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                                                                                                                                                                                       “Pogosto si predstavljamo, kakšno naj bi bilo videti srečno otroštvo  

                                                                                                                                                                                       in kaj naj bi nas najbolj pripravilo na življenje.  

                                                                                                                                                                                       Torej, ljubeči starši, ki so brez napak, sočutni, vedno na razpolago  

                                                                                                                                                                                        in ko nas v vseh pogledih spodbujajo in nas obvarujejo slabega.     

                                                                                                                                                                                        Vendar pa, ko gre takšnim otrokom kasneje v življenju, kaj vedo o teži 

                                                                                                                                                                                        življenja in kako uspešni bodo.  

                                                                                                                                                                                         Ko bodo morali preživeti v težkih okoliščinah,  

                                                                                                                                                                                         bodo imeli v primerjavi s tistimi otroci, ki so imeli težko otroštvo, 

                                                                                                                                                                                         več težav.  

                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                   Bert Hellinger v knjigi Ljubezenske zgodbe.                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                  SISTEMSKA ZAVEDANJA 

                                      Mesečnik Inštituta za sistemske postavitve  
                                             št. 21, januar 2019 
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Naslov: Sistemska zavedanja, januar 2019,  številka 21 
 
Izdajatelj:  
Inštitut za sistemske postavitve 
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana  

 

http://www.sistemske-postavitve.com/druzinske-postavitve 

Elektronski naslov: sistemske.postavitve@gmail.com  

Kontakt: (+386) 41 975 008 

Urednica: Damijana Žišt  

Lektorirala: Aleksandra Repe 

 

 

V kontekstu družbene odgovornosti (zmanjšanje stroškov, onesnaževanja okolja) so novice v elektronski obliki. Za vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji. 

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  
 
Pozdravljeni drage bralke in bralci,  

 

pred vami je nova, 21., številka mesečnika Sistemska zavedanja, ki ga izdajamo na Inštitutu za 

sistemske postavitve. V njem vam bomo predstavili ključne dogodke Inštituta za sistemske postavitve.  

Med njimi bo tridnevna delavnica o postavitvi družine z Mario Dolenc, Slovenko, ki že dolga leta živi v 

Avstraliji. In z Gerhardom Walperjem, ki smo ga inštitutu gostili tudi lani novembra. Sicer pa boste, 

drage bralke in bralci, deležni različnih vrst postavitev, ki vam lahko pomagajo spremeniti življenje.  

Večkrat me ljudje sprašujejo, kaj je to postavitev družine in  kako deluje?  

Običajno jim povem, da je to zelo zanimiva energetska metoda, ki deluje tudi, če vanjo ne verjamemo.   

Ko imamo svojo postavitev, deluje na nas in na celoten družinski sistem, saj se v postavitvi nekaj, kar je 

bilo generacije nazaj zaklenjeno, če se lahko tako izrazim, odklene. Običajno gre za travmatične dogodke, 

ki so povzročili veliko bolečine v našem družinskem sistemu in ko je bil eden ali več članov naše družine 

izključen. Zato posameznikom ali celi družini generacije ne gre dobro. Kot bi rekel oče metode 

Postavitev družine, Bert Hellinger, ko je neka travma v družinskem sistemu, ko se je nekaj zavozlalo ali 

zaklenilo, ljubezen ne teče naprej v naslednje rodove družine. In ko se na postavitvi družine, ki jo ima 

posameznik, s spoštovanjem pogleda na naše prednike in njihove usodne vpletenosti, ko se nekaj 

razreši, ljubezen znova steče in se življenje posameznika ter njegovih družinskih članov začne 

spreminjati, običajno na boljše.  

Včasih se zgodi, da gre kakšnemu družinskemu članu po postaviti 

nekoliko težje v življenju, vendar to v glavnem zato, ker vzame nazaj od 

svojih potomcev svoje breme in ga lahko potem preloži nazaj, na svoje 

starše. In potem se mu življenje znova izboljša.  

Zanimivo je tudi videti, kako omenjena metoda deluje v organizacijah  

in podjetjih ter pomaga pri izboljšanju odnosov ter delovanju in 

organizaciji podjetja oziroma same organizacije.  

Metoda postavitev družine ni čudežna metoda, vendar pa nam pomaga, 

ko smo nanjo pripravljeni. To pomeni, ko smo pripravljeni nekaj 

razrešiti in spremeniti v svojem življenju. Vendar to ni vedo lahko.  

Včasih je lažje vztrajati v neki svoji življenjski zgodbi, kot pa se 

premakniti naprej. Vendar nas to drži na mestu in ni premika, razvoja.  

Zato verjamem, da nas metoda Postavitev družine najde takrat, ko je čas 

in ko smo pripravljeni za nov korak v življenju. 

                                                                                                           Damijana Žišt 
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II. DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE V LETU 2019 

 

Foto: Pixabay 

 

V Inštitutu za sistemske postavitve vam bomo tudi v letu 2019 ponudili zanimive delavnice, družinske 

postavitve, sistemske postavitve v organizacijah in podjetjih, bazi postavitve in novost tj. Sistemske 

postavitve kraja in prostora. Vse delavnice bo izvajala ustanoviteljica in direktorica Inštituta za 

sistemske postavitve Nataša Čebulj, dolgoletna članica organizacije “Hellinger Sciencia” Bert in Sophie 

Hellinger. Uvodne delavnice pa bosta poleg nje vodili še njeni učenki in moderatorki družinskih 

postavitev ter sistemskih postavitev v organizacijah in podjetjih Katja Greif in Damijana Žišt ter 

diplomanti za moderatorje družinskih postavitev pod mentorstvom Nataše Čebulj. 

Nataša Čebulj je na svoj Inštitut aprila povabila tudi dolgoletno moderatorko družinskih postavitev 

Marijo Dolenc, Slovenko, ki že dolga leta živi v Avstraliji, in bo izvedla dvodnevno delavnico. Zato vam 

bomo v tej številki predstavili dogodke, ki se bodo odvili na Inštitutu za sistemske postavitve na 

Mencigerjevi 7 v Ljubljani in na katerih ste zelo dobrodošli. Vabljeni! 
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POSTAVITEV DRUŽINE 

 

S postavitvijo družine sem se srečala pred desetimi leti, približno osem let nazaj pa sem imela svojo prvo 

postavitev, od takrat jih je bilo še veliko. Najbolj mi je v spominu ostala prva, pri mojem kasnejšem učitelju 

Vedranu Kraljeti v Zagrebu. Precej dobro se še spomnim te postavitve, in od takrat  mi je bilo marsikaj bolj 

jasno v mojem življenju. Lažje je. Od takrat je moje življenje povezano s postavitvami družine. Leta 2014 

sem pri Nataši Čebulj na Inštitutu za sistemske postavitve najprej končala izobraževanje za moderatorja 

sistemskih postavitev v organizacijah in podjetjih, leta 2018 pa sem postala moderatorka družinskih 

postavitev. Moja draga mentorja sta bila Nataša Čebulj in Vedran Kraljeta. V vseh teh letih sem spoznala 

tudi veliko čudovitih ljudi, ki so prek postavitev tako ali drugače za vedno povezani z mano in mojim 

življenjem. Zato v tem mesečniku nagovarjamo tudi vse tiste, ki metode še ne poznate, da jo spoznate na 

naših uvodnih seminarjih v Ljubljani in Mariboru. In da začutite kako deluje in spreminja vaše življenje.  

Metoda Postavitev družine je metoda, ki temelji na dejstvu, da smo srečni in uspešni šele takrat, ko smo 

v slogi in soglasju s svojim družinskim sistemom. Omogoča iskanje rešitev, ki jih imamo zaradi 

povezanosti s težavami v družinskem sistemu. Z njo pridemo v stik z brezpogojno ljubeznijo, ki teče 

prek življenja skozi naš družinski sistem in nas resnično zdravi.  S tem drugače sprejemamo sebe in 

naše družinske člane. Uvidi v dinamike in dogodke našega družinskega sistema nam dajejo novo 

življenjsko moč. Metoda razrešuje odnos s samim seboj (zdravje), odnos s starši, otroci, partnerji, 

odnose z vsemi tistimi, ki pripadajo družini. 

Metodo je razvil danes 93-letni Bert Hellinger iz Nemčije s svojim dolgoletnim delom. Razširjena je po 

svetu v več kot 40 državah. Zasnovana je na fenomenološkem pristopu. Metoda Postavitev družine 

razrešuje različna področja, in sicer zdravje in bolezen, partnerstvo, spolnost in srečno partnerstvo, 

odnosi v družini: starši otroci, osebni in poklicni uspeh, denar in življenje, travme, strahovi in fobije. 

Kako poteka metoda Postavitev družine? 

 

Udeleženec, ki pride na delavnico, si za pripravo napiše svoje družinsko drevo, kolikor ga pozna. Ko pride 

na vrsto za postavitev, se na podlagi razgovora z moderatorjem odloči, katera tema, ki jo želi rešiti, je 

zanj v tistem trenutku najpomembnejša.  

Nato si v skupini udeležencev, ki so prišli na postavitev, poišče predstavnika zase in za temo, npr.  za 

svojega zakonskega partnerja, za otroke, očeta, mamo, brate in sorodnike. Ko se ti potem zberejo in 

mirno prepustijo procesu, zaznajo občutja in misli ljudi, ki jih zastopajo.  
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Tako se v zelo kratkem času razjasnijo družinski dogodki z vsemi svojimi, s trpljenjem prepletenimi 

odnosi.  

Podzavestna, slepa ljubezen, ki prinaša trpljenje notranjega otroka, se prek doživetega vpogleda 

vpletenosti spremeni v “zavestno ljubezen”, ki spoštuje in ceni usodo drugega in ki stoji za posledicami 

svojih dejanj. S premiki družinskih članov nastane slika, ki deluje pozitivno. Moderator pusti 

sodelujočim, da izgovorijo stavke, ki razvežejo magičen urok “slepe ljubezni”. Tako lahko na koncu 

postavitve načela ljubezni delujejo globoko v dušo udeleženca, zato lahko steče moč za novo delovanje. 

Življenje je odnos, je srečanje z nekom drugim. Najbolj intenzivne odnose doživimo v družini in rodbini. 

Prav tukaj, pri koreninah naše biti, je posameznik pogosto prepleten z drugimi usodami svoje družine.  

Te nezavedne usodne vpletenosti delujejo prek več generacij in vodijo k boleznim, osebnim neuspehom 

in celo do samomorov. Ta načela veljajo na različnih področjih življenja: partnerski odnos, odnos starši – 

otroci, ločitev, posvojitev, incest, zgodnja smrt, samomor, vpletenosti po lastni krivdi, umori (vojni 

zločini), izguba domovine; pregnanstvo, bolezni (zasvojenosti, bolezensko hujšanje, anoreksija, 

invalidnost, splav …). 

Udeleženec brez postavitve lahko sodeluje kot predstavnik pri postavitvi družin ostalih udeležencev; 

postavitev družine se globoko dotakne vseh sodelujočih in učinkovito vodi k zdravilnim preobrazbam. 

Proces postavitve družine služi tako rekoč kot ogledalo, v katerem so vidne bolezenske dinamike 

medčloveških odnosov, kot so jih doživeli vsi udeleženi. Tukaj se dogajajo zelo zgoščene človeške usode: 

tako globoko hrepenenje po pripadnosti kot tudi potreba po izravnavi in pravičnosti znotraj roda. 

Najprepričljivejša moč postavitve družine je, kot lahko vedno znova opažam, v doživetem izvajanju 

vpletenosti ter rešitvi in to iz oči v oči. 

Proces postavitve družine poteka dostojno, in sicer v varovanem prostoru. Vsi udeleženci, ki so prisotni 

na seminarju, imajo do udeležencev, ki imajo postavitev, največje možno spoštovanje. Sodelujoči 

dogajanja ne komentirajo in ne ocenjujejo. Vsi smo zavezani k molku. 

Predhodni pogovori načeloma niso potrebni. Dovolj je spontan pristop v proces postavitve družine v 

terapevtski skupini ob koncu tedna. Udeleženec mora vsekakor imeti na razpolago najpomembnejše 

informacije o svojih prednikih (o težkih usodnih dogodkih). Tik pred postavitvijo se v pogovoru med 

udeležencem in terapevtom naredi pregled celotne situacije. 
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Na čem temelji postavitev družine? 

 

Način dela temelji na spoznanjih Berta Hellingerja o duši družine, vesteh, naravnih zakonih in njenih 

načelih. Pri postavitvi družine izberete predstavnike za očeta, mater, sestre, brate in druge družinske 

člane ter jih postavite v prostor. Tako postane vidna notranja slika vaše družine, nato z iskanjem 

razrešitve notranjih konfliktov omogočim ljubezni, da ponovno steče. 

Komu je namenjena metoda in kako pomaga postavitev družine? 

Načeloma pridejo na delavnice tisti, ki imajo težave s samim seboj, s partnerji, svojimi starši ali svojimi 

otroki oz. drugimi ljudmi v njihovi bližini. Večinoma se pokaže, da so v našem življenju najpomembnejši 

odnosi s starši. Ta metoda pomaga izboljšati te odnose. Težave, s katerimi se srečujemo ljudje, pogosto 

izvirajo iz problematičnih odnosov v družini.  

Na delavnice/seminarje pridejo tisti, ki iščejo rešitve družinskih, partnerskih ali celo službenih 

problematičnih odnosov in težav, ljudje z različnimi boleznimi, tisti, ki imajo težave z raznimi oblikami 

zasvojenosti (hrana, kajenje, mamila, delo …) ali njihovi sorodniki. Pridejo tudi tisti, ki se v življenju 

vedno znova srečujejo s podobnimi težavami in konflikti, zato bi jih radi končno rešili ter naredili korak 

naprej. Vedno znova prihajajo na seminarje tudi zdravniki, bioenergetiki in različni socialni delavci, saj 

lahko tukaj pogledajo na težave iz povsem novega zornega kota. 

Ta metoda se v zadnjih 10. letih uveljavlja tudi na področju pedagoškega in svetovalnega dela. Še posebej 

je pomembno, kako pedagog, svetovalec, socialni delavec, vzgojitelj gleda na otroka, učenca, varovanca. 

Metoda omogoča, da na njegov družinski sistem pogledamo z drugega vidika – z vidika večjega 

spoštovanja in sprejemanja. 

Kako deluje postavitev družine? 

 

S postavitvijo lahko vidimo, ali je bil kdo izključen iz družine, ali želi kdo umreti ali izginiti. Potem se s 

pomočjo postavitve išče rešitev. Pri tem nam postane vidno, da iste sile, ki vodijo k bolezni, vodijo tudi k 

rešitvi. To pomeni, da ista ljubezen, dokler je nevidna, vodi v bolezen, ko pa postane vidna, lahko vodi k 

rešitvi. Postavitev pusti močan vtis tudi na vse prisotne, saj nam pokaže, kakšne sile delujejo v 

posamezni duši. 

Za vse tiste, ki želite metodo spoznati, to pomeni, da še niste imeli postavitve družine na lastno temo, se 

priporoča, da se udeležite uvodnega seminarja Postavitev družine.  
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Seminar je namenjen tistim, ki želijo spoznati fenomenološko metodo in se prepričati, če je način dela 

primeren zanje. Na seminarju predstavimo metodo in naredimo primer ali dva strukturne postavitve. 

Tako se udeleženci teoretično in praktično seznanijo z načinom delovanja metode, prav tako pa lahko 

skozi proces postavitve dobijo uvid za svoj specifični primer.  Priporoča se vsem, ki se odločajo za lastno 

postavitev – bodisi v skupini ali individualno. Metoda Postavitev družine je posebna energetska 

sistemska metoda, ki temelji na dejstvu, da smo uspešni šele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim 

družinskim energetskim sistemom. Namenjena je iskanju rešitev, ki so povezane s težavami v družini in 

razrešitvi družinske karme. Na fenomenološki energetski način nam pomaga, da pridemo v stik z 

ljubeznijo, ki nas resnično zdravi. S tem drugače sprejemamo sebe in naše družinske člane. Dobimo 

uvid v naš družinski sistem, kar nam daje novo življenjsko moč. 

Uvodni seminarji bodo v Ljubljani in Mariboru. V okviru Inštituta za sistemske postavitve bo Nataša 

Čebulj vodila štiri delavnice Postavitev družine. 

Odnos starši otroci – odnos z mamo, odnos do življenja 

Delavnica bo  23. marca 2019. 

Odnos starši in otroci: odnos z očetom, odnos do sveta in kako komuniciram z drugimi   

Delavnica bo 20. aprila 2019.  

Partnerski odnos– (Ne)srečno partnerstvo 

Delavnica bo 25. maja 2019. 

Odnos med sorojenci, bratje in sestre med seboj. Moje mesto v družini.   

Delavnica bo 15. junija 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Foto: Pixabay 
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POSTAVITEV DRUŽINE Z MARIO DOLENC: 0 zdravju in bolezni posameznika, parov, staršev in otrok. 

O konfliktu, spravi in sreči. O domu, domovini, zemlji in prostoru.  

Seminar  bo od 11.–14. aprila 2019.  

 

Maria Dolenc  je Geštalt terapevtka in moderatorka sistemskih postavitev, svetovalka za težave z 

odvisnostmi ter trenerka in akreditirana supervizorka PACFA s 25-letnimi izkušnjami na področju 

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 ter vodi treninge za moderatorje sistemskih postavitev. Organizirala je prve tri Australasina 

Constellations Intensive. Glavna tema seminarja in delavnice je Zdravljenje s postavitvami & delom 

Byron Katie z Mario Dolenc: Odkrijte učinkovito, uvidov polno pot – Poglejte za svojo odvisnost in 

destruktivne vzorce vedenja v svojem življenju. Sistemske postavitve in delo Byron Katie je pristop, ki 

človeka podpre pri osvoboditvi pred trpljenjem, odkrije skrite dinamike in zdravi zapletanja v odnosih 

ter družinskih sistemih. Naša 2,5-dnevna delavnica ponuja potencial, da preusmerite vaš pogled na 

sebe, svojo družino in življenje z razumevanjem in se kreativno prilagodite za upravljanje z 

življenjskimi okoliščinami. Marijina edinstvena prisotnost in moč teh metod vam nudita podporo in 

napotke o tem, kako v celoti stopiti v življenje.  

Seminar je namenjen vsem, ki želite poglobiti razumevanje fenomenološkega pristopa Sistemskih 

postavitev, ki se zavedate pomena lastnega zdravja in si želite tega zase, za svoje najdražje, svoje 

podjetje in zaposlene ter ker čutite, da je za vašimi težavami nekaj, kar ne morete doseči le z umom. 

 

POSTAVITEV DRUŽINE Z GERHARDOM WALPERJEM: Novi pristopi k postavitvi družine: s 

posamezniki, pari, starši in otroci o konfliktu, spravi in sreči – o bolezni, ljubezni in zdravljenju 

 

Seminar bo od 25. – 27. oktobra 2019 

 

Inštitut za sistemske postavitve že tretje leto gosti enega najtesnejših Hellingerjevih učencev in 

trenerjev, Gerharda Walperja. Leta 2017 smo ga gostili na Bledu, leta 2018 in 2019 v Ljubljani.  

Seminar je namenjen vsem, ki želite poglobiti razumevanje novih pristopov Berta in Sophie Hellinger. 

Tistim, ki želite doživeti tihe premike duše, ki na nežen način kaže korenine naših težav. Odkrijete pot 

sprememb do radosti, ljubezni in sreče – z nežnimi gibi fenomenološkega pristopa v naše srce in dušo 

ponovno vključimo vse, kar je izključeno, zatirano in pozabljeno.  
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SISTEMSKE POSTAVITVE KRAJA IN PROSTORA 

 

Na Inštitutu za sistemske postavitve vam letos predstavljamo tudi posebne postavitve kraja in prostora, 

ki nam dajo marsikateri odgovor, vezan na naš dom in kraj, v katerem živimo.  

Zemlja ima največjo moč, se vedno znova in znova pokaže na postavitvah. In če se je zgodilo karkoli 

negativnega v zvezi z zemljo, na primer goljufija pri prodaji zemlje pred mnogimi leti, se vzorec te 

bolečine, ko je bil nekdo ogoljufan, prenaša iz roda v rod tistih, ki živijo na tej zemlji in imajo na njej 

hišo, v kateri niso srečni.  

S postavitvijo pa se razkrije, kaj se je v preteklosti dogajalo z zemljo in domom. Nato se s spoštovanjem 

pogleda na osebe in dogodke, ki so usodno zaznamovali neko obdobje in življenje na tej zemlji in domu, 

postane lažje.  

 

S postavitvijo prostora in kraja lahko dobimo odgovore na naslednja vprašanja: Kakšen je spomin 

krajev in prostorov? Kako kraj in prostor omogočata, da živimo zdravo, srečno in smo poslovno 

uspešni? 

 

Sistemske postavitve omogočijo, da nevidne sile postanejo vidne, in nam omogočijo, da za kraj in prostor 

lahko zaznamo red in omejitve nevidnih sil, ki nam omogočijo, da živimo in delamo zdravo in uspešno.  

Odgovorimo si lahko na naslednja vprašanja: 

- kakšne so energije kraja, prostora, doma, v katerem živim, 

-  smo v družini zdravi in se počutimo dobro, 

-  kako moje stanovanje lahko postane dom, 

-  kako to, da ne moremo prodati ali najti stanovanja, hiše, 

-  kaj narediti, da nas prostor, v katerem živim z družino ali sami, podpira, da smo zdravi in srečni, 

-  kako lokacija, kjer imam poslovne prostore, podpira moj posel, poklic, delo, 

-  zakaj mi je v prostoru neugodno in zato mogoče zbolevam in sem pod stresom, 

- kaj naredim,  da prostor v katerem delam, podpira mene, moj posel in moje zaposlene pri 

uspehu.  

 

 

 

 

 



12 

 

 

BAZI-ASTROLOŠKE ENERGETSKE POSTAVITVE 

Kaj je BaZi energetska postavitev in kako deluje? 

V Inštitutu za sistemske postavitve vam bomo letos predstavili tudi posebne bazi-astrološke energijske 

postavitve, kjer preko postavitev vidimo kateri so naši največji potenciali. Po postavitvi pri Nataši 

Čebulj, ki vodi delavnico, posamezniku, ki se udeleži postavitve, izdela tudi astrološko karto in iz nje 

izvemo marsikaj zanimivega. Jaz sem bila na primer prijetno presenečena, ko sem med drugim izvedela, 

da sem element voda, in to celo ocean. To mi je marsikaj povedalo o meni (da ne znam postavljati mej v 

življenju, da ne maram, da me kdo omejuje, da rada potujem….). Zato bi omenjene postavitve priporočala 

vsem, ki želijo še kaj novega izvedeti o sebi.  

BaZi energetska postavitev se postavi na podlagi bazi energetskega profila osebe. Na delavnici 

postavimo predstavnike za elemente, ki predstavljajo vse potenciale vašega življenja. Z BaZi energetsko 

postavitvijo se vzpostavi pretok med posameznikom in vsemi potenciali njegovega življenja. 

Pogoj za izvedbo Bazi energetske postavitve je priprava Bazi karte, za katero potrebujemo datum 

rojstva (leto, mesec, dan in uro) osebe. 

Na delavnici z metodo sistemskih postavitev sprostimo blokirane potenciale posameznika. Cilj 

sistemskih postavitev je prepoznavanje globokih sistemskih signalov, ki vplivajo na vse naše odnose v 

življenju. Z njimi dobimo uvid v naše težave in s tem lahko povrnemo harmonijo v svoje življenje. 

Sistemska postavitev pokaže energijske sile, ki vplivajo na vas osebno. Te sile se lahko uskladi na načine, 

ki vas razrešijo zapletenosti. Z uporabo fenomenološke perspektive je postopek enostaven, kar 

omogoča, da se premaknete naprej z jasnim razumevanjem tako, da vaša težava ni več nepremična. 

Rešitev v sistemski postavitvi deluje tako, da se celoten sistem sprosti in ponovno dobi svojo moč ter 

vitalnost. 

BaZi energetska postavitev je ponovna povezava z vsemi življenjskimi viri, talenti in priložnostmi. Na 

podlagi strukture, dinamike in energije elementov v postavitvi najprej dobimo uvid, kje ni moči in kaj je 

treba narediti, da se moč pridobi. 

Delavnica bo 9. februarja 2019.  

 

 

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/bazi-astroloske-energetske-postavitve/?t=1549724400
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ORGANIZACIJSKE POSTAVITVE 

Marsikdo je presenečen, ko se na postavitvi, kjer ga zanima nekaj, kar se dogaja v njegovem podjetju ali 

organizaciji,  to tudi pokaže, neke skrite dinamike, ki jih ni mogoče videti s prostim očesom. Zato nam 

lahko pri dobrem delu in uspešnost v podjetju ter dobrih odnosih v podjetju, pomagajo sistemske 

postavitve. Gre za metodo Postavitev družine, ki pa so jo učenci Berta Hellingerja prenesli v organizacije 

in podjetja.  Omenjene postavitve so namenjene odgovornim v podjetju oziroma organizaciji, ki imajo 

moč vplivanja. V Sloveniji pa je že nekaj direktorjev, ki so pri Nataši Čebulj končali izobraževanje za 

moderatorje sistemskih postavitev in svoje znanje o postavitvah zelo uspešno prenašajo v svoja 

podjetja in organizacije.  

Zato na omenjenih postavitvah lahko dobimo odgovore na naslednja vprašanja: Kaj je sistemsko 

odločanje, kaj je sistemsko določanje, kdaj in kako ga uporabiti ter kaj so prednosti sistemskega 

pogleda? 

Velikokrat se nam zgodi nepredvidena sprememba, ko začnemo izvajati nove cilje, projekte, naloge – 

kot da se zatika ali pa imamo – kljub skrbnemu načrtovanju in analizam občutek, kot da nas nekaj 

nepojasnjenega “drži nazaj”. Prilagoditve so včasih potrebne tako rekoč “že včeraj." Kako, da 

vzpostavimo oziroma ohranimo zdrav uspeh organizacije in zaposlenih?  

Strokovnjaki za organizacijske postavitve so ugotovili, da so mnogokrat v ozadju skrite dinamike, ki 

onemogočajo tok uspeha in te postanejo vidne, ko na aktualno situacijo pogledamo s sistemskega 

zornega kota – z organizacijsko postavitvijo. Tako dobimo ključne korake v včasih na videz povsem 

“meglenih” primerih. 

Odgovor na to in mnoga druga vprašanja bomo dobili na delavnici z Natašo Čebulj, kjer boste spoznali 

praktično metodo sistemskih postavitev in dobili vpogled v to, kako celostno pogledati na specifično 

poslovno tematiko, vprašanje, problem ter kako ukrepati, da ohranimo vitalnost organizacije oz. 

podjetja, da udejanja svoje poslanstvo in dosega zdrave cilje. Lahko boste delali tudi na lastnem primeru: 

spremembi delovnih mest, večji produktivnosti, večji prodaji, izboljšanju vitalnosti zaposlenih ter 

celotne organizacije, boljših odnosih s partnerji … 
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Nataša Čebulj bo na Inštitutu za sistemske postavitve izvedla naslednje delavnice:  

Prave odločitve – sistemsko odločanje, 

Delavnica bo 29. marca 2019.  

 

S sistemskim odločanjem do uspešnih rešitev v organizaciji 

Delavnica bo 10. maja 2019. 

Sistemsko doseganje ciljev 

Delavnica bo 6. septembra 2019. 

 

USPOSABLJANJE ZA MODERIRANJE ORGANIZACIJSKIH SISTEMSKIH POSTAVITEV 

Mednarodni trening za sistemski pogled v delovanje in vodenje organizacij– začetek izobraževanja 

je 15. februar.  

Metoda postavitev družine je metoda, ki je postala del mojega življenja, prek postavitev in prek 

izobraževanja za moderatorja družinskih in sistemskih postavitev v organizacijah in podjetjih. 

Predvsem pa sta mi izobraževanja zelo veliko dala, veliko sem se naučila in veliko novega spoznala o 

sebi, svojem družinskem sistemu in življenju. In še vedno se učim in spoznavam sebe in življenje. Z 

neizmerno hvaležnostjo do svojih učiteljev lahko rečem, da je bil proces izobraževanja nekaj 

najglobjega, še posebej izobraževanje za moderatorja družinskih postavitev, kar sem se kdajkoli v 

življenju učila. Zato oba izobraževanja toplo priporočam vsem, ki bi radi delali na sebi in metodo širili 

med ljudi, ki jih nagovarja, da jim pomaga v boljše življenje.  

Inštitut za sistemske postavitve organizira intenzivno izobraževanje na področju Sistemskih postavitev 

za delo v podjetjih in organizacijah, ki ga organizira skupaj z Inštitutom Berta Hellingerja na 

Nizozemskem, ki ga vodi Jan Jacob Stamu.  

Ključni cilji izobraževanja so: 

- naučiti se, kako uporabljati sistemski pristop v organizacijskem razvoju, pri svetovanju, 

coachingu in vsakodnevnem profesionalnem delu, 

- naučiti se samostojno moderirati organizacijske postavitve. 
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Udeleženci po zaključenem praktičnem izpitu (samostojno moderiranje organizacijske sistemske 

postavitve) prejmejo certifikat Inštituta za sistemske postavitve in Inštituta Berta Hellingerja na 

Nizozemskem, da so usposobljeni za samostojno moderiranje sistemskih postavitev. 

Izobraževanje je namenjeno: 

- podjetnikom, vodjem in strokovnjakom, ki želijo sistemsko delo uporabljati pri svojem 

strokovnem delu, 

- poslovnim svetovalcem in coachem, ki imajo izkušnje v podjetjih in organizacijah, 

- kadrovskim strokovnjakom, ki želijo sistemski pristop uvesti na svoje delovno področje, 

- trenerjem poslovnih in osebnih veščin, ki želijo v svoje delo integrirati sistemski pristop, 

- vsem, ki imajo večletne izkušnje s sistemskimi postavitvami in bi radi spoznali delovanje posla in 

organizacij. 

 

MEDNARODNI TRENING ZA MODERATORJE POSTAVITEV DRUŽINE PO METODI BERTA 

HELLINGERJA 

Trening poteka v 1. in 2. letniku. Začetek prvega letnika je 8. marec 2019.  

Trening je namenjen vsem tistim, ki že imajo izkušnje na tem področju in jih je privabil način dela Berta 

in Sophie Hellinger. Dobrodošli so tudi drugi strokovnjaki in terapevti, ki želijo poglobiti svoje izkušnje 

na področju dela s fenomenološko metodo Postavitev družine in jih pot vodi v moderiranje. 

Delavnice sistemskih postavitev bosta vodila Vedran Kraljeta (Hrvaška, SiKon mreža) in Nataša Čebulj 

(Slovenija, Institut za sistemske postavitve), izkušena moderatorja in trenerja sistemskih postavitev, 

dolgoletna člana Hellinger Sciencie. 

Udeleženci po zaključenem treningu prejmejo mednarodni certifikat o udeležbi na usposabljanju za 

moderatorje Postavitev družine. 

Vzporedno s treningom bodo posebej potekali tudi mednarodni seminarji predavateljev Hellinger 

Sciencie, vodij Hellingerjevih Inštitutov po svetu in drugi strokovnjakov s tega vsebinskega področja. 
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POLETNI VIKEND SISTEMSKE POSTAVITVE Z NATAŠO ČEBULJ: O ZDRAVJU TELESA, UMA IN 

DUHA POSAMEZNIKA, DRUŽIN, ORGANIZACIJ 

Crikvenica, Hrvaška, 7.–9. junij 2019 

 

Omenjena delavnica bo potekala v čudovitem okolju, obdanem z naravo in v neposredni bližini morja. Že 

poznano okolje s prijaznimi ljudmi.  Udeleženci bodo tri dni vključeni v različne vrste delavnic 

sistemskih postavitev kot udeleženec, klient, moderator ali predstavnik. Lahko bodo postavili svojo 

temo, vprašanja,  želje in cilje. Doživeli bodo lahko posebna izkustva, kako spoznati sebe v globino duše 

v polju sistemske energije in duhovne zavesti, ki služi življenjski sreči in uspehu. 

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. Spremeni naš pogled na 

dobro in slabo, na krive in nedolžne, hkrati pa se zavemo svojih lastnih mej in omejitev. Novi uvidi 

nam omogočijo življenje, ki temelji na sprejemanju, spoštovanju, ljubezni in prevzemanju odgovornosti 

za svoje korake. 

 

III. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  

 

Za tokratna Sistemska zavedanja sta o svojih izkušnjah o postavitvah družine spregovorili Suzana 

Javeršek in Nevenka Drnulovec.  

 

-  SVOJO POT SPREJEMAM S HVALEŽNOSTJO IN RADOSTJO 

 

Suzana Javršek: “S postavitvami družine sem se srečala prvič v okviru izobraževanja TCT – 

Transpersonalna psihoterapija, kjer je bil modul namenjen postavitvi družine, ki ga je vodila Nataša 

Čebulj. V sošolkini postavitvi sem bila predstavnica mrtvih na grobišču.  

V trenutku postavitve nisem zaznala povezave s svojim življenjem, sem pa to zaznala čez tri dni, ko sem 

ozavestila, da sem mrtva pri živem telesu.  

 

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/mednarodni-poletni-kamp-sistemske-postavitve-2018-crikvenica-2/?t=1559894400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/mednarodni-poletni-kamp-sistemske-postavitve-2018-crikvenica-2/?t=1559894400
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Da ne živim, ampak životarim. In se je začela moja povezanost s postavitvami družine. Počasi sem s 

postavitvijo družine odstirala tančice bolečine, strahov, zavrženosti v meni, v partnerskem odnosu, v 

družini, ki so izvirale iz otroštva.  

V večletnem procesu sprejemanja vsega, kot je, spoznavam, da sem del sistemov, ki delujejo po principih 

redov ljubezni in bolj ko jih sprejemam, lažje teče življenje. 

 

Velike življenjske spremembe 

 

Spremembe v mojem življenju so velike in seveda s tem v življenju moje družine, otrok in celotnega 

rodu. Moja največja sprememba je v tem, da svojo pot sprejemam s hvaležnostjo in radostjo, da se je v 

meni naselil občutek zadovoljstva, da sedaj zmorem hitreje predelati, sprejeti občutke, čustva, lekcijo, ki 

mi je dana, da napredujem. 

V partnerskem odnosu z Mirom ni več bojevanja, kdo ima prav in kdo ne, ampak je eno veliko veselje, da 

lahko prav midva živiva zgodbo najinega partnerstva, sprejemanja drug drugega, sprejemanja vsega, 

kar iz ljubezni do svojih prednikov nosiva, in na nek način tudi prečiščujeva zase in za ves rod. 

Doživljam, da partnerstvo raste, ko sva pripravljena pri sebi in pri drugemu pogledati, ozavestiti in 

sprejeti naslednjo plast „čebule“ najinih čutenj, vzorcev in obrambnih mehanizmov. In to ni vedno lahko, 

saj je potreben čas, sočutje in pogled nazaj k prednikom in korak naprej. 

 

 

Velika ljubezen in spoštovanje do moža 

 

Na delavnici Sreča in ljubezen v odnosih med moškim in žensko, mamo in očetom, starši in otroki, nami 

in svetom z Gerhardom Walperjem v Ljubljani jeseni 2018, sva bila skupaj z možem Mirom. Za najin 

partnerski odnos je bila to delavnica, kjer sem začutila še večjo najino povezanost, ljubezen in veliko 

spoštovanje do moža, do njegovega družinskega sistema in njegovi ljubezni do staršev in celega roda. Še 

bolj sem postavljena v držo: spoštujem, kar vodi tebe, spoštujem, kar vodi mene in spoštujem, kar vodi 

naju. 

Vse, kar midva narediva za naju kot posameznika, najin partnerski odnos, se takoj zazna v najini 

družini. V družini je čutiti, da smo povezani, da smo veseli drug drugega. Prihaja čas, ko starejša dva 

otroka stopata v partnerstvo in sledita svojemu življenju. Na meni kot mami je, da jih blagoslavljam na 

njuni poti, se veselim njunih uspehov in jima dam vedeti, da sva kot starša vedno na razpolago.  
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V življenju okušam, kako pomembno je zame, za moj partnerski odnos, da sem povezana s svojo mamo 

in kako pomembno je za hčeri (in njun partnerski odnos), da sta povezani z menoj. In kako je 

pomembna Mirova povezanost z očetom in sina z očetom. 

 

Knjiga o postavitvi družine 

 

Dva utrinka zadnjih dni našega družinskega življenja: 

Starejša hči Ana, ki dela v vrtcu, mi prinese knjigo –slikanico Punčka in velikan, avtorice Neli Kodrič 

Filipić. Pravi, da je to knjiga o postavitvi družine. Ok. Malo kasneje pride mlajša hči Sara in me vpraša, o 

čem govori knjiga. Povabim jo, da naj jo prebere. Prebere jo in pravi, da je to knjiga o postavitvi družine.  

Moževa mama se približuje osemdesetim, živi sama, blizu nas. Kolikor moremo jo obiščemo, jo 

povabimo na kosilo, ji ponudimo pomoč, ko jo potrebuje. Mlajša hči Sara pove, da je bila pri njej in da ji 

je mama trikrat povedala isto zgodbo. In pravi hči Sara: “Mami, a lahko ti s tisto „vudu-vudu“ tehniko kaj 

narediš za mamo, da ne bo tako pozabljala.“ Povem ji, da kar sva naredila za naju, je bilo narejeno tudi  za 

mamo. 

Postavitev družine postane način življenja v smislu spoštovanja in ljubezni svoje usode, usode bližnjih, 

usode rodu, iz katerega prihajam, in seveda spoštovanja usode ljudi, ki jih srečujem v življenju. Ko s 

pomočjo znanj postavitev družine gledam na življenje, ljubezen lahko teče, tako med živimi kot tudi 

tistimi, ki so že zapustili zemeljsko življenje. Predvsem pa je pomembno, da se zavedam, da se k 

življenju dvignem tako, da sestopim iz svojih pričakovanj, meril, stališč … in da enostavno samo sem in 

dovolim, da življenje teče, seveda ob upoštevanju redov ljubezni. 

 

Poti sprejemanja in uvidov za naslednji korak 

 

V proces izobraževanja za moderatorja sistemskih družinskih in poslovnih postavitev sem šla zaradi 

želje, da spoznam principe delovanja sistemov, v katerih živim in delujem.  

Ne samo spoznam, ampak tudi iščem poti sprejemanja in uvidov za naslednji korak in živim po 

naravnih zakonih, ki dajejo prostor in čas, da ljubezen teče.  

Postavitev družine sedaj delam za prijatelje, sošolce in počasi iščem svoj prostor pod soncem v tej smeri 

delovanja. Poslovne postavitve prenašam v svoje vsakdanje življenje in delo.  

Ko pride situacija v službi, ko ne razumem, zakaj se je nekaj zataknilo, naredim mini postavitev z listki in 

situacija postane vsaj znosna, če že ne rešljiva. Seveda pa je treba spoštovati tudi, da delam mini 

postavitve za situacije, na katere imam vpliv. 
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Postavitev družine način življenja  

 

“Postavitev družine priporočam drugim, v smislu “meni je pomagalo.“ Ko postane postavitev družine 

način življenja, je tudi moje delovanje, srečevanje z drugimi prežeto s tem načinom razmišljanja in 

delovanja in se ne morem  odzivati drugače kot na način pogleda z očimi postavitve družine. 

V življenju dnevno sprejemamo veliko odločitev ali pa “neodločitev,“ a vse so odločitve.  

Kaj imam raje?  

Seveda odločitve, saj s tem prevzemam odgovornost za svoje življenje in kot žena ter mama tudi za 

življenje svojih bližnjih. In če vem, da s tem naredim sebi in bližnjim lepše, bogatejše, bolj izpolnjujoče, 

lahko rečem samo, vredno je.“  

 

 

 

Suzana Javeršek: “Sem Suzana Javeršek, moderatorka družinskih in 

organizacijskih postavitev.  

V življenju imam veliko vlog: jaz - meni najboljša prijateljica, hči mame Olge in 

očeta Janeza, žena možu Miru, mama Ani, Marku in Sari, delavka, iskalka …« 

 

 

 

 

 

 

 

-ŽIVLJENJA SE VESELIM VSAK TRENUTEK 

 

 

Nevenka Dernulovec: “Za metodo Postavitev družine mi je povedala prijateljica pred približno desetimi 

leti. Na prvo postavitev sem šla k Nataši Magister z velikim strahom, a še večjo željo, da postavljam 

partnerski odnos in ugotovim, kje se zatikam. 

Veliiiko se je razrešilo. Začutila sem sočutje in veliko ljubezni, sledili so močni občutki, ko spustiš 

bremena in solz ni več mogoče zadrževati. Domov sem prišla vsa objokana.  

Vendar hvaležna za to močno izkušnjo, za občutek ljubezni in globokega spoštovanja do mame in očeta. 
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Spremeniti pogled na sebe 

 

Imam čudovitega moža, s katerim sva poročena že več kot trideset let in mi je ob najtežjih trenutkih stal 

ob strani. 

V dobri veri, zagledana v svoj prav, sem končno spoznala, da moram spremeniti sebe in svoj pogled ter 

odnos do življenjskih dogodkov in potem se bo vse okoli mene spremenilo na bolje. 

S sprejemanjem imamo skoraj vsi težave in ob tem spoznanju se je začelo resno delo na sebi. Življenje 

od nas zahteva spremembo in prav je tako, da se učimo, učimo. 

Tako so na površje iz globin moje duše prihajale nove in nove teme. Enostavno sem vedela, da je treba 

naprej, da želim živeti svobodno in srečno, da si to zaslužim. Težko je, če si sam v svoji stiski in bolečini 

in se ne upaš nikomur zaupati. Začela sem zbirati pogum in prihajala vedno znova. Kmalu sem se na 

postavitvah počutila kot doma, kjer sem lahko v varnem zavetju delila in razreševala svoje strahove, 

boleče izgube, jezo ter se učila novih in novih življenjskih zakonitosti. 

 

Postavitve so mi zelo pomagale  

 

Še naprej me je vleklo na postavitve. Vsako soboto in nedeljo, ko je imela Nataša  Magister postavitve,  

sem prihajala kar nekaj let. 

Začela sem sprejemati stvar take, kot so, z globokim spoštovanjem. Ja, včasih je to zelo težko. Domov 

sem prihajala srečna in polna miline ob spoznanju, da le ljubezen in spoštovanje štejeta, brez obsojanja, 

brez sodb. 

Sedaj znam na stvari in življenjske situacije pogledati tudi iz drugega zornega kota in tako mi je veliko 

lažje. 

Včasih, ko sem bila v kakšni težki vlogi in so mi solze kar same tekle po licu, sem se vprašala, pa kaj je 

meni tega treba? Vendar sem kmalu ugotovila, da sem v vsaki vlogi nekoga drugega razrešila tudi nekaj 

za sebe. Sedaj se življenja veselim vsak trenutek. Meni so postavitve zelo pomagale, veliko so mi dale in 

sem neizmerno hvaležna Nataši Magister, pri kateri sem razrešila veliko bolečih situacij.  

 

Ogromno izkušenj, novega znanja in  resnic o sebi in svetu 

 

Ker so me delavnice postavitev družine zelo zanimale, me je pot pripeljala tudi do Nataše Čebulj.  

Njene delavnice in njeno znanje me je tako navdušilo, da sem se vpisala na šolanje za moderatorja 

organizacijskih sistemskih postavitev.  

 



21 

 

Na šolanju sem pridobila ogromno izkušenj, novega znanja in tudi resnic o sebi ter svetu.  

Vsaka vloga, ki sem jo dobila, je bila zame dragocena izkušnja in potrebovala sem veliko takšnih vlog. 

Globoko sem hvaležna tudi Nataši Čebulj za šolanje in vse nove uvide in spoznanja ter vsem ljudem, ki 

sem jih spoznala na teh čudoviti izkustvenih delavnicah. Hvala vsem. 

Pred leti pa sem moža prepričala, da je gre z mano na postavitev družine k Mateju Škufci. Težko sem ga 

prepričala, bal se je. Po postavitvi pa je bil zelo vesel, da je šel, saj je prišel do novih spoznanj.  

 

Metoda lahko pomaga vsakemu  

 

To bogato delo, imenovano Postavitev družine po metodi Berta Hellingerja, bi priporočala vsakomur, 

predvsem mladim ljudem, ki imajo pred seboj še celo življenje. Menim, da je ta metoda lahko v veliko 

pomoč na življenjski poti slehernega človeka, saj se že na eni od takšnih delavnici lahko na izkustven 

način naučiš in izkusiš veliko več kot iz vseh prebranih knjig.  

Menim, da bi jo bilo zelo dobro uvesti tudi v osnovnošolsko obvezno šolanje, tako bi marsikomu olajša 

življenje in na ta način “opremili“ otroke z bogatimi vrednotami za življenje in jih že v zgodnjem 

otroštvu naučili spoštovati naravne zakonitosti, ki vladajo na tem planetu.“  

 

Nevenka Dernulovec: “Sem Nevenka Dernulovec po poklicu trgovinski 

poslovodja, učiteljica joge in navdušena vrtnarka. Predvsem sem raziskovalka 

življenja in naravnih lepot.  Srečna in ponosna sem v vlogi žene, mame in babice in 

za vse to sem neizmerno hvaležna. Ja, življenje hvala ti za vse, še posebej za 

najtežje stvari, kajti iz njih sem se največ naučila in dobila največja darila.“  
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDNARODNO CERTIFICIRAN TRENING ZA 
SISTEMSKI POGLED V DELOVANJE IN VODENJE 
ORGANIZACIJ, USPOSABLJANJE ZA 
MODERIRANJE ORGANIZACIJSKIH SISTEMSKIH 
POSTAVITEV 
Ljubljana, od 15. februarja do oktobra 2019. 
Udeleženci  se bodo naučili uporabljati sistemski pristop v 
organizacijskem razvoju, pri svetovanju, coachingu in vsakodnevnem 
profesionalnem delu ter samostojno moderirati organizacijske postavitve. 
Po zaključenem izpitu bodo prejeli certifikat Inštituta za sistemske 
postavitve in Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem.  
Vodi: Nataša Čebulj 
Več: www.sistemske-postavitve.com 

 
POSTAVITEV DRUŽINE Z MARIO DOLENC  
Ljubljana, 12. – 14. april 2019 
Postavitev družine: o zdravju in bolezni posameznika, parov, staršev 
in otrok o konfliktu, spravi in sreči – o domu, domovini, zemlji in 
prostoru. Seminar je namenjen vsem, ki želite poglobiti razumevanje 
fenomenološkega pristopa Postavitev družine. Vabljeni na poti ozdravitve 
duše, uma in telesa. 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 

 
 
 
POLETNI VIKEND S SISTEMSKIMI POSTAVITVAMI  
Crikvenica, 6. – 9. junij 2019 
Novi pristopi k postavitvi družine: s posamezniki, pari, starši in 
otroci o konfliktu, spravi in sreči – o bolezni, ljubezni in zdravljenju. 
Seminar je namenjen vsem, ki želite poglobiti zavedanje sebe ter 
odgovorno živeti svoje življenje. Povabljeni ste, da odkrijete pot 
sprememb do radosti, ljubezni in sreče – z nežnimi gibi fenomenološkega 
pristopa v naše srce in dušo ponovno vključimo vse, kar je izključeno, 
zatirano in pozabljeno.  
Več na: www.sistemske-postavitve.com 
 

 
POSTAVITEV DRUŽINE V TIŠINI Z GERHARDOM 
WALPERJEM 
Ljubljana, 25. – 27. oktober 2019 
Novi pristopi k postavitvi družine: s posamezniki, pari, starši in 
otroci o konfliktu, spravi in sreči – o bolezni, ljubezni in zdravljenju. 
Seminar je namenjen vsem, ki želite poglobiti razumevanje novih 
pristopov Berta in Sophie Hellinger. Tistim, ki želite doživeti tihe premike 
duše, ki na nežen način kaže korenine naših težav. Vabimo vas, da 
odkrijete pot sprememb do radosti, ljubezni in sreče – z nežnimi gibi 
fenomenološkega pristopa v naše srce in dušo ponovno vključimo vse, kar 
je izključeno, zatirano in pozabljeno.  
Več na: www.sistemske-postavitve.com 

MEDNARODNI TRENING ZA MODERATORJE 
POSTAVITEV DRUŽINE PO METODI BERTA 
HELLINGERJA – II. letnik 
Ljubljana, začetek marec - 2019 
Za vitalnost posla in vseh deležnikov 
Trening je namenjen vsem tistim, ki že imajo izkušnje na tem področju jih 
je poklical način dela Berta in Sophie Hellinger. Dobrodošli so tudi drugi 
strokovnjaki in terapevti, ki želijo poglobiti svoje izkušnje na področju dela 
z fenomenološko metodo Postavitev družine in jih pot vodi v moderiranje. 
Vodi: Nataša Čebulj, Vedran Kraljeta 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 
 

http://www.sistemske-postavitve.com/
http://www.sistemske-postavitve.com/
http://www.sistemske-postavitve.com/
http://www.sistemske-postavitve.com/
http://www.sistemske-postavitve.com/
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VI. DOMAČI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE V JANUARJU IN 
FEBRUARJU 2019 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SISTEMSKE POSTAVITVE: KAKO ČAS IN PROSTOR 
VPLIVATA NA ZDRAVJE, SREČO IN POSLOVNI 
USPEH? 
 
Ljubljana, vsak drugi mesec  2019 - 30. januar 2019 
Kako kraj in prostor omogočata, da živimo zdravo, srečno in smo 
poslovno uspešni? 
Sistemske postavitve omogočijo, da nevidne sile postanejo vidne in nam 
omogočijo, da za kraj in prostor lahko zaznamo red in omejitve nevidnih 
sil, ki nam omogočijo, da živimo in delamo zdravo in uspešno. 
Vodi: Nataša Čebulj 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 
 
 
 
POSTAVITEV DRUŽINE – celodnevne delavnice 
Ljubljana, vsak mesec  2019 - 9. februar 2019 od 8.30 do 
15.30 ure 
 
Postavitev družine razrešuje odnos s samim seboj (zdravje), odnos s 
starši, z otroki, s partnerjem, odnos z vsemi, ki pripadajo družini. Metoda 
Postavitev družine je posebna metoda, ki temelji na dejstvu, da je uspešna 
šele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim družinskim sistemom. 
Namenjena je iskanju rešitev, ki so povezane s težavami v družini. Za 
udeležbo na delavnici je zaželeno, da se nariše družinsko drevo. 
Vodi: Nataša Čebulj 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 
 

 
 
UVODNI SEMINAR POSTAVITEV DRUŽINE 
MALE POSTAVITVE DRUŽINE 
 
Ljubljana, vsak mesec  2019 - 2. februar 2019 
Maribor, vsak drugi mesec 2019 - 6. februar 2019 
Uvodni seminar in Male postavitve družine so namenjeni tistim, ki želijo 
spoznati fenomenološko metodo in se prepričati, ali je ta način dela 
primeren zanje. Na seminarju predstavimo metodo in naredimo primer ali 
dva s postavitvijo.  
Vodijo: Damijana Žišt, Katja Greif, Nataša Čebulj 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 

 
 
BAZI – ASTROLOŠKE ENERGETSKE POSTAVITVE  
5 ELEMENTOV 
 
 
Ljubljana, od 9. februar 2019 od 16. do 22. ure 
BaZi energetska postavitev se postavi na podlagi Bazi energetskega 
profila osebe. Na delavnici postavimo predstavnike za elemente, ki 
predstavljajo vse potenciale vašega življenja. Z BaZi energetsko 
postavitvijo se vzpostavi pretok med posameznikom in vsemi potenciali 
njegovega življenja. 
Pogoj za izvedbo Bazi energetske postavitve je priprava Bazi karte, za 
katero potrebujemo datum rojstva (leto, mesec, dan in uro) osebe. 
Vodi: Nataša Čebulj 
 
Več na: www.sistemske-postavitve.com  
 
 

 

 

http://www.sistemske-postavitve.com/
http://www.sistemske-postavitve.com/
http://www.sistemske-postavitve.com/
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/bazi-astroloske-energetske-postavitve/?t=1549724400
http://www.sistemske-postavitve.com/
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN  ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 
 

V naslednji številki Sistemskih zavedanj vam bomo predstavili postavitve kraja in prostora, poslovne 

postavitve ter bazi postavitve.   

 

 

 
Foto: Pixabay 

 


