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I. UVODNIK  

Pozdravljeni, drage bralke in bralči,  pred vami je nova, 30. s tevilka, meseč nika Sistemska zavedanja, ki 

ga izdajamo na Ins titutu za sistemske postavitve. Tokratna s tevilka je namenjena peti obletniči Ins tituta 

za sistemske postavitve v Ljubljani, katerega ustanoviteljiča in direktoriča je Natas a Č ebulj. Pet let je za 

delovanje nekega zavoda, kot je Ins titut za sistemske postavitve, morda krajs e obdobje. Pa vendarle se 

mi zdi, da je Natas a v teh letih organizirala veliko izobraz evanj, delavnič, tudi tujih uč iteljev in trenerjev, 

ki s irijo metodo Berta Hellingerja sistemske postavitve,  za nami je mednarodni trening za sistemske 

postavitve IOČTI Bled 2018 in s e bi lahko nas tevala.  Želo sem ji hvalez na, da me je povabila v svet 

sistemskih postavitev in da sem bila prva generačija, ki se je pred s tirimi leti izobrazila za moderatorje 

sistemskih postavitev v organizačijah in podjetjih ter prva generačija, ki je lani konč ala izobraz evanje za 

moderatorje druz inskih postavitev. S e posebej za priloz nost, da mi je zaupala urejanje meseč nega 

č asopisa Ins tituta, Sistemska zavedanja, ki tudi mene, skozi zapisano, s e posebej pa mojih 

intervjuvančev in vseh tistih, ki pis ete o svojih izkus njah z metodo sistemske postavitve, bogati. Žato se 

tudi vsem vam, ki skupaj z mano iz meseča v meseč soustvarjate Sistemska zavedanja, lepo zahvaljujem 

in vas vabim s e naprej k sodelovanju. Pogosto se tudi spomnim, ko nam je Natas a rekla, da č e znanja in 

izkus enj, ki smo jih prejeli skozi izobraz evanja na njenem Ins titutu, ne bomo delili naprej, nas bo 

razneslo od velike količ ine in nam bo z ivljenju s lo tez je, ker bomo bolj okorni. Saj je namen tovrstnega 

izobraz evanja, da metodo sistemske postavitve s irimo naprej in da pomaga ljudem pri izboljs anju 

njihovega z ivljenja. In tudi njihovemu druz inskemu sistemu gre potem bolje.  

Hvalez na sem tudi nas emu drugemu uč itelju Vendranu Kraljeti, ki nas je, veliko nauč il za izobraz evanju 

za moderatorje druz inskih postavitev.  Pred kratkim sem imela delavničo 

Postavitev druz ine in bila sem zelo ganjena, ko mi je udelez eneč po 

konč ani »vaji«, ki je v bistvu mala postavitev rekel, da je zelo hvalez en za 

izkus njo, saj je ugotovil, da oč e, ki se je od njega zaradi bolezni pred dvema 

letoma poslovil, ni do njega gojil nobenih zamer, kar ga je skrbelo, čelo 

nasprotno, oč e je bil zelo ponosen nanj. In s tem spoznanjem je s el domov 

sreč en. Žato sem vedno znova in znova navdus ena nad metodo, saj nam 

pomaga najti stik tudi s tistimi nam dragimi, ki so od tukaj s li z e tja. Želo 

sem zelo hvalez na oč etu metode Bertu Hellingerju. Ž njim, z njegovo 

metodo, se mi je spremenil pogled na z ivljenje in svet. In hvalez na sem 

mojim sodelavkam na Ins titutu, s katerimi skupaj z Natas o skozi metodo 

sistemske postavitve soustvarjamo nek nov pogled na svet.   

Pred nami je novo leto, leto 2020, naj bo zdravo, sreč no, veselo in polno 

novih doz ivetij, ki nas bodo gnala naprej v z ivljenje. Sreč no.  

                                                                                                                   Damijana Ž is t  
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II. PET LET INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE  

 

 
 

Foto: Inštitut za sistemske postavitve 

Pet skupnih let na Inštitutu za sistemske postavitve; Nataša Čebulj, Katja Greif, Janja Rebolj in Damijana Žišt. 

 

Peto obletničo Ins tituta za sistemske postavitve smo sodelavke skupaj z nas o Natas o Č ebulj, 

ustanoviteljičo in direktoričo Ins tituta, ki to delo opravlja z vsem srčem in je prav zaradi tega uspes na, 

in nas imi zvestimi udelez enči, obelez ili na posebnem sreč anju, in sičer 7. dečembra letos v prostorih 

Ins tituta na Menčingerjeva uliči 7 v Ljubljani. Kot smo zapisali v vabilu na delavničo, so skupek hvalez nih 

udelez enčev, delo s srčem in kanč ek kreativnosti Ins titut pripeljale do 5. obletniče obstoja. 

Vsaka obletniča je nekaj posebnega, pa naj govorimo o obletniči poroke ali obletniči obstoja organizačije. 

Te so s e kako pomembne za tiste, ki so del te obletniče, za tiste, ki so dejansko zasluz eni za tako 

praznovanje.  Obletniče predstavljajo določ eno preteklo č asovno obdobje od obstoja neč esa, neč esa, na 

kar smo ponosni. In v nas em primeru govorimo o 5. obletniči obstoja Ins tituta za sistemske postavitve.  
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Poleg vseh vpletenih v organizačijo  je za 

uspeh zelo pomembna tudi kreativnost. 

Kreativnost nas drz i pokonči. Ž njo se ne 

gradi samo organizačija, ampak tudi vsak 

posamezni delez nik v njej. Moč no vpliva na 

osebno rast, ki nam pomaga, da se 

razvijamo. Ž razvijanjem osebnosti pa 

delamo na sebi. Kar je v nas ih z ivljenjih 

najpomembnejs e. Da ne pozabimo nase. 

Sreč anja se je udelez ilo okoli trideset 

udelez enčev, za kar se jim posebej zahvaljujemo. Na treh kratkih delavničah smo Natas a Č ebulj in 

sodelavke, Katja Greif, Janja Rebolj, Damijana Ž is t in Anita Hrast, ki se nam je pridruz ila pred pribliz no 

tremi leti, predstavile tudi nekatere nove sistemske pristope, ki jih bomo v prihodnosti prek različ nih 

delavnič izvajale v okviru Ins tituta. Na delavniči  z naslovom Prisluhnimo sebi, prisluhnimo otroku – 

Kako ravnati, kot stars  delinkventnega otroka? Č emu sem delinkventen otrok?, ki sta jo izvedli Katja in 

Damijana, so udelez enči lahko dobili krajs i uvid, kako je, č e smo stars  delinkventnega otroka, ali ga 

imamo v sorodstvu, s oli … O sistemskem pristopu, ko se odloč amo za kariero, sta v delavniči z naslovom 

Kreativna kariera – prebudimo v sebi č udenje in kreativnost – Karierne postavitve spregovorili Natas a 

in Anita. Sistemski čoačhing, nedvomno novost, ki se bo izvajala v okviru Ins tituta pa sta na delavniči z 

naslovom Po poti uspeha s sistemski čoačhingom pokazali Nataša in Janja. V okviru te delavnice je bila 

izvedena posebna nota: vsak izmed udeležencev je prejel izrezano papirnato dlan s prsti. Seveda s petimi, kar 

sovpada s peto obletnico Inštituta za sistemske postavitve. Nanjo je vsak udeleženec napisal svoje ime, na en 

prst pa eno željo,  kar si zase želi v letu 2020.  Nato smo vsi dlani položili na tla in so drugi udeleženci na 

proste prste vsake dlani zapisali, kaj osebi, ki ji je pripadla papirna dlan, želijo v novem letu. Ob koncu srečanja 

je bila udeležencem predstavljena tudi novost, možnost članstva v Inštitut za sistemske postavitve in kakšne 

so prednosti tega članstva ter predstavitev nove strokovne sodelavke inštituta, Nine Jambrec. Za prijetno 

glasbeno presenečenje je poskrbela Vesna Lapuh 

Vimpovšek. Prijetno druženje smo zaključili po nekaj 

urah, na koncu pa so udeleženci prejeli še koledar 

Inštituta za sistemske postavitve. Nataša in sodelavke 

inštituta si tudi v prihodnjih letih želimo veliko dobrih 

delavnic domačih in tujih predavateljev ter učencev 

našega Berta Hellingerja in veliko vas, naši dragi 

udeleženci delavnic in drugih dogodkov našega 

Inštituta.  
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III. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV – Intervju z Natašo Čebulj 

 

 

 

 

 

Nataša Čebulj, ustanoviteljica in direktorica Inštituta za sistemske postavitve 

 

- PREK SISTEMSKEGA UVIDA DO NAJUSTREZNEJŠE POTI ZA BOLJŠE, ZDRAVO, 

SREČNEJŠE IN USPEŠNEJŠE ŽIVLJENJE 

 

Letos mineva pet let od kar ste ustanovili Inštitut za sistemske postavitve. Zakaj ste se odločili za 

ta korak? Kakšen je namen delovanja Inštituta?  

 

Pred ustanovitvijo  Ins tituta sem izvajala delavniče Postavitev druz ine in Organizačijske postavitve ter 

s tem omogoč ila udelez enčem, da so pris li do uvidov in res itev situačij v svojih osebnih in poslovnih 

sistemih. Žaznala sem, da je za hitrejs o s iritev sistemskih znanj potrebna več ja skupnost in več  

kakovostno usposobljenih sodelavčev. Žavod INS TITUT ŽA SISTEMSKE POSTAVITVE je bil ustanovljen, 

4. februar 2014. Namen ustavitve je bil sistematič no razvijanje sistemskih, avtentič nih in metafizič nih 

pristopov za čelostni razvoj ter zdravo z ivljenje posameznikov, organizačij in druz be. Glavni poudarek 

je na razvoju sistemsko fenomenolos ke metode “sistemska postavitev”, s katero se prek izobraz evanja 

in informiranja posameznikov, druz in, stars ev, strokovnjakov, organizačij, skupnostih in druz be 
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omogoč i, da prek sistemskega uvida najdejo najustreznejs o pot za boljs e, zdravo, sreč nejs e in 

uspes nejs e z ivljenje.  

 

V okviru vašega Inštituta ste pred petimi leti začeli z izobraževanji za moderatorje sistemskih 

postavitev v podjetjih in organizacijah, lani je končala izobraževanje prva generacija 

moderatorjev za družinske postavitve. Zakaj ste se odločili za omenjena izobraževanja? 

 

Kot ustanoviteljiča Ins tituta sem zaznala poslanstvo za sistematič no usposabljanje moderatorjev za 

sistemske postavitve v Sloveniji. Tovrstna izobraz evanja so v tujini za marsikoga, ki č uti klič po 

tovrstnem delu, čenovno tez je dosegljiva. S ponudbo usposabljanj za moderiranje postavitev tako 

organizačijskih kot tudi druz inskih postavitev pa smo to omogoč ili tudi v nas em prostor. Vsak 

usposobljen moderator ima pravičo in hkrati dolz nost, da ta vedenja in izkus nje s iri naprej in tako se 

sistemska znanja hitreje s irijo po Sloveniji. 

 

Kdaj ste se odločili za sodelovanje z Jan Jakobom Stamom in Polja skritih povezav v 

organizacijskih sistemih? 

 

Leta 2008 se mi je uresnič ila z elja, da sem se v Avstriji udelez ila seminarja Berta Hellingerja 

Organizačijske sistemske postavitve. Preseneč ena sem bila, kako veliko evropskih in svetovnih 

lastnikov, direktorjev in menedz erjev z e uporablja to metodo pri poslovnih odloč itvah, iskanju novih 

idej in razres evanju tez av. In ravno oni so mi priporoč ili Jana Jačoba Stama, ki vodi Hellingerjev Ins titut 

na Nizozemskem. Leta 2010 sem imela sreč o, da sem ga spoznala in postal je moj ključ ni uč itelj na tem 

področ ju.  

Leta 2014 sem pri njem zaključ ila usposabljanje za trenerja moderatorjev za Organizačijske postavitve. 

Jan Jačob je moj mentor, uč itelj, prijatelj. Ob njem se poč utim, kot da je moj starejs i brat. On me je najbolj 

spodbujal, da sem ustanovila Ins titut in zač ela z usposabljanjem moderatorjem. Takrat mi je dal 

blagoslov, da prevedem to njegovo delo Fields of Čonnečtion in ga prilagodim slovenskim razmeram.  

Novembra 2014 je bil tudi v Sloveniji. Takrat smo izdali njegovo knjigo Polja skritih povezav v 

organizacijskih sistemih. Prevod prilagojen terminologiji, ki se je na področ ju sistemskih postavitev z e 

uveljavila pri nas. Ta knjiga je praktič ni vodnik sistemskih uvidov, ki delujejo v organizačijskih poljih, in 

je lahko dober pripomoč ek vsakemu lastniku in vodstvenemu delavču ter tudi vsem tistim, ki v 

organizačijah delajo. V njej so ponazorjeni praktič ni primeri iz resnič nega z ivljenja, ki jih je avtor razvil 

v petnajstih letih dela s sistemskim pristopom v poslovnem svetu.  
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Vesela sem, da je v Slovenijo pris la knjiga, ki bo pokazala, kako lahko sistemsko-fenomenolos ki pristop 

ponudi presenetljive in neprič akovane uvide na področ ja dela, poslovnega z ivljenja v podjetjih in 

organizačijah.  Ž e od leta 2002 sem spoznavala ta pristop na področ ju postavitve druz ine, ki v nas i dez eli 

deluje z e več  kot deset let, vendar sem kot poslovna z enska iskala povezave z organizačijskim okoljem. 

Spras evala sem se, kako bi to delovalo na področ ju podjetij in organizačij. V meni je bila misel: »Č e v 

podjetju s sto zaposlenimi, ki ima tez ave, vodstvo podjetja pride do pravih res itev, ki izboljs ajo delovanje 

podjetja in zaposlenih, potem je to dobro tudi za sto njihovih druz in.«   

Prevod in izdaja te knjige je eden ključ nih dosez kov Ins tituta. 

 

V petih letih se je marsikaj dogajajo, kako bi ocenili vaše dosežke? 

 

Lahko reč em, da so obletniče zelo dobrodos le, ker lahko pogledamo s spos tovanjem nazaj in vidimo, da 

smo kar veliko dosegli. Pripravila sem analizo in ugotovila, da se je v petih letih nas ih delavnič udelez ilo 

čča. 3000 udelez enčev, največ  smo organizirali delavnič Postavitev druz ine (več  kot 100), ki zajema 

pribliz no 1500 udelez b,  potem sledijo mednarodne delavniče, ki smo jih organizirali 70, in je bilo čča. 

400 udelez b. Od tega je bila najpomembnejs a organizačija svetovnega dogodka IOČTI 2018 na Bledu, ki 

se ga je udelez ilo več  kot 100 udelez enčev. 

sledijo delavniče Organizačijske postavitve, ki smo jih organizirali 43 z 350 udelez bami, drugih 

sistemskih delavnič je bilo 30 s 750 udelez bami. Najpomembnejs a pa so usposabljanja za moderatorje, 

ki smo jih organizirali 7, od tega 5 usposabljanj za moderatorje organizačijskih postavitev in 2 za 

moderatorje druz inskih postavitev. Do sedaj je usposabljanje za moderatorje organizačijskih postavitev 

uspes no zaključ ilo 45 udelez enčev, za moderatorje druz inskih postavitev pa 7 udelez enk. Trenutno se 

jih usposablja s e 7. Veseli me, ko vidim, da moji uč enči sistemsko delo s irijo najprej in to je zame eden 

največ jih uspehov. 

 

Omenili ste, da je Inštitut za sistemske postavitve lani organiziral tudi velik mednarodni 

dogodek IOCTI 2018. Kaj lahko na kratko poveste o tem dogodku in ali bo Inštitut tudi v 

prihodnje organiziral podobne dogodke? 

 

V organizačiji Ins tituta za sistemske postavitve iz Ljubljane smo na Bledu od 7. do 14. oktobra 2018 

organizirali velik mednarodni dogodek, namenjen zaposlenim v podjetjih, javnemu sektorju, 

organizačijam in različ nim projektom.  
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Dogodek ali usposabljanje IOČTI 2018, ki je bil organiziran z e osmič , prvič  v Sloveniji, je pomenil čelovit 

program usposabljanja z inovativnimi sistemskimi orodji za uporabo pri svetovalnih dejavnostih, 

nač rtovanju upravljanja sprememb in razvojnih pročesih v podjetjih, ustanovah, skupinah in 

posameznikih.  Udelez ilo se ga je več  kot 100 udelez enčev z več  kot tridesetih drz av sveta. Ustanovitelj 

tega usposabljanja je Jan Jačob Stam z Ins tituta Bert Hellinger na Nizozemskem, ki je IOČTI prvič  

organiziral 2004 v Amsterdamu, in od takrat se na vsaki dve leti dogodek organizira v drugi drz avi.  

Predavali so pionirji, ki so metodo postavitev druz ine, oč eta metode Berta Hellingerja, pred skoraj 

dvajsetimi leti prenesli v organizačije in podjetja. Tako smo se lahko udelez ili delavnič pionirjev 

Guntharda Webra,  Jan Jačoba Stama, Čečilia Fernandeza Regoja, Inse Sparrera in Matthiasa Varga von 

Kibe da, ki so pred skoraj dvajsetimi leti zač eli uvajati metodo sistemske organizačijske postavitve. 

Udelez ili smo se tudi zanimivih delavnič drugih predavateljev in spoznali primere dobrih praks, kjer so 

s pomoč jo metode sistemskih postavitev pris li do res itve nekega problema, do sprememb v 

organizačijah in podjetjih ter drugo. S strani udelez enčev in ustanovitelja smo dobili tudi priznanje, da 

tako profesionalno IOČTI s e ni bil organiziran. 

Na Bledu je bil v okviru IOČTI 2018 predstavljen tudi slovenski primer z naslovom Kako lahko 

organizacijske postavitve in sistemski coaching učinkoviteje pomagajo pri iskanju zaposlitve ali 

ustvarjanju lastnega posla (Projekt Model M za mlade nezaposlene), ki sta ga izvedli Natas a 

Č ebulj in Anita Hrast. Delavniča je bila zelo dobro sprejeta, udelez enči so bili navdus eni nad slovenskim 

modelom. Nekateri udelez enči iz Amerike so bili tako navdus eni, da bi ga radi prevzeli tudi v nekaterih 

njihovih drz avah, so povedali. Žanimivih je bilo tudi več  drugih primerov, na primer danski, ki govori o 

uporabi sistemskih postavitev v danskih s olah, primer iz Latvije z naslovom Sistemski projekt latvijske 

državne policije: vzorci, ki pritegnejo vzorce ter drugi. Žato je bilo taks no usposabljanje, kot je bilo na 

Bledu, izjemna priloz nost za vse organizačije in njihove vodstvene delavče, da so lahko spoznali 

svetovno priznane strokovnjake s tega področ ja. 

 

Kako se je v petih letih razvilo delovanje ISP, kdo so vaši sodelavci in kako ste organizirani? 

Delovanje ISP se je predvsem s ilo v smer, da vabimo svetovno priznane predavatelje s področ ja 

sistemskih postavitev in s tem omogoč imo moderatorjem, organizačijam, druz bi, druz inam ter 

posameznikom v Sloveniji,da spoznajo tovrstna znanja in jih potem s irijo med bliz nje v svojem okolju z 

namenom sreč nega in hvalez nega z ivljenja. Žaradi laz jega delovanja imamo sledeč o organizačijsko 

delovanje. Ins titut za sistemske postavitve, je organiziran, kot Žavod, ki ima tri organe in sičer, svet 

zavoda, direktorja in strokovni svet.  Svet zavoda s teje tri č lane. Predsednik sveta Žavoda ISP je Marko 

S kerl, podpredsednik je David Pavlič  in č laniča sem Natas a Č ebulj, ki hkrati opravljam tudi funkčijo 

direktorja Žavoda. Strokovni svet je strokovni organ zavoda, ki s svojim delom podpira strokovno delo 

direktorja in sveta zavoda.  
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Skrbi za programsko usmerjanje dejavnosti zavoda in obravnava programske zadeve s področ ja 

dejavnosti zavoda. Predsedniča strokovnega sveta je Anita Hrast, podpredsedniča sem Natas a Č ebulj in 

č laniče so Katja Greif, Damijana Ž is t, Janja Rebolj in Nina Jambreč. 

 

Kakšni so cilji Inštituta v prihodnjem letu? 

 

Glavni čilj je s e vedno na razvoj sistemskih pristopov, s katerim se prek izobraz evanja in informiranja 

posameznikov, druz in, stars ev, strokovnjakov, organizačij, skupnostih in druz be omogoč i, da prek 

sistemskega uvida najdejo najustreznejs o pot za boljs e, zdravo, sreč nejs e in uspes nejs e z ivljenje. 

Naslednje leto bomo uvedli tudi č lanstvo in strokovno č lanstvo, katerega namen je organiziranje 

strokovnih sreč anj in omogoč anje posameznikom, da pridobivajo in soustvarjajo sistemske ideje med 

seboj in v okviru Ins tituta. Organizirali bomo tri mednarodne delavniče. Nadaljevali bomo z 

mednarodnim program usposabljanjem moderatorjev za področ je organizačij in druz inskih postavitev. 

Žač eli pa bomo z novim programom Sistemskega čoačhinga za uporabo pri sistemskih postavitvah in 

vodenju. 

 

Pred nami je novo leto, 2020. Kaj bi zaželeli bralcem mesečnik Sistemska zavedanja, svojim 

domačim, prijateljem, poslovnim partnerjem …?  

 

Jim bom kar zaz elela vos č ilo, ki smo ga pripravili skupaj s sodelavči. 

NAJ NAS V LETU 2020 VODI SREČA SRCA 

»Kaj je sreča srca? Sreča srca žari. Prihaja iz napolnjenega srca in to je iz srca, ki je v resonanci: v resonanci 

z lastno preteklostjo, v resonanci tudi s tistim, kar je na zunaj šlo narobe. Pomirjena je tudi z lastno krivdo. 

Mirno gleda naprej. Povezana je z drugimi ljudmi, vendar spoštljivo. Ne prodira v druge, ki so ob njeni 

navzočnosti varni. To veselje doživimo kot poklonjeno. Zanj se ne moremo gnati. Ko starši pogledajo na 

svoje otroke in vidijo, kako napredujejo, lahko na njihovih obrazih zaznamo to veselje.« 

Bert Hellinger  

Naj ogenj srča z ari v meni, v tebi, v nas vseh. Naj z arimo v spos tovanju, ljubezni, radosti, veselju in 

hvalez nosti. Ž elimo vam, da v leto 2020 zajamete vso to radost, ki naj se izraz a v hudomus nosti in 

igrivosti v vseh trenutkih z ivljenja, s e posebej, ko ne vemo, kako in kaj. 

Hvalez no zapojmo pesem srča in z njo poboz ajmo z ivljenje okoli nas. Dovolimo si sreč o zač utiti. Srč no 

ognjeno v letu 2020 vam z elimo sodelavči ISP. 
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IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  

 

Ža tokratna Sistemska zavedanja so o svojih izkus njah z Ins titutom za sistemske postavitve, 

izobraz evanji, delavničami, povezanimi s sistemskimi postavitvami, spregovorili Eva Ferjan (prva 

generačija moderatorjev za organizačijske postavitve), Alenka Tomšič (druga generačija moderatorjev 

za organizačijske postavitve), Anita Hrast (tretja generačija moderatorjev za organizačijske 

postavitve),  Sonja Kodre (č etrta generačija moderatorjev za organizačijske postavitve),  Ema Perme  

(peta generačija moderatorjev  za organizačijske postavitve) in Dušanka Vake (prva generačija 

moderatorjev za druz inske postavitve). 

 

PRVA GENERACIJA MODERATORJEV ZA SISTEMSKE POSTAVITVE V ORGANIZACIJAH IN PODJETJIH  

 

- SILE, KI SO MOČNEJŠE OD NAŠEGA UMA  

 

Eva Ferjan: »Že od malih nog vem, da obstajajo sile, ki so prečej močnejše od našega uma in razuma. V 

najstniških letih sem se še močneje soočila s tem, ko sem se znašla v situačijah, ko sem zelo hotela nekaj 

narediti,  razumsko je bilo povsem logično, da to storim, a ni in ni in ni šlo. In še težje je bilo, ko so mi 

ostali od zunaj pripovedovali, naredi, seveda, kaj ti ni jasno, jaz pa nisem in nisem in nisem mogla. Za 

um povsem logično, a notranje ni šlo. In takrat sem začela raziskovati, se poglabljati vase in raziskovati, 

kaj so tiste niti za našim umom in razumom, ki so lahko tako močne, da nas ustavijo. In seveda, še bolj 

kot to, kako to sprostiti, kaj storiti, da nas ne ustavijo, kako te sile prepoznati, obvladovati.  

Pot raziskovanja me je vodila k številnim pristopom, metodam, učiteljem. Veliko sem se sama naučila 

skozi šport, sprva skozi tek, ki zame večinoma ni bil le tek, temveč mesto soočanja s seboj, mesto aktivne 

meditačije in raziskovanja življenja, lahkotnosti in načinov sproščanja napetosti. Življenje me je vodilo 

tudi na študij psihologije – ja, življenje in znova ne moj um ali razum, kajti kljub drugim več drugim 

izbiram za študij, ki sem jih imela in zgolj zanimanjem za psihologijo, se je v končnem, po spletu 

okoliščin izšlo tako, da sem “pristala” na študiju psihologije . . . ter ga tudi opravila.  

 

Trening mi je dal povsem drugačno dojemanje življenja 

 

A kljub obširnem študiju, odgovorov na svoja vprašanja nisem dobila. Manjkal mi je košček, vedela sem, 

da je še nekaj več za tem in raziskovala sem naprej, številne še druge pristope dela z zavestjo in 

podzavestjo, z energijo.  
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Zanimivo, vsakokrat ko sem spoznala nekaj novega, ko so se mi odprla spet nova vrata in uvidi v 

življenje, se je pred menoj pojavil spet kak drug pristop … kot bi se odpirala vrata različnih dvoran 

gradu.  In tako so pred približno desetimi leti pred mene prišle tudi sistemske postavitve. Ž Natašo 

Čebulj sva se srečali kot udeleženki drugega seminarja s področja energije in vodenja ter med odmorom 

mi je navdušeno pripovedovala o sistemskih postavitvah. Takrat sem prvič slišala za to, a ni minilo 

dolgo, ko sem že sedela pri njej na uvodni predstavitveni delavnici. Znova nekaj povsem novega, 

drugega, drugačnega, ponovno drugi uvidi … 

Žanimalo me je več, sama predstavitev me je pritegnila, in ja, nekajkrat sem se udeležila tudi konkretnih 

postavitev pri njej in pri drugih izvajalcih, dokler nisem prejela povabila na trening za moderatorje 

organizačijskih sistemskih postavitev. Glede na to, da sem do takrat že dobrih deset let delala s podjetji 

– programe za razvoj timov, kolektivov in individualni coaching, sem trening videla predvsem kot 

razširitev področja mojega dela, kot dodatno znanje in pristop, ki ga lahko uporabim pri delu s podjetji. 

Presenetilo pa me je, da trening še daleč ni bil le trening za moderatorje, kjer bi se učili, kako delati s 

podjetji, temveč smo se zelo veliko učili splošnega o življenju, o sebi, delali na svojih tudi povem osebnih 

primerih in se urili v opazovanju, sledenju energiji in povezanosti. Trening mi ni dal le novih znanj za 

delo s podjetji, dal mi je povsem drugačno dojemanje življenja, povezanosti ljudi, situacij, dogodkov. Dal 

mi je zavedanje o tistih silah, ki so močnejše od našega razuma in možnost stika, dostopa in sledenja 

tem silam.  Glede na to, da sem prej in tudi po tem spoznavala še druge pristope dela z zavestjo, energijo, 

spoznavala povezave telesa, čustev in uma, sem tudi znanja sistemskih organizačijskih postavitev 

uporabila in povezala z drugimi pristopi. Marsikaj sem lahko opustila oz. videla, česa oz. katera 

“prepričanj” lahko opustim, kaj pa je tisto, kar zame in za stranko v danih situacijah deluje. Prav tako 

sem z drugimi pristopi dobila povsem drugačen vpogled, uvide in predvsem možnost prejemanja 

sistemskih postavitev.   Žnanja psihologije in še različnih drugih pristopov dela zavestjo in energijo, ki 

sem jih spoznavala v vseh letih se mi vse bolj povezujejo, sestavljajo – celo taka, za katera izgleda, kot 

da se izključujejo. Tako je kot bi posamezne sobe ali dvorane, ki so se mi odpirale, dobile skupen ključ, 

zemljevid, se povezale in vsako se je postavilo na svoje mesto.  

 

Pri delu s podjetji dobivam uvide v dinamike 

 

Bila sem del prve generacije usposabljanja za moderatorje organizacijskih sistemskih postavitev.  Od 

zaključka izobraževanja je sedaj štiri leta. Med tem sem svojo pot raziskovanja še nadaljevala ter 

spoznala in se poglobila še v druga področja dostopov do zavesti.  Preseneča me, kako včasih, po nekaj 

letih pri delu z drugimi pristopi naenkrat povsem drugače dojamem slike oz. uvide, ki sem jih pred leti 

dobila na postavitvah, oz. znanja, ki sem jih prejela na izobraževanju za moderatorje organizačijskih 

postavitev.  



14 

Takrat sem jih dojela drugače, prejela le deloma – toliko, kot sem takrat lahko, a postopoma jih lahko 

prejmem povsem drugače, veliko globlje.  

Veseli me, ko pri delu s podjetju dobivam uvide v dinamike, in najbolj, ko kar “vem” , kaj vprašati, kam 

usmeriti pogovor, da bo stranko vodil k razrešitvi oz. razjasnitvi vprašanja. Veseli me, ko je hkrati v 

mojem življenju več jasnosti, pri mojem delu več jasnosti, predvsem pa imam znanja in orodja, da takrat 

ko pride do “zapletov”, vem, kam pogledati. Vse bolj dojemam povezanosti na videz nepovezanega in 

predvsem, kako ima prav vse, kar se pojavi, nek svoj namen.  

Znanja organizačijskih sistemskih postavitev so vsekakor dale kos k moji sestavljanki življenja. 

Omogočile so mi tudi, da ostale pristope dojemam drugače in res sem hvaležna Nataši, da je ta znanja 

pripeljala v Slovenijo. Kaj vse je še mogoče in kakšne premike vse lahko še naredimo, da bo v Sloveniji 

in svetu še več navdiha, lahkotnosti in pretočnosti?«  

 

Eva Ferjan: »Psihologinja, čoačhinja, mediatorka…, ki na z ivljenje in č loveka gledam 

čelostno. Tako tudi pristopam bodisi h čoačhingu posameznika, k razvoju vodstvene 

ekipe ali seminarju za podjetje. Opaz am, kako smo kot druz ba usmerjeni navzven, k 

doseganju zunanjih dosez kov, zunanjega uspeha in kako smo nauč eni, da sebe (in 

druge) pri tem doseganju zapostavimo, potlač imo, zanikamo v imenu doseganja 

zunanjega rezultata. Žagovarjam, da pravi uspeh prihaja od znotraj, takrat ko pridemo 

do dosez ka z veseljem do tega, kar poč nemo, ko poč nemo z uz itkom in zanosom, pa 

naj bo to uspeh na osebnem področ ju, v s portu ali poslu. Tako gledam tudi na razvoj 

timov, kolektivov in podjetij- pot k gradnji taks nih odnosov, vzdus ja in nač ina dela, da 

zaposleni delajo z veseljem, navdihom in so dosez ki poslediča le tega. V podjetjih, ki 

so pripravljena vzpostaviti delovanje z več  zadovoljstva, veselja in spros č enosti pri 

delu, ter preko tega priti do uspeha, vodi poglobljene kontinuirane oblike programov za razvoj timov, vodstvenega čoačhinga 

in čoačhinga posameznikov.  

 

 

DRUGA GENERACIJA MODERATORJEV ZA SISTEMSKE POSTAVITVE V ORGANIZACIJAH IN PODJETJIH  

 

- HVALA, DA SO MI POSTAVITVE PRIŠLE NASPROTI 

 

Alenka Tomšič: »S postavitvami sem se sreč ala pred dobrimi petimi leti, kar skoraj sovpada z 

ustanovitvijo Ins tituta za sistemske postavitve. Kaks nega pol leta pred tem sem »sluč ajno« spoznala 

Natas o Č ebulj na nekem izobraz evanju. Takrat mi je rekla, da mi o postavitvah ne more kaj več  povedati, 

da je to treba doz iveti. Tako sem od avgusta 2014 redna udelez enka raznih delavnič druz inskih in 

organizačijskih postavitev, ki so me moč no pokličale. 
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Pet let delovanja je sičer kratko obdobje, v katerem pa sta Natas a Č ebulj in Ins titut opravila veliko delo 

in pustila moč no sled za seboj. 52 usposobljenih moderatorjev, prek 1200 udelez enčev delavnič, mnogo 

drugih delavnič, organizačija svetovnega sreč anja moderatorjev organizačijskih postavitev IOČTI 2018 

na Bledu, da ne govorimo o pozitivnih uč inkih na z ivljenje in poslovanje vseh udelez enčev, njihovih 

druz in ter druz inskih ali poslovnih sistemov. Impresivno! In kako neka nevidna sila ureja in spros č a sile 

z ivljenja ter uspeha. Iskrene č estitke Natas i, njenim sodelavkam in tudi vsem nam, ostalim  

udelez enčem, ki smo to zgodbo tudi soustvarjali. Hvala, da so mi postavitve pris le naproti, hvala in 

spos tovanje Bertu Hellingerju za vso njegovo bogato zapus č ino. 

 

Intenzivnost energij je zelo močna 

 

Žanimajo me različ ni osebni pristopi, kombinirani tudi z znanji z drugih področ ij, zato se udelez ujem 

postavitev tudi drugih moderatorjev, domač ih in tujih.  

Na delavničah, kjer so udelez enči iz različ nih drz av, je intenzivnost energij izredno moč na, saj obič ajno 

pridejo v ospredje moč ne kolektivne teme (vojne, posilstva, agresije, strahovi, drz ave, spori …). Redno 

prebiram tudi Sistemska zavedanja, kjer so zanimivo predstavljene spečifič ne teme in posamezniki. 

Kmalu po sreč anju s postavitvami sem se zač ela izobraz evati za moderatorja organizačijskih postavitev 

v drugi generačiji in ga v letu 2016 zaključ ila. Pri vodenju postavitev sem opazila, da mi manjka znanje 

o delovanju č loveka in da tez ave v podjetnis tvu obič ajno izvirajo iz posameznika. Žato sem se po 

enoletnem premoru  v letu 2018  vključ ila v izobraz evanje za moderatorja druz inskih postavitev, kjer 

sem trenutno v drugem letniku in ga bom zaključ ila koneč leta 2020. Poleg Natas e Č ebulj je nas  uč itelj 

tudi Vedran Kraljeta iz Žagreba, ki nas uč i tudi s svojo preudarnostjo, mirnostjo in ranljivostjo. To 

izobraz evanje je predvsem delo na sebi in na svojem druz inskem sistemu, s sos olkami pa č utim moč no 

sestrsko povezavo.  Druz inske postavitve so zame varno okolje, v katerem se lahko odprem kot klientka 

ali kot predstavniča. Žanimivo je, da je oseba izbrana za predstavnika tistega elementa, katerega 

problematiko nosi v sebi, tako da predstavnik »odnese« pogosto več  od postavitve kot klient, saj je 

delez en obč utkov elementa, ki ga predstavlja in s irs ih uvidov tudi pri sebi. Hvalez na sem za vse 

postavitve, v katerih sem na ta nač in odprla pot za res itev mnogih zadev. 

 

Postavitve so me pripeljale do pomembnih spoznanj 

 

Lahko reč em, da so me vse vrste postavitev pripeljale do pomembnih spoznanj o sebi, z ivljenju in svetu. 

Pomagale so mi razumeti in zač utiti, da je vse med seboj povezano, da smo vpeti v moč ne sisteme, na 

kar gledam s spos tljivostjo in sem hvalez na, da sem teh uvidov delez na in jih ob primernih priloz nostih 

tudi delim naprej.  
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S postavitvami in izobraz evanjem sem pridobila s irs i pogled, da smo vpeti v več je sisteme in kaj je zadaj 

za njimi, kaj je tisto več je, na kar s spos tovanjem pogledamo in ne sodimo. Sistemsko znanje uporabljam 

pri svojem svetovalnem delu, da mi s iri pogled, stranke pa lahko opozorim na krs enje sistemskega reda. 

Hkrati pa mi intenzivnejs e zaznavanje energij pomaga pri delu s strankami in odloč anju.  

Obč asno organiziram tudi delavniče s postavitvami, v preteklih letih so bile to organizačijske teme, v  

zadnjem č asu pa prihajajo tudi druz inske teme.  

Delujem tudi v več  delovnih skupinah, kjer vadimo postavitve ali pa sistemsko res ujemo osebne in 

kolektivne teme, predvsem s področ ja ozaves č anja č loves kih potenčialov in dviga zavesti č loveka ter 

njegove velič ine. Smo namreč  več  kot mislimo, da smo.  

Pot iz tretje dimenzije, ki jo obvladujejo strah, boleč ine, bolezni, pohlep, tekmovalnost, konkurenč na 

borba ipd., prek prehodne č etrte dimenzije, vodi v peto dimenzijo, ki bo delovala na sodelovanju, 

podpori, soč utju in ljubezni, je tlakovana tudi s postavitvami. Pot se imenuje red ljubezni in red uspeha.  

 

Alenka Tomšič: »Po pokliču sem univ. dipl. ekonomistka, vedno so me zanimale 

skrivnosti sveta, v s tudentskih letih bolj sočiolos ki in antropolos ki vidiki, kasneje 

pa vse bolj č lovek in njegove globine. Ž e od malih nog imam poseben odnos do 

narave, rada hodim sama po odmaknjenih predelih ali pa po odprtih poboč jih v 

gorah, ko se stopim z okoljem. Obč udujem moč  naravnih sistemov, ki vedno 

najdejo nač in, da gre z ivljenje naprej, tudi v najbolj nemogoč ih okoljih. Obdelujem 

vrt in njivo po biodinamič nih prinčipih, kar me prizemljuje in hkrati povezuje z 

neč im mnogo več jim. Žanimajo me energije z različ nih vidikov in tehnik, s e 

posebej v povezavi z zdravjem č loveka in narave. V zadnjem obdobju je veliko 

moje pozornosti usmerjeno v s irjenje zavedanja o potenčialih č loveka in njihovi 

aktivačiji ter dvigu zavesti. Sičer pa pozimi uz ivam v smuč anju, poleti pa v dolgih plavanjih na morju, vmes pa se ukvarjam z 

roz ami, jogo in berem knjige.« 

 

 

TRETJA GENERACIJA MODERATORJEV ZA SISTEMSKE POSTAVITVE V ORGANIZACIJAH IN PODJETJIH  

 

- POSLASTICA, KI JE SLOVENSKA PODJETJA NE SMEJO ZAMUDITI  

 

Anita Hrast: » Natas o Č ebulj sem spoznala prek udelez be na eni njenih delavnič pred nekaj leti. Skozi 

usposabljanje za moderatorje sistemskih postavitev v organizačijah in podjetjih sem kmalu zatem imela 

priloz nost sebe in njo s e bolje spoznati in nekako smo se vse bolj zač eli povezovati, sodelovati. Tako 

prek projektov kot nadgradenj njenega in mojega dela. 
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Če ne očistimo ran, smo večni ranjenci 

 

Prek sistemskih postavitev kot metode dela sem se nauč ila, da je treba spos tovati red, pripadnost, 

ravnovesje med dajanjem in prejemanjem, zgodovino, hierarhijo, pa tudi to, kar je. Vč asih so nas e 

predstave č isto kaj drugega, dejansko z ivljenje ali nekaj na kolektivni in s e vis jih ravneh pa pokaz e 

resničo, pa naj je ta s e tako neprijetna.  

Preprič anja, ki si jih ustvarjamo v lastnih glavah, nas pogosto omejujejo. In z metodo sistemskih 

postavitev uvidis , kje neko spos tovanje ni bilo izraz eno, kje se nismo zahvalili, prosili, povedali, da 

ljubimo … kje smo koga izpustili ali izvrgli iz sistema, pa nas zato prek dogodkov ali drugih oseb s svojim 

»nagajanjem« na to opozarja. 

Is č emo vrzeli in jih polnimo z ljubeznijo in spos tovanjem do nas samih, druz inskih č lanov, do osebnih 

in poslovnih partnerjev, tudi neznančev, ki nam prekriz ajo pot ali zač nejo po njej hoditi z nami. Kajti č e 

ne oč istimo teh ran, smo več ni ranjenči in rane nam sledijo, pa tudi nas im potomčem, sodelavčem … 

Torej, č e hoč emo sebi dobro in vsem nadaljnjim generačijam, moramo pogledati, kje v druz inskem ali 

poslovnem sistemu se je zataknilo, kje je treba nekaj izraziti, spos tovati, upos tevati, s ele potem lahko 

gremo naprej … In potem smo laz je sreč ni, uspes ni, zdravi, ljubljeni, z dovolj denarja in vsega, kar 

potrebujemo. 

 

Poslovni svet lahko veliko pridobi 

 

Osebno zelo spos tujem Natas o Č ebulj in njeno delo, ki se mu posveč a z e vrsto let. Žlasti pomembno za 

slovenski prostor se mi zdi njeno delovanje na področ ju organizačijskih postavitev. Tukaj lahko poslovni 

svet veliko pridobi na poti do uspeha in to področ je me osebno s e najbolj zanima. Velika podjetja v svetu 

metodo poslovnih sistemskih postavitev uspes no uporabljajo z e vrsto let, tako pri preverjanju 

uspes nosti blagovnih znamk kot uvajanja novih dejavnosti, zaposlovanja ključ nih kadrov ipd.  

Metoda je poslovno orodje za dosego uspeha, ki ga (pogosto na individualnih postavitvah ali na 

sistemskih poslovnih postavitvah za oz ji vodstveni kader) uporabljajo menedz erji na vodilnih pozičijah. 

Verjamem, da se bo to področ je v prihodnjih letih v Sloveniji s e okrepilo. 

Uporaba metode organizačijskih sistemskih postavitev v poslovnem svetu je zato poslastiča, ki je 

slovenska podjetja ne smejo zamuditi. Koristno je tako pri izvedbi projektov kot pri čelotnem poslovanju 

podjetja. Osebno me zanima sistemski pogled na organizačije in razvoj druz be, zato je bilo tovrstno 

usposabljanje za moderatorje sistemskih poslovnih postavitev zame nadvse koristno. Vesela sem, ker 

sem spoznala veliko zanimivih ljudi prek tega usposabljanja.  
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Veliko priložnosti za učenje 

 

S e vedno ne vem, zakaj so me izbrali za č laničo Strokovnega sveta tega Ins tituta, a z veseljem pomagam, 

kjer bom znala. Ž e skozi svoje delo vedno bolj ugotavljam, da več  kot vem, bolj se zavedam, da vem s e 

vedno zelo malo. Žato raziskujem z ivljenje in različ ne metode, ki meni in drugim v osebnem in 

poslovnem z ivljenju pomagajo k napredku. 

Revijo Sistemska zavedanja z veseljem preberem in pogosto tudi komu prepos ljem. V njej so zanimive 

vsebine, ki jih s pripovedovanjem zgodb soustvarjajo vsi č lani tega Ins tituta. Žato iskrena hvala Natas i, 

Damjani, Janji, Katji, Davidu, Marku in mnogim drugim, da soustvarjate ta Ins titut in razvijate to 

strokovno področ je, ki se po idejni zasnovi gospoda Hellingerja sedaj razvija v mnoge različ ne smeri. 

Torej, priloz nosti za uč enje imamo vsi skupaj s e veliko, hkrati pa za nadgradnjo in soustvarjanje te 

metode (ali pa novih) v prihodnje.« 

 

 

Anita Hrast: »Anita Hrast sem univerzitetna diplomirana komunikologinja, 

ekonomistka in magistriča znanosti s področ ja menedz menta neprofitnih 

organizačij. Vodim Ins titut za razvoj druz bene odgovornosti (IRDO) in manjs e 

podjetje Nabium d.o.o. Raziskuje področ je druz bene odgovornosti podjetij in po 

svojih moč eh prispevam k trajnostnemu razvoju. Sem moderatorka organizačijskih 

sistemskih postavitev, kar mi pomaga k osebnim in poslovnim uvidom ter s tem k 

razvoju na mojem strokovnem področ ju. Sodelujem v strokovnem svetu Ins tituta 

za sistemske postavitve in na svoj nač in prispeva k njegovemu razvoju.« 

 

 

 

 

ČETRTA GENERACIJA MODERATORJEV ZA SISTEMSKE POSTAVITVE V ORGANIZACIJAH IN PODJETJIH  

 

- SISTEMSKA ZNANJA SO SPET ODPRLA NEK NOV SVET 

 

Sonja Kodre: »V veselje mi je, da lahko ob 5. obletniči delovanja Ins tituta za sistemske postavitve dodam 

s e svojo kamenč ek v mozaiku, ki ga namen in delo Ins tituta poč asi oblikujeta.  Sistemske postavitve 

pravzaprav poznam s ele dobre dve leti in pol. Žakaj ravno postavitve, niti ne vem. Vem pa, da so mi 

skupaj z vsem delom na sebi skozi različ ne pristope, korenito spremenile z ivljenje na bolje. In so do 

sedaj odkrita najuč inkovitejs a metoda res evanje odnosov in pot k sprejemanju same sebe.  

 



19 

 

Odločila sem se, da hočem živeti 

 

Loč itev, tez ke bolezni v primarni druz ini in finanč ni polom so me pripeljali do roba, kjer sem se odloč ila, 

da hoč em z iveti. Ž iveti drugač e. Ta čena je bila sičer zelo visoka, kajti izgubila sem vse, kar sem mislila, 

da imam. Bilo je zelo zelo tez ko. S ele sedaj po, 7 letih,  lahko pogledam na to obdobje kot najbolj 

transformativno in z velikim spos tovanjem. Vsa največ ja boleč ina se sedaj pretvarja v moč ne osebne 

vire, ki mi pomagajo naprej. 

Ža sistemske postavitve sem prvič  slis ala od prijatelja. Ni mi bilo č isto jasno, kaj to je. Niti kaj bi sam s 

tem. Naslednji pomemben dogodek je bil mamina tez ka bolezen. Ž mamo sva imeli poseben odnos – 

najbolje sem se poč utila, č e sva bili zelo narazen.  Ta najin tez ak odnos me je zač el zelo motit. Mamo 

nisem nikoli pristno objela, ji povedala, da jo imam rada, ni bila moja posebna zaupniča. V »paketu« vseh  

tez av, ki so se dogajale skoraj istoč asno, sem ponovno slis ala za metodo Postavitve druz ine. Tukaj bi baje 

lahko popravila odnos s svojo mamo. Prijavila sem se na delavničo Bos tjana Trtnika kot predstavnik. 

Vendar oč itno sistem ni dovolil, da grem. Dvakrat se je tik pred delavničo mamino stanje zelo poslabs alo 

in sem odpovedala. Ž ivo se spomnim besed g. Bos tjana, ki je situačijo razumel ter mi dal vedeti, da oč itno 

sistem s e ni pripravljen. Odnos z mamo sem tik pred njeno smrtjo sičer malo spremenila, prvič  sem 

č utila neko veliko povezanost z njo. Sedaj lahko reč em iskrena hvala moji mami, ker me je na nek nač in 

pripeljala do sistemskih postavitev. In povem, da sem imela najboljs o mamo na svetu. Le, da to 

spoznavam s ele sedaj. Mama, hvala ti! 

S ele po smrti mame se je moje pravo spoznavanje metode Postavitve druz ine pravzaprav zač elo. Na 

pobudo terapevtke, pri kateri sem iskala pomoč , sem se prijavila na delavničo Postavitve druz ine k 

gospe Natas i Č ebulj. Kako zelo se spominjam njene predstavitve: »Jaz sem Natas a Č ebulj, prva hč i mame 

te in te in oč eta tega in tega. Sem vnukinja …«. Delavniča se mi je zdela tako velič astna in zelo posebna. 

Pa tudi zelo s okantna. Moja druz ina na nek drug nač in, kot sem jo jaz poznala, poslus ala zgodbe in 

pripovedi mojih stars ev. Ponudila mi je pogled v pravo «ozadje«, ki mi je bilo do sedaj nepoznano in zelo 

skrito. … in se je zgodilo, da sem se odloč ila za izobraz evanje Sistemskih organizačijskih postavitev. 

Vedno sem in izhajam iz sebe in svojih potreb. Delam v zdravstvu in v managementu. Organizačije, 

sistemi, pročesi, ljudje, odnosi, to je bil vedno moj priljubljeni svet.  Ta sistemska znanja so spet odprla 

nek nov svet in pogled na moje delo in vpetost v organizačijo. Izobraz evanje je bilo zelo intenzivno in 

uporabno. V module smo vnas ali primere iz konkretnih nas ih delovnih okolij. Situačije prav take, kot 

smo jih videli in doz iveli. Resnič ni svet in stiske. Sproti sem predelovala in res evala svoje tez ave ter 

odnose v sluz bi. Neprečenljivo. Uporabnost in vrednost metode spoznavam vsak dan sproti. Seveda s 

predpostavko, da daje uvid v moz ne sčenarije, res itve, situačije. Ža akčijo in spremembe so s e vedno 

potrebni ljudje ter polna odgovornost in pogum. Tudi moj, nenazadnje.  
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Uvidi niso vedno rožnati 

 

Pri Natas i sem vedno obč udovala to njeno ljubezen do poslovnega sveta in s irino, ki jo je ves č as 

predajala do nas naprej. Seveda uvidi niso bili vedno tako zelo roz nati. Žnala me je sooč iti z realnostjo 

in me pripravila, da sem naredila korak naprej. Vč asih je bil le premik, obrat, vč asih menčanje za 

milimeter, velikokrat pa konkreten korak. Kolikor sem sama zmogla in znala. Spoznanje, da je posel oz. 

dinamika v organizačijah zelo povezana z nas im druz inskim sistemom, je bila razlog, da nadaljujem 

izobraz evanje s e na tem nivoju. In sedaj sem tam … v drugem letniku. Ker izhajam iz zdravstva in imam 

poleg organizačije ter dela z ljudmi rada psihologijo, me je s e  posebno potegnil ta terapevtski del 

izobraz evanja.  

Stkala se je neka posebna vez, spos tovanje in prijateljstvo. Obč udujem njeno kreativnost in vnas anje 

postavitev v vsakdanje z ivljenje. Ob njej pa spoznavam uporabnost metode tudi na drugih sistemih. Kaj 

vse se da s tem narediti, se mi niti sanjalo ni. In s ele spoznavam.  Spoznala sem tudi ostale sodelavke 

Ins tituta – Damijano, Katjo, Janjo in druge sodelavče.  

Pohvalim lahko vse izvirne delavniče. Od postavitev prostora, Metode 5 elementov, Rekonstruktivne 

postavitve, uvodne seminarje, moz nosti sodelovanja kot predstavniče itd.  Vsaka zase je bila zelo 

transformativna.  Vse vaje in treninge. Vsa sreč anja in druz enja. Vesela sem, da sem prek izobraz evanja 

imela priloz nost spoznati različ ne moderatorje – tudi zelo tesne sodelavče gospoda Berta Hellingerja. 

Pa tudi prekrasne ljudi in moderatorje. In različ ne pristope in kombinačije različ nih znanj in metod. 

 

Mesečnik Sistemska zavedanja in poletni kamp  

 

Dodano vrednost delovanja Ins tituta daje tudi redno izdajanje meseč nika Sistemska zavedanja. 

Tematske vsebine so mi pogosto dodatno s tudijsko gradivo. Vedno se me dotaknejo osebne zgodbe in 

uporabnost metode. Ko sem napros ena, da sama kaj napis em, mi je to poseben izziv. Kajti takrat sem 

primorana pogledati nazaj in si priznati tudi svoje korake in rezultate. Tudi male korake, ki niso nič  manj 

pomembni in nič  laz ji kot veliki. To mi pomeni tudi sebi dati neko lastno vrednost in čeno. Si priznati to, 

kar je. In se tudi pohvaliti s tem, kar je. Damijana, hvala ti za tvoj trud in spodbujanje. Tudi to zdravi. 

Hvalez na sem za priloz nost, da lahko napis em s e par besed o svojih sos olčih. Žanimivo je, kako se 

spreminjamo, s č im se ukvarjamo, kaj predelujemo in kako teč e z ivljenje okrog nas v tem č asu. Imam 

krasne sos olče in krasne uč itelje. Obstaja neka nevidna vez, ki nas druz i in si med seboj veliko 

pomagamo. Med nami so se vzpostavila pristna prijateljstva in sodelovanje.  

Nepozabne so skupne udelez be na delavničah z g. Gerhardom Walperjem, ga. Marijo Dolenč.  

Omenila bi s e poletni kamp sistemskih postavitev v Črikveniči.  Koristno, prijetno in nepozabno. 
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Vsa ta znanja in orodja, ki jih sedaj spoznavam in se jih uč im, so neko logič no nadaljevanje z e znanega. 

Uč ijo me spos tovanja in hvalez nosti. Predvsem pa poniz nosti in dela brez sodb. O tem, kar govorim, je 

izkustveno znanje, ne le teorija v glavi. To je č isto druga stvar in deluje. Vse to znanje uporabljam najprej 

zase. Ž njim in vsem, kar sedaj znam in zmorem, predelujem vse tiste tez ave in situačije, ki mi jih vsakdan 

ponuja. Ukvarjam se s tem, kar »pride ven« sedaj v tem trenutku. In mi pomaga z iveti – tukaj in sedaj za 

polno čeno, s spos tovanjem in razumevanjem tega, kar je in kakor je. 

Pri svojem delu imam priloz nost uporabljati vsa znanja in ves č ine, ki jih znam. Delam z ljudmi in lahko 

jim pomagam k spremembam. Predvsem pa sebi, da jih lahko sprejemam, vodim in spos tujem. 

Ž izobraz evanjem sem zač ela iz osebnih razlogov. Vse bolj si z elim ta svoja znanja, izkus nje in ves č ine 

uporabljati tudi za pomoč  drugim.  Narediti nekaj dobrega,  koristnega in uč inkovitega zase in za ljudi, 

ki so pripravljeni narediti spremembe v svojem z ivljenju. Ž elim si vse to DATI NAPREJ.  

Ža koneč bi se rada spos tljivo in iskreno zahvalila za vsa znanja, ljubezen, sprejetost, pomoč , 

ljubeznivost, objeme in srč nost Natas e in vseh ostalih sodelavčev Ins tituta. Nadaljujte vas e delo. Rabimo 

ga. In hvalez na sem, da ga v tem trenutku na nek nač in lahko soustvarjam tudi jaz.  Hvala ker ste! Sreč no 

in vse dobro v letu 2020.«  

 

Sonja Kodre: »Moje ime je Sonja in sem č isto navadna z enska. Nenehno se 

uč im in izobraz ujem. Predvsem pa vse bolj spoznavam in sprejemam samo 

sebe. Sem mama dveh č udovitih hč era, ki se podajata na svojo lastno pot.  

Oboz ujem naravo in gibanje v njej. V prostem č asu zelo rada hodim v hribe, 

potujem, vrtnarim.  Rada delam z ljudmi. In skozi delo v vodenju in zdravstvu 

se sreč ujem z različ nimi č loves kimi usodami in tanko mejo med z ivljenjem in 

smrtjo.  Ljubim z ivljenje. » 

 

 

 

 

 

 

PETA GENERACIJA MODERATORJEV ZA SISTEMSKE POSTAVITVE V ORGANIZACIJAH IN PODJETJIH  

 

- UPORABA METODE SISTEMSKIH POSTAVITEV DAJE ‘POGLED TJA ‘ČEZ’ 

 

Ema Perme: ”Natas a je moja draga kolegiča z e iz s tudentskih č asov. Ž e takrat sva ubirali druge poti, kot 

več ina s tudentov; pedagos ki in andragos ki stroki sva bili, lahko bi rekli, predani z e v zametkih najinih 

kariernih poti. Vmes so minila desetletja, z e iz kakega razloga, sva se sreč ali le tu pa tam, na kaks nem 

končertu ali posvetu. Vsaka po svoje sva se razvijali v velikih delovnih sistemih, kjer sva delovali.  
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Natas o bi v mladih letih lahko na kratko opisala kot energič no S tajerko, ki je dosegla vse, č esar se je 

lotila. Tudi za materinstvo se je odloč ila s e pred zaključ kom s tudija, kar je vedno pogumno dejanje 

mladih mam, ki so odloč ene, da delajo najmanj dva pomembna z ivljenjska projekta hkrati.  

 

Ko te sistem pokliče 

 

Po mnogih letih, kot temu reč e Hellinger, ‘ko te sistem poklič e’, je tudi mene ‘ta pokličal’ in pris la sem na 

Ins titut za sistemske postavitve. Nekaj hujs ih osebnih pretresov v zadnjih letih in priloz nost, ki se mi je 

ponudila, da se pridruz im skupini 5. generačiji izobraz evanja za moderatorje organizačijskih sistemskih 

postavitev, mi je dalo novo priloz nost, da Natas o spoznavam na novo, od blizu. S e vedno je energič na, 

s tajerski naglas s e vedno zveni v njenem glasu, da je nekaj posebnega, najbrz  veste vsi. Dovolite pa mi, 

da jo opis em s e malo drugač e, mimo kos č ka najine skupne zgodovine.  

Natas o kot uč iteljičo sistemskih postavitev doz ivljam z e kot gurujko, čelo s amanko. Vem, da teh nazivov 

ne mara, ker v ljudeh več inoma vzbujajo č ustva strahu in zato najmanj izogibanje, č e ne z e kar zanikanje 

sprejemanja. Vč asih je mogoč e tu s e malo  č loves ke zavisti, ker zmore in zna več , kar je brez truda po 

odpiranju srča in dus e, s ‘prevzetnim’ umom, nemogoč e, ali tez ko doseč i. Pa vendar ji te lastnosti 

pripisujem zato, ker je dragočena uč enka velikega uč itelja Hellingerja, ki je z elel, da njegova metoda 

sluz i ljudem in zato jo je treba s iriti dalje na ljudem razumljiv in prijazen nač in. Ja, in s polno 

odgovornostjo si upam trditi, da Natas i to odlič no uspeva.  Ža vedno ji bom globoko hvalez na za pogum, 

ker je metode pripeljala v Slovenijo, ker vztraja in ubira tudi nove poti njene rabe. Pravzaprav je pravi 

zalogaj, v tako majhno dez eličo pripeljati nekaj tako velikega in zaupati, da je njen č as za spreminjanje 

dojemanja sebe, svojega sistema in vse, kar je za njim ter v povezavi z drugimi, manjs imi in več jimi 

sistemi.  Izkoris č am priloz nost za iskrene č estitke ob prehojeni poti petih let organiziranega, vztrajnega 

dela, razvoja in uveljavljanja metode v Sloveniji v okviru ISP, predvsem pa v veliko moč  s irjenja hvalez ne 

energije in ljubezni srča ter brezmejno spos tljivost dus e.  

 

V nas pustilo večne sledi 

Izobraz evanje in usposabljanje za moderatorje organizačijskih sistemskih postavitev je trajalo v petih 

modulih do zaključ nega izpita, od februarja do oktobra 2019, ko smo pridobile čertifikat Hellingerjevega 

ins tituta z Nizozemske. Kot sem z e zapisala, smo peta generačija moderatorjev, ki jih je usposabljala 

Natas a, in gotovo nas je njena vloga uč iteljiče na nek nač in, za vedno zaznamovala. To leto je na nas 

pustilo več ne sledi in gotovo se moramo s e posebej zavedati odgovornosti, da znanje predamo dalje, da 

zakonitosti, pravila in spoznanja z ivimo, jih uporabljamo in kot pravi Natas a: “Č e ne boste spremenile 

svojega nač ina z ivljenja, potem vam bo s lo slabs e.”  
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V č asu usposabljanja je pročes t. i. transformačije z e tekel pri vsaki od nas, vsako novo sreč anje smo 

imele priloz nost izmenjave ‘nove pojavnosti sebe’ v vsakdanjem z ivljenju. Bile so sreč ne, blage, 

dragočene, tudi boleč e izkus nje. Poleg usvajanju vsebine sistemskih postavitev, kjer so temelji vklesani 

v rede, pravila, vesti in dinamike, smo poznavale sebe v kontekstu svojega sistema. Posebej naporno je 

bilo vč asih videti in sprejeti lastne vzorče, stalis č a in poglede, s katerimi krs imo rede in pravila, pa se 

tega niti ne zavedamo. Poenostavljeno je to pribliz no tako, kot bi te nauč ili napač no voziti avto, pa tako 

vozis  z e deset, dvajset, čelo trideset let in več , potem pa ti naenkrat povedo, da so skorajda vse tvoje 

nauč ene funkčije napač ne ali vsaj na robu pravilnih. In zdaj tako rekoč  ni več  poti nazaj, moras  se 

potruditi staro od-uč iti in prevzeti novo, sičer ni garančije, da bos  s e prez ivel. Tale zapis v najbolj banalni 

obliki branja in razumevanja vzbuja najmanj strah, č e z e ne kar čepetanje nemoč i, pa vendar ni č isto 

tako. Natas a zase pravi, da ni prijazna uč iteljiča ali mentoriča, zagotavljam pa vam, da je poosebljena 

materinska ljubezen do z ivljenja in Hellingerjevo metodo z ivi v svoji največ ji razsez nosti. Žato je 

radosten zgled, da uč enje sledenja lastnemu sistemu, z ivljenju daje odgovore, ki skrbijo za krepost dus e, 

razvijajo talente in dajejo smisel kakrs nemu koli poč etju.  

V č asu usposabljanja za moderatorje organizačijskih sistemskih postavitev smo imele priloz nost 

moderirati tudi realne poslovne primere, v varnem spremstvu Natas e. Č as usposabljanja je prav v 

dragočenih izkus njah prepoznavanja krs enja redov in delovanja dinamik, moč i delovanja polja in pot v 

uvide.  

Je odlič na pot prepoznavanja odgovorov na vpras anja v realnih poslovnih okolis č inah, kot so direktorji, 

podjetniki ali druge vrste vodij, pred pomembnimi poslovnimi odloč itvami. V vseh primerih je pročes 

potekal po ustaljenem protokolu metode: z uvodnim intervjujem, oblikovanjem temeljnega vpras anja 

oziroma problema stranke, s skupnim oblikovanjem ključ nih elementov, ki mu sledi postavitev (op. a. v 

praksi ni vedno nujno izpeljati tudi postavitev, vč asih z e v intervjuju sledijo odgovori in spoznanja). Vsi 

nas i primeri so pokazali, da so stranke pred postavitvijo zase iskale drugač ne res itve in odgovore; prečej 

pogosto so odzivi elementov v postavitvah pokazali popolnoma drugo smer res evanja problemov, na 

katerega stranke niso niti pomislile. Postavljanje pravih vpras anj in definiranje problema, izbira 

elementov, opazovanje z vsemi č utili (kar brez uma) in intervenčijski stavki, ki jih v polju sporoč a sistem, 

so orodja moderatorja. Na prvi pogled prečej misteriozno, v praksi pa metoda preprič a s e tako hladnega 

račionalnista, č e spos tuje sistem in sledi odgovorom, ki jih pokaz e postavitev. Tudi take primere smo 

imeli. Hvalez ne smo jim zanje! 

Izkus nja v pročesu izobraz evanja in usposabljanja za moderatorje organizačijskih sistemskih postavitev 

je posebna. Vedno znova smo se s kolegičami v skupini č udile s irini znanja, vedenja in odzivom, ki so 

sledile v postavitvah. Toliko tega je, kar je pomembno vedeti, in toliko tega je, kar se je pomembno 

‘oduč iti’, da se zmores  preprosto odpreti, obč utiti, slediti odzivu telesa, srča in dus e.  
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Toliko tega je, kar se in nas nauč ijo, tako veliko tega je, kar v sebi zatremo in z e iz katerega razloga ne 

z ivimo svojih talentov, ne izraz amo svojih potenčialov in se prepustimo z e kateremu nareku lastne 

usode. Pročes spoznavanja, da na konču vedno pridemo do preprostih in elementarnih reč i, ki jim je 

Hellinger postavil strukturo sledenja naravnim redom, s tirim nač elom, s prepoznavanjem treh vesti in 

različ nih dinamik, s spos tovanjem do prostora in njegovega vpliva. Oduč iti se rabe uma, preprosto slediti 

vplivu polja in odzivu telesa, je moč , ki daje okvir razumevanja z ivljenja, hkrati pa daje najbolj č iste in 

naravne odgovore. 

Uporaba metode sistemskih postavitev daje ‘pogled tja č ez’ in vč asih sporoč ila dozira ravno s pravo 

mero, da so s e razumljiva nam vsem, ki nam s e manjka ‘ta kos poti’ poznavanja metode in razumevanje 

njenega delovanja. In kdo ve, č e ga bomo prehodili, ker se ne s teje v letih, ampak v neki dimenziji, katere 

imena ne poznamo;  nekateri ji reč ejo stopnja zavesti ali osebnega razvoja, jaz pa dvomim, da je samo 

to. 

 

Sodelavke Inštituta za sistemske postavitve 

 

V č asu usposabljanja smo se sreč ale tudi z drugimi sodelavči ISP. Katja nas je popeljala skozi dragočene 

vsebine higiene moderatorja. Brezmejno smo ji hvalez ne za globino doz ivljanja in prestop ‘č ez’, ki daje 

pogum za lastno raziskovanje in lastno varstvo.  

Janji je Natas a zaupala nas o pripravo na izpit in za njeno č istost sporoč il se ji globoko zahvaljujemo. Brez 

okraskov so in tako natanč na, da ni pomislekov. Odprla nam je drugo okno v modrost sledenja polju. Ž 

Damijano delim en č isto majhen kos č ek odgovornosti pisanja in s irjenja poznavanja metode sistemskih 

postavitev in s poniz nostjo se ji zahvaljujem, ker me tu pa tam povabi zraven ter zdrz i vse, kar se po poti 

zgodi, preden luč  sveta ugleda, za bralče in za zgodovino, dragočen meseč nik.  

Glasilo ISP izhaja vsak meseč, urednis ko taktirko v rokah skrbno drz i Damijana Ž ist, prispevki odraz ajo 

izkus nje udelez enčev. Strokovni prispevki o sistemskih postavitvah, ob pomembnih priloz nostih so 

tematsko usmerjeni. V njih vsakdo najde kaj zase, saj iz njih sije bogastvo Hellingerjeve metode in 

praktič nih ter osebnih izkus enj, ki se z leti zbirajo na slovenskih tleh. Meseč nik je kot kronika dogajanj, 

preplet pomembnih mejnikov in zato dragočena dedis č ina slovenske druz ine sistemskih postavitev, ki  

deluje v okviru ISP, ki tke zavedanja o spoznanjih metode ter njeno z ivljenje skozi mnoge primere. Bravo 

Damijana, za vsakega posebej! 

Poleg usposabljanja za moderatorje organizačijskih sistemskih postavitev sem se v letu 2019 udelez ila 

s e nekaj delavnič: rekonstrukčijskih sistemskih postavitev, dveh delavnič druz inskih postavitev, z eno 

svojih postavitev, delavniče petih elementov ob solstičiju v dečembru.  
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V organizačiji je nekaj posebnega, kar redko sreč as  kje drugje. Vsa pisma (e-pos ta) te nagovarjajo 

osebno, č e se ti zatika z urniki in spremljanjem, imas  vedno prijazen poziv – odlič en opomnik, vmes, v 

obdobju do dogodka. Navodila so natanč na, no vč asih čelo prepodrobna. K delavničam vedno sodijo 

uporabna, prijazna gradiva, ki jih udelez enči prejmemo v tiskani obliki, pogosto pa dodatna s 

povezavami ali v priponkah po e-pos ti. Ža obnavljanje in ohranjanje spominskih sledi je to res ključ no, 

saj je vedno tako, da delavniče z vsebinskimi uvodi hitro lahko zbledijo, č e nimas  moz nosti, da bi preletel 

zapiske in s e kak strukturiran zapis. Da ne pozabim prostora: izobraz evanja in delavniče se odvijajo v 

lepih, svetlih prostorih, odetih v sijoč e barve, v vsakem letnem č asu imajo pridih praznič nosti in udobja. 

O vseh dobrotah, ki se ponujajo na mizi v prostoru ‘za klepet’, ki sičer sluz i tudi individualnim čoačhing 

sreč anjem, sploh ne bi izgubljala besed. Kaviča in č as sta vedno pri roki. Posebej dragočena je miza z 

različ no literaturo, slovensko in angles ko, ki jo je mogoč e kupiti. ISP, vrhunski ste! 

Ž veliko hvalez nostjo in spos tovanjem do sistemov nas e mentoriče Natas e Č ebulj, njenih pomoč nič, ki 

smo jih v posameznih delih usposabljanja imele priloz nost spoznati skozi njuno delo – Katje in Janje ter 

vseh udelez enk, ki smo zaključ ile usposabljanje za mentoriče organizačijskih sistemskih postavitev v 

peti generačiji, lahko povem, da je bila izkus nja brezmejno radodarna. Ž vsakim modulom bolj smo bile 

povezane, vmes pa se je dogajalo vse mogoč e. Poleg vsebine, treningov in postavitev se je vmes dogajala 

tudi t. i. ‘nenadzorovana agenda’. Vsi, ki ste kdaj koli pokukali v polje in v sistem(e) veste, da je z vstopom 

vanj moz na le osebna transformačija, ki se odvija vč asih poč asi, vč asih naglo, vč asih nezavedno … z vsem 

tem dogajanjem v nas in dojemanjem okoliče se sprosti tudi nevidnih duh radovednosti, potreba po 

spremembah. Ja, in nam se je vzporedno dogajalo vse mogoč e. S polno odgovornostjo, da mojih ‘sester’ 

pete generačije nisem vpras ala za tole, bom vseeno napisala.  

V odmorih, ko na usposabljanju zapustimo predavalničo velja Natas ino pravilo, da vsebino in vse, kar se 

je dogajajo v njej, pustimo v predavalniči in se preselimo v ‘prostor za klepet’, kjer so dovoljene vse 

mogoč e druge teme. In nas a fantazija je letela. Usposabljanje nas je zaključ ilo sedem in lahko bi nas 

primerjal s palč ki, kjer je imela vsaka svojo posebno vlogo. Privos č ile smo si nač rtovanje vse mogoč ih 

preobrazb: od zunanjih (eno od kolegič se je v č asu usposabljanja čelo odloč ila za barvanje s kano), do 

mnoz iče notranjih korakov k drugim podobam sebe. V daljs ih odmorih smo si privos č ile najboljs e 

kaviče, ‘ponavljale’ smo vsebino in analizirale primere pročesov postavitev tudi v č asu odmorov za 

kosilo kar ob bazenu Kolezije. V nas i skupini smo se zbrale tako rekoč  z vseh vetrov, različ nih starosti 

(med 30 in 52), iz različ nih delov Slovenije, različ nih pokličnih in delovnih poti, zaposlene v različ nih 

delovnih okoljih (v javnem, zasebnem sektorju; znanosti, v velikih in malih sistemih; od podjetniče, 

direktoriče, arhitektke, ekonomistke, pedagoginje, na mestu vodij v velikih drz avnih in zasebnih 

sistemih …) poroč ene, samske, z najrazlič nejs imi sistemi v ozadjih …  

 

 



26 

Več jo raznolikost si je skoraj tez ko zamisliti. Prav ta raznolikost je najbrz  prinesla dragočen vir za tes enje 

radovednih dus  in rast posebne energije ter ljubezni, ki nas bo povezovala za vedno. Pročes zač etka neke 

oblike transformačije je prinesel tudi spoznanja, ki niso najbolj prijazna, nekatera čelo zelo boleč a, 

ampak v tem sestrskem krogu je bilo mogoč e boleč ino pogledati drugač e, jo razumeti drugač e in jo 

predelati v hvalez nost, spos tljivost in poniz nost, bolje, laz je, uspes no. Ž vsakim novim sreč anjem v petih 

modulih smo delile osebne izkus nje, se uč ile, krotile č ustva, jokale, se smejale … imele smo svoj shangri 

la.  Hvala Natas a, ker si ustvarila pogoje! 

Nas e usposabljanje se je dogajajo tudi v dneh, ko nismo imele modulov po urniku. V č asu priprav na 

zaključ ni izpit nas je Mojča povabila v svojo prelepo his o v Kranju, kjer smo predihale vsebino, po nas i 

očeni, enega najbolj zahtevnih modulov, pregledale vse plakate, in izpeljale dve veliki postavitvi za 

trening moderačije pročesa. Trajajo je čel petek popoldne, pozno zveč er smo si privos č ile s e zabavno 

druz enje, naslednji dan s e eno postavitev. Sledil je s e vzpon na Jos ta, za ene kolesarski, za druge pes  

vzpon. In sistemski vikend je bil popoln.  

Ob vseh teh doz ivljajih so nastajale tudi fotografije in na ‘whatsappu smo ‘sistemske mač ke’. V enem od 

modulov smo v č asu odmorov pris le na idejo, da si ob uspes nem zaključ ku usposabljanja podarimo 

jesensko plovbo po Jadranu. Logistiko smo izpeljale odlič no in uspelo je, 27. oktobra smo se kopali na 

Kornatih v 22 stopinj toplem morju. Bile pa so s e druge radosti in blagoslovi: odlič na druz ba, okusna 

hrana, vse dni je na nas sijalo sonče, s seboj smo imeli tudi nas o mentoričo … Bilo je pravljič no. In nas a 

prvotna ideja, da gremo na jadranje, da bomo tam naredile s e kako postavitev, je bila najstnis ko naivna. 

Natas a nam je na otoku dala s e eno dragočeno lekčijo: zakaj delati postavitev, č e je vse prav in ste 

razigrane in sreč ne. Hvala Mojči in Andreju za profesionalne jadralske spretnosti in varno plovbo! 

 

Ko sistem deluje 

 

Metoda sistemskih postavitev daje globlje vpoglede v dojemanje lastnih reakčij, vedenj in razmis ljanj ob 

posameznih dogodkih, v osebnem in delovnem okolju. Posebej dragočena je v trenutkih, ko smo tako ali 

drugač e prizadeti, ko tez ko sprejmemo bodisi vedenje, sodbe, misli, izjave okoliče bodisi dogodke, tudi 

nesreč e …  neprijetne izkus nje vseh vrst. Takrat je v veliko pomoč  pogled, da smo del več jega sistema, 

vpleteni v trke in/ali sozvoč ja z drugimi sistemi.  

Moje profesionalno delo je vpeto v velik sistem na drz avni ravni, kjer je razlogov za različ na 

nerazumevanja pojavov, reakčij in dogodkov kar prečej. Po metodi sistemskih postavitev je zavedanje, 

da funkčioniranje v tako velikem sistemu zahteva ‘svoj davek’, saj se v njem sreč ujejo sistemi mnogih 

posameznikov, kar nujno vpleta osebne vesti teh posameznikov, z njimi pa delujejo tudi različ ne 

dinamike kolektivnih vesti.  
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V velikih sistemih bi lahko rekli, da deluje mnoz iča podsistemov, kjer se ni mogoč e izogniti različ nim 

dinamikam, kar pa lahko povzroč a različ ne intenzitete zatikanja, po nas e so to nerazumevanja, konflikti, 

ki povzroč ajo slabo delovanje, neusklajenost in nekonstruktivnost. Ž orodji, ki sem jih spoznala, sem z 

rabo prečej na zač etku, vendar ob pomembnih odloč itvah v delovnem okolju posez em po postavitvi z 

listič i ali drugi mali postavitvi. Č aka me nekaj predstavitev metode organizačijskih sistemskih 

postavitev, ko sem vpeta v različ ne okolis č ine v delovnem pročesu, so mi v pomoč  prepoznavanja 

dinamik. Najoz jim sodelavčem in prijateljem pa tudi strokovnim kolegom se ob različ nih priloz nostih 

pojasnila delč ek metode in izkus nje z usposabljanja in stavek ‘…sistem deluje …’, je dobil svojo č istost v 

pomenu per se. 

 

Z veliko ponižnostjo 

 

Sistemske postavitve so me prevzele drugač e in bolj kot vse tehnike in metode, ki sem jih spoznala 

doslej. Doz ivljam jih kot nekaj izjemno velikega, mogoč nega, dragočenega. Vedno znova pa mi odzvanja 

stavek Natas e, ko nam je v č asu usposabljanja poloz ila v srče pomembno misel: Da je pomembno, da s 

postavitvami in širjenjem poznavanja metode nadaljujemo, da ni več poti nazaj in če se ne premaknemo in 

spremenimo obstoječega stanja, nam bo šlo slabše. Visoko spos tovanje do Hellingerja, do vsega, kar je za 

menoj v mojem sistemu in v povezavi z drugimi sistemi, me vodi po znanih in neznanih poteh poravnave 

prejetega znanja. Ž veliko poniz nosti upam, da bom zmogla ujeti val poravnave in s polno odgovornostjo 

prevzemam vse, kar mi sistem namenja. Ko smo v č asu usposabljanja po korakih spoznavale tudi 

postavljanje lastnih čiljev in nanje ubrale postavitev, so bili moji čilji povezani s s irjenjem znanja 

Hellingerjeve metode med strokovne delavče v slovenskem sistemu izobraz evanja odraslih in nekaj teh 

korakov mi je uspelo prehoditi.  

In tu spet verjamem, da je bil pravi č as za vstop na vlak sistemskih postavitev. 

Izkus nja je mogoč na, vseobsegajoč a in brezmejna ter skorajda nemogoč e je, da bi jo č lovek odloz il na 

poličo, da č aka ali potone v pozabo. Premakne te v temeljih lastne biti in pravi blagoslov je v trenutkih, 

ko v z ivljenju boli srče, joč e dus a in gre bolj ali manj vse narobe. Takrat je blagodejen objem za 

sprejemanje vsega, kar se dogaja, in energija, da premaknes  lastne misli odpus č anja, poniz nost, 

spos tovanje in hvalez nost do vsega, kar ti z ivljenje nameni. 

Verjamem, da bom z ISP sodelovala naprej, v drugih oblikah, zaenkrat sem v fazi seznanjanja z metodo 

č im s irs ega kroga ljudi v svoji bliz ini, osebni ali strokovni. Ob tem sem globoko hvalez na, da delujem na 

področ ju, ki mi daje to priloz nost. 

V krogu svojega strokovnega delovanja nač rtujem predstavitve metode s kratko izkus njo postavljanja 

čiljev (osebnih, pokličnih …) in z veliko poniz nosti upam, da bo to droben prispevek k uveljavljanju 

metode v več jem sistemu.  
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Ker delujem v izobraz evalnem sistemu, me oblikovanje uč nih, izobraz evalnih, pokličnih, kariernih  čiljev 

zelo zanima. Ko se mi z ivljenje odvije dalje, upam, da mi nameni delati več  poslovnih sistemskih 

postavitev. O rezultatih teh aktivnosti napis em nekaj č ez pribliz no pol leta.  

V tem trenutku mi preostane le s e – iskrene č estitke za prehojeno petletno pot Ins tituta, velik poklon 

Natas i in vsem, ki ste bili zelo blizu kreiranju zgodbe, in s e na mnoga, mnoga leta s irjenja metode in 

kroga sodelavčev, č lanov, udelez enčev. Sreč no!”  

 

Ema Perme: »Sem andragoginja, ki imam skoraj 30 let izkušenj v praksi, razvoju 

in sistemu urejanja izobraževanja odraslih v Sloveniji. Delujem tudi v 

mednarodnem prostoru, kjer spoznavam tuje prakse s področja izobraževanja 

odraslih, ki jih z zavedanjem domačega prostora skupaj s kolegi vnašam v naše 

kulturno okolje. V prostem času imam rada gibanje, kolesarski podvigi segajo do 

krajših tur, pa do več dnevnih (Paranzana, Blatno jezero, Dolenjska, Bela Krajina 

...). Google pa pove več, če vanj vtipkate Ema Perme 😊.«  

 

 

 

 

PRVA GENERACIJA MODERATORJEV ZA DRUŽINSKE POSTAVITVE 

 

- BILA JE LJUBEZEN NA PRVI POGLED  

 

 

Dušanka Vake: »Skoraj 20 let mineva, odkar sem se prvič  sreč ala z metodo postavitev druz ine. Lahko 

bi rekla, da je bila to ljubezen na prvi pogled in po zač etnem navdus enju in evforiji, ki prevzame 

zaljubljenča, ostaja, tudi po tolikih letih, ljubezen na drugi, tretji in stoti pogled.  

Prvih nekaj let sem obiskovala delavniče Jannusza Kubiaka, ki jih je v Sloveniji izvajal nekajkrat letno, 

ko se je njegova z ena med prazniki vrač ala k svojim koreninam, v svojo domovino. Kasneje sem zač ela 

obiskovati delavniče Mateja S kufče in tam prvič  sreč ala Natas o. Ne spomnim se, da bi govorili, spomnim 

pa se njene visoke postave, dolgih blond las, samozavesti, poguma, odloč nosti. Moj prvi stik z njo je bil 

… odboj na prvi pogled. Veliko let kasneje sem sem ugotovila naravo tega odboja in dobila priloz nost, da 

Natas o uzrem v drugi luč i. 

Leta 2011 sem zač ela sama moderirati delavniče Postavitev druz ine. Po naravi sem uč eč a, z eljna novih 

spoznanj, zato sem vsako leto spremljala, kako bi bilo mogoč e pridobiti nova znanja za moderiranje. Kot 

mamiči dveh majhnih otrok in uč iteljiči v osnovni s oli Hellingerjeva izobraz evanja takrat niso bila zame.  
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V vsakem človeku naletiš nase 

 

In potem, ko tako eno leto spet brskam po Hellingerjevih straneh, naletim na razpisano izobraz evanje 

za moderatorje druz inskih postavitev v Sloveniji. Konč no! V organizačiji Ins tituta za sistemske 

postavitve in SiKon mrez e. Mednarodna kombinačija, enkratno! Izvajalča Natas a Č ebulj in Vedran 

Kraljeta. Hm, izziv. Ljubim izzive! 

Tako sem se  vpisala. Prvo leto izobraz evanja je bilo zame uč enje pri Natas i resnič en izziv. Reflektirala 

mi je namreč  tisto plat mojega druz inskega sistema, ki je, kot se je izkazalo, oč itno s e nisem v čeloti 

sprejela. Njena profesionalna strogost, predanost vlogi uč iteljiče, ki ve, da je odgovorna za kvaliteto 

izobraz evanja, in da zmore iz nas iztisniti največ , kar v danem trenutku premoremo, ni pus č ala prostora 

za ujč kanje ali samopomilovanje, ko smo naleteli na ovire ali hoteli skriti glavo v pesek. Tako sem ob 

njenih odzivih nemalokrat naletela na boleč ino, obč utek nepotrjenosti ali vzoreč »nisi dovolj dobra«, ki 

sem ga poznala iz lastnega otros tva.  

Žahvaljujoč  Natas inemu pristopu sem lahko ponovno prepoznavala, kje sem s e »otrok«, v otros kih 

slikah in ujetostih. Bolj kot sem čelila svojega notranjega otroka in skozi Natas o sprejemala do tedaj 

zavrnjene ali spregledane dele sebe in svojega sistema, bolj je Natas a dobivala drugač no podobo. V 

drugem letniku se mi je zdelo, da imam č isto drugo uč iteljičo. S e vedno strogo, odloč no, a hkrati mehko, 

spodbudno in prizanesljivo. Spoznala sem, da je od mene odvisno, koliko znanja, modrosti, podpore … 

sprejmem od nje. Da lahko tudi od uč itelja vzames  le toliko, kot si vzel od svojih stars ev in prednikov.  

Podobne dinamike so se, vsaj iz mojega zornega kota, odvijale tudi med udelez enči izobraz evanja. Ž 

nekaterimi smo se kmalu zač utile, z drugimi smo potrebovale dalj č asa, da se povez emo. V nekaterih 

sem videla dele sebe, ki so mi vs eč , nekatere so mi kazale tiste dele, ki jih s e odbijam.  

Žavedanje, da v vsakem č loveku pravzaprav naletis  nase, in sprejemanje tega, da so nekateri odnosi 

preprosto bliz ji in nekateri bolj oddaljeni, so pomagali, da se je energija med nami sč asoma lepo 

pretakala. Spoznavanje, kako smo vsi prav tako s ibki kot smo moč ni, prav tako prestras eni kot pogumni, 

polni teme in svetlobe, skratka č isto povpreč no č loves ki, je omogoč ila, da smo sč asoma zadihali v soz itju 

in medsebojni podpori.  Tako si tudi moduli postali intenzivnejs i in premiki hitrejs i. V intervizijskih 

pogovorih pa tudi ob spros č enem neformalnem klepetu smo en drugemu nudili razumevanje, soč utje in 

odkrito brčo v rit, ko je bila potrebna.  

 

Jasneje sem zaznavala, do kod smem posegati v postavitev 

 

Izobraz evanje za moderatorje druz inskih postavitev je dalo piko na i mojemu moderiranju. Bolj sem 

ozavestila svojo vlogo moderatorja, jasneje sem zaznavala, do kod smem posegati v postavitev in kje 

morda kdaj prestopim mejo.  
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Kako zaznavati polje, uvideti dinamike, ki so na delu, kaj ima prednost in kaj pustiti ob strani. Kje je moja 

odgovornost in kje odgovornost stranke. Želo mi je bila vs eč  vsebina modulov, saj smo delali vse – od 

osnov, torej odnos z mamo, oč etom, sorojenči do vpliva travm pa s irs e vpliva kraja in prostora, naroda, 

religije. Dodatno kvaliteto so izobraz evanju prinesli različ ni gostje izvajalči na modulih, npr. dr. Jasna 

Hrnič ič , izmenjujoč i moduli z Vedranom pa so omogoč ili, da smo, kot v druz ini, prejemali znanje in 

ljubezen po dveh različ nih kanalih, dveh različ nih pristopih. Č eprav so bili delovni vikendi res dolgi, so 

hitro minili, saj je bilo ogromno vaj, s katerimi smo skozi postavitve raziskovali svoje sisteme in 

delovanje naravnih zakonov.  

Hvalez na sem za vmesne delavniče, ki jih organizira Ins titut in niso vezane zgolj na druz insko polje – 

kot so postavitve s prostorom ali rekonstruktivne postavitve. Balzam za dus o so tudi nekajdnevni 

poletni intenzivi na morju. Povabila različ nih tujih moderatorjev, ki izvedejo postavitve organizačiji 

Ins tituta, kaz ejo na s irino in odprtost Ins tituta za različ ne pristope. Dopus č anje, da sijejo različ ne barve 

istega barvnega kroga. 

 

Hvaležna Nataši za pogum in odločnost 

 

Po izobraz evanju, ob hkratnem pouč evanju v osnovni s oli in izvedbi delavnič ter individualnih svetovanj 

sem se na zunaj odmaknila od Ins tituta. Vsak ima svojo pot in svoje naloge. Kako se bodo nas e s e 

prepletale, bo pokazal č as. V svojem srču sem hvalez na Natas i za pogum in odloč nost, da s iri mrez o 

moderatorjev, saj tudi tako metoda postaja vse bolj del kolektivne zavesti. Ž Ins titutom ostajam 

povezana tudi prek meseč nika Sistemska zavedanja, ki ga prebiram in z veseljem spremljam, kako se 

Ins titut s iri in kako tudi po tej poti prihajajo uvidi, do katerih lahko pridemo s sistemskim pristopom, 

med ljudi. Posebej se me dotaknejo uvodniki, v katerih Damijana vedno spregovori z osebno noto in 

pokaz e, kako lahko postavitve postanejo del z ivljenja, pogleda na svet, č ustvovanja in mis ljenja.«  

 
Duška Vake: »Sem uč iteljiča slovens č ine, moderatorka druz inskih postavitev, 

osebna svetovalka z znanjem metod karmič ne diagnostike, ThetaHeallinga, 

regresije, progresije, s amanskih pristopov, reiki mojstriča in uč iteljiča. 

Kot uč iteljičo me s e posebej veseli, ko vidim, da se stars i otrok, ki imajo uč ne, 

vedenjske, zdravstvene ali druge tez ave odloč ijo za sistemski pristop res evanja 

tez av. Otrok je namreč  le simptom, pokazatelj nekega neravnotez ja v sistemu 

in nima moč i res itve. Ko grejo stars i na postavitev, pa prevzame odgovornost 

sistem in tisti »ta veliki« v njem, otrok pa se laz je povez e s svojo usodo, svojim 

z ivljenjem, zdravjem in uspehom ter zavzame v druz ini mesto, ki mu pripada 

– mesto otroka.« 
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE OD 2014–2019 
 

V okviru Ins tituta za sistemske postavitve je bilo v petih letih organiziranih več  mednarodnih in domač ih 

dogodkov, nekateri so bili organizirani tudi skupaj s SIKON mrez a iz Žagreba. Omenimo nekatere.  

Prvi več ji mednarodni dogodek je bila tridnevna delavniča z Jan Jacobom Stamom iz Nizozemske, ki je 

poleg tega, da je izvedel delavničo, namenjeno organizačijam in podjetjem tudi podelil čertifikate prvi 

generačiji moderatorjev za sistemske postavitve v organizačijah in podjetjih. Sveč ani dogodek se je odvil 

novembra 2014 v Ljubljani. Ob tej priloz nosti je Natas a Č ebulj poskrbela tudi za prevod knjige Jan Jačoba 

Stama Polja skritih povezav v organizacijskih sistemih. Jan Jačob Stam (roj. 1954) je prvič  pris el v stik z 

druz inskimi sistemskimi postavitvami, ko je delal kot svetovaleč za podjetja. Takoj je dobil zamisel, da 

bi s to metodo lahko pomagal razres iti določ ena vpras anja v organizačijah, s katerimi je sodeloval. 

Udelez il se je več  izobraz evanj v Nemč iji, skupaj s svojo z eno Bibi Sčhreuder je leta 2000 ustanovil 

ins titut Bert Hellinger Instituut Nederland in dve leti pozneje ustanovil zaloz nis ko his o Het Noorderličht 

(Severni sij).  
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V Ins titutu za sistemske postavitve smo v letu 2016 nadaljevali 

razvojni projekt mednarodnega sodelovanja s Hrvas ko z 

organizačijo Sikom mrez a s katero smo skupaj organizirali  dva 

dogodka: predavanje Bibi Sčhreuder (Nizozemski ins titut Berta 

Hellingerja) v meseču marču 2016 v Ljubljani in predavanje 

Gerharda Walperja iz Hellinger Sčienčie v septembru 2016 v Opatiji. 

Bibi Sčhreuder iz Nizozemske je soustanoviteljiča  Ins tituta Berta 

Hellingerja na Nizozemskem, sistemska svetovalka, moderatorka in 

trenerka, ki ima z e več  ko 25. let mednarodnih delovnih izkus enj s 

področ ja sistemskega dela.  

 

Marča 2017 je bila na Bledu v organizačiji Ins tituta za sistemske postavitve organizirana tridnevna 

delavniča Postavitev druz ine trenerja in uč enča Berta Hellingerja, Gerharda Walperja iz Nemč ije. 

Ponovno nas je Walper obiskal novembra 2018, ko je izvedel tridnevno delavničo v Ljubljani.  

Moderira in vodi delavniče za postavitev druz ine po metodi Berta Hellingerja z e od leta 1992. Je 

koordinator Hellingerjevih seminarjev in odgovoren za supervizijo in usposabljanje trenerjev in 

moderatorjev v Nemč iji. Kot profesor predava na Univerzi Jean Monnet v Bruslju, v okviru Hellinger 

Sčienčie je trener in supervizor za druz inske moderatorje tudi v Italiji, na Poljskem, v S viči, Grč iji, 

Frančiji, Rusiji in na Norves kem. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od desne proti levi: Hellingerjevi učenci in trenerji Nataša Čebulj, Gerhard Walper, Vedran Kraljeta in Steffen A. 
Rostock Svendsen.  

 
Foto: Inštitut za sistemske postavitve 
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Foto: Inštitut za sistemske postavitve  

 

 

V organizačiji Ins tituta za sistemske postavitve je na Bledu od 7. do 14. oktobra 2018 potekal velik 

mednarodni dogodek, namenjen zaposlenim v podjetjih, javnem sektorju, organizačijam in različ nih 

projektih. Dogodek ali usposabljanje IOČTI 2018, ki je bil organiziran z e osmič , prvič  v Sloveniji, je 

pomenil čelovit program usposabljanja z inovativnimi sistemskimi orodji za uporabo pri svetovalnih 

dejavnostih, nač rtovanju upravljanja sprememb in razvojnih pročesih v podjetjih, ustanovah, skupinah 

in posameznikih.  

Udelez ilo se ga je več  kot osemdeset udelez enčev iz več  kot tridesetih drz av sveta. Ustanovitelj tega 

usposabljanja je Jan Jačob Stam iz Ins tituta Bert Hellinger – Nizozemskem, ki je IOČTI prvič  organiziral 

2004 v Amsterdamu in od takrat se na vsaki dve leti dogodek organizira v drugi drz avi. 
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Sodelavke Inštituta za sistemske postavitve, njegova ustanoviteljica Nataša Čebulj in Gunthard Weber. Od leve proti 

desni; Janja Rebolj, Gunthard Weber, Nataša Čebulj, Damijana Žišt in Katja Greif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ins titut za sistemske postavitve 
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V okviru Ins tituta za sistemske 

postavitve in Sikon mrez a iz Žagreba 

so bili organizirani tudi mednarodni 

kampi v Vodičah (2015) in Črikveniči 

(2017 in 2018). Udelez ili so se ga 

udelez enči iz Slovenije, Srbije in 

Hrvas ke. V Vodičah sta ga vodila 

Natas a Č ebulj in Vedran Kraljeta,  

v Črikveniči pa se jima je pridruz il s e 

Steffen A. Rostočk Svendsen iz 

Norves ke.  

 

 

 

 
Foto: Ins titut za sistemske postavitve 
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Aprila 2019 je bila v Ljubljani tridnevna delavniča Postavitev druz ine z Mario Dolenč, Slovenko, ki z ivi 

v Avstraliji. Maria Dolenč je ges talt terapevtka in moderatorka sistemskih postavitev, svetovalka za 

tez ave z odvisnostmi ter trenerka in akreditirana supervizorka PAČFA s 25-letnimi izkus njami na 

področ ju terapevtskega dela.  Zadnjih 12 let dela kot družinska terapevtka pri South Pacific Private in je 

klinična supervizorka. Je ena od vodilnih pri Gesthalt Therapy Sydney. Sistemske postavitve je pripeljala v 

Sydney.  Več kot deset let izvaja delavnice sistemskih postavitev po celem svetu in vodi treninge za 

moderatorje sistemskih postavitev. Organizirala je prve tri Australasina Constellations Intensive. V svoje delo 

vključuje delo Byron Katie.   

 
 

 
Foto: Natas a Č ebulj  

Na fotografiji Maria Dolenc in ustanoviteljica ter direktorica Inštituta za sistemske postavitve Nataša Čebulj v Avstraliji.   
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Z učiteljico dopolnilnega pouka slovenščine v Švici Anjo Dobrovc smo se na Inštitutu za sistemske postavitve, 

Nataša Čebulj in Damijana Žišt, odločile za izvedbo projekta z naslovom Slovenske ljudske igre naših babic 

in dedkov. Dvanajst delavnic smo ob delnem sofinanciranju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v 

zamejstvu in po svetu izvedle od 26.–30. avgusta 2019 v Švici v krajih Basel, Liestal, Bern in Baden, in sicer 

v petih oddelkih dopolnilnega pouka slovenščine pri učiteljici Anji Dobrovc. Organizator in financer 

dopolnilnega pouka slovenščine je Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. 

Udeleženci delavnic so bili učenci dopolnilnega pouka slovenščine v Švici vseh starostnih skupin (v 

nadaljevanju učenci DPS) ter njihovi sorodniki. Za izvedbo delavnic na omenjeno temo smo se odločile, da 

bi slovensko govoreči otroci, najstniki in odrasli Slovenci v Švici skozi stare slovenske basni, pesmi, 

izštevanke  in igrice spoznali, kako so se v preteklosti igrali naši dedki in babice v Sloveniji.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Inštitut za sistemske postavitve 
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VI. FOTOGALERIJA 
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