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                                                                                         »Mnogi  občutki  so samo drugi izraz ljubezni in bolečine.  
                                                                                     Sovraštvo je na primer le drugi izraz ljubezni, ki nastane tedaj 

                                                                                        kadar je kdo prizadet v ljubezni.                
                                                                                             Kdo sovraži, si prepreči dostop do ljubezni.                            

                                                                                       Če pa reče:«Zelo sem te imel rad in me to zelo boli,«  
                                                                                                  potem tukaj ni več prostora za sovraštvo.  

                       
                                           

                                                                                                  Bert Hellinger v knjigi Priznati to, kar je  

 

 

 

 

                  SISTEMSKA ZAVEDANJA 

                                      
                                   Mesečnik Inštituta za sistemske postavitve  

                                             št. 23, marec 2019 
 

 

 
 

 
 
 



2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Naslov: Sistemska zavedanja, marec 2019,  številka 23 
 
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, 23. številka mesečnika Sistemska zavedanja, ki ga izdajamo na Inštitutu za sistemske 

postavitve. V njem vam bomo predstavili pogovor s Slovenko Mario Dolenc, ki že več kot pol življenja 

živi in dela v Avstraliji, ter izkušnje dveh udeleženk delavnic Postavitev družine.  

Maria Dolenc bo aprila izvedla nekajdnevno delavnico na Inštitutu za sistemske postavitve v Ljubljani, z 

njo pa sem se pogovarjala pred prihodom v Ljubljano.  

Ganila in hkrati navdušila sta me njena življenjska zgodba in njena moč, da po težki življenjski 

preizkušnji vzame življenje v svoje roke. In ravno zaradi težkega življenja v Avstraliji, ko je njen mož 

postal odvisnik od kockanja, je po težkih bojih sama s seboj, zbrala moč, da se je znova dvignila na noge. 

Postala je gestalt terapevtka. Ko pa se je pred leti v Avstraliji srečala z metodo Postavitev družine po 

Bertu Hellingerju, jo je metoda povsem prevzela, ko je videla, kako lahko pomaga ljudem.   

Večkrat je šla  k Hellingerju v Nemčijo, se izobrazila za moderatorko postavitev družine in metodo že 

leta, poleg ostalih znanj, ki jih ima, uporablja pri delu s svojimi klienti, med njimi je veliko odvisnikov. Ob 

prijetnem pogovoru z njo sem začela razmišljati, s koliko vrstami odvisnosti in tudi boleznimi 

se srečujejo posamezniki. Pri marsikomu gredo odvisnosti ali bolezni (zdravniki pravijo, da je tudi 

odvisnost neke vrste bolezen) iz roda v rod, kar je mogoče najbolj razvidno pri odvisnosti od 

alkoholizma, kar je v Sloveniji ena najpogostejših odvisnosti. Že Bert Hellinger, oče metode postavitev 

družine, je skozi številne postavitve družine, ki jih je naredil s svojimi 

klienti, ugotovil, da s pomočjo postavitev lahko vidimo, kaj se je dogajalo 

v klientovem družinskem sistemu – po navadi se je zgodil nek 

travmatičen dogodek, da je bil zato nekdo v družinskem sistemu izločen, 

izobčen. In da je morda nekdo, mnogo rodov kasneje, ki je postal 

odvisnik ali pa je zbolel, na nezavedni ravni povezan s tem družinskim 

članom, ki ga je družinski sistem izločil. Hellinger pravi, da imajo vsi 

pravico pripadati družinskemu sistemu, ne glede na to, kdo so in kakšne 

so njihove usode. Pri tem pa je pomembno, pravi Maria Dolenc, da za 

svoje vedenje in življenje, četudi smo na primer odvisniki, prevzamemo 

odgovornost in da s spoštovanjem gledamo na svoje prednike ter da 

spoštujemo njihovo usodo. Pri tem pa nam lahko pomaga postavitve 

družine: da torej ob vnovičnem sprejemanju tistega, kar se je zgodilo v 

našem družinskem sistemu, ljubezen, in s tem življenje, lahko znova 

steče.                                                                                                    Damijana Žišt 
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II. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV 

 

- BOLEZEN JE POGOSTO DARILO, KI ODPRAVLJA BLOKADE -  Intervju z Mario Dolenc  

 

Na fotografiji Maria Dolenc in ustanoviteljica ter direktorica Inštituta za sistemske postavitve Nataša Čebulj v 

Avstraliji.  Foto: Nataša Čebulj  

 

Na Inštitut za sistemske postavitve na povabilo ustanoviteljice in direktorice Nataše Čebulj prihaja 

Maria Dolenc, Slovenka, ki že 48 let živi in dela v Avstraliji.  Izvedla bo delavnico Postavitev družine z 

naslovom: O zdravju in bolezni posameznika, parov, staršev in otrok. O konfliktu, spravi in sreči. O domu, 

domovini, zemlji in prostoru. Glavna tema seminarja in delavnice je Zdravljenje s postavitvami, ki 

vključuje tudi delo po metodi Katie Byron.  

Delavnica bo potekala od 11.–14. aprila 2019 na Inštitutu za sistemske postavitve na Mencingerjevi 7 v 

Ljubljani in je še nekaj prostih mest za prijavo. Zato vas prisrčno vabimo, da nam se pridružite!  
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Maria Dolenc je gestalt terapevtka in moderatorka sistemskih postavitev, svetovalka za težave z 

odvisnostmi ter trenerka in akreditirana supervizorka PACFA s 25-letnimi izkušnjami na področju 

terapevtskega dela.  

 

Zadnjih 12 let dela kot družinska terapevtka pri South Pacific Private in je klinična supervizorka. Je ena 

od vodilnih pri Gesthalt Therapy Sydney. Sistemske postavitve je pripeljala v Sydney.  

Več kot deset let izvaja delavnice sistemskih postavitev po celem svetu in vodi treninge za moderatorje 

sistemskih postavitev. Organizirala je prva tri intenzivna mednarodna izobraževanja s področja 

sistemskih postavitev v Avstraliji - Australasina Constellations Intensive. 

Sistemske postavitve in metoda Byron Katie je pristop, ki človeka podpre pri osvoboditvi pred 

trpljenjem, odkrije skrite dinamike in zdravi zapletanja v odnosih in družinskih sistemih. Mariina 2,5-

dnevna delavnica klientu ponuja potencial, da preusmeri svoj pogled na sebe, na svojo družino in da na 

življenje gleda z razumevanjem in se mu zna prilagajati.  

 

Delavnica je namenjena vsem, ki želite poglobiti razumevanje fenomenološkega pristopa Sistemskih 

postavitev, tistim, ki se zavedate pomena lastnega zdravja, in si želite tega zase, za svoje najdražje, svoje 

podjetje in zaposlene ter tistim,  čutite, da je za vašimi težavami nekaj, kar ne morete doseči le z umom. 

 

Z Mario Dolenc smo pred delavnico v Ljubljani opravili krajši intervju.   

 

Maria, ki se je rodila v družini z osmimi otroki, sama je sedma prijokala na svet, je s starši, brati in 

sestrami odraščala v okolici Domžal na kmetiji. Ko je bil prvi sin star dve leti, sta se z možem leta 1970 

odločila, da gredo v Avstralijo. Dogovorila sta se, da bosta ostala dve leti, nato pa se bodo vrnili domov. On 

se je zaposlil kot avtomehanik, sama pa je delala kot šivilja Življenje pa se je obrnilo drugače, kot sta 

načrtovala.  

 

 

Zakaj ste ostali v Avstraliji? 

 

Mož je začel kockati in nismo imeli denarja, da bi se vrnili domov v Slovenijo. Hudo je bilo, sprva nisem 

vedela, kaj se dogaja z njim. Skozi leta trpljenja pa sem spoznala, da se bori z odvisnostjo od kockanja in 

iger na srečo.  Zato sem tudi sama postajala čedalje bolj depresivna in nisem videla izhoda. V Avstraliji se 

nama je rodil še drugi sin. Z njegovo odvisnostjo sem se spopadala več let, bila sem depresivna in na 

koncu doživela živčni zlom. Šele tedaj sem se zavedla, da moram ukrepati in da moram vzeti življenje v 

svoje roke.  Vendar pa danes vem, da je bil moj mož najboljši učitelj, od katerega sem se veliko naučila o  

http://www.mariadolenc.com.au/
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odvisnosti, kako se spopadati z njo in kako pomagati drugim, ki so odvisni od alkohola, mamil, iger na 

srečo …  To, da sem zaradi njegove odvisnosti padla na dno, saj je trpela cela družina, in sem se znova 

dvignila, veliko naredila na sebi in da lahko pomagam drugim, je zame veliko darilo, čeprav je bilo tedaj 

zelo hudo. 

 

 

Kdaj ste se prvič srečali z družinskimi postavitvami?  

 

 

Z metodo Postavitev družine sem se srečala približno 15 let nazaj na Gestalt konferenci v  Sydneyju.  

Tedaj sem bila že gestalt terapevtka (gestalt terapija je eksistencialna/izkustvena oblika psihoterapije, 

ki poudarja osebno odgovornost in se osredotoča na posameznikovo izkušnjo v sedanjem trenutku, na 

odnos terapevt klient, na okolje in socialni kontekst posameznikovega življenja ter na samoregulacijsko 

uravnavanje ljudi v situaciji. op. av). Na tej konferenci je nekdo predstavil metodo Postavitev družine, ki 

me je zelo potegnila. Tedaj sem dojela, da bi lahko moje delo s klienti, s katerimi sem delala kot gestalt 

terapevtka, dopolnila s postavitvami družine. Zato sem začela iskati informacije o metodi in njenem 

avtorju, Bertu Hellingerju. Metoda me je zelo potegnila, zato sem se začela izobraževati za moderatorko 

družinskih postavitev pri Bertu Hellingerju v Nemčiji. In tudi sicer sem šla k njemu na delavnice, 

kadarkoli sem lahko. Ker se mi zdi zelo pomembno, da tisti, ki delamo s klienti, delamo veliko na sebi.  

 

Metode ste se učili pri njenem ustanovitelju Bertu Hellingerju. Kaj nam lahko poveste o njemu? 

Berta Hellingerja zelo spoštujem, kot človeka in kot očeta metode Postavitev družine. On je ugotovil, da 

je včasih treba ven iz cone udobja, četudi je v njej morda težko, vendar nam je v njej vse znano.  Vendar, 

če smo predolgo v coni udobja, ne gremo naprej, ni napredka, stojimo na mestu. Zelo dragoceno mi je 

tudi njegovo spoznanje, da ljudje funkcioniramo tudi na neki višji, duhovni ravni in da se veliko stvari v 

našem življenju dogaja na nezavedni ravni.  

Povsem dragocene pa so njegove izkušnje, do katerih je prišel skozi delo s klienti po metodi postavitev 

družine, da je vsak posameznik zelo povezan s svojim družinskim sistemom, da se nekateri vzorci 

prenašajo iz roda v rod in da imajo zato posameznik lahko težave v življenju.  

Pri svojem delu uporabljam veliko znanj in orodij, ki sem se jih naučila pri Hellingerju, vendar pa pri 

svoje delu s klienti vnašam veliko tudi svojih drugih znanj in izkušenj.  

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Psihoterapija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Osebna_odgovornost&action=edit&redlink=1
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Se morda spomnite svoje prve postavitve, kaj ste želeli razrešiti? 

 

Imela sem težavo s svojo staro mamo, nisem je sprejemala, ker je oddala moja mamo, ko je bila še otrok. 

Zato sem bila zelo jezna nanjo. Vendar pa sem po postavitvi razumela, zakaj je to storila, in nisem bile 

več jezna nanjo.  

 

Kdaj ste sami kot moderatorka začeli delati družinske postavitve? 

 

Pred dvanajstimi leti sem delala v Centru za zdravljenje odvisnosti in depresije South Pacific Private v 

Sydneyju kot gestalt terapevtka. Potem se pri Bertu Hellingerju, kot sem že omenila, začela izobraževati 

za moderatorja družinskih postavitev, ki jih zdaj delam deset let. Moje delo z odvisniki je bilo zelo 

zanimivo, saj sem delala v omenjenem centru, ki je skozi leta postala nekakšna bolnišnica, v skupinah in 

individualno kot družinska terapevtka in supervizorka.  

Skozi gestalt terapijo sem spoznala, da lahko klientu pomagamo, vendar je nekaj manjkalo, nekaj, kar je 

povezano s sistemi, s klientovo preteklostjo, družino, kjer se običajno skriva vzrok za nastanek njegove 

odvisnosti. Pri gestalt terapiji terapevt pomaga le klientu, postavitev družine pa pomaga klientu in 

njegovemu družinskemu sistemu. Zato mi je bilo poznavanje metode postavitev družine zelo dragoceno 

pri delu s klienti, še posebej odvisniki.  

V omenjenem centru sem delala petnajst let, zdaj le še občasno.  Vendar pa še vedno izvajam delavnice 

postavitve družine in izobražujem bodoče moderatorje družinskih postavitev.  

 

Zakaj nekdo postane odvisnik? 

 

Vsak klient, ki je odvisen od nečesa, alkohola, droge, iger na srečo … ima svojo življenjsko zgodbo, ki 

ima korenine v njegovem družinskem sistemu. Pogosto gre zasvojenost od nečesa iz roda v rod. 

Pogosto mi odvisniki rečejo, “Maria, imam toliko energije, ne vem, kam naj jo usmerim, zato se na 

primer drogiram, imam toliko različnih občutkov. Prosim, pomagaj mi.“  Zelo rada delam z odvisniki, pri 

tem uporabljam gestalt terapijo in metodo postavitev družine, ki nam običajni pokaže vzroke, zakaj je 

nekdo postal odvisnik. Vzroki v glavnem tičijo v nekih travmatičnih dogodkih, ki so se zgodili v njegovi 

družini, lahko že generacije nazaj.  
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Ko odvisniki skozi terapevtski proces dojamejo, da so dovolj trpeli, je zelo pomembno, da vedo, da je 

treba prevzeti odgovornost za svoja dejanja in za svoje življenje, kar pa ni vedno lahko. Vendar pa zelo 

pomaga, da se lahko pomaknejo naprej v življenju. 

 

Mnogi posamezniki zbolijo in ne vedo, kaj se jim dogaja. Zakaj zbolimo?  

Težko je odgovoriti na to vprašanje, ker obstaja več razlogov, zakaj zbolimo.  Za posameznika pa lahko 

dobimo odgovor, zakaj je zbolel, in sicer na postavitvi družine, ko pogledamo, kaj se je dogajalo v 

njegovem družinskem sistemu. Je pa tudi zelo pomembno, da vemo, da postavitve ne pokažejo vedno 

vsega in je za klienta morda dobro, da še kaj več naredi za svoje zdravje. Vendar pa je bolezen pogosto 

darilo, ki odpravlja blokade, kar se pogosto pokaže na postavitvah. Ker takrat, ko se zavemo, da smo 

bolni, in bi si radi pomagali, to za nas pomeni darilo, da lahko gremo naprej v življenje. In pri tem nam 

lahko zelo pomaga metoda postavitev družine.  

 

Kako nam lahko postavitve pomagajo pri izboljšanju zdravja? 

 

Pogosto ne vemo, zakaj zbolimo oziroma trpimo. Na postavitvi družine pa se pogosto pokaže, da je 

klient, ki je zbolel na nezavedni ravni povezan z nekom, ki je bil izključen v klientovem družinskem 

sistemu. In to se kaže skozi bolezen. Družinske postavitve nam lahko pomagajo, da se povežemo s 

svojimi predniki, da najdemo svoje mesto v družini. Vendar je pogosto to mogoče šele, ko oni najdejo 

svoje pravo mesto, ki jim pripada. To za vsakega od njih pomeni tudi prevzeti odgovornost, saj bo le tako 

lahko življenje teklo naprej.  

 

Prosim, povejte nam o sistemskih postavitvah in metodi Byron Katie. Za kakšen pristop gre? 

Po navadi v svoje delo vključujem še m Byron Katie, ker se najino delo dopolnjuje. Ljudje pogosto živijo 

v nekih zgodbah, projekcijah glede svojega družinskega sistema, ki niso vedno nujno resnične in pri 

tem jim pomaga Katie.  

Pogosto nase na nezavedni ravni tudi pritegnemo ravno tisto, česar se bojimo oziroma ne želimo, da se 

nam zgodi, saj nas je nečesa strah in o tem zelo razmišljamo. In potem se res zgodi nekaj, kar nam ni 

prijetno ali je celo slabo za nas.  Vendar pa sem ugotovila, da klientom pri tem, kaj se je res dogajalo v 

njihovem družinskem sistemu, lahko pomagajo videti delavnice po metodi postavitev družine.  
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Kako svoje široko znanje uporabite za pomoč ljudem v težavah? 

 

Skozi leta svojega dela sem ugotovila, da mi moja znanja in izkušnje pomagajo pri delu s klientom, ki ima 

svoje vire za preživetje. Moja naloga je, da jim pomagam videti njihove vire, da se lažje oprejo nanje in 

da jim pomagajo skozi življenje. Zato je za kliente, ki pridejo na moje delavnice, opravljenega že pol dela, 

s tem, ko pridejo, ostalo se potem z njihovo zavzetostjo in odprtostjo zgodi na delavnici.  

 

Komu lahko pomagajo sistemske postavitve? 

 

Sistemske postavitve lahko pomagajo vsakemu, saj vse, kar počnemo v življenju, počnemo znotraj 

nekega sistema, družinskega, prijateljskega, službenega … vse to so sistemi, v katere smo vpeti. Zato je 

zelo pomembno, da vemo; ko s sistemskimi postavitvami delamo s posameznikom, delamo s celotnim 

sistemom.   

 

S Slovenijo ste še vedno zelo povezani, čeprav že več kot pol življenja živite na drugem koncu 

sveta. Kako vam to uspeva? 

 

V Sloveniji imam še dve sestri in dva brata ter veliko nečakinj in nečakov ter drugih sorodnikov. Zelo 

smo povezani, pogosto pa se z njimi slišim tudi po skypu. Vsakih pet let za nekaj tednov pridem v 

Slovenijo in grem tudi na delavnice Berta Hellingerja v Nemčiji, da delam na sebi in nekaj zase. Saj le tako 

lahko delam s klienti.  Tako bo tudi zdaj, ko pridem v Slovenijo, ostala bom devet tednov, izvedla delavnico 

pri Nataši Čebulj, česar se že zelo veselim. Šla bom tudi na delavnice postavitev družine v Nemčijo na 

Hellingerjev inštitut ter drugo. Moram omeniti še to, da sta oba moja sinova pri meni končala 

izobraževanje za moderatorje družinskih postavitev, metodo uporabljata pri svojem delu z ljudmi. Sicer 

pa sem že babica in prababica, na kar sem izjemno ponosna. 
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IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  

 

Za tokratna Sistemska zavedanja sta o svojih izkušnjah o postavitvah družine spregovorili Marjana 

Križan Govedič ter Patricija Fornažar.  

 

-  V ŽIVLJENJU PREVZEMAM ODGOVORNOST LE ZA TISTO, KAR JE MOJE  

 

„Pred približno sedmimi leti mi je sestra omenila, da je odkrila izvajanje zelo skrivnostne in zanimive 

metode »Postavitev družine« pri Nataši Čebulj v Mariboru. Takoj sem se odločila, da hočem to videti in 

doživeti. Vesela sem bila, ker je bil tudi mož takoj za to, da greva skupaj. 

Nikoli ne bom pozabila tistega prvega stika s postavitvami v Mariboru. Niti približno nisem vedela, kaj 

lahko pričakujem. Sedeli smo v krogu, opazovala sem neznane obraze in v času, ko smo čakali na 

pričetek postavitev, ocenjevala ljudi. Posebej nek moški je po mojih merilih zelo izstopal in sem si 

mislila, le kaj takšen čudak počne tukaj. 

 

Nisem verjela, da je gibanje predstavnikov spontano 

 

No, in se je začelo. Nataša je pričela s svojim zanimivim uvodom, kjer je razlagala zakonitosti, ki so mi 

začele že takoj obračati dotedanjo logiko, kaj je prav in kaj narobe. 

Kmalu je poklicala mlad par, da prisedeta k njej in povesta, kaj hočeta v svoji postavitvi razrešiti. 

V sredino kroga je pričela postavljati predstavnike.  

Že čez nekaj trenutkov se je pričelo dogajati. Enostavno nisem verjela, da je gibanje in obnašanje 

predstavnikov spontano. Možu sem omenila, da sumim, da ima Nataša točno določene igralce, ki vedo, 

kako morajo vlogo zaigrati. Že čez nekaj trenutkov pa je Nataša v vlogo poklicala tudi mene. Nekaj minut 

nisem čutila ničesar, samo stala sem in nisem vedela, kaj naj si mislim. A kar naenkrat sem v polju na 

drugem koncu zagledala predstavnico, ki je v meni sprožila tako nepopisno jezo, da sem jo komaj 

obvladala. Ta predstavnica v tisti postavitvi je predstavljala mojo mamo. Tej mami nikakor nisem mogla 

reči JA. 

Na drugem koncu pa je bil postavljen tisti moški, ki sem ga imela za čudaka. On je predstavljal mojega 

očeta. Do njega sem takoj začutila močno naklonjenost in ljubezen. Čeprav sem bila samo predstavnica 
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oziroma sem prevzela vlogo neke ženske, ki je nisem poznala, sem jasno začutila, da v tej vlogi močno 

igram tudi svojo vlogo in odkrivam dinamiko svoje družine. 

Začudena sem prišla do spoznanja, da imam do mame ogromno zamer in jeze, čeprav se tega sploh 

nisem zavedala.  

Z mamo sva bili po mojem mnenju večino časa v zelo dobrih odnosih. Ob tem sem prišla do spoznanja, 

da v sebi nosimo občutke, spomine in globoke rane, ki se jih sploh ne zavedamo, ampak nam usodno 

krojijo življenje. 

 

Spoznanja, ki sem jih prejela na postavitvah, se ne dajo z ničimer primerjati 

 

Prvi obisk »Postavitve družine« me je fasciniral v dno duše. Postala sem precej redna obiskovalka 

postavitev družine. Ugotovila sem, da sem prišla do najglobljih spoznanj predvsem kot predstavnica v 

postavitvah, saj sem imela možnost začutiti najrazličnejša čustva in občutke oseb, ki sem jih 

predstavljala: od jezne hčerke, zasmehovane žene, prestrašenega otroka, še nerojenega otroka v 

maternici, težak občutek, ko ne čutiš ničesar, blag in ljubeč občutek smrti … 

Da sem bila lahko prisotna in sem smela vstopiti v tako različne zgodbe ljudi, je zame izreden privilegij, 

izredno bogastvo, saj sem na tak način prišla do zelo globokih uvidov, do katerih s samim razumom ne bi 

nikoli prišla.  

Prebrala sem ogromno knjig, hodila na mnoge delavnice, vendar se spoznanja, ki sem jih prejela na 

postavitvah, ne dajo z ničimer primerjati. 

 

Po mnogih obiskih postavitev sem se odločila tudi za svoje postavitve. Imela sem tri postavitve. 

Moram povedati, da se me je najbolj dotaknila postavitev v zvezi z mojo službo. V svoji službi sem 

ogromno pretrpela in prav ta temna, grozljiva občutja iz službe so me pripeljala do iskanja odrešitve, do 

iskanja vzrokov za težave. Z velikim strahom sem pristopila do te svoje postavitve. Čutila sem se tako 

močno obteženo, da se mi je zdelo, da me lahko spoznanje na postavitvi samo še globlje dotolče. 

A ni bilo tako. Iz postavitve se je pokazalo, da sem prevzemala ogromna bremena, ki niso bila moja. 

Nadrejena je vse odlagala name, svoje odgovornosti in kar je še huje, tudi svoje frustracije. Pred svojo 

nadrejeno v postavitvi sem morala dobesedno znositi velike količine paketov papirja in ji s tem vrniti 

nazaj vse, kar ni bilo mojega. To je bilo glavno sporočilo te postavitve. 

Da v življenju prevzemam odgovornost samo za tisto, kar je moje – to je bilo zame eno najbolj 

fantastičnih spoznanj. 

To spoznanje je moje dojemanje odgovornosti postavilo v čisto drugo pozicijo. V vsakdanjih situacijah 

znam hitro prepoznati, kaj je moje in kaj ne. Ta globok dotik spoznanja se močno odraža v vseh mojih 

odnosih, predvsem v odnosu do staršev, moža, otrok in vseh bližnjih. 
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V službi pa se situacija ni spremenila samo meni, ampak se je dinamika celotnega oddelka »čudežno« 

spremenila. Nikomur razen meni, ni bilo jasno, kaj se je zgodilo. 

 

Učenje se nikoli ne konča 

 

Kljub temu, da sem v življenju prišla do številnih spoznanj, vedno bolj ugotavljam, da je moje življenje še 

vedno neraziskana zgodba na številnih področjih in imam veliko razlogov za raziskovanje in učenje. 

Ko prideš do enega odgovora, se odprejo nova vprašanja in učenje se nikoli ne konča. Trenutno sem v 

obdobju, ko me boleči občutki, čutenja in doživljanja zopet močno priganjajo, da raziščem, kaj ali kdo me 

kliče, da ga s ponižno spoštljivostjo pogledam, začutim, prepoznam. Slutim, v katero smer bi morala 

najprej pogledati, kje se skriva moja odrešitev … 

Tako zelo sem hvaležna Nataši za njeno poslanstvo. 

Pri svojem delu se srečujem z najrazličnejšimi ljudmi, in čeprav je moje delo bolj strogo uradniško, se mi 

ljudje, ki se znajdejo v najrazličnejših težavah, večkrat odprejo in zaupajo svoje probleme. V takih 

situacijah ne morem ravnati drugače, kot da jih napotim na postavitve in jih skušam navdušiti s tem, da 

jim zaupam svojo zgodbo in svoja spoznanja, ki sem jih prejela na postavitvah. Najlepše je, ko v 

obupanih očeh zagledaš iskrico upanja za odrešitev. Ali potem nagovorjeni res poišče pomoč, pa je 

njegova odgovornost in odločitev.« 

 

 

 

Marjana Križan Govedič: »Po izobrazbi sem diplomirana upravna organizatorka in 

delam kot javna uslužbenka na upravni enoti.  

Moja velika ljubezen je delo na zemlji. Odraščala sem na kmetiji in se čutim zelo 

povezano z zemljo,  zelo uživam v naravi. 

 Moja velika želja je, da bi pisarniško delo lahko enkrat zamenjala za delo na kmetiji. 

Kljub temu da z možem nimava veliko zemlje, večino hrane pridelava doma. Imava 

štiri čudovite otroke, poročena sva 20 let. Zelo rada hodim v planine, vsak prosti čas 

porabim za branje knjig, predvsem s psihološko, duhovno vsebino.  

Približno osem let že redno hodim na jogo in qi gong ter spoznavam, kako 

pomembno je čutenje telesa, kako pomembno ga je poslušati, ker nam ima ogromno 

povedati.  V telo odlagamo ogromno frustracij in z določenimi vajami ga lahko močno razbremenimo. Zelo rada se udeležujem 

tudi različnih predavanj in delavnic. Skupen projekt z možem pa imava vključitev v zakonsko skupino, kar tudi vidiva kot zelo 

dobro priložnost za poglabljanje odnosa in povezovanja z drugimi.« 
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- KONČNO SEM ZAČELA UPRAVLJATI S SVOJIM ŽIVLJENJEM 

 

“Ko gledam današnji datum, se zavem, da je minilo skoraj sedem let, odkar sem v svetu postavitev. 

Vuaaaau, to je skoraj dolžina osnovne šole.  Da. V tem obdobju sem se veliko naučila tako o sebi kot 

drugih. 

Ko se ozrem nazaj, se spomnim zelo zahtevnega življenjskega obdobja. 

 Bilo je veliko pretresov.  V kratkem času sem izgubila temelje svojega življenja: delo in vse vire dohodka, 

spoznal sem, da ima moj mož tudi drugo stran, ki je do takrat nisem hotela videti, moji starši in bratje pa 

so se me skoraj odrekli. Tudi prijatelji so odšli in jaz sem komaj živela. Moji otroci so bili še zelo majhni 

in sin je vedno zahteval veliko pozornosti, in tudi danes je še vedno zahteven otrok. 

Spraševala sem se, ali me je ulovila kriza srednjih let? Zakaj je v mojem življenju nenadoma šlo vse 

navzdol?  Nič ni bilo tako, kot sem si predstavljala in kaj sem si želela v svojem življenju! Hotela sem biti 

dobra hči, dobra študentka,  kasneje dobra delavka, dobra žena in najboljša mama.  

Izredno obremenjena s skrbmi in žalostna zaradi vsega, kar se mi je začelo dogajati, sem začel padati v 

depresijo. V 2–3 letih je šlo iz slabega samo še na slabše, na vseh področjih življenja. Zdravniki niso imeli 

zadovoljive rešitve za moje težave: veliko skrbi, nespečnost, ki je trajala nekaj let, kronična utrujenost, 

huda razdražljivost, bolečine v sklepih. Bila sem popolnoma izgorela in to šele pri  35, 36 let! Počutil sem 

se popolnoma nesposobno za karkoli.  

 

Po postavitvi se je moj pogled spremenil 
 

 

Psihično sem bila nekako "živa", v resnici pa sem bila na pol mrtva. Počutil sem se dobesedno kot 

zombi. Bila sem brez perspektive, nisem našla poti iz slepe ulice, zato sem iskal pomoč psihologa. Že po 

2, 3 terapijah me je usmeril na družinsko postavitev k Vedranu Kraljetu.  Takoj sem se strinjala, da grem, 

čeprav nisem poznala postavitev. Ker je bilo zame zelo hudo, sem se odločila, da grem na postavitev. Šla 

sem v Pulo, kjer je imel Vedran postavitev. Bil je vroč poletni dan: soba s čudnimi ljudmi in veliko 

vprašanj v glavi. Kmalu sem bila povabljena v postavitev in v meni se je nekaj premaknilo.  

Nato sem kot predstavnica sodelovala še v nekaj postavitvah, moja postavitev je bila na koncu.  

Bila sem zelo nervozna, res nisem videla izhoda iz svoje situacije, nisem razumela, zakaj se mi vse to 

dogaja.  Moje telo je bilo popolnoma izčrpano. Vendar pa, ko sem se zjutraj zbudila po postavitvi, sem 

prvič drugače začela gledati na svoje življenje, na sebe, svoje starše, moža, otroke .... Tega dneva ne bom 

nikoli pozabila! Vzela sem si prost dan in šla sama na morje. Ležala sem v plitvini, v topli vodi. Ob 

šumenju morja, sem prisluhnila sami sebi in vse je končno imelo smisel.  
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Že dolgo preden sem spoznala metodo postavitev družine, sem iskala odgovore na svoje življenjske 

izzive, vendar nisem bila zadovoljna, ker  nisem mogla najti miru sama s sabo ali s kom drugim.  

To poletno jutro leta 2012 se je to končno zgodilo. Začutila sem globok mir in sproščenost, prvič sem se 

sprejemala takšno, kot sem.  

 

 

Končno sem našla mir v sebi 

 

Po postavitvi se mi je pokazal odgovor. Najboljše pa je bilo, da sem prvič v svojem življenju lahko 

sprejela sebe in svoje življenje. In bilo je v redu.  Naenkrat je sprejemanje staršev postalo tako enostavno 

... in potem je vse ostalo lažje. In to se je zgodilo po tem, ko sem sprejela svoje starše, potem je bilo vse 

veliko bolj enostavno in lažje.  Kmalu zatem se je vse začelo premikati. 

Kaj? ... Vse! Končno sem začela upravljati s svojim življenjem in počasi se je vse uredilo, vsi moji odnosi 

z mojimi najbližjimi;  končno je mama postala ok, brat in sestra tudi, malo kasneje je tudi oče postal 

povsem v redu, nato pa še vsi ostali. Spontano sem začela opravljati delo, ki sem si ga vedno želela, in tudi 

na način, kot sem si ga želela. Izboljšal se je tudi moj finančni položaj in v moje življenje je prišlo veliko 

novih ljudi ter veliko novih izzivov. Odnosi z nekaterimi ljudmi so se izboljšali, z nekaterimi sem se 

oddaljila, vendar to čisto v redu. 

Spoznavanje metode postavitev družine po Bertu Hellingerju in postavitve, ki sem jih imela, ali 

sodelovala v njih, so mi popolnoma spremenile življenje - končno sem našla mir v sebi in zato je zdaj vse 

lažje. Čeprav po izobrazbi nisem psiholog, pa lahko rečem, da sem s pomočjo omenjene metode in 

delavnic, ki sem se jih v vseh teh letih udeležila, zelo veliko naredila na svoji osebni rasti. Ker je zelo 

dragocena metoda in pomaga ljudem lažje živeti, sem se odločila za izobraževanje za moderatorja 

družinskih postavitev pri mojih mentorjih, Nataši Čebul in Vedranu Kraljeti. In verjamem, da bo ta moj 

korak moj družinski sistem zdaj podpiral!«  

 
Patricija Fornažar: »Sem vsestranska 45-letnica, Martinova in Laurina mama, ločena, 
samostojna turistična vodička. Izobrazila sem se za različne tehnike oziroma metode, 
kot so Reiki, Thetahealing, Shiatzue in nekatere druge holistične metode, kot so 
Fitoaromaterapia in Bachove kapljice. 
Živim v Poreču in se ukvarjam s turizmom, tako kot moja družina. Vedno sem se tudi 
zanimala za človeško psiho, zato že več kot 25 let proučujem alternativne pristope in 
metode zdravljenja. Kot zelo mlado dekle sem imela kronične zdravstvene težave, za 
katere uradna medicina večinoma ni imela rešitev, zato sem sama veliko raziskovala.  
Za študij sem izbrala svojo strast- jezike. Leta 2000 sem diplomiral iz srbske, nemške 
in italijanske književnosti na Univerzi v Trstu in potem dolgo delala v veliki turistični 
agenciji. Po rojstvu prvega otroka in njegovih zdravstvenih težav sem se začela  
intenzivno vračati k študiju in uporabi celostnih metod zdravljenja, ker nisem 
zadovoljna z alopatsko medicino.  Zato svoje znanje še bolj širim. Proučevanje naših 
čustev in  zdravljenje je zame postalo prava strast.  V prostem času rada berem, rišem, 
šivam, izdelujem nakit, potujem, delam jogo. Po sedmih letih sodelovanja v več kot 50 

delavnicah postavitvah družine se je moje življenje popolnoma spremenilo in končno lahko rečem, da sem resnično 
zadovoljna, ker je vse na svojem  mestu. V prihodnosti sanjam, da bom imela svoj wellness centra, kjer bom lahko združila 
vsa svoja znanja in dejavnosti. 
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA APRILA, MAJA IN JUNIJA  2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POSTAVITEV DRUŽINE Z MARIO DOLENC  
Ljubljana, 12. – 14. april 2019 
 
Postavitev družine: o zdravju in bolezni posameznika, parov, staršev 
in otrok o konfliktu, spravi in sreči – o domu, domovini, zemlji in 
prostoru. Seminar je namenjen vsem, ki želite poglobiti razumevanje 
fenomenološkega pristopa Postavitev družine. Vabljeni na poti ozdravitve 
duše, uma in telesa. 
 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 
 
SISTEMSKE POSTAVITVE: KAKO ČAS IN PROSTOR 
VPLIVATA NA ZDRAVJE, SREČO IN POSLOVNI 
USPEH? 
Ljubljana, 18. april 2019  2019 
 
Kako kraj in prostor omogočata, da živimo zdravo, srečno in smo 
poslovno uspešni? 
Sistemske postavitve omogočijo, da nevidne sile postanejo vidne in nam 
omogočijo, da za kraj in prostor lahko zaznamo red in omejitve nevidnih 
sil, ki nam omogočijo, da živimo in delamo zdravo in uspešno. 
 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 
 
 

POSTAVITEV DRUŽINE – Odnos z očetom 
Ljubljana, 20. april  2019 
 
Postavitev družine razrešuje odnos s samim seboj (zdravje), odnos s 
starši, z otroki, s partnerjem, odnos z vsemi, ki pripadajo družini. Metoda 
Postavitev družine je posebna metoda, ki temelji na dejstvu, da je 
uspešna šele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim družinskim 
sistemom. Namenjena je iskanju rešitev, ki so povezane s težavami v 
družini. Za udeležbo na delavnici je zaželeno, da se nariše družinsko 
drevo. 
 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 

 
REKONSTRUKCIJA STARIH VZORCEV V MOČ ZA 
ŽIVLJENJE – REKONSTRUKTIVNE POSTAVITVE ZA 
OZDRAVITEV IN RAZVOJ VITALNOSTI 
Ljubljana, od 3. – 5. maj 2019 
 
Rekonstruktivne postavitve nas pripeljejo do večje ozaveščenosti in 
odgovornost, da sprejmemo nove izzive, ki jih od nas zahteva naša 
prisotnost na Zemlji. Z rekonstruktivno postavitvijo lahko presežemo 
karmične vzorce preteklih življenj ter izkusimo te izzive z večjo močjo in 
rastjo. To nam omogoči, da smo v sedanjosti v toku življenja, da lahko 
ljubimo in smo ljubljeni. Pridemo do ozaveščenosti brez posebnega 
namena in notranjega boja, kar vodi do ravnovesja med čustveno, 
mentalno, telesno in duhovno energijo.   
 
Več na: www.sistemske-postavitve.com  
 
 
POLETNI VIKEND S SISTEMSKIMI POSTAVITVAMI  
Crikvenica, 6. – 9. junij 2019 
 
Novi pristopi k postavitvi družine: s posamezniki, pari, starši in 
otroci o konfliktu, spravi in sreči – o bolezni, ljubezni in zdravljenju. 
Seminar je namenjen vsem, ki želite poglobiti zavedanje sebe ter 
odgovorno živeti svoje življenje. Povabljeni ste, da odkrijete pot 
sprememb do radosti, ljubezni in sreče – z nežnimi gibi fenomenološkega 
pristopa v naše srce in dušo ponovno vključimo vse, kar je izključeno, 
zatirano in pozabljeno.  
 
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/
http://www.sistemske-postavitve.com/
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 

 

V naslednji številki Sistemskih zavedanj bomo govorili o  partnerskem odnosu in kako nam pri 

izboljšanju odnosa lahko pomaga postavitev družine  

 

Foto: Pixabay 

 


