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Zgodaj prekinjen tok ljubezni lahko najboljše nadoknadi prav mama.                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                             Pri majhnih otrocih ji to zlahka uspe. 

                                                                                                                                                                                                          Otroka objame z rokami in ga z ljubeznijo  stisne k sebi  

dokler se prekinjen tok ljubezni, ki se je spremenil v jezo in žalost,                                                                                                                                                                                                                

ponovno ne odpre in steče k mami.  

                                                                                                                                                                                                     Tudi odraslemu otroku lahko  

                                                                                                                                                                                                mama na takšen način pomaga, ko je bil prekinjen tok ljubezni 

                                                                                                                                                   med njo in otrokom.  

                                                                                                                                                    Vendar se mora to zgoditi v času,  

ko je bil prekinjen tok ljubezni                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                              med njima. 
 

                                                                                                                                                                        Bert Hellinger v knjigi Sreča, ki ostane  
 
                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                        

 

                  SISTEMSKA ZAVEDANJA 

                                      Mesečnik Inštituta za sistemske postavitve  
                                             št. 20. december 2018 
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Naslov: Sistemska zavedanja, december 2018, številka 20 
 
Izdajatelj:  
Inštitut za sistemske postavitve 
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana  

 

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

Elektronski naslov: sistemske.postavitve@gmail.com  

Kontakt: (+386) 41 975 008 

Urednica: Damijana Žišt  

Lektorirala: Aleksandra Repe 

 

 

V kontekstu družbene odgovornosti (zmanjšanje stroškov, onesnaževanja okolja) so novice v elektronski obliki. Za vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji. 

Mnenja avtorjev niso nujno tudi mnenja uredništva. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem uredništva.  
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I. UVODNIK  
 
Pozdravljeni drage bralke in bralci,  

 

pred vami je nova, 20. številka mesečnika Sistemska zavedanja, ki ga izdajamo na Inštitutu za sistemske 

postavitve.  In hkrati zadnja številka leta 2018. Še nekaj dni in zakorakali bomo v novo leto, leto 2019.  

Morda je ravno ob prelomu leta priložnost, da se znova malo posvetimo sami sebi in tistim, ki jih imamo 

najraje, četudi morda niso več tukaj na zemlji z nami. So pa v naših srcih in mislih, vedno bodo tam. 

Zato ob koncu iztekajočega se leta v mesečniku znova govorimo o Postavitvi družine, ki nam jo je podaril 

naš velik učitelj in oče metod Bert Hellinger, ki je decembra dopolnil 93. let. Z neizmerno hvaležnostjo 

njemu in drugim mojim učiteljem, Hellingerjevim učencem, lahko z mirom v srcu rečem, da je življenje na 

nek način lažje, odkar poznam in uporabljam omenjeno metodo. Postavitev družine nam daje drugačen 

vpogled v naše življenje in naše družinske korenine, saj z njeno pomočjo vidimo dogodke, ki so se 

generacije nazaj zgodile v našem družinskem sistemu. Pogosto gre za travme, ki imajo za posledice veliko 

bolečine, ki se iz generacije v generacije kot vzorec prenašajo na naslednje rodove in izključen družinski 

član,  in se kažejo kot bolezni, težave v odnosu s starši, brati ali sestrami, s partnerjem, v službi …. Nekaj dni 

nazaj sem s prijateljico govorila o njeni sestri, ki so ji odkrili redko bolezen, ki se lahko sprevrže v hudo 

bolezen, tj. raka. Tudi njun oče je umrl za rakom in njegovi starši ter bratje in sestre. Spraševala me je, ali bi 

sestri pomagala metoda Postavitev družine. Povedala sem ji, da bi 

postavitev, če bi jo imela sestra, nedvomno pokazala, kje v družinskem 

sistemu se je zgodila neka travma, ko je bil nekdo v družinskem sistemu 

izločen in je sestra na nezavedni ravni povezana z njim. Ko bi na dogodek z 

ljubeznijo in spoštovanjem pogledala, bi ljubezen v njihovem družinskem 

sistemu znova stekla, saj bi družinski sistem znova sprejel izločenega 

člana in vzorec te bolečine se ne bi več prenašal iz roda v rod.  In tudi njej 

bi se življenje nedvomno izboljšalo; morda bi spoznala uspešnejšo metodo 

zdravljenja njene bolezni ali pa kaj drugega.  

Zato vam ob koncu leta, dragi bralci in bralke, želim veliko ljubezni v sebi 

in okoli vas, naj teče v vas in skozi vas. Tudi če se vam dozdeva, da ljubezni 

ni v vas, verjemite, da je, samo najti jo morate. Srečno v letu 2019.                                              

                         Damijana Žišt  
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II. OČE METODE POSTAVITEV DRUŽINE PRAVI, DA JE MAMA METODE  

 

Foto: Pixabay 

 

Oče metode Postavitev družine je danes 93-letni Bert Hellinger iz Nemčije. Hellinger je na primer prek 

družinskih postavitev prišel do tega, da je vsaka bolezen nekakšen poštar, ki nam kaže, da se z nečim v 

našem družinskem sistemu nismo soočili.  Metoda je zasnovana na fenomenološkem pristopu in jo je s 

svojim dolgoletnim delom razvil Hellinger, duhovnik, filozof in psihoterapevt. Razširjena je po v več kot 40 

državah sveta, tudi v Sloveniji. Kot mladenič, mobiliziran v nacistično vojsko, je Hellinger izkusil vojno.   

Po njej je vstopil v duhovniški stan in dvajset let kot misijonar preživel med Zuluji v Afriki; tam je spoznal 

drugačen pogled na človeka in njegovo dušo, kot je v navadi v naši zahodni kulturi. Ta leta so močno 

vplivala na njegovo poznejše razmišljanje in delo. 

Zapustil je duhovniški stan in se posvetil študiju psihoanalize, skupinske dinamike, gestaltterapije in 

transakcijske analize. V svoji metodi je združil to znanje in lastna spoznanja, pridobljena z raziskovanjem 

skritih vezi, vzorcev in zakonitosti, ki delujejo, kadar so ljudje povezani v skupnosti.  

O Bertu Helingerju vedno govorimo, da je oče metode Postavitve družine, sam zase pa pravi, da je mama 

metode Postavitev družine. Vse, ki to metodo uporabljajo, je namreč obdaril, kot obdari mama otroka s 

svojo ljubeznijo. Zavedati se moramo, da brez naših staršev, še posebej mame, našega življenja ne bi bilo. 



6 

 

Zato je najbolj intimen odnos (in je bil tudi v preteklosti), ki ga doživimo v svojem življenju, odnos s svojo 

mamo. Hellinger pravi, da je mama največje božansko razodetje. Ko otrok začne govoriti, je običajno 

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

življenju se večkrat srečamo s situacijami, ko ne vemo, kako naj gremo naprej, ko obtičimo na mestu ali pa 

zbolimo. Takrat iščemo vzroke, zakaj je temu tako, saj si vendarle vsi želimo imeti lepše, boljše in bolj 

zdravo življenje. Zato je pomembno, da se zavedamo svojega življenja in svojih korenin, kar pa ni vedno 

lahko.   

Metoda Postavitev družine, ki jo zadnjih deset let poznamo tudi v Sloveniji, nam lahko zelo pomaga 

spremeniti pogled na življenje in narediti korak naprej v svojem življenju. V življenju smo lahko uspešni 

šele, ko smo v sožitju s svojim družinskim sistemom. Metoda nam pomaga tudi razumeti, zakaj nam nekaj 

v življenju ne gre dobro, in potem nam je lažje. Ko smo stranke v svoji postavitvi, se pred nami razgrne 

nekakšen zemljevid zgodovine naše družine in jasno nam je, da je zelo veliko stvari v našem življenju 

odvisnih od naših genov, naših staršev in vseh prednikov. Metoda je namenjena iskanju rešitev za težave v 

družini in nam pomaga, da pridemo v stik z ljubeznijo, ki nas resnično zdravi. S tem drugače sprejemamo 

sebe in svoje družinske člane. Uvid v družinski sistem nam daje novo življenjsko moč.  

Inštitut za sistemske postavitve oziroma njegova ustanoviteljica in direktorica Nataša Čebulj, Hellingerjeva 

učenka in trenerka, si že nekaj let prizadeva za širitev omenjene metode med ljudi. Zato poleg tega, da 

skupaj s sodelavci organizira številne delavnice, povezane z metodo Postavitev družine, izobražuje tudi 

moderatorje za sistemske postavitve v organizacijah in podjetjih. Letos pa je končalo izobraževanje osem 

moderatork za družinske postavitve, izobražuje pa se že druga generacija.  

 

 

Foto: Hellinger Sciencia 
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III. POGOVOR O SISTEMSKIH POSTAVITVAH 

- Z METODO RESNIČNO ODKRIVAM SEBE  - intervju z Jožico Balan 

 

  

Foto: Jožica Balan  

 

 

Kaj za vas in vaše življenje pomeni metoda postavitev družine po Bertu Hellingerju? 

 

Metoda postavitve zame pomeni vpogled v navidezno nevidne svetove življenja. Dobivam odgovore na 

svoja vprašanja, kako to, da se to dogaja, po katerih prenešenih vzorcih živim, kaj je tukaj resnično mojega, 

kaj sem prevzela od drugih, spoznavam svoj dele življenja, ki pripadajo meni …. Pojavijo se spoznanja, kaj 

so bolezni, od kod njihov izvor. Kar nam kažejo odvisnosti od alkohola, mamil, hrane, odnosov. Pravzaprav 

je to metoda, če jo sploh lahko tako imenujem, ki daje "rešitve" za VSE, kar nas v življenju omejuje in nam 

preprečuje, da stopamo naprej po svoji poti usode in poslanstva. Z metodo odkrivam resnične SEBE. 

 

 

Kdaj ste se prvič srečali z omenjeno metodo? 

 

Z družinskimi postavitvami sem se srečala leta 2003. Prek prijatelja sem dobila kontakt z Matejem Škufco, 

ki je bil moderator družinskih postavitev. In tako se je vse začelo.  

Brez da bi imela kakšno posebno vprašanje zase, sem takrat začutila, da moram sama doživeti družinske 

postavitve. 

Nisem pa želela ničesar vedeti vnaprej, kaj metoda družinske postavitve  sploh je,  kako deluje in kaj se z 

njeno pomočjo razrešuje. 

Preprosto sem “padla“ v sistem postavitev. Prvi dan in prva postavitev je bila zame "čudež", saj sem "imela" 

vlogo prababice (stare prek 90 let). Vloga me je obdarila z globino zaznave, vedenjem modrosti,  

zavedanjem vsega ... 
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Kdaj ste imeli svojo prvo postavitev? 

 

Moja prva postavitev je bila naslednji dan. Še vedno nisem imela vprašanja zase. Zato smo postavili mene 

samo. Tok dogodkov je pokazal, da sem zelo povezana s svojim starejšim bratom, ki je bil star le šest dni, ko 

je zapustil to obliko bivanja.  

Zame je pa še vedno obstajal, saj sem se kot punčka igrala bolj fantovske igre, imela fračo in drugo. Kot 

odraščajoča punca sem občudovala malo večje fante in vedno pričakovala, da se bo nekoč moj veliki brat 

vrnil. In res se je, na moji prvi postavitvi, srečala sva se, si podelila drug drugega in se poslovila. Šele po tej 

izkušnji sem dobila svoje tretje mesto v družini in spoznanje,  kdo v resnici sem in kje je moje mesto, kam 

spadam v družini. Po postavitvi je moja  zmeda okoli tega zginila. 

Nato sem več let sodelovala na družinskih postavitvah, imela sem veliko izkušenj. Glede lastnih postavitev se 

je dogajalo tako, da sem se zanje sproti odločala, ko se je pokazalo, da je potrebno, da se na kakšen konflikt 

ali moj problem "pogleda" širše in globlje. 

 

Se vam je po njej življenje kaj spremenilo? 

 

Postavitve so mi povsem spremenile dojemanje življenja.  

Spoznala sem globoko pripadnost moji družini in našo povezanost med seboj.  

V meni se je prebudilo večje sočutje, sprejemati sem začela drugačnost ljudi okoli sebe. 

Sčasoma se je moje "obsojanje", ker sem imela možnost širše zaznave, spremenilo v sprejemanje življenja 

takšnega,  kot je. Svet navidezno neviden je postal meni viden. 

Hkrati pa se je moja intenzivnost doživljanja čustev preoblikovala v opazovanje življenja in dogodkov na 

manj dramatičen način. Našla sem stabilnost v sebi.  

Zavedam se bolj sebe same in tega, kjer so moje meje, do kod lahko posegam, da je še varno zame in za 

druge. 

 

Moja "zvestoba" drugim,  živeti za druge, pomagati drugim, pomagati tudi tam, kjer te nihče ne prosi za to, 

je dobila novo obliko "biti zvesta sebi." 

 Moje "hitenje", da bi kaj zamudila, je dobilo upočasnjen korak. Vse je tukaj in zdaj. Imam čas posedeti s 

prijatelji, poklepetati, imam dovolj časa za igro z vnuki, imam čas zase, za svoje hobije … Kot da se je tisti 

"prehitri" tempo spremenil v brezčasje dogodkov, ki jim samo sledim. V moje življenje sta spet vstopila 

tista otroška radost in veselje, ki ga prepoznavamo pri majhnih otrocih. Seveda, da ne pozabim. 

Odnosi v moji primarni družini so dobili noto razumevanja, sprejemanja. Postali so pristni in odkriti in 

pogovori so zdaj povsem normalni.  
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 Osebno ste spoznali tudi očeta metode Postavitev družine Berta Hellingerja. Kaj nam lahko poveste o 

tem srečanju, njegovih postavitvah, ki ste se jih udeležili? 

 

Imela sem tudi priložnost srečati se z Bertom Hellingerjem, gospodom, ki je prenesel to metodo v svet. Z 

njim me je seznanil moj prvi moderator Matej Škufca. Moje prvo srečanje  z njim je  zame pomenilo "MOJE 

GLOBOKO  SPOŠTOVANJE "do vsega in vseh. Zame se je od takrat naprej spremenila zaznava dojemanja 

sveta. Čeprav pri njem nisem imela lastne postavitve, je zame pomenilo veliko spremembo v mojem 

življenju. Spoznala sem tudi druge moderatorje Gerharda Walperja, Karla Petra Strommerja, Jana Jakoba, 

Vedrana Klarjeva, Natašo Čebulj in Mateja Škufce. Zame  vsak od njih pomeni   skrivnostno odkrivanje 

melodije , ki jo oddaja njihova bistvo. 

 

 

Kako danes gledate na metodo postavitve družine?  

  

Spoznanje, da sem večino življenja služila drugim, doma, mami, očetu ... v službi sistemu, sem dokončano 

dojela na delavnicah, ko sem se izobraževala za moderatorja za organizacijske postavitve.  Gre za isto 

metodo Berta Hellingerja, preneseno v organizacije in podjetja. Za izobraževanje sem se odločila, ker sem 

želela razširiti svoj vpogled v tok dogajanja v moji službi. Med drugim me je zanimalo, kako to , da se ravno 

meni dogajajo "krivice" in podobno.  

Na izobraževanju sem spoznala, kje so moje meje, do kod lahko posegam, da je še varno zame in za druge. 

Zdaj sem preprosto hvaležna, da lahko delim sebe tukaj na Zemlji. Včasih je to imelo zame veliko težo. Zdaj 

tega ni več. Spremenilo se mi je zaznavanje in dojemanje življenja. 

 

 

Odprla so se mi vrata, skozi katera sem vstopila.  Za njimi je več svobode, hvaležnosti, radosti in 

sprejemanja vsega,  kar je. Hvaležna sem vsem, ki so mi na tej poti spoznanja pomagali videti "nevidno", 

zaznati brezpogojnost sprejemanja, čutiti brezmejnost širine, povezati nepovezanost v enost, čutiti 

ljubezen, ki ničesar ne pričakuje ... 

 

Ali bi metodo postavitev družine priporočali tudi drugim, zakaj? 

 

Metodo bi priporočila vsakomur, ki začuti, da spremeni kaj v svojem življenju. Seveda, če to sam začuti in 

bi rad, da mu tok življenja teče lahkotneje in bolj srečno.  
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IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  

 

O osebnih izkušnjah in učinkih smo se pogovarjali z udeleženci delavnic sistemske postavitve v 

organizacijah in podjetjih ter družinske postavitve pogovarjali z Marijo Luna in Miroslavom Javerškom.   

 

- JAZ POSTAVITVE POTREBUJEM IN ONE SO NEIZČRPEN VIR 

 

Marija Luna: "Z družinskimi postavitvami sem se prvič srečala leta 2000. Bila sem na nekem 

izobraževanju, kjer so bile skozi neko predstavitev predstavljene družinske postavitve. Še danes se zelo živo 

spominjam te predstavitve, tako močan vtis so naredile name. Kljub temu pa sem potrebovala še kar nekaj 

časa, da sem imela svojo prvo postavitev. Veliko spoštovanje, ki sem ga čutila od družinskih postavitev in 

njihovi moči, me je istočasno  pritegnilo in hkrati zavračalo. Najbolj me je odbijala avtoritativnost očeta 

metode Postavitev družine Berta Hellingerja, ko sem ga spoznala v živo. 

Kot sem kasneje ugotovila, je imelo to korenine v moji osebni zgodbi, pri težavah z mamino avtoriteto. 

Po drugi strani pa me je zelo privlačilo Hellingerjevo čudovito delo skozi družinske postavitve, služenje 

klientu skozi proces postavitev, njegovo spoštovanje do klienta in njegovega družinskega sistema ter 

spoštovanje njihovih usod. Vse to me je zelo privlačilo in mi je bilo zanimivo.  

 

Zame je bilo življenjsko poslanstvo 

 

Leta 2006 sem postala organizatorka delavnic po metodi postavitev družine pri Vedranu Kraljeti in  

kasneje Danielu Ritzu v Zagrebu. V tem času  mi je bilo najpomembnejše širjenje družinskih postavitev in 

spoznavanje drugih ljudi z omenjeno metodo.   

To sem vzela kot svoje življenjsko poslanstvo, zato sem se temu posvečala z vso svojo energijo in močjo.  

Kasneje sem končala izobraževanje za moderatorja družinskih postavitev pri Vedranu Kraljeti v Zagrebu in 

tedaj se je spremenila moja vloga v odnosu za družinske postavitve. In ta vloga traja še danes skozi nadaljnja 

izobraževanja pri Branki Devčić, Vladi Iliću, Jan Jacobu Stanu, Bertu Hellingerju, Christi Renoldnerju, 

Mariani Franke, Stephanu Hausnerju, Amriti Jung - Ansrong in Gerhardu Walperju. 

Med mojim prvim izobraževanjem za moderatorja družinskih postavitev sem tudi prevedla in objavila 

knjigo Stephana Hausnerja z naslovom Tudi za ceno življenja.  

Mnogokrat se sprašujem, kaj je v meni in postavitvah kar nas medsebojno privlači?  

Jaz postavitve potrebujem in one so neizčrpen vir. Gerhard Walper je lepo povedal na zadnjem seminarju 

novembra letos v Ljubljani, da torej ni dovolj, da se neka tema, ki bi jo rad razrešil klient, razreši 80 ali 90 

odstotkov, treba jo je razrešiti 100-odstotno. To pomeni, dokler se je ne obdela z vseh vidikov, torej neke 
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travme, ki je pustila velike posledice na nas in na naš družinski sistem. To sama vidim na svojem primer, 

kako pogosto je tema mojih postavitev smrt mojega najstarejšega sina. To se pokaže skoraj vedno, tudi če 

na postavitvi želim razrešiti neko svojo popolnoma drugo temo.  

 

Magnet, ki me znova in znova vleče 

 

Menim, da je najbolj presenetljivo na postavitvah to, da ko skušamo razrešiti nek naš problem, dilemo 

oziroma temo, da šele tedaj vidimo neverjetno povezanost našega življenja in vsega, kar se dogaja v njem z 

našimi predniki ali dogodki iz njihovega življenja. Z drugimi besedami, lahko bi rekla, da samo ponavljamo 

neke zgodbe naših prednikov. In ravno to me najbolj očara v postavitvah, da tudi mi  trpimo, umiramo, 

ljubimo s tako močjo, kot so vse to počeli naši predniki, da se v postavitvi pokaže, kdo v našem družinskem 

sistemu je bil izključen ali pozabljen. In ko to odkrijemo na postavitvi, ko smo prek nje povezani za našimi 

predniki, to vedno znova in znova oplemeniti moje srce in dušo, ne glede na to, ali sem v neki drugi 

postavitvi samo predstavnik ali sem v svoji klient. In ravno to je magnet, ki me znova in znova vleče k 

družinskim postavitvam. To je zame neprecenljiv vir h kateremu se znova in znova vračam, iz njega 

jemljem moč in se krepim v svojem življenju.“ 

 

Marija Luna: “Moja delovna doba je že zdavnaj za mano in se je pravzaprav sploh več ne 

spominjam dobro, saj pripada preteklosti. Danes moje srce izpolnjujejo vnuki in 

družinske postavitve, za kar sem zelo hvaležna življenju. Hvala Bertu Hellingerju za 

postavitve in vse izkušnje, ki sem jih dobila skozi njih. Hvala vsem mojim učiteljem, ki 

ste mi morda kdaj bili naporni, lahko pa sem bila naporna jaz vam. Hvala vam zato, da 

sem lahko bila jaz v vsej svoji veličini.“  
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- ENERGIJSKO POLJE DOŽIVLJAM KOT LJUBEZEN 

 

Mirko Javeršek:“ Z družinskimi postavitvami sem se prvič srečal že pred leti, ko me je nanje povabila 

žena Suzana, ki je to duhovno psihoterapevtsko tehniko proučevala in študirala globlje. Postopoma sem 

tudi sam pričel odkrivati globino sistemske družinske teorije in spoznavati nemškega psihoterapevta Berta 

Hellingerja. Pritegnila me je njegova življenjska pot, ki jo je začel kot katoliški  

misijonar in me navdušila ob spoznanju, da še zdaj, v visoki starosti,  usposablja terapevte. 

 

Na začetku sem bil zelo začuden 

 

Priznati moram, da sem bil na začetku  zelo začuden, saj so bile moje prve delavnice zelo daleč od 

pričakovanj. Počasi sem spoznaval, da je potreben popolnoma drugačen pristop in namesto moške logične 

analitike ter razumske razlage vključiti duhovno odprtost. V nasprotnem primeru ne morem sprejeti 

energijskega družinskega polja, ki deluje kot nekakšen spomin. Kajti energijsko družinsko polje nima 

razsežnosti prostora in časa, zato v njem sodelujejo tako živi kot tudi pokojni družinski člani. Da sem to kot 

moški sprejel in dojel, sem potreboval kar nekaj časa. Družinsko polje teži k izravnavi in če je bil v 

preteklosti kateri od družinskih članov kakor koli izločen iz družinskega sistema pogosto eden od 

potomcev prevzame nase njegovo usodo. To se lahko izraža v obliki različnih težav: bolezni, občutkov 

zapuščenosti in izločenosti, slabih družinskih in partnerskih odnosov, ovir na poslovnem področju in 

drugo. 

Energijsko polje doživljam kot ljubezen, s katero se je mogoče uglasiti, če sem sam tako naravnan. Vsaka 

družinska duša teži k temu, da se odnosi v družini uredijo in da med člani pride do poravnave. To 

omogočijo udeleženci na postavitvi z namenom, da se na takšni postavitvi nekaj poravna, da tako naredim 

nekaj dobrega za druge in zlasti zase, tudi če to ni moja postavitev. 

Dogajanje na postavitvi na razumski ravni ne znam dobro razložiti. Zanimivo je, kako so stari občutki 

prišli na delavnico in kako so kasneje novi občutki ali novo energijsko polje, ki je manj obremenjeno, 

prišli nazaj na resnične družinske člane.  

 

Čuječnost je pomembna 

 

Da sem sposoben to začutiti, moram biti čuječ. Čuječnost je več kot le nespanje, izraža pozornost, 

pazljivost, skrbnost, je nasprotje od ravnodušnosti, nezanimanja, lahke preslepljenosti. 
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Mnogi so prepričani, da so lažne novice odločile volitve v ZDA, pa Brexit ipd.  Da svetovni splet povzroča 

nastanek skupin somišljenikov - sob, v katerih odmeva en in isti glas -  tako imenovani  echo chambers. 

Medijska krajina se je spremenila. Še pred 10. leti so obstajale koalicije medijev in politike. Vsaka veja 

politike je imela svoje medije.  V Franciji npr. Figaro in Le Monde. Veliki mediji in velike stranke so 

vsaka na svojem polu nadzorovale prostor javne razprave. Na svetovnem spletu teh ozkih grl ni. Vsak lahko 

deli svoje izkustvo ter komentira in priporoča drugim, kaj ga je nagovorilo ali dobesedno vrglo iz tira. 

Distribucija in komunikacija sta enostavni, vzpostaviti nov video je trivialno, potrebujem le račun na 

YouTubu.  Mnogo lažje kot nekoč je ustanoviti stranko. Za povezovanje ljudi zadostuje Facebook,  prav 

nobene potrebe ni po lokalnem odboru v vsaki vasi. 

Mogoče smo možje v današnjem času v prizadevanju za ‘imeti več’, kar malo zaspali. Niti toliko nismo 

budni in pozorni, da bi se zavedali, kako intenzivno se svet okrog nas spreminja. Smo se pripravljeni 

spremeniti tudi mi. Povem vam, da ja, kajti postati moramo bolj čuječi, drugače se bomo odtujili od naših 

najbližjih in sveta okrog nas. Dogajanje v okolju, ki nas obdaja, nam ne sme biti deveta briga ali španska 

vas. Izpuste toplogrednih plinov in onesnaževanje okolja poskušajmo zajeziti najprej pri sebi z 

zmanjševanjem potrošništva in uporabo obnovljivih virov. Sem pripravljen za krajše razdalje uporabiti 

kolo ali iti peš, se dogovoriti za deljen prevoz ali uporabiti vlak? Napolnite svoja srca z veseljem in radostjo, 

da boste lahko to ponudili najbližjim. Doživete božične praznike in vse dobro v novem letu.« 

 

Mirko Javeršek: Z ženo in tremi otroki živimo v Sori pri Medvodah. Veseli me delo z 

ljudmi, zato delujem v krajevni skupnosti in sem tudi član občinskega sveta. Poklicno se 

ukvarjam s proizvodnjo električne energije. Od prostočasnih dejavnosti obožujem 

kolesarjenje in tek na smučeh. Letos smo kolesarili od Ljubljane do Medžugorja, lani pa 

smo s kolesom prevozili romarsko pot Camino.«   
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V. KLJUČNI MEDNARODNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE V 
2019 
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VI. KLJUČNI DOMAČI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE V 2019 
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VII. NAPOVEDNIK VSEBIN  ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 
 

V naslednji številki Sistemskih zavedanj bomo govorili o tem, zakaj smo zvesti nekim svojim vzorcem iz 

katerih ne znamo priti, in jih vedno znova in znova ponavljamo, se iz njih nič ne naučimo. In kako nam pri 

tem lahko pomaga metoda Postavitev družine.  
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