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VA N T H E O R I E . . .

TEN GELEIDE: EEN BRIEF VAN BERT HELLINGER

Lieve Ursula, 

Toen ik dit boek las, heb ik geregeld mijn ogen gesloten en mij door jou 
laten leiden, om het tot nu toe verdrongene aan te kijken en eindelijk te zien.
Dit is een boek, dat mij van het begin tot het einde geboeid heeft. Je neemt
je lezer behoedzaam mee, in kleine stappen, en plotseling is hij midden in het
avontuur van een ontdekkingsreis in zijn ziel. In zijn familie, in zijn verleden
en -vooral- in een bevrijde toekomst.
Maar terwijl hij zichzelf op deze manier als bij de hand genomen voelt, leert
hij tegelijkertijd op speelse manier - zowel bij zich zelf als bij anderen- hoe hij
op een bevrijdende manier iets dat lang verward is geweest in een heldere 
ordening kan brengen.
Daarbij vergeet hij gemakkelijk dat het hier in eerste instantie om een boek
gaat, waarmee mensen die anderen met behulp van familieopstellingen in
moeilijke en vaak uitzichtloze situaties een nieuw beeld en nieuwe mogelijk-
heden willen aanreiken, dit ook in de beschermde setting van individuele 
begeleiding kunnen aanbieden. 
Het repertoire dat jij hiervoor aanbiedt, is verbazingwekkend en steeds aan de
hand van veel voorbeelden, invoelbaar beschreven.
Een mooi en rijk boek, waarop velen met mij al lang gewacht hebben.
Ik feliciteer je hiermee.

Bert Hellinger


