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                                                                                                                                                                                           “Ko malo odrastemo, spoznamo popolno sreč o takrat, 
                                                                                                                                                                                             ko v nas em srču nimata le prostora mama in oč e,  
                                                                                                                                                                                             temveč  vsi tisti, ki pripadajo mamini in oč etovi druz ini, 
                                                                                                                                                                                             ter tudi tisti, ki so bili izključ eni in pozabljeni.  
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I. UVODNIK  

Pozdravljeni, drage bralke in bralči,  pred vami je nova, 31. s tevilka meseč nika Sistemska zavedanja, ki 

ga izdajamo na Ins titutu za sistemske postavitve. Tokratna s tevilka bo malo drugač na od obič ajnih, kjer 

govorimo o metodi postavitve druz ine, katere oč e je Bert Hellinger, ki je lani septembra ods el od nas, od 

tukaj, tja. Govorili bomo o nas ih mamah in postavitvah, ki smo jih imeli v zvezi z njimi, ker smo hoteli 

razres iti odnos z nas o mamo ali ga izboljs ati. Danes, ko pis em tale uvodnik, je materinski dan, in se s 

hvalez nostjo poklanjam svoji mami in vsem mamam tega sveta, da so nam zmogle dati Ž ivljenje in nas, 

skupaj z oč etom ali brez njega, spremljati na nas i z ivljenjski poti. Pa vendar je danes zame z alosten dan, 

ker se je prvič  zgodilo, da nisem mogla objeti svoje drage mame, ki jo imam najraje na svetu. Moja in 

bratova mami je sredi februarja ods la, od tukaj, tja. Njeno dobro in skrbno srče ni več  moglo biti in je 

obstalo, za vedno. Boleč ina, da je ods la, je s e vedno zelo moč na in bo trajno zarezana v moje srče, nič  

laz je ni bratu niti oč etu. Želo smo bili povezani in njen odhod, č eprav zaradi tez kih boleznih, s katerimi 

se je sreč evala vse z ivljenje, s e posebej pa zadnja leta, je bil za nas hud udareč. Njeno srče je nehalo biti, 

ko je bila zunaj z e tema, in sičer samo dve uri pred njenim rojstnim dnevom. Praznovala bi 71. rojstni 

dan, a namesto praznovanja smo izvedeli, da je njeno z ivljenje kljub velikim naporom zdravnika in 

res evalčev, ki so ji skus ali zbuditi utrujeno srče, ugasnilo v res evalnem vozilu na poti v mariborsko 

bolnis ničo. Ždaj, ob nevarnosti okuz be s smrtonosnim koronavirusom, sem doma, in ne v Ljubljani, kjer 

sičer z ivim. Dom, kjer sem prez ivela sreč no otros tvo in mladost, in na sploh je bilo čelotno moje z ivljenje 

zelo moč no povezano z mojo druz ino, mamo, oč etom in mlajs im bratom. Tako kot mnogi tudi sama 

delam od doma. In zelo pogres am mamo. Č eprav jo povsod č utim, slis im, vidim … Taks no, kot je bila 

zadnjega pol leta, po neuspes ni operačiji na srču lansko poletje v 

ljubljanskem klinič nem čentru. Č eprav je njen srč ek s e zelo malo delal, 

se je borila, hotela je z iveti, po drugi strani pa, ko ji je bilo hudo, ko jo 

je dus ilo in ni mogla spati, si je z elela, da bi s la tja, kjer ni boleč ine in 

trpljenja. Moja draga sestrič na Natas a mi je več krat govorila, s e posebej 

zadnje č ase, ko je mama poč asi ugas ala, naj se pogovarjam z njo, naj jo 

č im več  spras ujem o tem, kaj bi mi rada s e povedala, a se mi dozdeva, 

da je ostalo s e toliko vsega, kar bi mi rada povedala in jaz njej. A vem, 

da tega, na nač in, kot sva vse z ivljenje, ko sva bili res zelo povezani, ne 

bova nikoli več .  In da je nikoli več  ne bom objela, kar sem zelo rada in 

pogosto poč ela.  Vendar pa so mi postavitve druz ine zelo pomagale, da 

vem, da bo moja mama vedno v mojem srču in da jo bom vedno lahko 

vpras ala za nasvet ali pa ji karkoli povedala.   

Rada te imam, draga mami.                                                          Damijana Ž is t  
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II. VSEM NAM IN DRAGI ZEMLJI, MAMI VSEH MAM 

 

Nataša Čebulj, ustanoviteljiča in direktoriča Ins tituta za sistemske postavitve  

 

Draga mama Žemlja, oprosti in z al nam je, da te mi, č loves ki rod, jemljemo s e vedno preveč  

materialistič no, kot prostor, na katerem pač  z ivimo in si ga prilagajamo za svoje ugodno z ivljenje. 

V svojem srču se ne zavedamo in smo pozabili, da si ogromno bitje, ki si mama vsem bitjem in nam 

omogoč as , da z ivimo z ivljenje s teboj. Ža nas, ljudi je prvo bitje, prek, katerega dobimo z ivljenje nas a 

č loves ka mama in z njo smo povezani za vse z ivljenje. Vendar smo pozabili, da so z nami tudi druga bitja, 

s katerimi imamo kot č loves ki rod skupno mamo, mamo Žemljo. S sistemskega vidika je trenutna 

situačija, zaradi korona virusa, rezultat dinamike neravnovesja med dajanjem in prejemanjem, med 

nami, kot č loves ko raso in drugimi bitji mame Žemlje.  

Ljudje smo si od drugih tvoji bitij, mama Žemlja, ogromno vzeli in smo minimalno vrnili. Posekali smo 

gozdove in vzeli dom z ivalim, da lahko gradimo vedno več . Gradimo mesta, stolpniče, tovarne, hitre 

česte, tunele, elektrarne … Razvili smo letala, da bi leteli, in smo vzeli nebo ptičam. Razvili smo ogromne 

ladje in plovila, naftne plos č adi, tankerje in smo si prisvojili morje ter s tem vzeli vsem morskim bitjem 

dom. Posekali smo gozdove, iztrebili smo z ivali, goram smo naredili luknje …  

Draga mama Žemlja hvala, da si pokazala mejo. Dovolj smo si vzeli. In res je skrajni č as, da si dala 

prednost svojim prvobitnim bitjem mikrobom, virusom, bakterijam … 

Mikrobi so najmanjs a moz na bitja. Vsi ljudje in ostala z iva bitja imamo mikrobe v sebi. Brez njih nas ne 

bi bilo. Sedaj nas prva bitja, zaradi katerih so nastala tudi č loves ka bitja na mami Žemlji, zapira v kletke, 

ki smo si jih samo zgradili. Virusi vrač ajo ptičam nebo, ribam č iste reke in morje … rastlinam in z ivalim 

gozd, travnike. 

Kot č loves ki rod trenutno doz ivljamo moč no travmo. Strah nas je in se bojimo za prez ivetje. Vsak od nas 

se lahko vpras a, kaj mi ta situačija dobrega prinas a? Vrnimo se nazaj k sebi in v sebe. Sedaj imamo č as, 

da se sooč imo s starimi strahovi in "poč istimo" notranje omare nas ega doma.  Ne bo enostavno, vendar 

verjamem, da bomo, ko bo vse to mimo, hvalez ni. V sebi lahko pois č emo z e pozabljene talente, znanja in 

ves č ine in jih znova uporabimo na kreativen nač in. Tako kot sebe lahko pospravimo tudi svoje domove, 

omare in predale ter pogledamo, na kaj smo pozabili, kar imamo, in kaj lahko s e uporabimo ali preprosto 

ponudimo komu drugemu. Č as samoizolačije druz in lahko v nas zbudi č ustvene spomine, lahko prinese 

ljubezen in prijetne spomine na otros tvo. Po drugi strani pa bodo druz ine in posamezniki pris li v stisko. 

Žbudile se bodo stare travme ali travme nas ih prednikov, pokazali se bodo strahovi, z alost, jeza in 

druz inski konflikti. Pomembno je, da se z njimi sooč imo, si jih priznamo in smo drug do drugega soč utni.  
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Ža tiste, ki prez ivljate tez ke č ase in ste v veliki osebni in druz inski stiski, smo na Ins titutu pripravili 

zdravilne sistemske pogovore. S e posebej za tiste, ki so ostali brez dela in zasluz ka za prez ivetje. 

Ž elim vsem nam č loves kim in drugim bitjem, da prez ivimo ta č as v sobivanju, strpnosti, potrpez ljivosti, 

skromnost in zdravju v spos tovanju do vsega, kar je, s e posebej do tebe mama Žemlja«.  

 

III. VIRUS JE POOSEBLJENJE VSEGA, KAR DELAMO V NASPROTJU Z MATERJO 

NARAVO 

 

Ves svet se je ustavil, dobesedno, nov, zelo nevaren koronavirus nas je izoliral in prisilil, da ostanemo 

doma. V teh dneh redno spremljam medije, ki poroč ajo o tej svetovni epidemiji, in berem različ ne č lanke, 

zakaj naj bi do tega pris lo. Med prebiranjem sem naletela na zelo zanimiv č lanek na internetni strani 

Sensa, 19. marca 2020, z naslovom Koronavirus po s amansko: Virus je poosebljenje vsega, kar delamo v 

nasprotju z materjo naravo.  Č lanek me je zelo pritegnil, zato ga bom zdaj povzela in delila z vami. Ker 

je mati Žemlja, nas e Ž ivljenje, in brez nje, umremo, tako kot nam nas a mama da Ž ivljenje, in č e ne skrbi 

za nas, ko smo s e zelo majhni, lahko umremo. Žato se mi pogosto pojavlja vpras anje, zakaj č loves ki rod 

leta in leta, stoletja, tisoč letja, unič uje svojo mamo, ki nam daje kruh iz Ž ivljenja, nas  planet, nas o Žemljo. 

In oč itno je zdaj pris el č as, da nam mama Žemlja da lekčijo, ki je mnogi ne bodo prez iveli, vsi pa, ki jo 

bodo, bodo po njej prav gotovo drugač ni.  

 

Pasavec nam prinaša sporočilo 

 

S amani pravijo, da je luskaveč eden od redkih sesalčev, ki lahko hodi po dveh nogah, zato ni nobeno 

naključ je, da nam prek koronavirusa sporoč ilo prinas a prav on. Po nekaterih razlagah naj bi bil luskaveč 

prenas aleč koronavirusa z z ivali na č loveka. Ža utemeljitev s amanske razlage pa to povsem zadostuje.  

Na Kitajskem protizakonito trgujejo z divjimi z ivalmi. V ujetnis tvu imajo divje z ivali z vseh končev sveta, 

ki v naravnem okolju sičer niso nikoli skupaj in zato niso odporne na okuz be. Sploh luskavči; oni z ivijo 

pod zemljo in so popolni samotarji; ven pridejo samo ponoč i – kako neki jim je v tistih kletkah na 

trz ničah? V gneč i izven naravnega okolja so s e toliko bolj pod stresom kot druge z ivali.  Pojavijo se jim 

razjede, zmanjkuje jim zraka in noč ejo jesti, ljudje pa jih prisilno hranijo z vsem prej kot s termiti, ki so 

jih vajeni. Njihov imunski sistem je zrus en do take mere, da se nikakor ne more braniti pred virusi. 

Koronavirus naj bi prinesel netopir, ki sam ne more zboleti. Prinesel naj bi ga tako nekako kot ga otroči 

na primer lahko prenesejo na starejs e, ne da bi sami zboleli. Ž luskavča bi se virus na č loveka lahko 

prenesel bodisi med klanjem, bodisi kapljič no, kar je v bistvu luskavč ev kemič ni signal za 

sporazumevanje.  
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Simbolič no bi lahko rekli, da je virus pris el prav prek tega in to ravno takrat, ko je luskaveč obupano 

prosil za pomoč  č loveka. Saj je vendar tudi luskaveč vedno pomagal č loveku. Morda je čelo pomislil, da 

bo na tej toč ki obratno.  

Narava je luskavča oblikovala z namenom, da bi č istil zemljo; iz nje dnevno odstranjuje po deset tisoč e 

termitov, ki bi č loveku sičer pojedli pridelek in mu postopoma unič ili dom. Ž uz elke zauz ije skupaj s 

kamenč ki samo zato, da mu ti pomagajo pri prebavi; je poosebljeni delovni stroj, mis ljen za boljs e 

z ivljenje ljudi. 

Obdarjen je z unikatno obrambo, da ga ja nič  ne bi moglo odstraniti od tam, kamor spada: č e je ogroz en, 

se enostavno spremeni v z ogo iz tisoč ih lusk in nič  mu ne more do z ivega. 

Razen č lovek. Narava mu ni dala obrambe pred č lovekom. Č loveku je zaupala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sensa 

 

Narava je č loveku dala razum in priloz nost, da bi znal presoditi, kaj je prav, in obvaroval vse, kar lahko 

zas č iti, on pa se preprosto skloni, luskavča dvigne, odnese in zlorabi na najhujs i moz ni nač in. V enem 

samem desetletju jih je č lovek polovil več  kot milijon! 

Č eprav so plenjenje luskavčev prepovedali z e pred nekaj leti, se njihovo unič enje na različ ne nač ine 

nadaljuje.  »Vidite, pravijo S amani, kar dobi luskaveč od č loveka v zahvalo, da mu je pripravljen zvesto 

sluz iti od rojstva do smrti, je ilustračija za tisto, kar v splos nem dobi od č loveka tudi mati Žemlja«.   
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Koronavirus je poosebljenje vsega, kar delamo v nasprotju z naravo. Kar se je zgodilo luskavču, se v 

splos nem dogaja naravi. Luskaveč je tu samo ponazoritev.  Žemlji ne mores  narediti nič  takega, kar se 

ne bi pokazalo tudi na z ivalih. Tako so govorili z e Indijanči. Se pravi: č e bodo luskavči izumrli, bo 

izumrla tudi Žemlja! Izumrli bomo mi. Na sreč o se na z ivalih in na Žemlji refleksirajo tudi dejanja 

ozaves č enih. 

Več  kot nas bo, več  bo tudi luskavčev in več  bo gozdov. Č e bi vsak naredil, kar je v njegovi moč i oz. 

sposobnosti razuma, kako bi Žemljo lahko krepil namesto pustos il, bi nas bilo več  kot tistih drugih in 

stvari bi se poč asi zač ele obrač ati na pravo pot.  

Luskavča, ki je bil zasnovan za č is č enje Žemlje, je č lovek skoraj iztrebil, zato moramo sami prevzeti 

njegovo vlogo č is č enja! Ž vsakim, ki bo naredil vsaj nekaj malega v smeri, da bi si Žemlja opomogla, bo 

v naravnem okolju kaks en luskaveč več . S tem na energetski nač in vplivamo tako na zmanjs anje č rnega 

trga kot na postopno prerojenje č loves tva. 

Kako pa bo s pandemijo? Ž e netopir, ki naj bi korono prinesel, obljublja, da bomo iz nje pris li 

moč nejs i.  Netopir se kot pomoč nik po navadi pojavi č loveku, ki je v situačiji, ko bi bilo zanj primerno, 

č e bi razmislil o prostovoljni odpovedi eni stvari, da bi poveč al moz nosti za nekaj, kar si s e bolj z eli. Ko 

odstranimo, č esar ne potrebujemo, se prerodimo kot netopirji, ki obmirujejo, ko se podhladijo, a se v 

otoplitev zbudijo popolnoma nepos kodovani. Poleg vsega pa nam čelo luskaveč po vsem, kar mu je 

č loves tvo naredilo, s svojo naravo kaz e, da v tem obdobju obdrz imo medsebojno razdaljo. Luskavči se v 

naravi namreč  ne druz ijo niti med seboj, kaj s ele z drugimi vrstami. 

Žato S amani pravijo: »Naj gre vsa nepotrebna s ara stran! Naj zadihajo nas i domovi, zadihajmo mi, naj 

odpade vse, kar je dotrajalo, vključ no z odnosi, ki so izpolnili njihove namene. Pojdimo drugam, č e nam 

ni več  mesto tam, kjer smo. Dovolimo tudi drugim, da gredo, kamor č utijo, da bi morali iti. Odnose, ki 

ostanejo, pa negujmo iz dna srča.  Tisti, ki pandemije ne bodo prez iveli, so si to z e vnaprej izbrali kot 

dus e. Ž iveli bodo natanko toliko let, kolikor so jih potrebovali. Ž virusom SARS-ČoV-2 se nihč e ne bo 

okuz il po naključ ju. Nihč e ne bo po naključ ju zbolel za boleznijo ČOVID-19. 

Vsak bo imel moz nost najboljs ega moz nega izida«. 

Žato bi se vsak od nas moral zelo dobro zavedati, da imamo dve mami, tisto, najdraz jo, ki nam je dala 

Ž ivljenje, in tisto, prav tako zelo dragočeno, mamo Žemljo, ki daje nam in č loves tvo moz nost obstoja ter 

razvoja s tem, ko nas hrani in ohranja pri z ivljenju. Kako pa ji mi vrač amo? Tako, da jo unič ujemo, in s 

tem tudi sebe in ves č loves ki rod, ki je bolj kot kadarkoli na zelo veliki preizkus nji, ko se mama Žemlja 

odloč a med Ž iveti ali Umreti.  
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IV. MAMA, NAŠ KLJUČ DO SREČE IN USPEHA 

 

Foto: Pixabay 
 

»Ljuba mama, ti si obič ajna z enska, kot tudi na milijone drugih z ensk. Taks no te ljubim, kot obič ajno 

z ensko. Kot obič ajna z enska si sreč ala mojega oč eta in tudi on je obič ajen. Vidva sta se ljubila in se 

odloč ila, da ostaneta skupaj čelo z ivljenje. Tako sta se poroč ila, povsem obič ajno, in sta se ljubila, kot 

mos ki in z enska, globoko. Iz te globoke ljubezni sem nastal jaz. Jaz sem sadez  vajine ljubezni. Ž ivim, ker 

sta se vidva ljubila, povsem obič ajno. In name sta č akala dolgih devet mesečev, z upanjem in 

trepetanjem, ali bo za vaju in zame vse s lo dobro. Ja, ljuba mama, potem si me rodila, z boleč ino in 

strahom, kot tudi druge mame svoje otroke. Potem sem bil tukaj. Pogledala sta me in tudi vidva sta se 

pogledala. Č udila sta se in se spras evala, je to najin otrok? In rekla sta mi, ja, ti si najin otrok in midva 

sva tvoja stars a. Vzameva te za svojega otroka. Potem sta mi dala svoje ime in povsod povedala, »to je 

najin otrok, on je nas «. Vidva sta me hranila, varovala in vzgajala vrsto let. Neprestano sta mislila name.  

Delala sta si skrbi in se spras evala, kaj s e potrebujem. Tako veliko sta mi dala. Drugi ljudje so rekli in 

tudi jaz sem vč asih to rekel, da imata napake, da nista povsem popolna in kako drugač na bi morala biti.  
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Vendar, taks na kot sta bila, taks na sta bila prava zame.  

Le zato, ker sta bila taks na, kot sta bila, sem postal taks en, kot sem. Žame je bilo vse pravilno. Hvala ljuba 

mama, hvala ljubi oč e. In zdaj pride najpomembnejs e: ljuba mama, razres ujem te vseh svojih prič akovanj 

in zahtev, ki preras č ajo to, kar lahko prenese obič ajna z enska. Dovolj sem dobil in to zados č a. Hvala. In 

razres ujem tebe, ljubi oč e, vseh svojih prič akovanj in zahtev, ki preras č ajo to, kar lahko prenese obič ajni 

mos ki. Hvala.«  

 

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

 

Naši starši, še posebej mama, ki nam je dala Življenje, so najpomembnejši v našem življenju. In zato je za 

naše življenje, predvsem, kako bomo v njem srečni in uspešni, odvisno od tega, koliko ljubezni smo vzeli od 

svojih staršev, da smo jo lahko dali naprej, v življenje. Bert Hellinger pravi, da smo si starše sami izbrali in ne 

obratno. Vendar to ne pomeni, da je življenje nas in naših staršev vedno posuto z rožami, včasih tudi s trnjem. 

Takrat, ko smo v težavah mi ali naši starši, in ko ne vemo, kako bi si lahko pomagali, nam lahko pri tem 

pomaga Hellingerjeva metoda postavitve druz ine. To je metoda, ki nam lahko pomaga, da laz je z ivimo. 

Postavitve nam pomagajo, da pridemo do novih spoznaj in uvidov o nas em druz inskem sistemu, o mami, 

oč etu, bratih, sestrah … o sebi. Hellinger pravi, da je mama nas  ključ  do sreč e in uspeha. Mama je zač etek 

nas e sreč e in ta sreč a pride najlaz je do izraza v partnerskem odnosu in kasneje, ko z enska postane 

mama, ko daje z ivljenje naprej svojim otrokom.  

Njeno bogastvo lahko teč e naprej do otrok in to je njena naslednja velika sreč a. Ljubezen dajemo naprej 

s tem, ko ji sluz imo. Vendar pa, ko bomo v resniči v čeloti sprejeli svojo mamo in bomo z njo v resonanči, 

bomo v vsakem pogledu resnič no bogati. Žato je za nas  uspeh in sreč o pomembno, da v svojem srču 

resnič no iskreno s spos tovanjem sprejmemo mamo in tudi oč eta, torej oba stars a.  

 

Komu sem se jaz zamerila … 

 

Sama sem se z metodo Postavitev druz ine sreč ala pred nekaj več  kot desetimi leti. Ker sem s svojo mamo 

vedno imela dober odnos – le vč asih sem bila zelo jezna nanjo, ker je bila pogosto bolna, se ne spomnim, 

da bi imela kaks no posebno postavitev na temo mame. Spomnim se kaks nih manjs ih postavitev na temo 

mama in spomnim se, da se je pogosto izkazalo, kako moč na je v resniči moja mama, č eprav me je 

zadnjih pet let moč no skrbelo zanjo, ker se je njeno zdravje slabs alo, s e posebno zadnje leto. Mama je 

bila vedno moč na, odloč na, glasna, dobrega in velikega srča. Rada je z ivela, s e posebej za nas, njene, 

moz a, mene in  brata. Rada je pela, bila je zelo druz abna in je s svojim humorjem razveseljevala mnoge 

ljudi.  
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Žadnja leta, ko se je njeno zdravje slabs alo, saj je bila dolga leta sladkorna bolniča, zato ji je poč asi pes al 

vid, mas ile so se z ile, odpovedovalo je srče, pa je več krat dejala, da ne ve: »Komu sem se jaz tako 

zamerila, da imam vse te bolezni v nas i druz ini in da moram tako trpeti«. Od ranega otros tva je bila 

zaznamovana z astmo in alergijami, kasneje je pris lo vse ostalo … Dokler nisem poznala metode 

postavitev druz ine, marsič esa v zvezi z maminimi boleznimi nisem razumela in poznala. Ždaj pa z e nekaj 

č asa vem, da so bile njene bolezni povezane z njenim druz inskim sistemom, po njeni mami in oč etu. In 

da so njene s tevilne bolezni samo kazale na vrsto tragič nih dogodkov, ki so se zgodili v njenem 

druz inskem sistemu in da je bila, na nezavedni ravni, morda povezana z nekom, ki je bil izključ en iz 

druz inskega sistema. In da je to kazala z vsemi boleznimi, ki jih je imela in se je z njimi dolga leta borila. 

In na konču izgubila bitko.  

Spomnim se poletnega kampa v Vodičah avgusta 2015, ki sta ga organizirala Natas a Č ebulj, 

ustanoviteljiča in direktoriča Ins tituta za sistemske postavitve, in moja sestrič na, ter Vedran Kraljeta iz 

Sikon mrez e iz Žagreba. Maja tistega leta so moji mami zaradi zastrupitve odrezali prst na nogi, rana se 

zaradi sladkorne bolezni ni in ni začelila. V Vodičah sem imela postavitev, ki se sprva ni nanas ala na 

mamo, potem pa so se pokazale nekatere stvari v zvezi z mamo. Da sem jaz, kot mamin otrok, z elela del 

njenega bremena prevzeti nase. In da tega nisem zmogla več . Ko sem se po kampu vrnila domov, se je 

moji mami zelo poslabs alo stanje z njenim prstom, saj sem ji na postavitvi dala nazaj neko breme, ki ni 

bilo moje. Ona pa nazaj svoji mami. Žato me je zelo skrbelo njeno zdravstveno stanje. A ker verjamem v 

moč  postavitev, se je njeno zdravstveno stanje sičer ob pomoč i antibiotikov izboljs alo, in rana se je č ez 

dober meseč začelila.  
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Začutila sem njen odhod 

 

Da postavitve res delujejo, bom podelila s e eno mojo izkus njo. Lani, ko je imela Natas a vikend postavitev 

v Črikveniči, smo delali male postavitve na temo mame. Na poti v Črikveničo me je pokličala mama in 

mi povedala, da je dobila datum, kdaj naj pride na operačijo srča, na srč ne obvode. Rekla je, da si 

operačije z eli, »saj tako ne morem več  z iveti«, vendar jo je tudi strah in da jo skrbi. Potolaz ila sem jo in 

ji povedala, da bo vse v redu. In v to sem trdno verjela. Ko smo v Črikvniči nato delali male postavitve in 

sem moč no razmis ljala o svoji mami, ki sem ji iz vsega srča z elela, da operačija uspe, da bi po njej bolje 

z ivela, se je vame prikradel strah, postala sem zaskrbljena. Ob tem, ko sem mislila nanjo, in bila povezana 

z energijskim poljem in z mojim druz inskim sistemom, se mi je pojavila s tevilka 76, takoj za njo pa 

s tevilka 70.  To me je moč no pretreslo, a sem si razloz ila, da bo 70. leto z ivljenja moje mame zelo tez ko, 

vendar pa, da bo z ivela do 76 leta. In sem moč no, vse do njenega odhoda od tukaj do tja, upala, da bo res 

tako, kot mi je pokazalo energetsko polje. Ždaj vem, da sem sprva narobe zaznala s tevilko 76 in da je 

bila prava 70, ki je tedaj na postavitvi kar ni izginila iz mojega energijskega polja.  

Spominjam se tistega vroč ega junijskega dneva lansko leto, ko sem mami peljala na sprejem v ljubljanski 

klinič ni čenter na operačijo na srču. Pred Ljubljano je bila tako velika gneč a, da sva dolgo stali v koloni, 

potem pa sem po neki stranski česti, prav tako v koloni, pripeljala v Ljubljano. Tedaj bi morala vedeti, 

da je bil to znak, da mama ne sme na operačijo oziroma da se bo nekaj zakompličiralo. Tista gneč a, ki je 

ovirala pot v bolničo, je bila znak, da bo nekaj s lo narobe. Sama operačija je minila brez zapletov, do 

komplikačij pa je pris lo naslednji dan, ko se je z ilni obvod zamas il in je mama doz ivela infarkt, č etrti v 

dveh letih. Potem je bila dva meseča v bolnis niči, njeno z ivljenje je viselo na nitki. A se je, ker sem jo vsak 

dan obiskovala in jo prosila, naj se bori in ostane s e tukaj z mano, nami, odloč ila, da bo s e z ivela. In z 

nami je, z boljs imi in slabs imi dnevi, po odhodu iz bolniče, ostala s e pol leta. Potem ni zmogla več .  Njeno 

srče je ugasnilo na predveč er njenega 71. rojstnega dneva, ods la je, ko se je v njenem z ivljenju s e pisala 

s tevilka 70. Danes vem, da je bila taks na njena usoda in meni, nam, njenim, ki jo imamo neizmerno radi, 

ostane le, da spos tujemo njeno usodo. Kar ni lahko, a je bila to njena usoda, zapisana, ko je prijokala na 

svet, tako kot je zapisana vsakemu od nas.  

In s e nekaj danes vem, do tega spoznanja pa sem pris la skozi postavitve druz ine. Več krat sem bila jezna 

na mamo, ko je bila bolna, kolikor se spominjam s e kot otrok, je bila moja mami vedno bolna. In jaz sem 

se v sebi pogosto jezila, nanjo, da je bolna. Kot da bi bila sama kriva, da je bila bolna … Ždaj vem, da sem 

bila jezna zato, ker sem si vedno z elela, da bi bila zdrava, č eprav je svoje bolezni zelo uspes no, vsaj pred 

zunanjim svetom, skrivala s svojim humorjem. In jezna sem bila nase, ker mami nisem mogla pomagati, 

s e posebej ne kot otrok, da ne bi bila bolna.  
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Vč asih sem si z elela, da bi jaz zbolela namesto nje, da ona ne bi tako trpela. O tem je Hellinger veliko 

pisal v svojih knjigah in kako je pri tem pomagala njegova metoda Postavitev druz ine. V knjigi  

Ljubezenske zgodbe med moškim in žensko, starši in otroci, nami in svetom opis e naslednji primer 

povezanosti med otrokom in mamo ter o tez avah, ki jih je imel ta otrok.  

 

“Ljuba mama, jaz bom umrl na tvojem mestu“ 

 

Hellinger je prosil stars e otroka, za katerega pravijo, da se v s oli ne z eli več  uč iti, da prisedejo k njemu. 

Skupini ob njem je pojasnil, da je govoril s stars i tega otroka in da sta loč ena. Pove, da imata s sinom 

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

posebna ljubezen. Otrok, ki dela tez ave, je povezan z nekom, ki v druz ini nima svojega mesta.  

 

Žaradi tega tudi v tem primeru ne gledam na sina. Njega sem pustil sedeti na svojem mestu. Najprej 

z elim govoriti s stars i, da ugotovim, koga ta otrok skrivaj ljubi. Potem lahko stars i drugač e vidijo otroka 

in tudi otrok se lahko vidi drugač e.“ Nato je Hellinger v pogovoru s stars i ugotovil, da ima mama tez ave, 

kaks ne ni vedel. Žato je najprej izbral predstavničo za mamo. Povedal ji je, da predstavlja mamo, 

predstavniča pa je zač ela tez ko dihati, eno roko si je poloz ila na prsi, gledala je v tla. Žato je Hellinger 

izbral predstavničo za nekoga mrtvega in ji rekel, naj se ulez e na tla, kamor predstavniča za mamo gleda. 

Predstavniča mame se je moč no drz ala za prsni kos , kjer jo je bolelo, stisnila je prste v pesti.  Hellinger 

je tedaj pokličal sina svoje stranke in ga prosil, da lez e na tla poleg predstavnika za mrtvega druz inskega 

č lana. Predstavniča mame je ob tem stopila več  korakov nazaj, s e vedno se je drz ala za prsni kos  in 

povedala, da jo boli. Predstavniča mame je s la poč asi do mrtve z enske na tleh, s katero je bila povezana, 

sin se je postavil med mrtvo z ensko in predstavničo mame.  Na njeno mesto je nato Hellinger postavil 

sinovo mamo. Dolgo je nepremič no stala, Hellinger pa ji je rekel, da je tista mrtva z enska na tleh njen 

otrok. Mama je povedala, da je to njen najstarejs i sin, bil je splavljen. Njen z iv sin pa je povezan z njim, 

je povedal Hellinger. Žato si je mama z elela, da bi tudi ona umrla, da bi sledila najstarejs emu sinu. Vendar 

pa ji je z iv sin, ki je bil povezan s svojim mrtvim bratom in se je slabo uč il v s oli, podzavestno govoril, da 

bo on umrl namesto mame. In zaradi tega v s oli ni imel več  kaj poč eti, zakaj bi se sploh uč il, č e pa si z eli 

umreti, je pojasnil Hellinger. Nato se je odvila postavitev, kjer je pris lo do razres itve. 
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IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  

 

Ža tokratna Sistemska zavedanja so o svojih izkus njah o postavitvah druz ine, vezanih na mamo, 

spregovorili Sonja Kodre, Darija Račnik, Nina Jambrec,  Simona P. , Suzana Javeršek, Janja Otoničar 

Ema Perme in Milena Medica. 

 

- MAMA JE RESNIČNO LE ENA  

 

Sonja Kodre: Pismo moji mami. »Draga mama, tri leta je od z e tega, kar si se poslovila od nas. Najino 

sobivanje je bilo zelo naporno. Stalno sva si bili v laseh. Imeli sva zelo različ en pogled na z ivljenje in na 

to, kar sem poč ela jaz. Hotela si me spremeniti po svojem kalupu, č emur sem se stalno upirala. Več krat 

si mi rekla, da sem drzna uporniča, ki bi s la tudi z glavo skozi zid za svoj prav. Imela sem obč utek, da v 

meni vidis  vse to, kar si si sama z elela, a tega nisi imela moz nost izz iveti. In sem se velikokrat zaradi tega 

poč utila krivo.   

 

Šele zdaj te razumem, mama 

 

Rada bi ti povedala, da s ele sedaj lahko bolje razumem tvoje odloč itve, odnos in tvojo boleč ino. S ele po 

tem dolgem č asu zmorem s spos tovanjem in ljubeznijo pogledati na vse, kar si naredila zame. Č eprav se 

slik svojega otros tva skoraj ne spominjam, vem da sva si bili dobra s tiri leta najboljs a druz ba. Ti mlada 

mamiča z mano, malo dojenč ičo v kras ki kmeč ki realnosti.  

Oč eta skorajda ni bilo doma. Po čeli Evropi je s tovornjakom sluz il kruh. Videli sva ga le kak dan v 

meseču.   

Na ta rač un sem jedla banane. Drugi otroči niti pojma niso imeli, kaj banane sploh so. Skrbela si zame in 

sestro v his i, ki ni imela tekoč e vode, prala na roke in naju s kolesom vozila eno spredaj, eno zadaj v 

sosednji več ji kraj po osnovne z ivljenjske potrebs č ine.  

Pozabila sem, da si z mano delala domač e naloge in me uč ila brati. Hodila na govorilne ure in me 

spodbujala k uč enju. Delo in znanje sta bili tvoji veliko vrednoti. In uspelo ju je prenesti name. Uč ila si 

me kuhati in delati vsa kmeč ka dela – v his i, vrtu, njivi in hlevu z z ivino. Na kmetiji tega ni nikoli 

zmanjkalo. Spomnim se vsakoletnih poč itnis kih vragolij na morju, kjer sta z oč etom poskrbela, da smo 

se imeli vedno lepo. Otroči smo uz ivali na morju, na dopustu. Ž al je bil pri his i le en avto in mi kake 

posebne interesne dejavnosti v sosednjem kraju nisi mogla omogoč iti. Glasbena s ola je bila vedno skrita 

z elja, ki sem jo za svojo dus o nekako uresnič ila sama kasneje. 
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Spomnim se, kako sta me z oč etom peljala na informativni dan v Ljubljano na Srednjo s olo za farmačijo. 

Kako si me hodila iskat zveč er v sosednji več ji kraj, ko sem prihajala z avtobusom iz s ole. Da mi ni bilo 

treba v mrazu in temi uro pes ač iti do doma.  

Kako si mi zjutraj ob 4.30 zakurila ogenj, da sem lahko vstala v toplo in se uč ila za s olo. Kako si se veselila 

vsakega mojega uspeha in me podpirala tudi ob porazu. Bila pa si tudi zelo oster kritik. Brez oleps evanj 

si s svojo besedo zarezala tam, kjer me je najbolj bolelo. In velikokrat brez milosti zahtevala red in 

narejeno vse, kar si mi ukazala. Kako si mi nasprotovala, ko sem po konču srednje s ole hotela na delo v 

tujino. Bala si se zame, da bi se zgubila po svetu kot tvoja sestra. Najbrz  si se bala ostati sama, kot si bila 

velikokrat v z ivljenju.  

Posebno poglavje v z ivljenje so prinesli moji otroči. Ti in tata sta bila glavni varus ki in taksi sluz ba. Pa 

vedno najboljs a »kuhinja«. Ko sem bila v denarni stiski, si mi s e tisto malo, kar si imela prihranjenega,  

posodila.  

 

Jeza in sodbe, samota in osamljenost  

 

Draga mama, velikokrat sem te sodila in bila jezna nate. Velikokrat sem te prizadela in uz alila. Č e 

prevrtim film z ivljenja nazaj in se osredotoč im na tisto, kar si pravzaprav naredila zame, je tega 

ogromno. Male in zelo velike stvari, ki jih lahko naredi le mati, ki neizmerno ljubi svojega otroka.  

 

Ž al mi je, da sva se moč no zbliz ali s ele ob tvoji drugi hudi bolezni. Da sem s ele takrat zač utila potrebo, 

da je najin odnos lahko tudi drugač en. Da sem s ele takrat lahko rekla, kaj č utim in kako te imam rada. 

Namreč  v nas i druz ini ni bilo v navadi izraz ati svojih obč utkov, č ustev. Boleč ino in z alost je bilo dobro 

skriti in potlač iti. Jokalo se v his i ni. Niti veliko pogovarjalo.   

Obstajajo veliko več  kot le tri slike. Po navadi s e te slabe. Mama je resnič no le ena. Kako velič astna je ta 

beseda. Prva in zadnja, ko se č lovek rodi in poslavlja s tega sveta. 

Žadnje dve leti spoznavam, kako tez ko ti je bilo. Koliko boleč ine in potlač enih stvari si nosila v sebi. 

Koliko z elja in hrepenenj, ki se niso nikoli materializirale. Koliko samote in osamljenosti.  

In koliko ljubezni in srč nosti si zmogla in dala, kljub vsemu. Dve hudi bolezni in s e mnogo manjs ih sta 

zelo utrdili tvojo osebnost. Bila si prava borka do konča. Delavna z enska z jekleno voljo.  

Vem, da si me imela neizmerno rada in da si se z mano poč utila lepo in varno. To sem zate lahko naredila 

ob konču tvojega z ivljenja. Veliko ti imam s e za povedati. Ždaj zmorem. Velikokrat ti sporoč am v 

meditačiji, ko hodim ali se vozim. Ko mi je tez ko, se naslonim nate in te prosim za podporo in pomoč . 

Dala si mi veliko, nauč ila si me delati in skrbeti zase. Bila si mi zgled in inspiračija, č eprav delam jaz vse 

skupaj malo na svoj nač in. Omogoč ila si mi, da sem se izs olala za tisto, kar sem si z elela. Mi kljub 

glasnemu kljubovanju, vedno stala ob strani in s ponosom gledala na vse, kar sem in delam. 
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Mama, hvala ti za z ivljenje in vse, kar si mi lahko dala. Ždaj vem, da drugač e nisi znala in da si mi dala 

vse, kar si imela.  Obljubljam, da bom tebi v č ast iz svojega z ivljenja naredila nekaj lepega in plemenitega. 

Ž ivljenje gre v nas i druz ini naprej. Kmalu bom babiča. Saj ves  …. mi Milanič ke smo moč ne in pametne 

z enske. Rada bi, da ves  … da te zelo imam rada.« 

 

Naporen odnos z mamo in veliko ljubezni 

 

Sonja na vpras anje, zakaj se je odloč ila za postavitev druz ine, ali zaradi razres evanja odnosa z mamo, 

pravi: »Ž mojo mamo sva imeli zelo naporen odnos. Najbrz  zaradi velike podobnosti. Ko je hudo zbolela, 

sem se zač ela spras evati, kako sama lahko ta odnos spremenim. Žač elo me je zelo motiti, da se z mamo 

ne znam in ne zmorem nič esar globokega pogovoriti. O njenem z ivljenju sva velikokrat govorili. 

Velikokrat sem poslus ala zgodbe iz njene mladosti in kasneje. Veliko lepega. O tez jih stvareh, izgubah in 

obč utkih ob tem, sva zač eli govoriti s ele kasneje. To je bil pravzaprav povod, da sem zač ela iskati nač in, 

kako spremeniti svoj odnos z mamo. V tem č asu sem se s e loč evala in sem iskala pomoč  zase. Naključ no 

sem izvedela, da je to metoda, ki zelo pomaga. In sem se povezala najprej z Bos tjanom Tratnikom, kjer 

pa nikakor nisem uspela priti na njegovo delavničo, ker se je ob vsaki najavi mamino stanje »kot nalas č « 

zelo poslabs alo. Po njeni smrti sem se prijavila na delavničo postavitve druz ine kot predstavniča k 

Natas i Č ebulj. Mislim, da sem z e naslednjič  za to delavničo imela svojo prvo lastno postavitev. Vendar je 

bila tu tema oč e.Ne vem, č e sem imela kako veliko postavitev prav na temo moje mame. Kar nekaj je bilo 

malih postavitev. Odnos z mamo sem predelovala skozi različ ne druge tez ave in simptome. Spoznala 

sem veliko boleč ino  mame, njeno vpetost v druz inski sistem, povezave z njenimi boleznimi in povezavo 

z mano. Spoznala sem, da sama nosim veliko »njenega«, iz ljubezni zanjo. In da sva bili oziroma sva z 

mojo mamo izredno povezani.  Ganila me je njena ljubezen do mene, podpora in blagoslov. Dovolim si 

jo prositi za pomoč , se nasloniti nanjo. Želo jo imam rada, č eprav je ni več . In jo tudi pogres am. Ždaj bi 

si imeli najbrz  veliko več  za povedati. Odnos z mojo mamo se stalno spreminja. Vsak dan z vse več jim 

spos tovanjem in ljubeznijo gledam nanjo in njeno z ivljenje. Bolj, ko sem jo kritizirala, bolj sem ji 

postajala podobna. In to podobnost vidim v svoji najstarejs i hč erki. 

 

Ne morem več delovati po starem 

 

Po mojih postavitvah so se odnosi v druz ini zelo spremenili. Ne vem, ali so se drugi, spremenila sem se 

sama. Prav postavitve druz ine so mi dale toliko uvidov in spoznanj, da ne morem več  delovati po starem. 

Spoznavam svoj druz inski sistem in nanj gledam s posebnim spos tovanjem.  Č utim, kako moč no oporo 

imam v njem. In vidim, kako tez ko jim je bilo.  
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Žato č utim neko posebno dolz nost, da nekaj lepega naredim iz sebe tudi njim v č ast. Da njihovo trpljenje 

in njihove usode le niso bile zaman. 

In tudi moje z ivljenje se spreminja vsak dan. Postavitev druz ine je zame metoda, ki mi poleg meditačije 

najbolj pomaga in koristi. Veliko laz je in hitreje se sooč am in sprejemam vse, kar mi prihaja na pot. Laz je 

razres ujem tez ave in sprejemam pomembne odloč itve. Predvsem pa laz je najdem svoje pravo mesto. 

Žato metodo postavitev druz ine zelo priporoč am vsem, ki z elijo resnič no nekaj spremeniti v z ivljenju. 

Tako zasebno kot poslovno.«  

 

 

Sonja Kodre: »Sem čisto običajna ženska, mama in kmalu bom še babiča. Sem večna 

raziskovalka življenja in sebe. Žene me radovednost in vztrajnost. Rada vrtnarim, sem 

strastna hribovka in popotniča. Uživam v športnih aktivnostih v naravi. V naravi 

najdem svoj mir. Uživam v svojem delu z ljudmi.« 

 

 

 

 

 

 

- MAMA, ŽIVLJENJE  

 

Darija Račnik: »V z ivljenju sem se sreč ala z mnogimi metodami za osebni razvoj. Najprej sem zač ela 

spoznavati svoje telo. Kako deluje?  Kaks ne omejitve ima? Kako se sprostiti? Kaks ni so uč inki masaz  in 

različ nih terapij? Nato sem zač ela raziskovati svoj um. Kaks ne imam vrednote, preprič anja in kako 

komuničiram z drugimi. Uč ila sem se in raziskovala različ ne terapevtske metode, da bi izboljs ala 

kakovost z ivljenja drugim. 

 

Sem del družinskega sistema 

 

Nato sem se sreč ala s sistemskimi postavitvami. Č isto neznano področ je. In nato sem se kar odloč ila za 

izobraz evanje za moderatorko organizačijskih postavitev, seveda zopet z namenom, da pomagam 

drugim. In tu se je zač elo spoznavanje same sebe. Žavedanje, da sem del mame in oč eta in da 

nerazres ena obč utenja v zvezi z njima vplivajo na kakovost mojega z ivljenja. Da sem del druz inskega 

sistema, kjer delujejo nevidne sile in ta sila ima svoje zakone.  
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In ko spos tujemo te zakone smo v miru in resonanči z Ž ivljenjem in v Ljubezni s seboj in drugimi.  

In nato sem se odloč ila za izobraz evanje za moderatorko druz inskih postavitev, predvsem zato, da 

pomagam sebi. Pris la sem do spoznanja, da lahko pomagam drugim samo takrat, ko sem v dobrem 

odnosu s seboj in s svojim druz inskim sistemom. 

 

Pred postavitvijo sem bila jezna na mamo 

 

Globoko se me je dotaknila lastna postavitev v zvezi z mamo. Kako sem bila pred to postavitvijo jezna 

nanjo, ker me ni zas č itila pred udarči oč eta in ker me ni nikoli objela. V postavitvi sem spoznala, v kako 

tez kem poloz aju je bila sama, v z alosti za umrlim otrokom, v tez avnih odnosih s svojo mamo in sestro 

in s e noseč a z menoj. In lahko sem se samo priklonila pred njeno usodo, z vsem spos tovanjem. 

Najbolj sva se z mamo povezali zadnje pol leta njenega z ivljenja. Ž ivela je z nama z moz em. V tistem 

obdobju sem se veliko pogovarjala z njo, jo spoznavala skozi njeno z ivljenjsko zgodbo. Dosti laz je sem 

jo razumela in jo sprejela taks no, kot je. Skozi njo sem sprejela tudi svoje Ž ivljenje. 

V teh dneh mineva dve leti, odkar je moja mama ods la v drugo dimenzijo, vendar sem vsak dan v mislih 

z njo. Spomnim se je v meditačiji, se z njo povezujem in se skozi njo povezujem z materjo Žemljo. 

Spos tujem svoje z ivljenje in sem hvalez na Ž ivljenju, da me je izbralo.« 

 

 

Darija Račnik: »Pri delu uporabljam metode in pristope Nevrolingvističnega 

programiranja (NLP), Sistemskih postavitev (Bert Hellinger – Jan Jacob Stam), 

gestalt terapije,  model osebnih motivov Stevena Reissa, model evolucijskih 

stopenj v razvoju sistemov po Clairu Gravesu, tehnike provokativnega coachinga 

Franka Farrellyja, tehnike kreativnega razmišljanja po De Bonu in manualno 

terapevtsko metodo Toma Bowena.« 

 

 

 

 

- POSTAVITVE SO ME NAVDALE Z UPANJEM, KI SEM MU SLEDILA  

 

Nina Jambrec: »Ža postavitev druz ine sem se odloč ila z e pred leti. Takrat sem bila polna vpras anj, ki 

so poč asi dobivala odgovore. Vendar vse tisto, kar sem delala in se uč ila, mi ni bilo dovolj. Postavitve so 

me takoj »oč arale« in zač utila sem, da odkrivajo tisto, kar mi je manjkalo pri drugih metodah. S irina 

razumevanja in povezovanje odgovorov je nekaj, kar me s e danes vedno znova navdus uje in motivira, 

da obiskujem postavitve.  
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Ž ivljenje nam prinas a izzive na poti, ki jih lahko s to metodo zagotovo pogledas  in osvetlis . Pri 

dvajsetih sem izgubila oč eta in ostala sama skupaj z mamo ter bratom. Odnosa med nami ni bilo. Vse, 

kar se je dogajalo v druz ini, nas je oddaljevalo in spomnim se, da sem imela obč utek, da z ivimo vsak v 

svojem »svetu«. Vsak od nas se je spopadal z dogodki na svoj nač in. Vedno znova pa je namesto 

pogovora sledil prepir in moja jeza, da nimamo pravega odnosa doma. Lahko bi rekla, ali je sploh kdaj 

bil?  

 

Postavitve so mi odprle nov pogled 

 

Postavitve so me navdale z upanjem, ki sem mu sledila. Spomnim se, kako na zač etku ni bilo velikih 

sprememb, vsaj ne mojim oč em vidnih. Dokler se ni poč asi le zač elo premikati in spreminjati. Med 

prvimi izzivi je bilo oditi domov in povedati mami, da jo imam kljub vsemu rada. Tega si nisva nikoli 

govorili druga drugi. Danes je to z e skoraj vsak dan ali več krat na dan. Hvalez nost v srču in 

razumevanje njenih dejanj ter usode, ki je bila povezana s predničami, mi je odprla nov pogled in 

sprejemanje vsega, kar se je dogajalo v najinem odnosu. Le kako bos  imel odnos s svojo mamo, ko ga 

nista imeli z babičo. Sledile so postavitve, spoznanja, dejanja, ki sem jih ob tem izrazila do mame. 

Nikoli nisem skrivala pred njo, kam hodim in kaj obiskujem.  

Vedno sem pris la z novimi vpras anji o dogodkih v druz ini, druz inskemu drevesu, boleznih ipd. Vse to 

je poč asi postajalo »lepilo« v najinem odnosu. Opazila sem, da ji je bil najprej izziv govoriti ali 

odgovoriti na moja vpras anja. Na zač etku se spomnim, kako sem bila z alostna, ko je bil njen odgovor, 

ne spomnim se. Vč asih sem imela obč utek, da mi ne z eli povedati. A s svojo upornostjo in vedno novimi 

vpras anji sem pris la do takega odnosa, kot ga imava danes. Ta pot do tukaj je bila vredna, ker imava 

spos tljiv in ljubeč  odnos ter se znava podpirati. S e vedno prihaja do prepirov, a so ti vse manj prisotni. 

Obč utek ob tem odtehta vsako solzo, ki je pritekla do tega trenutka na postavitvi ali doma, ko sem 

zbirala pogum, da jo samo s e to vpras am ali ji nekaj povem. 

 

Imam svoje mesto v družini 

Ob prebiranju se nasmehnem, ker vem koliko č asa je vmes minilo in koliko postavitev ter vlog sem z e 

imela. Od trenutka, ko sem zač utila, da je to prava pot in mi daje rezultate, č eprav morda ne takoj in ne 

tako hitro, kot bi si obič ajno z elela, mi je dovolj in vztrajam. Nisem s e tam, kjer bi z elela, in vč asih s e 

vedno pridejo trenutki, ko mi je tez ko in zbiram pogum, da grem ponovno. A to vzamem kot del uč enja, 

spoznavanja in odkrivanja sebe, druz ine in druz inskih vzorčev. Moje z ivljenje je s spoznanji te metode 
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bogatejs e, s irs e in pogosto v situačijah, s katerimi se sooč am, uporabim kaks en stavek ali misel, ki je 

bila izreč ena ali sem jo sama izrekla na postavitvi.  

Najbolj od vsega pa imam danes svoje mesto v druz ini. Tisto mesto, ki mi pripada, in ne tisto, na katero 

sem morda zaradi razmer in dogodkov stopila. Tukaj se s e vedno zalotim, da stopim s svojega mesta, 

kam drugam. A se spomnim in opomnim, da s tem jemljem moč  tistemu, namesto koga se postavljam 

oziroma ne zaupam, da mama ali brat to zmoreta. Takrat se v srču samo priklonim, pred njim in 

spustim vse, kar č utim, ter se postavim nazaj na svoje mesto. Ž namenom sem se rodila kot druga in to 

moram spos tovati. Meni so prinesle druz inske postavitve red v druz ini, kjer je prej vladal nered. To 

pomeni, da lahko in znam sprejemati dogodke, ki jih nisem razumela, ter predvsem znam danes, na 

njih pogledati drugač e in jih videti z drugač nimi oč mi. 

Žato postavitve druz ine priporoč am vsakemu, ki si z eli videti in pogledati, kaj se skriva za dogodki v 

druz ini. Kaj je tisto, kar morda nismo vedeli ali videli. Vse to se v postavitvah pokaz e. Verjamem, da se 

z e po prvem obisku in prvih spoznanjih v vsakomur nekaj premakne. Nevidne sile, ki se dogajajo med 

postavitvami in v samem polju, so tako neverjetno povezane z ljudmi, ki jih postavljamo, ali dogodki, 

da jih veliko presune, kako je to mogoč e. A danes je res vse mogoč e in vse lahko osvetlimo, si 

odgovorimo, č e le dovolj is č emo in vztrajamo pri iskanju odgovorov.« 

 

Nina Jambrec: »Moje ime je Nina Jambreč. Vpras anja »zakaj«, so me v z ivljenju 

pripeljala do raziskovanja in iskanja odgovorov. Vč asih sem krivila svet in se 

spras evala, zakaj je taks en. Danes se zavedam svoje odgovornosti in poč nem vse, da je 

svet okoli mene ljubeč  in topel. Sledim sebi in srču, to je tisto, kar me vodi vsak dan.« 

 

 

 

 
 

 
 
- KO NI NIČ VEČ DELOVALO, SEM SPOZNALA POSTAVITVE  

 

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

prelomniča v Ž ivljenju. Pred tem sem prebrala kupe knjig, obiskala marsikatero delavničo, poslus ala 

videe, pa ni naredilo vtisa name, niti nisem dobila odgovorov. Sama sem se trudila, kako dalje … 

Takrat, po obisku postavitev, 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 več  zaupanja, da se bo vse nekako res ilo. 
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Č etudi me vmes kdaj zlomi, se zavedam, da je to del Ž ivljenja, da odprem v sebi s e več  Ljubezni, nez nosti, 

da zač nem z iveti bolj avtentič no. Danes vem, od kod 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. Hvalez na sem Natas i, da sem jo sreč ala. Hvalez na sem tudi vsemu novemu in ljudem, ki 

prihajajo na mojo pot. 

 

Mami, moja zlata mamica 

 

Nikoli si nisem mislila, da bom to kdaj rekla, no danes zahvaljujoč  tudi postavitvam, to lahko res iskreno 

in srč no reč em, ker tako tudi č utim. Ža prvo postavitev sem se odloč ila z e po kar nekaj obiskih delavnič, 

kjer sem bila prisotna tudi na malih postavitvah, ki imajo prav tako veliko ter globoko izkustvo. V bistvu 

je to neka pot, ki jo je najbolje kar sam doz iveti, morda z besedami čelo vzamemo določ eno energijo 

temu, kar se v polju dogaja. 

Ker sem imela s irok spekter tez av: od nesamozavesti, zavrz enosti, da nisem nič  vredna, sovras tva do 

svojih stars ev, ker nisem bila razumljena, ljubljena, nisem imela podpore, je bila tema moje prve 

postavitve stars i. Poudarek je bil na mami. 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 

oziroma 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. To ni vedno lahko, 

je pa vredno. Delo na sebi gre skozi mnoge faze boleč ine in odkrivanja temnih kotič kov v sebi. S e vedno 

pridejo temne senče, ampak nekako poskus as  ostati v sebi in ves , da ti to zmores . Je pa seveda veliko 

laz je. 

 

Spremembe na bolje že po dveh mesecih 

 

Spomnim se, kako sem nekaj dni po postavitvi sreč ala na jezeru laboda s sedmimi mladič ki, kot potrditev 

na temo postavitev. Ž e po dveh mesečih me je obiskala mami, prej sva bili sigurno leto dni brez stika in 

tako so se zač ele spremembe, na bolje.  Prečej hitro in presenetljivo.  
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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. Mineva z e peto  leto 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 svoje z ivljenje 

po svoje, brez »pritiskov«. In kar je zanimivo, jaz ji lahko spet zaupam in najdem oporo v njej, ko jo 

potrebujem. Seveda s e vedno pride do kaks nega nesporazuma, ampak to je del z ivljenja in gres  laz je 

potem naprej. Postavitve so me dobesedno »brčnile« v Ž ivljenje. Danes z ivim bolj polno, mirno, 

spros č eno, radostno, hvalez no, kljub turbulenčam, ki se s e vedno  pojavijo. To je del z ivljenje. 

 

Postavitve niso čarobna palčica 

 

Rada bi 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. To je treba doz iveti in izkusiti. 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 tudi 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. 

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.  

Vsako 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, kljub turbulenčam, ki nam jih Ž ivljenje vsake toliko dostavi, da 

naredimo korak dalje. Ž ivljenje je lepo. Biti hvalez en za vse, kar si prestal, kar doz ivljas , hvalez en za vse 

kar imas , tudi za najmanjs o travnato bilko, ki jo opazis  na sprehodu ali roz ičo. Biti hvalez en za zrak, ki 

ga dihas . Mislimo, da je to samoumevno, pa ni.  

Biti resnič no hvalez en za to, kar imamo, to obč utiti, pomaga, da laz je odpremo srče. In potem ne bo nikoli 

več  kot prej. Bolje bo. Hvalez na za vsa nova spoznanja v zač etku leta in za vsa, ki s e prihajajo. 

Ne pozabi. Morda bo vmes hudo, a na konču vedno spoznas , da je bilo vredno, je vredno in vedno bo. 

Hvala.« 
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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. Sama. Ljubim morje. Sprehajanje ob morju, 

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

Po izobrazbi sem diplomirana ekonomistka, po dus i umetniča. Napis em tudi kaks no 

pesem za svojo dus o. 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 se slike zagotovo bolj zač utijo. Žanimata me sočiologija in psihologija. 

Rada delam z ljudmi ter 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.« 

 

 

-NAJVEČJE UČENJE MI JE BILO SPREJEMANJE MAMINE USODE   

 

Suzana Javeršek: »Sistemska zavedanja v marču 2020 so namenjena mami, so pa tudi ovita v vse, kar 

je prinesel korona virus. In kako sta povezana?. Ne vem. Vem pa, da se v tem č asu s e bolj uč im 

sprejemanja, zaupanja, da bo za vse poskrbljeno.  Žaupanje v tisto dobro, ki vodi mene, ki vodi tebe. 

Žavedanje, da zaupam Tistemu, kar vodi mene, kar vodi tebe, kar vodi vse nas. Kar vodi moz a, kar vodi 

z eno, da se povez eta, da sluz ita z ivljenju. Kar vodi z eno, ki z rojstvom otroka postane mama. Od kje mi 

taks no zavedanje. Od vseh znanj, izkus enj, izkustev, ki so me oblikovala v letih z ivljenja. In moč no me je 

oblikovala metoda Postavitev druz ine. Ker mi je dala »videnje« v vsa tista č utenja o pripadnosti, redu, o 

izmenjavi, o spos tovanju usode in temu, da samo dovolim, da ti naravni zakoni vodijo moje z ivljenje. 

 

Ko je učenec pripravljen, pride učitelj 

 

Moja dus a je z elela izkus njo, kako je kot petletna dekliča z oč etom, ki s e ni dopolnil 30 let, pospremila 

mamo v njeno drugo z ivljenje. Mama je bila stara 25 let. V tej realnosti sem odrasla, potlač ila č ustva, 

č utenja, spomine na mamo nekam zadaj, v skrito kamričo. In z ivim, se borim, se dokazujem, da jaz to 

zmorem, da lahko z ivim sama, brez mame. To je s lo, dokler se nisem zavedala,  da je moj stik s prvorojeno 

hč erko Ano Anjo pretrgan. In to je bil zame kar velik s ok, in spoznanje, da bom morala nekaj narediti, da 

steč e ljubezen med menoj kot mamo in hč erko Ano Anjo. In kot pravijo, ko je uč eneč pripravljen, pride 

uč itelj. In sem se sreč ala ob pravem č asu z metodo postavitve druz ine. Prvo sreč anje je bilo na postaviti 

druz ine, ki jo je vodila Natas a Č ebulj. Ko sem bila na postavitvi kot predstavniča mrtvih na bojis č u, v 

prvem trenutku sploh nisem zaznala povezave z menoj in mojim druz inskim sistemom.  
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Po treh dneh pa je kot strela z jasnega tres č ilo vame, da sem to truplo jaz, ki navzven z ivim, v moji 

notranjosti pa ne z ivim in hrepenim po mami, ki je umrla v moji rani mladosti. In sem zač ela 

vzpostavljati odnos do svoje mame z metodo postavitve druz ine, korak za korakom. V tem pročesu 

sprejemanja mame je bilo vsega, od zanikanja, jeze, z alosti, zapus č enosti … do tega, da sem zač ela 

zaznavati njeno ljubezen, njeno toplino in spos tovati njeno pot, njeno usodo. Največ je uč enje mi je bilo 

prav sprejemanje mamine usode, njene z ivljenjske poti. Žavedanje, da je kot mama sluz ila novemu 

z ivljenju, da pa je njena usoda pravzaprav njena usoda. 

Hvalez na sem, da sem z metodo postavitve druz ine zopet pris la do mame. In s tem, ko sem vzpostavila 

stik z mamo, sem hkrati vzpostavila stik s prvorojenko Ano Anjo, sinom Markom in hč erko Saro. Seveda 

je bila ta gradnja odnosov pročes. Starejs a otroka sta odrasla, mlajs a hč i je s e najstniča in pri vseh treh 

zaznavam njihovo hvalez nost, da sem prav jaz njihova mama in moz  Mirko njihov oč e. Najini otroči 

hodijo po poti svojega z ivljenja in vem, da bodo sluz ili z ivljenju. In kot Tone Pavč ek lepo ubesedi v pesmi 

Kako raste mama: »Ko jaz odrastem, raste mama poč asi nazaj, dokler babiča ne postane in pride z vnuki 

v raj.« In prihaja č as, upam, da kmalu, da bom z vnuki v raju. Tega obdobja se veselim, ker vem, da bo s lo 

z ivljenje dobro naprej, tudi zaradi spoznanj, ki smo jih kot druz ina delez ni z metodo postavitve druz ine. 

Postavitev druz ine je zame postala metoda, ki jo dnevno uporabljam v z ivljenju, v odnosih pri delu. In je 

postala nač in z ivljenja. Ko se zataknem v odnose, ki me hromijo, mi jemljejo energijo, se kar hitro 

vpras am, kje krs im pravila, kaj ni videno, kaj ni sprejeto, kaj sem prevzela od drugih. In z znanji o 

postavitvi druz ine skus am nastaviti svoj »kompas« na poti.  

Na poti do mame sem objela tisto prestras eno »malo dekličo« v meni in hkrati tisti del mene, ki ni z ivel. 

Tako tudi v č asu korona virusa v sebi objemam tisti del, ki ga je strah, in tisti del, ki hoč e z iveti. In v 

sprejemanju dela, ki hoč e z iveti, mi je v veliko oporo, da sem mama, da imam veliko srče, da je mamina 

ljubezen velika in moč na v upanju in zaupanju Ž ivljenju.« 

 
Suzana Javeršek: »Sem Suzana Javers ek, moderatorka druz inskih in organizačijskih 

postavitev. Ža stars e sem si izbrala Olgo in Janeza Peklaj in se leta 1966 rodila. Skupaj 

smo bili v zemeljskih letih dobrih pet let. Otros tvo in mladost sem prez ivela z oč etom, 

njegovo drugo z eno in dvema polsestrama. V srednjes olskih letih sem nas la sorodno 

dus o. Postal je moj moz . Hvalez na sem za vsa skupaj prez iveta leta. Ža stars a so si naju 

izbrali hč i Ana Anja, sin Marko in hč i Sara. Ža naju in za najine otroke  gradiva topel 

dom. Otrokom dajeva krila in zavedanje, da se lahko vedno vrnejo v varno zavetje 

doma.  Dokonč ala sem Srednjo ekonomsko s olo v Ljubljani, s tudij nadaljevala na 

Ekonomski fakulteti v Ljubljani in Fakulteti za management v Kopru. Delam v 

gospodarski druz bi v rač unovodski in finanč ni sluz bi. V prostem č asu rada berem 

knjige, kolesarim, potujem, sem v krogu druz ine in s prijatelji. 

Kdo sem? Iskalka dobrega in lepega. Iskalka odnosov, za katere je vredno z iveti. Iskalka svojega poslanstva na tem svetu, 

tukaj in sedaj. In vedno bolj v zavedanju, da je z ivljenje največ je darilo.« 
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- PO POSTAVITVAH  SEM ČUTILA HVALEŽNOST DO MAME  
 

 

Janja Otoničar:«Pred 12 leti, ko sem se prvič srečala z metodo postavitev družine po Bertu Hellingerju, se 

me je kot opazovalka procesa srčno dotaknila postavitev, v kateri je moški srednjih let zaprosil moderatorja, 

da bi se rad priklonil svoji mami. Postavitev je bila kratka, a zame zelo močna. Takrat nisem razumela, kaj to 

pomeni. Skozi leta obiskovanja postavitev družine pa sem spoznala, da je razrešen odnos z mamo, v katerem 

sta prisotna spoštovanje in hvaležnost, še kako pomembno za življenje na vseh področjih življenja.  

Konkretnega primera na temo odnosa z mamo se trenutno ne spomnim. Skozi metodo postavitev družine sem 

v glavnem neposredno razreševala druge teme, ki so bile zame bolj aktualne, npr. partnerski odnosi. Pri teh 

postavitvah se je večkrat pokazalo, da je zaradi težav v odnosih prihajalo zato, ker moj odnos z družinskimi 

člani ni bil razrešen, to pomeni, da ni bil razrešen niti z mamo. Ni bilo reda. Ko sedaj pogledam nazaj, je bil 

moj odnos z mamo površen. Globljega stika z njo sem se izogibala. Nisem bila še pripravljena, da se soočim 

z vso bolečino, ki se je skrivala za tem. Posledično ni bilo globlje povezanosti z njo in drugimi družinskim 

člani, še posebno ne z vsemi mojimi prednicami po ženski liniji.  

 

Skozi postavitve sem reševala odnos z mamo 

 

Večkrat, ko sem sodelovala kot predstavnica v postavitvah drugih oseb, sem čutila, da se postavitev te osebe 

tiče mojega odnosa z mamo in sem tako posredno razreševala odnos z njo. Takrat sem si dovolila priti v stik 

z bolečimi čustvi in jih v polnosti izraziti. Po postavitvah sem čutila hvaležnost do mame in za življenje, ki 

mi ga je dala, začutila sem spoštovanje do nje in očeta, hkrati pa sem, ne glede na to, kaj se mi je dogajalo v 

življenju, z veliko ljubeznijo in sočutjem sprejela svoje življenjske izkušnje. Nisem več toliko sodila in se 

jezila nad njo in družinskimi člani. Skozi procese postavitve so se sproščala potisnjena čustva, ki si jih prej 

nisem dovolila čutiti. Počasi, v svojem ritmu se je dinamika v družini začela preobražati.  

V družini sem zavzela mesto, ki mi pripada, sprostile so se napetosti in odpadla so bremena, ki sem jih nosila 

namesto drugih. Sedaj je med družinskimi člani  manj trenj, več povezanosti, zaupanja, spoštovanja, odprtosti, 

pretoka in notranjega miru.  

Moji odnosi so se s pomočjo metode postavitev družine spremenili tudi na drugih področjih, in sicer na 

delovnem mestu, v partnerskih odnosih, v odnosu do sebe in do življenja na splošno. Na življenje sem začela 

gledati drugače in ga tudi živeti drugače. Bolj celovito in z večjim notranjim mirom, s hvaležnostjo za življenje 

in na vse moje dosedanje življenjske izkušnje. Tudi sedaj, ko se mi skozi življenje pokaže določena dinamika, 

v kateri se ne znajdem ali se zapletem, s pomočjo metode postavitev družine zelo hitro dobim uvid, sprostim 

čustveni naboj, da se ponovno vzpostavi red, kjer  življenje teče tekoče.   
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Vsekakor metodo postavitev družine priporočam tudi drugim, saj se s to metodo pokaže tisto, kar je očem 

skrito. Pokaže skrito dinamiko, čemu se obnašamo, kot se obnašamo, čemu delujemo kot delujemo do sebe in 

do družinskih  članov, partnerja, v družbi. S pomočjo metode postavitev družine lahko pogledamo tudi na 

bolezenski simptom, ki pokaže na kaj in na koga je treba pogledati.  Od vsakega posameznika pa je odvisno, 

kako bo razrešitev s pomočjo te metode spremenila njegovo  življenje vsakdana«  

 
Janja Otoničar: » Moje ime je Janja Otonič ar, sem raziskovalka z ivljenja. Vesele narave. 

Na podlagi dosedanjih izkus enj in spoznanj,  tudi v zapletenih z ivljenjskih situačijah, 

primerih is č em smisel, sporoč ila, uvide, lahkotnost in pretoč nost, da grem lahko z 

notranjim mirom naprej k novim izzivom, z ivost Ž ivljenja nasproti. Ž metodo 

postavitev druz ine po Bertu Hellingerju sem se sreč ala pred 12. leti. Od leta 2014 dalje 

s pomoč jo te metode intenzivno raziskujem skrite dinamike z ivljenja. V leti 2016 sem 

postala moderator za organizačijske sistemske postavitve. Pot izobraz evanja sem 

nadaljevala in v letu 2018 postala  moderator za druz inske postavitve. Hvalez na sem 

stars em, prednikom, prijateljem, mojim dosedanjim uč iteljem, oč etu te metode Bertu 

Hellingerju, da mi je bila dana milost, da sem se spoznala s to metodo. Ne glede na 

zunanje razmere lahko z ivim z več jim notranjim mirom, stabilnostjo in več  svobode. Svoje znanje in izkus nje s tega področ ja 

bom s e naprej uporabljala in ga predajala naprej drugim tako v zasebnem kot poslovnem okolju.«  

 
 
 
- MAMINA RAMA ZMORE PRENESTI VEČ, KOT SI MISLIMO  

 

Ema Perme: »Najprej hvala za povabilo uredniči, vedno mi je v č ast, ko dobim takole povabilo, tokrat 

pa je to s e malo več ji izziv. Tema je mama. Ta najbolj opevana oseba v vseh zgodbah z ivljenja, z njo se 

vse zač ne in potem nikoli ne konč a, z nami je tudi, ko je ni, z ivi v nas ih vedenjskih vzorčih, travmah, 

veseljih, hepenenjih, boleč inah, res evanju ali unič evanju z ivljenja … Tako mogoč en je njen vpliv, tudi č e 

ni prisotna pri vzgoji, odras č anju, iskanju poti in usmeritvi za z ivljenje. K pisanju tega prispevka se 

spravljam z zadrz ki, ker ne vem toč no, kje naj zač nem in kako naj dokonč am zadnjo misel, kaks no naj 

bo zaporedje ali stopnjevanje razkrivanj …Odnos z mamo je najbolj intimen odnos na svetu in 

neverjetno, kaj vse skriva, tudi senče, ki jih ne moremo razlagati vsepovprek. Senče, strahovi, boleč ine, 

ki so bili ali s e vedno so v odnosu bolijo, bolijo č isto drugač e kot vse č ustvene zadrege v odnosih z 

drugimi ljudmi. In ne glede na bliz ino in intimnost odnosa v njem, vedno ostaja mnoz iča vpras anj, 

zakajev in razklanosti med odloč itvijo – ali vpras am, ali raje ne drezam … ali ljubim, ali sovraz im.  

Na drugi strani mavriče odnosa je boz anski obč utek radosti, čelo posebne romantike, ljubezni brez 

konča, podpore do sonča. In vse vmes so tiste drobne posebne in enkratne zgodbe vsakdana, razgovori 

o s oli, igrač ah, prijateljih, druz enje s s irs o druz ino, nač rtovanju poklične poti,  
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nakupi novega kolesa, avta, peki pečiva in potiče, prvih ljubeznih in vseh drugih odloč itvah, ki jih zaupas , 

razkrijes  in delis  z mamo, mogoč e pa katere od teh čelo ne.  

In mamina rama zmore prenesti več , kot si mislimo, in dati več  odgovorov, kot prič akujemo. Žmore tudi 

tiho prenesti tvoje napake in ne reč e: “Saj sem ti rekla!” Kot bazam je, ko boli.  

 

Mama je edina, ki postavlja pravila 

 

V organizačijskih sistemskih postavitvah nas je nas a mentoriča nauč ila, da je mama prvi s ef, prva 

avtoriteta, prva in edina, ki postavlja pravila. Vse, kar se na tej ravni zgodi, v tem odnosu nosimo s seboj, 

v svoje z ivljenje, druz ine in tudi organizačije, kjer smo zaposleni.  Moja prvotna orientačija so bile 

organizačijske sistemske postavitve, kjer sem zaključ ila usposabljanje za moderatorje poslovnih 

postavitev, torej poslovne relačije in konteksti. In kot pravi naravni zakon, ima vse svojo zgodovino, in 

na zač etku so bile druz inske sistemske postavitve. In kdo ima v teh tako rekoč  najbolj markantno vlogo? 

Odgovor je preprost: mama. V njej bivamo čelotno prenatalno obdobje, z njo č utimo vse radosti in 

strahove v vibračiji njenih č ustev, ki se pretakajo do čelič kot stimulačija ali zaviraleč udobja, skozi 

dovajanje pozitivnih ali negativnih hormonov in drugih čelič nih zapisov. In zato, ker je z ivljenje z mamo 

drugač no od vseh drugih bitij, iz tega odnosa klijejo vse mogoč e predstave o sebi, svetu, odnosih, 

namerah, skrbeh, boleč inah, sreč ah … In prav vse dinamike, ki se pojavljajo skozi kolektivno vest, imajo 

svoje korenine v osebnih vesteh.  

Poleg usposabljanja moderatorjev sem se udelez ila s e enodnevne delavniče iz druz inskih postavitev in 

rekonstrukčije starih vzorčev, po metodi Čarole Častillo. Ja, ta mogoč na pot in pročes sistemskih 

postavitev zdaj z ivita z menoj, ne vem s e zagotovo, ali ga zmorem z iveti tudi sama. Vem pa, da so mi 

postavitve odstrle drugač en pogled na druz inske in organizačijske vzorče, dinamike zatikanja in da je 

med najpomembnejs imi pogled odnosa z mamo. 

Izkus nja, ki se mi je zgodila v tej povezavi, je pogosta izkus nja pri sistemskih postavitvah. 

V resniči se nisem odloč ila sama, ampak ‘sistem’. Ža lastno postavitev sem postavila popolnoma drugo 

vpras anje, postavitev sama pa me je postavila v vlogo odnosa z mamo, njenega odnosa z mamo (mojo 

babičo) in mač eho. Po postavitvi sem ugotovila, da je bilo razres itev mojega odnosa do vseh teh vpras anj 

pomembno urediti pred vpras anjem, na katerega sem v postavitvi prvotno z elela dobiti namig. Tu sem 

dobila tudi jasen odgovor na potrebno spos tovanje in upos tevanje zakona hierarhije in zgodovine: tisto, 

kar je prej, ima prednost!  

In ponovno z vsem obč udovanjem do sistema sem utrdila spoznanje, da ni mogoč e ‘prehitevati po desni’, 

da sta red in zaporedje postulat, zato ni mogoč e urejati novih vzorčev, č e nismo pokazali spos tovanja do 

starih in se z njimi pomirili.  
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Sistem ravnotez ij vedno, nihanja pa so različ na, vč asih blaga, vč asih moč na. 

Tudi na rekonstrukčiji starih vzorčev sem s svojim vpras anjem z elela ‘naprej’, ne ‘nazaj’, ampak sistem 

me je ‘postavil nazaj’, v razres evanje odnosov, ki jih s e nisem razres ila. Ni bil s e č as za razres evanje 

vzorčev po moji presoji, postavitev me je ponovno sooč ila z odnosom do mame. Moja mama je pred 

tremi leti ods la za mavričo in ne glede na leta, ki sva jih prez iveli skupaj, teh je bilo skoraj za pol stoletja, 

za kar sem hvalez na do neba, na ta odhod nisem bila pripravljeni. Najbrz  na take odhode nikoli niso 

pripravljeni. Vedno ostane s e kaks na nedokonč ana misel, vpras anje, dejanje, obč utek, nelagodje …, ki ga 

nismo uredili, ko ‘je bil s e č as’. Dojemanje č asa pred in za mavričo je prečej različ no, na eni strani dopus č a 

s e vse moz nosti, na drugi pa obstajajo samo s e sprejemanje, poklon, spos tovanje in odpus č anje.  

Najtez ja je hoja po planetu z velikimi bremeni s tisoč  vpras aji, dilemami ali čelo zamerami … 

Dragočenosti sistemskih postavitev tu ni konča. 

 

Mami je pustila neizbrisljivo sled 

 

Moje mame ni več  tu. V meni je pustila veliko sledi, teh se zdaj zavedam čelo bolj kot kdajkoli. Nekaj 

njenih talentov zdaj z ivi v meni, pa kaj drugega tudi. V č asu izobraz evanj iz sistemskih postavitev sem 

ugotovila, kako neverjetna visoka je povezanost mame z vsem nazaj in njen vpliv na otroka. Poleg vseh 

radosti, drobnih in velikih skupnih sreč  je ‘č loves ko’, da bi kaj od vedenja in razmis ljanja mame kar 

zanikali in poteptali, tako rekoč  izbrisali, ker ne z elimo, da nas vodi. Tudi to je del nas in v sistemskih 

postavitvah je priloz nost, da se s tem sooč imo, odpustimo sebi, spos tujemo in sprejmemo … Prav 

pogosto ugotovimo, da smo ves č as zanikali sebe in svoja vedenja. In tudi s tem se je  treba pomiriti. 

Potem bojazni, strahovi, senče dobijo drugo obliko kot drugo agregatno stanje, v prispodobi bi lahko 

rekli, da se razprs ijo in niso več  tez ko breme, ampak eden od oblakov na nebu, ki z vetrom potuje sem 

in tja, pride in gre, sistemski pogled pa je kot dez nik, ko iz oblaka pada dez  ali čelo lije. 

Sistemske postavitve so mi vsekakor razs irile pogled na nekatera vedenja druz inskih č lanov in moja 

vedenja do njih, ki jih zdaj mnogo laz je razumem in sprejemam. In res je, da je ‘odvajanje’ od starih 

vzorčev in pogledov kar trd oreh. Vedno znova potrebujem priklič uvidov iz sistemskih postavitev in č e 

sem zelo pos tena, sem za tole pisanje pregledala vse svoje zapiske z usposabljanja, da sem obudila nekaj 

podrobnosti. Na tej toč ki lahko delim le svojo izkus njo in svoj obč utek, ampak moja pot je vse prej kot 

romantič na in blaga, nimam pa merske enote, kako gre drugim, ko vstopajo v polje in v sistemske 

postavitve s svojimi vpras anji.  

K blagosti poti in pročesa s e tole: vedno lahko dojemanje obč utkov, njihovo intenzivnost v eno ali drugo 

smer opis emo z osnovnimi č ustvi ali s s irs o paleto obč utkov. Mes aniča obč utkov in č ustev je koktelj, ki 

nas lahko zavede, č e pozabimo gledati s perspektive sistema, za katerega bi v domač em jeziku lahko 

rekli, da je nevtralen in objektiven.  
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Žmore pogledati onkraj jeze, strahu in boleč ine, zato je dragočen, zmore odpus č ati, spos tovati in na vse 

to pogledati z ljubeznijo. 

Vse kaz e, da sem v obdobju č is č enja starih vzorčev, odpus č anja, prizemljitve, zbujanja in poslus anja 

lastnih instinktov, zbujanja srča, prebujanja dus e in vzpostavljanja bolj vitalne povezave s telesom … 

S pogledom z ravni sistema je vse logič no, naravno, sprejemljivo, a kaj ko um bohoti svoje lovke in ne 

zaupa, da bo narava uredila po svoje in tako, kot je prav.  

Mogoč e se zdaj bolj kot kdajkoli prej zavedam obdobij in č asov, ko popolnoma zaupam poti, ki mi jo 

namenja sistem, zavedam pa se tudi obdobij, ko ne zmorem pogledati onkraj.  

Žavedanje je najbrz  prvi korak, za vsakega od nas je ta različ no dolg in različ no dolgo traja. Tako si vsaj 

skromno mislim. Spremembe v lastnih razmis ljanjih in poč etjih so nujne takrat, ko to sporoč i odziv 

telesa z nelagodjem, ne nujno v polju in v postavitvi, tudi v vsakdanjih okolis č inah. Nas e telo je 

barometer za vse vrste vibračij. Č e bi ga bolje poslus ali, bi se najbrz  v nekaterih okolis č inah tudi bolje 

odloč ali. Nas a mentoriča Natas a Č ebulj nam je v č asu usposabljanja povedala pomemben stavek: ‘Dus a 

potrebuje telo, da uresnič i svoje poslanstvo in srče je vedno povezano z nas o dus o.” In potem je pot 

raziskovanja lastnih meja odprta. 

Sistemske postavitve bi vsekakor priporoč ala vsem, ki se resno in odgovorno lotevajo sprememb v 

svojem z ivljenju in so pripravljeni na neslutene preobrazbe ter sreč anja s samim seboj onkraj znanega 

in varnega. Tam so mnogi odgovori, ki z ivljenje naredijo veliko, dragočeno, spos tovanja vredno in 

radostno. Ljubezni tam ni konča. Hvala, ker sem lahko delila z vami svojo bolečino, radost, skrivnosti 

duše.« 

 
Ema Perme.« V več  kot 50 letih se marsikaj nabere, kar nas oblikuje in določ a, zato je 

spisek za vse z e sam predolg. Moja mama je bila trdna in dosledna vzgojiteljiča in najbrz  

ni naključ je, da sem s tudirala pedagogiko, skoraj vso svojo kariero pa se ukvarjam s 

prakso, razvojem in urejanjem sistema izobraz evanja odraslih. Doma sem s podez elja, 

č eprav je kraj pred nekaj leti dobil status mesta. Dobrs en del otros tva sem prez ivela v 

igrah in delu na seniku, gozdu, njivah in travnikih. Moja delovna področ ja v skoraj 30 letih 

mi dajejo mnoge priloz nosti za izkus nje, strokovne in osebne, onkraj meja Slovenije. Moj 

moto je gibanje, v vseh pogledih odvzem kakrs nekoli svobode doz ivljam kot breme. S 

spos tovanjem in hvalez nostjo gledam na vse izkus nje in verjamem, da pridejo nove – 

radovedna sem, zmeraj ;-))) č e z elite zvedeti več , v Google vtipkajte Ema Perme.« 
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-TREBA SE JE ZNATI DVIGNITI  

 

»Milena Medica:  »Moja zgodba se zač enja nekje v devetdesetih letih, ko sem s la na pot, k sami sebi …, 

in ta pot s e vedno traja in verjamem, da bo s e trajala …Vedno sem č utila, da na ta svet nismo pris li zato, 

da bi samo »s li« skozi njega, č eprav obstajajo ljudje, ki tudi tako z ivijo. Tudi to je v redu, sami si izberemo 

svojo pot.  V z elji, da dobim odgovore na veliko vpras anj moje dus e in srča, sem vpijala, in to s e vedno 

poč nem, informačije iz knjig, seminarjev, se druz ila z ljudmi, ki so, tako kot jaz, tudi z eleli vedeti in vedeli, 

da obstaja »nekaj več « in nekaj drugač nega kot samo z ivotarjenje. Torej, kot je jutranje vstajanje iz 

postelje, odhod v sluz bo in opravljanje vsakodnevne rutine. In tako je iz dneva v dan. Žavedam se, da je 

nekaj več jega od nas, kar prihaja iz srča in gre naravnost v srče. Žato je zelo pomembno se znati ustaviti, 

se č utiti, biti hvalez en za vsak trenutek v z ivljenju, in nič esar jemati kot samoumevno. In znati to deliti s 

č lovekom, ki je morda trenutno padel na svoji poti in morda potrebuje le eno besedo ali pogovor.  Dovolj 

je ena oseba, ki v tistem trenutku verjame vanjo in ji reč e, ti to zmores , verjamem v tebe. Prav tako, ko 

je nekdo verjel vame, ko sem bila na tleh, in mi dal moč , da grem naprej, vedno. In kar je 

najpomembnejs e, treba se je znati dvigniti, stresti s sebe pajč evino in oditi dalje … Vsak od nas je pris el 

na svet z nekim namenom, z ivljenjskim poslanstvom, in sičer spoznati sebe, z iveti v ljubezni, z iveti 

ljubezen … Meni zelo pomaga moje dolgoletno uč enje in delo z različ nimi alternativnimi metodami, 

sodelovanje na delavničah druz inskih postavitev po Bertu Hellingerju, Sliva metoda (znanstveno 

priznana metoda nadzora stresa in aktiviranja potenčiala uma), Pranič healing – bionergija, teč aja 

dihanja in Osho zen tarota ter razne delaviniče in teč aji za delo z angeli.  

Jaz sem izbrala:  z ivim ljubezen in rada jo skozi pogovor dajem, in jo prejemam  in pri tem mi pomagajo 

zemeljski angeli in mnogi drugi duhovni vodniki. Hvala vsem in hvala vam, ki mi zaupate«. 

Milena Medica: »Sem Milena Mediča, rojena 11. maja 1964. Po izobrazbi sem ekonomski 

tehnik, z ivim v Puli s partnerjem Rolandom. Sem mama 26-letnemu sinu Davidu. Rada se 

sprehajam ob morju, poslušam glasbo, rada pojem in plešem. Rada delam na sebi, ker mi 

to pomaga pri odnosih s svojimi bližnjimi. Rada sem v družbi, a imam tudi rada čas, ki ga 

preživim sama s seboj, in delam to, kar me veseli in kar me izpolnjuje.« 
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VII. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 
 

Naslednja s tevilka Sistemski zavedanj bo govorila o tem, kako nam metoda sistemske postavitve lahko 

pomaga pri nas em delu in delu v organizačiji ali podjetju.  
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