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                                                                                                                                                                                                       “Pri odraslih otrocih stoji nasproti prekinjenemu  toku 
                                                                                                                                                                                                                          ljubezni pogosto to, da ne spoštujejo svojih staršev. 
                                                                                                                                                                                                                            Ali da jim kaj očitajo, ker si milijo, da so boljši od njih.  
                                                                                                                                                                                                                                   Ali zato, ker si želijo od njih nekaj drugega,, 
                                                                                                                                                                                                                                                    kar jim je bilo dano.  
                                                                                                                                                                                                                                V takšnem primeru se morajo najprej globoko  
                                                                                                                                                                                                                                                      prikloniti pred starši. 
                                                                                                                                                                                                                                                 In šele nato sledi ljubezen.  
 
                                                                                                                                                         Bert Hellinger v knjigi Sreča, ki ostane   
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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 trinajsta številka mesečnika Sistemska zavedanja, ki ga izdajamo na Inštitutu za sistemske 

postavitve v Ljubljani.  Tokrat bomo z Natašo Čebulj, ustanoviteljico in direktorico Inštituta za sistemske 

postavitve, govorili o ločitvah, o tem, kako vplivajo na otroke in kako jim pri tem, ločenim staršem in otrokom, 

lahko pomagajo sistemske družinske postavitve.  

Ločitve med partnerjema so običajno težke odločitve, še posebej, če imata otroke in se je treba odločiti,  

kje bodo po razvezi živeli. Znanih mi je kar nekaj primerov, ko sta se starša razšla, otroci pa so bili v glavnem 

dodeljeni mami. V večini primerov so mame dopuščale otrokom stike z očeti, v nekaterih pa ne, in sicer iz 

različnih vzrokov. In vem, kako zelo so ti otroci trpeli.  

Spomnim se primera, ko si je nek oče dveh otrok po ločitvi ustvaril novo družino, svojih prvih otrok pa ni želel 

več videti. Njegova prva otroka sta hodila v isto šolo kot njegov tretji otrok, njegova nova partnerka mu je namreč 

preprečevala stike s prvima otrokoma.  

Prva otroka sta zelo trpela, njuna mama jima ni mogla pojasniti, zakaj ju njun oče, ki je do ločitve skrbel zanju, 

noče niti pogledati več. Leta so tekla, otroka sta rasla, prav tako njun 

polbrat, s katerim prav tako nista smela imeti stikov. Čez nekaj let je njun 

polbrat, kljub temu, da sta ga imela starša rada in sta skrbela zanj, zašel na 

kriva pota, pristal je v zaporu. Njegova starša nista mogla razumeti, kaj se 

je zgodilo, prva očetova otroka, hčerka in sin pa sta uspešno končala 

šolanje in se zaposlila. Stikov z očetom nista imela. Hčerka si je ustvarila 

družino in je imela otroke, vendar se je tudi njena življenjska pot končala 

enako kot pri starših, in sicer z ločitvijo. Njen brat se ni nikoli poročil in ni 

imel otrok. Kaj natančno se je dogajalo v njihovem družinskem sistemu, ne 

vem, nedvomno pa je, da je bil nek travmatični dogodek daleč nazaj v 

družinskem sistemu, ki je močno zaznamoval njihovo družino, da je 

prihajalo do ločitev.  

To bi se pokazalo na družinskih postavitvah in potem se vzorec nekega 

travmatičnega dogodka, ki je bil v družinskem sistemu ženske, katere 

starša sta se ločila, in se je ločila tudi sama, ne bi več prenašal iz roda v rod. 

In potem bi morda otroci ločenih staršev, ki velikokrat sledijo usodi svoji 

staršev in imajo težave v partnerstvu, znova našli ljubezen.  

Ki se je nekje vmes, iz generacije v generacijo, izgubila zaradi spomina na 

neke travmatične dogodke v družinskem sistemu.  

Ljubezen bi znova stekla in življenje tudi.  

                                                                                                      Damijana Žišt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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 II. LOČITEV STARŠEV JE ZELO BOLEČA ZA OTROKE 

 

Foto: Pixels 

 

V tej številki Sistemskih zavedanj smo z Natašo Čebulj, direktorico in ustanoviteljico Inštituta za 

sistemske postavitve, govorili o ločitvah in tem, kaj srečno partnerstvo in kaj ločitve staršev lahko 

pomenijo za otroke. Med drugim nam je povedala tudi,  kako lahko razvezanim staršem, predvsem pa 

njihovim otrokom, po ločitvi staršev pomagajo sistemske družinske postavitve.  

Nataša Čebulj je v lanski decembrski številki mesečnika Sistemska zavedanja med drugim povedala, da 

so za srečo otroka najpomembnejši starši.  

Oče metode Postavitev družine Bert Hellinger je namreč prišel do spoznanja, da so otroci srečni takrat, 

ko so srečni njihovi starši in ko se medsebojno spoštujejo in si zaupajo.  

Povedala nam je tudi, da ima otrok rad oba starša, četudi sta ločena in otrok živi le z mamo ali le z 

očetom. V otroku sta namreč oba, mama in oče. 

Zato so otroci najbolj srečni takrat, ko njihovi starši spoštujejo drug drugega, četudi so kdaj v konfliktu 

ali če se starša kot partnerja razideta.  

 

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

očeta. In če sovraži otrokovega očeta, sovraži pol svojega otroka. Lahko si samo predstavljamo, kaj to 
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pomeni za otroka, če mama sovraži njegovega očeta. In seveda obratno, če otrokov oče sovraži njegovo 

mamo,“ nam je decembra lani  še povedala Nataša Čebulj.  

Preden spregovorimo, kaj ločitev staršev pomeni za otroke, navajamo dva Hellingerjeva primera  v zvezi 

s partnerstvom,  ki sta opisana v knjigi Nevidljivi zakoni ljubavi (Hellinger, Bert, 2015. Nevidljivi 

zakoni ljubavi. Zagreb,  Udruga za psihološko sistemsko djelatnost.) 

 

Partnerja imata prednost pred otroki  

 

Nek terapevt je povedal Bertu Hellingerju, da dela z družinami, kjer starši veliko pozornosti posvečajo 

temu, da so otrokove potrebe nad njihovimi. Zato ima občutek, da se otroci ne počutijo varno, ker imajo 

preveč svobode in pozornosti. Hellinger je dejal, da je osnovni odnos tisti med mamo in očetom, saj moč 

za vzgajanje otrok prihaja iz odnosa med njima. Vse dokler je ta odnos dober in je osnova za dobro 

vzgojo otrok, se otroci počutijo varno. Otroci se najbolj počutijo varno, ko njihov oče spoštuje in ceni 

sebe in svojo ženo ter ko mama ceni sebe in moža. Takrat je njihov odnos z otroki izpolnjenje njihove 

veze, saj so otroci krona njihove ljubezni. Otroci se počutijo svobodno, ko imata starša rada en drugega. 

Ko se moški in ženska srečata, najprej postaneta par, šele nato pridejo otroci, ki izražajo njihovo 

ženstvenost in moškost. Zato je ljubezen med moškim in žensko prva in tako kot korenine drevesa 

hranijo veje, tako ljubezen med partnerjema krepi ljubezen in skrb do njunih otrok.  

 

Ločitev  

 

Nek udeleženec delavnice je vprašal Hellingerja, ali obstajajo kakšne sistemske dinamike, ki vplivajo na 

razhod, ločitev partnerjev. Hellinger mu je odgovoril: “Pogosto ljudje dolgo trpijo, preden se odločijo oditi 

iz slabe veze, zakona, ker ne želijo prizadeti partnerja in ker se boji reakcije okolice. Običajno en od 

partnerjev želi novo življenje, vendar tega ne upa povedati na glas, ker ve, da bo prizadel svojega 

partnerja. To je lahko eden izmed razlogov, zakaj včasih ločitve trajajo tako dolgo. Ko sta se partnerja 

razšla, imata oba priložnost za nov začetek. Ko pa ločitev ne gre gladko, se za razhod išče krivca. V bistvu 

pa se neka veza, zakon, ne konča zato, ker bi bil en od partnerjev kriv, drugi pa ne, temveč zato, ker sta 

eden ali oba partnerja vpeta v nerešene zgodbe oziroma usode njunih družinskih članov in so njune 

življenjske poti različne.  Na postavitvah se je tudi pokazalo, da če se dva ne moreta ločiti na miren način, 

je lahko to tudi zaradi tega, ker en od drugega nista vzela dovolj.  

Ko si to priznata in izrečeta, se lahko mirno razideta.  
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VI. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto: Urška Košir 

 

- POGOSTO SE ZGODI, DA SE OTROCI ČUTIJO KRIVE ZA RAZVEZO STARŠEV: Intervju z Natašo 

Čebulj  

 

Z Natašo Čebulj, ustanoviteljico in direktorico Inštituta za sistemske postavitve, moderatorko in 

trenerko družinskih in organizacijskih postavitev smo se pogovarjali o razvezah in o tem, kako lahko 

otrokom razvezanih staršev pomagajo sistemske družinske postavitve. 

 

 

Kako otroci doživljajo razvezo staršev? 

 

“Mlajši, kot so otroci, težje prenesejo razvezo staršev. Čeprav bi včasih rekli drugače, da je torej lažje, če 

so ob ločitvi otroci mlajši, ker se ločitve manj zavedajo.  

Vendar temu ni tako.  

Pokazalo se je, da ravno na nezavedni ravni pri otrocih ločenih staršev prihaja do tega, da so zaradi 

razveze izgubili občutek varnosti. To se lahko pogosteje dogaja takrat, ko otrok ostane pri staršu, ki je 

prizadet zaradi razveze. Zelo pogosto sta sicer prizadeta oba starša, vendar otroci veliko bolj doživljajo 

razvezo skozi bolečino starša, s katerim ostanejo.  

Zato pa je zelo pomembno, v kakšnih odnosih kot starša ostaneta nekdanja partnerja po razvezi. 

Pogosto se tudi zgodi, da se otroci čutijo krive za razvezo staršev.  

Še posebej, če se želijo družiti z enim od staršev, pogosto s tistim, ki ne živi več z njim,  in drugemu to ni 

prav. Zato se takšen otrok čuti krivega v odnosu do starša, pri katerem živi.  

Ločitev je za otroka zelo težka, ker ima oba starša enako rad.“  
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Kako lahko otrokom razvezanih staršev pomagajo sistemske družinske postavitve? 

 

“Skozi družinske postavitve se je pokazalo, da otrok zelo pogosto pogreša enega od staršev ali je jezen 

nanj, ker je bil zapuščen. Pogosto otroci ostanejo z mamo, ker je tako v večini držav, tudi pri nas, 

predvideno v zakonodaji.  Otrok je dodeljen očetu izjemoma, in sicer če mama iz nekega razloga ne more 

skrbeti za otroka ali če se starša dogovorita sporazumno, da otrok ostane pri očetu. Kje bo po ločitvi ostal 

otrok, je odvisno tudi od tega, zakaj sta se starša razšla. V vsakem primeru pa je ločitev staršev boleča za 

vse, starše in otroka.  Pri starših se ob razvezi pogosto pojavita jeza in občutek neuspeha, da jima nekaj, 

torej zakonska zveza, ni uspela. Lahko imata tudi občutek zapuščenosti in nespoštovanja do partnerja.  

Na družinskih postavitvah se je pokazalo, da pogosto pride do razveze, ker eden (ali oba starša), kot bi 

lahko rekla, sledi usodi svojega družinskega sistema. In dokler ta oseba ni sposobna pogledati, kaj je 

vodilo do razveze, in sicer tako, da s spoštovanjem pogleda na svoj in hkrati tudi partnerjev družinski 

sistem, s katerim se razhaja, toliko časa partnerjema kot staršema skupnega otroka, ne bo šlo dobro. Ali 

pa se ne bosta počutita srečna v starševskem odnosu; še posebej, če v ta odnos skušata vključiti tudi 

otroka in ga sprašujeta za njegovo mnenje.  

Za otroka je najhujše, če se starša ne marata in sovražita, to je za otroka nekaj najhujšega,  kar se mu 

lahko zgodi. Čemu? Ker ima otrok v sebi oba starša, je pol mame in pol očeta. Predstavljamo si, da iz 

dveh kozarcev zlijemo vodo v večji, skupni kozarec. Kako naj vrnemo oziroma enakovredno ločimo 

vodo in jo zlijemo nazaj v dva kozarca? In tako se počuti otrok, če se starša kot starša med seboj ne 

spoštujeta več? To so težke stvari za otroke.“  

 

Kaj se je najpogosteje pokazalo, če je otrok na primer ostal z mamo, ki mu brani stike  z očetom, 

ali obratno? 

 

“Najhujše je, če se mama (ali oče) zaradi jeze na partnerja, od katerega se je razvezal, maščuje otrokom. 

Lahko pride tudi do situacije, ko je lahko eden od staršev nevaren oziroma nasilen do otroka; to se na 

primer zgodi, kot se je pokazalo na postavitvah, če je na primer takšen starš vpet v neko hujšo situacijo 

v svojem družinskem sistemu. Zato takrat drug starš pred njim skuša nagonsko zaščititi otroka in mu 

preprečuje stike z otrokom.  

Najhujše je, če sem na primer jaz kot razvezana mama, jezna na očeta svojega otroka, in se mu tako 

maščujem, da otroku  preprečujem stike z očetom. Fani Okič je v svoji knjigi z naslovom Da bi življenje 

živelo med drugim zapisala, da mama, ki zaradi maščevanja nekdanjemu partnerju preprečuje stike 

svojemu otroku z očetom, ni več mama. Otrok ima namreč pravico do obeh staršev.  
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Seveda pa ta starševski odnos po ločitvi ni lahek, še posebej, če eden od partnerjev čuti veliko bolečino 

zaradi razveze. 

To se najpogosteje zgodi takrat, ko ta partner ni najbolje povezan s svojimi starši in  predniki. Pogosto 

se je podoben vzorec namreč dogajal že v njegovem družinskem sistemu.  

Postavitev lahko pomaga, da se pogleda, kje se je zgodil ta dogodek, da v družinskem sistemu prihaja do 

ločitev. In ko se na ta dogodek pogleda s spoštovanjem, lahko ta oseba pogleda na svojega partnerja s 

spoštovanjem, kot na starša njunega skupnega otroka.  

Če se starša po ločitvi sovražita, je otroku zelo hudo. V večini primerov imata oba starša rada svojega 

otroka. Zato je za otroka najlepše, če se starša po ločitvi lahko spoštujeta še naprej kot starša.“ 

 

Ločitev staršev lahko usodno zaznamuje tudi odraslo življenje otroka ločenih staršev.  

Kako mu lahko pomagajo sistemske družinske postavitve? 

 

“Zelo pogosto, ni pa nujno, ima lahko otrok razvezanih staršev enake težave, kot so jih imeli starši, in na 

nezavednem sledi svojim  staršem. Na postavitev družine pogosto pridejo odrasle osebe, ki imajo težave 

v partnerstvu. Pogosto se pokaže, da so bili njihovi starši razvezani ali ločeni zaradi odhoda enega izmed 

staršev v tujino ali smrti enega od njih. In zato otrok nezavedno sledi njuni usodi. Postavitev družine 

takšni osebi pomaga, da skozi postavitev pridemo do prvega usodnega dogodka v družinskem sistemu, 

zaradi katerega je prihajalo do razvez, ločitev v njegovem družinskem sistemu. Ko ta oseba s 

spoštovanjem pogleda na ta dogodek, ki se je zgodil v njegovi družini, lahko znova steče ljubezen skozi 

družinski sistem.  

Kot bi rekel Bert Hellinger, oče metode Postavitev družine, vse mine, le ljubezen ne, samo najti jo je 

treba.  In ko znova steče ljubezen, ima ta oseba možnost, da vzpostavi dobro partnersko vezo in da 

spoštuje svojega partnerja tudi kot starša njunega otroka.“  

 

Kaj bi v zvezi z otroki s sistemskega vidika svetovali staršem, ki se ločujejo ali so že ločeni?  

 

“Najpomembnejše je, da partnerja, ki sta v razvezi, skušata gledati ločeno na starševski in partnerski 

odnos. Zato je najpomembnejše, da najprej pogledata njun partnerski odnos. Spoznala sta se namreč 

zaradi ljubezni in plod ljubezni je njun otrok. Ne glede na to, da se ločujeta, če pogledata nazaj, bosta 

spoznala, da sta se imela v glavnem rada. In ker zaradi različnih razlogov nista mogla ostati skupaj kot 

partnerja, bodisi, ker si je eden od njiju našel  novega partnerja ali ker je bil partner pogosto odsoten ali 

ker je morda bil odvisnik od drog, alkohola ... To lahko pomeni, da ta oseba na nezavedni ravni sledi 

nekemu vzorcu v svojem družinskem sistemu.  
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Pogosto ima tudi njegov partner podobno družinsko dinamiko, zato se takšna partnerja najdeta, vendar 

jima ni namenjeno, da kot partnerja ostaneta skupaj. Zato je zanju po ločitvi zelo pomembno, da se 

zavedata, da se je partnerski odnos končal, vendar pa sta še vedno starša svojim otrokom. Otrok namreč 

potrebuje oba starša. Pomembno je, da se po ločitvi dogovorita, kaj se bo dogajalo z otrokom v 

prihodnosti, kakšen bo red oziroma urnik, ne pa da o tem sprašujeta otroka.  

Ker tako pride do porušenega reda, otrok postane velik in starša majhna. Na ta način ga silita, da čez noč 

odraste. Otrok pa bi na nezavedni ravni naredil vse, da bi starša ostala skupaj. Po razvezi je zato za 

otroka zelo pomembno, da mu starša omogočita drug drugega kot starša. Če sem na primer mama v 

procesu razveze, ne smem otroku vzeti njegovega očeta, čeprav je zame morda zelo boleče, da sem 

izgubila partnerja. In če sem moški, oče, je zame lahko zelo boleče, da sem izgubil partnerko.  

Zato je pomembno, da otroku ne vzamem mame in da kot mama spoštujem otrokovega očeta in 

obratno.“ 

 

O tem lahko govorite tudi iz svojih izkušenj .... 

 

“Res je, sem namreč otrok razvezanih staršev, zato lahko govorim tudi iz svojih osebnih izkušenj. 

Zame je bilo zelo grozno, ker sta bila starša po razvezi zelo jezna drug na drugega.  In najlepši trenutki v 

mojem življenju, diploma, poroka, rojstvo sina ..., so bili zame hkrati najhujši. Oba starša sem ob 

praznovanjih želela pogledati z ljubeznijo, a če sem hotela to storiti, je bil vedno eden od njiju prizadet, 

zato sem raje ostala zadržana do obeh. Ob njuni razvezi sem ju namreč izgubila tudi kot starša, ker sem 

sama postala prevelika in nezavedno postala starš svoji mlajši sestri.  

Rekla sem si, ko se poročim, se nikoli ne bom ločila, vendar sem žal sledila družinski dinamiki in šla po 

poti svojih staršev. Družinske postavitve pa so mi pomagale, da ko sem bila sama v ločitvenem postopku, 

nisem storila iste napake kot moja starša. Lahko bi se mi namreč zgodilo, da bi skušala omejiti odnos 

sinovega očeta s sinom, a se na srečo to ni zgodilo.  

Danes lahko rečem, da ne bi mogla izbrati boljšega očeta mojemu otroku. Kljub ločitvi ga zelo spoštujem 

in pred 15 let, ko sem se ločevala, ne bi verjela, da bo on eden izmed najpomembnejših ljudi v mojem 

življenju in ga imam še danes resnično rada.  

Spoštovati očeta svojega otroka pomeni, namreč spoštovati svojega otroka in ga sprejeti z ljubeznijo, 

takšnega, kot je. In kako  zaznamo, da nam je to res uspelo?  

Tako gre našemu otroku dobro, da je srečen in da gre življenje naprej.“   
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V. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  

 

O osebnih izkušnjah in učinkih smo se pogovarjali z udeleženci delavnic Postavitev družine. Tokrat sta 

za Sistemska zavedanja o svojih izkušnjah iz družinskih postavitev spregovorila Mateja A. in Jože 

Bogataj.  

 

- NISEM VEDELA, DA MOJ OČE ZELO TRPI  

 

Mateja A. “O sistemskih družinskih postavitvah sem prvič slišala pred leti od Nataše Čebulj, ko je o njih 

razlagala na obisku pri najini skupni prijateljici.  

Menim, da je od tega dogodka minilo že več kot deset let. Ker sta me zanimali duhovnost in delovanje 

energij, sem o družinskih postavitvah in očetu te metode Bertu Hellingerju začela iskati informacije na 

internetu. Izvedela sem veliko zanimivega, zato me je zadeva zelo pritegnila.  

Potem pa je do mene našlo pot vabilo na tridnevni seminar o postavitvah družine, ki ga je organiziral 

Boštjan Trtnik v Topolšici. Takoj sem se odločila, da se ga udeležim, saj so me postavitve res začele zelo 

zanimati. Takrat sem imela tudi svojo prvo postavitev.  

Na seminarju nas je Trtnik najprej seznanil s teorijo, torej pripovedoval nam je o Bertu Hellingerju in 

njegovi metodi Postavitev družine.  

Moram reči, da mi je bilo zelo zanimivo, čeprav si nisem niti slučajno predstavljala, kako v praksi poteka 

Postavitev družine. Ko pa smo začeli delati postavitve, je bilo zame vse to čisto novo, na nek način 

šokantno in fascinantno.  

Najprej smo delali male postavitve, nato so sledile velike postavitve družine. Bil je zelo intenziven 

seminar, nabit s čustvi in novimi spoznanji. 

 

Na očeta gledam drugače 

 

“V Topolšici sem imela tudi svojo prvo družinsko postavitev. V navodilih ob prijavi na omenjen seminar 

je tudi pisalo, naj si naredimo družinsko deblo po mamini in očetovi strani.  

Moja prva postavitev je bila povezana z mojo matično družino.  

Nad tem, kar se je pokazalo, sem bila zelo šokirana. Ne spomnim se več natančno, kaj se je dogajalo, 

vendar sem prek predstavnika, ki je predstavljal mojega očeta, spoznala, da moj oče zelo trpi zaradi 

travmatičnega dogodka, ki se je zgodil v naši družini, ko je bilo meni sedem let.  

Tedaj je mami v šestem mesecu nosečnosti izgubila mojega bratca, kar je bil velik šok zanjo, očeta, za 

celo družino.  
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Nikoli si nisem mislila, da moj oče tako trpi zaradi tega tragičnega dogodka.  

V postavitvi se je pokazalo, da moja sestra, ki se je rodila nekaj let po tem, ko je mama izguba bratca, ni 

ravno povezana z mano, mamo in  očetom. Verjetno je bil to odraz tega, da je ob izgubi bratca še ni bilo 

v naši družini.  

Po postavitvi sem začela povsem drugače gledati na očeta, ki sem ga prej krivila za veliko svojih težav. 

Nekako sem razumela, da stvari, ki jih počne in meni niso  v redu, ne počne nalašč ali zato, ker bi bil 

namerno slab oče, temveč zato, ker zelo trpi zaradi izgube sina.  

Na tem seminarju smo imeli tudi male postavitve, med drugim tudi na temo mame. Spomnim se svoje 

postavitve, ko me predstavnica za mojo mamo sploh ni mogla pogledati, če pa me je že, je iz njenega 

obraza bilo mogoče razbrati le prezir. To me je zelo prizadelo. 

 

Kot predstavnica sem dobila veliko zase 

 

“Po omenjenem seminarju sem si kupila dve knjigi Berta Hellingerja, prevedeni v slovenščino, in ju 

večkrat prebrala, čeprav še danes povsem ne razumem pri nekaterih primerih, ki jih je opisoval, kaj je 

povedal v svoji razlagi.  

Drugo postavitev družine sem imela pri Mateju Škufci. Takrat smo razreševali nasilje v naši družini, ki 

ga je izvajal tudi moj sin. Zanimalo me je, od kod nasilje v naši družini in zakaj prihaja do njega. Na 

postavitvi se je pokazalo, da je nasilje povezano prek družinskega sistema mojega očeta in da poteka po 

moški liniji veliko rodov nazaj, ko se je zgodil nek tragični dogodek, ki se je potem kot vzorec nasilja 

prenašal naprej po moški liniji v družini.  

Kot predstavnica pa sem sodelovala tudi pri postavitvah družine pri Nataši Čebulj in še enkrat pri 

Boštjanu Trtniku. Tudi v teh primerih sem kot predstavnica veliko dobila tudi zase, dobila sem mnoge 

uvide, saj so nam vedno namenjene vloge v drugih postavitvah, ki so na nek način povezane tudi z nami 

in našim družinskim sistemom.  

Prek Damijane Žišt, ki pri Nataši Čebulj in Vedranu Kraljeti v okviru Inštituta za sistemske postavitve 

Nataše Čebulj končuje izobraževanje za moderatorje družinskih postavitev, pa sem spoznala tudi 

individualne družinske postavitve. Moram reči, da so zanimive, saj lahko v kratkem času dobimo 

odgovore (ali usmeritve) na manj kompleksna vprašanja, ki pa so sicer pomembna za naše zdravje ali 

življenje v tistem trenutku. 

 

Otrok mora vedeti, kdo so njegovi starši 

  

“Po postavitvah, ne vem pa sicer ali ima to, kar bom zdaj povedala, neposredno vezo z njimi, sem pri 

svojem delu z ljudmi, začela uporabljati medvedke. Eden predstavlja mamo, drugi očeta, ostali otroke.  
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Ko pridejo stranke k meni, jih prosim, da po svoje postavijo medvedjo družino.  

Ko medvedke postavijo po mizi, v bistvu nezavedno pokažejo odnose med družinskimi člani v njihovi 

družini.  

Iz tega lahko marsikaj razberem, saj imam tudi določena znanja, ki mi pri tem pomagajo.  

Spoznala pa sem, da je za stranke veliko lažje, da prek medvedje družine povedo, kakšni so odnosi v 

njihovi družini in za kakšno dinamiko v njihovi družini gre.  

Ob tem lahko vidim tudi, ali so spoštovani redi v družini, do katerih je v svoji metodi Postavitev družine 

prišel Bert Hellinger, na primer red, kdor prej pride ima prednost in ali so starši še vedno veliki in otroci 

majhni, kar nas uči Hellinger  li pa je ta vrstni red v družini obrnjen in so otroci veliki, starši pa majhni 

in zato prihaja do težav v družini. 

Prek postavitev družine in svojega dela pa sem prišla tudi do spoznanja, da je za nas, za naš razvoj in 

identiteto, zelo pomembno, da se zavedamo, kdo so naši biološki starši, četudi smo bili v reji ali so nas 

posvojili. Menim, da je za otroka zelo pomembno, da ve, kdo je njegova mama, ki ga je rodila, in kdo je 

njegov oče, in da je ime očeta navedeno tudi v otrokovem matičnem listu.  

Spoznala sem tudi, da je zelo pomembno, da otrok nosi očetov priimek, lahko ima sicer oba, maminega 

in očetovega. Če nima očetovega, ima le maminega, menim, da je tako, kot bi pol otroka manjkalo.  

Otrok namreč vedno predstavlja polovico svoje mame in polovico svojega očeta.  

In če otrok ne ve, kdo je eden od njegovih staršev, ali če sploh ne ve, kdo so njegovi biološki starši, je tako, 

kot bi izgubil pol svoje identitete ali celo identiteto.  

Pogosto se po ločitvah zgodi, da otrok ostane z enim staršem, v Sloveniji najpogosteje z mamo.  

In če mama otroku iz nekih razlogov brani stike z očetom, ali če otroku celo vzame očetov priimek in 

ima otrok le njen priimek, menim, da to pomeni, da je otrok izgubil pol sebe, pol svoje identitete, kar pa 

je zelo slabo za njegov razvoj. Enako seveda velja, če je obratno; da otrok po razvezi ostane z očetom in 

mu slednji prepove stike z mamo.   

Prek postavitev družine in svojega dela pa sem prišla tudi do spoznanja, da je za posvojene otroke in 

otroke v rejništvu zelo pomembno, da vedo, kdo so njihovi biološki starši in da jim to posvojitelji in 

rejnik čim prej povedo. Ne glede na to, če so rejniki ali posvojitelji zelo dobri do otroka, je za otrokov 

razvoj in njegovo identiteto zelo pomembno, da vedo, kdo so njegovi starši, četudi so jih iz nekega 

razloga zapustili in so zato prišli v rejniško družino ali posvojitev. 

 

Drugače gledam na življenje  

 

Po postavitvah se mi je spremenil pogled na življenje. Če sem prej v glavnem mislila, da se vse dogaja 

samo od sebe, da komuniciramo med seboj le z besedami in dotiki, danes vem, da vse le ni tako črno belo.  

Da je za nami neka mreža družinskega sistema, ki nas ves čas nevidno podpira.  
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Poleg tega zdaj vem, da je za razvoj nas kot posameznikov in za razvoj našega družinskega sistema zelo 

pomembno, da v svoje srce sprejmemo tudi tiste naše prednike, ki jih je družinski sistem iz nekih 

razlogov izločil in jih noče pogledati. Zdaj vem, da imamo vsi pravico pripadati svojemu družinskemu 

sistemu, ne glede na to, kakšna sta bila naša življenjska pot in usoda.  

Po postavitvah sem tudi spoznala, da vse težave, ki so povezane z mano, nami, bodisi zdravstvene ali 

druge v življenju, ni nujno, da so  povezane le z mano, z nami. Na postavitvah se je pokazalo, da izvirajo iz  

našega družinskega sistema, in da so lahko od drugih članov naše družine, mi pa smo nase prevzeli 

njihova bremena.“  

 

 

Mateja A.: “Sem mama dveh odraslih otrok. V svojem prostem času se rada sprehajam, 

ker imam zelo rada naravo, zelo rada se tudi družim z ljudmi. Zato zelo rada obiskujem 

prireditve družabne narave in koncerte. Zanima me veliko stvari, zato rada raziskujem, 

berem, brskam po internetu, se pogovarjam z ljudmi in obiskujem različne delavnice. 

Poleg tega rada igram pikado, nedavno pa sem odkrila svoj skriti talent - risanje- ki me 

zelo veseli in navdušuje. Moja velika strast je tudi kuhanje, vendar ne po preverjenih 

receptih. Pri kuhanju rada eksperimentiram, ker mi je to velik izziv, pomeni biti izvirna in 

takšen način kuhanja  mi pomaga odkriti nekaj novega.“  

   

Foto: Pixabay 

 

 

- PO POSTAVITVAH SE MI JE SPREMENILO ŽIVLJENJE  

 

Jože Bogataj: “S postavitvami družine sem se prvič srečal pred petimi leti, ko me je pranoterapevtka 

napotila k Nataši Magister, ker naj bi se v mamini družini nekaj hudega zgodilo. Ker sem že nekaj vedel o 

postavitvah, sem ob tem pomislil na maminega brata, ki je umrl zaradi bolezni.  

Ko pa sem prišel na vrsto za svojo postavitev, in ko mi je rekla, naj povem, katero temo želim postaviti, 

sem čutil, da bi moral postaviti svojo težavo, in sicer da finančno ne morem dosegati rezultatov.  

Imel sem namreč blokado na finančnem področju. Pri postavitvi, kjer smo gledali mojo finančno blokado, 

se je predstavnica zanjo takoj ulegla na tla.  

V postavitvi so bili še drugi predstavniki, štirje so rekli, da so živi, eden pa je rekel, da je mrtev, ker je 

ležal na tleh.  

V tej postavitvi se je nato natančno pokazala stričeva smrt in moja povezanost z njo. V mamini družini je 

bilo pet otrok, smrt enega od otrok, torej strica, je zelo prizadela celo družino.  
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Povezan sem bil z vojno 

 

Naslednja tema, ki sem jo razreševal s pomočjo družinskih postavitev, je bila moje težko dihanje, saj me 

je pogosto dušilo.  

Postavitev je pokazala, da je bila moja težava oziroma tema povezana z 2. svetovno vojno, ker je eden od 

mojih prednikov  gledal, kako so Nemci streljali talce na naši družinski zemlji.  

Po postavitvi se je moje dihanje močno izboljšalo, imel sem občutek, da imam naenkrat veliko več 

dihalnega prostora.  

S postavitvijo sem razreševal tudi svojo pogosto jezo, za katero nisem vedel, od kod izhaja.  

V postavitvi se je pokazalo, da ta jeza izvira iz dogodka v naši družini.  

Zgodil se je namreč tragičen  dogodek, ki je zelo prizadel moje prednike v našem družinskem sistemu.  

V postavitvi se je prikazala velika žalost ob smrti mojega pradedka, njegova nasilna smrt je bila v družini 

zamolčana.  

Spomnim se tudi neke svoje postavitve,  povezana je bila z mojimi težavami z gibanjem.   

S te postavitve mi je ostalo v spominu, kako je predstavnik zame predstavljal mene. Bil sem zelo 

pozitivno presenečen, kako dobro me je predstavljal, saj me sploh ni poznal. Ko sem gledal, kako se 

giblje, sem bil zelo presenečen, njegovi gibi so bili isti kot moji.  

V nekem trenutku sem nemočen ležal na tleh oziroma je to počel moj predstavnik.  

Pokazalo se je, da zato, ker bi lahko šlo za bolezen - multiplo sklerozo. Pred postavitvijo sem imel resne 

težave, imel sem že trde noge, komaj sem jih premikal. Po postavitvi se je moje stanje močno 

spremenilo, zdravilna energija je stekla in mi zmehčala noge, čutil sem veliko olajšanje. Šel sem k 

zdravnici, ki me je poslala na magnetno resonanco glave in vratne hrbtenice. Izvidi so pokazali le 

majhno težavo v glavi, drugega pa nič.  To je bila ena zame ena najpomembnejših postavitev. 

 

Postavitev me je rešila srčnega zastoja  

 

Postavitev družine sem se večkrat udeležil tudi pri Nataši Čebulj, ker sem imel tudi druge težave  z 

življenjem. Tudi po postavitvah, ki sem jim imel pri Čebuljevi, so se mi v življenju zgodile velike 

spremembe.   

Pri Nataši Čebulj sem na primer pri majhnem testu oziroma majhni postavitvi ugotovil, da zavračam 

denar. Delali smo tudi majhne postavitve na temo obilja in poslovnega uspeha. Veliko zanimivega se je 

pokazalo, povezanega z mojimi starši, z njunima družinskima sistemoma, ki sta seveda tudi moja.  

Po postavitvah sem se spremenil, tudi odnos z mojimi starši se je izboljšal.  
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Imel sem tudi postavitev družine, ker sem dolgo časa čutil velik pritisk na srce. Odločil sem se, da bom 

postavil svojo največjo blokado na vsaki čakri. Ko smo v postavitvi prišli do srčne čakre, sem začel 

kašljati, potem pa sem čutil veliko olajšanje.  

Ker imam aritmijo srca, sem se zaradi postavitve morda celo rešil srčnega zastoja. Od omenjene 

postavitve naprej pa tudi  boljše vidim.  

Pri Nataši Čebulj sem tudi tematsko obdelal 14 prednikov.  

Večkrat sem bil na družinskih postavitvah, malih in velikih, kot predstavnik, ali pa sem sam imel 

postavitve. S pomočjo malih postavitev, ki so trajale približno 20 minut do pol ure, sem marsikaj razrešil 

ali ugotovil,  da imam še za razrešiti.   

Na primer, na mali postavitvi pri Nataši Čebulj na temo dediščine se je pokazalo, da se moja dediščina in 

očetov družinski sistem ujemata z maminim sistemom pa ne.   

Kaj natančno to pomeni, za zdaj še ne vem, bom pa enkrat na to temo imel družinsko postavitev, sem se 

odločil, saj bi rad vedel, kaj pomeni, da je moja dediščina povezana z očetovim družinskim sistemom.  

Delali smo tudi takšne male postavitve, ki so bile povezane s čakrami od časa pred rojstvom do 

zdajšnjega življenja, pa tudi teme, povezane z mamo, ter drugo. 

S pomočjo postavitev, malih in velikih, sem spoznal tudi, s kakšnimi težavami se vsakodnevno 

spopadajo ljudje in kakšni so vzroki za nastanek njihovih težav, ki v glavnem izvirajo iz njihovih 

družinskih sistemov. Na postavitvah sem spoznal tudi veliko zanimivih ljudi.  

 

Imam več časa živeti  

 

Po postavitvah se mi je v glavnem zelo spremenilo življenje.  

Imam več časa za živeti življenje, za druženje, praznovanja. Prej sem bil v glavnem fokusiran na delo.  

Zase lahko rečem, da se je po njih moje počutje precej spremenilo na bolje. Spremenil se je tudi moj 

odnos do staršev in tudi oni so se  spremenili do mene. Naš odnos je boljši. 

Na svojih postavitvah sem  tudi spoznal, da sem  od svojih prednikov na nezavedni ravni prevzel veliko 

bremen. Na postavitvah sem jim večino njihovih bremen vrnil.  

Zavedam se tudi, da bi bil brez postavitev že na invalidskem vozičku ali pa s svojimi predniki.  

Delal sem tudi vaje feldenkreis, ki nas učijo optimalnega gibanja, z njimi sem  izboljšal nepravilno hojo.  

Prav tako sem s postavitvami razrešil več svojih zdravstvenih težav in bolezni.  

Tudi nekaj strahu je izginilo iz mojega življenja. Na eni izmed postavitev se je pokazalo, da sem bil v 

zvezi s strahom povezan z osebo v družinskem sistemu, ki je finančno in družinsko propadla in je bila 

zaradi tega izključena iz naše družine. Po postavitvi se je moje življenje popravilo.  

Tudi v prihodnje se bom udeleževal družinskih postavitev, ker so zelo spremenile moje življenje na 

boljše. Spremenil se je tudi moj pogled na življenje.  
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S postavitvami sem dobil tudi veliko novega znanja in izkušenj.  

Zato bi družinske postavitve svetoval vsakemu, ki ima v življenju probleme, ki mu povzročajo preglavice 

in ni mogoče z drugo metodo ugotoviti, kje je vzrok njegovim težavam.  

Zaradi udeleževanja družinskih postavitev lažje prepoznavam svoje ali druge probleme.  

Zdaj tudi veliko bolj živim v harmoniji s samim sabo in drugimi.  

Končno imam občutek, da živim svoje življenje.  

 

Prej sem pogosto kršil red v družini 

 

Kot sem se naučil v postavitvah, sem prej pogosto kršil enega izmed redov, do katerih je prišel oče 

metode Postavitev družine, Bert Hellinger, ki govori o ravnovesju med dajanjem in sprejemanjem.  

Prej, pred postavitvami, sem skozi postavitve ugotovil, da sem ljudem okoli sebe, še posebej svojim 

družinskim članom veliko dajal, sprejemal pa malo, ali pa sem zavračal to,  kar so mi drugi dajali.  

Poleg tega sem se naučil, da ne izključujem drugih iz mojega življenja in da upoštevam tiste, ki so pred 

menoj v družinskem sistemu, torej so vanj prišli pred mano: to velja zame tudi v odnosu do drugih ljudi,  

na sploh v življenju, mislim v smislu spoštovanja ali odgovornosti.  

V odnose z ljudmi dajem sebe toliko, koliko dobivam od drugih ljudi, ne več tako, kot sem počel včasih, 

da sem veliko dajal in malo vzel oziroma dobival od drugih ljudi.   

Po svojih izkušnjah iz postavitev lahko rečem, da običajni vzroki za naše težave izhajajo iz našega 

družinskega sistema, ali po mami ali pa po očetu.   

S postavitvami sem prišel tudi do spoznanja, da naši starši niso krivi za vse, kar se nam je slabega 

zgodilo ali če nam kaj v življenju ni uspelo, ampak lahko sega vzrok daleč nazaj v naš družinski sistem.“ 

 

Jože Bogataj: “Sem Jože Bogataj,  rojen leta 1977.  Diplomiral sem na visoki poslovni šoli, 

poklicno se ukvarjam z zavarovalništvom.  

Rad imam naravo, od 20. leta naprej pa se ukvarjam tudi z numerologijo, ker me ta tema, 

tako kot karmična diagnostika, zanima.  Zelo rad tudi raziskujem in  

želim priti stvarem do dna. S svojim znanjem delam tudi analize imen podjetij in imen 

novorojenčkov, ko me ljudje prosijo za to.  

Moje analize v zvezi s tem so se do zdaj izkazale za točne, zato mi je veliko ljudi zaupalo 

izbor imena podjetja ali novorojenčka.  
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VI. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOCTI 2018 Slovenia – Bled 
od 7–14. oktober 2018 
 
Dogodek s pionirji sistemskih postavitev, s prvovrstnimi 
mednarodnimi trenerji in udeleženci z vsega sveta 
ponuja enkratno priložnost za izredno bogato 
izmenjavo znanja, izkušenj in pristopov.  
IOCTI (intenzivno usposabljanje za organizacijske sistemske 
postavitve) je celovit program usposabljanja z inovativnimi 
sistemskimi orodji za uporabo pri svetovalnih dejavnostih, 
načrtovanju upravljanja sprememb in razvojnih procesih v 
podjetjih, ustanovah, skupinah in posameznikih.  
 

Več: www.iocti.org 
 
 
 
 
 

 

Mednarodni poletni kamp 2018 – z delavnicami 
sistemskih postavitev Crikvenica 

 

• 15.–20. junij 2018 
ZAŽIVETI SREČNO – V HARMONIJI SVOJE DRUŽINE 
Ali sanjate o dopustu, ki vam bo omogočil neverjetno skupno 
doživetje koristnega in zabavnega? 
V prekrasnem mediteranskem okolju se lahko obenem sprostite in 
pridobite izkušnje za srečno življenje.  
Vabljeni, da stopimo skupaj do harmonije odnosov in sreče v družini.   
 
Več: www. sistemske-postavitve.com  

POSTAVITEV DRUŽINE-  
MAMA, KLJUČ DO SREČE IN USPEHA 
 
• sobota, 26. maj 2018 od 9.00–19.00 
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: www. sistemske-postavitve.com  

UVODNI SEMINAR POSTAVITEV DRUŽINE, Ljubljana  
MALE POSTAVITVE DRUŽINE, Maribor 

• Male postavitve družine po metodi Berta Hellingerja 
- 4. maj 2018, 16:00–20:00 
- 30. maj 2018, 16:00–20:00 

• Uvodni seminar Postavitev družine 
-18. maj 2018, od 15. do 18. ure, v Ljubljani.  
 
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.  
Več: www. sistemske-postavitve.com  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Več: www.sistemske-postavitve.com 
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 

 

V naslednji številki Sistemskih zavedanj se bomo posvetili uspehu. Čemu nam uspe, in čemu ne?  

 

Foto: Pixaby 

 

 


