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Foto: Pexel                                                                                                       

                                                                 

                                                                                                                                                                                     “Pogosto si predstavljamo, kakšno naj bi bilo videti srečno otroštvo 
                                                                                                                                                                                       in kaj naj bi nas najbolj pripravilo na življenje. 
                                                                                                                                                                                       Torej, ljubeči starši, ki so brez napak, sočutni, vedno na razpolago 
                                                                                                                                                                                        in ko nas v vseh pogledih spodbujajo in nas obvarujejo slabega.    
                                                                                                                                                                                        Vendar pa, ko gre takšnim otrokom kasneje v življenju, kaj vedo o teži
                                                                                                                                                                                        življenja in kako uspešni bodo. 
                                                                                                                                                                                         Ko bodo morali preživeti v težkih okoliščinah, 
                                                                                                                                                                                         bodo imeli v primerjavi s tistimi otroci, ki so imeli težko otroštvo,
                                                                                                                                                                                         več težav. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             Bert Hellinger v knjigi Ljubezenske zgodbe. 

                  SISTEMSKA ZAVEDANJA
                                     Mesečnik Inštituta za sistemske postavitve 

                                          št. 8, november 2017
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I. UVODNIK 

Pozdravljeni, drage bralke in bralci, pred vami je osma številka mesečnika Sistemska zavedanja, ki ga

izdajamo na Inštitutu za sistemske postavitve. Tudi v tej številki bomo govorili o nasilju nad otroki, o

enem najhujših, spolnem nasilju. 

Nasilje nad otroki nas prizadene, še posebej, ker gre za majhna, nemočna bitja, ki se ne morejo braniti

pred odraslo, nasilno osebo. Še posebej hudo je, če je nad otrokom nasilen njegov starš, ki bi moral

skrbeti zanj, da bi se otrok počutil varnega in ljubljenega. Žal veliko zgodb nasilja nad otroki ostane

skritega za stenami, tiste pa, ki se pojavijo v javnosti, udarijo kot strela z jasnega. Še posebej, če gre za

spolno  nasilje  nad  otrokom,  ki  je  eno  najbolj  zavržnih  kaznivih  dejanj.  Lahko  si  predstavljamo

nemočnega majhnega otroka ali mladostnika v odraščanju, ki leta in leta prenaša nasilje odraslega,

svojega očeta,  mame, dedka ...  ali  nekoga,  ki skrbi zanj.  Običajno tedaj sočustvujemo z otrokom in

obsojamo storilca, saj za nasilje ni nobenega opravičila. Stečejo preiskave organov pregona, storilec

konča na sodišču, za zapahi. Pa je to dovolj, se bodo otroku na tak način zbrisale vse rane in travme, ki

jih je doživel? Večkrat mlajši zlorabljeni otroci čutijo občutke krivde,

ker so na primer zaprli njegovega očeta, ki ga je spolno zlorabljal. 

Ker ga imajo radi, ne glede na to, kaj jim je počel, ker je njihov oče. 

In  ker  je  prizadeta  tudi  njihova  mama,  ki  morda  ni  vedela,  kaj  se

dogaja v družini,  ali  pa je vedela,  in ni imela moči storilca prijaviti

policiji.  Spomnim  se  zgodbe,  ko  je  neko  dekle  oče  več  let  spolno

zlorabljal, in je po tistem, ko je zbrala dovolj moči, povedala mami, kaj se

dogaja. Mama ji ni verjela, zato se je zaupala učiteljici v šoli, potem je šla

prijava naprej na policijo. Dekle je izgubilo mamo in očeta, njen pogled

na  življenje  se  je  povsem  spremenil,  nikomur  ni  več  zaupala,  saj  je

izgubila zaupanje do tistih, ki bi jo morali ščititi, do svojih staršev. Čez

nekaj let sem jo srečala, navidezno se je pobrala, v sebi pa je bila še vedno

tisto majhno ranljivo dekle, kot je bila tedaj, ko je bil oče nasilen do nje.

Povedala je,  da staršev ne obsoja več,  da pa nima več stikov z  njimi.

Pomislila sem, kako težka zgodba, ki je zaznamovala življenje vseh treh,

dekleta in njenih staršev. Da pravzaprav govorimo o žrtvah in storilcih. 

In da ne vemo, kakšna je bila dinamika med njimi, da je pripeljala do tako

hude situacije. Ter, da nimam pravice soditi in obsojati, ker ne vem, 

kaj in zakaj se je zgodilo. In da vem le to, da je za vpletene zelo boleče. 

                                                                                            Damijana Žišt 
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II. SPOLNO ZLORABLJENI OTROCI IN POSILJENE MAME  

   
 Foto: Pexels

Če smo v prejšnji številki Sistemska zavedanja govorili o tem, kako pomembno je za otrokov razvoj in

celotno življenje, da teče ljubezen med njimi, in kaj za otroka pomeni prekinjena ljubezen, bomo tokrat

govorili o otrocih, spočetih med posilstvom, in o spolnih zlorabah otrok, ki se najpogosteje zgodijo znotraj

otrokove družine. 

Bert Hellinger, oče metode sistemske postavitve družine, govori tudi o ljubezni, nasilju in povezanosti. 

Pravi, da je spolno dejanje temelj celotnega življenja in najpomembnejše človeško dejanje. Dogaja se iz oči

v oči s smrtjo, ker je smrt s svojo prisotnostjo vzrok za nujnost spolnosti in razkrinka lastno minljivost. 

Par, ki ima otroke, ve da ju bodo otroci preživeli. S tem, ko se jima rodi otrok, mu ustvarita in prepustita

prostor. Spolnost in smrt sta zelo tesno povezani. Spolno dejanje je v najglobljem pomenu mogoče šele

tedaj, ko se zavemo njegove povezanosti s smrtjo, ki se osredotoča na konec, torej tudi na konec odnosa. 

Zaradi tega je spolnost nekaj izjemnega. 

Spolnost temelji na ljubezni, vendar ima spolnost enak učinek tudi brez ljubezni. Spočetje otroka se lahko

zgodi brez ljubezni in ima enak učinek, kot če bi se zgodil iz ljubezni, pravi Hellinger. 
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Spolnost ima prednost pred ljubeznijo, saj je vez, ki na zelo veliki ravni nastane s spolnim dejanjem, nahaja

pa se onkraj ljubezni, kot usoda.

Celo pri posilstvu ostane spolnost nekaj izjemnega. Spolnost ni kriva za nasilje, slabe so nasilne okoliščine,

samo nasilje. Kljub temu pa spolnost pušča globoke posledice. Udeleženci tega dejanja jih ne morejo izničiti

ali popraviti. Včasih ženska po posilstvu zanosi. Posledic ne more izbrisati s splavom, niti tako izbrisati

posilstva in vezi, ki se je pri tem vzpostavila med njo in posiljevalcem, torej žrtvijo in storilcem. Prav tako

posiljena ženska ne more izničiti materinstva ali očetovstva. Posledice ostanejo, ne glede na naše moralno

stališče. Vprašanje, ki si ga je treba zastaviti, pravi Hellinger, je kako lahko otroku, ki je plod posilstva,

pomagamo pri tem, da torej svojo slabo izkušnjo uravnovesi v red. Takšen otrok bi v družinski postavitvi

moral reči predstavniku moškega, ki je posilil njegovo mamo: “Ti si moj oče in zdaj te vzamem za svojega

očeta. Ti si moj edini oče in edini pravi zame. Enako bi moral reči tudi svoji mami.« 

Če posiljena ženska želi otroku ublažiti posledice nasilja nad njo, torej posilstva, bi na postavitvi morala reči

predstavniku  moškega,  ki  jo  je  posilil  in  je  z  njim zanosila:  “Ti  si  oče  najinega  otroka.  Sprejmem in

spoštujem te kot očeta najinega otroka.“ Marsikdo bi vprašal, zakaj bi morala posiljena ženska spoštovati

moškega, ki jo je posilil. Helinger pravi, da zato, ker bo vedno v svojem otroku, če ga bo rodila in obdržala,

videla njegovega očeta. Če noče v otroku videti njegovega očeta, ne bo videla tudi svojega otroka, ga bo

zavrnila oziroma zapustila. 

Če ji uspe narediti ta korak, bo lahko z ljubeznijo gledala na svojega otroka, zato bo otrok lahko sprejel

svojega očeta. Če ga ne bo, bo podzavestno postal ravno takšen, kot je bil njegov oče. Ženska ne more

vzljubiti očeta v otroku, če ne sprejme svojega posiljevalca. 

Ljubezen pomeni spoštovanje tega, kar se je zgodilo. Seveda pa se krivda s tem ne izbriše. Vendar pa nanjo

gleda veliko širše,  saj  se ženska lahko zaveda,  da se je kljub nasilju zgodilo nekaj izjemnega, kar ji je

spremenilo njeno življenje, spočet je bil otrok. Če sprejme otrokovo življenje in okoliščine, v katerih je

nastal, globoko spoštuje usodo. 

Priznati to, kar je (Hellinger, Bert, 2012. Priznati to, kar je. Ribnica, Korenine in krila.) 
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III. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV
- SPOLNA ZLORABA JE ZA OTROKA NAJHUJŠA TRAVMA: Intervju z dr. Jasno Hrnčić

Foto: Damijana Žišt 

Dr.  Jasna Hrnčić  iz  Beograda je  profesorica  Fakultete  za politične vede v  Beogradu,  psihologinja,

doktorica medicinskih znanosti, vrsto let se ukvarja s psihoterapijo, zadnjih pet let pa se ukvarja tudi s

sistemskimi postavitvami kot terapijo izbora.

V  prejšnji  številki  mesečnika  Sistemska  zavedanja  smo  z  dr.  Hrnčićevo  govorili  o  zapuščenih  in

trpinčenih ter zlorabljenih otrocih. V tej številki mesečnika Sistemska zavedanja objavljamo drugi del

intervjuja z dr. Hrnčićevo, ki je spregovorila o spolnih zlorabah otrok in otrocih, ki se rodijo materi, ki

je bila posiljena. V vseh primerih gre za hude travme. 

Naša sogovornica pa je povedala tudi, kako lahko takšnim otrokom, ko odrastejo, pomagajo sistemske

družinske postavitve.

Poznamo več zlorab otrok – psihične, fizične, spolne. Ali drži, da so spolne zlorabe otroka ena

najhujših travm, ki jih lahko otrok doživi? 

“Mislim,  da  je  spolna  zloraba  otrok  najhujša  travma,  ki  jo  lahko  doživi  otrok  in  da  je  to  nekaj

najhujšega,  kar  se  mu  lahko  zgodi.  Spolna  zloraba  pri  otroku  lahko  povzroči  troje.  Lahko  močno

poškoduje odnos z očetom in mamo, tu govorimo o incestu, ko ni pomembno, kdo ga je povzročil, oče

ali mama. Odnos otroka z drugim staršem se lahko prav tako močno poškoduje, ker otrok čuti, da bi ga

ta starš lahko zaščitil pred nasilnim staršem, če bi bil bolj pozoren na to, kaj se dogaja. 

Drugo, kar se običajno zgodi pri spolnih zlorabah otrok, je to, da ima zlorabljen otrok lahko kasneje

tudi uničen partnerski odnos. Običajno je tako, da ima spolno zlorabljen otrok partnerski odnos že s
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svojim staršem, ki ga spolno zlorablja. Vse to je se seveda dogaja nezavedno. Takoj, ko med dvema

pride do spolnega odnosa, govorimo o partnerskem odnosu.“

Kaj  natančno  to  pomeni,  da  je  spolno  zlorabljen  otrok  v  partnerskem  odnosu  s  staršem,

običajno očetom, ki ga spolno zlorablja?

“Na nezavedni ravni to pomeni, da spolno zlorabljen otrok v partnerskem odnosu, na primer z očetom,

stopi na mamino mesto v odnosu z očetom. Če pa je spolno zlorabljen otrok na mestu svojega očeta,

svoji mami predstavlja moškega partnerja. Zaradi tega seveda pride do velikih problemov v družini, saj

je v teh primerih spolno zlorabljen otrok na napačnem mestu. To pomeni, da je takšen otrok na več

nivojih zelo ogrožen in prizadet. Ne nezavedni ravni je v partnerskem odnosu s staršem, ki ga spolno

zlorablja, zaradi tega je močno prizadet njegov odnos z očetom in mamo. 

Gre za dinamiko, ko je eden od staršev nasilen, v tem primeru spolno, drugi starš pa je odsoten in tega

nasilja nad otrokom ne prepreči. To na nek način pomeni, da drug partner podzavestno sprejeme to,

da njegov partner spolno zlorablja njunega otroka.“

Spolna zloraba ni le spolni odnos starša in otroka, je lahko že veliko prej, a ne?

“Pomembno je  vedeti,  da spolna zloraba otrok ni  povezana le  s  penetracijo  storilca,  temveč da je

spolna zloraba že dotikanje in poljubljanje otroka po spolnih organih ali da otrok mora starša božati

po  spolnih  organih  ter  drugo.  Že  samo  spolna  želja  odraslega  do  otroka  je  za  otroka  energijsko

premočna, da gre za življenjsko silo. Otrok tega ne more razumeti. In če gre v tem primeru za starša, ki

si spolno želi svojega otroka, je to strašno zanj. Ko spolna zlorabo za otroka iz dotikanja preide v spolni

odnos – sicer ni nujno, da je to vedno tako, to za otroka pomeni hudo prizadetost oziroma travmo. Še

hujša je, če gre za nasilen spolni odnos.

Kako  lahko  spolno  zlorabljenim  otrokom,  ki  jih  je  zlorabljal  eden  od  staršev,  pomagajo

sistemske družinske postavitve?

“Pri teh zelo hudih travmah, ki so posledice spolnih zlorab enega od staršev, takšnim otrokom lahko

pomagajo tudi sistemske družinske postavitve. Samo, da je treba veliko potrpljenja moderatorja, ki

moderira postavitev za spolno zlorabljenega otroka. Da torej vodi klienta korak po koraku, saj je oseba,

ki je bila zlorabljena, še posebej, če gre za spolno zlorabo, večkrat povezana tudi s fizičnimi zlorabami.“

Kaj  se  je  na primer pokazalo pri  družinskih  postavitvah,  ki  so  jih  imeli  spolno  zlorabljeni
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otroci? Vemo, da je sicer vsak primer edinstven na nek način. Pa vendarle, kaj se je pokazalo za

vzroke, da je bil eden od staršev spolno nasilen do svojega sina ali hčerke?

“Večkrat se je pokazala zelo zakomplicirana družinska dinamika pri storilcu, torej enemu od staršev, ki

je  spolno zlorabljal  svojega otroka.  Pokazalo  se  je,  da  je  pravi  partner  starša,  ki  spolno zlorablja,

odsoten. Da ga torej drugi partner spolno odbija in si z njim ne želi spolnih odnosov. Zato pogosto

otrok nezavedno vskoči na mesto tega partnerja, ki si ne želi spolnih odnosov z drugim partnerjem. To

stori iz velike ljubezni do starša, ki noče imeti spolnih odnosov. Na ta način podzavestno skuša zadržati

starša, ki si želi imeti spolne odnose. Sicer bi verjetno partner, ki si želi imeti spolne odnose, odšel iz

partnerske veze in družine, otrok bi ostal zapuščen od tistega starša. Pogosto so ženske tiste, ki si ne

želijo spolnih odnosov s svojim možem, zato njihov otrok,  po navadi hčerka,  namesto nje vstopi v

partnerski odnos z njenim možem. In mu nudi tisto, kar mu žena noče, torej spolni odnos. To pomeni,

da takšna hči na nezavedni ravni zaradi ljubezni reče, jaz bom namesto tebe, mama (ali oče). V tem

primeru gre za veliko samožrtvovanje otroka do enega od staršev. To velja tudi za druge oblike nasilja

v družini, ko se otroci žrtvujejo, da starši ostanejo skupaj, saj imajo otroci zelo radi svoje starše, ki jim

dajo življenje.  Sistemske družinske postavitve  pomagajo tako,  da  nam dajo  širšo sliko dogajanja  v

otrokovi družini za več generacij nazaj. Na postavitve seveda pridejo običajno odrasli ljudje, ki so bili

kot  otroci  spolno  zlorabljeni.  Tukaj  se  mu  ponudi  priložnost,  da  ponovno  vstopi  v  travmatično

situacijo,  saj  ima  občutek,  da  se  to  res  na  postavitvi  dogaja.  Tam  so  namreč  predstavniki,  ki

predstavljajo njegovo mamo, očeta, očima … 

V postavitvi  lahko vidi,  zakaj se mu je nekaj  travmatičnega dogajajo,  to namreč pokaže energijsko

polje, in z močjo odrasle osebe lahko to travmatično izkušnjo premaga oziroma se je reši. Ker gre za

zelo hudo travmo, je včasih potrebnih več postavitev, treba je korak za korakom, da otrok, zdaj odrasel,

počasi sprejme sebe, ker ima zelo nizko samopodobo, in korak za korakom, da sprejme, če je to seveda

mogoče, s spoštovanjem, ne glede na to, kar sta mu starša storila, svojega očeta in mamo. Takšni klienti

so zelo globoko prizadeti v ljubezni do sebe, in tako tudi v ljubezni do staršev, ker je njihova bolečina

prevelika. Ko sprejmejo sebe, korak za korakom, lahko sprejmejo tudi svoje starše ter svojo in njihovo

usodo. To je vedno težje, če je oseba že odrasla in je od travmatičnih dogodkov preteklo veliko časa.

Takšne osebe imajo tudi težave pri vzpostavljanju svojega partnerskega odnosa. 

Če imajo svoje otroke, niso ravno najboljši starš, saj imajo sami veliko travm na tem področju, in se ne

znajo povezati s svojimi otroki. Potem imajo lahko težave v službi in drugje, saj se običajno v nekih

zahtevnih situacijah ne znajo postaviti zase in se večkrat postavijo v vlogo žrtve, ki jim je že znana iz

njihovega otroštva, ko so bili zlorabljeni. 

Za  moderatorje  in  terapevte  lahko  pomeni,  da  postavitve  oziroma  terapije  spolno  zlorabljenim

klientom izvajajo prostovoljno, saj takšni klienti zaradi hudih travm in bolečin pogosto nimajo dovolj
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denarja, ker se ne znajdejo v življenju. Klient jim lahko plača kako drugače, s kakšnim prostovoljnim

delom ali čim drugim.

Otroci nikoli niso krivi, mar ne?

“Res je. Kot sem rekla že pri zapuščenih in psihično ter fizično zlorabljenih otrocih, to velja tudi za

spolno zlorabljene otroke – otroci nisi nikoli krivi, vedno so krivi odrasli. Otroci so majhni, delajo, kar

se jim zdi prav in kar znajo, pri tem pa jih vodi velika ljubezen do obeh staršev. Govorimo o slepi

ljubezni do staršev, ko bi vse naredili zanje oziroma namesto njih. Nekako se je pokazalo, da se spolne

zlorabe otrok od njihovih staršev začenjajo že zelo zgodaj, ko so otroci stari okoli pet let, nato se z leti

nasilje le stopnjuje, dokler ne pride do spolnih odnosov. 

Ni pa nujno, da pride do spolnih odnosov, lahko se nasilnež, torej starš, ustavi “le“ pri dotikanju otroka

po spolovilu ali pri oralnem spolnem odnosu. Vendar je vse to že spolno nasilje. Primeri pa so pokazali,

da ne prihaja samo do spolnih zlorab na primer očetov, ampak tudi očimov, čeprav se je dolga leta v

javnosti ustvarjal vtis, da očimi niso spolni nasilneži. 

Ko je otrok tako odrasel, da zaradi spolnega nasilja poišče pomoč izven družine, se lahko zanj zgodi

ponovna spolna zloraba.  To se zgodi, ko mora o dejanskih zlorabah znova in znova govoriti zaradi

sodnega procesa proti staršu, ki ga je zlorabljal. Danes je v mnogih državah tako, da otrok samo enkrat

pove strokovno podkovanim in senzibilnim strokovnjakom o spolnih zlorabah in se potem njegova

izjava uporabi za potrebe sodnega procesa. Žal pa se pogosto dogaja tudi to, da je spolno zlorabljen

otrok tarča drugih ljudi, da je ožigosan, stigmatiziran. Zato je zanj najboljše, da se njegova družina

preseli v nek drug kraj ali državo, kjer ljudje ne bodo vedeli, kaj se mu je zgodilo.“

Kako je z otroki, ki se rodijo materi, ki je bila posiljena? Kaj se dogaja s tem otrokom in njegovo

mamo?

“V zadnjih vojnah na Balkanu, v nekaterih državah nekdanje Jugoslavije se je pokazalo, da je bilo veliko

posiljenih žensk, tudi takšnih, ki so zanosile in rodile. 

Mnoge so otroka splavile. Pogosto se je dogajalo, da posiljene ženske zaradi težkih okoliščin, v katerih

so živele med vojno, sprva niti niso vedele, da so zanosile. Bile so na begu ali živele v porušenem domu

idr. Reakcija večine posiljenih ženski, ki so zanosile med vojno, je bila odločitev, da otroka splavijo. 

Če so prepozno ugotovile, da so po posilstvu zanosile, splav ni bil več mogoč. Mnoge so si namreč

izgubo menstruacije razlagale z izredno težkimi vojnimi razmerami, v katerih so živele. 

Če bi imele moške, ki bi jih lahko zaščitili, a jih v glavnem ni bilo, ker so bili na bojiščih, jih verjetno

njihovi sovražniki ne bi posilili. 
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Do posilstva seveda lahko pride tudi  v  mirnih razmerah,  ko ni  vojne,  vendar redkeje kot v vojnih

vihrah. Tudi v teh primerih se ženske običajno odločijo za splav.

Pogosto posiljene ženske otroka po porodu zapustijo.  Gre samo za sovraštvo do otrokovega

očeta ali morda še za kaj več?

“Če se vrnem na posiljene ženske v vojnih razmerah, tiste ki prepozno ugotovijo, da so noseče, otroka

rodijo. Vendar takšne mame otroka običajno takoj po porodu zapustijo. Otroka ne morejo sprejeti, ker

jih  spominja  na  njihovega  očeta,  torej  na  moškega,  ki  jo  je  posilil.  Pogosto  je  to  povezano  tudi  z

etničnimi in narodnostnimi vprašanji. Moški, ki je žensko posilil, je običajno tudi predstavnik celotne

nacije, ki ji pripada, torej sovražne nacije, ki je bila v vojni z narodom, ki mu pripada posiljena ženska.

Za žensko, ki rodi otroka, je to še dodaten udarec, saj gre tudi za ideološko vprašanje, ko je otrokov oče

v bistvu tudi  njen  sovražnik  oziroma sovražnik  njenega  naroda.  Tudi,  če  bi  takšna  mati  obdržala

otroka,  plod  posilstva,  bi  ga  verjetno  njeni  domači  in  njega  okolica  težko  sprejeli,  saj  bi  bil  sin

njihovega sovražnika.

Bi večina moških posiljevala, če ne bi bilo vojne?

“Menim tudi, da večina moških, ki med vojno posiljuje sovražnikove ženske, tega v mirnem času ne bi

počeli. V vojni pa moški posiljevalci menijo, da imajo celo pravico posiljevati sovražnikove ženske. Gre

pravzaprav za patriarhalni sistem, ko moški menijo, da mu žena in otroci pripadajo. 

In za moške,  ki  v vojni  posiljujejo,  v  glavnem velja,  da mislijo,  da bodo s  tem, ko bodo posiljevali

sovražnikove ženske, ženo, hčerko, mamo, sestro ..., da bodo s tem svojega sovražnika še bolj prizadeli,

saj so mu vzeli nekaj, kar mu po naravi pripada, saj je ženska njegovo lastništvo.“

Kako lahko posiljenim ženskam ali otrokom, ki so plod posilstva in so jih mame zapustile po

rojstvu, pomagajo sistemske družinske postavitve?

“Menim, da bi bilo zelo dobro, če bi lahko posiljena ženska otroka, ki ga je rodila, sprejela. Otrok je

namreč vedno darilo. Večkrat se je na družinskih postavitvah pokazalo, ko smo delali z žrtvami ali

nasilniki, da se žrtev in nasilnik, torej tisti, ki je bil nasilen do nje, povežeta v ljubezni. 

Nasilnež lahko sočustvuje z žrtvijo in včasih žrtev sočustvuje z nasilnikom. Ta, ki je posiljeval, je morda

v tistem obdobju, če govorimo o vojni, sam lahko doživel veliko hudega in je zelo trpel, po navadi tudi

njegova družina. Lahko je ostal sam, družinski člani pa so bili pobiti v vojni. Mogoče so sovražni vojaki

njegovo ženo pred njegovimi očmi posilili in ubili, ne vemo. 
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Vendar se v postavitvah vse pokaže, ker to omogoča energijsko polje. In ko žrtev in nasilnež vidita

sliko tega, kar se je dejansko dogajalo, sta povezana v skupni usodi, pride do olajšanja. 

Lahko se pokaže, da se nobeno posilstvo ni zgodilo naključno, da je obstaja že prej neka dinamika med

žrtvijo in storilcem, ki je pripeljala do tega dejanja. In potem je lahko spočet otrok blagoslov, otrok je

vedno darilo.“

Posiljene ženske, še posebej med vojno, so morale veliko prestati, še posebej, če so bile noseče.

Tudi otrok v maminem trebuhu je veliko prestal. In potem, ko je rodil, ga je mama zapustila. In

spet govorimo o travmah zapuščenih otrok, mar ne?

“Da, res je. Če samo pomislimo, kako težko je bilo nosečim ženskam med vojno, kako so težko živele

oziroma mnoge so komaj preživele. In da otrok vse to preživi v maminem trebuhu in se potem rodi. To

je res darilo. Če ženska obdrži otroka, pa jo čaka spet veliko hudega. Kaj bo na primer rekla možu, ko

se vrne iz vojne in bo doma našel drugega otroka? Ko mu bo povedala, da je bila posiljena, ji bo rekel,

zakaj otroka nisi splavila. To so res zelo težke situacije za posiljene ženske. Če pa otroka mama po

rojstvu zapusti, lahko umre, če zanj nima kdo skrbeti, v bistvu ga mama ubije. Če pa kdo skrbi za tega

otroka, se vse otrok življenje počuti zapuščenega od mame in tudi očeta. Če pa posiljena ženska otroka

po rojstvu sprejeme in skrbi zanj, se otrok ne bo počutil zapuščeno. Zgodilo se je tudi, da so ženske, ki

so bile posiljene in so rodile otroka, našle otrokovega očeta in zaživele z njim.“ 

IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE 

O osebnih izkušnjah in učinkih smo se pogovarjali z udeleženci delavnic Postavitev družine.  Tokrat sta

za Sistemska zavedanja o svojih izkušnjah iz družinskih postavitev spregovorila  Antonija Gosak in

Janja Otoničar. 

- ŽELIM, DA TUDI V NAŠI DRUŽINI STEČE LJUBEZEN

Antonija Gosak: “Za postavitev družine sem prvič slišala pred sedmimi leti. Mislila sem si, to pa ni

zame. Kako naj jaz grem na postavitve, ko pa se mi toliko dogaja. 

Bila sem zelo zaprta in sploh nisem govorila o sebi. Pa včasih so bile smo pikice in me je bilo sram, “kaj

bodo pa drugi rekli.“

Saj tako so nam vedno govorili.  Pa nam je Katja v službi malo razložila in nas kar nekaj sodelavk

povabila na predstavitveno delavnico, na Razlagovi 16 v Mariboru. Bila sem zelo navdušena nad tem,
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kar  sem  videla.  Spoznala  sem,  da  se  pri  postavitvah  zelo  malo  govori.  Da  preprosto  ni  treba  nič

razlagat. Da je ravno ta metoda namenjena iskanju rešitev, ki so povezane s težavami v družini.  

To, kar se je dogajalo med samo postavitvijo, ko so popolni neznanci prevzeli vlogo ljudi, o katerih niso

vedeli ničesar. Bilo je zares skrivnostno. 

Postavitev  je  naredila  name  močan  vtis.  Vzdušje  je  bilo  spoštljivo  in  tako  varno  sem se  počutila.

Zaznala  sem,  da smo vsi  kot  ena družina,  da vsi  gledajo dobronamerno na tistega,  ki  išče rešitev.

Celotna skupina je zavezana k molku glede doživetega. Počutila sem se tako varno in takoj vedela, da

pa je to nekaj zame. 

Že  pri  naslednjem  srečanju  sem  se  odločila  za  lastno  postavitev.  Sploh  nisem  vedela,  kaj  naj

razrešujem. Ko sem se usedla na stol zraven Nataše, sem se umirila in ji povedala, da želim, da tudi v

naši družini steče ljubezen. Tekle so solze in nisem mogla izdihati bolečine … Potem pa sem bila tako

umirjena in zelo hvaležna. 

Največje darilo staršev je moje življenje 

S sodelavkami smo se začele pogovarjat, kako lepo bi bilo, če bi lahko imeli postavitve na naši enoti, 

v VDC POLŽ. Nataša Čebulj se je zelo hitro dogovorila za prostore, kjer so nam omogočili, da so lahko

bili  na  delavnicah  trije  delavci  VDC-a  brezplačno.  Nato  sem  več  let  sodelovala  na  družinskih

postavitvah in dobila ogromno izkušenj. Bila sem skoraj na vseh njenih delavnicah, saj sem odklepala,

kuhala kavo, čaj in pripravila še kaj in zvečer zaklenila. 

Okolje je bilo tako domače, s sodelavkami smo veliko doživele. Spoznala sem, da nimam samo jaz težav,

in da smo bili vsi, ki smo prihajali na postavitve, ena velika družina, ki želimo drug drugemu dobro. V

takšni  medsebojni  podpori  smo  skupaj  rasli  in  se  veseli  srečanj.  Dobila  sem  ogromno  izkušenj,

spoznala  veliko ljudi,  čutila  njihovo  hvaležnost.  Prvič  sem začutila,  da  sem tudi  jaz  pomembna in

začela sem sprejemati sebe. 

Včasih smo imeli postavitve skoraj do polnoči. Kot predstavnica na postavitvah sem imela možnost

začutiti različne občutke v telesu povezanih z osebami, situacijami, čustvi ... To je zelo močno izkustvo.

Sploh ne rabiš razmišljati, preprosto samo si, in se povežeš s tistim, kar predstavljaš. Velikokrat smo

imeli samo listke v žepih in smo se samo povezali z njimi, in nihče ni vedel, kaj piše na njih, pa se je že

dogajalo. In zvečer, ko sem se vračala domov, sem se počutila tako sproščena in zadovoljna.

Zdaj sem preprosto hvaležna, saj sem spoznala, da je moje poslanstvo pomagati drugim. Videla sem

veliko postavitev. Vedno znova sem poslušala preprosta predavanja, ki sem jih vedno bolje razumela.

Postalo mi je jasno, da je največje darilo, ki sem ga dobila od staršev, življenje samo in da so mi starši

dali ravno toliko, koliko so najbolje znali in koliko so tudi sami dobili od svojih staršev. Včasih se mi je
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nekaj zdelo samoumevno, da je tako,  pa sem spoznala,  da moram biti hvaležna vsemu, tudi tistim

najtežjim trenutkom. Ravno ti so me pripeljali tako daleč. Samo tisti, ki gre skozi to, ve, kako je. 

In s tem, ko delim svoje izkušnje, ko si končno upam spregovoriti o sebi, najbolj pomagam sebi. Včasih

je to imelo zame veliko težo. 

Postavitve so mi spremenile življenje

Imela sem tudi nekaj lastnih postavitev, ki so mi spremenile dojemanje življenja. Spoznala sem, da je v

naši družini, kljub alkoholu, ogromno ljubezni, da smo zelo povezani med seboj. In da ravno tisti, ki

izstopajo, nam kažejo največ ljubezni. Želijo, da pogledamo tja, kjer si včasih zatiskamo oči. 

Začela sem sprejemati drugačnost, spoštovat tiste, ki nam grenijo življenje. Preprosto sem v vsaki težki

situaciji videla nekaj dobrega in začela biti hvaležna življenju. Saj me še vedno vrže, a to ne traja dolgo,

včasih so bila leta, danes pa rabim dan ali dva, da spregledam. In se zahvalim, pa res od srca zahvalim,

situaciji, ki me je vrgla iz tira. Vse, kar vidimo v drugih in nam ni všeč, so naši vzorci, drugače jih sploh

ne bi prepoznali. 

Leta 2012 sem dobila priložnost, da sem lahko bila na tridnevni intenzivni delavnici z naslovom 

Notranji pogled v Postavitev družine, ki jo je vodil dr. Reinald Schiestel iz Avstrije. Delavnica je bila v 

VDC POLŽ-u. Potekala je v angleškem jeziku in je bila simultano prevajana v slovenski jezik. Že mnogo 

let klasično medicino združuje s postavitvami in pove, da zdravnik lahko pozdravi le 80 odstotkov, s 

postavitvijo pa je ozdravitev lahko 100-odstotna. Z raznimi oblikami zdravljenja zopet funkcioniramo, 

vendar se ne pozdravimo. Pozdraviti je treba vzrok. Predaval je o zdravju, partnerskem odnosu, 

uspehu, sreči in na to temo so bile tudi postavitve. Zelo zanimivo je bilo, kako si ljudje včasih ustvarimo

vzorec in vidimo samo to in avtomatsko izločimo ljudi. Ko spoznamo vzorec, ga moramo sprejeti, ne pa

potlačiti in poiskati informacijo, kaj stoji za tem. Brez obsojanja, preprosto – SPREJETI. 

Bila sem tudi na postavitvah pri Mateju Škufci, kjer sem imela tudi svojo postavitev. Za svoj razvoj in 

učenje sem potrebovala tudi to. 

Sodelovala sem tudi na sistemskih postavitvah organizacij. Postavitve ponujajo razumevanje, ki 

pomaga ali ovira uspešnost organizacije ali podjetja, in se najde najustreznejša rešitev.

Predelala sem tudi knjige: Sreča, ki ostane, Priznati to, kar je in Ljubezenske zgodbe od Berta 

Hellingerja, ki je avtor te metode.

Hvaležna sem Nataši Čebulj, vsem sodelavkam, mojemu družinskemu sistemu, svoji mami, ki je bila pri

svojih 80. letih z mano in mojimi sestrami na postavitvah. Hvala tudi sestri Mariji, ki je tudi imela 

postavitve in skupaj sva kar nekaj stvari premaknili naprej. 

Hvaležna sem tudi za vse postavitve in vloge, ki so mi bile dodeljene. Hvala.“
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Antonija Gosak: “V družini nas je bilo 6 otrok. Bila sem najstarejša. Imela sem brata, ki se

je pri 18. letih utopil in imam še štiri  sestre.  Po poklicu sem šivilja.  Naredila sem nekaj

dodatnih tečajev, bila zaposlena v knjigovodstvu. Ko sem po 25. letih izgubila službo, se mi

je svet podrl. Sedaj sem zaposlena v VDC POLŽ kot varuh. Svoje delo zelo rada opravljam in

danes razumem, zakaj se mi je vse to dogajalo. Dobila sem toliko znanj, toliko vsega, da sem

lahko šla skozi vse težke trenutke, ki so me krepili, da sem postala to, kar sem. Z možem

Ivanom sva letos praznovala 40. obletnico poroke, skupaj hodiva na romanja, spremlja me

tudi na razna predavanja ali pa mi dovoli, da grem. Čeprav včasih godrnja, me zelo podpira,

saj vidi, da si nabiram moči, da zmoreva skozi življenje. Imava dva otroka, Benjamina in Lidijo ter dva vnuka, Pascala in

Anne Marie. Zelo rada delam na vrtu in vlagam. Rada tudi prebiram knjige in iščem nova znanja. Moj hobi so zelišča. Včasih

je dovolj, da jih opazujem, kako rastejo, da začutim njihov vonj, in že me pomirijo.“

- V MOJE ŽIVLJENJE SO ZAČELI PRIHAJATI NOVI LJUDJE

Janja Otoničar: “Z družinskimi postavitvami sem se prvič srečala v letu 2010. 

Takrat  sem se soočala z  osebno stisko,  ki  je  nisem uspela razrešiti  s  pomočjo takrat  meni  znanih

psihoterapevtskih metod. Po brskanju po spletnih straneh mi je pozornost vzbudil tekst, v katerem je

bila  predstavljena  metoda  Postavitev  družine  po  Bertu  Hellingerju.  Po  večkratnem  branju  zapisa

mojemu umu ni bilo kaj dosti jasno, zato so se mi začela pojavljati razna vprašanja in dvomi. 

Kako je možno, da lahko neznane osebe kot predstavniki, ki ne vedo popolnoma nič o moji družini,

prevzamejo energijo mene oz. vseh zame pomembnih družinskih članov. 

Kako je  možno,  da ti  pokažejo več ali  manj skrito dinamiko,  ki  se  dogaja  v  družini.  Veliko je  bilo

zapisanega tudi o redih, ki pa si nisem znala predstavljati, kaj pomenijo. 

To, kar se je pokazalo, je bilo sprejeto z ljubeznijo

V moji glavi je nastala še večja zmeda. Ker je metoda izkustvena in jo je treba doživeti, sem se ob prvi

priložnosti prijavila na seminar v Ljubljani, ki ga je vodil moderator Carl Peter Strommer. 

Na seminarju sem bila večino časa v vlogi opazovalke postavitev drugih oseb, pri čemer so bili moji

vtisi  in  občutki  prepleteni  v  glavnem s  strahom in spoštovanjem.  To je  res  nekaj  zelo  velikega in

pomembnega za moj nadaljnji osebni razvoj, sem si govorila. 

Notranji poriv in kasnejše osebne dinamike so me spodbudile, da sem zbrala pogum in se udeležila

drugega seminarja, ki ga je vodil Matej Škufca. Moj namen je bil jasen, da imam svojo postavitev. Pred

tem se sicer spraševala, kako lahko v dveh besedah predstavim temo, ki jo želim razrešiti. Vajena sem

bila, da se o problemih na široko razpravlja, kjer pa se potem spremembe ne zgodijo. Pred seminarjem
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sem bila prestrašena soočenja, še najbolj trenutkov, ko se je bilo treba prestaviti s stola udeleženca na

stol poleg moderatorja, moderatorja pogledati v oči, napraviti vdih in izreči temo. Sledili so izdih, tišina

in opazovanje. Ko sem opazovala predstavnike med procesom, se je bolečina izražala prek solz, ki so

tekle  in  tekle.  Prvič  sem   doživela,  da  so  vsi,  ki  so  bili  kakorkoli  prisotni  v  procesu,  da  so  brez

obtoževanj in sodb sprejemali vse, kar se razkrilo, vključno z menoj. To, kar se je pokazalo, je bilo

sprejeto z ljubeznijo. Po končanem seminarju sem se počutila razbremenjeno in olajšano. 

Lažje sem sprejela sebe in vpleteno osebo ter druge predstavnike družine, ki so bili postavljeni za

takratno temo. 

Seminarje  postavitev  družine  sem  določeno  obdobje  redno  obiskovala,  bodisi  kot  udeleženka  oz.

oseba, ki postavlja svojo temo. Začutila sem, da služim nečemu večjemu. 

Po zdajšnjem vedenju se lahko reče, da se bila in sem še v službi življenja.  Vsak seminar ne glede na

vlogo  mi  je  dajal  in  mi  še  daje  nova  spoznanja  in  uvide  o  sebi,  da  lažje  razumem in  sprejemam

dinamike pri sebi, v družini ali v delovnem okolju oz. v družbi. 

V mojem realnem življenju sta se res začela vzpostavljati red in spoštovanje, ki ga pred spoznanjem

metode  nisem  poznala.  Luščile  so  se  nepotrebne  plasti  in  zaznala  sem,  da  se  spreminjam,  da  se

spreminja pogled in doživljanje življenja, odnos do sebe, pogled na družino, odnos do vseh družinskih

članov, ki je bil pred tem nepovezan, neiskren in z veliko napetosti. 

V  moje  življenje  so  začeli  prihajati  novi  ljudje  oz.  so  se  vezi  z  določenimi  ljudmi  spremenile  ali

poglobile. 

Izkušnje in znanje za osebni in poslovni svet

Ker  so  me  postavitve  tako  pritegnile,  sem  se  v  začetku  leta  2014  odločila  za  izobraževanje  za

moderatorja sistemskih postavitev za delo v podjetjih in organizacijah pod vodenjem Nataše Čebulj, ki

sem ga uspešno zaključila konec leta 2014 . Na izobraževanju sem pridobila znanja in izkušnje, ki jih

upoštevam v poslovnem svetu, v katerem delujem. 

Dostikrat  si  pomagam  s  t.  i.  malimi  postavitvami,  bodisi  sama  ali  s  pomočjo  sošolcev,  ki  so  se

izobraževanja udeležili. Včasih kar preko skypa, če se ne moremo srečati v živo. Spremembe so hitro

opazne in učinkovite. Opazila sem, da so notranje čustvene zavozlanosti ali  zavozlanosti z drugimi

časovno vse krajše kot pred leti, kjer je proces trajal po več mesecev ali let, in da z večjim zaupanjem in

lahkoto gledam in živim življenje. Na izobraževanju za moderatorje sistemskih postavitev za delo v

podjetjih in organizacijah se je velikokrat pokazalo, da je dinamika v podjetjih prepletena z osebnimi

zgodbami. Ker me je zanimalo, kaj so te družinske zgodbe, dinamike, sem se odločila, da nadaljujem z

izobraževanjem za moderatorje za Postavitev družine po metodi Berta Hellingerja, pod mentorstvom

Nataše Čebulj  in Vedrana Kraljeta.  Glavni motiv za nadaljnji  korak v izobraževanje pa je bil  ta,  da
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poglabljam stik s seboj in ljudmi, ki me obkrožajo, da prek prednikov in vseh zame pomembnih ljudi

teče ljubezen in z zaupanjem sledim toku življenja ter da v polnosti živim življenje. Po programu sem

trenutno  udeleženka  drugega  letnika  izobraževanja.  Izkušnje  na  vsakem modulu izobraževanja  so

bogate in nepojmljive. Vsakič se z milostjo zahvalim vsem učiteljem, sošolcem, ki hodimo po skupni

poti, in vsem prejetim izkušnjam in znanju. Že sedaj pa v krogu prijateljev, družine predajam naprej

prejeto znanje in izkušnje. Včasih to vnesem tudi med sodelavce oz. v delovno okolje, če za to dobim

priložnost, in med ljudi, s katerimi pridem v stik in se odpre ta tema. Če bo poriv sile, ki me vodi,

močan, bom prejeto znanje in izkušnje predala naprej tudi drugim.“

Janja Otoničar: “Sem vesele narave, tako pravijo drugi, z vihravimi lasmi navihana in radoživa, ki imam rada

življenje. Rada pa tudi zahajam v svoje globine, kjer črpam moč, ko osvetljujem svojo temo in se povezujem s

svojim  Bistvom.  V  vsakdanjem  življenju  delo  opravljam  v  večjem  gradbenem  podjetju.  Delo  je  ustvarjalno,

strateško, raziskovalno, razvojno, ki ga z veseljem in srcem opravljam. Rada se učim iz življenja in pridobivam

nova znanja, veščine in izkušnje tudi z drugimi izobraževanji. Poleg sistemskih postavitev v zadnjih šestih letih

namenjam  svoj  čas  učenju  nenasilne  oz.  povezovalne  komunikacije  (Nonviolent  Communication  –  NVC)  po

Marshallu Rosenberg. Leta 2014 sem končala triletno šolo poslušanja  Biser,  pod vodenjem Josipe Prebeg in

Alenke Rebula. Občasno se priključim skupini geomantov, ki jo vodi Robi Lavin, kjer pomagamo ljudem, ko je

potrebno kakšen prostor pozdraviti. Zelo rada  plešem, tako plese v dvoje, standardne, latino kot tudi izrazne

plese, med katere spada Pet ritmov in Čuteči ples – Danza senzibile. Šport je moj zvesti spremljevalec že od

malih nog. V zadnjem letu veliko plavam in hodim na vadbo Pole dance. Rada tudi fotografiram, izdelujem mozaike, kaj narišem in napišem, ter se smejem

in jočem v družbi prijateljev. Prav tako uživam na potovanjih, kjer raziskujem življenje ob srečanju s preprostimi ljudmi in lepotami, ki jih te dežele

premorejo. Z veseljem in hvaležnostjo pa se vračam nazaj v našo Slovenijo in uživam v naših lepotah. Ob morju še prav posebno, saj me dnevno očara v

vsej svoji veličini.“



18

V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE

 INDIVIDUALNE POSTAVITVE DRUŽINE
                   Termini Ljubljana:

 sreda, 22.11.2017 od 9.30- 11.30 ure in od 12. - 14. Ure
 sreda, 29.11.2017 od 9.30- 11.30  in od 12. - 14. Ure

 torek, 5.12.2017 od 9.-11. ure
oz. PO DOGOVORU. Izvaja: Nataša Čebul

Termini Maribor:

 sreda, 22.11.2017 od 9.- 11. ure in od 11.30 – 13.30

 tortek, 28.11.2017 od 9.- 11. ure in od 11.30 - 13.30
oz. PO DOGOVORU. Izvaja: Katja Greif

UVODNI SEMINAR POSTAVITEV DRUŽINE, MALE 
POSTAVITVE DRUŽINE, Maribor

 Uvodni seminar: 9. december 2017, od 16. do 19. ure, v 
Ljubljani. 

 Male postavitve družine: 28. november 2017, v 
Mariboru 

Uvodni seminar in Male postavitve družine so namenjeni tistim, ki želijo 
spoznati fenomenološko metodo in se prepričati, če je način dela primeren 
zanj. Na seminarju predstavimo metodo in naredimo primer ali dva s 
postavitvijo. 

Več: www. sistemske-postavitve.com 

Delavnica POSTAVITEV DRUŽINE: 

 odnosi s predniki, 10. december 2017, v Ljubljani,

 odnos med starši in otroci – mama, 13. januar 2018, 

v Ljubljani

Postavitev družine razrešuje odnos s samim seboj (zdravje), odnos s starši, 
z  otroki,  s  partnerjem,  odnos  z  vsemi,  ki  pripadajo  družini.  Metoda
Postavitev družine je posebna metoda, ki temelji na dejstvu, da je uspešna
šele  takrat,  ko  smo  v  slogi  in  soglasju  s  svojim  družinskim  sistemom.
Namenjena je iskanju rešitev, ki so povezane s težavami v družini. 

Več: www. sistemske-postavitve.com 

REKONSTRUKCIJA ŽENSKE BOLEČINE na 
rekonstruktivnih postavitvah - za ozdravitev skritih ran 
in razvoj ženske vitalnosti od 8. – 10. februarja 2018
Drage ženske in dekleta, če v sebi že dalj časa skrivate bolečino, sram, 
potlačeno jezo, ki vam ne pusti, da bi se sprostile, zaživele svojo kreativnost, 
če si želite spoznati, kdo resnično ste, vabljene na rekonstruktivne 
postavitve. Postavitve nas pripeljejo do večje ozaveščenosti in odgovornost, 
da sprejmemo vse sence znotraj sebe in se soočimo z novimi izzivi, ki jih od 
nas zahteva naša prisotnost na Zemlji. Vabljene na kreiranje hkrati varnega 
in svobodnega ognjišča, ki nas ščiti, da lahko odpremo svoje zgodbe, se 
pozdravimo in sproščeno zaplešemo življenje. 

Več: www. sistemske-postavitve.com 
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ

V naslednji številki Sistemska zavedanja bomo govorili o srečnih otrocih. Kaj osreči otroka? To, da se

ga starši veselijo. In kdaj sta oba starša z otrokom srečna? Ko se v otroku spoštujeta, ljubita in veselita

drug drugega, torej, da se spoštujeta tudi kot mama in oče. Tudi ljubezen se pokaže najlepše takrat, ko

se drugega veselimo točno takšnega, kot je, in ko se starša veselita otroka, točno takšnega, kot je. 

Foto: Pexels
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