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                                                                                                                                                                                                         “Ko se moški in ženska spojita , sta najprej par in šele kasneje postaneta                                                              

                                                                                                                                                                                                  starša.  Zato ima njun odnos prednost pred njunim odnosom z otroki.  
                                                                                                                                                                                                  Njuno partnerstvo se izraža  v njunih otrocih,  

                                                                                                                                                                                                    ki jima kažejo njeno ženstvenost in njegovo moškost.  
                                                                                                                                                                                                     Moški in ženska sta namreč združena v njunih otrocih.  
                                                                                                                                                                                                      Starševska ljubezen pa pomeni krono njune ljubezni.“ 

 

                                                                                                                                             Bert Hellinger v knjigi Nevidni zakoni ljubezni  
                    
                                                   
                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

                  SISTEMSKA ZAVEDANJA 

                                      Mesečnik Inštituta za sistemske postavitve  
                                             št. 24., april 2019 

 

 

 
 

 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naslov: Sistemska zavedanja, april,  številka 24 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

VSEBINE: 

I. UVODNIK................................................................................................................... ..........................................................,............4 
 
II. PARTNERSKI ODNOS POMENI VZETI DOVOLJ LJUBEZNI OD 
STARŠEV………………………………………………………………… 

III. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV................................................................................ ...................6 

-KO SE PODAJAMO V PARTNERSKI ODNOS, SE PRAVZAPRAV NE ZAVEDAMO, V KAJ SE PODAJAMO: 

 INTERVJU Z JANJO OTONIČAR....................................................................................................... ...............................................6  

III. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE........................................................................................................................ .....11 

- Močno smo določeni s svojimi predniki............…………………………………….............................................................. ........11 

- Bilo je vredno priti......................................................................................................................................... ..............................14 

IV. MESEČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE …………………………………………………………………………………….…15 

V. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ……………………………………………......16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I.UVODNIK  

Pozdravljeni drage bralke in bralci,  

 

pred vami je nova, 24. številka mesečnika Sistemska zavedanja, ki ga izdajamo na Inštitutu za sistemske 

postavitve. Pred nami je mesec maj, mesec, ki ga mnogi imenujejo mesec ljubezni, partnerstva. Tudi v 

okviru našega Inštituta bomo izvedli delavnico na temo partnerstvo z naslovom Partnerski odnos – 

(ne)srečno partnerstvo. Zato bomo v tej številki Sistemskih zavedanj govorili o partnerstvu in kako 

nam, če nam v partnerstvu ne gre, lahko pomaga metoda Postavitev družine, katere oče je Bert 

Hellinger.  Marsikdo ni srečen v svoje partnerskem odnosu ali pa nima sreče s pravim partnerjem. Ob 

spoznavanju metode Postavitev družine sem izvedela marsikaj zanimivega o tem, kdaj lahko partnerski 

odnos teče oziroma kaj se je pogosto pokazalo na postavitvah družine, zakaj nismo v srečnem 

partnerskem odnosu. Seveda je vsaka oseba zase individum, povezan s svojim družinskim sistemom, 

vendar se je na postavitvah pogosto pokazalo, da nismo srečni oziroma uspešni, ker nismo vzeli dovolj 

ljubezni od svojih staršev, zato je ne znamo dati naprej v naš partnerski odnos. Pri iskanju pravega 

partnerja smo lahko neuspešni tudi zato, so pokazale postavitve, ker v našem družinskem sistemu 

ljubezen ne teče, ali pa zato, ker nismo na pravem mestu ali ni na pravem mestu naš partner ter drugo.  

Ali pa nam v partnerskem odnosu ne gre, ker smo preveč povezani z usodo nekega našega družinskega 

člana, ki ga je družinski sistem izločil.  Zelo sem hvaležna Bertu 

Hellingerju, da je s svojim znanjem in izkušnjami prišel do metode 

Postavitev družine, s pomočjo katere lahko izboljšamo naše življenje. 

Včasih se sprašujemo in iščemo vzroke, zakaj nam nekaj ne gre v 

življenju, pa vse delamo tako, kot je treba. Na postavitvi družine se 

potem pokaže, kjer tiči vzrok v našem družinskem sistemu. Običajno 

se je zgodila neka tragična, žalostna zgodba zaradi katere je prišlo do 

hude travme in zamrznitve naših družinskih članov, našega 

družinskega sistema. In ko se to na postaviti pokaže, ko na ta dogodek 

in ljudi, ki so bili vpeti vanj, resnično pogledamo s spoštovanjem in 

ljubeznijo, se nekaj premakne, ljubezen znova steče. Vendar bo 

ljubezen lahko stekla samo, če je v družini vzpostavljen red, pravi Bert 

Hellinger. In če bo tekla ljubezen v družinskem sistemu, če smo od 

staršev otroci vzeli dovolj ljubezni, nam bo kasneje šlo dobro v 

življenju,  pa tudi v partnerskem odnosu.  In pri tem nam lahko pomaga 

metoda Postavitev družine, ki zdravi celoten družinski sistem in 

omogoči, da ljubezen znova steče.                                           Damijana Žišt  
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II. PARTNERSKI ODNOS POMENI VZETI DOVOLJ LJUBEZNI OD STARŠEV  

 

                                                                                                       

Dober partnerski odnos je zelo pomemben za večino ljudi.  Vendar pa nam v njem ne bo šlo dobro, če od 

staršev, še posebej od  mame, nismo vzeli dovolj ljubezni. Ker če je nismo dovolj vzeli, je tudi ne 

moremo dajati naprej, pravi Bert Hellinger. V dobrem partnerskem odnosu je zelo pomembno, da 

partnerja drug ob drugem lahko rasteta.  Nekateri si predstavljajo partnerja kot idealnega. Vendar ob 

idealnem partnerju nihče ne more rasti. Oba partnerja, moški in ženska, sta odraščala v neki prav 

posebni družini, s posebnimi težavami, in sta tam lahko rasla. Potem pa se oba – različna, kot sta – 

srečata in pomenita izziv en drugemu. Če se sprejmeta takšna, kot sta, potem bosta drug ob drugem 

rasla. In samo na tak način lahko partnerja, ko naletita na težave, nanje pogledata povsem drugače. 

Težave lahko razumeta in jih spoštujeta ter ob tem skupaj rasteta, njun odnos pa je lahko vse bolj 

uspešen in srečnejši.  

 

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

Ribnica, Korenine in krila.)  
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III. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV 

 

-KO SE PODAJAMO V PARTNERSKI ODNOS, SE PRAVZAPRAV NE ZAVEDAMO, V KAJ SE PODAJAMO: 

-  Intervju z Janjo Otoničar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Tania Mendillo 
 
 

 

Janja Otoničar je v okviru Inštituta za sistemske postavitve pri Nataši Čebulj, ustanoviteljici in 

direktorici omenjenega inštituta leta 2014 končala izobraževanje za moderatorje sistemskih postavitev 

v organizacijah in podjetjih. 

 Leta 2018 je pri Nataši Čebulj in njenem kolegu Vedranu Kraljeti iz Zagreba končala še izobraževanje za 

moderatorje Postavitev družine. V svoji diplomski nalogi v okviru zaključka izobraževanja za 

moderatorja Postavitev družine se je ukvarjala z odnosom med moškim in žensko z vidika sistemskih 

postavitev v zasebnem in poslovnem življenju.  
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Ob zaključku študija za moderatorje sistemskih postavitev pri Nataši Čebulj in Vedranu Kraljeti 

ste v svoji diplomski nalogi z naslovom Odnos med moškim in žensko z vidika sistemskih 

postavitev tako v zasebnem kot v poslovnem življenju prišli do zanimivih zaključkov. Zakaj ste se 

odločili za omenjeno temo? 

 

Za svojo temo v diplomskem delu sem se odločila zato,  ker me odnos med moškim in žensko že od 

nekdaj zanima.  

Na tem področju imam največ izzivov za rast in razvoj tako na zasebnem kot poslovnem področju.  

Pridobivam največ spoznanj o sebi kot ženski, spoznavam odnos do moških, odnos do družine,  

spoznavam tudi delovanje ženske v poslovnem svetu. V preteklosti sem na odnos med moškim in žensko 

kot partnerski odnos gledala ozko. Po spoznanju sistemskih postavitev sem začela na partnerski odnos 

med moškim in žensko gledati širše. Združitev moškega in ženske ne pomeni zgolj združitev moškega 

in ženske, temveč združitev dveh družinskim sistemov in vseh, ki v družinski sistem spadajo. V 

družinski sistem pa spadajo poleg naših staršev, tudi sorojenci, bratje in sestre, stari starši in generacije 

nazaj, abortirani otroci, splavljeni otroci, družinske osebe, ki smo jih zaradi določenega razloga izločili iz 

družinskega sistema, ker se jih sramujemo, jezimo zaradi njegovih ali njenih dejanj.  V naš družinski 

sistem spadajo tudi vsi naši prejšnji partnerji, partnerji staršev, starih staršev. Morebitne težave v obliki 

bolečine čustvene narave, neuspeha, boleznijo, da morda ljubezen ne teče v pravo smer, da morda nekdo 

nima pravega mesta, ali pa morda, da nimamo pravega mesta.   

Ker sem zaposlena v podjetju, kjer je večina moških, me je zanimalo, čemu sem sprejela to vlogo in kaj 

mi to sporoča. Po daljšem proučevanju in s pomočjo sistemskih postavitev lahko rečem, da sem ohranila 

zvestobo svojemu družinskemu sistemu in družinski dinamiki, hkrati pa imam priložnost raziskovati in 

iskati mesto ženske v poslovnem svetu. Večkrat je izziv najti pravo mesto, da kot ženska ostajam zvesta 

sebi kot ženska in da v polnosti delujem in vodim po ženskem principu ter hkrati delujem povezovalno z 

moškimi in se prepletam z moškim načinom delovanja in vodenja. To je umetnost, da sta moški in 

ženska enakovredna, se spoštujeta, cenita enako kot velja za partnerski odnos v zasebnem življenju.  

 

 

Do kakšnih zaključkov ste prišli v svoji nalogi?  

 

Ko sem podajamo v partnerski odnos, se pravzaprav ne zavedamo, v kaj se podajamo. V sebi imamo 

predstave, ki smo jih dobili v ranem otroštvu ob doživljanju staršev, bratov, stricev drugih nam 

pomembnih ljudi,  na splošno skozi predstave pravljic, filmov itd. in vseh prenesenih nevidnih sil, ki se 

skozi generacije prenašajo in na nas vplivajo.  
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Naši odzivi in odzivi drugih, sploh če so prepleteni z bolečino, neuspehom, boleznijo, nam sporočajo, da 

ljubezen morda ne teče v pravo smer, da morda nekdo nima mesta, ker je izključen, ali pa da mi nimamo 

pravega mesta. Posledično pa tudi ni potem vzpostavljenega ravnotežja med dajanjem in sprejemanjem, 

ki je za partnerski odnos še kako pomemben. Dejstvo je, da ljubezen lahko teče naprej, če je postavljen 

red. Samo ljubezen ni dovolj, ker je lahko ta slepa in pogubna. Skozi vsak partnerski odnos imamo 

priložnosti za rast in razvoj in vnašanje miru, živosti in življenja, ki se dotika vseh v družinskem sistemu 

in to prenašamo naprej v naslednje rodove. Pravzaprav je pomemben vsak korak, ki ga naredimo v 

svojem življenju, saj ta prek nevidnih sil vpliva na vse tiste, s katerimi smo povezani.        

 

Kaj je iz sistemskega vidika pomembno za uspešno partnerstvo, tako v osebnem kot v 

poslovnem življenju? Kaj imata s tem veze naša mama in oče? 

 

Iz sistemskega vidika je za uspešno partnerstvo tako v osebnem kot tudi poslovnem življenju 

pomembna ljubezen. Ta pa ni dovolj, ker je pomemben tretji red ljubezni (order of love) oz. za 

partnerstvo najpomembnejši red –vzpostavljeno ravnotežje med dajanjem in prejemanjem. Naš odnos 

z mamo in očetom imata zelo pomembno vlogo.  To pomeni, da je ženska-hči povezana s svojo mamo in 

s svojimi prednicami in zaupanjem dovoli, da življenje, ki prihaja od izvora, se pretaka od prednic do nje 

in naprej do partnerja in otrok. Enako velja za moškega. Če je moški povezan s svojim očetom in 

predniki po moški liniji in ta dovoli, da življenje, ki prihaja od izvora, se pretaka od prednikov po moški 

liniji naprej do partnerice in naprej do otrok. Kot sta si moški in ženska enakovredna, in ženska daje 

moškemu tisto kar potrebuje, in moški daje ženski tisto kar potrebuje, je odnos pretočen, živ, poln 

življenja.  Pri preučevanju sistemskih postavitev in partnerskega odnosa so se me dotaknile tri 

enostavne besede, ki pa nosijo velik pomen.  To so: Ja, Hvala, Prosim. Ja, ljubim te in sprejemam te 

ravno takšnega/takšno kot si.  Hvala, da si ravno tak/takšna kot si, hvala ti za vse kar si mi dal/dala. 

Prosim, potrebujem te.  

 

Bert Hellinger, oče metode Postavitev družine pravi, da je lahko v primeru neuspešnega 

partnerstva krivo tudi nespoštovanje enega izmed treh redov do katerih je skozi leta prišel 

Hellinger. O kršitvi katerega reda govori? 

 

Bert Hellinger oče metode Postavitev družine govori o  kršenju  tretjega reda - Ravnovesje med  

dajanjem in prejemanjem. Ljubezen med moškim in ženskim je cveti, če je dajanje in sprejemanje 

uravnoteženo. Biti dober par pomeni, da vzameta in sprejemata v enaki meri. Da potrebujeta in 

zadovoljujeta v enaki meri in da enako priznavata in spoštujeta vlogo in vrednost drugega. Partnerja sta 

si med seboj enakovredna, čeprav sta si različna.  
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Partnerski odnos je v ravnovesju, ko si dajeta v dobrem vsakič malenkost več in v slabem  vsakič 

malenkost manj. Partnerstvo je ogroženo, v primeru, če nekdo v odnosu daje ali jemlje več, ali kot je 

tisto, kar je dano z ljubeznijo s strani partnerja ni vzeto z ljubeznijo.  

Če v partnerstvu damo preveč, izgubimo, oz. če damo premalo, zbežimo. Več lahko damo samo svojim 

otrokom, kot so nam dali več naši starši in to je življenje. Če kot otroci od staršev nismo vzeli dovolj, 

potem želimo dati  drugim, veliko, ker kasneje pričakujemo, da nam jo bodo to vrnili.  Žal  to ni mogoče.  

 

Zakaj ljudje niso uspešni v partnerstvu, zasebno in poslovno, kaj se je najpogosteje pokazalo na 

postavitvah? 

 

V postavitvah se je pokazalo, da ljudje niso uspešni v partnerstvu iz različnih vzrokov. Lahko, da  partner 

enega družinskega sistema ne spoštuje drugega družinskega sistema  - »moj družinski sistem je boljši 

od družinskega sistema partnerja in obratno«.  Lahko se zgodi, da partner ni pravem mestu. To velja za 

odnos med moškim in žensko, kjer sta predhodno že bila v partnerskem odnosu z drugo osebo. V 

primeru, če se predhodno partnerico ali partnerja ne spoštuje, nima mesta in ni izražena hvaležnost, 

partnerstvo z novim partnerjem ne more uspeti. Uspe lahko, če je predhodni partner priznan, spoštovan 

in izražena hvaležnost, saj je le-ta zaradi prekinitve odnosa omogočil prosto mesto za novega partnerja. 

Enako velja, če se je partnerski odnos, v katerem so se rodili otroci, prekinil. Zdajšnji partner je zadnji v 

vrsti in je dolžan spoštovati vse osebe pred njim, ker so mu odstopile mesto. Ko prejšnji partner začuti 

spoštovanje in mu je zdajšnji partner hvaležen, se odmakne nazaj in pokaže dobre želje za zdajšnjega 

partnerja, ki ga je nadomestil.   

Lahko, da se srečata moški in ženski, kjer gre  za odnos med očetovo hčerko in maminim sinom, kjer na 

začetku strastna ljubezen, pa se kasneje pokaže, da tak partnerski odnos ne more trajati oz. obstati. 

Zgodi se, da bodisi moški ali ženska najde ljubico ali ljubimca zunaj partnerskega odnosa, ali je ženska 

kot moški ljubimec poročenemu moškemu ali ženski.  V postavitvah se je pokazalo, da so vzroki za 

tovrstne zveze v nerazrešenem odnosu med očetom in hčerko in v nerazrešenem odnosu med mamo in 

sinom. Hčerka  ni na pravem mestu, saj  se v fazi odraščanja ni vrnila v mamino sfero je lahko na mestu 

ob svojem očetu na mestu svoje mame.  

Rešitev  je za take primere,  če je namen ustvariti stabilen dolgotrajen odnos z moškim, zgolj v tem, da  se 

ženska-hči poveže s svojo mamo  in svojimi prednicami ter z zaupanjem dovoli, da se življenje, ki 

prihaja iz izvora življenja,  pretaka od prednic do nje in naprej do partnerja in otrok. Enako velja za 

moškega. Sin, ko bi se moral iz mamine sfere vrniti k očetovo sfero se še vedno nahaja v sferi mame.  

V takem primeru, je na mestu očeta ob svoji mami  in v odnosu do žensk deluje kot t.i. Don Juan, ne 

zmore se v polnosti razviti in delovati kot zrel moški ob partnerici. Drugih žensk ne zmore spoštovati, 

ker je lik mame premočen.  
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Podarjam, da se vse tovrstne dinamike in zapleti  dogajajo na nezavedni ravni in je rešitev v tem, da v to 

zapletenost  pogleda z ljubeznijo, to sprejme in postavi osebe, ki niso na pravem mestu na pravo mesto. 

Dinamik je še veliko več, odvisno od primera do primera.  

 

Ali ima neuspešno partnerstvo kaj veze tudi z našim družinskim sistemom?  

 

Na odnos med moškim in žensko ne moremo gledati ozko, da je to zgolj odnos med moškim in žensko, 

temveč združitev dveh predstavlja združitev dveh družinskih sistemom in vseh, ki v družinski sistem 

spadajo.  Zaradi kršenja redov, vpetosti posameznika preko nevidnih sil, ki to poganjajo, iz naslova 

»slepe« ljubezni, je pretok ljubezni ustavljen, blokiran, morda teče celo v nasprotno smer.  

Posameznik je lahko vpet v preteklost,  povezan s pozabljeno in izključeno osebo, dogodki, primeri in 

nosi tisto, kar ni »njegovo«. Vpetost posameznika skozi simptomatiko  pravzaprav kaže, koga 

pravzaprav je potrebno  pogledati z ljubeznijo, ga sprejeti, mu dati svoje mesto.  

 

Kako nam lahko metoda sistemske postavitve pomaga pri boljšem partnerskem odnosu v 

zasebnem in poslovnem življenju? 

 

Na podlagi lastnih izkušenj in izkušenj tistih, ki so uporabili metodo sistemskih postavitev lahko rečem, 

da metoda pomaga pri boljšem partnerskem odnosu, tako v zasebnem kot poslovnem življenju. Metoda,  

ki je izkustvena pokaže, kam je pravzaprav potrebno pogledati, kje je prišlo do zapletenosti oz. vpetosti 

posameznika, kateri red je kršen in pri kateri osebi. Ključno pa je, da metoda pokaže rešitev iz morda 

na prvi pogled brezizhodne situacije.  Zavisi pa od primera do primera, vsakega posameznika.      

  

Kako omenjena metoda pomaga vam v vašem zasebnem in poklicnem življenju?  

 

S spoznanjem metode sistemskih postavitev moje življenje  teče bolj tekoče, je prisotno več živosti in 

radosti, tako  v zasebnem kot v poklicnem življenju.   

Vzpostavljeno je več reda, kot pa ga je bilo pred leti. To mi je potrditev, da samo ljubezen ni dovolj.  Za 

vsako  vpetost, kogarkoli, karkoli  obstaja razlog, ki lahko izhaja iz preteklosti. Sodbe, kritike, 

obtoževanje s tem odpadejo.  Obenem čutim večjo odgovornost, spoštovanje in ponižnost, saj 

pridobljeno znanje, vedenje in izkušnje z metodo sistemskih postavitev ne morem držati samo zase, 

temveč zahteva moje angažiranje, delovanje po teh principih tako v zasebnem kot poslovnem življenje 

kot širjenje naprej v življenje. S tem pa dobi življenje še večji smisel in ga je vredno živeti z hvaležnostjo 

do  svojim prednikom in vsemi, s katerimi sem obkrožena  in kar me obdaja.  
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IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  

 

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

Križan Lipnik in Ana Javeršek.  

 

-  MOČNO SMO DOLOČENI S SVOJIMI PREDNIKI  

 

Andreja Križan Lipnik: »Z družinskimi postavitvami po metodi Berta Hellingerja sem se srečala hkrati 

po dveh poteh – tako službeno, kot zasebno. Pred leti smo imeli svetovalni delavci vrtcev v okviru 

regijskega aktiva na Ptuju predstavitev osnov te metode. Po zasebni plati pa sem jo spoznala najprej 

skozi poročanje moje sestre Marjane o izkušnjah z njo.   

Postala sem pozorna na to metodo, ko sem zaznala, da daje pomembno vrednost prednikom. Odločila 

sem se, da se o njej poučim, zato sem poiskala Natašo Čebulj in se v Ljubljani priključila njenim 

delavnicam. Z velikim zanimanjem sem prisluhnila razlagi o Bertu Hellingerju in njegovi fenomenološki 

metodi postavitve družine.  

Razlaga o spoznanjih, na katera je naletel Bert pri ljudstvu Zulu, me je takoj pritegnila. Veseli me, da je 

nekdo prisluhnil modrosti domorodnih ljudstev vzhoda in njihovo znanje povezal s študijem psihiatrije 

in psihoterapije na zahodu. In iz kombinacije znanj naredil novo priložnost za ljudi in njihovo osebno 

rast. Postavitev družine vidim kot metodo, ki lahko vsakemu doprinese k boljšemu razumevanju silnic, 

ki usmerjajo njegovo življenje in ki omogoča tudi  namerno krepitev silnic v smeri gradnje boljše 

kvalitete življenja.  

 

V sebi nosimo moči in šibkosti svojega rodu 

 

V psihologiji poznamo izraz psihološka determinacija. Gre za znanja, ki jih na hitro lahko povzamemo 

takole: »Česar niso razrešili tvoji starši, danes razrešuješ ti, česar ne boš razrešil ti, bodo v bodoče 

razreševali tvoji otroci.« In ta zgodba se pelje po rodu navzdol in navzgor, če hočemo. Močno smo 

namreč določeni s svojimi predniki.  

V sebi nosimo moči in šibkosti svojega rodu. To vemo, priti do vzvodov, ki to močno usodo določajo, pa je 

zelo težko. No, v metodi Berta Hellingerja sem uzrla pomembno pot. Metoda je zelo privlačna tudi zato, 

ker deluje kot umetnost, igra. Gre za igro, ki jo uprizorijo nepoznani igralci za nekoga, o katerem 

praktično ne vedo nič. A igra vseeno steče in vodena je z močnimi čustvenimi odzivi posameznikov, ki jo 

začasno igrajo.  
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Kako razumeti dejstvo, da lahko nekdo povsem legitimno in neverjetno ustrezno igra tvojo mamo? 

Razumem ga lahko skozi kolektivno nezavedno, o katerem je že davno govoril Jung. Velik del mojega 

bivanja in delovanja je nezaveden in moje nezavedno je v globinah staknjeno z nezavednim drugih. 

Priznam, da mi je ravno sistemska postavitev družine pokazala konkretnost teh znanj velikih 

psihologov zgodovine.  

 

Novi uvidi so enkratne priložnosti za spremembe 

 

Spremljala sem kar nekaj posameznikov, ki so izkusili postavitev družine osebno zase. Postavitve, ki 

sem jim bila priča v času uvodnih seminarjev, sem spremljala zelo zavzeto in na način, da sem bila na 

preži, kakšni psihološki mehanizmi potekajo tako na odru, kot v odnosu med izvajalko in igralci in med 

izvajalko in tistim, ki je sedel na izvajalkini levi in se je zanj odvijala postavitev. Karkoli sem opazovala, 

povsod sem uzrla izredne psihološke smisle in priložnosti za globoke, včasih kar življenjske uvide v 

problem. Pri tem mi je bilo zelo pomembno, da so ti uvidi prinašali novo razumevanje v težave, ki so jih 

ljudje doživljali kot take, pri katerih se ne da nič narediti. Iz izkušenj svetovanja mi je jasno, da so novi 

uvidi enkratne priložnosti za spremembe, nove rešitve.  

In je prišel čas, ko sem se odločila tudi sama postaviti družino zase. Zaželela sem si s pomočjo postavitev 

narediti drzno potezo – povezati svojo rodovno linijo tako, da bi ne bila nikjer po poti v zgodovino 

prekinjena. Pri tem me je vodila predstava, kako mene drži za roko moja mama, njo njena mama, njo 

njena mama in tako naprej oziroma nazaj kar naprej, skozi nepregledne množice prednic, vse tja do 

tistih časov, ko se je linija začela… Ali pa predstava, kako me drži za roko oče, njega njegov oče in tako 

naprej in naprej… Ali bi ne bilo čudovito, če bi bile vse te linije med seboj povezane, nikjer ne bi bil 

nihče izločen?  

To je kot električna napeljava, ki deluje in preko nje se lahko priklopiš na vir, pravir. Mislim, da me 

Nataša ni čisto razumela v moji nameri, zato me je opozorila, naj raje izberem konkreten problem. A 

sem vztrajala. Zgodba, ki se je dogajala na odru in ki sem jo spremljala s popolno pozornostjo, se me je 

močno dotikala, dotikale so se me tudi razlage, ki jih je vmes iskala in posredovala izvajalka Nataša.  Vsa 

zanimiva igra, v katero je bila vpeta tudi vloga Zemlje, se je na koncu zaključila z glasbo in plesom na 

odru. V ta ples »mojih igralcev« sem se vključila tudi sama. Izkušnja sama po sebi je bila zame osebno 

pomenljiva, razmišljanje o dogajanju, o vsebini in sporočilu igre, pa seveda prinaša mnogo gradiva za 

navdihujoča razmišljanja.  

V metodo sem pridobila tolikšno zaupanje, da jo danes v nekaterih primerih pri svojem svetovalnem 

delu priporočim staršem, s katerimi sodelujem v svetovalno delovnem odnosu v vrtcu.  
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Gre za primere, ko se problem, ki ga starši izpostavijo kot problem otroka, v svetovanju izkaže kot 

problem staršev. Takrat razlagam psihološko determinacijo in predlagam kompleksnejši pogled vanjo.   

Udeležba družinskega člana na postavitvi družine v takšnih primerih,  pogosto skrajša moje svetovalno 

delo za več srečanj. Pri posamezniku zaznaš hipen prestop v mnogo širši nivo zavedanja problematike.  

 

Pomagamo rodu naprej in tudi nazaj 

 

Mene osebno je postavitev družine obogatila tako osebno, kot poklicno. Prinaša obljubo novega časa, v 

katerem ljudje postajajo gospodarji svoje usode in z njo upravljajo. Še vedno me fascinira misel, kako s 

tem, ko okrepimo šibkosti, ki smo jih prinesli iz preteklosti svojega rodu v današnjo realnost, 

pomagamo rodu naprej in tudi nazaj. Usodo rodu lahko spreminja danes živeč aktiven član rodu. 

Pravzaprav bi lahko rekla, da smo danes živeči upanje za prednike, ki z zaupanjem in z vero v nas zrejo 

v naše aktivnosti in smo upanje za naše naslednike, na katere prenašamo usodne vplive.  

Če hočeš spremeniti usodo otroka, spremeni sebe. Če hočeš razvijati svet, razvijaj sebe. Če hočeš krepiti 

prihodnost, okrepi sebe. In to lahko narediš tako, da krepiš odnos s predniki in s svojo rodovno linijo. 

Veseli me dostopnost možnosti, ki jih imamo danes za vpogled v bistvene dejavnike naše usode in med 

temi možnostmi ima zelo pomembno mesto ravno postavitev družine po Bertu Hellingerju.  

 

 

 

Andreja Križan Lipnik:« Kdo sem? Ne, vem, če vem,  kdo sem. Po svojih 

globinah, ki segajo tudi v izredne globine nezavednega, ki ga ne poznamo niti 

sami, niti kdo drug za nas, smo pravzaprav skrivnostna bitja. In tako velja tudi 

zame. Sicer pa se v življenju pojavljam v številnih vlogah: Hčerka, sestra, žena, 

mama štirih otrok... Po poklicu psihologinja. S svetovalnimi delavci pripravljamo 

knjižna gradiva na nekatere za družine aktualne teme (Smrt in žalovanje, Otrok in 

ločitev staršev, Za srečo v družini). Ustvarjam rodovno posestvo Križan Lipnik ( po 

načelih, ki jih je predstavila Ananstasija v knjigah Vladimirja Megreja), na katerem 

povezujem svoj rod, svojo ožjo in širšo družino. Rodovno drevo razumem kot 

stičišče med predniki in nasledniki. Pišem rodovno knjigo, raziskujem in izrisujem 

družinski rodovnik in zbiram zgodbe o prednikih.  Predvsem se tako poklicno, kot 

osebno zavzemam za vprašanje srečnega življenja - kaj je tisto, kar dela življenje vredno. Zavzemam se tudi za prepoznavo, 

ovrednotenje in zaščito megalitov. Sem tudi psihologinja in svetovalna delavka v vrtcu.  
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-BILO JE VREDNO PRITI 

 

Ana Javeršek: » Za postavitev družine sem izvedela od mami 😊 nekaj let nazaj, ko je pričela z TCT 

izobraževanjem. Na prvo mojo postavitev sem odšla nekaj mesecev kasneje k Nataši Magister, skupaj z 

mami in bratom. Prva stvar ko sem stopila v prostor, ki me je pozitivno presenetila je to, da je tam vlada  

mir, sproščenost in pozitivno vzdušje. 

Ko se je pričela prva postavitev mi ni bilo čisto nič jasno kako se lahko kar tako premikaš po prostoru in 

da se bo tako na takšen način kaj rešilo, vendar se. Ja, postavitev deluje na celo družino/rodbino. 

Veliko lažje je, ko starši in otroci (jaz, brat in sestra) poznamo in zasedemo svoje mesto, manj je 

prepirov in tekmovanja 😊. 

Od moje prve lastne postavitve, ko sem jo sama slišala in doživela, opazim in razumem več stvari v 

smislu, da je vsaka stvar tam oz. se zgodi z nekim razlogom, predvsem pa zavedanje, da vse kar je,  ok. 

Veliko je vredno to, da je na postavitve družina hodila cela družina (nikoli nismo šli na en dan skupaj, 

vendar je vsak od nas že naredil lastno postavitev na temo). 

Za postavitve družina pri Nataši Čebulj sem prav tako izvedela od mami. Vedela sem, da se izobražuje za 

moderatorja postavitev družine, videla sem njene skripte iz katerih se je učila in ki jih je prebirala. Tako 

sem našla spletno stran in se marca prijavila na uvodni seminar, ter kasneje na lastno postavitev družine. 

Bilo je vredno priti. Postavitev bi resnično priporočila vsem, ne glede na starost, spol ali področje dela.«  

 

 

Ana Javeršek: »Sem Ana Javeršek, stara sem 26 let,  po izobrazbi vzgojiteljica 

predšolskih otrok.«   
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA APRILU, MAJU IN JUNIJU  2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZACIJSKE POSTAVITVE – SISTEMSKO IN 
KARIERNO ODLOČANJE  
Ljubljana, 10. maj 2019 od 8.30 do 14. 30 
Velikokrat se nam zgodi nepredvidena sprememba, ko začnemo izvajati 
nove cilje, projekte, naloge – kot, da se zatika  – kljub skrbnemu 
načrtovanju in analizam imamo občutek, kot, da nas nekaj 
nepojasnjenega “drži nazaj”, da se težko odločamo kako naprej. 
Strokovnjaki za organizacijske postavitve so ugotovili, da so mnogokrat v 
ozadju skrite dinamike, ki onemogočajo tok uspeha in naše učinkovito 
odločanje in le-te postanejo vidne, ko na aktualno situacijo pogledamo s 
sistemskega zornega kota – z organizacijsko postavitvijo. Tako dobimo 
ključne korake v včasih navidez povsem “meglenih” primerih, kako iti 
naprej. 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 
 
 
SISTEMSKE POSTAVITVE KRAJA IN PROSTORA 
*KAKŠEN JE SPOMIN KRAJEV IN PROSTOROV? 
KAKO KRAJ IN PROSTOR OMOGOČATA, DA ŽIVIMO 
ZDRAVO, SREČNO IN SMO POSLOVNO USPEŠNI?  
Ljubljana, 23. maj 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. 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 
 
 

POSTAVITEV DRUŽINE – Partnerski odnos 
Ljubljana, 20. april  2019 
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. 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 

 
POLETNI VIKEND S SISTEMSKIMI POSTAVITVAMI  
Crikvenica, 7. – 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    
                                                                                                       
                                                                                                                                             
REKONSTRUKCIJA STARIH VZORCEV V MOČ ZA 
ŽIVLJENJE – REKONSTRUKTIVNE POSTAVITVE ZA 
OZDRAVITEV IN RAZVOJ VITALNOSTI 
Ljubljana, od 2. – 4. avgust 2019 
Rekonstruktivne postavitve nas pripeljejo do večje ozaveščenosti in 
odgovornost, da sprejmemo nove izzive, ki jih od nas zahteva naša 
prisotnost na Zemlji. Z rekonstruktivno postavitvijo lahko presežemo 
karmične vzorce preteklih življenj ter izkusimo te izzive z večjo močjo in 
rastjo. To nam omogoči, da smo v sedanjosti v toku življenja, da lahko 
ljubimo in smo ljubljeni. Pridemo do ozaveščenosti brez posebnega 
namena in notranjega boja, kar vodi do ravnovesja med čustveno, 
mentalno, telesno in duhovno energijo.   
Več na: www.sistemske-postavitve.com  

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemsko-dolocanje-in-doseganje-ciljev-3-2/?t=1557469800
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemsko-dolocanje-in-doseganje-ciljev-3-2/?t=1557469800
http://www.sistemske-postavitve.com/
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemske-postavitve-kraja-in-prostora-kaksen-je-spomin-krajev-in-prostorov-kako-kraj-in-prostor-omogocata-da-zivimo-zdravo-srecno-in-smo-poslovno-uspesni-2-3-2/?t=1558598400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemske-postavitve-kraja-in-prostora-kaksen-je-spomin-krajev-in-prostorov-kako-kraj-in-prostor-omogocata-da-zivimo-zdravo-srecno-in-smo-poslovno-uspesni-2-3-2/?t=1558598400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemske-postavitve-kraja-in-prostora-kaksen-je-spomin-krajev-in-prostorov-kako-kraj-in-prostor-omogocata-da-zivimo-zdravo-srecno-in-smo-poslovno-uspesni-2-3-2/?t=1558598400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemske-postavitve-kraja-in-prostora-kaksen-je-spomin-krajev-in-prostorov-kako-kraj-in-prostor-omogocata-da-zivimo-zdravo-srecno-in-smo-poslovno-uspesni-2-3-2/?t=1558598400
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. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 
 

V naslednji številki Sistemskih zavedanj bomo govorili o našem mestu v družini, torej o mami, očetu, 

bratih, sestrah in našem mestu v naši družini. Ter o tem, če nismo na pravem mestu in imamo zato 

težave v življenju, kako nam lahko pri tem pomaga metoda Postavitev družine.  

 

 
Foto: Pixabay 

 


