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I.  UVOD UREDNICE 

19. novembra 2019 mineva dva meseca, od kar se je od nas poslovil nas  veliki mentor in uc itelj. Tokratna 

s tevilka Sistemska zavedanja bo namenjena oc etu fenomenolos ke metode postavitev druz ine, Bertu 

Hellingerju, ki je konc al zemeljsko poslanstvo in ods el tja c ez, 19. septembra 2019.  

Ko sem izvedela, da je njegovo z ivljenje v 94. letu ugasnilo, sem bila z alostna, c utila sem, da je umrl 

nekdo, ki mi je zelo blizu in ga bom vedno pogres ala. Č eprav vem, da je vedno z mano, z nami, da bo z ivel 

s e naprej, saj je njegovo delo tako nepredstavljivo veliko, moc no, trajno, da se tega ne da opisati z 

besedami. In tega si tudi ne bi upala, saj so moje znanje in izkus nje preskromne, da bi si lahko samo 

drznila pomisliti, da bi govorila o njegovem mogoc nem vplivu na z ivljenja ljudi, ki jim pomaga s svojo 

metodo postavitev druz ine.  

Vedno nas je uc il, c e ne v z ivo, pa prek svojih videoposnetkov, knjig, zapisanih misli, da je pomembno, 

da na to, kar se je dogajalo v nas em druz inskem sistemu, c etudi dalec  nazaj, in c eprav ni bilo prijetno, 

da na dogodke, ki so se zgodili, in na ljudi, nas e prednike, pogledamo s spos tovanjem. Kot nas je uc il, da 

je treba na vse ljudi gledati s spos tovanjem, saj, kdo pa smo mi, da lahko sodimo? Tega se pogosto 

spomnim, tudi pri svojem delu, ko imam opravka z ljudmi, ki so prekrs ili zakon, z ljudmi, ki pristanejo v 

zaporu, ker so komu vzeli z ivljenje, ga oropali ali storili kako drugo kaznivo dejanje.  

Č e sem kdaj prej, v preteklosti, taks ne ljudi kdaj pa kdaj obsojala, so me Hellinger in moji drugi uc itelji 

Natas a, Vedran, Gerhard itd. nauc il, da so vsi ljudje v  osnovi dobri in da si zasluz ijo moje spos tovanje. 

In da jih ne sodim za dejanja, ki so jih storili, ker ne vem, zakaj so jih storili, ne vem, kaks ne zgodbe so 

se dogajale v njihovem druz inskem sistemu, za koga so nekaj storili, c etudi v nasprotju z zakonom. 

Danes nanje, na njihovo usodo, pogledam le s spos tovanjem.  

In ob spoznavanju metode postavitev druz ine, z njo sem se spoznala z e vec  kot deset let nazaj prek moje 

drage Natas e Č ebulj, svojo prvo postavitev pa sem imela pred osmimi leti, danes drugac e gledam tudi 

na z rtve. K mojemu novemu spoznanju o njih sem se poleg vseh mojih sodelovanj kot predstavnica v 

delavnicah Postavitev druz ine ali svojih postavitvah najvec  nauc ila na izobraz evanju za moderatorje 

druz inskih postavitev na Ins titutu za sistemske postavitve pri mojih mentorjih Natas i in Vedranu.  

Na nek nac in so me s okirala spoznanja, do katerih je Helinger pris el skozi leta svojih postavitev, da so 

tudi z rtve na nezavedni ravni moc no vpete v odnos s storilcem.  

In da se pogosto v tem odnosu, s e posebej c e gre za druz inski krog, tudi tisto, kar je hudo, dogaja v imenu 

ljubezni in na nezavedni ravni. Ker oc e metode Bert Hellinger pravi, da je poleg spos tovanja treh redov, 

do katerih je pris el prek svojega dolgoletnega dela, najpomembnejs e, da tec e ljubezen v druz inskem 

sistemu.  
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Vc asih je ta tok prekinjen zaradi travmatic nih dogodkov, ki so se zgodili v druz ini, vendar pa z metodo 

Postavitev druz ine lahko nanje pogledamo s spos tovanjem in hvalez nostjo. In potem ljubezen znova 

stec e, z ivljenje stec e.  

Hvala ti, dragi nas  oc e Bert Hellinger. Neskonc no hvalez na, da sem te lahko spoznala tudi osebno.  

 

                                                                                                                                      S spos tovanjem,  Damijana Ž is t  

                                                    

 

 

 

 

Foto:Helllinger sciencia                                                                                                                                                                                                         Bert in Sophie Hellinger.  
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II.  BERT HELLINGER 16. 12. 1925–19. 9. 2019 

 

 
Foto:Helllinger sciencia                                                                                                                                                                                                             

 

Bert Helinger je bil rojen 16.decembra 1925.  S tudiral je filozofijo, teologijo in pedagogiko.  Ž z ivljenjsko 

zgodbo, kompleksnim znanjem in izkus njami, ki jih je zdruz il v svoji metodi, bi ga tez ko uvrstili v 

katerikoli predal psihoterapevtskih praks. Kot mladenic , mobiliziran v nacistic no vojsko, 

je Hellinger obc util tudi vojno in vojno ujetnis tvo. Takoj po vojni je vstopil v duhovnis ki stan in dvajset 

let kot misijonar prez ivel med zuluji v Afriki; tam je spoznal drugac en pogled na c loveka in njegovo dus o, 

kot je v navadi v nas i zahodni kulturi, hkrati pa prepoznal skupno bistvo izkus nje biti c lovek. Ta leta so 

moc no vplivala na njegovo poznejs e razmis ljanje in delo. 

Po petindvajsetih letih je zapustil duhovnis ki stan in se posvetil s tudiju psihoanalize, pozneje tudi 

skupinske dinamike, gestalt terapije in transakcijske analize.  

V svoji metodi je zdruz il to znanje in lastna spoznanja, pridobljena z raziskovanjem skritih vezi, vzorcev 

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

S svojim delom je temeljito pretresel psihoterapevtske kroge in ti imajo s e danes do njega in njegove 

metode izrazito bipolaren odnos: nekateri ji priznavajo globino in uc inkovitost, drugi jo zavrac ajo.  

V svojih temeljih namrec  presega spoznanja in okvire danas nje znanosti. Posvetil se je s tudiju 

psihoanalize in je pod vplivom skupinske dinamike, gestalt terapije, transakcijske analize, druz inske 
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terapije, nevrolingvistic nega programiranja, hipnoterapije Miltona Ericksona in drugih razlic nih 

psihoterapevtskih postopkov razvil svojo lastno obliko.  

Metoda sistemskih postavitev je zasnovana na femenolos kem pristopu in je danes priznana po vsem 

svetu ter se lahko uporablja na razlic nih podroc jih: v psihoterapiji, svetovanju organizacijam, 

psihosomatski medicini, pri z ivljenjskem in vzgojnem svetovanju ter skrbi za dus o v najs irs em smislu. 

Bert Hellinger je odkril osnovne dinamike, ki vodijo k taks nim dejanjem.  

Ljubezen v nas vseh z ivec ega notranjega otroka (“otros ka dus a”) se kaz e v globoki zvestobi druz ini in 

rodu. To je ta slepa nezavedna ljubezen, ki se kar prevec  rada mes a v usode drugih in z eli prevzeti nas e 

tez ko trpljenje drugih druz inskih c lanov.   

Metoda Postavitev druz ine po Bertu Hellingerju je namenjena iskanju res itev za tez ave v druz ini. 

Pomaga nam, da pridemo v stik z ljubeznijo, ki nas resnic no zdravi. S tem drugac e sprejemamo sebe in 

svoje druz inske c lane. Uvid v druz inski sistem nam daje novo z ivljenjsko moc . Metoda je zasnovana na 

fenomenolos kem pristopu in je razs irjena po svetu v vec  kot 40 drz avah, tudi v Sloveniji.  

 

Spoštovanje treh redov, da ljubezen teče  

 

Bert Hellinger je ugotovil, da je za to, da ljubezen tec e, potrebno spos tovanje treh redov, ki so temeljni 

pogoj, da ljubezen v druz ini stec e in se kaz e v srec i, zdravju in uspehu druz inskih c lanov. 

 

1. Pravica do pripadnosti; ta red zahteva, da druz inski sistem sprejme vse c lane, ki so bili 

kakorkoli izloc eni iz njega, tudi vec  generacij nazaj. V druz inski sistem pa spadajo nas i stars i, 

bratje, sestre, stari stars i, prastars i, tete, strici … V druz inski sistem spadajo tudi vsi umrli 

otroci, tudi spontano splavljeni ali abortirani, kot tudi vsi bivs i partnerji. Sem spadajo tudi vsi 

druz inski c lani, ki jim je bilo odvzeto z ivljenje ali so ga oni komu odvzeli.  Pogosto se negativne 

posledice kaz ejo na sedanjih druz inskih c lanih zaradi pozabljenih, izkljuc enih, prepovedanih, 

ubitih, izginulih druz inskih c lanov v druz inski preteklosti. 

 

2. Zgodovine in starostne hierarhije pripadnosti družinskemu sistemu; tisti, ki prej pride v 

druz inski sistem, ima prednost pred tistim, ki pride za njim, v smislu odgovornosti in 

spos tovanja. Vsak druz inski c lan ima svoje »pravo« mesto.  

Ta red zahteva, da imajo stars i vedno prednosti pred otroki, stars a pa sta v tem redu 

enakovredna, ker sta soc asno pris la v sistem. Nato pride prvi otrok, drugi … Ta red omogoc a 

transgeneracijski pretok z ivljenja.  
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Stars i dajo otroku z ivljenje in mu dajo nekaj, kar ni njihovo, saj so z ivljenje prejeli od svoji 

stars ev in oni od svojih stars ev in tako gre iz generacije v generacijo. Pogoste tez ave, ki 

nastopijo v zvezi s tem redom, so, da se otroci postavijo nad stars e, da se ne spos tujejo prejs nji 

partnerji, da mlajs i otroci ne spos tujejo starejs ih, da z ena ne spos tuje moz a in obratno … 

 

3. Ravnovesje med dajanjem in sprejemanjem; ta red se nanas a na partnerski odnos. Č e z elimo, 

da partnerski odnos uspe, sta partnerja v ravnovesju v dobrem in v slabem, vsakic  malenkost 

vec . Č e kdo od njiju krs i to ravnovesje, ker je zapleten v svoj primarni druz inski sistem, potem 

partnerstvo tez ko uspe. Kot stars i pa lahko damo vec  otrokom, tako kot so nas i stars i dali 

nam, z ivljenje. Č e kot otroci nismo vzeli dovolj ljubezni od svojih stars ev, potem jo z elimo 

veliko dati drugim, ker kasneje pric akujemo, da nam jo bodo vrnili, vendar to ni mogoc e.  

 

Tri vesti  

 

Kljuc no spoznanje Berta Hellingerja v luc i razvoja sistemskih fenomenolos kih postavitev  je duhovno 

spoznanje, in sicer spoznanje o delovanju nas e vesti. Obstajajo tri razlic ne vesti, vsaka od njih 

predstavlja duhovno polje.  

Osebna vest je ozka in omejene v lastnem dosegu, ker razlikuje med dobrim in slabim. Dobra vest 

razlikuje, kdo sme in kdo ne sme pripadati. Po Hellingerju osebno vest doz ivljamo v pogojevanju 

dobrega in slabega. Dobro se poc utimo, ko imamo dobro vest, in slabo se poc utimo, ko imamo slabo vest. 

Razlikovanje med dobrim in slabim ima svoje korenine v nas i vesti. Dobra vest razlikuje, kdo sme 

pripadati in kdo ne. Osebna vest nas povezuje z druz ino in nas hkrati loc uje od vseh ostalih, je na enem 

od svojih seminarjev povedal Hellinger. Tista, ki loc uje, je predvsem dobra vest. Vsak, ki ima dobro vest, 

zavrac a druge, ker sicer ne bi mogel imeti dobre vesti. Vsak, ki se poc uti moralno, z eli drugemu nekaj 

slabega. Vsak moralist odloc a o dobrem in slabem.  Svojo vest obc utimo kot dobro in slabo, kot 

nedolz nost oziroma krivdo. Veliko ljudi meni, da je to povezano z dobrim in zlom, vendar temu ni tako. 

To ima opravka z navezanostjo na nas o druz ino in nas im loc evanjem od nje. S pomoc jo svoje vesti vsak 

nagonsko ve, kaj mora narediti, da bo pripadal druz ini.  

Osebna vest je bila zelo pomembna za nas, ko smo bili otroci. Otrok nagonsko ve, kaj mora narediti, da 

bo pripadal druz ini. Č e se temu primerno vede, bo pripadal druz ini, brez tega je lahko izgubljen. Dobra 

vest torej pomeni, da c utim, da imam pravico pripadati. Ko od tega odstopimo, nas je strah, da bomo 

izgubili pripadnost.  

Ta strah obc utimo kot slabo vest, ki pomeni, da se bojimo, da smo zaigrali pravico do pripadnosti. S 

pomoc jo vesti tudi razloc ujemo med tistimi, ki nam pripadajo, in tistimi, ki nam ne. S tem, ko nas ves 

povezuje z nas o druz ino, nas hkrati loc uje od drugih skupin in od nas zahteva, da se loc imo od drugih 
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ljudi. Žaradi tega imamo na podlagi svoje vesti pogosto zavrac ajoc e ali celo sovraz ne obc utke do drugih 

ljudi ali skupin. Tok vesti doz ivljamo kot krivdo ali nedolz nost. Ima omejeno veljavnost, saj s pomoc jo 

vesti v vsakem trenutku vemo, kaj moramo in smemo narediti, da bomo s tem nec emu pripadali. 

Nedolz nost ni nic  drugega kot obc utek varnosti, kot obc utek, da smem pripadati. Kdor od tega odstopa, 

ima slabo vest. Slaba vest pa je strah, da bomo izgubili pripadnost. 

 

Kolektivna vest ima moc nejs e uc inke kot osebna vest. Kljub temu pa ima za posameznika osebna vest 

prednost pred kolektivno, ki je skupinska vest. Osebna vest je obc utek posameznika in sluz i 

individualnemu pripadanju ter prez ivetju posameznika, kolektivna vest pripada druz ini oziroma 

skupini kot celoti. Kolektivna vest pomeni, da bodo posamezniki z rtvovani v imenu prez ivetja skupine. 

Ta vest torej sluz i tez nji k popolnosti neke skupine ter uveljavlja norme in pravila za najboljs o zas c ito 

skupinskega prez ivetja. Kolektivna vest je nemoralna in ne loc i med dobrim in slabim ali med krivim in 

nedolz nim. Poleg tega s c iti vse c lane v iskanju pravic vsakega c lana, da pripada ali obnovi oziroma najde 

tisto, kar je bilo izkljuc eno. To lahko vidimo takrat, ko se nek druz inski c lan bori za pravice tistega, ki je 

bil izkljuc en, saj kolektivna vest vkljuc uje tudi tiste, ki so z e umrli, ki so bili izkljuc eni.  

 

Duhovna vest (spirit mind) se odziva z gibanjem duha, ta duh premika vse na kreativen nac in, vse se 

premika, kot se premika. Vse je subjekt nekega gibanja, pa c e to z elimo ali ne, tudi c e se temu 

prilagodimo ali upiramo. Ko smo v soglasju s to duhovno vestjo, se zavedamo sebe, kot da smo zas c iteni 

in vodeni z njene strani.  

Ko doz ivimo sebe v harmoniji z duhovno vestjo, se poc utimo dobro, umirjeno in brez skrbi. Imamo moc , 

da naredimo naslednje korake v svojem z ivljenju in ta obc utek imenujemo dobra duhovna vest. Obstaja 

tudi slaba duhovna (za)vest, to je takrat, ko ne vemo, kaj narediti, ko se vrtimo v tez avah, ko izgubljamo 

moc  in postajamo s ibki. Tudi ta vest je v sluz bi dobre (za)vesti oziroma ji sluz i.  

Skozi svoje uc inke je slaba duhovna (za)vest vodena, da nas popelje nazaj v harmonijo z gibanjem duha, 

dokler ne postanemo umirjeni in dosez emo ljubec o pozornost do vsega in vsakogar, taks nega, kot je. 

 

Literatura za moderatorje Postavitev družine 2016–2018.  

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

III. OSEBNA IZKUŠNJA NATAŠE ČEBULJ Z UČITELJEM BERTOM HELLINGERJEM 

 

Srečanje z Bertom Hellingerjem in hvaležnosti, da sem preživela in vzljubila življenje  

 

Nataša Čebulj, ustanoviteljica in direktorica Ins tituta za sistemske postavitve: "Nikoli ne bom pozabila, 

ko sem leta 2006 prvic  srec ala Berta Hellingerja na Bledu, kjer je bila z njim organizirana vikend 

delavnica z naslovom Postavitev druz ine. Srec ala sva se v dvigalu hotela. Pozdravila sem ga in on je 

odzdravil ter me pogledal resno z velikimi modrozelenimi oc mi in imela sem obc utek, da sem se izgubila 

v njih. Bilo me je hkrati zelo strah, da je moja dus a c isto razgaljena pred njim in hkrati sem imela obc utek, 

da sem pris la domov, k sebi. Bilo je zelo posebno srec anje. 

Na tej delavnici je Hellinger moderiral postavitve za udelez ence, ki so pris li s celega sveta. Tudi mene je 

vkljuc il kot predstavnico in prevzela sta me energija in c ustva, do tedaj povsem neznana. Posebna 

izkus nja je bila v postavitvi neke udelez enke, kjer sem predstavljala njen tumor na maternici. Želo sem 

bila presenec ena, kaj se je tam dogajalo, saj prej nisem vedela, kaj lahko pric akujem. Prvic  sem kot 

predstavnica doz ivela, kako c ista in iskrena je bolezen. Da je bolezen pravzaprav ljubezen. V meni je bila 

toplina in c ista svetloba. In iskreno sprejemanje tudi njenega sovras tva do mene, kot tumorja. V 

postavitvi se je pokazalo, da bolezen pravzaprav predstavlja njeno mamo. Udelez enka je mamo zelo 

sovraz ila, ker jih je zapustila, ko je bila stara petnajst let.   

Njegovo delo me je zelo presunilo, saj sem ozavestila, da veliko mojih tez av in dve tez ji bolezni izvirajo 

iz moje prepletenosti in povezave z mojimi predniki. V tistem c asu sem bila sicer uspes na poslovna 

z enska, ki mi je razpadel zakon, in imela sem dve tez ki bolezni. 

Po tej izkus nji sem takoj dojela, da moram tudi sama postaviti red v svoji druz ini. Kaj to pomeni? 

Predstavljajmo si, da je ljubezen kot voda, vendar c e ni v vrc u, stec e, in vrc  predstavlja tak red. Prvi red 

v partnerskem odnosu je red ljubezni. Ljubezen obstaja le znotraj doloc enega reda in c e se podredi temu 

redu, bo pris la do cilja. To pa pomeni, da sta partnerja enakovredna v ljubezni in da je dajanje in jemanje 

izenac eno med njima. Da je to ravnovesje mogoc e med njima, je pomembno, da je red tudi v njunih 

izvornih druz inah. V druz ini pa je pravilni red taks en, da so stars i veliki in otroci majhni – to je red 

ljubezni. Torej tisti, ki so prej v druz ini, imajo prednost pred tistimi, ki so pris li kasneje. To se imenuje 

osnovni red, stars a pa sta tako enakovredna, ker sta v odnos pris la istoc asno. Prvi otrok ima prednost 

pred ostalimi in cena te prednosti je vec ja odgovornost pred drugimi. To pa ne pomeni, da je ta otrok 

boljs i od bratov in sestric, ki so pris li v druz ino za njim.  
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Vc asih je ta red postavljen na glavo, ko na primer otrok nekaj prevzame nase, kar je pravzaprav od oc eta 

in mame. In c e se povzdigne nad njiju, na primer,  nase prevzame doloc en strah, se ta kasneje nadaljuje 

tudi v njegovem partnerskem odnos. S tem krs i osnovni red. Krs itve osnovnega reda pa se konc ajo z 

neuspehom v z ivljenju. 

Odloc ila sem se, da se zaradi osebne rasti vkljuc im v intenzivni trening za moderiranje postavitev 

druz ine, ki sta ga vodila Bert Hellinger in njegova z ena v Pichlu v Avstriji.  

Od takrat dalje sem se vsako leto pri njem usposabljala na vec dnevnih treningih, leta 2008 sem prejela 

potrdilo, da lahko delam postavitve druz ine po Hellingerjevi metodi.  

Dobila sem veliko uvidov in posebnih izkus enj, ki so mi omogoc ili, da sem sprejela in vzljubila sebe, 

svoje telo, svoje stars e in prednike. Imela sem izredno srec o, da sem bila med stotimi izbranci, ki nas je 

Bert Hellinger izbral in osebno uc il moderirati postavitve druz ine. 

Takrat sem se odloc ila, da grem vsako leto k njemu na trening , dokler nas bo zmoz en uc iti. Nazadnje 

sem ga srec ala leta 2017 v jeseni po njegovi prometni nesrec i in od takrat dalje ni vec  uc il. 

Ž besedami je tez ko opisati, kako sem mu hvalez na, da mi je pokazal pot do sebe, da sem preživela bolezni 

ter težke trenutke in vzljubila življenje.  

Naj povem s e eno osebno izkus njo, ki sem je zgodila, ko sem bila z e drugo leto s olanja pri njem. S la sem 

do njega in mu povedala, da sem utrujena od z ivljenja in da me vse boli, da se poc utim staro vec  kot sto 

let in da ne morem vec  skrbeti za svoje stars e.  

Poc ila sem se, da sem jaz njun stars  in onadva moja otroka.  Potem me je pogledal s tistim globokim 

pogledom in rekel: "Žapri oc i. Predstavljaj si, da stojis  pred svojim oc etom in mamo, taks nima, kot sta. 

Potem jim rec i: "Hvala, da sta. Hvala, da vaju imam. Brez vaju, mene ni." Potem sem zac ela jokati. Rekla 

sem mu hvala in ods la v svojo sobo, kjer sem jokala dve uri skupaj. Prvic  v tem z ivljenju sem se zavestno 

poc utila, da sem otrok svojih stars ev. 

Pokazal mi je, kako je ljubiti z ivljenje, k njemu sem s la po pomoc  on pa mi je podaril poklic. 

Dragi Bert iskrena hvala za vse in tam, kjer si ti z elim, da si radosten in vesel. V spos tovanju do tebe in 

odgovornosti do tvoje metode bom delila tvoje delo naprej udelez encem, druz inam, skupnostim, 

uc encem moderatorjem, podjetnikom in drugim ljudem. 

Spodaj podajam tri besedila Berta Hellingerja: Moji učitelji, Smrt in Slovo, ki sem jih izbrala njemu in 

nam v spomin.«  

Natas a 
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Moji učitelji 

 

Kaj bi bil brez svojih uc iteljev? Kako velikodus no so mi darovali iz svoje zakladnice znanja in izkus enj, 

kar je sluz ilo mojemu z ivljenju in mojim sposobnostim, da sem lahko zrasel v to, kar sem zdaj?  

Pogosto sem pozabil, kaj jim dolgujem. Vse skupaj je tako samo po sebi postalo del mojega z ivljenja in 

samega sebe, na vse kar sem bil ponosen, kot da prihaja od mene. Č e vc asih pozabim na uc itelje, se mi 

izmakne tisto, kar jim dolgujem. Žame postane manjs e in izgublja moc . 

Drugac e pa je, c e jih nosim v srcu in ko se jih spominjam s hvalez nostjo. Potem se poc utim bogato 

obdarovanega. Ž mano so v tem, kar poc nem, in v tem, kar prenas am na druge, ko tako kot oni meni, 

dajem drugim tisto, kar sluz i njihovemu z ivljenju in dosez kom. 

Ali se v primerjavi z njimi poc utim majhnega? Nasprotno. Lahko stojim poleg njih, v sluz bi z ivljenja, prav 

tako kot oni, poniz ni in majhni pred z ivljenjem, s tem pa s e toliko bolj zlit z z ivljenjem in njegovo 

dinamiko. 

Ko c astim in delim tisto, kar dolgujem svojim uc iteljem, drugi bolj odprto jemljejo od mene tisto, kar jim 

dam za z ivljenje. Njihov pogled sega c ez mene k vsem tistim, ki so bili ob meni, ki so z mano delili svoje 

z ivljenje, tako kot ga jaz delim z drugimi. 

Potem vsi pogledamo onstran svojih uc iteljev, na ustvarjalni duh, ki je tako dejaven kot z ivljenje. Tako 

kot se poklonimo temu duhu, se poklonimo tudi nas im uc iteljem in oni se skupaj z nami poklonijo pred 

tem duhom. Pred tem duhom ostajamo spodaj, na tleh, vsi, vsi hvalez ni, vsi enako z ivi in vsi v sluz bi 

duha.                                                                                                                                                                

                                                                                    

Smrt 

 

Smrt pride. Vc asih nepric akovano, veliko preden mislimo, da je z e c as, vc asih je tez ko pric akovana. 

Vendar vedno upihne nas o svec o z ivljenja. 

Vc asih plamen s e nekaj c asa tli, preden ugasne. 

Vc asih nenadoma ugasne, kot da bi ga upihnila nevihta. 

Ko pa z ivljenjska svetloba ugasne, je to za vedno. 

Nas e misli se vrtijo okoli smrti, odkar imamo sposobnost razmis ljanja. Vedno jo imamo v mislih. 

Vc asih izzivamo smrt. Preizkus amo jo, da bi preverili, ali res udari in konc a nas e z ivljenje. Č e c aka, ne da 

bi konc ala to igro, mnogi slavijo in pravijo, da so premagali smrt. Kaks na predrznost, kaks na neumna 

igra! Pogosto nas smrt opozori in nas spametuje. Nato se zavzema za nas e z ivljenje, navkljub nas i 

nespameti. Sluz i drugim silam. 
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Pogosto vse napore vloz imo v to, da ji ubez imo. Nekateri vec ino z ivljenja prez ivijo v iskanju vedno novih 

previdnostnih ukrepov za odlog njenega prihoda, pri tem pa zamudijo svoje resnic no z ivljenje. Namesto 

da bi gledali na ustvarjalno moc , od koder prihaja vse z ivljenje in ob pravem c asu tudi smrt, gledajo 

samo nase in se vedejo, kot da so gospodarji z ivljenja in smrti. 

Na svojo smrt lahko gledamo na drugac en nac in in jo pogledamo v sozvoc ju z nas im z ivljenjem, jo vidimo 

kot drugo plat z ivljenja. Ž ivljenje nas opozarja na smrt. Ž ivljenje, prez iveto v soz itju z njo, je tisto, kar 

nas varuje pred nevarnostmi in nas izven skrajne nevarnosti vrne v varnost. 

Spomniti se moramo le, kolikokrat v z ivljenju smo ubez ali z ivljenjsko nevarnim situacijam. Je bilo to 

zato, ker smo kljubovali smrti? Ali smo z iveli v sozvoc ju z njo, skupaj z roko v roki? Kdo nam je zas epetal 

na uho, kaj naj storimo, da se res imo? 

Je bilo to Ž ivljenje ali je s lo za Smrt, dvojc ka v razlic nem sluz enju? 

Oboje gledamo skupaj, ko se konec nas ega z ivljenja napove skozi kaks en koli znak v bliz ini,  morda celo 

v bliz ini nas ega doma, vedoc , da Smrt sluz i Ž ivljenju, samo Ž ivljenju. 

                                                                            

Slovo 

 

Vedno pride do slovesa, nic  ni trajnega. Vc asih bi se radi ognili slovesu, c eprav je neizogibno. Mnogokrat 

pa z elimo nec emu prezgodaj obrniti hrbet, kljub temu, da se njegov c as s e ni izpel. V tem primeru slovo 

postane izguba. S tem izgubimo moc , ki jo potrebujemo za naslednji zac etek. 

Slovo ob pravem c asu ni niti prehitro niti prepozno. Popelje preteklost v naslednji zac etek, v tisto, kar 

nas pric akuje kot novo, ki je pripravljeno, da se mu zavez emo. 

Slovo, ki nas popelje naprej, mora biti popolno slovo. To omogoc i zac etku, ki mu sledi, biti nov v vsakem 

pogledu. Spominja na novo rojstvo. Tisto, kar je bilo pred tem, ostaja zadaj, pa gre vendar naprej. S ele 

po popolnem slovesu se lahko zac ne novo polno z ivljenje. Enako velja za smrt. Nas a smrt, kot je bila 

doloc ena, ne pride niti prezgodaj niti prepozno. S ele ob pravem c asu nam smrt sluz i za uspes en polni 

prehod. Le ta smrt naredi nas in to, kar pustimo za seboj, neodvisne drug od drugega in svobodne.  

Kaj se zgodi, ko z ivi pric akujejo nekaj od mrtvih? Ali obratno, ko se mrtvi navez ejo na z ive, kot da z elijo 

nadaljevati z ivljenje z njimi? 

Vpras anje je: Kam vodi ta prehod iz z ivljenja v smrt? Ali to vodi do nec esa oprijemljivega, kot nas z elijo 

prepric ati mnoge predstave o nebesih in peklu? So te predstave o nadaljevanju z ivljenja tukaj na zemlji 

zgolj pretiravanje v eno ali drugo smer? 

Enako velja za posmrtno slavo in tudi za demoniziranje tega, kar je bilo. Oba stojita na poti do 

dokonc nega slovesa, slovesa, ki presega vsako srec o in nesrec o. 
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Kam nas vodi popolno slovo? Vodi v neskonc no praznino. Vodi v praznino tam onkraj, okrog katere se 

vrti vse tisto, kar je, v mogoc nih orbitah. Nic  se ne more izogniti temu kroz enju, kroz enju zgoraj in 

spodaj, desno in levo. Vse ostane na enaki razdalji od tega sredis c a in hkrati neizogibno blizu. Kako 

ubez ati temu kroz enju? Kaks no slovo nam pomaga pri temu? Kako najti pot do tega sredis c a, ki je 

neokrnjeno od vsega, kar je bilo, in tako mogoc nega, da se vse vrti okoli njega, da se vse drz i njegovega 

gibanja in se ne more osvoboditi? Nas e slovo se oddalji od vsega obstoja, nazaj v to praznino, v praznino, 

kjer je zac etek vsakega obstoja in v katero se vrne, s slovesom od vsega. 

Kam? V vec ni poc itek, v izpolnjeni poc itek, v ustvarjalni poc itek, onkraj vsega obstoja, brez zac etka in 

konca. 

Kako? Neprecenljivo c ist gre v svoj izvor, v gibanje, ki vse potegne k sebi, ne da bi bilo na kakrs en koli 

nac in razumljivo. V gibanje brez premikanja naprej ali nazaj. V gibanje brez prihodnosti in brez slovesa. 

Nazaj v vec ni c as tam onkraj, pred vsakim obstojem, kjer se je vse zac elo in kamor se vrac a domov, 

domov za vedno.     

 

Bert Hellinger  

  

Nedeljska razmišljanja, marec 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Bertom Hellingerjem na praznovanju njegovega 90. rojstnega dne v Bad Reichenhallu, Vedran Kraljeta in Nataša Čebulj s sodelavci. 
 
Foto: Osebni arhiv Natas a Č ebulj 
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IV. O BERTU HELLINGERJU SODELAVKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE IN UDELEŽENKE 

DELAVNIC POSTAVITEV DRUŽINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Helllinger sciencia 

 

Radostno spoznavanje skrivnosti življenja z Bertom Hellingerjem 

 

Katja Greif, sodelavka Ins tituta za sistemske postavitve:« 19. 9. 2019, vec er. London. Na predvec er 

tridnevne delavnice Gerharda Walperja – Postavitve v tis ini.  Sedimo ob mizi s prijatelji, druz ino, uc itelji. 

Ž nekaterimi se vidimo prvic , z drugimi z e »od nekdaj«. Prijetno, domac e. 

V nekem trenutku sem imela obc utek, da je z nami Bert Hellinger. Veste tisto, ko imas  preprosto obc utek 

prisotnosti nekoga. Takoj za tem sem z e skoraj vpras ala Gerharda na drugi strani mize, kako gre Bertu, 

a mi je nekaj znotraj mene reklo: »Morda je c as, da gres  v posteljo. Utrujena si.« Žares sem c utila 

utrujenost od poti. Poslovila sem se in ods la v sobo. In v hipu, ko sem zaprla vrata, sem zaznala isto 

prisotnost. Okoli mene se je kot »big screen« pojavil portret Berta Hellingerja – s tistim iskrivo modrim 

nasmehom. Nasmeh je sporoc al: »Vse je dobro, le tako naprej.« Brez da bi skus ala razumeti to pojavnost, 

sem se v tistem znanem miru, ki je radostno tih, uredila in za tem v hipu zaspala. 
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Naslednje opoldne smo v c asu odmora na delavnici prejeli sporoc ilo, da je prejs nji vec er umrl Bert 

Hellinger. 

Moje prvo srec anje z Bertom Hellingerjem je bilo ob branju njegove prve knjige z naslovom Priznati to, 

kar je – 10 let nazaj. S e sedaj je v meni ta obc utek globoke intimnosti do sebe, ki so mi ga prinesle 

preproste povedi v tej knjigi. Ob tem obc utku se je pojavljal nek neznani strah, ki sem ga zaznavala v 

telesu kot napetost. Takrat sem vedela, da stopam v neko (neznano) drugo dojemanje z ivljenja. 

Korak, ki me je pripeljal do srec anja z njegovim delom, je bil obisk delavnice Postavitev druz ine pri 

Natas i Č ebulj, ki je moja prva uc iteljica na moji poti raziskovanja sistemske metode. Po tem doz ivetju in 

prebrani knjigi sem stopila naprej – v raziskovanje z ivljenja. Natas a je takrat z nami delila vse dogodke, 

povezane z metodo Postavitev druz ine. 

In tako sem prvic  v z ivo srec ala Berta Hellingerja na eni izmed njegovih »butic nih« (bilo nas je le okoli 

70) delavnic v Gradcu. S svojo prisotnostjo in izjemno preprostostjo jezika je povabil v prostor vse, kar 

je v danem trenutku omogoc alo dobrodos lico vsem takim kot smo. Ž vsem, kar nosimo s sabo. Iz 

njegovih oc i je hkrati sijala radost in zbranost. V njegovih stavkih, c etudi »kruto« realnih, ni bilo kanc ka 

obsojanja. Ž drugimi besedami – z nami je govoril o »Priznati to, kar je«, kar je omogoc ilo, da smo bili 

vsi prisotni  nagovorjeni v src iko svojih trenutnih izzivov v z ivljenju. Iz tako intimnega prostora – 

sprejetosti, je bila s e tako tez ka preizkus nja, v kateri smo se znas li, majhna pred dejstvom, da smo (s e 

vedno) z ivi in da imamo s e vedno moz nost prispevati v z ivljenje.  

Ko sem ga leto kasneje doz ivela s e skupaj z njegovo z eno Sophie Hellinger na Hellinger Čampu v 

Badreichenhalu, je moje dojemanje ljubezni kot kreativne sile v vesolju doz ivelo razs iritev. Vec  kot 600 

udelez encev vseh narodnosti, religij, strokovnjakov razlic nih podroc ij se je znal povezati v eno telo, pri 

c emer je vsak imel svoje mesto, vsak je prispeval in se uc il s tem, kar je.  

Skozi svoje delo in s tevilna  knjiz na dela je Bert Helinger poklonil c loves tvu izjemno veliko znanja in 

uporabno prakso, ki posamezniku in druz bi omogoc a globoko transformacijo v dojemanju z ivljenja, v 

dojemanju sebe, druz ine, skupnosti, narodov, religij, organizacij, prostora, odnosov …  

Globoko hvalez na sem, da sem danes to, kar sem, da na ta nac in dojemam in hkrati izraz am sebe ter se 

zavedam kontinuitete razvoja. Hvalez na najprej tako z ivljenju kot kreativni sili, ki je prek vseh pred 

mano pris la do mene. Hvalez na z ivljenju za vse uc itelje, ki mi jih je poklonilo in sem jih izbrala – v 

najrazlic nejs ih »oblikah«. In s e posebej svojima prvima uc iteljema: mami in oc etu, ki sta mi omogoc ila 

prihod v ta c udovit kos c ek planeta Žemlje – v Slovenijo. 

In brez dvoma je na moji poti Bert Hellinger eden izmed tistih uc iteljev, ki je s svojim delom vplival na 

to, da danes v srcu c utim milost, ko lahko to, kar sem prejela od vseh njih, dam naprej.« 
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Čutila sem izredno hvaležnost, da sem lahko tam, z njim 

 

Damijana Žišt, sodelavka Ins tituta za sistemske postavitve: «Dragega Berta Hellingerja sem spoznala 

novembra 2015 na praznovanju v c ast njegovega  90. rojstnega dne v Hellinger sciencia v Bad 

Reichenhallu v Nemc iji.  

Bil je praznic ni dan, celo popoldne so se v dvorani vrstile skupine in posamezniki s celega sveta, ki so se 

Bertu, ki je sedel v prvi vrsti z z eno Sophie, zahvaljevali za njegovo neprecenljivo delo, ki pomaga ljudem 

po vsem svetu. Poleg tega so se prek videoposnetkov s src nimi z eljami ob njegovem visokem jubileju 

oglas ali njegovi trenerji in uc enci ter se mu zahvaljevali. Bilo je zelo ganljivo. Potem je nastopil trenutek, 

ko je tudi on ob pomoc i svoje z ene stopil na oder in spregovoril z mirnim in zelo spos tljivim glasom. Ž 

njegovega obraza je sijal mir in spos tovanje do vseh in vsakogar v dvorani in do vseh, ki so bili z nami v 

dvorani, a so z e bili tam, c ez, onkraj.  

Nikoli pa ne bom pozabila njegovega milega pogleda, njegovih igrivih oc i, ko smo mu na Natas ino 

pobudo izroc ili rojstnodnevno darilo. Ko nas je vsakega posebej pogledal in se nam je zazrl v oc i. Ne 

samo, da sem se od hvalez nosti, da je s svojo metodo spremenil z ivljenja mnogih ljudi, tudi meni, ob 

njem poc utila tako zelo poniz no in majhno, c utila sem izredno hvalez nost, da sem lahko tam, z njim, na 

praznovanju  njegovega rojstnega dne.  

In nikoli ne bom pozabila, kako je iz njegovih oc i, ko so se zazrle vame, sijala ljubezen in spos tovanje. 

Hvala ti, dragi Bert Hellinger, in vem, da bos  vedno dobro gledal na vse nas, od tam, zgoraj.« 

 

 

Bil je mojster svojega področja 

 

Vesna Lapuh Vimpolšek: »Ž metodo sistemskih postavitev sem se najprej srec ala na delavnicah 

postavitve druz ine. Najprej nisem vedela, kaj me c aka na delavnici, tako da niti nisem veliko pric akovala. 

Metoda me je z e prvic  c isto osupnila in predvsem ganila.  

Želo sem spremenila pogled na svet in z ivljenje ter vsakic  odkrijem, kaj novega. Berta Hellingerja nisem 

nikoli spoznala osebno, vendar njegovo delo prihaja do mene skozi delavnice, knjige ter trenutno najbolj 

skozi neverjetno moc no izobraz evanje za moderatorje sistemskih organizacijskih postavitev na 

Ins titutu za sistemske postavitve. Jaz samo s hvalez nostjo sprejemam in skus am ponotranjiti c im vec  

podanega in novo znanje prenesti v moje vsakdanje z ivljenje.  

Bert Hellinger je oc itno zelo zaznaval z ivljenje kot tako in ga tudi znal opazovati v okolici. Bil je mojster 

svojega podroc ja. Presegel je meje znanega in nauc enega ter do takrat sprejemljivega.  
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Č e se izrazim matematic no, je pris el do »najmanjs ega imenovalca«, torej metode, ki kot da ji mi nic esar 

vec  ne moremo odvzeti in prav tako ne dodati. Jaz jo zaznavam kot precej c isto, brez odvec nih primesi.  

Kot da je tukaj z e od nekdaj, pa je s e vedno tako zelo svez a. Svet, v katerem z ivimo, je svet mnogih 

sistemov. Tako da me je najbolj navdus ilo to, da metoda sploh nima meja, kam in na katero podroc je se 

lahko s e s iri oziroma prenese (aplicira).   

Metodo sistemskih postavitev bi na nek nac in lahko primerjala z metodo zlatega reza – »lat. sectiod 

divina« – kot »metodo neskonc nega razmerja«, v katerem prepoznamo vsa c lovekova telesna razmerja 

in razmerja v celotni naravi, ki nas obdaja. Nekaj, kar prihaja iz vec nosti in se s iri v neskonc nost. Žlate 

spirale kot vsi sistemi, od c loveka, c loves kih sistemov, glasbe, umetnosti, narave in naravnih sistemov … 

Vse to se prepleta. Metoda je kompleksna v svoji preprostosti, iskrena v svoji nameri in poniz na v svoji 

mogoc nosti. Preprosto, sluz i z ivljenju, oziroma pomaga pri tem, da z ivljenje bolj stec e. 

Mene je popeljala na popotovanje, kjer se mi odpirajo obzorja in moz nosti, ki sem jih prej samo bez no 

slutila in zaznavala, pa jih nisem znala nikamor prav uvrstiti. S pomoc jo izobraz evanja za moderatorja 

sistemskih postavitev upam, da postajam tudi boljs i »moderator svojega z ivljenja«. Ker to je pravzaprav 

to, kar mi smo, oziroma bi bilo dobro, da bi bili. In pa sprejeti to, kar je … to je bistvo. Vse ostalo sledi. 

S ponosom in spos tovanjem bom s irila znanje in metodo, ki jo je zanetil in razvil Bert Hellinger.  Hvala 

za vse.«  

 

Do njega sem vedno gojila veliko strahospoštovanje 

 

Anja Dobrovc: »Od Berta sem se imela priloz nost uc iti kar nekajkrat. Ža to sem hvalez na. Do njega sem 

vedno gojila veliko strahospos tovanje. Bil je persona, ki te ni pustil hladnega in praznega. Vse, kar je 

rekel, je nekako zamajalo tvojo notranjost in ti podalo novo odskoc no desko za uc enje. Vedno je bil 

nasmejan in skupaj s Sopfie (njegovo z eno), ki jo je zelo spos toval. Č e si ga kaj vpras al, te je pogledal 

globoko v oc i in ostal minuto ali dve tiho. Potem pa odgovoril kratko in jedrnato na nac in, da oseba v 

tistem trenutku ni vedela, kaj odgovor pomeni. Dal ti je tako rekoc  domac o nalogo, ki si jo potem v mislih 

res eval nekaj dni, mescev ali pa let, da si jo dokonc al, c e si jo sploh. Govoril je poc asi, razloc no in prijazno, 

dostopno za vsakogar. Ža marsikogar je bil s svojo metodo kontroverzen, ljudem pa je z elel samo 

pomagati in jim pokazati, da je z ivljenje lepo, c e ga le sprejmemo in mu sledimo. Hvala ti Bert. Naj ti bo 

lepo, kamorkoli se bos  vrnil.«  
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Prava ljubezen se veseli 

 

Simona P: Bert Hellinger. Hellinger Bert. Sistemske postavitve. Ob tem c utim globoko hvalez nost in 

spos tovanje. Drugac nost. Oc e metode, ki mi je spremenila z ivljenje na bolje, ko nic  ni delovalo, so pris le 

na mojo pot sistemske postavitve.  

Ko sem izvedela, da je ods el od tukaj tja, sem zac utila globoko z alost, pa c eprav ga osebno ne poznam, 

blizu mi je njegova metoda, in to je dovolj. Č e samo pomislim, koliko novih spoznanj je in bo s e pris lo z 

uporabo te metode. Hvalez na sem Bertu in njegovi metodi Postavitev druz ine. Name je naredila velik 

vtis. 

Nekaj c asa nazaj sem prebrala dve njegovi knjigi, hvala Mateju S kufci za prevod, to je res veliko darilo. 

Besede v knjigi so se me globoko dotaknile, zac nes  malo drugac e razmis ljati, pogledas  s e iz druge 

perspektive na z ivljenje, velikokrat ob branju globoko vdihnes  in izdihnes , da laz je procesiras  doloc ene 

besede, stavke … Dajo ti misliti in to pos teno. Ko beres  knjigo, je, kot da bi te polje posrkalo vase in zac ne 

nekaj delovati, neka nevidna globoka sila, energija, ki traja in traja in te spet vlec e, da vzames  knjigo v 

roke, z eljna novih spoznanj … In tako je tudi pri postavitvah, potegne te v polje energij, kjer se lahko 

razres i in premakne marsikaj. 

Hvala Bertu Hellingerju, da je to znanje delil med danes mnoge moderatorje po svetu, nas e uc itelje, da 

lahko uporabljamo in srkamo vase to globoko izkustvo, ki ga ni moc  opisati z besedami. Žapustil  je pravo 

bogastvo, ki ga bomo s hvalez nostjo in spos tovanjem uporabljali, da se bo prenas alo s e na naslednje 

generacije. Prava ljubezen se veseli pravi Bert, torej veselimo se z ivljenja in ga z radostjo uz ijmo. Dal 

nam je moz nost, da lahko z ivimo bolje, se nauc imo hvalez nosti, spos tovanja, priloz nost, da se nauc imo 

sprejemati vse ljudi in jih ne obsojati. Uc i nas, da tam, kjer je sovras tvo, je s e veliko ljubezni. Torej bistvo 

vsega je ljubezen, c e ljubezen tec e, nam gre v z ivljenju dobro.  

Hvala in s e enkrat resnic no hvala. V nas ih srcih bo vedno nekje njegov spomin, delc ek njega.« 

 

Sprejmi z ljubeznijo 

 

Suzana Javeršek:«Ko se ozrem na mesec september 2019, se mi povez ejo spominjanja na meni drage 

ljudi. V zac etku septembra je pred 16 leti ods el moj oc e Janez, sredi septembra pred 48 leti moja mami 

Olga in pred nekaj dnevi je ods el Bert Hellinger. Ljudje, ki so bistveno posegli v moje z ivljenje. Oc e in 

mama najbolj, saj sta mi iz svoje ljubezni dala z ivljenje. A prerani odhod moje mame me je zaznamoval 

s travmo, ki sem jo nosila s seboj dobrs en del z ivljenja.  
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In to breme sem zac ela odlagati pred desetimi leti, ko sem spoznala metodo Postavitev z ivljenja, ki jo je 

na podlagi izkus enj, znanj, src nosti in ljubezni postavil Bert Hellinger. In s to metodo sem plast za plastjo 

odlagala svojo travmo in poc asi sprejemala, da je tudi v tem ljubezen moje mame. Ni bilo lahko, a ko 

pogledam nazaj, lahko rec em, da sedaj z ivim, da so v mojem z ivljenju veselje in radost ter zavedanje, da 

je z ivljenje lepo. 

Bert Hellinger nam je zapustil veliko. Ljudi je »zbudil« v zavedanju, da ima z ivljenje svoja pravila, ki so 

jih nas i predniki poznali, mi pa smo jih na nek nac in »pozabili«. A vse bolj prihaja do zavedanja, da smo 

kot posamezniki vpeti v nas  druz inski sistem, v vec je sisteme, kot so skupnost, drz ava. In da smo srec ni 

takrat, ko smo v miru in ljubezni povezani s svojim druz inskim sistemom. 

Berta Hellingerja nisem osebno srec ala, po posnetkih in slikah pa sem z njim stkala vez c utenja in ko se 

z njim »pogovarjam«, imam vc asih obc utek, da sedim ob njegovih nogah, on me poslus a, malo pokima 

in mi z iskrico v oc eh govori: »Tako kot je, je prav. Sprejmi z ljubeznijo. Ne ves , kaks no breme in usodo 

nosijo drugi. Kaj lahko naredis  z znanjem, ki si ga prek svojih uc iteljev pridobila o postavitvi druz ine«. 

In z e v tem »pogovoru« vsaj malo procesiram c isto vsakdanje dogodke. 

Č utim, da najvec jo hvalez nost in spos tovanje lahko dam uc itelju Bert Hellingerju tako, da dajem znanje, 

vedenje, ki sem ga pridobila o metodi postavitev druz ine naprej, da z ivim po nac elih ljubezni v 

vsakdanjem z ivljenju. Da postajam prosojna z vsem, kar z ivljenje prinese. Da se ne upiram z ivljenju, 

ampak da z ivljenje enostavno z ivim na polno.  

Hvalez na sem svojim uc iteljem postavitve druz ine, ki so nesebic no predajali znanje, ki so ga pridobili 

od Berta Hellingerja. To so Natas a Č ebulj, ki prek svojega Ins tituta za sistemske postavitve skupaj z 

Vedranom Kraljeta izobraz uje moderatorje, in Gerhard Walper, ki je najbliz ji sodelavec Berta 

Hellingerja. In ko enkrat dobis  ta znanja, jih moras  dajati naprej.  In poc asi uresnic ujem tudi to, da s 

svojim znanjem podpiram druge ljudi in jih s tem opolnomoc im, da v svojem z ivljenju naredijo korak 

naprej.  

Hvalez na in obenem vesela sem, ker na svetu vse vec  in vec  ljudi pozna in uporablja metodo postavitev 

druz ine, ki jo je razvil Bert Hellinger. To pomeni, da metoda postavitev druz ine podpira z ivljenja mnogih. 

Dejstvo je, da sem z e v drugi polovici svojega z ivljenja.  

Po eni strani se lahko ozrem nazaj in gledam, kaj mi je z ivljenje vse dalo. In po drugi strani se lahko 

ozrem naprej, kaj mi bo z ivljenje s e dalo in da se bo enkrat, ko bo pris el c as, zemeljsko z ivljenje 

zakljuc ilo.  

In Bert Hellinger me uc i tudi tega, veselja do z ivljenja na »jesen« z ivljenja in zavedanja, da smo minljivi. 

Ko gledam njegove slike je obraz spokojen, zadovoljen, srec en, iz oc i mu z ari radost. In to so tudi moje 

z elje … in sem na poti do tega, vsak dan bliz je, tudi zaradi njega, ki je postavil rede ljubezni.  
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Kot je Bert Hellinger zapisal v knjigi Sreča, ki ostane: » O srec i z elim povedati s e nekaj. Kaj je skrivnost 

srec e? Kje se srec a izpolni?  

V trenutku. Vsa srec a je v trenutku. Kaj stoji srec i naproti? Odmikanje od trenutka, bodisi zato, ker 

gledamo nazaj ali pa naprej. Tako v trenutku pozabimo na trenutek srec e. Ostati v trenutku zahteva 

veliko discipline. Vse z ivljenje je v trenutku, samo v trenutku.« 

Kot stars  doz ivljam moc no to, da je za otroka najpomembnejs e, da sta stars a povezana in je to za otroka 

dovolj. Otrok si vedno z eli, da sta stars a povezana in bo naredil vse za svoja stars a, tudi zbolel, delal 

tez ave, samo, da bosta stars a ostala skupaj. In prav zaradi otrok je vredno vsak dan v z ivljenju 

vzpostavljati rede ljubezni na konkreten nac in. In ko gledas  otroke, da lahko odidejo v svoje z ivljenje, je 

to najvec je zadovoljstvo za stars a. Da je s lo z ivljenje naprej. Da je s lo z ivljenje dobro naprej. 

Bert Hellinger, hvala ti iz srca.« 

 

 

 

Foto:Helllinger sciencia                                                                                                                                                                       Bert in Sophie Hellinger z udeleženci.  
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V. KNJIGE BERTA HELLINGERJA V SLOVENŠČINI 

 

Bert Hellinger je napisal veliko knjig o svojem delu, v slovenščino so prevedene tri Hellingerjeve knjige, ki 

jih je prevedel Matej Škufca.   

 

 

                                      SREČA, KI OSTANE – Kako do uspešnih odnosov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj je skrivnost sreče? 

 

»Srec a ni nekaj bez nega, nekaj, kar pride in gre,« pravi Bert Hellinger, »obstaja tudi srec a, ki pri nas 

ostane.« Trajnejs a srec a je odvisna od nas ega odnosa do lastnih korenin, saj ji pogosto stojijo nasproti 

neres eni problemi in usodne povezave.  

S pomoc jo zanesljive femenolos ke metode postavitve druz ine Bert Hellinger razlaga, kako z 

razres itvami druz inskih usodnih povezav uspejo odnosi – med mos kim in z ensko in tudi med stars i in 

otroki. Ž mnogimi pretresljivimi primeri nam pokaz e, kako poiskati srec o, ki pri nas tudi ostane – ker se 

pri nas dobro poc uti.  
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           LJUBEZENSKE ZGODBE med moškim in žensko, starši in otroci, nami in svetom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubezenske zgodbe 

 

Ljubezenske zgodbe pripovedujejo o tem, kako lahko ljubezen uspeva in kako se lahko z ljubeznijo 

poslovimo. Pripovedujejo o preizkus njah ljubezni in kaj ljubezen vc asih ovira. Poleg ljubezenskih zgodb 

med mos kim in z ensko ter z ensko pripoveduje knjiga tudi ljubezenske zgodbe otrok. Pripoveduje o 

globoki ljubezni do svojih stars ev, sester in bratov ter drugih druz inskih c lanov. Te zgodbe nam 

pokaz ejo, da tako globoko in s taks no skrajno predanostjo ljubijo le otroci. Razen ljubezni, ki ostaja 

znotraj lastne druz ine, obstaja s e s irs a ljubezen, ki zaobjema tudi druge druz ine in druge ljudi, ki so 

popolnoma razlic ni od nas. Ta s iroka ljubezen nas odpre tudi za njih. Ždruz uje tisto, kar si je prej 

nasprotovalo, in prinas a mir z medsebojnim spos tovanjem in ljubeznijo. Ljubezen in z ivljenje sodita 

skupaj, saj z ivimo lahko le, c e ljubimo. Te ljubezenske zgodbe so torej z ivljenjske zgodbe, kako z 

ljubeznijo uspe z ivljenje. 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

                                                                          PRIZNATI TO, KAR JE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priznati ti to, kar je 

 

Ta knjiga vam bo predstavila femenolos ko metodo, ki jo je Bert Hellinger poimenoval “Postavitev 

druz ine”. S to metodo je pris lo na dan, da posameznik v druz ini ni odvisen le od svojih stars ev, njihovih 

vplivov in vzgoje. Ne da bi se tega zavedal, lahko usoda drugih druz inskih c lanov vpliva nanj, celo vec  

generacij nazaj. In c e zbrano pogledamo ljudi okoli sebe, znance, prijatelje, sebe, bomo ugotovili, da se 

v z ivljenju v vseh nas le zrcali stanje v nas ih druz inah. V nes tetih postavitvah, ki jih je naredil Bert 

Hellinger, je postalo jasno, da so posamezni druz inski c lani med seboj povezani v skupno dus o druz ine, 

ki jih tudi vodi. Ta druz inska dus a se ravna po pravilih in zakonih, ki so druz inskim c lanom v veliki meri 

neznani in skriti. Njen vpliv je posledica spos tovanja in priznavanja teh zakonov. 

 

Vir: Ins titut za sistemske postavitve 


