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                                                                                                                                                                                           “Kdor ljubi usodo, tako svojo, kot usodo drugih. 
                                                                                                                                                                                             in to takrat, ko ta postaja tudi njegova, ta je v sozvoč ju z vsemi. 
                                                                                                                                                                                             On je tako vpleten in hkrati temu tudi naklonjen.  
                                                                                                                                                                                              Njegova ljubezen ima, ker je usodna, tako velič ino, kot tudi moč .  
 

 
                                                                                                                                                                      Bert Hellinger v knjigi Ljubezenske zgodbe 
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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. Pred nami je č etrto leto, od kar izdajamo Sistemska 

zavedanja, v katerih s svojimi dragočenimi prispevki sodelujete tudi vi, nas i dragi udelez enči delavnič 

sistemskih postavitev, bodisi druz inskih, poslovnih, rekonstruktivnih…. Letos bomo na Ins titutu uvedli 

tudi nekaj sprememb, novosti,  o katerih bomo pisali tudi v meseč niku Sistemska zavedanja. Tudi tukaj 

uvajamo spremembe; Sistemska zavedanja - Postavitev druz ine bom sama urejala vsak drug meseč, ker 

se mi bo pridruz ila kolegiča Mojča Justin Paradiz , ki bo urejala Sistemska zavedanja, kjer bo govora o 

sistemskih postavitvah v organizačijah in podjetjih, prva s tevilka izide z e februarja in se je z e veselimo. 

Tokratna tema januarskih Sistemskih zavedanj pa bodo odnosi med stars i in otroči. Govorili bomo o 

tem, kako nam lahko metoda Postavitev druz ine pomaga pri razres evanju tez av, ki jih imamo v z ivljenju. 

Vedno znova se me dotakne to, do č esar je preko svojega izjemnega dela pris el oč e metode Bert 

Hellinger; da č e nismo vzeli dovolj ljubezni od svojih stars ev, bomo lahko imeli tez ave v partnerskem 

odnosu in morda s svojimi otroki. Dokler nisem poznala metode Postavitev druz ine, sem se pogosto 

spras evala, zakaj mi na kaks nem enem ali dveh področ jih mojega z ivljenja ne gre in ne gre dobro, kaj je 

vzrok temu? Več krat sem se vpras ala, za č igave »grehe« jaz zdaj plač ujem kazen? Danes, ko sem preko 

metode Postavitev druz ine pris la do nekih skritih uvidov, kaj se je dogajalo v mojem druz inskem 

sistemu, seveda je s e veliko stvari neodkritih, vem, da ta moja vpras anja niso bila ravno brez smisla.  

Da v bistvu res gre za to, da č e se je nekaj dogajalo v nas em druz inskem sistemu, lahko veliko generačij 

nazaj - pogosto gre za neke travmatič ne dogodke- lahko breme teh 

dogodkov, nas ih druz inskih č lanov, ki so bili vpeti v neke dogodke, pade 

tudi na ramena njihovih potomčev, torej nas. In da se boleč ina tega 

dogodka prenas a kot vzoreč iz roda v rod in se kaz e na različ ne nač ine, 

v obliki tez av, ki jih imamo na določ enem področ ju nas ega z ivljenja.  In 

č e se vrnem nazaj na nas e stars e, smo jim, ne glede na to, kaks en odnos 

imamo z njimi, lahko neizmerno hvalez ni, ker so nam dali največ , kar so 

nam lahko- z ivljenje. Ni vedno nas a z ivljenjska pot posuta s čvetjem, 

moramo tudi skozi trnje, in takrat smo mogoč e jezni, nemoč ni, ne znamo 

ali ne zmoremo naprej. Pri tem nam lahko pomaga metoda Postavitev 

druz ine, saj se nam bo pred nami razgrnila nas a druz ina, nas i predniki, 

ki jih bomo lahko, ne glede na to, kar se je z njimi zgodilo, sprejeli v svoje 

srče, č eprav bomo zato morda potrebovali nekaj č asa. A se bo 

premaknilo, naprej, in ne bomo več  tič ali na enem mestu. In ljubezen bo 

tekla naprej.                                                                                      Damijana Ž is t  
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II. SREČNI STARŠI, SREČNI OTROCI 

 

Foto: Pixabay 
 

Tokratni meseč nik Sistemska zavedanja je namenjen stars em in otrokom. Ter temu, kako je pomembno, 

da od stars ev vzamemo toliko ljubezni, kot nam jo lahko dajo, da jo potem lahko prenas amo naprej, na 

partnerja in na otroke. Bert Hellinger, oč e metode Postavitev druz ine pravi, da ko se otrok rodi, ima dva 

stars a, mamo in oč eta, in ravno ta stars a sta najboljs a za tega otroka. Otrok ne more dobiti boljs ih ali 

slabs ih stars ev, zanj sta njegova stars a najboljs a.  

 

Otrok ljubi oba starša 

 

Nekateri ljudje se pritoz ujejo nad svojimi stars i, pravi Hellinger.  Na postavitvah se je pokazalo, da so ti 

ljudje vzeli premalo ljubezni od svojih stars ev. “Ko pogledamo njihove stars e, za njimi stojijo njihovi 

stars i, za njimi njihovi in tako naprej, veliko generačij.   In skozi njih teč e nas e z ivljenje, ne glede na to, 

kaks ni stars i so bili, dobri ali slabi, skrbni ali manj skrbni, s e vedno so bili najboljs i stars i svojim 

otrokom.  
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Ko gledamo nas e stars e, in vse generačije pred njimi, vidimo, kako od daleč  teč e z ivljenje do nas. Žato 

lahko reč emo, da so stars i veliki, otroči pa so majhni. Stars i dajejo, otroči jemljejo. Č e gledamo na taks en 

nač in svoje stars e, jih globoko spos tujemo, ne glede na to, kje so, vedno so v nas. Ko to zač utimo v sebi, 

smo bogati, nas e srče je odprto. To je č isto preprosto. Ko to resnič no sprejmemo v svojem srču, je lahko 

nas e z ivljenje veliko boljs e, “pravi Hellinger. 

Tako je Hellinger s pomoč jo druz inskih postavitev pris el do tega, da ko klient resnič no v sebi sprejme 

svoje stars e, lahko gre njegovo z ivljenje naprej.  Torej nihč e ne more biti v miru s samim seboj, č e ni v 

miru s svojimi stars i, resnič no, v svojem srču. Žato so stars i tako zelo pomembni za nas in nas  razvoj.  

 

(Hellinger, Bert (2001), Introduction to Family Constellations – Taipei. www.familyčonstellationwork.net/bert-hellinger-

introdučtion-to-family.) 

 

Mama je pričetek naše sreče 

 

Žavedati se moramo, da brez nas ih stars ev, s e posebej nas e mame, nas ega z ivljenja ne bi bilo.  Žato je 

najbolj intimen odnos, ki ga doz ivimo v svojem z ivljenju, odnos s svojo mamo. 

O Bertu Helingerju vedno govorimo, da je oč e metode Postavitve druz ine, sam pa zase pa pravi, da je 

mama metode Postavitev druz ine. Vse, ki to metodo uporabljajo, je namreč  obdaril, kot obdari mama 

otroka s svojo ljubeznijo.  

Hellinger pravi, da je mama največ je boz ansko razodetje. Ko otrok zač ne govoriti, je obič ajno njegova 

prva beseda, ki jo pove, mama. Gre za prvinsko besedo, ki je zelo podobna v več  jezikih.  

In prav nobena beseda se nas ne dotakne tako globoko in naredi premik v nas, kot prav beseda mama. 

Ko jo slis imo ali izreč emo, postanemo znova otrok. In vse ostale besede, ki jih kasneje izgovorimo, in vsi 

odnosi, ki jim imamo v z ivljenju, izhajajo iz besede mama.  

Hellinger pravi, da ko pridemo v resonančo s to besedo, ko se ji prepustimo, da nas premakne, potem se 

poč utimo varne in zas č itene. In ta obč utek ostane tudi, ko smo odrasli, č e si samo izreč emo besedo 

mama. Poč utimo se, kot da smo povezani z nas im z ivljenjskim virom, izvirom, z virom nas e mame, z 

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

razume, ga stisne k sebi, njeno mleko je primarna hrana, hrana z ivljenja. V njeni bliz ini se otrok napaja 

z njo, uspeva in  raste.  

Mamina bliz ina nas vč asih omejuje, zato se z elimo osvoboditi njene zas č ite, nege in skrbi. Vendar pa, ali 

sploh lahko postanemo neodvisni in osvobojeni od nje, se spras uje Hellinger? Č e se z elimo osvoboditi 

od mame, od svojih korenin, to pomeni, da se z elimo osvoboditi od svojega z ivljenja, ki je pris lo do nas 

skozi mamo.  

 

http://www.familyconstellationwork.net/bert-hellinger-introduction-to-famil
http://www.familyconstellationwork.net/bert-hellinger-introduction-to-famil
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Žato se nikoli ne moremo odčepiti od svoje mame, ker je ona v nas, z njo se lahko vedno hranimo, se 

okrepimo skozi njeno ljubezen in se tako obrnemo k svojemu lastnemu z ivljenju.  

Žato Hellinger pravi, da je mama nas  ključ  do sreč e in uspeha. Mama je prič 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. Delo, ki sluz i z ivljenju, nas osreč uje.  

Kar smo vzeli od mame, za nas predstavlja nas  prvi velik uspeh. Vzeti v svoje srče mamopomeni zgodbo 

o uspehu. Kdor je nas el in sprejel v svojem srču mamo, je uspes en pri svojem delu in v odnosih z drugimi. 

Kdor je sprejel svojo mamo, z ari, in kdo z ari, je ljubljen, za druge privlač en. K taks nemu č loveku, ki z ari, 

nas vleč e, ker vemo, da bomo od njega nekaj dobili. Ključ  do uspeha in bogastva je v tem, da od svoje 

mame vzamemo to, kar nam je podarila. Brez mame smo revni, z mamo smo bogati, v srču in dus i.  

Takoj, 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, oba stars a.  

 

Jemanje od očeta 

 

Vsak oč e, ne glede na to, ali na obrazu nosi masko pred zunanjim svetom, si z eli, da bi ga njegovi otroči 

imeli radi in ga spos tovali.  Navedimo primer. Nek mladenič  je imel nemogoč ega oč eta, ki je odhajal od 

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

je bil z e star in je zbolel za rakom, njegovo z ivljenje se je bliz alo h konču, je lez al v bolniči na intenzivni 

negi. K njemu je s el sin, zaprl vrata, sedel ob oč etovo posteljo in mu rekel: “Oč e, zdaj si konč no samo 

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

povedal pa mu je tudi, kaj vse pri njemu čeni. Na konču sta si povedala, da se imata rada in sta se drz ala 

za roke. Besede, rad(a) te imam, pogosto lahko zvenijo “počeni“. Same besede niso tako pomembne, 

vaz no je sporoč ilo med oč etom in otrokom in na kaks en nač in je bilo prenes eno. Potrebno je polno 

spos tovanja, objemov in dotikov.  

Pomembno je, da otroči povedo svojim stars em, kaj č utijo do njih, ne  da se morda vse z ivljenje 

pretvarjajo pred njimi. S e posebej, č e gre za odnos med oč etom in sinom. Vč asih se zgodi, da imajo otroči  

neke ukoreninjene predsodke proti oč etu iz nekih nerazumljivih razlogov. Želo pogosto zaradi tega 

mame  otroke obrnejo proti oč etu. 
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Ža mos kega je zelo pomembno, da, č e z eli „diplomirati“ kot mos ki, mora razumeti svojega oč eta, njegovo 

dedis č ino v smislu mos kosti, ki prihaja do sina skozi generačije njegovih mos kih prednikov. Jemanje od 

oč eta pa pomeni spos tovanje, ki je hrana za sinovo dus o.  

Tisti, ki ne spoznajo svojega oč eta in ne vedo, kaks en v resniči je, pogosto v sebi č utijo nek strah, ker 

z ivijo s popač eno sliko svojega oč eta. Žato je zelo velika verjetnost, da bo sin isti kot oč e. Več krat se tudi 

dogaja, da otroči, ki imajo prekinjen stik z oč etom ali pa imajo o njem popač eno sliko, mislijo, da jih oč e 

nima rad in da so sami krivi zato. Kako naj kasneje v čeloti zavzamejo mesto mos kega ali z enske, gradijo 

globoke odnose, da bi nas li kvalitetnega partnerja? Kako naj vzamejo oč etovo dedis č ino in ga sprejmejo 

taks nega, kot je, č e mu v sebi nekaj globoko zamerijo in se upirajo odnosu z njim. Pomanjkanje 

povezovanja z oč etom, dedkom, pradedkom ...., pus č a globoke poslediče na mos kosti in zrelosti mos kih 

potomčev. Žato Hellinger pravi, da je oč e več  kot le mos ki.  

Oč e je tudi prvi mos ki,  s katerim pride hč erka v stik, zato je njen odnos z oč etom zelo pomemben model, 

kako se kasneje obnas a do mos kih. Na postavitve več krat pridejo tudi z enske, ki nimajo 

samospos tovanja in so trajno nesposobne za kvalitetno vezo. So brez volje za delo in z ivljenje, č eprav so 

na videz uspes ne s tudentke, poslovne z ene, gospodinje in drugo. Pod krinko uspes ne z enske se pogosto 

skriva zelo ranjeno bitje, ki je osamljeno in ima strah, da bo zapus č eno. Na postavitvah se je pokazalo, 

da so taks ne z enske imele zelo slab odnos s svojim oč etom in zato niso bile sposobne trajne partnerske 

veze. Prav tako se je pokazalo, da so taks ne zato, ker so bili njihovi oč etje neuspes ni in so imeli več  slabih 

navad. Žato so na primer same zelo veliko delale, da bi nadoknadile oč etovo neuspes nost.  

 

Vir: Povzeto po gradivu Izobraz evanje za moderatorje druz inskih postavitev, 1. letnik 2016–2017, Ins titut za sistemske 

postavitve  

 

Prekinjen odnos med staršema in otrokom 

 

Bert Helinger pravi, da ne glede na to, ali je otrok izgubil enega od stars ev zaradi smrti ali razveze, 

mu mora biti dovoljeno ljubiti oba stars a. Otrok na primer ne razume, zakaj se stars i loč ujejo, on v enaki 

meri ljubi oba stars a. Vendar, č e otrok po loč itvi ostane z mamo, je v vsakem pogledu odvisen od mame. 

Vč asih se boji pokazati, da v enaki meri ljubi tudi oč eta, ker se boji, da bo zato izgubil mamo in njeno 

ljubezen. Žato na skrivaj ljubi oč eta. Č e pa otrok od mame slis i, da je zelo ljubila njegovega oč eta, lahko 

tudi otrok mami pokaz e, da zelo ljubi svojega oč eta. To pa za otroka pomeni veliko olajs anje.  

Posebej pogosta otros ka travma je prekinitev ljubezni do mame in oč eta, najpogosteje do mame. Č e 

ljubezen stars ev ne more do čilja, torej do otroka, postane otrok z alosten in jezen, vč asih tudi razdvojen. 

Njegova jeza, z alost ali razdvojenost je druga stran ljubezni, ljubezni, ki ni mogla priti do čilja.  
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Č e se z elijo taks ni ljudje pribliz ati kaks ni osebi, se v njihovem telesu ponovno obudi spomin na 

prekinjeno ljubezen do oč eta ali mame in pribliz evanje drugi osebi se prekine. 

 

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

 

Mnogi imajo o svoji mami obič ajno le tri notranje slike, pravi Hellinger, in z njimi so povezani določ eni 

obč utki. V več ini gre za obč utke zavrač anja. “Ali lahko mamo zač utite pri sebi? Meni je v veliko 

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

svojega majhnega otroka. Želo se razveselim, ko to vidim, opazujem z globokim spos tovanjem. 

Predstavljam si, kaj vse so moja mama in vse druge mame prevzele nase od noseč nosti naprej. Potem 

jih je bilo strah pred porodom, da bi vse dobro teklo, saj je porod za nekatere z enske z ivljenjsko nevaren. 

Ko nas je mama rodila, nas vzela na svoje prsi ter hranila, mislila na nas dan in noč , je bila pripravljena 

za nas z rtvovati vse, leta in leta. In č esa se spominjamo mi? Treh slik, samo treh slik in na podlagi teh 

slik potem mnogi obsojajo svojo mamo. Vendar pa te tri slike v nas em spominu predstavljajo le en 

odstotek vsega, kar je mama naredila za nas.“ 

Pogosto je do  slabih slik, ki so ostale v otrokovem spominu na mamo, pris lo zato, ker je bil v otros tvu 

prekinjen odnos med mamo in otrokom, ko mama iz nekega razloga nekaj č asa ni bila z otrokom.  Morda 

zato, ker je bil otrok v bolnis niči, ali je bila tam mama, ali ker je mama bila v sluz bi in je otroka č uvala 

babiča in podobno. Takrat se lahko v otroku zgodi to, da se podzavestno odloč i, da noč e več  nazaj k njej, 

k mami, ker ga je zapustila. Vse, kar je bilo pred to prekinitvijo odnosa, vse lepe slike, spomini, zbledijo, 

se izbris ejo. Žato Hellinger v svojih meditačijah skus a stranke vrniti nazaj v č as pred prekinitvijo 

njihovega  odnosa z mamo, k sreč nim dogodkom in slikam, da si dovolijo, da te sreč ne slike znova 

zaz ivijo v njih. Potem laz je najdejo pot nazaj k svoji mami. Mamino srče vedno ve, kaj otrok potrebuje, 

in to naredi.  

 

Vir: Povzeto po gradivu Izobraz evanje za moderatorje druz inskih postavitev, 1. letnik  
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III. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV  

 

- ZAME JE SREČA, KO SEM V MILOSTI S TEM, KAR SEM 

 

Katja Greif: »Na svet sem pris la zaljubljena v naravo, zato zahajam 

tja redno - opazovanje vseh oblik pojavnosti me dela z ivo in vedno 

znova uč enko.  Naravnost oboz ujem drevesa ingobe, gore in vodo. 

Č utim jih kot enakovredna inteligentna bitja nam - ljudem. Vsak dan  

sem bolj radostna, da sem z enska, in spoznavanje z enske narave ter 

prek nje mos ke, me naravnost navdus uje. Želo rada dobro jem in 

zelo uz ivam v pripravi hrane. Kot mama 4 otrok se vedno bolj 

zavedam, kaks no darilo je zame bilo moje rojstvo. Vedno znova me 

spomnijo, da je prisotnost največ je darilo, ki ga lahko damo sebi in 

da je uč enje več en pročes. Pa s e to, zdi se mi, da imam novo strast – 

tango«.  

 

 

 

Foto: Osebi arhiv  
 

 

Kdaj lahko uspe starševska ljubezen do otrok? 

 

Pozdravljeni vsi – stars i in otroči. Ne zgolj skozi teorijo, ki nam jo je predal oč e metode, Bert Hellinger – 

tudi skozi moje z ivljenjske izkus nje in izkus nje mnogih, s katerimi se sreč ujem, je odgovor enak. In zelo 

preprost. Stars evsko ljubezen do otrok z ivimo, ko kot stars  spos tujemo drugega stars a, taks nega kot je. 

Ko smo z njim – taks nim kot je v enakovrednem poloz aju. Ž vsem, kar sem sam in z vsem, kar je drugi 

stars  – neglede na to ali sva s e ali ne več  v partnerskem odnosu. Pri tem nam lahko pomaga dejstvo, da 

si otroči izberejo stars e – oba stars a. Kdaj to zmoremo? Ko smo od-ras(t)li. Od-ras č anje je pročes čelega 

z ivljenja.  Od-rasti je č udovita, zgovorna beseda. Samostojno zmoremo rasti, ko smo od stars ev – od 

svojih stars ev- vzeli, kar so nam dali. Ž ivljenje – svojo pojavnost. Vzeti tukaj ne pomeni prevzeti. Pomeni 

vzeti, kar me krepi, kar me uč i, da zmorem naprej. In to ni vedno samo lepo, so tudi uč enja, ki so nam 

prinesla boleč ino – da skozi njo zrastemo. Tukaj ima vsak svojo unikatno pot. Nekoč  je Bert Hellinger 

vpras al fanta, ki je kradel: »Kaj bi se zgodilo, č e bi pri svoji akčiji vzel s seboj oč eta – v srče?« Fant je 

odgovoril: »Takrat ne bi kradel.« 
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Kako v odnosu starš in otrok lahko razložimo red, do katerega je med svojim delom prišel oče metode    

Postavitev družine Bert Hellinger,  ravnovesje med dajanjem in sprejemanjem? 

 

Otroči v svojih srčih ljubijo slepo. Ljubijo svoje stars e, saj brez njih ne bi prez iveli – kot otroči. Ne glede 

na to, kako nas i stars i delujejo do nas. Vsi smo kot otroči to izkusili. Na nezavednem z elimo pomagati 

stars em, ki vč asih res niso kos izzivom, vč asih pa je to le vtis otroka. Red o ravnovesju med dajanjem in 

sprejemanjem govori o tem, da so stars i tisti, ki so veliki in otroči tisti, ki so mali. Velik pri tem pomeni 

tisti, ki sprejema odgovornost – daje - z ivljenje. Velik je lahko tisti, ki je bil najprej majhen. Tisti, ki je 

vzel – od svojih stars ev brez obsojanja, kako bi lahko njegovi stars i boljs e opravili svoje naloge. To ne 

pomeni, da jih idealizira. Nasprotno,  zave se, da so njegovi stars i natanko taks ni kot so, najboljs i zanj. 

Mali - pomeni tisti, ki vzame od stars a – z ivljenje – tako kot je pris lo do njega. A vsi stars i so bili otroči, 

ki morda niso zmogli prejeti od svojih stars ev ljubezni, ker je tudi oni sami niso, ker je s lo nekoč , vč asih 

daleč  nazaj nekaj »narobe«, da se je tok ljubezni ustavil. 

 

Kaj to pomeni?  

 

Č e je bil na primer stars  v svojem z ivljenju odvisen od alkohola in je bilo v druz ini veliko agresije, se 

velikokrat zgodi, da tudi otrok v obdobju odras č anja sledi temu – tudi sam stopi na pot odvisnosti, se 

vede agresivno ali pa se pogosto znajde v situačijah, kjer je z rtev agresije.  

Vč asih si morda izbere podobnega partnerja – s tem na nezavednem vključ i tisto/tistega, ki ga je druz ina 

izloč ila. S tem na nezavednem sledi poti stars a, katerega poč etje ni druz beno sprejemljivo – s tem ga 

slepo ljubi in kaz e okolju – tudi on/a pripada, tudi on/a je del nas e druz ine/druz be. S tem prevzame 

breme stars a. Takrat ni otrok, ki je vzel z ivljenje s spos tovanjem, temveč  se nezavedno postavi nad stars a 

in »reč e«: »Jaz namesto tebe.« A s tem ni vzel z ivljenja in naredil iz njega najboljs ega, kar zmore. Ne ker 

ne bi hotel, temveč  zato, ker ga vodi ljubezen do izloč enih. Takrat z ivi usodo prednika. Takrat ni od-rasel 

od usode stars ev in stopil v svojo usodo, ki mu morda ponuja zelo drugač no pot. Kako je to mogoč e? 

Č emu to sluz i? Bert Hellinger je pris el do spoznanja, da je ravnovesje med dajanjem in sprejemanjem 

tesno povezano z naravnim zakonom, ki pravi: Vsak, ki je kadarkoli pripadal druz inskemu sistemu, ima 

isto pravičo do pripadanja. Vsak – neglede na njegova dejanja. Torej, č e je neka druz ina zaradi vojnih 

izgub svojčev vzgojila znotraj sebe moč en zavrač ajoč  odnos do agresorjev, saj jim je to dalo moč , da niso 

od z alosti izgubili volje do z ivljenja, se nekdo od kasnejs ih generačij moč no povez e s temi agresorji in 

druz ino na nezavednem vodi v sprejetje onih, ki so to povzroč ili.  
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Ko druz ina zmore vzeti v srče vse enako – v tem primeru z rtve in storilče, takrat je oseba svobodna, da 

stopi v svojo usodo. Kolektivna zavest, kot vis ja sila namreč  vodi razvoj v smeri, da imajo vsi enako 

pravičo pripadati in izbere osebo, ki je »pripravljena« sebe z rtvovati za te uvide.  

Kako torej sluz i z ivljenju ta red ravnovesja med dajanjem in sprejemanjem? Ko kot otrok sprejmem od 

stars a svoje z ivljenje – kakrs nokoli z e je to bilo, takrat me ta hvalez nost pripelje do moč i, da dam svojim 

otrokom kot od-ras(t)el podporo na njihovi poti. In nikoli ni prepozno, saj smo do konča z ivljenja otrok 

svojih stars ev. 

 

In če starševska ljubezen ne kako se to kaže v odnosu med staršem in otrokom? 

 

Potem to pomeni, da s e ni koneč – nas ega uč enja. In morda je lahko v spodbudo dejstvo, da čeno 

plač ujejo otroči. Č e jih imamo, so to nas i otroči in potem njihovi, č e tudi njim ne uspe. In tako naprej. A 

č e se tega ustras imo, sodimo vse pred nami. Dovolj je, da pogledamo, kaj je danes tukaj v moji moč i in 

odgovornosti. Stars evska ljubezen uspe, ko smo mi sami kot otrok (znotraj nas) vzeli v srče oba svoja 

stars a enako. In to je seveda pročes, zato, dragi braleč/ka – soč utno sam/a s seboj na tej poti. Ko za nas 

ni nobeden od njiju več vreden – č etudi morda enega od njiju sploh ni bilo v nas em z ivljenju ali pa imamo 

s katerim ali čelo obema boleč e izkus nje. Ja, to je vč asih zelo tez ko razumeti, sprejeti. A tako je – to je 

edina pot, ki ji je Bert Hellinger rekel: »Sprejeti to, kar je.« 

 

Kako se to kaže?  

 

Na zelo različ ne nač ine. Otroči so pri tem zelo zgovorni. Ko otrok nima ob sebi stars ev, ki bi zmogli nositi 

svojo odgovornost oziroma je v druz inskem polju porus eno ravnovesje med dajanjem in sprejemanjem, 

lahko otrok to kaz e z vedenjem, ki je morda zelo č ustveno impulzivno, zavrač a svoje odgovornosti, je 

nespos tljiv do stars ev, »pretirano« skrben, ima tako rekoč   potrebo po kontroliranju situačij in 

usmerjanju dogajanja, velikokrat je lahko tudi samodestruktiven, čelo zboli za kaks no hujs o boleznijo 

ali je njegovo zdravstveno stanje zelo nestanovitno. Vč asih mi katera mama (redkeje oč e) reč e: »Pa tako 

je navezan na  mojo tas č o, da mi gre prav na z ivče. Saj ne, da je jaz ne bi maral/a, samo se mi zdi, kot, da 

res pretirava.« Ja, velikokrat imajo otroči zelo radi prav nekoga, ki ga, č e smo zares iskreni, ne moremo 

sprejeti taks nega, kot je. V odnosu do svojega partnerja ali, č e smo razvezani – do drugega stars a nas ega 

otroka - se to kaz e tako, da imamo s e vedno obč utek, da mi delamo prav in drugi narobe. Takrat tudi ne 

zmoremo najti neke res itve, ki bi bila za nas in otroke podporna, takrat v bistvu tekmujemo. A kot 

reč eno. Obstaja res itev. 
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Bert Hellinger tudi pravi, da ni slabih staršev in ne težavnih otrok. Pa vendarle prihaja do težav med 

starši in otroci. Kje tičijo vzroki težav? 

 

Hvala za tole vpras anje, ki morda klič e po dveh vpras anjih bolj kot po odgovoru. Prvo se glasi: Kaj se v 

meni spremeni, ko verjamem v ta stavek: »Ni slabih stars ev in ne tez avnih otrok.« Poskusite se povezatis 

tem stavkom. Ja, mnogi ste zač utili najverjetneje mehkobo, neko razs iritev – od tu smo pripravljeni 

raziskovati. Iz tega stanja smo pripravljeni pogledati, kaj je v nas i moč i, da naredimo ali ne naredimo. 

Spet drugi ste morda zač utili odpor, napetost, slabost … Pozdravite to. In morda ste vendarle dovolj 

pogumni, da se vpras ate: Kateri ranjen del mene se oglas a? In ja, od tukaj vas lahko ta ranjeni del popelje 

do res itve. 

Tez ave v odnosih, zdravju nam s sistemskega zornega kota vedno pokaz ejo, kam je potrebno pogledati, 

kje se je tok ljubezni ustavil. In sistemske postavitve nam vedno pokaz ejo, kateri od treh naravnih redov 

je bil krs en, da se je tok ljubezni ustavil – da ta konstruktivna z ivljenjska energija nekomu ni dostopna. 

Tu ni noben nedolz en in noben kriv. Ko se skozi pročes postavitve druz ine ta red ustvari, ljubezen lahko 

teč e, takrat smo v moč i spremeniti svoje delovanje, prevzeti svoj del odgovornosti in dati odgovornost, 

ki smo jo nosili na mestu nekoga drugega nazaj. 

 

V življenju prihaja do ločitev med staršema in pogosto otroci to občutijo kot veliko breme. Ali je dober 

partnerski odnos pomemben za srečo otrok, ne glede na to, ali starša živiti skupaj ali ločeno? 

 

Ja, loč itev stars ev otroči, tudi č e so pris li z zelo s iroko zavestjo, obč utijo kot travmo. Istoč asno razvijejo 

strategije prez ivetja, ki jim pomagajo, da prebrodijo to boleč o spremembo. Bolj kot sta stars a v 

zavedanju, da imata oba isto odgovornost, da je pris lo do razveze, laz je je otroku to sprejeti.  

Ža stars a, ki z ivita skupaj, je to, da razvijata zdrav partnerski odnos, najpomembnejs i del stars evstva. 

Otroči so sreč ni, ko so sreč ni stars i. Č e ne prej, ugotovimo, ko dobimo otroka, da smo se mnoge z enske 

pris le uč iti tudi tega, kako spoč ita, ljubljena, zadovoljna ustvariti ugodno, sprejemajoč o okolje. Da pa 

lahko dajemo, moramo najprej (s)prejeti. In enako velja za mos kega, ko postane oč e – č e ne prej, se 

takrat sooč a s tem, kako ponuditi varnost, razumevanje svoji z enski in se s tem čelostno razvijati. In tudi 

oni morajo najprej (s)prejeti. Prvo sprejemanje se zač ne pri stars ih. Bodimo soč utni do sebe – zelo 

različ ne zgodbe imamo, nas i stars i tudi in njihovi tudi. 

Č e reč emo otroku: Č e bos  ti sreč en/a, bom tudi jaz sreč en/a, smo mu naloz ili odgovornost za nas o sreč o. 

Kako naj bo tak otrok sreč en? Kako naj ve, kaj ga osreč uje, č e ves č as preverja, ali je za vas to kar je izbral, 

v redu? Ko stars a delujeta odgovorno za svojo sreč o, takrat se otrokom ni treba ukvarjati s tem, kako naj 

delujejo, da bodo stars i sreč ni.  
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Takrat so lahko otroči – ko mama in oč e stojita drug drugemu ob strani, ko se sprejemata taka, kot sta. 

To ne pomeni, da smo ves č as v zenu in harmoniji, temveč , da konstruktivno, podporno res ujemo 

napetosti in neugodne situačije, ki so povsem z ivljenjske. In da ne dramatiziramo, ko tega ne zmoremo, 

temveč  is č emo poti, kako bo drugič  to uspelo. Kot stars  z raziskovanjem svojih s ibkosti in trendom po 

izboljs anju svojih nedelujoč ih vedenj, sem naredil z e skoraj vse. S tem, ko odpiram prostor partnerju in 

on meni nazaj, sem z iv zgled prevzemanja odgovornosti za svoje z ivljenje.  

In ja, seveda vč asih to ne gre, saj se v določ enih partnerstvih sreč amo za konč no dolgo ali pa preprosto 

nismo znali naprej. Kaj potem? Par, ki jima je bilo skupaj dati z ivljenje naprej, je vedno povezan. Ona 

vedno vidi v svojem otroku tudi drugo polovičo in on vedno znova vidi v svojem otroku tudi drugo 

polovičo. Žato je za sreč o tudi otroka razvezanih stars ev največ je darilo, da se mama in oč e spos tujeta 

kot to, kar sta – kot mama in oč e – kot dve enakovredni bitji, ki sta prispevali, da je s lo z ivljenje preko 

njiju do »njunega« otroka. To spos tovanje presega dejstva, kdo je kaj prispeval, kaks en je kdo po naravi, 

kaks ne so njegove sposobnosti. Kako dva to pokaz eta? Tako, da kot stars a konstruktivno delujeta po 

svojih najboljs ih moč eh. Seveda je to velikokrat tez ko, in prav na delavničah Postavitev druz ine 

odkrijemo poti, kako je to mogoč e. Kako to č lovek spravi v realno z ivljenje je stvar posameznika – tu se 

razlikujemo.  

 

Zakaj je zelo pomembno, da po razvezi otrok ohranja dobre stike tako z mamo in očetom.  

Kaj se z otroku zgodi, če mu eden od staršev preprečuje stik z drugim staršem? 

 

Seveda si lahko vsak med nami predstavlja, kako globoko sta oč e in mama prepletena znotraj ene osebe 

– č e se le spomnite tistega poglavja pri biologiji – geni in zdruz itev z enske in mos ke spolne čeliče. Pa tu 

ne gre zgolj za kemijske substanče – gre za z ivo energijo generačije nazaj, ki deluje skozi nas. To je danes 

z e znanstveno dokazano. Epigenetika je v zadnjih sedmih letih dokazala aktivno delovanje nekaterih 

genov, ki nosijo č ustveni spomin za nekaj generačij nazaj.  

Stvari niso tako enoznač ne, a stars , ki ne dovoli svojemu otroku stika z drugim stars em, je najbliz je temu 

sporoč ilu: Dragi otrok, ne sprejemam poloviče tebe. Ne smes  bit tak kot tvoj/a oč e oz. mama. S tem stars  

na nezavednem izloč i drugega stars a. Postavi se nadenj. Seveda je realno gledano vč asih pribliz evanje 

kateremu od stars ev lahko tudi zares zelo nevarno za otroka – v mislih imam ekstremne primere, tudi 

takih primerov je veliko. Ali pa, si predstavljate z enske, ki so bile posiljene in so rodile otroka, ki je bil 

spoč et v posilstvu. Kako naj taka z enska presez e svojo boleč ino, morda čelo stigmo, ki ji jo je nadela 

druz ba in v ljubezni razis č e ali je realno otroku omogoč iti stik z oč etom. To so tez ki primeri.  
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Otrok stars a, ki zavrač a drugega stars a, ima veliko moz nost, da bo sledil poti, ki jo eden od stars ev 

obsoja. Takih primerov je veliko. Kje je potem res itev? Da oba od stars ev dosez eta toč ko, ko zmoreta 

pogledati svojega otroka in mu reč i: Ljubim tvojega/o oč eta/mamo v tebi. To je pot in mogoč a je. V 

globoki ljubezni in spos tovanju, da je prav nama z ivljenje poklonilo tega otroka. 

 

Na družinskih postavitvah se je večkrat pokazalo, da otrok želi umreti na maminem ali očetovem 

mestu? Kaj nam kaže takšen odnos, gre za tako imenovano slepo ljubezen? 

 

Ja, tukaj je v igri ta slepa ljubezen, ki vodi tako stars e, kot otroke. Žakaj slepa? Ker taka oseba reč e: Jaz 

namesto tebe, tudi, č e me stane z ivljenja. Sem pridemo najpogosteje z iveti, se razvijati. Kaz e se lahko 

skozi otrokovo odstopajoč e vedenje, č ustvovanje, bolezni. Sluz i temu, da se izključ ene, pozabljene 

ponovno sprejme v druz insko polje. Ko v druz inski postavitvi spoznamo, s kom je povezan otrok 

oziroma tudi eden od stars ev, smo na poti, ki vodi k ponovni vključ itvi izloč enega v druz inski sistem. 

Stars  in z njim otrok lahko potem z ivi svojo usodo. Velikokrat prinese to ljudem veliko spremembo v 

lastnem delovanju in dojemanju sveta. Na to se je potem potrebno »privaditi«. A ljudem gre bolje. Veliko 

bolje. Neverjetno moč ne so te povezave med otroki in izključ enimi. Sluz ijo razs iritvi zavesti 

posameznika in s irs e druz ine, druz be, narodov. Žgodb ni mogoč e posplos iti, saj ima vsak druz inski 

sistem na nek nač in svojo unikatno zgodovino. Pri hiperaktivnih otročih se npr. v več ini primerov 

pokaz e, da mati takega otroka na nezavednem sledi nekomu v smrt. Ko mama stopi v svojo moč  in se 

odloč i, da bo ostala, je otrok miren. Takrat mu je ni več  potrebno č uvati. A ni to lepo? Ko je otrok lahko 

otrok. In stars  je lahko stars , ko je majhen pred svojimi predniki, ko ozavesti, da ne more spreminjati 

usode svojih prednikov. A tega se v več ini primerov ne zavedamo. Postavitev druz ine omogoč i vsem, da 

stopijo na svoje mesto. 

 

Kdaj lahko govorimo o popolni sreči?  

 

Ojej, o tem bi zdaj lahko napisala zelo veliko. Verzij je najbrz  toliko, kolikor je ljudi. Žame je sreč a, ko 

sem v milosti s tem, kar sem. In vedno znova sem osupla, ko spoznam s e kak delč ek sebe, ki se temu 

upira – otroči so dobri indikatorji, kako nam v resniči gre odznotraj.  

Ko se zjutraj zbudim in se zavem Sebe, velikokrat obč utim radost. Verjamem, da je vzdrz evanje tega 

obč utka sreč a, zato se vedno znova, ko me »odvali« vstran, nasmejem sama sebi in »grem« znova – v 

srče in reč em: »S e več .« 
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Bi lahko rekla za koneč, da je zame velika sreč a, da sem stars  – č e ne prej, imamo priloz nost prevzeti 

odgovornost zase, ko postanemo stars i – takrat smo sami po sebi – s svojim delovanjem zgled, opora za 

otroke, ki v bistvu niso nas i.   

Ž ivljenje nam jih je zaupalo – da jih pripravimo - za samostojnost – po svojih najboljs ih moč eh. To je 

veliko darilo. Skozi vlogo stars a nenehno odras č amo. Se razvijamo, opus č amo svoja preprič anja, 

vzpostavljamo nova spoznanja – prispevamo k razvoju zavesti čelotne druz be. Dobrodos li na poti, ki ji 

ni konča – in to je lepo. 

 

IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  

 

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

Nidorfer in Šaha Faljić.  

 

- PRIZNATI TO, KAR JE  

 

Sibila Nidorfer: »V postavitvah se uporablja č im manj besed oziroma interpretačij, č eprav jih nas  um 

vč asih kar zahteva. Tako mi je tudi izziv, kako opisati vse te izkus nje. Kako jih sploh sama sebi ubesediti, 

kaj s ele nekomu drugemu, ki s tem s e nima izkustvenega doz ivetja.  

S postavitvami sem se sreč ala pred desetimi leti. Nisem vedela, na kaks no delavničo grem. A sem s la. 

Bilo mi je neverjetno, kako lahko vse zač utimo, in predvsem kaj vse nosimo v sebi, kako vse to vpliva na 

nas, na druge in na okoličo in seveda tudi obratno. Kako je veliko več  od tega, kar dojema nas  razum, kar 

si velikokrat poskus amo razloz iti. Bile so druz inske postavitve.  

Mislim, da je Natas a Č ebulj tudi s temi delavničami zač ela. Doz ivela sem ogromno primerov, tako zelo 

različ nih, pa vendar podobnih si v tem, da kar vidimo, doz ivljamo res ni vse. Vs eč  mi je bilo, ker sem 

imela vedno obč utek podpore skupine. Č etudi je pravilo postavitev brez namena, brez strahu in tudi 

brez ljubezni, smo res iz tega zdravega soč utja drug drugega podpirali. Kar se je pokazalo kot izvor 

problema v postavitvi, se mi je zdelo na zač etku zelo fasčinantno.  
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Vendar se mi je zdelo vse resnič no. S e vedno sem kdaj preseneč ena, kaj se skriva za tez avo. Predvsem v 

svojih postavitvah. Velikokrat si v z ivljenju poskus am vse razumsko razloz iti, vendar iz postavitev vem, 

da v bistvu kdaj res ne morem in niti ne rabim vedeti, zakaj toč no se mi zdaj to tako dogaja.  

Ampak je kdaj v katerem trenutku dovolj le, priznati to, kar je. Vč asih je tudi kaj tez ko sprejeti, vendar 

polje v postavitvah in na konču tudi v vsakdanjem z ivljenju, pokaz e, da je to vse z ivljenje.  

 

Milostno je, ko se zavem, da me vsi podpirajo 

 

Pri metodi postavitve druz ine, mi je vs eč , da je posameznik obravnavan in vključ en v sistem. Bodisi je 

to druz inski ali organizačijski sistem. Tako se vedno dela s sistemom posameznika. Vč asih je to lahko 

naporno. Žnova in znova ugotovim, da sem povezana s svojimi stars i in s predniki daleč  nazaj, da je vse 

to v meni. Eno obdobje sem z e bila jezna, da je toliko odvisno, kaj se mi dogaja, od odnosov z mamo in 

oč etom. In to s e ni dovolj, s e vse kaj je kdo od prednikov poč el, doz ivel in z ivel pred menoj!  

Vendar je na konču milostno, ko se zavem, da pa me vsi ti podpirajo in navijajo zame in da je vse prav.  

Tudi in predvsem tisto, kar boli, ker to pomeni, da sem tu, da sem z iva, da lahko z ivim in tudi obč utim 

boleč ino, da je ni potrebno izloč iti. V postavitvah sem res dobila izkustvo in zavedanje, da je pomembno 

in zdravilno, da zmorem sprejeti vse. Da kar ali kdor je bil izloč en, vseeno z eli biti viden, sprejet in to se 

pokaz e skozi kaks ne bolezni, boleč ine, izgube ali druge boleč e, tez ke situačije.  

Žanimivo mi je bilo tudi to, da z e kot predstavnik v postavitvi drugega, skozi svojo vlogo, lahko to 

»poznas « iz svojega druz inskega sistema. Pa saj tako in tako smo drug z drugim povezani v podobnih 

zgodbah v vsakdanjem z ivljenju! Velikokrat sem bila predstavnik splavljenega otroka. Nisem razmis ljala 

»zakaj«. Ko sem pa sama imela postavitev partnerskega odnosa, pa se je pokazalo, da nosim v sebi 

boleč ino povezano z dejanjem abortusa. Kot sem z e napisala, tez ko kaj interpretiram iz postavitve, ker 

je lahko kaj č isto drugega, kar sploh ne potrebuje razlage, ampak samo sprejemanje. V vsakdanje 

z ivljenje lahko potegnem iz tega tudi to, da sem soč utna do vseh, ki so povezani z dejanjem abortusa. 

Morda pa se mi bo kdaj v z ivljenju pokazalo s e kaj drugega, kar moram sprejeti.  

  

Včasih ti je namenjena druga pot 

 

Izkus njo organizačijskih postavitev sem imela v moji prvi sluz bi. Vsaj mislim, da sem bila del tega. 

Č eprav se vč asih potem tudi prepletejo z osebnimi in druz inskimi zgodbami. Prav neverjetno je, kaj vse 

je v eni organizačiji pomembno, da se upos teva, da se pogleda. Moja izkus nja je, da vč asih ne mores  biti 

v nekem sistemu, da je res tvoja pot drugje. In tudi vsaka organizačija ima svojo pot.  
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Dolgo sem se upirala temu in nisem mogla razumeti. Postavitve mi vedno znova dajo ravno to s irokost 

pogleda, doz ivljanja in tudi odzivanja. V resniči je zelo preprosto, kot z ivljenje. A tolikokrat radi 

kompličiramo in delamo velike drame. To metodo bi več krat rada s e bolj vnesla in uporabljala vsak dan. 

Morda pa jo z e uporabljam, ko se zavedam, da vsega dokonč no ne morem vedeti, niti obsojati. Potrebna 

pa je akčija, najprej pri samem sebi. Vč asih bi kar vsako situačijo z elela »postaviti«. Verjamem, da je to 

moz no ali se čelo dogaja. Vendar res moj um zelo deluje in potrebuje razlage. Tako se uč im videti s e 

izven tega in s irs e.  

Metodo postavitve bi priporoč ala drugim, ko so pripravljeni videti s e dlje, s e bolj s iroko in ko jim lahko 

njihov um popolnoma zmede in dobijo mnoge aha efekte. Metoda postavitev je z e kar poznana. Tako z e 

v različ nih okoljih sreč am ljudi, ki jo poznajo. Vs eč  mi je, ker potem vemo o č em govorimo in se lahko 

tudi prepustimo, da »teč e«.  

 

 
Sibila Nidorfer:»Življenje me vedno znova preseneč a, kako skrivnostno je, 
pa vendar tako preprosto in č udovito. Rada imam ljudi in gibanje. Oboje mi 
je kdaj zahtevno, vendar je na konču in z e na sami poti, toliko č udovitega«. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- KO NI NIČ VEČ DELOVALO, SEM SPOZNALA POSTAVITVE   

 

Šaha Faljić: »Sem S aha Faljič , stara 58 let, rojena v Bosni in Herčegovini. V Maribor sem pris la 1981. 

leta in zaposlena sem v vrtču. Sem tiha in č uječ a oseba. Prvič  sem se sreč ala s postavitvijo druz ine pred 

mnogimi leti , bilo je 2012. To je takrat bil za mene č udez , č eprav sem vedno č utila, da se nekaj več jega 

dogaja v meni, a o tem nisem mogla govoriti, s tem pa je bilo tez ko z ivet.         
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Odločila sem se za delavnico postavitev družine 

 

 Pravili so mi, da imam č udoviti odnos s mamo, globoko v sebi sem č utila nekaj drugega, kaj, nisem 

razumela, isto se dogajalo v mojem partnerskem odnosu. Na videz je izgledalo vse č udovito in mnogi so 

si z eleli takega odnosa, jaz sem pa č utila, da nekaj ni tako kot si si z elim , da izgleda moj partnerski odnos. 

 

Žaradi vseh teh obč utkov sem se odloč ila, da ne morem s tem z iveti in morem poiskati razlago za to. 

Žato sem se odloč ila obiskat delavničo postavitev druz ine.  

Na mojem prvem obisku delavniče postavitve druz ine pri Natas i Č ebulj sem imela obč utek, da mi bo 

srče skoč ilo iz prsnega kos a, bilo me je zelo strah. Stvari so se dogajale spontano in v tis ini z malo 

govorjenja. 

Od takrat so druz inske postavitve postale del mojega z ivljenja, nekaj se premaknilo v meni. Stvari sem 

zač ela gledati č isto drugimi oč mi in ugotovila sem, od kod izhajajo omejujoč i obč utki.  

Sama sem imela tudi več  svojih postavitev in po vsaki se mi je en del mojega z ivljenja zdel bolj blizu. V 

partnerskih odnosih se moje č utenje spremenilo, odnos s otroči je postal bolj razumevajoč  in konč no 

sem bolj razumela samo sebe. 

Žato bi metodo Postavitev druz ine priporoč ala vsem tistim, ki č utijo, da se jim je v enem delu z ivljenja 

nekaj zataknilo in ne gre tako, kot bi si z eleli. S postavitvijo ugotovimo, od kod in zakaj izhajajo nas e 

omejitve. Hvalez na sem ge. Natas i Č ebulj in vsem njenim sodelavkam za njihovo znanje, ki ga srč no delijo 

z nami.«  

 

Šaha Faljić.: »Sem S aha Faljič , č utna oseba, ki rada bere. Sprehodi po naravi 

so moja ljubezen. Moj notranji svet je moja delavniča. Imam tudi dva č udovita 

otroka.«  
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V. KLJUČNI DOGODKI INSTITUTA FEBRUARJA 2020 
 

POSTAVITEV DRUŽINE-  ZA ZDRAV ODNOS MED 
STARŠI IN OTROCI NI NIKOLI PREPOZNO  
 
Maribor, 1. februar 2020 

 
POSTAVITEV DRUŽINE - ODNOS  STARŠI-
OTROCI;OTROCI-STAREJŠI STARŠI  
 
Ljubljana, 8. februar 2020  
 
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. Postavitev druz ine je metoda za vse, ki ste 
odloč eni pogledati na svoje tez ave ali na tez ave svojih otrok – z drugega, 
s irs ega zornega kota, prevzeti svojo odgovornost in ste odloč eni za 
spremembo v sebi, ki vam omogoč i, da ste v stiku s svojimi viri moč i. 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 Z MALIMI 
POSTAVITVAMI  
 
Ljubljana, 7. februar 2020 
 
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.   
                                                           Več na: www.sistemske-postavitve.com   
                                                                                                                                   
CIKEL PREDAVANJ ZA STARŠE: KDAJ SEM KOT STARŠ 
V SVOJI POLNI MOČI IN KDAJ JE V POLNI MOČI NAJIN 
OTROK  
 
Ljubljana, 12. februar, 11. marec, 8. april, 6. maj 2020 
 
Bolj kot smo kot starši bliže sebi, močneje podpiramo otroka. Prav nič 
posebnega nam ni potrebno napraviti. Naša drža do življenja, naše 
zaupanje v življenje nam ponuja korake, ki podpirajo. Na srečanjih se 
bomo posvetili razpisani temi, nato bomo skozi praktične primere 
raziskali možnosti za razširitev zavedanja o lastnih konkretnih 
»kratkih stikih« in našli lasten ukrep, da prerastemo svojo nezavedno 
stisko, ki nam prepreči, da delujemo podporno, ko otrok ali partner to 
potrebuje.                           Več na: www.sistemske-postavitve.com 

SPREJEMANJE ODLOČITEV V ORGANIZACIJI Z 
METODO SISTEMSKA ORGANIZACIJSKA POSTAVITEV  
 
Ljubljana, 13. februar 2020 
 
Ste v situaciji, ko se morate odločiti o poslovnih spremembah, 
projektih, lastni karieri …? Strokovnjaki za organizačijske postavitve so 
ugotovili, da so mnogokrat v ozadju skrite dinamike, ki onemogočajo 
tok uspeha in naše učinkovito odločanje in le-te postanejo vidne, ko na 
aktualno situacijo pogledamo s sistemskega zornega kota, z 
organizačijsko postavitvijo. Tako dobimo ključne korake v včasih 
navidezno povsem “meglenih” primerih, kako iti naprej. Na delavnici  
boste praktično spoznali metodo sistemskih postavitev in dobili 
vpogled v to, kako celostno pogledati na spečifično poslovno tematiko. 
Lahko pa boste delali tudi na svojem konkretnem primeru, npr. kako 
do večje produktivnosti, prodaje, boljšega odnosa s partnerji… 
 
                                                             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/
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 
 

V naslednji s tevilki Sistemski zavedanj bo govora o tem kdaj nam pri nas em delu, ko si na primer z elimo 

boljs ih delovnih rezultatov, odnosov s sodelavči in partnerji…., lahko pomaga metoda sistemska 

postavitev v organizačijah in podjetjih.  

 

 

Foto: Pixabay 

 

 


