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                                                                                                                                                                     “Zgodaj prekinjen tok ljubezni lahko najboljše nadoknadi prav mama. Pri   

                                                                                                                                                                                              majhnih otrocih ji to zlahka uspe. Otroka objame z rokami in ga z ljubeznijo  
                                                                                                                                                                                               stisne k sebi dokler se prekinjen tok ljubezni, ki se je spremenil v jezo in  
                                                                                                                                                                                               žalost, ponovno ne odpre in steče k mami. Tudi odraslemu otroku lahko  

                                                                                                                                                                                                mama na takšen način pomaga, ko je bil prekinjen tok ljubezni med njo in  
                                                                                                                                                                                                 otrokom. Vendar se mora to zgoditi v času, ko je bil prekinjen tok ljubezni  

                                                                                                                                                                                                      med njima. 
                                                                                                                                                                            

      (Bert Hellinger, Sreča, ki ostane,, Ribnica, 2010.)  
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Mnenja avtorjev niso nujno tudi mnenja uredništva. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem 

uredništva.  
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I. UVODNIK  

KO SLIŠIMO BESEDO MAMA, POSTANEMO ZNOVA OTROCI 

 

Pozdravljeni drage bralke in bralci, 

 

pred vami je nova, tretja številka mesečnika Inštituta za sistemske postavitve, Sistemska zavedanja.   

V njej bomo spregovorili o tem, kako zelo so za naše življenje in naš razvoj pomembni starši. Tokrat 

bomo govorili o naši mami. Ko otrok začne govoriti, je njegova prva beseda, ki jo spregovori, običajno 

mama. Beseda mama je prvinska in nobena druga beseda se nas tako globoko ne dotakne in ne naredi 

premika v naši globini kot prav beseda mama. Ko jo slišimo ali jo izrečemo, postanemo znova otroci. 

Mama pomeni izvor našega življenja, in če iz nekega razloga prekinemo ljubezen z njo, nam v življenju 

ne bo šlo dobro. Zato je zelo pomembno, da vemo, da smo z mamo v našem srcu šele lahko ljubljeni in za 

druge privlačni. Ključ do uspeha je v tem, da od 

svoje mame uspešno vzamemo to, kar nam je 

podarila, torej ljubezen. Zato bomo govorili o tem, 

kako pomembno je jemanje ljubezni od mame za 

naš nadaljnji razvoj. 

Ko nam nekaj v življenju ne gre, kot bi nam 

moralo, zato obstajajo neki vzroki. Pogosto se je na 

postavitvah pokazalo, da za našimi težavami tiči 

naš nerazrešen odnos z mamo, zato ker nek 

družinski član nima svojega pravega mesta v 

družini. Torej zato, ker ga družinski sistem ne želi 

pogledati ali pa zaradi nekega drugega vzroka.   

Šele, ko smo sposobni iskreno in s spoštovanjem 

pogledati v svoj družinski sistem in v svoje srce 

vzeti svojo mamo, se lahko obrnemo k svojemu 

življenju in svoji sreči.              

                                                         Foto: Pexels 

V tej številki navajamo tudi nekatere primere očeta metode Družinske postavitve, Berta Hellingerja, ki 

temelji na izkustvu, da smo uspešni šele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim družinskim sistemom.                                                                                                                                                      

Damijana Žišt 
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 II. MAMA JE NAŠ KLJUČ DO SREČE IN USPEHA 

          

                      

  Foto: Pexels 

O Bertu Helingerju vedno govorimo, da je oče metode Postavitve družine, sam zase pa pravi, da je mama 

metode Postavitev družine. Vse, ki to metodo uporabljajo, je namreč obdaril, kot obdari mama otroka s 

svojo ljubeznijo.  

Zavedati se moramo,  da brez naših staršev, še posebej mame, našega življenja ne bi bilo. Zato je najbolj 

intimen odnos (in je bil tudi v preteklosti), ki ga doživimo v svojem življenju, odnos s svojo mamo. 

Hellinger pravi, da je mama največje božansko razodetje. Ko otrok začne govoriti, je običajno njegova 

prva beseda, ki jo pove, mama. Gre za prvinsko besedo, ki je zelo podobna v več jezikih.  

 

Najbolj se nas dotakne beseda mama 

 

Nobena beseda se nas ne dotakne tako globoko in ne naredi premika v nas kot beseda mama. Ko jo 

slišimo ali izrečemo, postanemo znova otroci. In vse ostale besede, ki jih kasneje izgovorimo, in vsi 

odnosi, ki jih imamo v življenju, izhajajo iz besede mama.  

Hellinger pravi, da ko pridemo v resonanco s to besedo, ko se ji prepustimo, da nas premakne, potem se 

počutimo varne in zaščitene. In ta občutek ostane tudi, ko smo odrasli, če si samo izrečemo besedo 

mama. Počutimo se, kot da smo povezani z našim življenjskim virom, izvirom, z virom naše mame, z 

mamo zemljo, od koder prihaja življenje. Mama pomeni tudi krik otroka, ko je v stiski, mama otroka 
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razume, ga stisne k sebi, njeno mleko je primarna hrana, hrana življenja. V njeni bližini se otrok napaja 

z njo, uspeva in  raste.  

Mamina bližina nas včasih omejuje, zato se želimo osvoboditi njene zaščite, nege in skrbi. Vendar pa, ali 

sploh lahko postanemo neodvisni in osvobojeni od nje, se sprašuje Hellinger? Če se želimo osvoboditi 

od mame, od svojih korenin, to pomeni, da se želimo osvoboditi od svojega življenja, ki je prišlo do nas 

skozi mamo. Zato se nikoli ne moremo odcepiti od svoje mame, ker je ona v nas, z njo se lahko vedno 

hranimo, se okrepimo skozi njeno ljubezen in se tako obrnemo k svojemu lastnemu življenju.  

 

Prekinjen odnos med mamo in otrokom 

 

Mnogi imajo o svoji mami običajno le tri notranje slike, pravi Hellinger, in z njimi so povezani določeni 

občutki.  V večini gre za občutke zavračanja. “Ali lahko mamo začutite pri sebi? Meni je v veliko 

zadovoljstvo pogledati svojo mamo, tudi tukaj med vami vidim mamo, ki hodi naokrog in v rokah drži 

svojega majhnega otroka. Zelo se razveselim, ko to vidim, opazujem z globokim spoštovanjem. 

Predstavljam si, kaj vse so moja mama in vse druge mame prevzele nase že od nosečnosti naprej. Potem 

jih je bilo strah pred porodom,  saj je porod za nekatere ženske življenjsko nevaren. Ko nas je mama 

rodila in nas vzela na svoje prsi ter hranila, mislila na nas dan in noč, je bila pripravljena za nas žrtvovati 

vse, leta in leta. In česa se spominjamo mi? Treh slik, samo treh slik in na podlagi teh slik potem mnogi 

obsojajo svojo mamo. Vendar pa te tri slike v našem spominu predstavljajo le en odstotek vsega, kar je 

mama naredila za nas.“ 

Pogosto je do slabih slik, ki so ostale v otrokovem spominu na mamo, prišlo zato, ker je bil v otroštvu 

prekinjen odnos med njima, ko mama iz nekega razloga nekaj časa ni bila z otrokom.  Morda zato, ker je 

bil otrok v bolnišnici, ali je bila tam mama, ali ker je bila mama v službi in je na otroka pazila  babica in 

podobno. Takrat se lahko v otroku zgodi, da se podzavestno odloči, da noče več nazaj k mami, ker ga je 

zapustila. Vse, kar je bilo pred to prekinitvijo odnosa, vse lepe slike, spomini, zbledijo, se izbrišejo. Zato 

Hellinger v svojih meditacijah skuša stranke vrniti nazaj v čas pred prekinitvijo njihovega odnosa z 

mamo, k srečnim dogodkom in slikam in da si dovolijo, da te srečne slike znova zaživijo v njih. In potem 

lažje najdejo pot nazaj k svoji mami. Mamino srce vedno ve, kaj otrok potrebuje, in to naredi.  

 

Mama je pričetek naše sreče 

 

Zato Hellinger pravi, da je mama naš ključ do sreče in uspeha. Mama je pričetek naše sreče, in ta sreča 

pride najlažje do izraza v partnerskem odnosu in kasneje, ko ženska postane mama, ko daje življenje 

naprej svojim otrokom.  
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Njeno bogastvo lahko teče naprej do otrok in to je njena naslednja velika sreča. Ljubezen dajemo naprej 

s tem, ko ji služimo. Delo, ki služi življenju, nas osrečuje.  

Kar smo vzeli od mame, za nas predstavlja naš prvi velik uspeh. Vzeti v svoje srce mamo, pomeni 

zgodbo o uspehu. Kdor je našel in sprejel v svojem srcu mamo, je uspešen pri svojem delu in v odnosih z 

drugimi. Kdor je sprejel svojo mamo, žari, in kdo žari, je ljubljen, privlačen za druge. K takšnemu 

človeku, ki žari, nas vleče, ker vemo, da bomo od njega nekaj dobili. Ključ do uspeha in bogastva je v tem, 

da od svoje mame vzamemo to, kar nam je podarila. Brez mame smo revni, z mamo pa smo bogati v 

srcu in duši. Takoj, ko bomo v celoti sprejeli svojo mamo in bomo z njo v resonanci, bomo v vsakem 

pogledu resnično bogati. Zato je za naš uspeh in srečo pomembno, da v svojem srcu resnično iskreno, s 

spoštovanjem sprejmemo mamo pa tudi očeta, torej oba starša.  

 

Vir: Povzeto po gradivu Izobraževanje za moderatorje družinskih postavitev, 1. letnik 2016–2017, Inštitut za sistemske 

postavitve  

 

 

 III. SISTEMSKI POGOVORI  

 
MAMA IN OTROCI; PRIMERI IZ PRAKSE BERTA HELLINGERJA 
 
Tokrat bomo namesto pogovora z moderatorji delavnic sistemskih postavitev predstavili Hellingerjeve 

primere odnosov med mamo in otrokom in opisali vzroke za nastanek težav.  

 

Bert Hellinger v svoji knjigi Ljubezenske zgodbe med moškim in žensko, starši in otroci, nami in 

svetom (Hellinger, Bert, 2006. Ljubezenske zgodbe med moškim in žensko, starši in otroci, nami in 

svetom. Ribnica, Korenine in krila.) opiše naslednja primera povezanosti med otrokom in mamo ter o 

težavah, ki jih imajo otroci.  

 

Prvi primer: “Ljuba mama, jaz bom umrl  namesto tebe“ 

 

Hellinger je prosil starše otroka, za katerega pravijo, da se v šoli ne želi več učiti, da prisedejo k njemu. 

Skupini ob njemu je pojasnil, da je govoril s starši tega otroka in da sta ločena. Pove, da imata s sinom 

težave. “Vendar otroci niso nikoli težavni, ker težavnih otrok ni. To, kar izgleda kot težavno, je otrokova 

posebna ljubezen. Otrok, ki dela težave, je povezan z nekom, ki v družini nima svojega mesta. Zaradi 

tega tudi v tem primeru ne gledam na sina. Njega sem pustil sedeti na svojem mestu. Najprej želim 

govoriti s starši, da ugotovim, koga ta otrok skrivaj ljubi. Potem lahko starši drugače vidijo otroka in tudi 

otrok se lahko vidi drugače.“ Nato je Hellinger v pogovoru s starši ugotovil, da ima mama težave, ni pa 

sicer vedel, kakšne. Zato je najprej izbral predstavnico za mamo. Povedal ji je, da predstavlja mamo, 
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predstavnica pa je začela težko dihati, eno roko si je položila na prsi, gledala je v tla. Zato je Hellinger 

izbral predstavnico za nekoga mrtvega in ji rekel, naj leže na tla, kamor predstavnica za mamo gleda. 

Predstavnica mame se je močno držala za prsni koš, kjer jo je bolelo, stisnila je prste v pesti. Hellinger je 

tedaj poklical sina svoje stranke in ga prosil, da leže na tla poleg predstavnika za mrtvega družinskega 

člana. Predstavnica mame je ob tem stopila več korakov nazaj, še vedno se je držala za prsni koš in 

povedala, da jo boli. Predstavnica mame je šla počasi do mrtve ženske na tleh, s katero je bila povezana, 

sin se je postavil med mrtvo žensko in predstavnico mame. Na njeno mesto je nato Hellinger postavil 

sinovo mamo. Dolgo je nepremično stala, Hellinger pa ji je rekel, da je tista mrtva ženska na tleh njen 

otrok. Mama je povedala, da je to njen najstarejši sin, ki pa je bil splavljen. Njen živi sin pa povezan z 

njim, je povedal Hellinger. Zato si je mama želela, da bi tudi ona umrla, da bi sledila najstarejšemu sinu. 

Vendar pa ji je živ sin, ki je bil povezan s svojim mrtvim bratom in se je slabo učil v šoli, podzavestno 

govoril, da bo on umrl namesto mame. In zaradi tega v šoli ni imel več kaj početi, zakaj bi se sploh učil, 

če pa si želi umreti, je pojasnil Hellinger. Nato se je odvila postavitev, kjer je prišlo do razrešitve.  

 

Drugi primer: “Mama, prosim ostani“ 

 

Hellinger je vprašal starša, kaj je njun problem. Mama je povedala, da gre za njunega sina in za njun 

odnos. Povedala je, da ima 6-letni sin diagnozo hiperaktivnosti. Zato je Hellinger izbral predstavnico za 

mamo. Nasproti njej je Hellinger postavil predstavnika njenega sina in mu rekel, naj predstavnici za 

mamo reče: “Mama, prosim ostani.“ Predstavnica mame je šla za nekaj korakov nazaj, sin se ji je 

približal, ženska pa je gledala nekam stran. Hellinger je tja, kamor je gledala, postavil moškega, a ni 

povedal, koga je predstavljal.  Ko je prišel ta moški, si je sin takoj oddahnil. Moški je šel nekaj korakov 

naprej in gledal na tla, zato je Hellinger izbral predstavnika za mrtvega, ki je legel tja, kamor je gledal 

moški. Hellinger je vprašal sina, kako mu gre. Predstavnik za sina je odgovoril, da je zdaj čisto miren, kot 

še nikoli do takrat. Hellinger je pojasnil skupini, da je nemir, ki ga kaže nek otrok, povezan z mrtvim, ki 

ga družinski sistem ne pogleda. Običajno se niti ne ve, kdo je ta družinski član, pogosto pa je splavljen 

otrok. Ni pomembno, da se ve, kdo je, vendar se je na postavitvi nekaj spremenilo, ker se je za vse 

udeležene v njihovih dušah odprl nek življenjski tok. In tukaj je Hellinger zaključil postavitev. Staršem, 

ki so imeli hiperaktivnega otroka, je povedal, da bo postavitev dobro vplivala na njunega sina.  

 

Tretji in četrti primer sta iz knjige Berta Hellingerja z naslovom Nevidljivi zakoni ljubavi (Hellinger, 

Bert, 2015. Nevidljivi zakoni ljubavi. Zagreb,  Udruga za psihološko sistemsko djelatnost.) 
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Tretji primer: Slepa ljubezen do mame 

 

V neki skupini je 35-letna ženska rekla, da se ločuje, čeprav je bila srečno poročena in je imela tri otroke. 

Čeprav ni znala pojasniti, zakaj se želi ločiti, ni želela poslušati nobenega nasveta od nikogar v skupini, 

ki so ji svetovali, naj se ne loči, ker zato nima razloga. Ko jo je moderator vprašal o njenih starših, je 

povedala, da je oče umrl med reševanjem kolegov v letalski nesreči. Njena mama je bila stara 35 let, ko je 

njen mož umrl. Zato je ženska, ki se je želela ločiti, podzavestno želela biti podobna svoji mami, da bi bila 

v njenih očeh dobra in pridna hčerka. Stranka je bila v tem primeru zaslepljena s slepo ljubeznijo do 

mame, ker je tudi ona želela slediti mamini usodi, ko je pri 35 letih ostala brez moža. Tako je tudi ona z 

ločitvijo želela slediti mamini usodi. Na ta način naj bi svoji mami dokazala, da ji je zvesta. Otroci pogosto 

nezavestno težijo k temu, da trpijo tako kot starši. Ljubezen, ki jih veže na starše, je tako globoka, da jih 

zaslepi in se ne morejo izogniti skrbi za starše. To počnejo tako, da tudi sami zanje trpijo. Tedaj se 

začnejo obnašati kot starši svojim staršem in strahove svojih staršev prevzemajo nase, namesto da bi 

od staršev lahko jemali njihovo ljubezen.  

 

Četrti primer: Mamo vzela v svoje srce  

 

V neki skupini, ki jo je vodil Bert Hellinger, je prišlo do situacije, ko je neki stranki Hellinger rekel, da je 

zanjo, za njen uspeh pomembno, da se približa svoji mami in da jo sprejme v svoje srce. Ženska je 

povedala, da tega ni nikoli storila, ne ko je bila otrok, niti v najstniških letih in ne kot odrasla oseba. 

Hellinger ji je dejal, da je to seveda notranji proces, ki terja sprejemanje z obeh strani. Nato je ženska 

vprašala, kaj pa če mi mama ni pripravljena pokazati svoje ljubezni, vedno je namreč živela v očetovi 

senci. Prepričana je bila, da v njunem odnosu ni enakovredna, da je manjvredna od njega. Hellinger ji je 

odgovoril, da nam starši edini lahko dajo življenje. Ostali nam lahko dajo vse drugo. Če smo natančni, je 

dejal Hellinger, da pravzaprav od staršev ne dobimo življenja, temveč življenje prihaja skozi njih, od 

daleč. Oni so naša vez z izvorom življenja, kar je veliko večje od tega, da imajo tudi starši napake in 

pomanjkljivosti. Ko vzpostavimo resnično pravo vez s starši, se lahko približamo izvoru življenja, kjer 

se nahajajo mnoga presenečenja in skrivnosti. Nekaj lepega se dogaja z ljudmi, ki lahko gledajo v svoje 

starše in v njih prepoznajo izvor svojega življenja. Ljubezen zahteva, da tisti, ki sprejema ljubezen, 

spoštuje tiste, ki so mu dali življenje, torej svoje starše. Tisti, ki jih ne spoštuje in jih prezira, ne spoštuje 

življenja in staršev, ki so mu ga dali.  Hellinger je pojasnil, da kadar imamo občutek, da nam nekaj 

manjka od mame ali očeta, da nečesa od njiju nismo prejeli, imamo v glavi že neko sliko, zakaj se je to 

zgodilo. Ta slika pa običajno ni prava, ker ne vemo, kaj se je v resnici zgodilo. To lahko vidimo na 

družinski postavitvi in sprejmemo z ljubeznijo.  
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Naslednji, peti primer je iz Hellingerjeve knjige z naslovom Sreča, ki ostane (Hellinger, Bert, 2008. 

Sreča, ki ostane. Ribnica, Korenine in krila.) 

 

Peti primer: “Mama, prihajam“  

 

Neka ženska je zelo trpela, ker je njena hči pred leti prekinila vse stike z njo. Ko je prebrala Hellingerjevo 

knjigo Po poteh ljubezni, je ugotovila, da je njena hči notranje povezana z osebo, ki je bila v družini 

zavrnjena. Ob tem je pomislila na dve osebi, na prvo ženo svojega moža in na moževega očeta. Hellinger 

ji je svetoval naj zvečer iz spoštovanja do moževe prve žene prižge svečko, kar je tudi storila. 

Predstavljala si je, da stoji pred to žensko in ji gleda v oči. Pred njo se je globoko priklonila in ji rekla: “Z 

globokim spoštovanjem.“ 

Naslednjega večera je enako storila, prižgala je svečko za moževega očeta, svojega tasta. Tudi tokrat si je 

predstavljala, da stoji pred njim in ga gleda v oči. Globoko se je priklonila pred njim in mu rekla: “Z 

globokim spoštovanjem.“ Naslednjega dne jo je poklicala hči in rekla. “Mama, prihajam.“  

 

  

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 spregovorili Katja Greif in Anja 

Dobrovc.  

 

     -  ŽIVLJENJE  JE LEPO, ČE GA ŽIVIM, TAKO KOT PONUJA SE SAMO. .. 

 
Katja Greif: “Zapisano delim z vami iz hvaležnosti vsem in vsemu, kar mi je omogočilo, da sem se rodila 

prav takšna, kot sem, v prav takšno družino, v prav to deželo, da srečam, doživim in delam prav to, kar 

sem in kar me še čaka. 

Začetek leta 2010: Prvo moje srečanje s sistemskim delom se je zgodilo, ko me je poklicala ljuba 

prijateljica Zlatka in mi povedala, da ima zame knjigo, ki njej sicer “ne sede“. “To je gotovo za tebe,“ je 

bila prepričljiva – kot vedno. Srečali sva se – veste, na tisti zlati kavi med prijatelji/cami. In dala mi je 

prvo v slovenski jezik prevedeno knjigo Berta Hellingerja, Priznati to, kar je. Globoko dotaknjena sem ob 

branju zaznavala, da sem pred sabo skrita in da je za mnogimi mojimi odgovori o življenju še mnogo 

več. No, na srečo pa sem zase vedno verjela, da sem raziskovalka in kot pove Pika Nogavička Anici in 

Tomažu: “Raziskovalec je tisti, ki išče in potem tudi najde …“ sem se podala na pot iskanja.  
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Pozabila živeti v odnosu  s sabo 

 

Na prvo delavnico Postavitev družine k Nataši Čebulj sva prišla skupaj z možem 4. decembra 2010. 

Hvala mami, da je takrat čuvala najine štiri otroke; najmlajša je imela 11 mesecev. Čeprav prvič doživete 

izkušnje, so bili naravni principi, na osnovi katerih deluje metoda tako srčno logični, da sem, tako kot pri 

branju knjige, vedela, da je to nekaj, kar me pelje v stik z življenjem. Bliže razrešitvi situacij, s katerimi 

se vsak od nas sooča na svoji poti. Morda sem takrat prvič zares vedela, da sem to naravnost skoraj 

pozabila živeti – v odnosu s sabo. Skoraj paradoksalno, saj sem že kot študentka in kasneje 9 let kot 

profesorica biologije in kemije bila predana naravi in delu na svojem področju. V času, ko sem se srečala 

s Postavitvami družine, pa sem bila že dve leti zaposlena v VDC POLŽ Maribor kot skupinska 

habilitatorka. To je bilo delo, ki me je tudi učilo, da težko ostaneš zdrav, če nisi spoštljiv do življenja ... V 

tistem obdobju je minilo 11 let, od kar sem nazadnje srečala svojega očeta, z mamo sem imela občasne 

konflikte in velikokrat mi je bilo zelo neprijetno ob njeni podpori ... Z možem sva bila, kot bi vsak stal na 

svojem bregu in “tu in tam sva se srečala.“  Moje zdravje: hrbtenica, pljuča, sklepi, želodec, črevesje … kar 

nekaj diagnoz. Prvi sin je bil alergik na celo vrsto (naravnih in umetnih) sestavin hrane, drugi je pri 

osmih letih še vedno pogosto močil posteljo in ponoči stiskal z zobmi, da jih je skoraj “zgulil“, pri tretjem 

sinu so se kazali precej močni simptomi avtizma in najmlajša je trpela za vedno močnejšim atopičnim 

dermatitisom. Dovolj. “Srce bo potrebno odpreti,“ sem si rekla, zavihala rokave in pogledala to, kar je. 

Nisem sicer vedela, kako, čeprav sem bila “načitana“ in sem do takrat raziskovala mnoge metode, 

pristope, da bi nam vsem šlo lažje ... 

 

Postavitev družine ni čarobna palčka 

 

Nataša Čebulj je z udeleženci delavnic vedno delila novosti na področju sistemskega dela in tako sem se 

udeležila tudi delavnic drugih moderatorjev: Matej Škufca, Carl Peter Strommer, Bert in Sophie Hellinger, 

Carola Castillo, Vedran Kraljeta, Reinald Schiestel, kasneje še Stephan Hausner in Gerhard Walper. 

Odnosi, moje zdravje, zdravje otrok se je začelo postavljati v nov red. Štiri mesece po 1. postavitvi sem 

vzpostavila stik z očetom in nekaj tednov kasneje smo se srečali vsi – takrat je prvič videl vnuke. Moj 

način doživljanja manj ugodnih situacij, čustvovanje, odnos do sebe, do bližnjih, do dela – se je spremenil. 

Zdravje otrok se je okrepilo, vedenjska odstopanja in stiske so počasi popuščale. Ni se zgodilo samo od 

sebe. Postavitev družine ni čarobna palčka, a nam zagotovo omogoči uvid v esenco problematike 

družinskega polja v danem trenutku in tudi če ne verjamemo, sledi zdravljenje. Ja, glede na svoje 

izkušnje lahko rečem zdravljenje – uma, telesa in duše. Če sem na začetku v sebi čutila, da je bolezen 

zares le “poštar, ki pokaže na koga v družinskem sistemu je treba pogledati s spoštovanjem in 
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ljubeznijo“, kot pove Nataša, potem to danes skozi lastne izkušnje gotovo verjamem in živim. Naj delim 

en primer: bolečine, ki so se mi v valovih pojavljale vrsto let v sklepih, so bile povezane z izjemno bolečo 

izkušnjo iz mladosti moje babice, s katero sem preživela vsak svoj dan prvih 5 let mojega življenja. In 

otroci na nezavednem želimo pomagati ranjenim bližnjim. Včasih tudi ni nujno, da imamo stik z njimi. 

Povezani smo na mnogo globljih nivojih – ki nam kot otrokom omogoča preživetje. A ko odrastemo, 

imamo širšo možnost izbire. Kaj bomo naredili z izkušnjo in znanjem, ki nam jo ponudi postavitev 

družine, je potem do neke mere samo v naših rokah. Življenje nas vodi naprej, in če smo obogateni z 

izkušnjami in znanjem, od nas zahteva, da jih uporabimo – s srcem in hvaležnostjo. Povezanost s 

predniki, ki nam omogočijo Postavitve družine, je izjemen vir moči. V hvaležnosti, brez pričakovanj, 

smo vedno povezani z njimi v sebi – torej s sabo. In učeče preizkušnje se z razrešitvijo nekega problema 

ne končajo, morda pridejo še “težje“, a smo v moči, da jih pogledamo z mnogo širšega zornega kota, 

hitreje jih razrešimo in brez “drama queen“ zgodbe – v srcu.  

 

Skozi lastne izkušnje velike spremembe 

 

Metoda me je že od vsega začetka zanimala tudi s profesionalnega zornega kota, še posebej, ko sem 

skozi lastne izkušnje doživela velike spremembe – sebe in svojih bližnjih, ko sem izkušnje začela 

implementirati v svoje delo z osebami z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, pri delu z njihovimi 

svojci in seveda – v vsakdanjem življenju. Leta 2013 sem se pridružila 1. generaciji, ki se je usposabljala 

za moderatorje organizacijskih postavitev v Sloveniji. Izobraževanje je kot prva trenerka za moderatorje 

organizacijskih postavitev v Sloveniji vodila Nataša Čebulj, v sodelovanju z Vedranom Kraljeto. Izkustva, 

ki smo jih bili deležni na izobraževanju, so mi prinesla še globlji vpogled v povezanost posameznika z 

večjimi sistemi – skupinami, organizacijami, družbo, narodi, ozemljem. Dinamike v teh sistemih so kot 

reakcije med deli organizma, ki so mnogokrat povsem prikrite, če pristopamo analitično. Sistemska 

metoda jih uspešno odkriva in tako omogoča organizaciji, podjetjem, da pride do sistemskega vpogleda v 

problem in tako do rešitev, ki omogočijo vitalnost, uspešno delovanje in udejanjanje poslanstva. Po 

izkušnjah, ki sem jih imela do takrat s področja družinskih sistemov, sem zaznavala, da so organizacijske 

postavitve metoda, s katero lahko na področju svojega profesionalnega delovanja – šolstvo in socialno 

varstvo, prispevam h kakovosti življenja posameznikov, organizacij  in družbe. In je šlo dobro naprej – 

2014 sem ustanovila podjetje, z imenom Preprosto – življenje s. p., v katerem med drugim izvajam 

organizacijske postavitve za kader v vrtcih, šolah in socialno varstvenih zavodih oz. drugih 

organizacijah ter delavnice sistemskega dela za otroke, mladostnike in njihove starše. Delavnice izvajam 

tudi kot sodelavka Inštituta za sistemske postavitve, za kar sem hvaležna. Radostna sem za delo, ki nas 

čaka.  
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Življenje je igra 

 

V letu 2017 sem diplomantka za moderatorko Postavitev družine po Bertu Hellingerju pri Nataši Čebulj 

in Vedranu Kraljeti. Izkušnje se nizajo, poglabljajo in če kaj verjamem, verjamem, da je vesolje tako 

široko in brezmejno, da sem v njem brezmejno majhen del, ki s svojim zavedanjem v vsakem trenutku 

lahko (včasih manj, včasih bolj) vzpostavljam odgovor(nost) do življenja. Se sprašujem, čemu nisem 

delila več konkretnih izkušenj. To je enako, kot če otroku opisuješ, da pa je ta čokoladni sladoled dober, 

ker … Verjel ti bo, ko bo poskusil, potem se bo določil za čokoladnega ali pistacijo ali …   

Življenje je igra; to včasih zmorem spraviti v prakso z lahkoto, včasih malo manj z lahkoto, a pomembno  

je, da gre naprej. Zato za konec – besedna igra: “Težko ni, je pa lahkó.“  Če se le zmoremo vedno znova 

čuditi tudi “že znanemu“– kot otroci.“ 

 

Katja Greif: “Če se nekoliko bolj strastno izrazim; od kar se spomnim – in to so 

utrinki, iz mojega 2., 3., 4. leta starosti (ja, čisto jasne slike in občutki), sem zaljubljena 

v naravo. V drevesa, mah, žabe, pajke, polže, morje, kamen, veter, sonce itd. iz nje 

dobivam navdihe. Tam sem se naučila (čeprav sem vmes malo pozabila), da je v 

življenju vse tako, kot mora biti. Narava ima dovršen načrt, ki se ga pridemo učiti. 

Vsak dan zahajam v gozd ali sprehod v okolici, kjer živim.  

Sicer imam rada čisto navadne vsakdanje stvari, ki so zame pravzaprav darilo – 

kuhanje, badminton, celo pri likanju uživam, piknik z družino, ples, tortica s 

prijateljico, pletenje. Ko se igram z otroci, sem včasih bolj otročja od njih. Obožujem 

spoznavanje novih krajev, ljudi, narodov, kultur. Vsak dan prakticiram dao yin, ki je 

zame nega telesa, uma in duha, ob četrtkih pa vadbo vodim tudi za vse ženske, ki si 

želijo nege in vzpostavljanja stika s svojo žensko naravo.“ 
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     - MOJE DRUŽINSKE POSTAVITVE - MOJA ZGODBA ŽIVLJENJA 

 

Anja Dobrovc: Prosili so me, da napišem nekaj besed o družinskih postavitvah, kako sem se srečala z 

njimi, zakaj jih še vedno prakticiram in kakšne spremembe so mi prinesle v življenje.  

Pobrskati sem morala po spominu in se spomniti na ne tako lep del svojega življenja. Takrat nazaj sem 

se borila s prekomerno težo in depresijo, imela sem probleme s kožo, diagnosticirali so mi policistične 

jajčnike, težave sem imela v partnerstvu in v družini. Danes lahko rečem, da je moje življenje 

popolnoma drugačno. Sem zdrava in imam zdrave družinske odnose. Če je vse to zasluga družinskih 

postavitev, ne vem, vem samo to, da mi je ta metoda pomagala priti na pot, ki jo živim danes. Zato ji 

ostajam še vedno zvesta. 

 

Bila sem zelo nesrečna 

 

Leta 2005 sem zaključila študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani in se takoj tudi zaposlila. Bila sem ena 

redkih srečnic, ki so takoj po študiju dobile službo. Kljub temu, da sem nekako ugodila družbenim 

pričakovanjem, sem bila zelo nesrečna. Takrat v pretiranemu zabavanju, hrani, zapiranju med štiri 

stene ipd. sem iskala rešitev iz svoje situacije. Vse to mi ni pomagalo priti do zadovoljstva in razrešitve 

teh težav. 

Kot so ti v življenju določene stvari enostavno namenjen, je aprila 2006 v moje razsuto življenje stopil 

moški, katerega življenje je bilo podobno mojemu. Je že tako, da podobno privlači podobno in takrat se je 

vse začelo. Ta moški je postal moj partner in skupaj sva začela iskati boljše življenje in rešitve za najine 

probleme. Preizkušala sva različne duhovno-energijske metode, obiskovala najrazličnejše seminarje, 

prebirala knjige za samopomoč itd. in v tem času prvič prišla v stik z družinskimi postavitvami.  

Prvi obisk družinskih postavitev sem doživela v Švici kot opazovalka. Moram priznati, da mi takrat ni 

bilo nič jasno, kaj se je dogajalo v in okoli mene. Vse je potekalo v nemškem jeziku v švicarskem narečju, 

ki je takrat še nisem razumela, je vse še bolj zavilo v tančico negotovosti in nerazumevanja. Kljub temu 

pa sem nekaj čutila, nekaj se je premikalo, dogajalo ... Takrat si tega še nisem znala razložiti. V spominu 

mi je ostala zelo nežna moderatorka in kup vprašanj, na katere sem začela iskati odgovore.  

Ker sem takrat živela še v Sloveniji, sem takoj začela iskati ustrezno ponudbo pri nas. Na pot mi je prišel 

Matej Škufca, ki je bil v tistem času, mislim da, edini v naši državi, ki se je kot terapevt s to metodo 

uradno ukvarjal. Poklicala sem ga in se prijavila na 2-dnevni seminar v Žalcu. Bilo mi je neprijetno in ko 

je prišel dan postavitev, mi nikakor ni bilo do tega, da bi se jih udeležila. Kljub temu sem šla in sprejela 

me je klasična slovenska dvorana, narejena iz lesa. Spomnim se  vonja po zatohlosti in cerkvi. V dvorani 

so bili postavljeni stoli v krogu, na sredini pa je gorela sveča. Spomnim se tudi šopka rož in čudnega 

občutka, kaj me čaka, v kaj se podajam. Matej me je lepo sprejel in posedli smo se v krog. Skupno nas je 
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bilo okoli 20. Postavitve so se tako začele. Moderator nam je najprej povedal nekaj malega o sami metodi 

dela, spregovoril je o Bertu Hellingeru, avtorju te metode, in predstavil potek seminarja. Vse skupaj je 

bilo zanimivo in moja radovednost se je še poglobila. V krogu smo sedeli postavljavci in opazovalci. 

Opazovalci na seminarju ne postavljajo svoje teme, lahko pa sodelujejo kot udeleženci posamezne 

postavitve, če jih postavljavec v svoji postavitvi izbere za katerega od predstavnikov svoje družine. Na ta 

dan sem bila sama tam kot postavljavka. Na ta dan bi naj postavljala svojo prvo družinsko postavitev.  

Roke so se mi potile, bilo me je strah in kar nisem in nisem mogla zbrati dovolj poguma, da bi se javila s 

svojo temo in se podala življenju naproti.  

 

Soočila sem se s svojo zgodbo 

 

Skoraj že na koncu dneva sem zbrala dovolj poguma in se soočila s svojo zgodbo. Kljub prijetni energiji 

me je oblival neizmeren strah, še posebno takrat, ko sem se usedla na stol poleg moderatorja in se je 

začel pogovarjati z mano. Izbrala sem si svoje družinske predstavnike (mamo, očeta ...) in začela 

opazovati, kaj se dogaja z njimi v energijskem polju. Takrat sem se prvič soočila s svojo pravo družinsko 

zgodbo, ki je bila mojim očem prikrita in odkrita s pomočjo družinskih postavitev. Takrat sem začela 

verjeti, da je nekaj večjega nad nami, nad čimer nimamo nadzora in kar zelo močno oblikuje in vpliva na 

naša življenja.  

Družinske postavitve pa ti to nevidno pokažejo, da se sam s tem lahko soočiš in se osvobodiš težav, ki ti 

grenijo življenje. Po postavitvi sem bila fizično in psihično izčrpana. Nisem mogla nehati misliti na 

zgodbo, ki se je pravkar odigrala pred mojimi očmi. Čeprav bi to morala naredili, nisem mogla. Tako 

sem bila prevzeta od moči, ki jo je imela ta metoda, da sem se odločila za naslednji korak.  

Stvari v moje življenju so se začele podirati in spet sestavljati. Še vedno sem se borila s svojo telesno 

težo, še vedno sem imela vrsto težav, vendar se je začelo življenje premikati naprej. Leta 2007 sem se 

odločila za, takrat zame, velik korak. Prijavila sem se na 2-tedenski internacionalni seminar iz 

družinskih postavitev v Schladmingu.  

Seminar je organizirala Hellinger Sciencia, vodila pa sta ga Sophie in Bert Hellinger. Takrat sem stopila v 

nov svet. Že samo število prisotnih je bilo zame nekaj, kar sem na začetku sprejela s 

strahospoštovanjem.  

Bila sem ena izmed najmlajših in nevednih udeleženk seminarja. To, kar sem potem tam v 14 dneh 

doživela, se ne da opisati, lahko se samo doživi. Prišla sem do novih spoznanj, naučila sem se, kako se 

soočiti s problemom, kako si sam pomagati, in kar je bilo zame zelo pomembno, spoznala sem veliko 

novi ljudi, med drugim tudi Natašo Čebulj, ki me še danes spremlja v mojem življenju. Imela sem 

priložnost narediti svojo prvo postavitev z Bertom Hellingerjem, za kar sem mu hvaležna še danes.  
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Življenje se je začelo spreminjati 

 

Po tem, pa se je začelo dogajati ... S partnerjem sva se razšla, iskati sem začela novo zaposlitev, vpisala 

sem se na nov študij, zamenjala sem nekaj prijateljev, s starši sem se začela spet dobro razumeti ... 

Življenje se je začelo spreminjati. Leto 2008 pa je bilo zame odločilno. Ponovno sem obnovila vezo z 

bivšim partnerje, pustila sem službo in si poiskala novo v tujini, preselila sem se iz Slovenije v Švico, si 

ustvarila nov dom in počasi se je začelo moje življenje normalizirati. Rečem lahko, da sem se do sredine 

2009 rešila vseh zdravstvenih težav, o katerih sem govorila prej. Kljub temu sem nadaljevala in 

obiskovala družinske postavitve.  

Ker se življenje nikoli ne ustavi, sem se ponovno razšla s partnerjem in ostala sama. Imela sem službo, 

kar mi je takrat zelo pomagalo. Poiskala sem si novo stanovanje in nov krog ljudi. Zmogla sem si sama 

urediti življenje. Menim, da mi brez podpore družinskih postavitev ne bi uspelo. Imela sem moč in 

verjela sem vase.  

Čeprav je moje življenje sedaj normalizirano in sem srečna, še vedno zelo rada obiščem družinske 

postavitve doma ali v tujini. V Sloveniji najraje Inštitut za sistemske postavitve, ki ga vodi Nataša Čebulj. 

Nataša mi pomaga, ko se spet soočam s situacijo, ki je ne znam rešiti, ko ne vem, kako naprej. Rada se 

udeležujem njenih delavnic in mednarodnih kampov, ki jih organizira.  

Vem, da bo mi življenje prineslo še veliko izzivov, s katerimi se bom morala soočiti. Vendar, ker imam 

instrument – metodo družinskih postavitev, se izzivov samo veselim in jih poskušam sprejemati z 

ljubeznijo.“  

 

Anja Dobrovc: “Sem Anja Dobrovc, radovedna učiteljica, ki si želim živeti v 

stiku s sabo in Zemljo.  

Ker to največkrat v realnosti ni tako lahko izvesti, se zato rada ukvarjam z 

različnimi energijskimi metodami in tako poskušam priti do cilja. Obiskujem 

seminarje Hellinger Sciencia v Nemčiji in s tem poglabljam poznavanje 

družinskih postavitev ter Cosmik Power tehnike.  

Znanje nadgrajujem tudi pri učiteljici Caroli Castillo iz Venezuele, kjer se imam 

priložnost učiti o rekonstruktivnih postavitvah. Ker me zanima tudi kvantna 

energija in z njo povezano zdravljenje, se izobražujem tudi pri Heede Institutu, 

kjer se učim uporabe Matrix tehnike. Meditacije in transformacije sem se s 

pomočjo metode Sens Flow naučila pri Institutu Senses v Švici.  

Kadar sem v Sloveniji, obiščem Inštitut sistemskih postavitev in svojo učiteljico 

         ter prijateljico Natašo Čebulj.“ 
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V. KLJUČNI  DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenzivna delavnica REKONSTRUKTIVNE 
POSTAVITVE , UVID V KARMIČNE VZORCE 
NAŠEGA TELESA, NAŠE DRUŽINE, NAŠE 
SKUPNOSTI IN NAŠE DUŠE IN NJENIH PREJŠNJIH 
SPOMINOV, od 4. do 6. avgusta 2017, Ljubljana.  
Vas že celo življenje učijo letati kot metulj, vi pa ste 
polni bušk, saj ste morda aligator?  
Če želite spoznati, kdo resnično ste, vabljeni na 
rekonstruktivne postavitve, ki nas pripeljejo do večje 
ozaveščenosti in odgovornost, da sprejmemo nove 
izzive, ki jih od nas zahteva naša prisotnost na 
Zemlji.  
Več: www. sistemske-postavitve.com  
 

 

 

 

 

 

 

Več: www.sistemske-postavitve.com 

MEDNARODNI POLETNI KAMP SISTEMSKE 
POSTAVITVE V CRIKVENICI na Hrvaškem, od 30. 
junija–5. julija 2017 – V objemu družinske 
harmonije.  
V prekrasnem mediteranskem okolju se lahko hkrati 
sprostite in pridobite izkušnje za srečno življenje.  
Sproščenost pri delu na sebi se vsakogar dotakne, 
mnogim udeležencem pa tudi omogoči preobrat v 
mišljenju in delovanju, ki vodi v nove vzorce 
zdravega in srečnega življenja.  
Vodijo: Vedran Kraljeta, Nataša Čebulj in Steffen 
A. R. Svendsen  
Več: www.sistemske-postavitve.com 
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 

 

Vsak otrok ima in potrebuje oba starša, očeta in mamo, ki sta mu dala življenje. Otrok v enaki meri ljubi 

oba. Skozi njiju posameznik dobi življenje, zato sta za življenje in nadaljnji razvoj otroka pomembna oba 

starša. Šele ko ju v našem srcu sprejmemo z vso ljubeznijo in spoštovanjem, smo lahko resnično srečni. 

Zato smo v majski številki Sistemska zavedanja govorili o mami, v junijski pa bo govora o očetu.  

 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                      Foto. Pexels 

 

 

 

 

 

 


