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                                                                                                                                                                                     “Ko rečem vsi otroci so dobri, in njihovi starši tudi, verjetno nekateri 
                                                                                                                                                                                         zmajujete z glavo in se sprašujete, kako je to mogoče? 
                                                                                                                                                                                           Vsakdo je takšen, kot je, dober.  In da je dober ravno zaradi tega, 
                                                                                                                                                                                               ker je takšen, kot je.  In da si  tega ne smemo delati skrbi
                                                                                                                                                                                                zase, za svoje otroke in starše, pa naj bodo dobri ali slabi.

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                              Bert Hellinger v knjigi Sreča, ki ostane. 

                  SISTEMSKA ZAVEDANJA
                                     Mesečnik Inštituta za sistemske postavitve 

                                          št. 9, december 2017
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I. UVODNIK 

Pozdravljeni,  drage  bralke  in  bralci,  pred  vami  je  letošnja  zadnja,  deveta  številka  mesečnika  Sistemska

zavedanja, ki ga izdajamo na Inštitutu za sistemske postavitve. 

Upam, da smo v tem letu z vami delili  bogastvo spoznanj,  do katerih je  prek postavitev družine prišel oče

metode  Bert  Hellinger,  vsi  naši  učitelji,  Nataša  Čebulj,  direktorica  in  ustanoviteljica  Inštituta  za  sistemske

postavitve, Vedran Kraljeta, Gerhard Weber in Jasna Hrnćič ter vi, naši dragi udeleženci delavnic. Ker so pred

nami božični in novoletni prazniki, bomo to leto zaključili s srečnimi otroki. 

Ker smo vsi, ne glede na to, koliko smo stari, in ali smo že starši, v svojem srcu še vedno otroci, vaših malce

nagajivi, poredni, žalostni, veseli ...  In če ste se kdaj spraševali, kdaj ste kot otrok res bili srečni, ali ste našli

pravi odgovor? Je to bilo takrat, ko ste dobili novo punčko ali avtomobilček, ko ste šli prvič v vrtec, se v njem

zaljubili ...? Ali je bilo takrat, ko ste se stisnili v mamin ali očetov objem, ko sta vam povedala, da vas imata

neizmerno rada? Ali pa ste bili nesrečni, ker vam starši niso znali pokazati svoje ljubezni in je vaš majhen srček

vedno hrepenel  po ljubezni  in pozornosti  svoje  mame,  očeta?  Hellinger  pravi,  da  so  za  srečo svojih  otrok

najpomebnejši njegovi starši, ko se imajo radi in se spoštujejo ter skrbijo za njun partnerski odnos, z otrokom

se  pa  ne  ukvarjajo.  Tega  dolgo  nisem  razumela,  čeprav  sem  imela  srečno

otroštvo. 

Razumem šele zdaj, ko sem odrasla in črpam znanje od svojih učiteljev in moč

iz  svojega družinskega sistema.  Moja  starša,  še  posebej  mama,  je  obema z

bratom govorila, da bosta onadva z očetom najbolj srečna, ko bova midva z

bratom. In potem nihče ni bil srečen, življenje ni teklo naprej. 

Šele zdaj vem, kaj nam govori Hellinger. Če starši od svoji otrok pričakujejo, da

so srečni,  na  njih prelagajo veliko težo odgovornosti  in  svojih  pričakovanj.

Najprej morajo biti starši srečni, da so lahko njihovi otroci srečni. 

Če starši niso srečni, to otroci vidijo in čutiji, in kako naj bodo potem otroci

srečni? Še posebej so otroci nesrečni, če se starša ločita. Vendar če nakdanja

partnerja spoštujeta drug drugega v svojem otroku, bo otrok vedno vedel, da

ga imata starša rada, četudi sta se kot partnerja razšla. In kot odrasli bomo

srečni takrat, ko bomo imeli dobre odnose s svojimi starši. 

Zato vam, dragi  bralci  in bralke,  udeleženci  naših delavnic,  ob prihajajočih

praznikih  želim,  da  bi  našli  v  sebi  srečnega  otroka,  se  najprej  povezali  s

svojimi starši, partnerjem, otroki in z vsemi svojimi predniki v vas. Kajti sreča

je v nas, samo pogedati je treba vanjo. In ne pozabimo na bolne in osamljene,

vsi si zaslužimo biti srečni.  Naj vam bo leto 2018 polno iskrenih objemov in

toplih src.  Srečno, se znova beremo drugo leto.

                                                                                                                       Damijana Žišt 
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II. ČE SO SREČNI STARŠI, SO SREČNI TUDI NJIHOVI OTROCI 

Foto: Pixabay

Kaj osreči otroke, se sprašuje Bert Hellinger, oče metode postavitev družine? Pravi, da takrat, ko se jih starši

veselijo, in sicer oba starša. In kdaj sta starša z otrokom srečna? 

Ko v svojem otroku, ki je polovico mame in polovico očeta, spoštujeta in ljubita drug drugega. “O ljubezni

veliko govorimo, toda kdaj se ljubezen pokaže kot najlepša? Takrat, ko se partnerja drug drugega veselita

točno takšnega, kot je. 

In ko se starša veselita otroka točno takšnega, kot je. Starši iz izkušnje moči nad otrokom, še posebej mame,

občutijo to moč zelo globoko s tem, da dolgo živijo z otrokom v simbiozi in da to moč začutijo kot nalogo.

Ne več kot lastno moč, temveč moč, ki služi služenju otroku za določen čas, “ pravi Hellinger. 
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Opiše tudi primer iz svojega seminarja. K njemu je prišla mlada mamica s petmesečnim otrokom, ki ga je

držala v naročju. “Sedela je poleg mene, jaz pa sem ji rekel naj pogleda čez otroka, na nekaj, kar je daleč za

njim. Ko je pogledala čez otroka, se ji je nenadoma nasmehnil, videti je bil srečen.

Ko je mama pogledala čez otroka, v nekaj, kar je za njim, nad vsemi nami, so lahko bili vsi svobodnejši,

tako mama, kot otrok. Ko lahko oba starša pogledat čez otroka v tisto, tam nekaj, se lahko vsak posveti

svojemu poslanstvu,  se svojega poslanstva veseli in na takšen način spusti drugega toliko stran, kolikor

prostora potrebuje.  Kaj je ta daljava, kamor je pogledala mlada ženska? To je usoda,  njena in njenega

otroka.  Vendar pa obstaja še nekaj, kar je večje od usode, nekaj, kar nam ostaja skrivnostno. Pred tem

ostajamo ponižni, a vendarle čutimo, da nas na poseben način vodi in nosi,“ dodaja Hellinger. 

Sreča, ki ostane (Hellinger, Bert, 2008. Sreča, ki ostane. Ribnica, Korenine in krila.) 

II. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV

- BISTVO SREČE V DRUŽINI JE SPOŠTOVANJE IN POSTAVLJANJE MEJ: Intervju z Natašo Čebulj 

Foto: Urška Košir 

Z Natašo Čebulj, ustanoviteljico in direktorico Inštituta za sistemske postavitve smo se pogovarjali o 

tem, kdo in zakaj je najpomembnejši za srečo otrok. 

Kdo je najpomembnejši za srečo otrok? 

Za srečo otroka so najpomembnejši starši. Vendar starši pogosto delamo eno veliko napako, in sicer da

nas skrbi za otroke, ker jim seveda želimo najboljše. Pogosto se starša kot partnerja ob rojstvu otroka

ne ukvarjata veliko drug z drugim in delata vse, da bi bil njun otrok srečen. 
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Velikokrat slišim besede staršev,  ki  rečejo,  da bodo srečni,  če bo srečen njihov otrok.  Pogosteje to

rečemo mame. 

Predstavljajte si, da mama reče dve-ali triletnemu otroku, če boš ti srečen, bom tudi jaz srečna.  In

potem pride še otrokov očka in na primer reče, Mihec, če boš ti srečen, bom tudi jaz zelo srečen. Lahko

si predstavljamo, kako se ob tem počuti tako majhen otrok, ki nosi srečo svojih staršev. 

Ali je ob tem res lahko srečen? Zelo težko. 

Pri tem velja obratni red, da so torej otroci večji od svojih staršev. Bert Hellinger je prišel do spoznanja,

da so otroci srečni takrat, ko so srečni njihovi starši in ko se medsebojno spoštujejo in si zaupajo. 

Kaj konkretno pomeni, da so otroci srečni, če so srečni njihovi starši? 

To pomeni, da se morata najprej starša med seboj dobro razumeti kot partnerja in da znata uskladiti

svoj  odnos.  Zelo pomembno je tudi,  da partnerja,  otrokova mama in oče,  znata poskrbeti za svoje

dobre odnose s svojimi starši. 

Zato je za srečo otroka pomembno,  da se starša ne ukvarjata posebej z odnosom do svojih otrok.

Seveda, če gre za zdrave otroke, ne pa za otroke s posebnimi potrebami, ki rabijo več pomoči svojih

staršev. Če se torej starša ne ukvarjata s svojim otrokom, mu gre v življenju dobro in mu starša zaupata

ter ga spoštujeta. 

Vendar seveda to, da se starša ne ukvarjata s svojim otrokom, ni vedno enostavno storiti v resničnem

življenju. 

Včasih opazimo, da si mame otroke na nek način lastijo,  to pa verjetno ni dobro za otrokov

razvoj? 

Če bi primerjali naše družine z družinami kakšnih drugih narodov ali staroselcev, bi lahko rekli, da

starši dolgo ne spustimo otrok od sebe, še posebej mame. Do neke mere si otroka kar lastimo, kar je na

nek način normalno, saj ga nosimo v trebuhu devet mesecev, ga rodimo, in imamo zaradi tega z njimi

močnejšo telesno povezavo in smo z njimi pogosto bolj povezane kot očetje. 

Vendar pa, če se mama dobro razume z otrokovim očetom v partnerskem odnosu, ne bo pretirane

pozornosti posvečala otroku. V nasprotnem primeru, če partnerski odnos ni tako zelo usklajen, kot bi

moral biti oz. kot bi si partnerja želela, bo najverjetneje otrokova mama veliko pozornosti namenila

otroku in si ga na nek način lastila. 

Zato bi lahko rekli, da toliko kot je zdrav otrok in mu gre dobro v šoli in kasneje nasploh v življenju,

toliko je zdrav naš družinski sistem. Najmlajši člani v družini nam kažejo samo to, kako ljubezen teče v

družini. 
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Kaj pa če ljubezen med starši in otroci ne teče? 

Če ljubezen ne teče,  se je treba vprašati,  čemu na primer,  jaz kot mama dajem pretirano ljubezen

svojemu sinu in pretirano skrbim za njega. Pogosto se zgodi, da bolj kot mene mamo skrbi zanj, bolj je

on bolan, ali se mu kaj neprijetnega dogaja.  Na postavitvah družine se je pogosto pokazalo, da se starši

pretirano ukvarjamo z otrokom takrat, ko nismo v močni povezavi s svojimi starši. To najpogosteje

pomeni, da smo v svojem otroštvu doživeli nekaj neprijetnega in imamo o tem v svoji glavi določene

slike, ki so najmočnejše do tretjega leta otrokove starosti, lahko tudi do kasnejših let, če gre za neke

usodne hude dogodke v otrokovem življenju, na primer smrt katerega izmed staršev. Sicer pa so te

slike najmočnejše do tretjega leta starosti. 

Ko se otrok rodi, je nebogljen in ni sposoben skrbeti sam zase. Za preživetje nujno potrebuje svoje

starše, v primeru, če jih izgubi, pa potrebuje neko drugo osebo, da skrbi zanj, sicer bi umrl. 

Če se lahko tako izrazim, človeški mladiček je nebogljen nekje do tretjega leta starosti,  zato nujno

potrebuje,  da nekdo skrbi  zanj.  Otrok v tem obdobju tudi naredi vse,  da bi  smel  pripadati  svojim

staršem in družini oziroma tistim, ki skrbijo zanj. Na nezavedni ravni zato opazuje, kaj sme početi in

česa ne. Hellinger je skozi svoje delo prišel do tega, da v družini obstaja dobra osebna vest.  

Kdaj smo kot otrok v dobri osebni vesti? 

Tedaj, ko imamo občutek, da smo pridni ali poredni, krivi ali nedolžni in ta občutek dobre osebne vesti

se najmočneje razvije do otrokovega tretjega leta starosti, ker je nezaveden. Torej, na nezavedni ravni

lahko dojenček, tam nekje do pol leta starosti, ali še manjši, čuti kaj mora narediti, da bo dobil neko

prijetno stvar, da bo nahranjen, previt ... In takrat se razvije tudi vrednostni sistem, s katerim se otrok

poveže. Če otrok hoče pripadati družinskemu sistemu, mora početi to, kar družinski sistem pričakuje

od njega, vse to pa se dogaja na nezavedni ravni. 

Koliko časa te slike, o katerih govorite, ostanejo v otrokovi glavi?

Če se vrnem nazaj na otrokove slike, v njegovi glavi ostanejo celo življenje. Na primer,  lahko se zgodi,

da se otrok počuti zapuščenega od staršev, še posebej od mame, ki je za otroka najpomembnejša v

prvih treh letih njegove starosti. To lahko zanj pomeni veliko travmo in občuti prekinjen odnos s svojo

mamo. Navajam primer.  Otrok je bil na primer star pol leta, ko ga je mama, ki je morda morala v

bolnišnico,  pustila pri svoji  mami ali  kom drugem, ki je skrbel zanj.  Tako majhen otrok seveda ne

razume, zakaj je mama morala na primer na neko operacijo v bolnišnico ali je imela neke druge nujne

obveznosti, zaradi česar je morala za nekaj časa zapustiti otroka. 

Vendar takrat otrok dobi občutek, da ga je mama zapustila. Tako majhen otrok namreč nima občutka

za čas, zaveda se samo, da mame ni, četudi je nekdo drug medtem lepo skrbel zanj. 
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Zato otrok dobi nezaupanje do mame,  čeprav se je  verjetno čez nekaj  dni vrnila in znova ljubeče

skrbela zanj in ga imela še naprej zelo rada. Otrok na nezavednem mami ne zaupa več. To se lahko

opazi skozi njegovo vedenje, ko na primer hoče vse narediti sam, ko noče, da mu mama pomaga. 

Takšno vedenje sicer  lahko pomeni  tudi  fazo otrokovega osamosvajanja,  vendar pa,  če se pogosto

dogaja, lahko pomeni, da je bil prekinjen odnos med otrokom in mamo. In otrok ima o tem v svoji glavi

sliko, mama pa zelo težko pripomore k nastanku druge slike. 

Otrok si je svojo sliko o tem, da je bil zapuščen, že ustvaril, četudi je bila njegova mama večino časa z

njim in je zelo lepo skrbela zanj. Ni pa je bilo na primer šestnajst dni otrokovega življenja. In otrok si

teh šestnajst slik zapolni za celo življenje in lahko močno vplivajo na njegovo kasnejše življenje. 

In nezaupanje, ki ga je otrok razvil do svoje mame, se mu kasneje pojavlja v odnosu do vseh ljudi,

najbolj  se  pokaže  v  partnerskem  odnosu.  To  pomeni,  da  je  otrok  kasneje  kot  odrasel  človek,  v

zgodnjem  otroštvu  zaradi  občutka  zapuščenosti,  zamrznil  odnos  z  mamo  oziroma  ga  prekinil.  In

potem ta prekinjen odnos z mamo oziroma ljubezen in toplino,  ki bi jo otroku morala dati mama,

takšna oseba išče pri partnerju, ki mu tega ne more dati. Zato je takšna oseba lahko vedno znova in

znova razočarana v partnerskem odnosu. 

Kako lahko pri tem takšni osebi pomaga postavitev družine?

Postavitev družine lahko pomaga, da takšni osebi, ki ima prekinjen odnos, najpogosteje z mamo, lahko

tudi očetom, pokaže, kje in zakaj se je ta stik med otrokom in staršem prekinil. Najbolj nasprotujoče pa

je to, da ima takšen otrok oziroma že odrasla oseba občutek, da je mama ali oče hladen do njega, v

resnici pa je povsem obratno, ker si je kot otrok ustvaril takšno sliko, da ga je torej mama zapustila.

Otrok je tisti, ki je zamrznil odnos do staršev, najpogosteje do mame, od katere se je počutil zapuščen. 

Kaj pa za otroka pomeni prekinjen odnos z očetom?

Oče je za otroka zelo pomemben po tretjem letu njegove starosti, ko ga popelje v svet, ga spoznava z

okolico in ga nauči komuniciranja z njo. Pogosto otroci, ki imajo težave  s sporazumevanjem z okolico,

s sošolci v šoli, kasneje s sodelavci v službi in nasploh z drugimi ljudmi, pogosto nimajo močnega stika

z očetom ali pa imajo prekinjen odnos z njim iz kakršnih koli razlogov. Lahko tudi zato, ker na primer

mama otroku ne dovoli stikov z očetom in prevzema še njegovo vlogo v otrokovem življenju. Vendar

mama s  takšnim vedenjem škoduje  otroku,  ker  je  za otrokov stik  z  okolico  oziroma drugimi  zelo

pomemben otrokov oče. Mama otroku daje občutek varnosti, potem pa naj bi otroka oče popeljal v

svet. In če to namesto očeta za otroka počne mama, kje je potem očetova vloga? 
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Otrok pa ima rad oba starša, četudi sta ločena in otrok živi le z mamo. V njem sta namreč oba, mama in

oče. Če se vrnem nazaj k prvemu vprašanju, kdaj so otroci najbolj srečni, je odgovor, da takrat, ko

njegovi starši spoštujejo drug drugega, četudi so kdaj v konfliktu ali če se kot partnerji razideta. 

Če mama spoštuje očeta svojega otroka, pomeni, da spoštuje pol svojega otroka, ki je pol mame in pol

očeta. In če sovraži otrokovega očeta, sovraži pol svojega otroka. 

Lahko si samo predstavljamo, kaj to pomeni za otroka, če mama sovraži njegovega očeta. In seveda

obratno, če otrokov oče sovraži njegovo mamo. 

Kako se “bojevanje“ ločenih staršev kaže v njunem otroku? 

Večina otrok je nastalo v ljubečem partnerskem odnosu, ko sta se imela partnerja rada. V približno

dvajsetih odstotkih pa se zgodi,  da pride do takšnih situacij,  ko otrok ni  bil  spočet v neki prijetni

situaciji. 

V primeru, da se partnerja ločita, in sta se nekoč imela rada, je za otrokovo srečo zelo pomembno, da

se spomnita na lepe trenutke. Na primer, da se mama spominja, kako je spoznala očeta svojega otroka,

kako se je imela lepo z njim ali da se otrokov oče na primer spominja, kako zelo rad je imel mamo

svojega otroka in podobno. Pogosto se izkaže, da tam, kjer je običajno največ jeze in sovraštva med

nekdanjima partnerjema, je pogosto največ ljubezni med njima, in sicer zato, ker si še nista zmožna

odpustiti in sprejeti drug drugega. In kaj je pri tem najhujše? 

Če se partnerja bojujeta drug proti drugemu, je ta vojna v njunem otroku. Kako je potem takšnemu

otroku, na primer meni kot hčerki, če na primer moj oče sovraži mojo mamo.  

Ali obratno, če moja mama sovraži mojega očeta, kako je torej meni, hčerki takšnih staršev? Zato sem

sama v sebi v konfliktu in sama sebe začnem sovražiti. 

Zato pogosto lahko pride pri takšnih otrocih do samomorov ali drugih uničevalnih vedenj oziroma

samoagresij, ko se sami poškodujejo, saj nimajo lepe samopodobe.  Takšni otroci čutijo, da starši ne

spoštujejo drug drugega v njemu. 

Kaj mama stori otroku, če mu ne dovoli stika z očetom? 

V večini primerov, če res ne gre za neke izjemne situacije, da mama ne dovoli otroku stikov z očetom,

ni več mama. Ker na račun jeze do svojega nekdanjega partnerja, se na primer jaz kot mama maščujem

nad svojim otrokom. In potem se lahko vprašamo, kako v življenju gre temu otroku? 

Fani Okič je v svoji knjigi Da bi življenje živelo med drugim zapisala, da če se vrnemo dvesto let nazaj,

so bili moški tisti, ki so imeli popolno pravico nad otrokom, danes pa imamo ženske, vsaj v zahodnem

svetu, stoodstotno pravico nad otrokom. 
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Z žensko mora biti nekaj res zelo hudega, da ji odvzamejo otroka. 

Okičeva pravi, da ženska, ki po ločitvi ne dovoli svojemu otroku stikov z očetom, ni več mama. Lahko se

sicer zgodi tudi obratno, da oče otroku, za katerega skrbi, ne dovoli stikov z mamo, vendar so takšni

primeri zelo redki.  V glavnem so mame tiste, ki po ločitvi obdržijo otroke in nekatere jim ne dovolijo

stikov z očetom. 

Kdaj pa starši ne zaupajo lastnemu otroku?  

To se zgodi takrat,  ko kot starši  ne zaupamo nečemu v sebi in svojim staršem ali ko ne zaupamo

svojemu partnerju. Če partnerja nimata dobrih odnosov s svojimi starši in predniki, potem bosta imela

težko dober partnerski odnos. Zato potem partnerja, oče in mama, posvečata veliko pozornosti otroku,

na nek način “visita“ na njemu, zato mu gre slabo. In to zato, ker ni spoštovan eden izmed redov v

sistemu, do katerega je pri svojem delu prišel Hellinger. 

Omenjen red pravi, da imajo tisti, ki so prišli prvi v družinski sistem, prednost v smislu spoštovanja in

odgovornosti do tistih, ki so kasneje prišli v družinski sistem. 

Torej so starši prišli pred otroki in imajo zato prednost. Najprej je bilo partnerstvo, in mož in žena

imata vedno prednost pred starševstvom. In če otrok vidi,  kako rada se imata njegova starša in se

spoštujeta, kako ne bi bil srečen? 

Kaj pa postavljanje mej?

Srečna in zadovoljna  starša otroku tudi znata postaviti meje, kaj sme početi in česa ne sme. 

Na ta način mu dajeta občutek varnosti. Danes pa starši pogosto otrokom ne znajo postavljati mej.

Majhne otroke na primer, sprašujejo, kam bi šli na dopust, na morje ali v hribe, ali kaj bi jedli za kosilo

ter drugo. Kdo je zdaj v tem primeru večji in kdo manjši? Gre za obrnjen red v družinskem sistemu.

Starši so tisti, ki so večji od otrok in se morajo odločiti, ne otroci, še posebej, če so majhni. Seveda pa

jim lahko damo možnost izbire med dvema ali tremi možnostmi, med njimi so tudi takšne, ki so otroku

všeč.  S tem, ko sprašujemo otroke, kaj bi na primer jedli za kosilo, jih silimo v to, da se morajo oni

odločiti  namesto  nas  in  jim je  zato  neugodno.  Otroku  na  primer  starši  lahko  rečemo,  čez  vikend

pospravi sobo, on pa se sam odloči, kateri dan jo bo pospravil, ima možnost izbire. Vendar pa otroku

jaz kot mama, postavim meje. To pa lahko storim, ko sem srečna v partnerskem odnosu. Ter ko oba s

partnerjem spoštujeva svoje starše in ko spoštujeva vrednote, ki jih imajo najini starši. 

In kot otroci smo lahko srečni šele tedaj, ko smo majhni do svojih staršev, tudi ko smo že odrasli in

imamo na primer že svojo družino. 
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Ko na primer moji starši potrebujejo mojo pomoč, jim pomagam, kolikor lahko, vendar pa imata moja

družina in moji otroci prednost pred mojo matično družino. Bistvo sreče v družini je spoštovanje in

postavljanje mej. Tako bodo naši otroci, ko jim bomo kot starši znali postaviti meje, tudi nam, ko bodo

odrasli, znali postaviti svoje meje. Tudi moj sin, ko se je odselil od doma s svojo tedanjo punco, sedanjo

ženo, mi je dejal, mami, zdaj pa nisem več  s tabo, imam svojo partnerko in zdaj ima ona prednost pred

tabo. 

Kaj bi torej vi svetovali staršem, da bi bili njihovi otroci srečni?

Ker smo v prednovoletnem času, iskreno želim vsem staršem, ki imajo majhne ali odrasle otroke,  da s

spoštovanjem pogledajo na svoje starše. In glede na vse dobro in slabo, kar so doživeli z njimi, naj se

jim zahvalijo za te izkušnje, zato da so lahko oni drugačni. Želim jim tudi, da se imajo radi kot partnerji

ter da se medsebojno spoštujejo kot starši. In da rečejo svojemu otroku, zaupam ti, da zmoreš sam. Če

pa me potrebuješ, sem tukaj vedno zate. Sicer ti pa popolnoma zaupam, da greš po svoji poti, naprej v

življenje. 

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  Dušanka Vake in

Petra Vogrinec. 

- TO SPOZNANJE JE BILO ZAME KOT KLIC PREBUJENJA

Dušanka Vake: “Z družinskimi postavitvami sem se prvič srečala leta 2003. Brala sem knjigo Marjana

Ogorevca Karmična diagnostika in ko sem prebrala poglavje o vplivu prednikov na posameznika, sem

začutila, da je to tema, s katero sem močno povezana. Bila sem polna jeze in zamer do mame, očeta in

starejše sestre, svojo družino sem občutila kot veliko breme. 

Ob prebiranju Karmične diagnostike pa sem se zavedala, da se bo s tem, kar jaz odbijam, zavračam pri

svoji družini, povezal moj otrok. To spoznanje je bilo zame kot klic prebujenja. Zakaj bi morali tvoji

otroci plačati  ceno, ker jaz ne prevzamem odgovornosti,  da razrešim ujetosti  in čustvene bolečine

preteklosti? Ali si mlada odrasla ženska ali večni otrok,  je odmevalo v meni. 

Vedela sem, da se približuje čas, ko ne bom več le žena, temveč tudi mama in da je najmanj, kar lahko

naredim, to, da se pomirim s svojim otroštvom in da odrastem. 
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Ker  sem  od  prijateljice  izvedela,  da  postavitve  družine  odlično  razrešujejo  družinske  vzorce  in

vpletenosti, sem se odpravila na delavnico.

Srečanje s postavitvami me je pretreslo

Takrat je v Sloveniji trikrat letno postavitve delal Janusz Kubiak in neizmerno sem mu hvaležna za vse

delavnice, ki jih je izvedel. Prvo srečanje s postavitvami me je pretreslo. Če se mi je do takrat zdelo, da

vem vse,  sem spoznala,  da pravzaprav ne vem ničesar.  Če sem do tedaj svet gledala skozi tančico,

zamegljeno, se mi je sedaj slika začela bistriti. 

Postavitve družine so osvojile  moje  srce,  postale moja  ljubezen in zvesta sopotnica.  Zamere so se

topile, jeza je plahnela, pričakovanja, kako in kaj naj bi mama in ata ravnala, odpadala. Kako je mogoče,

da kar naenkrat svoje otroštvo, svoje starše in sestro vidim v čisto drugi luči? 

Kako me lahko nekaj, kar mi je do sedaj jemalo moči, sedaj podpira in polni? 

Uvidela sem skrivne povezave, nevidne niti, v katere smo vsi ujeti, globoko ljubezen, ki nas povezuje.

Obsojanje in presojanje posameznikov in njihovih ravnanj je polagoma zamenjalo sprejemanje ljudi,

kot so, in sočutje do vseh, ki sem jih zaznavala kot naporne. 

Le kakšna bi bila njihova postavitev, sem se velikokrat spraševala. In kam neki so zazrti, čemu ostajajo

zvesti, koga zastopajo? 

Črno-bela slika sveta je postala mavrična. Končno sem nehala biti najpametnejša v družini (čeprav me

še danes včasih tu in tam zanese), prenehala sem biti velika sestra svoji deset let starejši sestri in vse

bolj postajala to, kar sem in bom za zmeraj – hči in mlajša sestra. 

Uvidela sem skrivne povezave

Pot me je peljala do Mateja Škufce in prek njega do Carla Petra Strommerja. Poleti 2011 pa sem se

znašla pred dilemo, ki bi jo lahko razrešila s pomočjo postavitve, in ker delavnice ni bilo na vidiku, jaz

pa sem bila neučakana, sem sodelavce prosila, če mi lahko pomagajo najti odgovor na vprašanje, ki me

je mučilo. Povedala sem jim nekaj o metodi, večina pa jo je že poznala. Pa smo jo naredili … postavitev.

Tako se je začela moja pot moderatorke, čeprav tega sprva niti nisem nameravala. 

A ljudi je zanimalo, pojavljala so se vprašanja, in ko je bilo zanimanja dovolj, sem razpisala delavnico.

Krajšo, popoldansko. Znanje k nam priteka in se v nas prebuja na različne načine. 

Ena pot je skozi učitelje in izobraževanja. Ker mi izobraževanje Berta Hellingerja cenovno in časovno

ni bilo dostopno, je ta pot morala počakati. 
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Vse dokler nista Nataša in Vedran razpisala izobraževanja. Ni bilo vprašanja bi ali ne bi,  bilo je le:

Končno! To je to! Sedaj se izobraževanje počasi izteka in vse, kar lahko rečem, je: vredno je vloženega

časa in denarja. 

Veliko, veliko sem dobila, ne le veščin in znanja za moderiranje, temveč v prvi vrsti zase.  Za svoje

življenje, s katerim sem, tudi zahvaljujoč postavitvam družine, vse bolj povezana. In ali ni to najmanj, s

čimer se lahko zahvalim mami in očetu?

Dušanka Vake: “Leta 2016 sem pod mentorstvom Zorana Zavorja zaključila triletno

izobraževanje  na ustvarjalni  akademiji  Pesem duše in  si  pridobila  znanja:  Usui  reiki

(učiteljska stopnja), Theta Healling, karmična diagnostika, regresija, progresija, osnove

šamanizma,  delo z  angeli,  energetsko čiščenje  in urejanje  prostorov.  Trenutno se pri

Nataši Čebulj in Vedranu Kraljeti (v okviru Inštituta za sistemske postavitve in SiKon

mreže) izobražujem za moderatorja družinskih sistemskih postavitev po metodi Berta

Hellingerja - sem moderatorka diplomantka. Svoja znanja sem poglabljala pri Januszu

Kubiaku,  Mateju Škufci,  Karlu Petru Strommerju,  Bibi  Schreuder,  Gerhardu Walperju.

Imam  bogate  izkušnje  pri  delu  z  mladimi  in  njihovimi  starši,  saj  od  leta  2001  kot

učiteljica  slovenščine  delam  na  Osnovni  šoli  Kungota,  kjer  imam priložnost  živeti  spoznanja  sistemskega  pogleda  na

življenje in njegovo učinkovitost vsak dan uporabljati v praksi.“

- RESNICE, KI JO DOŽIVIŠ NA POSTAVITVAH, SE NE DA ZATAJITI

Petra Vogrinec: “ Z družinskimi postavitvami sem se srečala okoli leta 2009, 2010. Nekaj let pred tem,

sem v sklopu svojih delovnih zaposlitev intenzivno sodelovala s psihoterapevti iz materinske družbe

podjetja.  Delo s psihoterapevi je pustilo name in na nadaljnji potek mojega življenja ogromen vpliv. 

V trenutku sem se odločila

V  tistem  času  sem se  tudi  razvezala  in  moje  življenje  se  je  ekstremno  spremenilo.  Kljub  pomoči

terapevtov v tistem času je v tem procesu ostalo kar nekaj ran in pomislekov, ki  jih nisem uspela

razrešiti skupaj z njimi. Takrat sem tudi prvič slišala za terapiji, kot sta gestalt terapija in družinske

postavitve. Želela sem si jih preizkusiti, vendar tovrstnih izvajalcev terapij v Sloveniji nisem našla.

Ena izmed mojih delovnih obveznosti  v službi je bila tudi iskanje novih predavateljev,  za izvajanje

seminarjev v našem podjetju. Tako sem kakšno leto kasneje, v toku vseživljenjskih delavnic, v Glotta

Novi, spoznala Natašo, ki je predstavljala fenomenološke postavitve za podjetja. Ona je bila tista, ki mi

je povedala, da v Sloveniji obstajata dva izvajalca postavitev družine, ona in Matej Škufca. V trenutku
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sem se odločila, da se udeležim prve možne delavnice, in naneslo je tako, da je kakšen mesec za tem to

bila delavnica Mateja Škufce v Ljubljani. 

Vsi smo del nečesa večjega

Vtise  s  prve  delavnice  družinskih  postavitev  je  res  težko  opisati.  Nore,  odštekane,  nedojemljive,

skrivnostne .... Mislim, da sem potrebovala kar nekaj časa, da sem dojela tisto večjo dimenzijo, ki deluje

na naša življenja in ki je za naš sodobni čas nedojemljiva, neotipljiva in tako največkrat nepriznana,

zatajena.  Težko  je  sprejeti,  da  smo  vsi  del  nečesa  večjega,  in  da  v  tej  igri  še  zdaleč  nismo

najpomembnejši. Smo del večje igre, ki ji samo služimo. Ampak to dojemam sedaj, takrat mi ni bilo nič

jasno. 

Spomnim se, da nisem nikakor razumela, kako moderator ve oziroma čuti, da težave družine izhajajo,

zaradi nekoga, ki je umrl že zdavnaj. Še bolj me je osupnilo, da so to družinski člani, ki so bili prisotni,

tudi potrdili. Mislim, da sem kar nekaj časa najprej skušala ugotoviti, kje je trik. Moji možgani niso

uspeli  dojeti  in  sprejeti  tega velikega skrivnostnega ozadja,  pa  vendar  se  resnice,  ki  jo  doživiš  na

postavitvah,  ne  da  zatajiti.  Čutiš  jo  v  svoji  biti  in  je  več  kot  znanstvena  potrditev  ali  nepotrditev

metode. V svoji prvi postavitvi sem želela razrešiti svoj odnos do ljubezni.  Bila je boleča postavitev. 

Boli,  ko vidiš,  kako velika povezanost obstaja med ljudmi,  pa četudi se skriva za masko sovraštva,

obtoževanja, razočaranja, žalosti in tako dalje. 

Po  postavitvi  se  mi  je  spremenilo  življenje  in  pogled  nanj.  Vsaka  nova  percepcija  spremeni

razmišljanje, pogled na ljudi, na življenje. Nikakor več ne more biti enako. Pusti sled, ki ostane vedno

prisotna  in  določa  nov,  malce  drugačen  tok  življenja.  Verjetno  je  skrivnost  življenja  tista,  ki  me

nenehno motivira in vodi, da iščem poti do novih spoznanj in razumevanja. Skozi raziskovanje drugih

se učim o sebi in ko malce bolje razumem druge, razumem malce bolje tudi sebe. To pa je že zelo

veliko.

Petra  Vogrinec: “Nekega  dne,  pred  nekje  petnajstimi  leti,  sem  na  dvorišču  vrtca

opazovala svojega petletnega  sina, kako se vozi s kolesom. S partnerjem sva takrat imela

kredite, težave s službami in denarjem, težave z zdravjem, težave z odnosom. V rokah sem

imela  tanko  knjigo  pisatelja  Atkinsona,  ki  je  pisal  o  tem,  kako  sami  določamo  in

posledično seveda tudi spreminjamo svoje življenje. To mi je dalo misliti. Vprašala sem se,

če si res želim tako živeti celo življenje in vedela sem, da ne. Tega trenutka ne bom nikoli

pozabila. To je bila moja iniciacija. Takrat sem stopila na pot, ki jo živim še danes. To je pot

raziskovanja.  Raziskovanja  sebe  in  drugih,  raziskovanje  življenja.  Uživam,  ko  se  učim

novih stvari, uživam ko potujem in spoznavam druge kulture, običaje in ljudi. Uživam v

pisani paleti bogatosti in raznolikosti življenja ter uživam, ko si dopuščam, da živim enako, pa hkrati drugače kot moji

predniki. S tem spreminjam, boljšam in zdravim svet ter svoji duši pustim, da raste. Tako samo sem majhen delček nečesa

večjega in to je dovolj.“
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE

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  dlje  časa  skrivate  bolečino,  sram,
potlačeno  jezo,  ki  vam  ne  pusti,  da  bi  se  sprostile,  da  bi  zaživele  svojo
kreativnost,  če  si  želite  spoznati,  kdo  resnično  ste,  vabljene  na
rekonstruktivne  postavitve,  ki  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 

INDIVIDUALNE POSTAVITVE DRUŽINE
Termini Ljubljana:

 ponedeljek, 8. 1. 2018 od 11. - 13. ure in od 13. 30 - 15.30 

 petek, 19.1.2018 od 10. - 12. ure  in od 12.30 - 14. 30
oz. PO DOGOVORU. Izvaja:Nataša Čebulj

Termini Maribor:

 ponedeljek, 15. 1. 2018 od 9.- 11. ure in od 11.30 - 13.30

 sreda, 17. 1. 2018 od 9.- 11. ure in od 11.30 - 13.30

 torek, 23. 1. 2018 od 11. – 13. ure in od 13.30 – 15.30
oz. PO DOGOVORU. Izvaja:Katja Greif

Več: www. sistemske-postavitve.com 

UVODNI SEMINAR POSTAVITEV DRUŽINE, Ljubljana 
MALE POSTAVITVE DRUŽINE, Maribor

 Male postavitve družine: 5. januar 2018, v Mariboru 

 Uvodni seminar: 10. januar 2018, od 16. do 19. ure, v Ljubljani. 
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: 
 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 
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ

V naslednji številki Sistemska zavedanja bomo govorili o otrocih, ki imajo v svojem življenju težave

zaradi tega, ker so otroci s posebnimi potrebami ali ker so bolni.  Ter morda zaradi tega, ker imajo

druge težave, ker so nasilni do sebe ali drugih. Skušali vam bomo predstaviti, kako na njihove težave

vplivajo  dogodki  iz  preteklosti,  v  katere  so  morda  ujeti  posamezni  člani  njihove  družine  oziroma

družinskega sistema. 

Foto: Pexels
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