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                                                                                                                                                                     “Zgodaj prekinjen tok ljubezni lahko najboljš e nadoknadi prav mama. Pri   

                                                                                                                                                                                              majhnih otrocih ji to zlahka ušpe. Otroka objame z rokami in ga z ljubeznijo  
                                                                                                                                                                                               štišne k šebi dokler še prekinjen tok ljubezni, ki še je špremenil v jezo in  
                                                                                                                                                                                               z alošt , ponovno ne odpre in štec e k mami. Tudi odrašlemu otroku lahko  
                                                                                                                                                                                                mama na takš en nac in pomaga, ko je bil prekinjen tok ljubezni med njo in  
                                                                                                                                                                                                 otrokom. Vendar še mora to zgoditi v c ašu, ko je bil prekinjen tok ljubezni  

                                                                                                                                                                                                      med njima. 
 

                                                                                                                                                                        Bert Hellinger v knjigi Srec a, ki oštane  
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I. UVODNIK  

Pozdravljeni drage bralke in bralci, pred vami je nova, 26. š tevilka mešec nika Sištemška zavedanja, ki ga 

izdajamo na Inš titutu za šištemške poštavitve. Tema tega mešec nika bi morala biti nekaj drugega, kot 

bošte zdaj brali, šprememba teme pa je pošledica mojih ošebnih doz ivetij, povezanih š hudo boleznijo 

moje in bratove mame. Ob dragoceni podpori moje Nataš e Č ebulj, ki me moc no podpira v teh tez kih 

trenutkih zame in moje domac e, bi, priznam,  tez ko uredila tole š tevilko mešec nika, ki je zdajle pred 

vami.  

Zavedam še, da šem še ob naštajanju te š tevilke mešec nika na nek nac in zopet zelo povezala š švojimi 

druz inškimi koreninami. Bolezen mame, ki je z e mešec in pol v bolniš nici zaradi tez av š šrcem, in 

pošledic no š e drugih bolezni pa je moc no povezala mene, brata, oc eta in predvšem mamine tešne 

šorodnike.  Nekaj c aša še zelo bojujem šama š šeboj in padam in še znova dvigam, špraš ujem kaj naj 

štorim, šaj imam švojo mamo najraje na švetu. Naj drz im pešti in upam, da še bo njeno zdravštveno 

štanje tako zelo izboljš alo, da bo š la domov in bo špošobna šamoštojnega z ivljenja, ševeda ob podpori 

cele druz ine? Ali naj zaupam v viš je dobro, da še bo zgodilo tako, kot je zanjo najboljš e? To šo bitke v 

meni in vpraš anja brez odgovorov, ki še mi porajajo zadnji mešec, odkar je njeno zdravje moc no opeš alo, 

c eprav zdravniki š e vedno dajejo upanje, da še bo izboljš alo. Z znanjem, ki šem ga dobila prek metode 

Poštavitev druz ine ter š tevilnih poštavitev, kjer šem šodelovala kot predštavnica, ali prek švojih laštnih 

poštavitev vem, da je najlaz je takrat, ko zaupamo v najviš je dobro, da še bo zgodilo tako, kot še mora 

zgoditi. In da na to, kar še dogaja z naš imi štarš i, naš imi najbliz jimi in konec koncev tudi z nami, 

pravzaprav nimamo vpliva. Da je vše odvišno od Všemogoc nega, ki bdi nad nami in naš imi ušodami. In 

potem še vpraš am, kdo šmo mi, kdo šem jaz, da bi lahko pošegala v njegove 

odloc itve, v ušode tištih, ki jih imam najraje na švetu? Zavedam še, da je to 

veliko laz je rec i, kot šprejeti v šebi, š e pošebej v c ašu, ko je moja mami z iva 

in ši zelo z elim, da bi bila š e dolgo z mano, z nami. Ker prevec  boli z e šama 

mišel na to, da bi odš la. V tem trenutku ne vem, kaj ši ona z eli, oštati ali 

oditi, zavedam pa še, da ne glede na to, kakš na bo njena odloc itev, jo bo 

treba špoš tovati. Do švoje drage mame c utim neizmerno ljubezen in 

hvalez nošt, da šta mi škupaj z oc etom, ki prav tako moc no trpi ob mamini 

bolezni, dala z ivljenje. Č eprav vc aših mišlim, da nišem dovolj izkorištila 

švojega z ivljenja, ši lahko rec em, da šem neizmerno šrec na, da imam štarš e, 

ki šem ši jih šama izbrala.  In da šta mi podarila c udovitega brata. Zato lahko 

le z neizmerno hvalez noštjo in poniz noštjo rec em, hvala ti Z ivljenje.  

                                                                                                                   Damijana Z iš t                                                                                                          
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II. S HVALEŽNOSTJO SPOŠTOVATI USODO NAŠIH STARŠEV  

Foto: Pixabay 

 

V tokratni številki mesečnika Sistemska zavedanja bomo govorili o naših starših, mami in očetu, o boleznih 

in o spoštovanju mamine in očetove usode, ne glede na to, kakšna je. Spoštovanje njihove usode in vpetosti 

njihovega življenja v usode drugih družinskih članov, njihovo trpljenje, bolezen, nenadna smrt, za nas, ki jih 

imamo radi, ni vedno lahko. Še posebej, če so bolni in bi se počasi radi poslovili od nas in vseh, ki jih imajo 

radi. In ko jih še nismo pripravljeni spustiti njihovi usodi naproti. Pri tem nam lahko zelo pomaga metoda 

Postavitev družine, katere oče je Bert Hellinger.   

Č e z elimo šprejeti švojo ušodo, moramo najprej š hvalez noštjo šprejeti ušodo švoje mame in oc eta. In c e 

z elimo rešnic no ljubiti švoje z ivljenje in dati z ivljenje naprej, moramo najprej vzeti veliko ljubezni od 

švojih štarš ev. Oba šta namrec  naš a enakovredna štarš a in oba šta nam dala z ivljenje. Kljuc  do ušpeha je 

v tem, da od švojih štarš ev ušpeš no vzamemo to, kar šo nam podarili, torej ljubezen. Ko še otrok rodi, 

ima dva štarš a, mamo in oc eta in ravno ta štarš a šta najboljš a za tega otroka. Otrok ne more dobiti boljš ih 

ali šlabš ih štarš ev, zanj šta njegova štarš a najboljš a. Tako je Hellinger š pomoc jo druz inških poštavitev 

priš el do tega, da ko klient rešnic no v šebi šprejme švoje štarš e, lahko gre njegovo z ivljenje naprej.  Torej 

nihc e ne more biti v miru š šamim šeboj, c e ni v miru š švojimi štarš i, rešnic no, v švojem šrcu.  Zato šo 

naš i štarš i tako zelo pomembni za naš in naš  razvoj.  
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O Bertu Helingerju vedno govorimo, da je oc e metode Poštavitve druz ine, šam pa zaše pa pravi, da je 

mama metode Poštavitev druz ine. Vše, ki to metodo uporabljajo, je namrec  obdaril, kot obdari mama 

otroka š švojo ljubeznijo.  

Zavedati še moramo,  da brez naš ih štarš ev, š e pošebej naš e mame, naš ega z ivljenja ne bi bilo.  Zato je 

najbolj intimen odnoš, ki ga doz ivimo v švojem z ivljenju, odnoš š švojo mamo. Hellinger pravi, da je 

mama najvec je boz anško razodetje. Ko otrok zac ne govoriti, je obic ajno njegova prva bešeda, ki jo pove, 

mama. Gre za prvinško bešedo, ki je zelo podobna v vec  jezikih.  

 

Najbolj se nas dotakne beseda mama 

 

Nobena bešeda še naš ne dotakne tako globoko in naredi premik v naš kot prav bešeda mama. Ko jo 

šliš imo ali izrec emo, poštanemo znova otrok. In vše oštale bešede, ki jih kašneje izgovorimo, in vši 

odnoši, ki jim imamo v z ivljenju, izhajajo iz bešede mama.  

Hellinger pravi, da ko pridemo v rešonanco š to bešedo, ko še ji prepuštimo, da naš premakne, potem še 

poc utimo varne in zaš c itene. In ta obc utek oštane tudi, ko šmo odrašli, c e ši šamo izrec emo bešedo 

mama. Poc utimo še, kot da šmo povezani z naš im z ivljenjškim virom, izvirom, z virom naš e mame, z 

mamo zemljo, od koder prihaja z ivljenje. Mama pomeni tudi krik otroka, ko je v štiški, mama otroka 

razume, ga štišne k šebi, njeno mleko je primarna hrana, hrana z ivljenja. V njeni bliz ini še otrok napaja 

z njo, ušpeva in  rašte.  

Mamina bliz ina naš vc aših omejuje, zato še z elimo ošvoboditi njene zaš c ite, nege in škrbi. Vendar, ali 

šploh lahko poštanemo neodvišni in ošvobojeni od nje, še špraš uje Hellinger? Č e še z elimo ošvoboditi 

do mame, od švojih korenin, to pomeni, da še z elimo ošvoboditi od švojega z ivljenja, ki je priš lo do naš 

škozi mamo. Zato še nikoli ne moremo odcepiti od švoje mame, ker je ona v naš, z njo še lahko vedno 

hranimo, še okrepimo škozi njeno ljubezen in še tako obrnemo k švojemu laštnemu z ivljenju.  

 

Prekinjen odnos med mamo in otrokom 

 

Mnogi imajo o švoji mami obic ajno le tri notranje šlike, pravi Hellinger, in z njimi šo povezani doloc eni 

obc utki.  V vec ini gre za obc utke zavrac anja. “Ali lahko mamo zac utite pri šebi? Meni je v veliko 

zadovoljštvo pogledati švojo mamo, tudi tukaj med vami vidim mamo, ki hodi naokrog in v rokah drz i 

švojega majhnega otroka. Zelo še razvešelim, ko to vidim, opazujem z globokim špoš tovanjem. 

Predštavljam ši, kaj vše šo moja mama in vše druge mame prevzele naše od nošec nošti naprej. Potem 

jih je bilo štrah pred porodom, da bi vše dobro teklo, šaj je porod za nekatere z enške z ivljenjško nevaren. 

Ko naš je mama rodila in naš vzela na švoje prši ter naš hranila, mišlila na naš dan in noc , je bila 

pripravljena za naš z rtvovati vše, leta in leta. In c eša še špominjamo mi? Treh šlik, šamo treh šlik in na 
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podlagi teh šlik potem mnogi obšojajo švojo mamo. Vendar pa te tri šlike v naš em špominu predštavljajo 

le en odštotek všega, kar je mama naredila za naš.“ 

Pogošto je do šlabih šlik, ki šo oštale v otrokovem špominu na mamo, priš lo zato, ker je bil v otroš tvu 

prekinjen odnoš med mamo in otrokom, ko mama iz nekega razloga nekaj c aša ni bila z otrokom.  Morda 

zato, ker je bil otrok v bolniš nici, ali je bila tam mama, ali ker je mama bila v šluz bi in je otroka c uvala 

babica in podobno. Takrat še lahko v otroku zgodi to, da še podzaveštno odloc i, da noc e vec  nazaj k njej, 

k mami, ker ga je zapuštila. Vše, kar je bilo pred to prekinitvijo odnoša, vše lepe šlike, špomini, zbledijo, 

še izbriš ejo. Zato Hellinger v švojih meditacijah škuš a štranke vrniti nazaj v c aš pred prekinitvijo 

njihovega  odnoša z mamo, k šrec nim dogodkom in šlikam in da ši dovolijo, da te šrec ne šlike znova 

zaz ivijo v njih. In potem laz je najdejo pot nazaj k švoji mami. Mamino šrce vedno ve, kaj otrok potrebuje, 

in to naredi.  

 

Mama je pričetek naše sreče 

 

Zato Hellinger pravi, da je mama naš  kljuc  do šrec e in ušpeha. Mama je pric etek naš e šrec e, in ta šrec a 

pride najlaz je do izraza v partnerškem odnošu in kašneje, ko z enška poštane mama, ko daje z ivljenje 

naprej švojim otrokom.  

Njeno bogaštvo lahko tec e naprej do otrok in to je njena našlednja velika šrec a. Ljubezen dajemo naprej 

š tem, ko ji šluz imo. Delo, ki šluz i z ivljenju, naš ošrec uje.  

Kar šmo vzeli od mame, za naš predštavlja naš  prvi velik ušpeh. Vzeti v švoje šrce mamo, pomeni zgodbo 

o ušpehu. Kdor je naš el in šprejel v švojem šrcu mamo, je ušpeš en pri švojem delu in v odnoših z drugimi. 

Kdor je šprejel švojo mamo, z ari, in kdo z ari, je ljubljen, za druge privlac en. K takš nemu c loveku, ki z ari, 

naš vlec e, ker vemo, da bomo od njega nekaj dobili. Kljuc  do ušpeha in bogaštva je v tem, da od švoje 

mame vzamemo to, kar nam je podarila. Brez mame šmo revni, z mamo šmo bogati tako v šrcu kot duš i.  

Takoj, ko bomo v rešnici v celoti šprejeli švojo mamo in bomo z njo v rešonanci, bomo v všakem pogledu 

rešnic no bogati. Zato je za naš  ušpeh in šrec o pomembno, da v švojem šrcu rešnic no iškreno in š 

špoš tovanjem šprejmemo mamo in tudi oc eta, torej oba štarš a.  

 

Vir: Povzeto po gradivu Izobraz evanje za moderatorje druz inških poštavitev, 1. letnik  

 

Otrok ljubi oba starša 

 

Nekateri ljudje še pritoz ujejo nad švojimi štarš i, pravi Hellinger.  Na poštavitvah še je pokazalo, da šo ti 

ljudje vzeli premalo ljubezni od švojih štarš ev. “Ko pogledamo njihove štarš e, za njimi štojijo njihovi 

štarš i, za njimi njihovi in tako naprej, veliko generacij.   
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In škozi njih tec e naš e z ivljenje, ne glede na to, kakš ni štarš i šo bili, dobri ali šlabi, škrbni ali manj škrbni, 

š e vedno šo bili najboljš i štarš i švojim otrokom. Ko gledamo naš e štarš e in vše generacije pred njimi, 

vidimo, kako od dalec  tec e z ivljenje do naš. Zato lahko rec emo, da šo štarš i veliki, otroci pa šo majhni. 

Starš i dajejo, otroci jemljejo. Č e gledamo na takš en nac in švoje štarš e, jih globoko špoš tujemo, ne glede 

na to, kje šo, vedno šo v naš. Ko to zac utimo v šebi, šmo bogati, naš e šrce je odprto. To je c išto preprošto. 

Ko to rešnic no šprejmemo v švojem šrcu, je lahko naš e z ivljenje veliko boljš e,“ pravi Hellinger. Otrok ima 

dva štarš a in vedno potrebuje oba. Otroku mora biti dovoljeno ljubiti oba štarš a. Otrok, na primer ne 

razume, zakaj še štarš i loc ujejo, on v enaki meri ljubi oba štarš a. Vendar c e otrok po loc itvi oštane z 

mamo, je v všakem pogledu odvišen od mame. Vc aših še boji pokazati, da v enaki meri ljubi tudi oc eta, 

ker še boji, da bo zato izgubil mamo in njeno ljubezen. Zato na škrivaj ljubi oc eta. Č e pa otrok od mame 

šliš i, da je zelo ljubila njegovega oc eta, lahko tudi otrok mami pokaz e, da zelo ljubi švojega oc eta. To pa 

za otroka pomeni veliko olajš anje.  Pošebej pogošta otroš ka travma je prekinitev ljubezni do mame in 

oc eta, najpogošteje do mame. Č e ljubezen štarš ev ne more do cilja, torej do otroka, poštane otrok 

z alošten in jezen, vc aših tudi razdvojen. Njegova jeza, z alošt ali razdvojenošt je druga štran ljubezni, in 

šicer ljubezni, ki ni mogla priti do cilja. Č e še z elijo takš ni ljudje pribliz ati kakš ni ošebi, še v njihovem 

telešu ponovno obudi špomin na prekinjeno ljubezen do oc eta ali mame, zato še pribliz evanje drugi 

ošebi prekine. 

 

 (Hellinger, Bert, 2008. Sreča, ki ostane. Ribnica. Korenine in krila.)  

 

Jemanje od očeta 

 

Však oc e ne glede na to, ali na obrazu noši maško pred zunanjim švetom, ši z eli, da bi ga njegovi otroci 

imeli radi in ga špoš tovali. Navedimo primer. Nek mladenic  je imel nemogoc ega oc eta, ki je odhajal od 

doma vedno, ko je kdo od druz inških c lanov z elel govoriti z njim v zvezi z neko pomembno zadevo. Ko 

je bil z e štar in je zbolel za rakom, njegovo z ivljenje še je bliz alo h koncu, je lez al v bolnici na intenzivni 

negi.  K njemu je š el šin, zaprl vrata, šedel ob oc etovo pošteljo in mu rekel: “Oc e, zdaj ši konc no šamo 

moj.“ Nato mu je povedal, kako je bil vše z ivljenje jezen nanj, ker ga nikoli ni bilo, ko ga je potreboval, 

povedal pa mu je tudi, kaj vše pri njemu ceni. Na koncu šta ši povedala, da še imata rada in šta še drz ala 

za roke. Bešede, rad/(a) te imam, pogošto lahko zvenijo “poceni“. Same bešede nišo tako pomembne, 

vaz no je šporoc ilo med oc etom in otrokom in na kakš en nac in je bilo preneš eno. Potrebno je polno 

špoš tovanja, objem in dotik. Pomembno je, da otroci povedo švojim štarš em, kaj c utijo do njih, ne pa, da 

še morda vše z ivljenje pretvarjajo pred njimi. S e pošebej, c e gre za odnoš med oc etom in šinom. Vc aših 

še zgodi, da imajo otroci  neke ukoreninjene predšodke proti oc etu iz nekih nerazumljivih razlogov.  Zelo 

pogošto zaradi tega mame otroke obrnejo proti oc etu. 
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Za moš kega je zelo pomembno, da c e z elijo „diplomirati“ kot moš ki, morajo razumeti švojega oc eta, 

njegovo dediš c ino v šmišlu moš košti, ki prihaja do šina škozi generacije njegovih moš kih prednikov. 

Jemanje od oc eta pa pomeni špoš tovanje, ki je hrana za šinovo duš o. Tišti, ki ne špoznajo švojega oc eta, 

in ne vedo, kakš en v rešnici je, pogošto v šebi c utijo nek štrah, ker z ivijo š popac eno šliko švojega oc eta. 

Zato je zelo velika verjetnošt, da bo šin išti kot oc e. Vec krat še tudi dogaja, da otroci, ki imajo prekinjen 

štik z oc etom ali pa imajo o njem popac eno šliko, mišlijo, da jih oc e nima rad in da šo šami krivi zato. 

Kako naj kašneje v celoti zavzamejo mešto moš kega ali z enške, gradijo globoke odnoše, da bi naš li 

kakovoštnega partnerja? Kako naj vzamejo oc etovo dediš c ino in ga šprejmejo takš nega, kot je, c e jim v 

šebi nekaj globoko zamerijo in še opirajo odnošu z njimi. Pomanjkanje povezovanja z oc etom, dedkom, 

pradedkom … puš c a globoke pošledice na moš košti in zrelošti moš kih potomcev. Zato Hellinger pravi, 

da je oc e vec  kot le moš ki.  

Oc e je tudi prvi moš ki, š katerim pride hc erka v štik, zato je njen odnoš z oc etom zelo pomemben model, 

kako še kašneje obnaš a do moš kih. Na poštavitve vec krat pridejo tudi z enške, ki nimajo 

šamošpoš tovanja in šo trajno nešpošobne za kakovoštno zvezo. So brez volje za delo in z ivljenje, c eprav 

šo na videz ušpeš ne š tudentke, pošlovne z ene, gošpodinje in drugo. Pod krinko ušpeš ne z enške še 

pogošto škriva zelo ranjeno bitje, ki je ošamljeno in ima štrah, da bo zapuš c eno. Na poštavitvah še je 

pokazalo, da šo takš ne z enške imele zelo šlab odnoš š švojim oc etom in zato nišo bile špošobne trajne 

partnerške veze. Prav tako še je pokazalo, da šo takš ne zato, ker šo bili njihovi oc etje neušpeš ni in šo 

imeli vec  šlabih navad. Zato šo na primer šame zelo veliko delale, da bi nadoknadile oc etovo 

neušpeš nošt.  

 

Vir: Povzeto po gradivu Izobraz evanje za moderatorje druz inških poštavitev, 1. letnik 2016–2017, Inš titut za šištemške 

poštavitve  
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III. VDANOST OTROKA SVOJIM STARŠEM   

 
Tokrat bomo namešto pogovora z moderatorji delavnic šištemških poštavitev predštavili Hellingerjeve 

primere odnošov med mamo in otrokom ter oc etom in otrokom in opišali vzroke za naštanek tez av.  

 

Prvi primer: “Ljuba mama, jaz bom umrl na tvojem mestu“ 

 

Hellinger je prošil štarš e otroka, za katerega pravijo, da še v š oli ne z eli vec  uc iti, da prišedejo k njemu. 

Skupini ob njemu je pojašnil, da je govoril š štarš i tega otroka in da šta loc ena. Pove, da imata š šinom 

tez ave. “Vendar otroci nišo nikoli tez avni, ker tez avnih otrok ni. To, kar izgleda kot tez avno, je otrokova 

pošebna ljubezen. Otrok, ki dela tez ave je povezan z nekom, ki v druz ini nima švojega mešta. Zaradi tega 

tudi v tem primeru ne gledam na šina. Njega šem puštil šedeti na švojem meštu. Najprej z elim govoriti 

š štarš i, da ugotovim, koga ta otrok škrivaj ljubi. Potem lahko štarš i drugac e vidijo otroka in tudi otrok 

še lahko vidi drugac e.“ Nato je Hellinger v pogovoru š štarš i ugotovil, da ima mama tez ave, kakš ne, ni 

vedel. Zato je najprej izbral predštavnico za mamo. Povedal ji je, da predštavlja mamo, predštavnica pa 

je zac ela tez ko dihati, eno roko ši je poloz ila na prši, gledala je v tla. Zato je Hellinger izbral predštavnico 

za nekoga mrtvega in ji rekel, naj še ulez e na tla, kamor predštavnica za mamo gleda. Predštavnica mame 

še je moc no drz ala za pršni koš , kjer jo je bolelo, štišnila je pršte v pešti.  Hellinger je tedaj poklical šina 

švoje štranke in ga prošil, da lez e na tla poleg predštavnika za mrtvega druz inškega c lana. Predštavnica 

mame je ob tem štopila vec  korakov nazaj, š e vedno še je drz ala za pršni koš  in povedala, da jo boli. 

Predštavnica mame je š la poc aši do mrtve z enške na tleh, š katero je bila povezana, šin še je poštavil 

med mrtvo z enško in med predštavnico mame. Na njeno mešto je nato Hellinger poštavil šinovo mamo. 

Dolgo je nepremic no štala, Hellinger pa ji je rekel, da je tišta mrtva z enška na tleh njen otrok. Mama je 

povedala, da je to njen najštarejš i šin in da je bil šplavljen. Njen z iv šin pa je povezan z njim, je povedal 

Hellinger. Zato ši je mama z elela, da bi tudi ona umrla, da bi šledila najštarejš emu šinu. Vendar pa ji je 

z iv šin, ki je bil povezan š švojim mrtvim bratom in še je šlabo uc il v š oli, podzaveštno govoril, da bo on 

umrl namešto mame. In zaradi tega v š oli ni imel vec  kaj poc eti, zakaj bi še šploh uc il, c e pa ši z eli umreti, 

je pojašnil Hellinger. Nato še je odvila poštavitev, kjer je priš lo do razreš itve.  
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Drugi primer:“ Mama, prosim, ostani“ 

 

Hellinger je vpraš al štarš a, kaj je njun problem. Mama je povedala, da gre za njunega šina in za njun 

odnoš. Povedala je, da ima 6-letni šin diagnozo hiperaktivnošti. Zato je Hellinger izbral predštavnico za 

mamo. Našproti njej je Hellinger poštavil predštavnika njenega šina in mu rekel, naj predštavnici za 

mamo rec e: “Mama, prošim, oštani.“ Predštavnica mame je š la za nekaj korakov nazaj, šin še ji je 

pribliz al, z enška pa je gledala nekam štran. Hellinger je tja, kamor je gledala, poštavil moš kega, a ni 

povedal, koga je predštavljal.  Ko je priš el ta moš ki, ši je šin takoj oddahnil. Moš ki je š el nekaj korakov 

naprej in je gledal v tla, zato je Hellinger izbral predštavnika za mrtvega, ki je legel tja, kamor je gledal 

moš ki. Hellinger je vpraš al šina, kako mu gre. Predštavnik za šina je odgovoril, da je zdaj c išto miren kot 

š e nikoli do takrat. Hellinger je pojašnil škupini, da je nemir, ki ga kaz e nek otrok, povezan z mrtvim, ki 

ga druz inški šištem ne pogleda. Obic ajno še niti ne ve, kdo je ta druz inški c lan, pogošto pa je šplavljen 

otrok. Ni pomembno, da še ve, kdo je, vendar še je na poštavitvi nekaj špremenilo, ker še je za vše 

udelez ene v njihovih duš ah odprl nek z ivljenjški tok. In tukaj je Hellinger zakljuc il poštavitev. Starš em, 

ki šo imeli hiperaktivnega otroka, je povedal, da bo poštavitev dobro vplivala na njunega šina.  

 

Primera šta iz knjige Berta Hellingerja Ljubezenske zgodbe med moškim in žensko, starši in otroci, nami 

in svetom.  

 

Tretji primer je iz knjige Berta Hellingerja z našlovom Nevidljivi zakoni ljubavi.  

 

Tretji primer: “Slepa ljubezen do mame“ 

 

V neki škupini je 35-letna z enška rekla, da še loc uje, c eprav je bila šrec no poroc ena in je imela tri otroke. 

Č eprav ni znala pojašniti, zakaj še z eli loc iti, ni z elela pošluš ati nobenega našveta od nikogar v škupini, 

ki šo ji švetovali, naj še ne loc i, ker zato nima razloga. Ko jo je moderator vpraš al o njenih štarš ih, je 

povedala, da je oc e umrl med reš evanjem kolegov v letalški nešrec i. Njena mama je bila štara 35 let, ko 

je njen moz  umrl. Zato je z enška, ki še je z elela loc iti, podzaveštno z elela biti podobna švoji mami, da bi 

bila v njenih oc eh dobra in pridna hc erka. Stranka je bila v tem primeru zašlepljena š šlepo ljubeznijo 

do mame, ker je tudi ona z elela šlediti mamini ušodi, ko je pri 35. letih oštala brez moz a. Tako je tudi 

ona z loc itvijo z elela šlediti mamini ušodi. Na ta nac in naj bi švoji mami dokazala, da ji je zvešta. Otroci 

pogošto nezaveštno tez ijo k temu, da trpijo tako kot štarš i. Ljubezen, ki jih vez e na štarš e, je tako 

globoka, da jih zašlepi in še ne morejo izogniti škrbi za štarš e. To poc nejo tako, da tudi šami zanje trpijo. 

Tedaj še zac nejo obnaš ati kot štarš i švojim štarš em in štrahove švojih štarš ev prevzemajo naše, namešto, 

da bi od štarš ev lahko jemali njihovo ljubezen.  
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Č etrti  primer: “Prosim, ostani“  

 

Bert Hellinger je na neki švoji delavnici pribliz no 16 let štaremu fantu dejal: “Sliš al šem, da ši v š oli malo 

bolj z iv, ali to drz i?“ Fant je pritrdil, da je temu tako. Hellinger ga je vpraš al: “Kaj delaš  takrat, ko ši bolj 

z iv?“ Fant mu je odgovoril, da poštane ekšploziven in da ima veliko energije. Na Hellingerjevo vpraš anje, 

kdo v fantovi druz ini je tako ekšploziven, kot je šam, je fant odgovoril, da ni nihc e. Hellingerju je š e 

povedal, da je edini otrok, da šta še štarš a pred dešetimi leti loc ila in da z ivi pri oc etu, ki ga ima zelo rad. 

Na Hellingerjevo vpraš anje, kako gre njegovemu oc etu, je fant povedal, da zelo šlabo, da boleha za 

pljuc nim edemom in da ima tez ave z ledvicami. Nato je Hellinger izbral predštavnika za fantovega oc eta, 

nato pa je fanta vpraš al, ali je v oc etovi druz ini kdo umrl. Fant mu je povedal, da oc etov oc e in da je bil 

njegov oc e štar 19 let, ko je izgubil oc eta; ni pa mu znano, zakaj je umrl. Ker je bila na poštavitvi navzoc a 

tudi fantova mama, jo Hellinger povabi k šebi. Vpraš al jo je, ali ji je znano, zakaj je umrl oc e njenega 

bivš ega moz a. Z enška je povedala, da je njen tašt umrl štar 45 let med operacijo c revešja. Hellinger je 

zato izbral predštavnika fantovega dedka, ki še je ulegel pred predštavnika fantovega oc eta. Nato je fanta 

poštavil našproti predštavnika za njegovega oc eta, med njima je lez al predštavnik za fantovega dedka, 

oc etovega oc eta.  Fantu je nato dejal, naj predštavniku oc eta rec e: “Prošim, oštani.“ Fant je moral vec krat 

ponoviti te bešede, šaj še predštavnik za oc eta ni premaknil, fant imel je moc no štišnjene pešti. Nato je 

Hellinger dejal predštavniku za oc eta, naj  rec e: “Jaz bom umrl tako kot moj oc e.“ Fant in predštavnik za 

oc eta šta štala en našproti drugega, fant je imel š e vedno štišnjene pešti. Potem je fant poc aši šklonil 

glavo in odprl pešti, Hellinger pa mu je dejal naj rec e predštavniku za oc eta, “ljubi oc e, prošim, oštani.“ 

Predštavniku za oc eta pa je dejal, naj šinu rec e: “Tudi, c e umrem, boš  oštal moj šin.“ Nato šta še fant in 

predštavnik za oc eta moc no objela. Ko je predštavnik za oc eta štopil korak nazaj, mu je Hellinger naroc il 

naj lez e na tla poleg predštavnika za švojega oc eta in ga pogleda, fantu pa je naroc il naj pogleda oba 

predštavnika. Fantu je dejal, naj jima rec e, da v njemu oba z ivita š e naprej, da bo on z ivel v njunem 

špominu ter da bo iz švojega z ivljenja naredil nekaj velikega njima v špomin. Ko je fant izrekel bešede, 

mu je Hellinger dejal, naj lez e poleg obeh predštavnikov. Nato je vpraš al predštavnika za oc eta, kako mu 

je, ko njegov šin lez i poleg njega. Predštavnik je odgovoril, da mu je neprijetno. Zato mu je Hellinger 

dejal naj šinu rec e, naj gre, šinu pa je dejal, naj vštane in še obrne štran. Hellinger je nato vpraš al fanta, 

kako mu je. Odvrnil mu je, da je jezen. Zato je Hellinger na drugo štran od predštavnikov fantovega oc eta 

in dedka poštavil predštavnika in povedal, da predštavlja šmrt. Nato je fantu, ki je gledal k oc etu na tleh 

rekel, naj rec e šmrti, “jaz te bom premagal, tudi, c e me bo to štalo z ivljenja.“ Predštavnik za šmrt še ni 

premaknil in je š e vedno gledal fantovega oc eta in dedka na tleh. Fant je nato pogledal oc eta in dedka na 

tleh in zac el jokati. Hellinger mu je dejal: “Reci oc etu in dedku, da boš  š e malo oštal, potem boš  tudi ti 

umrl. 
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“ Ko je fant izgovoril te bešede, je konc no špuštil švoje pešti in njegova agrešija je izginila. Nato mu je 

Hellinger dejal: “Zdaj ši velik, jezni šo le otroci.“ Nato ga je Hellinger udaril po hrbtu in pojašnil, da je to 

štoril zato, da ši bo fantov z ivc ni šištem zapolnil špremembo. Hellinger je nato škupini pojašnil, da še je 

na poštavitvi pokazalo, da otroci vec krat nezavedno mišlijo, da šmejo vzeti z ivljenje v švoje roke, kot da 

imajo moc  odloc ati o z ivljenju in šmrti. Zato imajo mnogi v švoji duš i predštavo, da bo š lo njihovim 

štarš em bolje, c e bodo oni prevzeli njihovo breme, da še bodo z rtvovali za njih. Zato vc aših rec ejo v švoji 

duš i, da raje oni umrejo namešto štarš ev in imajo zato obc utek, da šo všemogoc ni. Zatorej, kadar 

šrec amo ljudi, ki še za naš  razum vedejo c udaš ko, ali celo naredijo nekaj šlabega, tedaj vemo, da šo 

povezani z nec im iz švojega druz inškega šištema, c ešar tudi šami ne razumejo. Potem pogledamo nad 

njimi in še ne vmeš avamo v njihovo ušodo, temvec  jo špoš tujemo.  

 

Primer je iz knjige Berta Hellingerja Ljubezenske zgodbe med moškim in žensko, starši in otroci, nami in 

svetom.  

 

Na bolezen gledamo kot na poštarja, ki nosi sporočilo za stranko in njen družinski sistem 

 

  

Naš a ljubezen do oc eta in mame je pogošto povezana tudi z boleznijo in štrahom, da ju izgubimo zaradi 

bolezni. Glede bolezni je Hellinger pri švojem delu priš el do ugotovitve, da je bolezen v naš em telešu 

zadnji c len v daljš i verigi. Zac ne še v naš i duš i z ljubeznijo. Gibanje te ljubezni naš vodi do ljudi v naš i 

druz ini, ki jih je ušoda izloc ila iz druz inškega šištema. Zato še v bolezni povez emo z ljubeznijo š tem 

druz inškim c lanom, to pa nam omogoc a povezavo z izvirom naš e duš e. Č e z elimo razumeti naravo 

bolezni in zdravja ter fenomena ozdravitve, šo poštavitve pokazale, da gre škoraj vedno za 

šamoozdravljenje. Proceš ozdravitve še lahko aktivira škozi poštavitve, c e je bolnik vkljuc en ne glede na 

to, ali ima poštavitve ali v njih šodeluje le kot predštavnik. Tišti, ki zboli za neko boleznijo, ima lahko 

dvojen odnoš do bolezni. Po eni štrani še z eli reš iti ljubezni, po drugi štrani pa lahko pomeni, da je zanj 

bolezen najboljš a reš itev, ki še je nekomu zgodila v doloc eni z ivljenjški šituaciji in okoliš c inah. Hellinger 

pravi, da lahko gledamo na bolezen kot na poš tarja, ki noši šporoc ilo za štranko in njen druz inški šištem. 

Do bolezni lahko pride, c e je nekdo nešpošoben šprejemati z ivljenje in odgovornošt, ki jo prinaš a, ko je 

prekinjen odnoš š štarš i, zato duš a otroka obupno iš c e štarš evško ljubezen, ter ko šo v druz inškem 

šištemu izkljuc ene ošebe in ko gre za ljubezen bolne ošebe do izkljuc enih (šlepa ljubezen). 
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Družinske bolezni, dedne in psihične 

 

Hellinger je pri švojem delu priš el do špoznanja, da bolezni pogošto pokaz ejo, da šmo nekoc  davno v 

druz inškem šištemu nekoga izloc ili. Pšihic ne bolezni pa imajo razlic ne korenine izvora. Č uštva šo 

gonilna in motivacijška energija všakega pošameznika. Z ivljenje bi bilo pušto brez njih, vendar pa vc aših 

v z ivljenje c loveka prinešejo zmedo, bolec ino in bolezen. Vremenški vplivi šo zunanji povzroc itelji 

bolezni, pretirana ali pomanjkljiva c uštva pa šo notranji povzroc itelj bolezni. Vzdrz evanje c uštvenega 

vzorca brez šproštitve predštavljajo enega od glavnih vzrokov za napetošt in štreš, ki pa uštvarja 

blokade energetškega pretoka, torej bolezni. Zato je v z ivljenju nujno potrebno štabiliziranje c uštev. 

Č uštva šama po šebi ne obštajajo, temvec  obštajajo ljudje, ki doz ivljajo c uštva, zato govorimo o c uštvenih 

reakcijah. Slednji šo duš evni proceši in štanja, ki izraz ajo c lovekov vrednoštni odnoš do zunanjega šveta 

ali do šamega šebe.  Č uštva naš špremljajo na všakem koraku v naš em z ivljenju, šo del naš. Ko katero od 

c uštev dominira naš emu notranjemu poc utju ali zunanjemu obnaš anju, potem pric ne motiti tok naš e 

z ivljenjške energije in upravljati z naš im všakdanjim z ivljenjem na neuravnoveš en nac in. In zato lahko 

zbolimo. 

 

Vir: Povzeto po gradivu Izobraz evanje za moderatorje druz inških poštavitev, 1. letnik  

 

                                                                               

IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  

 

Za tokratna Sištemška zavedanja šta o švojih izkuš njah o poštavitvah druz ine špregovorili Vesna Lapuh 

Vimpolšek in Alenka Tomšič.  

 

 

-  DANES SE SAMO GLOBOKO PRIKLONIM PRED VSEM, KAR JE, IN REČEM HVALA 

  

Vesna Lapuh Vimpolšek: »Ko šem dobila povabilo, da napiš em švoj prišpevek za mešec nik Sištemške 

poštavitve, šem kar malo zaštala. Ne, da ne bi z elela povedati švojih izkuš enj, ampak vedno o teh štvareh 

govorim le v krogu najboljš ih prijateljev. Pravzaprav šem ugotovila, da še bojim izpoštaviti.  

Ampak, vše to šem jaz. Mogoc e je pa le priš el c aš, da še izrazim na vše moz ne kreativne nac ine, ki še mi 

porajajo. To je torej z e prvi vec ji premik naprej, odkar še udelez ujem šištemških poštavitev. 
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Počutila sem se, kot da sem končno prišla »domov« 

 

Sištemške poštavitve. Pred dobrim letom šem še prvic  v z ivo šrec ala z druz inškimi poštavitvami v 

Mariboru pri moderatorki Duš anki Vake. O tej metodi šem z e prej veliko šliš ala, vendar nikoli ni nanešlo, 

da bi še udelez ila kakš ne delavnice. Prvic  me je pripeljala prijateljica, od takrat naprej pa bi š la tudi 

šama, c e ona nikoli vec  ne bi š la. Bila je »ljubezen na prvi pogled.« Nekaj najbolj naravnega in hkrati 

ošupljivega, kar šem kadarkoli doz ivela. 

Iš c em še. Kar nekaj c aša z e. Kot zelo mlada šem zaradi prevec  intenzivnega garanja, v katerega šem še 

vec inoma, ševeda, potišnila šama, telešno in pšihic no popolnoma izgorela. Takrat šem vpraš ala šamo 

šebe, ali z elim polno z iveti, ali pa šploh nez iveti. Odloc ila šem še za prvo moz nošt. Ni mi bilo lahko, š e 

zdaj je vc aših c išto pretez ko. Z elela šem ši z iveti kakovoštno z ivljenje, zato šem iškala moz nošti tudi 

oziroma najvec  izven okvirov – po druz beni definiciji – »realnega.« Prebrala šem na štotine knjig, še 

izobraz evala ter preizkušila razlic ne tehnike in metode, ki šo mi do neke mere pomagale. Priš la šem do 

toc ke, ko šem imela škoraj vša dognanja na dlani, vše travme in tegobe pred šeboj, vendar nišem vedela, 

kaj naj z njimi. Same šebe še nišo z elele reš iti. Vc aših šem imela obc utek, da vše to šploh ni moje, vendar 

ši tega nišem znala pojašniti.  

Na delavnici poštavitve druz ine šem še poc utila, kot da šem konc no priš la »domov«. Vše mi je bilo tako 

naravno, šploh ne enoštavno, ampak preprošto je kar teklo škozme. 

Kmalu šem izbrškala literaturo na temo šištemških poštavitev, avtorja Berta Hellingerja, uštanovitelja 

te metode. Vpijala šem štavke, ki šo bili zapišani. Knjiga Jana Jacoba Stama Polja skritih povezav v 

organizacijskih sistemih me je puštila popolnoma brez bešed. To je to.  

To je to, kar šem toliko c aša iškala …  Po poklicu šem arhitektka, gradbenica in grafic na oblikovalka, po 

duš i pa umetnica, glašbenica in š e maršikaj. Proti koncu švojega formalnega izobraz evanja šem 

ugotovila, da mi pri delu predvšem pri arhitekturi nekaj manjka. V vlogi arhitekta vec krat naštopaš  kot 

švetovalec, pa tudi šociolog ali pšiholog. V knjigi J. J. Stama šo me š e pošebej pritegnila poglavja, kjer je 

bilo govora o izdelkih, »brandingu«, logotipih, šaj tudi šama šodelujem pri oblikovanju naš tetega. 

Poklicno me š e pošebej zanima tematika poštavitev proštora. Sama šem še veliko ukvarjala na to temo, 

morda tudi c išto inštinktivno, pa vendar precej intenzivno, ko me je vc aših kakš na zgodba prevec  

pošrkala vaše. Na Fakulteti za gradbeniš tvo in geodezijo šem najprej diplomirala na temo oz ivitve in 

regeneracije štarih meštnih jeder, na Fakulteti za arhitekturo pa na temo zadrug ter nac rtovanjem 

privlac nega  inovativnega objekta za potrebe kmec ke zadruge.  

Daneš lahko z gotovoštjo zakljuc im, da š tem, ko vedno vpletam v švoje delo reš evanje š irš e druz bene 

problematike, delujem iz kolektivne vešti. Vc aših šem zaradi tega, ker z elim videti nekaj korakov naprej 

v razvoju, zelo opec ena in pošledic no malo razoc arana. 
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Vedela sem, da je treba preseči okvirje 

 

Dnevno še šrec ujem z ljudmi, ki ši gradijo švoje domove, podjetniki, ki nac rtujejo pošlovne proštore za 

švoja podjetja ter pošamezniki, ki z elijo poštaviti švoje blagovne znamke in celoštne podobe podjetja. 

Skozi vedno boljš e poznavanje metode šištemških poštavitev šem ugotovila, da šem z e všeškozi na nek 

nac in delala pri švojem poklicu poštavitve na švoj nac in. Vc aših morda celo zelo narobe. Vedela šem, da 

je treba prešec i toge okvirje dela na nac in, kot šmo ga poznali. 

Na špletni štrani Inš tituta za šištemške poštavitve šem naš la program za izobraz evanje za Moderatorje 

organizacijških poštavitev.  Brez oklevanja šem še prijavila, c eprav nišem bila šigurna, ali bom c ašovno 

in financ no vše to zmogla. Vedela šem, da je to zelo pomembno zame, in šem š la za šrcem. 

Moram priznati, da šem na organizacijške poštavitve gledala bolj lahkotno, šaj še mi je zdelo, da ni toliko 

c uštvenih povezav in travm kot v druz inških poljih. Z e po prvem modulu izobraz evanja mi je poštalo 

jašno, da temu ni tako. Kar vpijala šem znanje, ki nam ga je predajala naš a mentorica Nataš a Č ebulj. 

Č udila šem še njeni neškonc ni š irini in ljubezni, š katero je predštavljala tematiko.  

Za však štavek pošebej šem neizmerno hvalez na. V tednih med moduli šo še zac ele mišli šeštavljati, 

doz ivljala šem prav ošebne uvide in na okolico zac ela gledati š popolnoma drugega zornega kota. 

Kako, da mene kakš ne rec i v pošlovnem švetu tako zelo bolijo in prizadenejo, ko je pa vše le »igra vlog«?  

 

Začeti je treba pri sebi 

 

V z ivljenju šem špoznala, da lahko toliko švetujem komu drugemu, kolikor šem upoš tevala in z ivela švoje 

našvete oziroma špoznala o šebi. Č e z elim biti dobra moderatorka, moram zac eti pri šebi. Videla šem, 

koliko š e obšojam, koliko imam raznih prepric anj in navad. Eno najvec jih špoznanj zame je bilo, da šem 

ugotovila, da vedno »štojim preblizu« in ravno zaradi tega pogošto ne vidim reš itve. Vdih. Izdih. S e bo 

treba delati na šebi. Udelez ila šem še druz inških šištemških poštavitev, ki ravno tako potekajo pod 

vodštvom Nataš e Č ebulj. Bila pa šem tudi na delavnici z Mario Dolenc in špoznala š e malo drugac en 

prištop moderatorštva. Rudarjenje po šebi in druz inškem polju je iz mene potegnilo maršikaj.  

Vc aših toliko, da šem komaj zdrz ala, ampak jaz šem ši v šrcu obljubila, da z elim vedeti rešnico in z iveti 

polno z ivljenje. Plašt za plaštjo. Veliko jih je. Z všako odštranjeno pa bo na dolgi rok malo laz je z iveti. 

Ker šem še z e uvodu odloc ila, da bom neizprošno iškrena, bom povedala š e nekaj švojih obc utkov in 

uvidov, ki šem jih pridobila na druz inških šištemških poštavitvah. 

Moje z ivljenje je bilo z e, odkar šem bila majhna deklica pa nekje do šredine dvajšetih let, izredno 

intenzivno. Zanimalo me je veliko rec i. Pišati šem še nauc ila z e pri dobrih treh letih, šamoštojno kuhati 

pri šedmih. Po konc ani gimnaziji šem igrala tri inš trumente ter veliko naštopala.  
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Vmeš šem še udelez evala šlikarških delavnic in razštav. Na Fakulteto za arhitekturo najprej  nišem bila 

šprejeta. Takrat šem mi je zruš il švet. Na Fakulteti za gradbeniš tvo šem še precej namuc ila in ker šem 

zatrla švojo uštvarjalnošt, šem poc aši zac ela »gniti od znotraj«. Všeškozi, tudi v zgodnjem otroš tvu, šem 

imela precejš nje zdravštvene tez ave. V odnoših še nišem znaš la. Nošila šem maško perfektne popolnošti. 

V zac etku dvajšetih let šem še najprej zac ela lomiti fizic no, kašneje pa šta me ob popolni izc rpanošti 

preplavil š e neznošen štrah in panika. Ni bilo lahko. Zareš šem štala na robu med tukaj in tam. Tukaj je 

bilo neznošno tez ko. Tukaj šta bila bolec ina in štrah. In jaz. Popolnoma šama. 

Kašneje šem špoznala, da šem š to bolec ino konc no zac ela c utiti z ivljenje. Bilo je reš hudo, jaz pa šem 

však dan škuš ala vrec i trnek upanja všaj do našlednjega dne in nekako prez ivela. Z raziškovanjem šveta, 

šebe, duhovnošti šem poštajala vedno moc nejš a in štabilnejš a. Zavedala šem še, da z ivljenje ni šamo 

c akalnica na šmrt, zato šem kopala š e globje in metala trnek š e dlje. Z ivljenje mi je š e vedno prinaš alo 

nove in nove, zame neprijetne, a tudi prijetne izzive.  

Za trenutek šem celo špet malo zaštala. Kje šem? Kdo šem? Zakaj še to dogaja meni? Druz inške 

poštavitve šo mi odprle c išto nove švetove in prinešla špoznanja, ki šo me naredila globoko hvalez no in 

poniz no pred všem, kar je. 

 

Sistemske postavitve so razburkale mojo notranjost 

 

Pri druz inških poštavitvah šem bila velikokrat poklicana v vloge, kjer šem predštavljala mrtve ali pa v 

zadnjem c ašu štrah. Zac udilo me je, kako šo me te vloge mrtvih pravzaprav pomirjale. 

Bila šem prvorojeni otrok švojih štarš ev. V zgodnjem otroš tvu šem bila vec krat v varštvu pri štarih 

štarš ih. Kadar nišem babici pomagala pri razlic nih opravilih, šem veliko c aša prez ivela v igri šama. Zdaj 

dojemam, da šem ši morda poiškala druz bo drugje. Naš la zabavo v energijah švojega druz inškega polja. 

Gledala tja, kamor mi niti ni bilo namenjeno. Neškonc no šem imela rada švoje štarš e in bi za njih naredila 

vše, da bi bili šrec ni. S e daneš imam potrebo, da bi reš evala veš švet. Zdaj vem, da moram najprej reš iti 

šebe.  

Nanešlo je tako, da šem bila tudi kot odraš c ajoc a deklica veliko šama. Veliko energij še je izz ivelo škozi 

mene. Jaz šem v tem uz ivala in še hkrati poc utila kot z rtev, ker je bilo na trenutke všega prevec . Kar 

naenkrat nišem vec  zmogla všega nošiti. Zmanjkalo mi je z ivljenjške moc i. Zame. Kdo šem šploh jaz v tej 

mnoz ici?  Z všako odštrto tanc ico in špoznanjem mi je malo laz je z iveti. Poc aši šprejemam to, kar je.  

Skuš am igrati glavno vlogo v švojem z ivljenju in velikokrat mi š e ne ušpeva popolnoma, drugic  pa kar 

nekako gre. Ko šem z e mišlila, da šem precej dalec  priš la v z ivljenju, šem šedaj zopet v razštavljanju, 

c iš c enju in ponovnem šeštavljanju šebe. Vc aših bi krivila okolico za švoje tez ave. Daneš še šamo globoko 

priklonim pred všem, kar je in rec em hvala. Č e ne znam drugac e, v mišlih objemam mamo in oc eta in 

šem jima hvalez na za vše, kar šmo škupaj prez iveli.  
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Topijo še šlike iluzije, ki šem ši jo zgradila šama. Opazujem radošt v drugih ljudeh, švoji pa škuš am 

šlediti, c e izgleda š e tako neumna na prvi pogled. Moja je. 

Za mano je poletna vikend delavnica v Črikvenici, ki je bila prav pošebno doz ivetje. V druz bi c udovitih 

ljudi šmo še šprehajali po švojih druz inških poljih. Vc aših šo tekle šolze, špet drugic  šmo še našmejali iz 

šrca. Najbolj mi je oštal v špominu pleš š švojim druz inškim šištemom, ki še je nato razš iril v pleš 

škupnošti vec  šištemov. Zelo pošebni obc utki šo še mi porajali ob tem. Morški zrak in voda šo dodatno 

pripomogli k c iš c enju duš e in mišli. 

Sištemške poštavitve šo razburkale mojo notranjošt. Ne morem rec i, da ravno vidim ogromne 

špremembe v okolici, šo še pa ogromni premiki zgodili v meni. Na trpljenje in tez ave, ki šo še dogajale 

škozi moje celotno z ivljenje in pri mojih prednikih šem pogledala škozi prizmo moc i, ki je bila potrebna, 

da šmo vše to premagali, in ne škozi nemoc . Vau!  

 

Pravica do pripadnosti 

 

V druz inškem šištemu velja red – pravica do pripadnošti. Vše oziroma vši, ki šo bili izloc eni, še na nek 

nac in kaz ejo škozi dinamike druz inških šištemov. V druz inških šištemih je veliko škrivnošti in vec inoma 

niti ne vemo, kaj še je dogajalo. Mi je pa to špoznanje pomagalo, da šem šicer š tez kim šrcem šprejela, 

da šem šama šebe pogošto izkljuc ila iz švojega »ošebnega mikrošištema«. Z elela šem izbrišati delc ke 

šebe in švoja ravnanje, ki nišo šodili v moj perfekten model predštav. Pa ni š lo, bilo je vedno huje. Poc aši 

še šooc am z najbolj bolec imi deli švoje z ivljenjške šeštavljanke. Jih rešnic no pogledam, še zahvalim, 

priklonim in zac utim moc , ki šo mi jo prinešli. Znanja in š e pošebej obc utenja, ki šem jih dobila na 

izobraz evanju za moderatorje šištemških poštavitev in delavnicah druz inških poštavitev škuš am vtkati 

v z ivljenje, ki ga z ivim. Z elela bi, da vše to poštane unikaten vzorec na moji z ivljenjški obleki, ki pa bo 

hkrati popolnoma naraven in vedno prišoten. Noc em, da šo to le nauc ene bešede in plehka ponavljanja 

štavkov. Z elim vše škupaj rešnic no ponotranjiti v polnem obc utenju in to iškreno z iveti. 

V zakljuc ku z elim deliti z vami eno švojo poezijo izpred škoraj dvajšet let, ki tako lahkotno izraz a šlutnjo 

lepega, radoštnega z ivljenja. Sama  šem jo takrat šicer c udez no zaznala škozi umazano šteklo okna švoje 

laštne jec e iluzij. Daneš jo škuš am praktic no z iveti. Namerno je zapišana brez loc il.  

 

VEČNI TRENUTKI 
 
DAJ SRCU KRILA 
IN BO POLETELO 
DAJ MU KAPLJICO MIRU 
ŠČEPEČ SREČE 
TROHICO LEPOTE 
IN BO ZACVETELO 
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ZBUDI SE V SONČNO JUTRO 
POZDRAVI NOV DAN IN MU SEDI V NAROČJE 
DA TE ODPELJE S SEBOJ 
V NEZNANO SLADKO SKRIVNOST 
DA NAPIŠEŠ PRAVLJIČO TEGA DNE 
 
KER TRENUTKI NE TRAJAJO 
SO PA VEČNI 
OSTANEJO S TEBOJ KOT OPOMIN ALI ZADOVOLJSTVO 
 
IN DAJ SI PRILOŽNOST 
DA DIHAŠ 
DA OBČUTIŠ MOČ NARAVE IN MOČ V SEBI 
KI VRE IN BRUHA KOT VULKAN 
IN SE RAZLIVA KOT MORJE NESKONČNO 
NESKONČNO 
IN DIŠI KOT SPOMLADANSKI TRAVNIK 
KJER VSAKA BILKA PLEŠE V RITMU SVOJE MELODIJE 
KJER VSAK KAMEN POJE SVOJO PESEM 
 
PIJ IZ NJEGA 
KOT TO POČNEJO ČEBELE 
IN SI NAREDI SVOJ MED 
PRAH ZA PRAHOM IN PRAH S PRAHOM 
VELIKO PRAHU 
VELIKO SLADKOBE ZATE IN ZA TISTE 
S KATERIMI SI JO DELIŠ 
 
NAJ BO VSAK KORAK NA POTI 
KRASNA IN UNIKATNA POTEZA 
NA TVOJI ŽIVLJENJSKI UMETNINI 
 
IN POTEM PUSTI DNEVU 
DA ZASPI 
TAKO SREČEN LAHEK MEHAK IN ČUDOVIT 
KOT JE BIL 
NAJ SE ŠE V POLSNU SMEJE IN ŠEPETA 
VZPODBUDNE BESEDE 
IZ LEPIH BARV SONČNEGA ZAHODA 
 
KO PA SE PO POKRAJINI RAZLIJE 
KOT TINTA ČRNA TEMA 
PRIŽGI LUČKO 
IN UPANJE BO OSTALO 
 
BREZSKRBNO TEKAJ PO STEZAH NEBA 
IN IZ KOŠARE SIPAJ KRISTALNE ZVEZDE 
NA SPOKOJNE OBRAZE 
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DAJ SRCU KRILA 
IN BO POLETELO 
DAJ MU KAPLJICO MIRU 
ŠČEPEČ SREČE 
TROHICO LEPOTE 
IN BO ZACVETELO. 
 

Vesna Lapuh Vimpolšek :»Moje ime je Vešna Lapuh Vimpolšek. Po poklicu šem 

arhitektka, gradbenica in grafična oblikovalka, po duši pa umetnica, glašbenica in še 

maršikaj. V zadnjem letu še izobražujem za moderatorja organizacijških poštavitev, kar 

me zelo izpolnjuje in omogoča neverjetno ošebno rašt. V proštem čašu rada hodim na 

dolge sprehode. Trenutno me najbolj navdušuje vrtnarjenje, ki me uči obilo 

potrpežljivošti in šobivanja z naravo in njenimi nezmotljivimi zakoni. Imam moža, za 

katerega šem však dan znova hvaležna.«  

 

 

 

 

 

- V POSTAVITVAH SO ZELO POMEMBNE TRI BESEDE: JA, HVALA IN PROSIM, 

 

Alenka Tomšič: »Zadnjih pet let šo poštavitve pomemben del mojega z ivljenja. Odkar šem jih špoznala, 

jih c utim kot orodje oziroma nac in špoznavanja šebe, drugih in za premagovanje tez av. Mnogih od njih, 

š e bolj pa vzrokov zanje, še niti nišem zavedala. V tem obdobju šem šodelovala na mnogih delavnicah 

domac ih in tujih moderatorjev, šaj ima však švoj prištop in nac in dela, kljub temu, da gre za poštavitve 

po metodi, ki jo je oblikoval Bert Hellinger.  

Kot pošlovna švetovalka šem precej let iškala nac ine, kako uc inkovitejš e pomagati švojim štrankam, šaj 

šem videla, da tez ave v pošlu odšlikavajo š ibkošti in notranja neravnovešja v podjetniku, laštniku, 

direktorju, zapošlenemu ali v šištemu.  

Tako šem najprej priš la do šištemških poštavitev v organizacijah, zakljuc ila šem tudi izobraz evanje za 

moderatorja organizacijških poštavitev.  

Kmalu šem špoznala, da je to znanje preozko, šaj je predvšem v druz inških podjetjih, ki šo moje glavne 

štranke, treba videti š e vec , v c loveka in v druz inški šištem.  

Tako še mi je zdelo naravno, da nadaljujem izobraz evanje za moderatorja druz inških poštavitev, kjer 

šem pred kratkim zakljuc ila prvi letnik, v ješeni pa nadaljujemo z drugim. Pred zac etkom tega 

izobraz evanja šem imela pred oc mi kot glavni cilj najti uc inkovite nac ine za pomoc  švojim štrankam, da 

bodo bolj ušpeš ne.  
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Po zakljuc ku prvega letnika pa mi je pomembno predvšem delo na šebi, v ošpredju šva jaz in moj 

druz inški šištem, šaj delamo z druz inškimi šištemi, ne le š šeboj. S ele, ko šebi pomagaš , pri šebi odpraviš  

tez ave, takrat š ele lahko pomagaš  drugim. Sištemško znanje mi pomaga pri mojem delu š štrankami, šaj 

imam globlji in š irš i vpogled, obc ašno pa organiziram delavnice š poštavitvami.  

 

Transgeneracijski prenosi so zelo močni 

 

S poštavitvami še mi je ošebno maršikaj špremenilo na boljš e, predvšem razumem, da šmo vpeti v vec je 

šišteme, tako druz inške, pošlovne, nacionalne, kulturne, religijške idr., kar ima vše vpliv na naš in na 

meštu je vpraš anje, koliko šmo šploh švobodni. Tranšgeneracijški prenoši šo zelo moc ni, od prednikov 

tec e k nam z ivljenje, hkrati pa tudi dediš c ina, ki je materialna in nematerialna (znanje, prepric anja, 

genški material,  vpletenošti v tez ke šituacije).  

V poštavitvah šo zelo pomembne tri bešede: ja, hvala in prošim, š katerimi še razreš i mnogo štvari. Ko 

rec emo JA, šprejmemo in priznamo to, kar je (predvšem švoje štarš e in druz inški šištem), š ele takrat 

gremo lahko naprej. Z bešedo HVALA izraz amo špoš tovanje in hvalez nošt. Bešeda PROSIM pa nam 

odpira pot k poniz nošti, da šmo majhni, šaj š ele takrat lahko prošimo.  

S poštavitvami šem izboljš ala odnoš z mamo, ki me pri š tudiju zelo podpira in mi pomaga pri iškanju 

podatkov o druz inškem šištemu. Zelo pomembno je bilo zame špoznanje, da šem bila kot otrok velika, 

da šem z elela pomagati in reš iti štarš e. Poštajam vše bolj hvalez na in vidim male štvari v z ivljenju, ki  me 

radoštijo. Uc inki poštavitev še pri meni kaz ejo predvšem v notranjem miru in obc utku radošti, 

notranjega šmehljaja. Moj notranji kritik in perfekcioništka šta še umirila, dobra šem taka, kot šem. 

Nauc ila šem še špoš tovati ušodo drugih in jim ne pomagam, c e me zanjo ne prošijo. Zaupam v z ivljenje, 

tudi v pošlu zaupam, da še bodo štvari uredile, kot je treba (ševeda tudi delujem), da bodo priš le štranke 

z naroc ili … in prihajajo.  

V eni zadnjih poštavitev še mi je odprla travma zgodnjega otroš tva, ki je izbruhnila kot jeza na moz a in 

mi povzroc ila tako moc no šrc no bolec ino, da bi kar š la ali umrla. Razumško vem, da je hotel dobro. 

Izkazalo še je, da ob burnih reakcijah, ko tako boli, obštaja povezava z globoko travmo v zgodnjem 

otroš tvu. V poštavitvi mi je priplaval špomin, ko šem bila štara dobri dve leti in šem zaradi tez ke bolezni 

lez ala v bolnici,  mama pa me je lahko gledala le škozi š ipo.  

Jokala šem in prošila, naj me vzame domov, ona pa je rekla, da nima oblekice zame (ševeda me ni mogla 

vzeti domov, šaj š e nišem bila zdrava). Bila šem tako z aloštna, da bi kar umrla, da bi bilo mami hudo. 

Poštavitev mi je pokazala povezavo šedanje šituacije š travmo iz otroš tva. In da je bilo mami tudi zelo 

hudo, ko je bila nemoc na. 
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Postavitve dajejo dober vpogled v energijske dinamike in situacijo 

 

V zac etku junija šem še udelez ila tudi 3-dnevne delavnice v Črikvenici. Z e šama šprememba okolja vpliva 

na razpoloz enje, ob vodi še c uštva laz je šproštijo. Najbolj mi je oštala v špominu vaja o vrštnem redu 

bratov in šešter, v kateri šmo upoš tevali šamo z ivorojene brate in šeštre. Med udelez enci je bila ena 

edinka, vec  prvorojencev, drugorojencev… ena udelez enka je bila celo šedma od ošmih otrok. Prešedli 

šmo še od leve proti dešni tako, da še najprej ušedejo edinci, nato prvorojenci – najprej tišti, ki imajo 

najdaljš e obdobje do drugega brata ali šeštre. Nato šledijo drugorojenci (po enakem pravilu), itd. 

Moderatorka naš vpraš a po vršti všakega pošebej »kako še na štolu poc utiš ?« Nato še prešedemo za en 

štol naprej in zaznavamo obc utke … vše do konca.  

Ugotovila šem, da še na švojem meštu edinke dobro poc utim, šem štabilna, ukoreninjena, rešna, vše 

imam  pod nadzorom. Ko šem še prešedla na mešta drugega in tretjega, obc utim lahkotnošt z ivljenja, 

z eljo po uz ivanju, zabavi, na zadnjih meštih šem obc utila špiritualne vzgibe, prepuš c anje. Sedaj kot 

prvorojenka razumem brata in šeštro, kako šta še zabavala, uz ivala, ništa bila rešna (všaj meni še je tako 

zdelo). 

Med nami je bilo tudi mlado 15-letno dekle, ki je tretji otrok. Z e na zac etku je povedala, da bi rada šedela 

na drugi štrani, kjer šo šedeli prvorojenci. Ko je obc utila tudi štol, na katerem šo šedeli prvorojenci, je 

obc utila, da to ni mešto zanjo in da je njeno mešto tretjega otroka pravo zanjo.  

Poštavitve dajejo dober vpogled v energijške dinamike in šituacijo, ne morejo pa nadomeštiti volje in 

akcije pošameznika, od katerega je odvišna odloc itev za reš itev njegove tez ave.“  

   

 

 

Alenka Tomšič: “Po poklicu šem univ. dipl. ekonomištka, delam kot pošlovna 

švetovalka. Z e od nekdaj me zanimajo škrivnošti in  magic nošt z ivljenja in šveta. V 

zadnjih letih je velik del moje pozornošti ušmerjen v dvig zavešti pri c loveku in moc  

kreacije ter kako z iveti z enško v šebi in jo izraziti. Sicer pa uz ivam v naravi, rada hodim 

v hribe, po gozdovih in še povezujem z naravnimi bitji, ki mi tudi pomagajo pri 

obdelovanju njive in vrta, za kar šem jim zelo hvalez na.“  
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA  V POLETJU  2019 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VIKEND DELAVNICA: 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 ozaveščenošti in 
odgovornost, da sprejmemo nove izzive, ki jih od naš zahteva naša 
prišotnošt na Zemlji. Z rekonštruktivno poštavitvijo lahko prešežemo 
karmične vzorce preteklih življenj ter izkušimo te izzive z večjo močjo in 
rastjo. To nam omogoči, da šmo v šedanjošti v toku življenja, da lahko 
ljubimo in smo ljubljeni. Pridemo do ozaveščenošti brez pošebnega 
namena in notranjega boja, kar vodi do ravnovešja med čuštveno, 
mentalno, telesno in duhovno energijo.   
Več na: www.sistemske-postavitve.com 
 

 
UVODNI SEMINAR POSTAVITEV DRUŽINE 
MALE POSTAVITVE DRUŽINE 
Ljubljana,  7. avgust od 16.30 do 19.30 ure 2019 
Uvodni šeminar in Male poštavitve družine šo namenjeni tištim, ki želijo 
špoznati fenomenološko metodo in še prepričati, ali je ta način dela 
primeren zanje. Na seminarju predstavimo metodo in naredimo primer ali 
dva s postavitvijo.  
 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 

 
 
POSTAVITEV DRUŽINE V LJUBLJANI–Družinska 
dediščina in posest 
Ljubljana, 9. avgust od 15.30 do 20.30 ure 2019 
Poštavitev družine razrešuje odnoš š šamim šeboj (zdravje), odnoš š štarši, 
z otroki, s partnerjem, odnos z vsemi, ki pripadajo družini. Metoda 
Poštavitev družine je pošebna metoda, ki temelji na dejštvu, da je ušpešna 
šele takrat, ko šmo v šlogi in šoglašju š švojim družinškim šištemom. 
Namenjena je iškanju rešitev, ki šo povezane š težavami v družini. Za 
udeležbo na delavnici je zaželeno, da še nariše družinško drevo. 
 
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, 21. avgust 2019  od 14. do 19. ure 
Kako kraj in proštor omogočata, da živimo zdravo, šrečno in šmo pošlovno 
ušpešni? 
Sištemške poštavitve omogočijo, da nevidne šile poštanejo vidne in nam 
omogočijo, da za kraj in proštor lahko zaznamo red in omejitve nevidnih 
šil, ki nam omogočijo, da živimo in delamo zdravo in ušpešno. 
 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 
 
 
POSTAVITEV DRUŽINE V MARIBORU 
Ljubljana, 24. avgust 2019 od 9. do 15. ure 
Poštavitev družine razrešuje odnoš š šamim šeboj (zdravje), odnoš š štarši, 
z otroki, š partnerjem, odnoš z všemi, ki pripadajo družini. Metoda 
Poštavitev družine je pošebna metoda, ki temelji na dejštvu, da je ušpešna 
šele takrat, ko šmo v šlogi in šoglašju š švojim družinškim šištemom. 
Namenjena je iškanju rešitev, ki šo povezane š težavami v družini. Za 
udeležbo na delavnici je zaželeno, da še nariše družinško drevo. 
 
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/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/
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 
 

V naslednji številki Sistemskih zavedanj bomo govorili o tem, kako nam sistemske postavitve lahko pomagajo 

pri tem, da smo uspešni (ali uspešnejši) pri našem poklicu oziroma pri delu, ki ga opravljamo.  

 

 

Foto: Pixabay 

 

 


