der Mensch ist seelisch ein Mehrgenerationenwesen“
Franz Ruppert

„Aufgehobensein“ des Einzelnen in das Familiensystem
Rodinně - systemické působení zahrnuje nejméně 4 generace,

proto lze člověka označit duševně jako „vícegenerační bytost“
(pojem Franze Rupperta). Traumata z rodinného systému mohou

zaplavit celou osobní psyché a stát se zdrojem nemocí
a psychických poruch

Das was wir längst hinter uns geglaubt haben, kommt von vorne auf uns zu.
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Vater Mutter

Osobní psyché
zahrnuje jak zkušenosti vlastního
biografického života, tak i vlivy
z rodinného systému. Člověk je
duševně vícegenerační bytost.

Archetypální psyché - 
ve které se jako otisky
manifestují vlivy
z kolektivního
nevědomí
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Krankheiten

Bindungstrauma*
gestörte Bindung
zwischen Eltern

und Kindern
als Folge von Gewalt

oder Missbrauch
 

Verlusttrauma*
Verlust naher Person

wie z.B. Verlust
von Eltern,

oder Trennung
vom Partner

Die Aussenwelt
als „Projektionsfläche“
des Unbewussten

Otisky pocházející
z celé generační linie
(např. celé ženské linie)

Traumata z rodinného
systému mohou zaplavit celou

osobní psyché  a stát se zdrojem
nemocí a psychických poruch

Existenztrauma*
lebensbedrohende

 Situationen
wie Unfälle,
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* Trauma-Kategorien nach
   Prof. Franz Ruppert


