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I. UVODNIK  

Pozdravljeni, drage bralke in bralči,  

pred vami je nova, 28. s tevilka, meseč nika Sistemska zavedanja, ki ga izdajamo na Ins titutu za sistemske 

postavitve. Tokratna s tevilka je namenjena bolj sistemskim postavitvam v organizačijah in podjetjih, 

č eprav se v izpovedih nas ih udelez enčev dotaknemo tudi druz inskih postavitev. Oč e metode Postavitev 

druz ine Bert Hellinger se je v 94. letu (19. septembra letos) poslovil od nas in je s el od tukaj tja, a za 

njim ostaja njegovo neprečenljivo delo. In izjemno spos tovanje ter hvalez nost do njega in njegovih 

postavitev, ki nam pomagajo spreminjati nas e osebno in poslovno z ivljenje ter pogled na svet.  

Nekaj dni nazaj sem sreč ala svojega prijatelja, odvetnika, z njim na kavi je bila njegova mlada odvetnis ka 

pripravniča. Prisedla sem k njima in prijatelj je rekel pripravniči, da ji mora povedati, kako je izmed 

desetih prijav za to delovno mesto izbral prav njo, in sičer z e kar pred nekaj meseči. Ker sem mu več krat 

pripovedovala o metodi Postavitev druz ine in njenih uč inkih tudi na zaposlene, na organizačije in 

podjetja, me je prosil, č e narediva sistemsko postavitev za njegovo odvetnis ko pisarno, predvsem ga je 

zanimalo, kateri izmed prijavljenih kandidatov bi bil primeren zanj in za delo v pisarni. Postavitev je 

pokazala, da bi bila prav ona, rečimo ji Manja, primerna kandidatka. Po razgovoru s kandidati se je 

odloč il zanjo, zaupal je temu, kar se je pokazalo na postavitvi, in pravi, da je z Manjinim delom zelo 

zadovoljen. Podobno postavitev sva naredili tudi s prijateljičo, ki dela v velikem podjetju. Njena naloga 

je tudi odpus č anje delavčev, kar je zanjo zelo tez ko, saj se zaveda, da je danes tez ko ostati brez sluz be. 

Naredili sva postavitve, za katere usluz benče bi bilo najmanj stresno, č e bi v svojem podjetju izgubili 

sluz bo. Ko je prišlo do odpuščanja, ni bilo večjih težav. Za dva uslužbenca se 

je že izkazalo, da sta si iskala službo že drugje, treji se je odločil za upokojitev. 

Na postavitvi se je pokazalo tudi, da se mora podjetje, kjer je zaposlena 

prijateljica, njeni delodajalci, in tudi ona, spoštljivo vesti do ljudi, ki jih zaradi 

težav z likvidnostjo podjetja morajo odpustiti, saj so v podjetju pustili veliko 

let svojega življenja in dela. S sistemskimi postavitvami sem se naučila, da ni 

pomembno le, da se od nekoga poslovimo, to moramo storiti s hvaležnostjo 

in spoštovanjem, ker gre potem podjetju in zaposlenim v njem dobro naprej. 

Včasih se premalo zavedamo, da smo del večjih sistemov, ki nas vsakodnevno 

obkrožajo, da so prepleteni in da smo mi del njih, tudi z našim družinskim 

sistemom. Zato pa je, kot boste izvedeli v nadaljevanju Sistemskih zavedanj, 

pomembo, da smo povezani z našimi predniki, našimi koreninami, da smo 

potem lahko v življenju srečni in uspešni. Ni vedno lahko, a se vedno znova 

in znova učimo, tudi s pomočjo sistemskih postavitev, ki nam pomagajo živeti.                                                                                        

Damijana Žišt  
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II. POVEZAVE S PREDNIKI, ZA SREČNEJŠE IN USPEŠNEJŠE ŽIVLJENJE  

 

 

Foto: Pixabay 

 

Tokratni mesečnik Sistemska zavedanja je namenjen predstavitvi projekta Slovenske ljudske igre naših babic 

in dedkov, ki smo ga pripravile Nataša Čebulj, direktorica in ustanoviteljica Inštituta za sistemske postavitve, 

Anja Dobrovc, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine in kulture v Švici, in Damijana Žišt z Inštituta za 

sistemske postavitve. Inštitut za sistemske postavitve se namreč ukvarja z metodo postavitev družine, katere 

bistvo je povezava s predniki, in nam omogoča, da lahko z večjo močjo srečno in uspešno živimo. 

Tema naših delavnic so bile basni o živalih, zlasti o lisici in zajcu. V nadaljevanju boste lahko prebrali tudi 

intervju z Anjo Dobrovec. Organizator in financer dopolnilnega pouka slovenščine je Ministrstvo RS za 

izobraževanje, znanost in šport. Švica pa pomaga narodom, živečim v Švici, tudi Slovencem, da jim v šolah 

po rednem pouku odstopi učilnice za dopolnilni pouk njihovega maternega jezika. 
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Anja Dobrovc rada hodi v službo. V svoji drugi domovini Švici, prva je še vedno Slovenija, poučuje in živi 

enajst let. Poučevanje slovenščine je zanjo, nekdanjo učiteljico Osnovne šole Nazarje, delo, ki ga z veseljem 

in vestno opravlja. V Švici biva okoli deset tisoč slovenskih državljanov, vsi imajo možnost obiskovati 

dopolnilni pouk slovenščine, ki ga poučujeta dve učiteljici in en učitelj. Zato smo se že lani, ko sva jo z Natašo 

obiskali v Švici, dogovorile, da bomo letos pri njenih učencih izvedle delavnice, pri katerih smo uporabile 

znanje s področja sistemskih postavitev. Z Ano sva obe pri najini mentorici Nataši oziroma na njenem Inštitutu 

za sistemske postavitve končali izobraževanje za moderatorje sistemskih postavitev v organizacijah in 

podjetjih, sama pa še dodatno izobraževanje za moderatorje družinskih postavitev pri mentorici Nataši in 

mentorju Vedranu Kraljeti iz Zagreba v okviru Inštituta za sistemske postavitve. 

Dvanajst delavnic smo z Natašo in Anjo ob delnem sofinanciranju Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu 

in po svetu izvedle med 26. in 30. avgustom 2019 v Baslu, Liestalu, Bernu in Badnu. Potekal je v petih 

oddelkih dopolnilnega pouka slovenščine pri učiteljici Anji Dobrovc. Udeleženci delavnic so bili učenci 

dopolnilnega pouka slovenščine (DPS) v Švici vseh starostnih skupin in njihovi sorodniki. Za izvedbo 

delavnic na omenjeno temo smo se odločile, da bi slovensko govoreči otroci, najstniki in odrasli Slovenci v 

Švici ob starih slovenskih basnih, pesmih, izštevankah in igrah spoznali, kako so se kot otroci igrali naši dedki 

in babice v Sloveniji.  

Učenci DPS so na delavnicah spoznali zgodovino nastanka iger, kako in kdaj so se jih igrali v Sloveniji ter 

njihov pomen in pomen ljudskega izročila za ohranjanje slovenščine in vezi s Slovenijo. Pogovarjali smo se 

o slovenskih živalih in njihovih značilnostih, slovenske ljudske basni o lisici in zajcu pa smo odigrale ali 

pripovedovale. Skupaj z učenci smo izdelovali maske lisičk in zajčkov, se šli stare slovenske igre in se učili 

izštevanke na omenjeno temo. Ob zaključku delavnic so učenci predstavili staršem in sorodnikom, kaj so se 

novega naučili, jim pokazali maske (lisičko ali zajčka), ki so jih sami izdelali, in se na delavnici igrali z njimi. 

 

Z igro do kulturne dediščine 

 

Namen naših delavnic je bil, da so se v Švici živeči slovensko govoreči in potomci slovenskih staršev seznanili 

s kulturno dediščino Slovenije v obliki starih slovenskih ljudskih iger, izštevank, pesmi in basni, česar zaradi 

odraščanja in kulturalizacije v drugem okolju niso neposredno deležni kot njihovi vrstniki v matični domovini 

Sloveniji. Na delavnicah so imeli učenci DPS priložnost podrobneje spoznavati slovensko kulturno dediščino 

in njene raznolikosti. Delavnice so bile med učenci zelo dobro sprejete, z igro so utrjevali slovenščino, svoj 

materni jezik, in slovensko narodno zavest ter se tudi marsikaj novega naučili. 
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Čeprav živijo v tujini, Švici, se zelo zavedajo svojih korenin, ki jih utrjujejo tudi z dopolnilnim poukom 

slovenščine. Kot nam je povedal odrasli učenec DPS, ki ima mamo Slovenko in očeta Italijana, je na tej 

delavnici prvič slišal za Rezijo in njene basni, zelo so ga pritegnile in obljubil je, da bo raziskal ta del 

slovenskega izročila.  

Razveseljivo je, da se mnogi potomci Slovencev, rojeni v Švici, pogosto staršem iz različnih kulturnih in 

jezikovnih okolij, želijo naučiti slovenščine, maternega jezika njihove mame ali očeta. Radi se tudi vračajo v 

domovino staršev ali starih staršev, torej v Slovenijo. 

Tudi otroci, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenščine pri učiteljici Anji, veselo povedo, kako so preživeli 

počitnice v Sloveniji, kjer imajo sorodnike in prijatelje. Pouk je poučen in tudi zabaven, saj se učijo jezika in 

slovenske kulture tudi ob igri. Zato so se jim zdele zabavne in poučne tudi delavnice, kjer so spoznali nekaj 

iger naših dedkov in babic ter slišali več slovenskih basni. Pokazale smo jim tudi stare igre s kamenčki, ki so 

se jih igrali naši stari starši, ker igrač niso imeli, so se namreč igrali z naravnimi materiali. Z Natašo nama je 

bilo prijetno in toplo pri srcu, ko sva videli, kako zelo radi se učenci udeležujejo dopolnilnega pouka 

slovenščine. Tudi njihovi starši radi poklepetajo z učiteljico, ki jim pomaga, kadarkoli jo prosijo za pomoč. 

Prijetno je bilo videti ta most med dvema državama, Slovenijo in Švico. 

Anja Dobrovc je ob zaključku naših delavnic v Švici dejala: "Vedno me veselijo tovrstne povezave in 

sodelovanja Švice s Slovenijo, saj prinašajo v pouk globino in pristni stik učencev s slovenščino. Učencem to 

zelo veliko pomeni, zato še raje govorijo slovensko, obiskujejo pouk in se vračajo v Slovenijo." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Foto: Pixabay 
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III. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV  

– Intervju z Anjo Dobrovc.  

 

- TO JE METODA, KI JE MENI V MOJEM ŽIVLJENJU POMAGALA, DA SEDAJ ŽIVIM MIRNEJE 

 

 

Anja Dobovc zase pravi, da je Savinjč anka, Slovenka in 

Evropejka, uč iteljiča, tolmač ka, moderatorka organizačijski 

postavitev, sestra, prijateljiča, hč i, s portniča, radovedna 

raziskovalka sveta in ljudi….. 

 

 

 

 

 

Foto: Osebni arhiv 

 

Kdaj ste se prvič srečali s sistemskimi postavitvami? So bile to družinske ali postavitve v 

organizacijah in podjetjih? 

 

S sistemskimi postavitvami oziroma družinskimi sem se srečala leta 2006 v Šviči. 

 

Kdaj ste imeli svojo prvo postavitev in kje, se je še spomnite? Morda – kaj ste na njej skušali 

razrešiti?  

 

Svojo prvo postavitev sem imela leta 2006 v Sloveniji pri Mateju Škufči. Razreševala sem poličistične 

jajčnike.  

 

Je šlo za postavitev družine ali v zvezi z vašim poslovnim življenjem? 

Moja prva osebna postavitev je bila Postavitev družine.  
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Kako se vam je zdela postavitev, se vam je po njej kaj spremenilo v osebnem ali poslovnem 

življenju? 

 

Po njej se mi je zelo spremenilo življenje. Ozdravela sem, zamenjala sem službo in se preselila v tujino.  

 

Ste moderatorka sistemskih postavitev v organizacijah in podjetjih, izobraževali ste se pri 

Nataši Čebulj, ustanoviteljici in direktorici Inštituta za sistemske postavitve. Zakaj ste se odločili 

za omenjeno izobraževanje? Živite pa v Švici. 

Ža omenjeno izobraževanje sem se odločila, da nadgradim svoja znanja o družinskih postavitvah.  

 

Kakšno delo opravljate? Kako vam pridobljeno znanje, orodja koristijo pri vašem delu? 

 

Sem učiteljiča in tolmačka. Pri delu vsakodnevno uporabljam pridobljena znanja o postavitvah. Pri delu 

sem vedno vpeta v polja, kjer se odigravajo različne igre. Ker so mi poznana pravila iger v teh poljih, mi 

je lažje odigrati svojo vlogo, ki jo od mene zahteva situačija.  

 

Letos avgusta smo skupaj z vami, Nataša Čebulj in Damijana Žišt z Inštituta za sistemske 

postavitve pri dopolnilnem pouku slovenščine, pri vaših učencih, izvedele projekt oziroma 

delavnice Igrice naših babic in dedkov. Kako je prišlo do nastanka tega projekta? 

 

Ob prijateljske pogovoru smo skupaj prišle do ideje, zakaj ne bi počitnič v Šviči povezale tudi z delom. 

Smo male deloholičarke  in ideja se je hitro spremenila v konkretno dejavnost, ki smo jo realizirale letos 

avgusta.  

 

Inštitut za sistemske postavitve se ukvarja s postavitvami družine, katere bistvo je povezava s 

predniki, da lahko srečno in uspešno živimo. Ste se morda zato odločile, da vašim učencem skozi 

igro, pesmi in basni pokažete, kako pomembno je za našo srečo, da poznamo svoje korenine in 

smo z njimi povezani? 

 

Tudi to je bilo eno izmed naših vodil, saj se tega z našimi znanji zelo zavedamo. 

 

Kako so bile sprejete omenjene delavnice med vašimi učenci? 

 

Učenči so pozitivno sprejeli obisk gostij iz Slovenije. Želo so hvaležni, da imajo priložnost biti deležni 

kvalitetnih projektov, ki so jim v okviru pouka in s finančno pomočjo Slovenije ponujeni.   
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Kako bi jih vi opisali s sistemskega vidika? 

 

Vsako delavnico si predstavljam kot polje, v katerem vsak udeleženče igra določeno vlogo. Ko smo se z 

otroki igrali igrice, je bilo zanimivo opazovati, kako so posamezniki odreagirali, ko so dobili določeno 

vlogo.  Če poznamo zakonitosti polja in pogledamo čelotno sliko skozi oči postavitev, se nam odpre čisto 

nov horizont, ki nam daje možnost razumeti in videti več.  

 

 

Ali bi metodo Postavitev družine priporočali tudi drugim in zakaj? 

 

Metodo postavitve bi priporočila vsakemu, ki misli, da jo potrebuje, ki čuti, da je to nekaj, kar je zanj, ki 

v njem zbudi vsaj malo zanimanja in pozornosti. To je metoda, ki je meni v mojem življenju pomagala, 

da sedaj živim mirneje. Pokazala mi je, kako videti in razumeti stvari drugače.  

 

Komu pa bi priporočali metodo sistemske postavitve v organizacijah in podjetjih in zakaj? 

 

Vsem podjetjem, organizacijam, ki ne vedo, kako naprej, ki ne vedo, kako se odločiti. Tistim, ki se že 

vrsto let soočajo s težavami in njihova dejavnost nikakor ne zaživi. Postavitve jim lahko pomagajo, saj 

jim pokažejo, kaj je srž njihovih težav. Samo upati si je treba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Foto: Pixabay 
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IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  

 

Ža tokratna Sistemska zavedanja sta o svojih izkus njah o postavitvah druz ine spregovorili Ema Perme 

in Simona P.  

 

- DOKLER SE UČIMO, ŽIVIMO, KO SE PRENEHAMO UČITI, UMREMO 

 

Ema Perme: »Na samem zač etku se zahvaljujem uredniči za povabilo k pisanju o pročesu, ki ga 

doz ivljam in z ivim po svojih najboljs ih zmoz nostih. In hvala za priloz nost, da lahko pis em iz srča, upam, 

da bolj malo iz uma, predvsem pa tako, kot 'pade' na papir, brez obremenitev, da mi bo nas a draga 

mentoriča Natas a 'gledala pod prste', kaj sem se nauč ila, in naj tu posebej poudarim, kako neizmerno in 

globoko sem ji hvalez na, da me je vzela s seboj na to pot, da se lahko uč im, se spotikam in rastem – tako 

vsaj upam. In hvalez na sem, da sem v skupini pete generačije usposabljanja za mentorje organizačijskih 

sistemskih postavitev, kjer so moje kolegiče v skupini postale drage prijateljiče, so dodaten navdih za 

z ivljenje in srče usposabljanja. 

 

Življenjski izzivi navzgor in navzdol 

 

V z ivljenju se sreč ujemo s takimi in drugač nimi izzivi, vč asih v prispodobi 'letimo navzgor in visoko nad 

gorami', stik s svetom in s seboj je boz anski, drugič  letimo po skalniči navzdol in ko letimo do mize, v 

resniči ne vemo, kaj nas č aka tam č ez in potem se z e odrinemo in spet imamo obč utek letenja, pa vendar 

gravitačija zahteva svoje. Priletimo na tla, vč asih gre s pristankom dobro, trd je, a ostanemo na nogah, 

čelo odlič en rezultat dosez emo. Vč asih gre s e bolj trdo, s padčem, zgodi se, da je bolj grd, kot bi si kdaj 

koli lahko predstavljali. In potem sledi rehabilitačija, zdravljenje. Kako visoko skakalničo izberemo, je 

stvar nas ih z elja, ambičij in čiljev in vse: letenje, pristanki in padči so odvisni od kopiče reč i: ambičij, 

čiljev, kondičije, volje za trening, potem pa vetra, trenutka … pa s e č esa. Kdo bi vedel, kaj vse vpliva na 

to, ali bomo uspeli, padli, se pobrali in nadaljevali. Vse to se mi dogaja ves č as, v vseh dimenzijah 

z ivljenja: v poslu, zasebno, ko imam vizije, sanje, potem pa z elje, čilje, nač rte in ko ne vem, kako dalje, ko 

boli, ko z alujem … Pri sebi opaz am, da je prečej pogosto, da 'pozitiven val' (ko mi gre dobro) pogosteje 

ujame obe področ ji z ivljenja, enako je z 'negativnim', ko se zatika in je kar naprej treba nekaj res evati, 

popravljati, ugotavljati, kako dalje, da ne bo tez av in bo s lo bolj lahkotno. Ja, na koliko č asa me ujame 

eden ali drugi val, je tez ko natanč no reč i, lahko bi rekla, da sem v enem obdobju opazne padče doz ivljala 

pribliz no vsakih sedem let.  
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Žadnji tak bolj drastič en 'negativni' val pa pred pribliz no tremi leti. V vsakem od takih obdobij me 

razmis ljanje spodbudi k iskanju moz nosti, kako 'pobrskati' po sebi v razmerju z okoljem, odnosi, 

lastnimi dejanji in poiskati poti, da se 'izkopljem' iz dna.  

 

Ko te sistem 'pokliče' 

 

Priznati moram, da je vedno drugač e in se k metodam, ki sem jih z e preizkusila, ne zatekam. Tez ko bi 

odgovorila, zakaj, preprosto se mi zdi, da ne bodo več  delovale. Mogoč e je bil to razlog, da sem po 

zadnjem 'padču' zasledila metodo sistemskih postavitev. Tako rekoč  mi je pris la na pot. Natas o Č ebulj 

poznam iz s tudentskih č asov, ko sva gulili klopi na Filozofski fakulteti. Bilo nas je nekaj nadobudnih 

mladih pedagoginj, ki smo z elele iz s tudija in s tudentskih č asov narediti nekaj več . Ž e takrat smo se 

skupaj zagnale v nekaj projektov in aktivnosti, ki niso bili del obveznega dela s tudijskih obveznosti. 

Kasneje se z Natas o nisva sreč evali desetletja. Pred tremi leti sem v iskanju neč esa novega, drugač nega 

za osebno rast in v kontekstu 'obvladovanja' z ivljenja, ponovno zasledila tudi njeno delo in odloč ila sem 

se, da moram pogledati metodo od blizu. Kdove iz kaks nih razlogov je preteklo nekaj let, da se mi je 

pokazala moz nost in priloz nost, da se prijavim na usposabljanje mentorjev organizačijskih sistemskih 

postavitev. Žaposlena sem v velikem drz avnem sistemu in prav v organizačiji, iz katere prihajam, se je v 

sodelovanju z mednarodnim prostorom, kjer delujem na področ ju razvoja strokovnega področ ja, 

pokazala priloz nost čelo za finančiranje izobraz evanja.  

Ža vedno bom hvalez na za to priloz nost. Ždaj, ko je za menoj z e polnih pet modulov izobraz evanja, je 

prečej enostavno reč i, da je naravno pris el trenutek, ko te sistem 'poklič e' in se zgodi, da stopis  v polje 

odkrivanja novega.  

Ker v zasebnem z ivljenju nimam svoje druz ine in z ivim kot druz inska č laniča razs irjene druz ine, je bila 

odloč itev za organizačijske sistemske postavitve na prvem mestu, vendar po prehojeni poti spoznavanja 

sistemskih postavitev bo naslednji korak k druz inskim postavitvam organski del poti. S e več : zaposlena 

sem v velikem sistemu drz avne administračije, moje delo je povezano s premikanjem meja mogoč ega k 

izboljs evanju obstoječ ega stanja, ki sluz i ljudem.  

Ž usposabljanjem za mentorje organizačijskih sistemskih postavitev je nas a, peta generačija, prič ela 

letos v februarju, za nami je pet bogatih modulov uč enja o delovanju sistemov, spos tovanju, sebi, 

potrebah po premiku lastnih meja zavedanja, delovanja, odnosov … predvsem bi dragočenost izkus nje 

tez ko primerjala s katerokoli. Ž e od nekdaj so me zanimali veliki sistemi in njihovo delovanje, z metodo 

sistemskih postavitev je odstrt zastor v brezmejno s irino vplivov in delovanja naravnih zakonov.  
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Ždaj, ko si skromno domis ljam, da vem nekaj več , se mi vrač ajo izkus nje in slike iz preteklosti, ko sem 

obč asno nekaj podobnega zaznavala, pa je bila to neznanka brez imena.  

Usposabljanje mi je dalo moz nost brezmejne s irine pogleda in poznavanje redov, nač el, vesti in dinamik, 

kjer se zatika, ki jih je utemeljitelj veliki uč itelj Bert Hellinger, jih prepoznal in uredil v nam razumljivo 

in povezano čeloto.  

Razumevanje in spos tovanje ključ nih postulatov metode vodi v dojemanje in sprejemanje z ivljenja v 

njegovi najbolj naravni obliki in v prepoznavanje toč k, pojavov, kjer se zatika, hkrati pa v sposobnost 

res evanja v mejah nas ih zmoz nosti.  

 

S ponižnostjo in hvaležnostjo  

 

Sistemske postavitve so mi osebno prinesle drugač no, novo, posebno izkus njo, in ko gledam čelotno  

metodo do meja, ki jih razumem in poznam, je ne morem primerjati s katerokoli doslej. S poniz nostjo in 

hvalez nostjo vedno znova gledam in opazujem sisteme in dogajanja okrog sebe. Tako majhni smo in tako 

velik je sistem, vedno in s e bolj predstavlja č udenje. Na svojem delovnem mestu se vsak dan 'ujemam' v 

pasti postavljanja sodb, z različ nimi nameni, strahovi … Lahko bi rekla, da je uč enje po metodi 

sistemskih postavitev kot dobrodos la radirka za vsa sklepanja, strahove, namene, nauč ene vzorče, ki ne 

sluz ijo in pogosto čelo s kodujejo. 

Skromno si domis ljam, da zdaj bolj razumem, zakaj vse tez ave v komunikačiji, prepoznavam toč ke 

zatikanja in poskus am prepoznati vsaj delč ek vplivov, kjer imam obč utek, da ne deluje, da deluje slabo 

ali da bi bilo lahko bolje. 

Moja prva postavitev je bila del usposabljanja, vezana na razres evanje zapletov v delovnem razmerju, v 

odnosu z vodstvom in nalogami, ki jih opravljam. Dobila sem pomembne odgovore, razs irjen pogled in 

uvid v okolis č ine, ki so se pojavljale v konkretnem primeru.  

Moj pogled na situačijo je po postavitvi, poleg znanja, ki smo ga pridobivale o metodi sistemskih 

postavitev, meni osebno prinesel, na eni strani več  miru ob pogledu na 'tez avno situačijo' in tudi na 

druge, ki se mi pojavljajo v delovnem okolju. Sistemske postavitve mi vedno znova ponujajo zavedanje, 

da je sklepanje 'na pamet' in na osnovi le nekaj dejavnikov, ki jih prepoznam, mnogo preozko, da bi jih 

bilo vredno upos tevati. Obstajajo s e drugi vplivi, ki jih ne poznam, in nekatere je skorajda nemogoč e 

dojeti, pri č emer je treba spos tovati sistemska pravila – redi, nač ela, dinamike. Ta delujejo v naravnem 

sozvoč ju z mnogo več jim sistemom, ki je pogosto onkraj mojih moz nosti popolnega razumevanja, je pa 

pomembno, da sem do njega spos tljiva, poniz na in spravljiva. Spoznala sem kar nekaj svojih sedanjih 

omejitev, ki mi povzroč ajo tez avne odnose, na katere vplivajo dinamike, ko krs im posamezne rede.  
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Odstiranje teh zastorov je kot več na zgodba, za vsakimi vrati stoji mogoč e nov odgovor, mogoč e novo 

vpras anje, mogoč e oboje ali nič  od tega … le nova neznanka. 

 

Popolnoma nov pogled na življenje 

 

Metoda sistemskih postavitev in čelotna fenomenologija sta odprli popolnoma novo dimenzijo pogleda 

na odnose, delo, z ivljenje, pročese, ki se nam pojavljajo v vsakdanu.  

Vse bolj, ko s irim obzorje o sistemskih postavitvah, vse bolj ugotavljam, kako majhni smo in kako veliko 

je s e tega, kar je treba vedeti, dojeti, odkriti in kako so sodbe o pojavih, odnosih, ljudeh velika prepreka 

do uč enja in č udenja; kako je nas e z ivljenje prepredeno z mnoz ičo vplivov zgodovine, dela prednikov, 

geografskih zakonitosti in s irs e do narave, planeta ter kozmosa. In prvi korak vidim kot sprejemanje, da 

je nekaj nad nami, poniz nost in spos tljivost do te velič ine, vsi naslednji so uč enje o redih, nač elih, vesteh 

in dinamikah, ki se pojavljajo, ko so krs eni redi. In tako ostaja priloz nost, da v resnih z ivljenjskih 

situačijah, ko ne vem, kam, uporabim metodo.  

Metodo sistemskih postavitev dojemam kot potreben pročes poznavanja in zaznavanja č loves ke vrste 

po primarnih znakih, kot je telesni odziv, stran od upos tevanja uma in razmis ljanja, ki ga ta vsiljuje; da 

smo bolj del narave, kot si domis ljamo, in da so nas a poč etja pogosto čokla uma, ki 'vsiljuje' misli in 

prikriva primarne in naravne zaznave.  

Vsi, ki si z elite stopiti v polje primarnih zaznav, priporoč am vstop v svet sistemskih postavitev in 

spoznavanje metode. Obljuba, da boste res ili vse in enostavno, je iluzorna, kot pravi nas a mentoriča 

Natas a, ki se je uč ila pri utemeljitelju metode: »Dokler se uč imo, z ivimo, ko se prenehamo uč iti, 

umremo«, je pa najbrz  pomembna lekčija na poti primarnega zaznavanja, spoznavanje sebe in vplivov 

na svoja vedenja in odnose z okoljem, ne le z ljudmi, ampak z naravo v najs irs em smislu.  

Na eni strani je uč enje o metodi, na drugi strani pa njene moz nosti, saj ob uporabi daje relativno hitro 

odgovore in uvide v konkretne okolis č ine, ko spras ujemo, kje in kaj se zatika. Konkretne postavitve, 

skupaj s pripravo (to opravi stranka doma) in z intervjujem lahko trajajo le dve do tri ure in skoraj v 

vseh primerih gre najpogosteje za visoko stopnjo preseneč enja, kaj se pokaz e: pokaz ejo se odgovori in 

uvidi, na katere ne bi nikoli pomislili, da so mogoč i.  

Taka je nas a izkus nja vseh, ki se usposabljamo za mentorje, take so izkus nje vseh konkretnih strank, 

katerih pročese smo moderirale ali bile udelez ene v postavitvah kot elementih. In nas e stranke so bile 

vse pogosteje preseneč ene in zadovoljne, več ina jih je za sistemske postavitve slis ala in poprejs njih 

izkus enj z njimi ni imela.  
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Kar pomeni, da metodo pozna mentor, ki vodi pročesu, vi pa se le prepustiti vodenju, pomembno je le, 

da spras ujete po resnih z ivljenjskih temah, ko ste pred več jimi odloč itvami. 

S irs e o izkus njah nas ih mentorjev in izvorno od velikega uč itelja, utemeljitelja metode, Berta Hellingerja 

in njegovih uč enčev, ki so postali nas i uč itelji, pis ejo drugi viri. Izkus nja sama kaz e, da so energije in 

zaznave onkraj uma, da jim velja zaupati in jih poniz no sprejemati, da je v izč is č eni povezanosti s poljem, 

z lastnim sistemom in s sistemi drugih, ki jim sluz imo, vse prav in se vse izide tako, kot je prav. 

 

 

Rekonstruktivne postavitve 

 

Samo usposabljanje za mentorje organizačijskih sistemskih postavitev me je napeljalo s e na druge 

izkus nje, ki jih izvaja Ins titut za sistemske postavitve. Udelez ila sem se tudi rekonstruktivnih postavitev. 

Metodo je razvila Čarolla Častilo, ki je direktoriča Ins tituta Berta Hellingerja v Venezueli.  

Izkus nja rekonstruktivne postavitve mi je odprla dodatno, novo dimenzijo o pogledu in dojemanju 

č loves ke vrste v razmerju do drugih vrst, do pojavov, na zemlji, v naravi, razvoja z ivljenja … tja do videnja 

galaksije in č ez.  

Premaknila me je v dojemanju majhnosti in velič ine, energij in medsebojnih vplivih. Doz ivela sem jo kot 

primarno povezanost z lastnim poljem in sistemom, ki sega onkraj tega in konkretnega z ivljenja na 

zemlji. Da z ivljenje sluz i z ivljenju, č e mu to dovolimo. 

Čelotna izkus nja mi v vsakdanu pomaga boljs e razumevanje in prepoznavanje pojavov in dekodiranje 

sporoč il, kdaj je pomembno delovati, kako to poč eti in kdaj se je pomembno umakniti in spos tovati, ker 

sem premajhna za vpliv.  

 

Moja ključ na spoznanja: 

-da je z ivljenje mojih prednikov del mene in ga s spos tljivostjo in hvalez nostjo sprejemam, 

-da je kraj, kjer prebivam in delujem, bolj pomemben za moje uspehe, kot sem si predstavljala, 

-da je moje poslanstvo povezano z neč im nad mano, do č esar sem poniz na, 

- da svoje vzorče vedenja lahko spreminjam, č e sem odprta za prepoznavanje redov, vesti in dinamik, 

- da lahko lahkotno delujem, č e sem v čeloti povezana s svojim sistemom, 

- da z ivljenje sluz i z ivljenju, 

- da sem ves č as v sluz bi svojega razvoja, 
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- da lahko delujem le na nivoju svoje moz nosti vpliva, vse druge nivoje lahko le opazujem, zaznavam in 

jih sprejemam, 

- da se me notranji mir dotakne, ko sem v svojem sistemu in sprejemam stanje, kot je, 

- da je moje z ivljenje polno uč enja za zmeraj, 

- da je ljubezen do univerzuma postulat 

- in da uč enju in č udenju ni konča. 

Pravičo, da svoja spoznanja zapis em v obliki trditev, sem si vzela s polnim zavedanjem in odgovornostjo 

do sistema, ki je nad menoj, da me usmerja tja, kjer s e nisem bila in bom s hvalez nostjo in poniz nostjo 

sprejela vse majhno in veliko, kar mi namenja.« 

 

 

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

sistemu urejanja izobraževanja odraslih v Sloveniji. Delujem tudi v mednarodnem 

prostoru, kjer spoznavam tuje prakse s področja izobraževanja odraslih, ki jih z 

zavedanjem domačega prostora skupaj s kolegi vnašam v naše kulturno okolje. V 

prostem času imam rada gibanje, kolesarski podvigi segajo do krajših tur, pa do več 

dnevnih (Paranzana, Blatno jezero, Dolenjska, Bela Krajina ...). Google pa pove več, če 

vanj vtipkate Ema Perme 😊.«  

 

 

 

 

- KO NI NIČ VEČ DELOVALO, SEM SPOZNALA POSTAVITVE   

 

Simona P.: »S postavitvami sem se sreč ala leta 2016 poleti. Tega leta nikoli ne bom pozabila, moja 

prelomniča v z ivljenju. Pred tem sem prebrala kup knjig, obiskala marsikatero delavničo, poslus ala 

videe, pa ni naredilo vtisa name, niti nisem dobila odgovorov. Leta 2016 sem dejansko s ele res zač ela 

z iveti, malo po malo, z majhnimi koraki. In z ivim s e danes in to veliko bolj radostno, polno, predvsem pa 

z zaupanjem, da se bo vse nekako res ilo. Danes vem, od kje č rpam to moč  in zaupanje. Hvala mojemu 

druz inskemu sistemu, ki me vodi skozi z ivljenje in ker me je pripeljal do postavitev. Hvala resnič no. 

Spomnim se, kako sem se brez prič akovanj prijavila na prvo delavničo v Čelju, ki jo je vodila Natas a 

Č ebulj. Nisem vedela, kaj in kako. Spomnim se, kako sem si takrat, ko sem Natas o prvič  sreč ala, rekla, da 

z elim biti tudi jaz tako polna z ivljenja in da bi mi oč i z arele kot njej.  
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Tukaj bi rada omenila, da zadnje leto več krat slis im, od koga, kako z arim. Tako, da nekaj je na tem, 

zagotovo. Tudi samo sebe vidim in dojemam drugač e kot pred leti. 

Moja udelez ba na prvi delavniči je bila zame presenetljiva. Energije so me same vodile, um se je, seveda, 

upiral, ampak tukaj enostavno ni prostora zanj. Spomnim se, kako sem pri postavitvi nekoga drugega 

bila v vlogi »male punč ke«, kjer sem jokala in prosila za tolaz bo ter ljubezen. Kar nisem mogla verjeti, 

od kje zdaj te solze, lez ala sem na tleh, in ko me je druga oseba objemala in tolaz ila, sem se poč utila tako 

prijetno in sprejeto. Ta energija je ostala v meni s e naprej po postavitvah.  

Po prvi delavniči postavitev sem č utila, da s e moram priti, nekaj me je vleklo, neka prijetna, neznana, a 

hkrati morda danes z e »domač a« energija.  

 

Začeli sva z mamo in očetom 

 

Ža prvo  mojo veliko postavitev pri Natas i Č ebulj sem se odloč ila  po kar nekaj prej obiskanih delavničah 

kot udelez enka, kjer so bile tudi male postavitve, ki tudi pustijo globok vtis.  Leto 2017, trinajstega v 

meseču, tema stars i. Imela sem tako s irok spekter tez av, da je Natas a kot moderatorka predlagala, da 

naj zač neva kar na zač etku, torej pri mami in oč etu, ki sta temelj nas e sreč e in uspeha v z ivljenju (pa 

č eprav mi to na zač etku sploh ni dis alo in nisem hotela niti slis ati za to …).  

Po prvi postavitvi sem dobila uvid v določ eno situačijo, manj sem zač ela obsojati stars a, saj sem bila tisti 

trenutek v tem energetskem polju in videla, kaks no breme nosita, mama v taks ni meri, da takrat niti ni 

bila sposobna pogledati predstavnike splavljenih otrok. To se vtisne v podzavest, ki je tako zelo 

pomembna, korenine segajo zelo globoko, um jih zagotovo ne premakne. Žato pa je to zame edina 

metoda, kjer se v polju povez es  z energijami oseb, s tistimi dogodki, vidis  reakčije drugih  v tem polju in 

le tako se lahko nekaj premakne v nas i podzavesti. Treba je obč utiti oz. dobesedno doz iveti tisti trenutek, 

kjer ljubezen ne teč e, da lahko »izkoreninis « neko svoje globoko preprič anje. To preprič anje se po navadi 

na postavitvah pokaz e za popolnoma napač no. Namreč  slika pri postavitvi je lahko č isto nasprotna od 

te, ki jo imamo mi v glavi. Velikokrat nas s okira. Ampak č e to sprejmemo s spos tovanjem in ljubeznijo, 

nas zagotovo č aka nekaj lepega. 

Spomnim se, kako sem par dni po postavitvi sreč ala na jezeru laboda s sedmimi mladič ki, in sičer kot 

potrditev na temo postavitev. Dva meseča kasneje, po postavitvi, so se zač ele spremembe.  

Prečej hitro in presenetljivo. Izboljs al se je odnos z mamo, po skoraj treh letih brez stikov sva se sreč ali, 

prej  sem jo enostavno »izbrisala«, imela sem dovolj njenega vsiljevanja v moje z ivljenje, pobiralo mi je 

energijo in voljo do mojih izzivov in nač rtov.  

Vsaj tako sem mislila. Tokrat je bila č isto »druga« oseba, najin pogovor in odnos je postal bolj topel, 

razumevajoč  in iskren. Tako sem jaz dojemala potem vse drugač e.  
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Mineva z e skoraj tri leta od tega »usodnega« dne, ki naju je spet ponovno zdruz il in s e vedno sva v stiku, 

kar je najbolj pomembno zame, pusti mi, da z ivim moje z ivljenje po svoje in brez »pritiskov«. Seveda s e 

vedno pride do kaks nega nesporazuma, ampak to je del z ivljenja in gres  laz je naprej. 

 

Prevzeti odgovornost za svoje življenje 

 

Pri drugi postavitvi so se pokazale druge skrite dinamike nas e druz ine. Skrivnosti. Moja povezanost z 

druz inskim č lanom, ki ga ni več  med nami, s e  predenj sem se rodila. Videla sem sebe, kako trmasta sem, 

misleč , da mi vse pripada. Manjkalo mi je odgovornosti. Odgovornosti zase, za to, kar izbiram na svoji 

poti. To, da sem sama odgovorna za z ivljenje in da je ne moram več  prelagati na stars e ali na druge ljudi. 

Biti odrasel pomeni prevzeti odgovornost za svoje z ivljenje, dokler gojimo zamere do stars ev, smo mali 

otroči. To ni lahko sprejeti, s e danes se opomnim, ampak s postavitvami je to laz je.  

To spoznanje je bilo boleč e  s e nekaj č asa, a vendar na dolgi rok je bilo koristno, rada reč em temu, da 

sem potrebovala »brčo«, da sem najprej padla in se nato zač ela pobirati ter s e malo bolj spos tovati stars e 

ter njune stars e, stare stars e, vse prednike, situačijo…  

Kos č ek za kos č kom »nove« sebe sem sestavljala poč asi nazaj, do te mere, kolikor sem bila tisti trenutek 

pripravljena. Situačija se je zač ela izboljs evati, doma sem drugač e postopala, zač ela gledati na stvari, 

nekako je vse steklo v pravo smer. Spremembe so se pokazale tudi v okoliči. In kako me okoliča sprejema. 

V pozitivnem smislu. 

 

Postavitve so me dobesedno »brcnile« v življenje  

 

Danes z ivim bolj polno, mirno, spros č eno, radostno, hvalez no, kljub »tez avam«, ki se s e vedno pojavijo. 

To je z ivljenje. Rada bi sičer povedala, da postavitve niso č arobna palč iča, s katero zamahnes  in vse 

tez ave izginejo. Daleč  od tega. So pa velik ključ , č e si le dovolj pogumen, da si pripravljen videti in 

predvsem sprejeti to, kar je (kot pravi oč e te metode Bert Hellinger), da zač nes  gledati na situačijo 

drugač e, brez sodb, da je tako, kot je ta trenutek vse prav.  

S e vedno pridejo dnevi, ko pridejo izzivi, problemi, konflikti, ampak vse to laz je sprejmem, hitreje 

razres im, č e sem prej potrebovala meseče, je zdaj teden dni ali s e manj dovolj, ne jemljem si več  toliko k 

srču, ne analiziram več  toliko, se ne spras ujem, zakaj je tako in s e bi lahko nas tevala … To je treba doz iveti 

in izkusiti.  
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Nas i sistemi so veliki in segajo daleč  nazaj. Velikokrat je v določ enih primerih s e vedno tez ko iti prek 

sebe, ampak zato so tu postavite, nove in pretekle izkus nje, s katerimi se opomnim ali pa dobim uvid v 

situačijo. Natas a na delavničah več krat pove, da dokler imamo probleme in imamo s e kaj za predelati, 

smo lahko sreč ni, ker to pomeni, da smo z ivi in bomo s e z iveli. 

Od velikih postavitev je minilo skoraj z e dve leti, grem pa s e vedno, ko le lahko, na delavniče kot 

udelez enka, kjer sem delez na tudi malih postavitev. Od njih lahko ogromno odneses . Te so bile pred 

kratkim izredno moč ne, obč utila sem rečimo, kako moč na je s e ljubezen med stars ema, č eprav sta 

loč ena, č e ne bi tega doz ivela, ne bi verjela, s e danes č utim to ljubezen in mi je laz je, se mi zdi, kot da 

imam nek pogon, gorivo za naprej v Ž ivljenju, kot da sem to potrebovala, videla oz. obč utila. Ždaj lahko 

dam to ljubezen naprej. In ni bilo leps ega kot videti predstavničo za mene, ki je bila polna energije in 

z ivljenja. Dobiti blagoslov od stars ev, da lahko naredim po svoje.  In res, od tistega dne, sem nekako bolj 

radostna, poč utim se bolj izpopolnjeno, moč no, da zmorem s e marsikaj.  

Žač ela sem odkrivati nov svet, Ž ivljenje ponuja ljubezen od nekdaj, jo bom sprejela? Ni tako tez ko, zdaj 

jo  laz je vidim in sprejmem.  

 

Življenje ponuja ljubezen 

 

To  leto je nekaj posebnega. Toliko ljubezni mi z ivljenje ponuja. Hellinger v eni izmed knjig pravi, da se 

prava ljubezen veseli. Res č utim tako. Prav daje mi roko, da uz ivam v reč eh, ki jih oboz ujem. Pripravilo 

me je tudi z e nekaj lepih preseneč enj.  

Sprejemam jih s hvalez nostjo, č e ne tisti trenutek, pa malo kasneje, ko se zavem, da se to res dogaja meni, 

tista globoka hvalez nost, ko se ti orosijo oč i.  

Toliko ljubezni je res radost č utiti. Postala sem bolj odgovorna za svoje z ivljenje, č eprav me vč asih s e 

zanese in z elim biti več ja od stars ev, ampak tisti trenutek tako č utim, se pa kasneje zavem, da moram 

biti mala in v mislih se zahvalim. Problemi ali situačije, kakor hoč ete, so in bodo, odvisno je le, kako 

bomo nanje gledali. In č e se pojavi ovira, zaupam da bom zmogla, vč asih mi uspe do te mere, da mi je 

situačija z e smes na, kot bi mi bilo vseeno, kako se bo res ilo. To je treba izkusit, ker je taks na lahkota, da 

tez ko opis em. 

Letos nekako na novo odkrivam z ivljenje. Spoznala sem nekaj novih srč nih ljudi, ki so me popeljali na 

pot, kjer sem odkrila nekaj novega za mojo dus o. Veliko novih spoznanj prihaja. Tako med ljudmi kot 

okoliči. Pozimi sem rečimo opazila, kako lepa so drevesa brez listov, kako lepa so gola, kako so veje lepo 

razporejene. Prej sem vedno komaj č akala, da bo pomlad, da zač ne vse zeleneti, zdaj pa sem si prav 

z elela s e malo poč itka, da lahko s e malo v miru uz ivam v teh golih drevesih.  
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Poskus am biti več krat bolj v trenutku tukaj in zdaj, kjer je prava sreč a, kot pravi Bert Hellinger, in to 

zahteva svojo mero disčipline, ampak mi uspe č edalje več krat, najbolj vem, takrat, ko rečimo 

fotografiram in pozabim na č as in me kar »odnese«. Spoznala in globoko v sebi sem zač utila, da je tudi 

na morju krasno, č e je kdaj bolj oblač no, ali pa malo dez uje,  ni potrebno, da je skozi sonče in jasno, da 

bi jaz lahko uz ivala v tem. Vidim, kako v praksi uporabljam spoznanja, nač ela, izkustva te metode, ko se 

zgodi kaks na situačija (npr. nekdo pije, dva se loč ita itd.), takoj pride iz mene, da moram to spos tovati, 

ker ne poznam zgodbe in kaj je zadaj, poskus am spos tovati vse in se ne preveč  vpletati v situačije drugih. 

Vauu, letos s ele resnič no opaz am, kako lepo je z ivljenje in ne glede na določ ene situačije, ki se spet kaz ejo 

in jih bo treba res iti, nekako ostajam mirna in zaupam, da je in bo vse v redu. 

Ja, zadnje č ase se spet kaz ejo neke skrite dinamike, zgodbe, za katere č utim, da bom z elela kmalu 

pogledati, kaj se zadaj dogaja, kaj noč em videti, da bom laz je premaknila sebe dalje in sprejela, kar 

trenutno s e moram. To pis em zato, da vidite, da gre z ivljenje dalje, nekaj odhaja, nekaj se preoblikuje, 

nadgradi, nato spet nekaj prihaja, prihajajo novi ljudje, situačije, in spet se morda pojavi na videz 

»neres ljiv primer« in potem je odvisno od nas, ali ga bomo razres ili s pomoč jo postavitev ali kako 

drugač e, morda je z e č as, mogoč e. 

 

Postavitve nam pomagajo 

 

Postavitve  zagotovo pomagajo, č e le z elis  nekaj premakniti pri sebi in nekaj za to tudi narediti. Meni so, 

tako da jih toplo priporoč am. Moja izkus nja je, da nas pot pripelje, č e nas, do postavitev, ko je č as za to 

in ko sistem pusti, da se nekaj premakne oz. razres i. Jaz sem imela to sreč o.  

Lahko pa reč em, da č e nas nekaj tis č i, ne vidimo izhoda, kaj in kako bi se lotili, ko nimamo več  upanja in 

ko se nam z ivljenje preprosto ustavi, s to metodo ne bomo »usekali« mimo, na dolgi rok prinese 

spremembe na bolje, č eprav je lahko na zač etku tez ko.  

Morda pa prej preberete kaks no knjigo Berta Hellingerja, toplo priporoč am, č lovek dobi malo s irs i uvid, 

pa mimogrede se lahko kaks no stvar, ki je zapisana, uporabi tudi v praksi, kar doma. Ž e to je darilo, da 

smo z ivi, kaj s ele prebrati taks no spos tovanja vredno knjigo. 

Rada bi se zahvalila vsem, ki sem jih spoznala na postavitvah, in ki jih s e bom. Vsem, ki sem jih letos na 

novo spoznala, in smo navezali stike. Hvala nas i dragi Natas i, ker se vedno lahko obrnem nanjo, ko se mi 

kje zatakne in si potem naslednjič  v glavo vedno priklič em njene nasvete, kaj bom naredila v taks ni 

situačiji, tako da uporabljam vsa njena in svoja trenutna spoznanja na postavitvah. 
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Hvalez na za vsa njena povabila na delavniče, hvala, ker sem lahko prisotna na teh delavničah, ki so zelo 

moč ne in name naredijo velik vtis, vedno odidem domov bogatejs a z novimi spoznanji.  

Hvala tudi Darji, da se lahko udelez im delavnič v Čelju, ki so tudi nekaj posebnega, in kjer sem delez na 

tudi njenih izkus enj v z ivljenju.  

Hvala Damijani za povabilo, da napis em č lanek za meseč nik. Ž veseljem. Torej, hvala tebi draga Natas a, 

Darja in Damijana in ti, ki to beres . 

Postavitve bom s e obiskala, namreč  poč utim se domač e med ljudmi, ki pridejo na delavničo, tudi s 

tistimi, ki jih prvič  vidim, neverjetna energija res. Dokaz, da smo vsi eno.  Rada sem tisti dan v polju 

energij »drugih« (v resniči so del mene oz. mojega sistema), da se malo »izklopim« iz svoje energije in 

tako odidem domov spet bogatejs a za nove uvide, spoznanja, z več jo hvalez nostjo, ljubeznijo, empatijo 

… Hvala. Ždaj bi skoraj lahko rekla, da smo z e ena velika druz ina, seveda, vsak s svojim druz inskim 

sistemom in svojo potjo, a vesela sem, da se nas e poti kriz ajo. Ža koneč pa s e čitat, ki se mi je vtisnil v 

spomin. “Onkraj dobrega in zlega je polje. Dobiva se tam” (Jalal al-Din Rumi, perzijski pesnik in mistik iz 

13. stol.). 

 

 

Simona P.: »Sem velika ljubiteljiča narave. Po novem oboz ujem vse letne č ase. 

Morda mi je poletje malo bliz je. Oboz ujem hribe. Rada hodim v hribe, tam lahko 

uz ivam v globoki tis ini (sploh malo vis je), se sprostim, uz ivam v barvni paleti te nas e 

prelepe narave. Uz ivam, ko lahko grem na sprehod v gozd. Ljubim morje. 

Sprehajanje ob morju, to posebno energijo mesta, sonč ne zahode, valove, vonj po 

morju… 

Po izobrazbi sem diplomirana ekonomistka za marketing, po dus i umetniča. 

Oboz ujem fotografiranje narave. Fotografije zajemajo posebne detajle po trenutnem 

navdihu. Rada reč em, da me narava kar sama poklič e, da pritisnem na sproz ileč. 

Tako nastanejo najleps e fotografije. Žaenkrat kot hobi oblikujem tudi slike in 

izdelam kaks no vabilo, zloz enko. Žanimata me sočiologija in psihologija. Rada delam z ljudmi in se z njimi druz im. Danes 

lahko reč em, da sem vesela, da z ivim, vsak dan sem hvalez na bolj in za več  stvari. Poskus am uz ivati vsak trenutek posebej.«  
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA NOVEMBRA 2019 
 

 
 

POSTAVITEV DRUŽINE - POSEBNO SREČANJE S 
PREDNIKI ZA BLAGOSLOV ŽIVLJENJA, SREČE IN 
ZDRAVJA 
 
Ljubljana, 3. november  2019 
 
Metoda Postavitev druz ine razres uje odnos s samim seboj (zdravje), 
odnos s stars i, z otroki, s partnerjem, odnos z vsemi, ki pripadajo 
druz ini. Metoda Postavitev druz ine je posebna metoda, ki temelji na 
dejstvu, da je uspes na s ele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim 
druz inskim sistemom. Namenjena je iskanju res itev, ki so povezane s 
tez avami v druz ini. Ža udelez bo na delavniči je zaz eleno, da se naris e 
druz insko drevo. 
 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 

                                                                                                                                     
POSTAVITEV DRUŽINE-UVODI SEMINAR 
 
Ljubljana, 15.november  2019 
Maribor, 29.november 2019 
 
Na omenjenem seminarju boste spoznali metodo Postavitev Druz ine, 
in sičer na teoretič nem uvodu in praktič nem delu, kjer bodo 
udelez enči sami na malih postavitvah spoznali, kako v praksi deluje 
metoda Postavitev druz ine.  Metoda je namenjena  iskanju res itev, ki 
so povezane s tez avami v druz ini in razres itvi druz inske karme.  
Seminar je namenjen vsem, ki bi radi spoznali omenjeno metodo in 
videli kako vam lahko pomaga v z ivljenju, pri razres evanju svojih 
tez av, ki so pogosto povezane z dogodki in osebami v vas em 
druz inskem sistemu. 
 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 
 

 

POSTAVITEV DRUŽINE - DRUŽINSKA POSEST, 
ENERGIJA KRAJA IN PROSTORA 
 

Ljubljana, 16 .november  2019 
 
Metoda Postavitev druz ine razres uje odnos s samim seboj (zdravje), 
odnos s stars i, z otroki, s partnerjem, odnos z vsemi, ki pripadajo 
druz ini. Metoda Postavitev druz ine je posebna metoda, ki temelji na 
dejstvu, da je uspes na s ele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim 
druz inskim sistemom. Namenjena je iskanju res itev, ki so povezane s 
tez avami v druz ini. Ža udelez bo na delavniči je zaz eleno, da se naris e 
druz insko drevo. 
 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 
 

POSTAVITEV DRUŽINE - ODNOS MED MOŠKIM IN 
ŽENSKO - STARŠEMA OTROK V RAZVEZANIH 
DRUŽINAH, V DRUŽINAH Z MNOGIMI KONFLIKTI-
ZDRAVJE, SREČA IN USPEH VSEH 
 

Maribor, 30. november  2019 
 
Ko smo v partnerskem odnosu ranjeni ali se poč utimo nemoč ne za 
spremembo na bolje in smo v tej “zgodbi” ranili tudi sami, se nam 
zdijo mnoge spremembe na bolje skoraj nemogoč e. Ali pa obratno – 
z elja in vera v to, da je lahko bolje, je tako moč na,  da velikokrat sploh 
ne vidimo druge strani – partnerja. Kaj s ele otrok. A otroči nam zmeraj 
(na nezavednem) z vedenjem, boleznimi,… kaz ejo, kam je potrebno 
pogledati, da bi Ljubezen lahko tekla. Nekje je gotovo s e neka druga 
ovira, ki jo je dobro ozreti, da spremenimo nač in delovanja, ki ne nosi 
napredka v odnosu ali pa nam jemlje toliko energije, da vedno znova 
ponavljamo stvari, ki ne delujejo.  
Pri tem nam lahko pomaga metoda Postavitev druz ine.  
 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 

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


23 

VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 
 

 

V naslednji številki Sistemskih zavedanj bomo govorili o tem, kako so za naše zdravje, uspeh in srečo 

pomembni dobri odnosi z našimi predniki, še posebej očetom in mamo. Če z njimi nismo v dobih odnosih, ali 

so naši odnosi z njimi prekinjeni in imamo v življenju  več področij, kjer nam ne gre najboljše, nam za boljše 

življenje, zdravje, srečo ali uspel lahko pomagajo sistemske postavitve.  

Konec oktobra pa bomo izdali tudi posebno številko namenjeno očetu metode Postavitev družine, Bertu 

Hellingerju, ki je 19. septembra 2019 odšel od nas, od tukaj, tja.  

 

 

Foto: Pixabay 

 

 


