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VOŠČILO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videti dobro v ljudeh, priložnosti v spremembah in 
imeti zavedanje o soodvisnosti človeka, narave in 
dogodkov, 
 
so želje za leto 2021.  
 
Naj bo to eno vaših boljših let! 
 
 
 
 
 
Nataša, Mojca, Damijana in Janja 
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BESEDA UREDNICE 
 
 

Drage bralke, dragi bralci, 
 
 
tokratna številka Sistemskih zavedanj je posebna, kot je bilo 
posebno leto, ki se poslavlja. Pri njenem snovanju smo združili 
uredništvi družinskih sistemskih zavedanj in uredništvo poslovnih, 
zaokrožili leto 2020, pogledali v prihajajočega. Preden se praznično 
obarvajmo in v pričakovanju stopimo v novo leto, se ozrimo nazaj 
na iztekajoče. Kaj nam je prineslo, je bilo res tako grozno, kaj je 
bilo lepega in kaj dobrega, kaj smo se novega naučili, za kaj smo 
hvaležni in česa ne bomo ponavljali v naslednjem letu. 
 
Ne moremo mimo virusa in našega odziva nanj. Kako smo se kot družba odzvali 
na »skupek RNK, obdan z ovojem beljakovin«, ki predstavlja nevarnost za 
človekovo zdravje. To nam je precej spremenilo življenje. Na zdravje večine virus 
na srečo nima bistvenega vpliva, težko pa prizadene določene ljudi, nekatere celo 
z nepopravljivimi posledicami. Vsekakor pa je vplival na naša življenja.  
 
Družina ima spet večji pomen. Prisiljeni smo bili soočiti se z odnosi, ki smo jih prej 
z lahkoto odmikali navzdol po prioritetni lestvici. Mudilo se nam je v službo, po 
opravkih, na rekreacijo... Šola in vrtec sta zaprta. Kako to sestaviti v nek 
sprejemljiv delovni dan, težko mu rečemo normalen? Ja, še en aspekt, ki nas je 
porival v okvire družine in urejanje odnosov. Zdaj nismo mogli mimo, saj smo bili 
zaprti v iste prostore stanovanja. Hočeš nočeš so se stvari »skuhale« in treba jih 
je bilo pojesti. Odlično za optimiste in groza za pesimiste.  
 
Služba se je spremenila. Veliko dela se je prestavilo v naše domove, na računalnik, 
na internet.  Delo od doma je bilo prej izjema, omejeno na občasne dneve, redke 
naloge ali redka podjetja, večinoma mednarodna in v sektorju informatike. In z 
delom od doma novi izzivi, spremembe in prilagajanja.  
 
Sprememba, ovira ali priložnost? 
Odločitev je v nas samih.  
 
 
Mojca Justin 
Urednica Sistemskih zavedanj za poslovne sisteme  
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LETO SPREMEMB IN VIRTUALNOSTI 
 
 
Zanimivo leto je najprimernejša beseda za opis tega leta. Nekateri 
pravijo grozno, strašno, naj čim prej gre, drugi se smehljajo ob 
doseženih poslovnih številkah ali si manejo roke ob novih poslovnih 
priložnostih, tretji se držijo za prsi in težko najdejo smisel in 
nadaljnjo pot. 
 
 

 
FOTO: Freepik.com 
 
 
Spremembe, negotovost, ukrepi, 
ostani doma, vklopi zvok so bile 
najbolj uporabljeni izrazi tega 
leta. Zoom, Teams, GoToWebinar 
in Webex pa gotovo najbolj 
pogosto uporabljene aplikacije. 
Delali smo od doma. Pravzaprav 
nismo delali 8 ur, ampak 
neprestano. Kave s prijateljico, 

nogomet in pivo s prijatelji, 
dopust na hrvaški obali, 
rojstnodnevne zabave, obisk 
dedka v domu za ostarele...,ki so 
bili še pred nedavnim 
vsakodnevne in popolnoma 
normalne aktivnosti, so v tem 
letu le še lep spomin in želja za 
prihodnost. 
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Kako smo se znašli? Različno, tako 
kot smo iznajdljivi in sprejemamo 
spremembe. Lahko se jim upiramo 
in jih zavračamo, negiramo ter 
tako ohranjamo obstoječe in nam 
ljubo stanje. Ali pa jih pogledamo, 
nekateri jih že tudi zavohajo, jih 
zajahajo in surfajo na njih v 
prihodnost. Nekateri boste rekli, 
da je potreben pogum. Kaj pa če 
je dovolj že radovednost? Nekaj 
radosti? Mogoče še znati pogledati 
z drugačnega stališča? 
 
S prijateljico in nekdaj tudi 
sodelavko sva najprej sanjarili, 
potem pa si organizirali delo tako, 
da sva polovico delovnega časa 
opravili od doma. Obe sva imeli 
male otroke in zahtevno službo v 
mednarodnem podjetju, hrepeneli 
sva po času za klepet in 
načrtovanju prihodnosti. Delo od 
doma nama je pomenilo svobodo. 
Popoldan sva bili lahko z otroki, 
kuhali, se z njimi igrali, jih 
razvažali na aktivnosti, zvečer pa 
sva doma opravili naloge, ki so jih 
sicer najini sodelavci popoldan. Bili 
sva bolj osredotočeni in 
produktivni, saj ni bilo telefonov, 
vprašanj sodelavcev in drugih 
prekinitev, ki so sicer stalnica 
delovnega dne. To možnost sva 
jemali kot velik privilegij, kot tudi 
to, da sva delali v visoko 
tehnološkem podjetju, ki je že 
takrat imelo tehnologijo za delo na 
daljavo. To je bilo pred 
osemnajstimi leti... 
 
Kako pa danes, leta 2020? Lahko 
se upiramo, zavračamo delavnice 
preko Zooma, sestanke v 
Teamsih, se ne udeležujemo 
izobraževanj in druženj, če so na 

daljavo. Ja, če obstajajo tudi tiste 
v živo. Vzemimo, kar nam je dano 
v tem trenutku, in upajmo na 
čase, ko se bomo zopet lahko 
družili v živo. Potrebno se je 
prilagoditi. Doma smo si oblikovali 
delovni kotiček ali celo dva, 
prilagodili smo urnik, skrbneje 
smo načrtovali naloge in jih 
razporedili čez dan. In prihranili 
smo čas; vožnja na delo je 
odpadla, likanje srajc tudi, čas za 
oblačenje se je skrajšal, make up 
se je stanjšal... V takem dnevu 
smo lahko bolj kreativni, 
pridobimo na odgovornosti. K sebi 
smo spustili sodobno tehnologijo, 
napredovali smo v komunikaciji in 
najbrž tudi v samodisciplini, 
osredotočenosti. 
 
Kakšno leto, leto napredka! 
Veliko slovensko podjetje se 
pohvali, da so sestanki na daljavo 
mnogo bolj učinkoviti. Sodelavci 
so bolj točni pri udeležbi, 
disciplinirani s pripravo in ne 
govorijo en preko drugega, kot je 
bila prej navada v večjih skupinah.  
 
V virtualnem svetu sem jaz jaz, 
delno se lahko celo skrijem, 
drugače oblečem, si nadenem 
virtualni make up in spremenim 
kuhinjski pult v ozadju v peščeno 
plažo s palmami. In delam, 
vstopim v virtualno sejno sobo, 
učilnico, delovni prostor, delim 
mnenja in usklajujem naloge s 
sodelavci, strankami, partnerji, se 
izključim in opravim svojo nalogo.  
 
Sprejeti in se prilagoditi. Virtualni 
svet ostaja virtualen, tudi če vanj 
vstopimo. Še vedno sem jaz, 
oseba z imenom, telesom, ki lahko 
kadarkoli zapre računalnik, 
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objame, poboža svojega bližnjega 
in gre v naravo dihat svež zrak in 
razgibat svoje telo. 
 
 
Pravzaprav imamo dva svetova, 
med katerima lahko poljubno 
prehajamo. Znamo biti hvaležni za 

tehnologijo, za človeško 
iznajdljivost? 
 
In spoštujmo spremembe, druge, 
sebe. 
 

 
 
 
Mojca Justin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FOTO: Pixabay.com 
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V ZNAMENJU VELIKIH SPREMEMB – V 
PROCESU DRUŽBENE IN OSEBNE 
PREOBRAZBE 
 
Mnogi od nas se zdrznemo, ko pomislimo, da bi se leto 2020 znova 
začelo.  Vsak od nas seveda živi v skladu z lastnimi viri, vplivi in 
omejitvami, vendar na nas vplivajo tudi družbeni in svetovni vplivi, 
ki so v letu 2020 močno preplavili kolektivno atmosfero. Izbruh 
neznane bolezni smo nekateri pričakali z nelagodjem in nejevero, 
drugi z strahom. V imenu zaščite in skrbi za zdravje so začela veljati 
pravila, ki so pri nekaterih povzročila pomanjkanje človečnosti in 
pri drugih pa izbruhe sovraštva.  
 

 
FOTO: Pixabay.com 
 
 
Na kolektivni ravni so se znova 
ponovile razlike med »vami« in 
»nami«, pradavno načelo 
polarnosti, se je močno osvetlilo v 
novi preobrazbi. Celo medicinska 

stroka se je javno razdelila na dva 
tabora, kar se že dolgo ni zgodilo.  
 
Nova pravila in omejitve so 
prinesle občutke odvzema 
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svobode. Spremljal nas je 
občutek, da smo v policijski državi, 
da ni več zaupanja, da se pritiska 
na »male« ljudi, medtem ko 
»veliki« kujejo zarote in si delijo 
večje dobičke nastale situacije.  
 
Večina od nas je dobila občutek, 
da ima »nekaj« ali »nekdo« drug 
nadzor nad našim življenjem, 
spremembe so se zgodile, če smo 
to hoteli ali ne. 
 
Vendar smo lahko hvaležni letu 
2020, ker nam je omogočilo 
ogromno preobrazbo v nas samih 
in v dojemanju primarnih vrednot.  
Podarilo nam je eno največjih 
planetarnih poravnav, ki so jo 
strokovnjaki, guruji, šamani 
poimenovali kar »edinstvena«, saj 
je vplivala tako na nas osebno, kot 
na vsa področja našega delovanja 
in na dogajanja na globalni ravni. 
 
Lahko naredimo vajo in si 
predstavljamo, da smo s telesom 
obrnjeni naprej in pogledamo z 
glavo nazaj, na začetek leta 2020. 
Meni je težko pogledati naravnost 
nazaj. Pogled mi vleče navzdol. 
Občutek je, kot da stojimo na vrhu 
stopnic, ker pomeni, da smo v 
stopnji notranje zavesti naredili 
velik napredek. Pomembne so 
postale bistvene vrednote: živeti – 
umreti, preživeti - otopeti, bolezen 
- zdravje, smrt – življenje, 
kvantiteta - kvaliteta, ljubezen – 
sovraštvo, sprejemanje – jeza, 
žalost – hvaležnost, družina – 
delo, tehnika – narava, objem – 

virtualni klepet, druženje – 
osama... Osebne odločitve so nas 
vodile, v katero smer smo šli in 
kakšen način smo izbrali: upor, 
vdaja, akcija, inovativnost, 
kreativnost, prilagajanje, nežnost, 
ljubezen, nasilje in sovraštvo, 
humanost in sočutje. 
 
Lahko bi rekli, da nam je leto 2020 
uprizorilo prav poseben planetarni 
ples, ki je povzročil spremembe na 
vseh ravneh, tudi spremembe 
sistema vrednot in s tem procese 
odločanja. Šele ko vidimo širšo 
sliko, dojamemo, da so prav naše 
odločitve oziroma številčnost 
odločitev vseh nas tisto, kar je 
navsezadnje ključno vplivalo na 
vse dogajanje na Zemlji - Gaji. 
Moči z »neba« in »Gaje« so udarile 
v obliki virusa, rušilnih potresov, 
neurij in poplav. Lahko rečemo, da 
je bilo sporočilo leta 2020:  »Ne 
upirajte se spremembam. Te se 
bodo zgodile, če si to želite ali ne. 
O tem, kako jih boste sprejeli in 
kako boste ravnali, pa je izbira 
vaša!« 
Lahko naredimo sistemski ritual in 
se poslovimo od tega leta s 
hvaležnostjo, da bo naslednje leto 
imelo več možnosti: 
»Leto 2020 hvala za vse, še 
posebej za tisto najhujše. Iz tega 
smo se veliko naučili o se sebi, o 
drugih, o svetu. Prosimo, daj nam 
blagoslov, da gremo lahko 
naprej.« 
 
 

 
 
 
Nataša Čebulj 
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SISTEMSKE POSTAVITVE PREKO SPLETA IN 
ODNOS DO VIRTUALNIH TEHNOLOGIJ 
 
 
Situacija z omejitvami osebnih stikov zaradi širjenja koronavirusa 
nas je na Inštitutu za sistemske postavitve (v nadaljevanju 
Inštitut) postavila pred odločite: čakati, da se bo situacija 
»popravila« in bomo znova zaživeli kot »prej«, ali narediti kaj 
»drugače«.  
 

 

 
FOTO: osebni arhiv 
 
 
 
Že v prvem obdobje karantene, 
ko veliko lastnosti virusaše nismo 
poznali, smo imeli meseca marca 
načrtovano uvodno delavnico 
Postavitev družine, ki naj bi 
potekala z udeleženci iz Slovenije 
in Hrvaške. S kolegico Mojco 

Justin sva se odločili, da 
preizkusimo izvesti delavnico 
preko spletnega virtualnega 
orodja Zoom. Povabili smo 
udeležence, ki so že poznali 
sistemske postavitve z namenom, 
da preizkusimo način delovanja. 
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Tako smo 20. marca 2020 izvedli 
prvo spletno delavnico Postavitev 
družine.  
 
Kakšni so bili odzivi? Nekateri so 
bili prestrašeni, kako bodo 
zmogli, drugi so bili presenečeni, 
kako deluje. Lahko bi rekli, da 
smo takrat zgradili nov prostor, v 
katerem izvajamo postavitve v 
Inštitutu. V tem času smo izvedli 
že več kot 30 skupinskih delavnic 
sistemskih postavitev in 
postavitev družine in več kot 50 
individualnih postavitev. Pri 
ustvarjanju spletnega prostora za 
sistemske postavitve sodelujemo 
tudi drugimi organizacijami. 
Večina udeležencev se čudi, kako 
učinkovite in energetsko močne 
so spletne postavitve glede na 
nastalo situacijo. Največja 
prednost pa je ta, da lahko hkrati 
sodelujemo predstavniki iz 
različnih koncev Slovenije in celo 
iz različnih koncev sveta. V 
oktobru smo organizirali 
mednarodno delavnico z Antonom 
de Kroonom, kjer smo sodelovali 
udeleženci iz Slovenije, ZDA, 
Španije, Indije, Srbije, Mehike in 
Hrvaške. Občutek je bil 
navdošujoč; pri nekom na 
drugem koncu sveta se je 
prebujalo jutro, pri nas je bil 
večer, vsi hkrati pa smo lahko 
sodelovali na isti delavnici. Dobili 
smo resnične, pristne povezave in 
izkušnje, ki niso bile posredovane 
preko nekoga drugega. Tako smo 
bili znotraj varnega virtualnega 
prostora srčno tesno povezani 
kljub težki situaciji, ki vihra v 
zunanjem okolju vseh 
udeležencev. 
 

Na podlagi teh izkušenj smo prišli 
do šestih osnovnih načel, ki nam 
omogočajo, da lažje sprejmemo 
spletni način izvajanja postavitev. 
 
Prvo načelo je 
»sprejemanje«:  sprejeti 
dejstvo, da sedaj izvajamo 
postavitve tudi drugače in da 
učinkujejo (lahko še močneje). 
 
Drugo načelo je »vzpostavitev 
odnosov gostitelj in gostje 
virtualnega prostora« - 
organizator dogodka (v našem 
primeru Inštitut) je gostitelj 
delavnice, ki nas povabi v 
virtualni prostor. S tehničnimi 
navodili nam pokaže pot, kako 
bomo prišli do tega prostora. Če 
bi imeli delavnico v živo, bi vam 
poslali naslov lokacije in kako 
pridete do tja, kako parkirate. 
Enako naredimo z virtualnim 
naslovom. To lahko naredimo 
lažje, če se povežemo z 
gostiteljem in mu zaupamo, da 
nam bo poslal vse napotke, kako 
priti do njega. 
 
Tretje načelo je »ustvarjanje 
osebnega prostora« in 
tehnična priprava: doma si 
ustvarim  svoj individualni 
(osebni) prostor brez fizičnih 
omejitev, kjer imam mir in se 
počutim varno ter imam dostop 
spleta preko računalnika ali preko 
pametnega telefona, 
 
Četrto načelo je 
»hvaležnost«:  hvaležni smo za 
tehniko in splet, kot »bitja«, ki 
nam omogočajo, da se družimo z 
drugimi in se osebno razvijamo. 
Peto načelo je »vstop v skupni 
prostor gostitelja«: vsak, ki 
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nas povabi na dogodek s spletno  
povezavo nas povabi v svoj 
virtualnega prostor. Ko vas na 
Inštitutu povabimo na spletne 
delavnice Postavitev družine ali 
na druge sistemske postavitve, 
vas povabimo v našo spletno 
dvorano, kjer vam omogočamo, 
da se počutite varno, kot bi bili v 
dejanskem prostoru. Ta velika 
spletna dvorana ima tudi manjše 
sobe, kjer izvajamo manjše 
postavitve po skupinah. 
Peto načelo je zavedanje 
povezanosti skupnega prostora z 
individualnim prostorom. 
 
Šesto načelo je »zaključek 
delavnice, shranjevanje 
izkušenj in hvaležno slovo od 
virtualnega prostora«: na 
koncu delavnice se povežemo z 
vtisi in izkušnjami, ki smo jih 
doživeli na postavitvah. Navodila 
in vtise, zapisane v klepetalnici, 
lahko spravimo pri sebi na lastnih 
pomnilniških medijih. Nato se 
poslovimo od udeležencev in 
gostitelja ter virtualnega prostora 
s hvaležnostjo, da smo imeli 
priložnost sodelovanja in osebne 
rasti. 

 
Ta načela nam pomagajo, da se 
znebimo strahu pred tehnologijo, 
se sprostimo in sprejmemo 
situacijo takšno, kot je. Še 
posebej, če smo v teh časih v 
osebni stiski, ni potrebno, da 
čakamo, da bomo svojo stisko 
razrešili, ko bodo delavnice v 
živo. 
 
Seveda virtualni prostor nikoli ne 
more čisto nadomestiti osebnega 
telesnega stika, ki ga imamo pri 
delavnicah v živo. Tako se šele 
sedaj zavedamo, kako 
samoumevna so se nam zdela 
druženja in sodelovanje v 
delavnicah v živo. Mogoče bomo 
pripovedovali svojim otrokom in 
vnukom, včasih smo se družili, 
igrali in plesali brez mask. 
Upajmo, da temu ne bo tako. 
 
V Inštitutu načrtujemo, da bomo 
v naslednjem letu v pomladnih in 
poletnih mesecih izvajali 
delavnice postavitve družine v 
naravi, »pod kozolcem« brez 
mask. Do takrat pa dobrodošli v 
našem virtualni dvorani. 

 

 

Nataša Čebulj  
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OSEBNE IZKUŠNJE S POSTAVITVAMI PREKO SPLETA 
 
 
 
Intervjuji z udeleženci družinskih postavitev, ki so imel osebne izkušnje s 
postavitvami preko spleta. Intervjuje je izvedla Damijana Žišt, urednica 
Sistemskih zavedanj za družinske sisteme. 

 
MILENA VESELIČ 
 
Skozi postavitve, ki sem se jih udeležila, svojih ali bila predstavnica 
v drugih, sem spoznala, da energija vedno teče, v živo ali prek 
zooma, postavitev deluje v obeh primerih. 
 

 
 
 

 
Kako ste se srečali s 
sistemskimi postavitvami oz. s 
postavitvami družine? 
 
Zase lahko rečem, da sem bila 
rojena pod srečno zvezdo, saj sem 
imela srečo v življenju. Dolga leta 

mojega življenja se ni zgodilo nič 
takšnega, da bi morala jokati, biti 
žalostna. Po končanem študiju 
sem dobila službo, do pokoja sem 
jih zamenjala kar nekaj, povsod 
sem se imela zelo lepo. Imam 
moža, ki me ves čas podpira in dva 

Foto: Pixabay 
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krasna otroka. Sina sem rodila še 
kot 20-letna študentka in je nekaj 
časa zanj skrbela moja mama, ko 
sem jaz študirala v Ljubljani. Z 
rojstvom sina, in kasneje hčerke, 
pa se je moje življenje zelo 
spremenilo. Zdaj že dolgo vem, da 
so otroci naše ogledalo, ki nam ga 
nastavljajo vsak dan. Ko je bil sin 
star tri leta, smo se z možem 
odselili od mojih staršev, ki so do 
takrat v glavnem skrbeli za sina. 
Zanj je bilo zelo hudo, bilo je, kot 
da bi mu vzela mamo. Že dolgo se 
tega zavedam, da sem naredila 
napako, in zato sprejmem vso 
svojo odgovornost za sinovo 
kasnejše vedenje, da nismo že od 
njegovega rojstva živeli skupaj kot 
družina. A mi je moj študij to 
preprečil. Kasneje sem se zelo 
veliko ukvarjala z njim, mož me je 
pri tem podpiral, ni pa tudi sam 
znal najboljše odigrati očetovske 
vloge. S sinom so se potem začele 
težave v šoli, obiskoval je 
psihologe, jemal zdravila, ker je bil 
težaven. Takrat sem se priključila 
tudi skupini za psihološko pomoč, 
samo da bi razumela, kaj se 
dogaja s sinom in da bi mu lahko 
pomagala. Njegove težave so se 
nadaljevale tudi kasneje v 
življenju. Ima sicer sina, vendar 
ne živijo skupaj, še danes se prav 
ne najde, jaz pa si očitam, da sem 
kriva za njegovo življenje. Zato 
sem obiskovala jogo, veliko brala, 
zelo se mi je vtisnila v spomin 
knjiga Primarni krik Arthurja 
Janova, obiskovala sem različne 
delavnice, bila sem tudi pri 
Marjanu Ogorevcu na karmični 
diagnostiki, pri Nataši Magister in 
drugih. Pred približno sedmimi leti 
pa sem se srečala tudi z metodo 
postavitve družine pri Nataši 

Čebulj. V moje življenje je prišla, 
ko sem jo najbolj potrebovala.  
 
Kaj je tisto, kar vas je 
prepričalo, da ste preizkusili to 
metodo? 
 
Za postavitev družine sem se 
odločila po tistem, ko sem 
preizkusila že veliko drugih tehnik 
in metod. Ko sem začutila, da se 
ne morem premakniti naprej v 
življenje, sem se spoznala z 
Natašo Čebulj in imela pri njej 
svojo prvo postavitev družine, 
kasneje jih je bilo več, tudi pri 
Nataši Magister in drugih. Bistvo 
je, da moraš najprej ozavestiti 
problem, da lahko poiščeš pomoč. 
Prebrala sem tudi kar nekaj knjig 
Berta Hellingerja, očeta te 
metode, in moram reči, da sem se 
veliko naučila o sebi in svojem 
družinskem sistemu, ostalo pa je 
še veliko vprašanj, odgovorov pa 
še ni. A vem, da bodo prišli, ko 
bom pripravljena. Nisem 
krščansko verna, sem bolj realna, 
ekonomistka po izobrazbi, pa 
vendarle verjamem, da smo vsak 
v svojem energijskem polju in da 
vsi skupaj sestavljamo eno veliko 
energijsko polje. Energija je in bo 
vedno, tudi, ko umremo. Zato me 
je tako fasciniralo, kako lahko 
prevzamemo v postavitvah 
energijo drugih.  
 
V kolikor ste pripravljeni, nam 
lahko poveste, kaj je bila vaša 
ključna tema, za katero ste se 
odločili za sistemsko 
postavitev  - postavitev 
družine? 
 
Moja prva tema, ki sem jo 
postavljala po metodi postavitve 
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družine, je bil odnos s sinom. Na 
to temo, in tudi druge, sem imela 
kasneje še več postavitev, in sama 
sem kot predstavnica sodelovala v 
mnogih, kar je tudi eno zelo 
posebno doživetje. Moja prva 
postavitev me je zelo fascinirala, 
še posebej, ko sem dobila 
občutek, da se je sprostil nek vozel 
v mojem družinskem sistemu, da 
je šla ljubezen naprej. Vendar 
naše življenje ni brez težav, vedno 
pridejo nove, a se, ob spoznavanju 
omenjene metode, lažje z njimi 
spopademo, jih lažje razumemo in 
razrešimo.  
Zanimiva je bila tudi postavitev, 
kjer sem razreševala odnos s svojo 
hčerko, s katero do njenega 
dvajsetega leta praktično ni bilo 
nobenih težav. Kasneje tudi njej 
življenje ni prizaneslo, a je danes 
krasna mama in opravlja službo, ki 
jo ima rada. Zelo sem ponosna 
nanjo. Na postavitvi, kjer sem 
razreševala odnos z njo, se je 
pokazalo, da nekdo manjka v 
našem družinskem sistemu.  
 
Kaj je bilo ključno, kar ste 
spoznali o vašem družinskem 
sistemu? 
 
Veliko postavitev pri različnih 
moderatorjih sem imela tudi 
zaradi odnosa z mamo, ki je umrla 
pri 93. letih. Celo življenje sva 
imeli nekako prekinjen odnos, ona 
je imela zelo težko življenje, 
izgubila je tudi več otrok, zato sem 
na postavitvah večkrat želela, da 
se ta najin odnos razreši. Mama 
me zaradi smrti mojih bratov in 
sester preprosto ni mogla videti. 
Zato sem si želela, da bi me videla 
in sem na postavitvah razreševala 
odnos z njo. Vedno ni bil pravi čas, 

enkrat pa se je zgodilo, da se je 
tisti vozel, ki nama je preprečeval, 
da bi med nama stekla ljubezen, le 
odvozlal. Energija, ne ljubezen, je 
končno stekla, prav čutila sem jo, 
z veliko hvaležnostjo in 
spoštovanjem do mame in njene 
usode. Mama me je končno videla. 
Zato sem spoznala, preko vseh 
svojih postavitev, da je zelo 
pomembno, da čim več vemo o 
svojem družinskem sistemu, da 
preko postavitev uvidimo njihovo 
usodo in se poklonimo pred njo. 
Kajti šele, ko se začnejo vozli, ki 
so v vsaki družini, lahko tudi 
generacije nazaj, odvezovati, 
lahko energija teče naprej v nove 
rodove. Ko je bila mami v domu 
starostnikov, sva se ob mojih 
obiskih veliko pogovarjali in to mi 
je zelo veliko pomenilo. Tudi moj 
oče je imel zelo težko življenje, bil 
je v taborišču, svojega očeta sploh 
ni poznal. Bil je skrben oče, a nam 
ni znal kazati čustev, danes vem, 
da jih ni mogel, glede na svoje 
življenje. Pred smrtjo, živel je 90 
let, je zbolel za demenco. Tedaj se 
je zelo spremenil, bil je veder, 
vesel, čeprav me včasih ni več 
poznal, vem pa, da je bil zelo 
ponosen name. Zato sem se skozi 
postavitve tudi naučila, da 
življenje brez izražanja čustev, ni 
pravo življenje, zato je treba 
pokazati, ko smo na primer jezni, 
žalostni, veseli. In spoznala sem 
tudi to, da ko mi je hudo, se 
naslonim na mamo in očeta, vedno 
sta tukaj zadaj, za mano, ob meni. 
Srečna sem, da imam takšna 
starša.  
 
Sedanja realnost je, da 
postavitve potekajo tudi preko 
spleta (zoom). Kakšna je vaša 
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izkušnja v zvezi s takšno 
postavitvijo? 
 
Skozi postavitve, ki sem se jih 
udeležila, svojih ali bila 
predstavnica v drugih, sem 
spoznala, da energija vedno teče, 
v živo ali prek zooma, postavitev 
deluje v obeh primerih. Energija 
vedno teče, ne pozna ovir. Vendar 
so mi bolj blizu postavitve v živo, 
ko se lahko dotikamo, objamemo. 
Sem pa vesela, da na zoom 
delavnicah videvam mlade ljudi, 
kar pomeni, da so metodo spoznali 
kot pripomoček, kako že zelo 
zgodaj v svojem življenju, lahko 
pristopijo k razreševanju svojih 
težav.  
 
Kaj bi sporočili našim bralcem 
v zvezi s postavitvami družine, 
bi jih priporočili tudi drugim? 
 
Zavedati se moramo, da 
postavitev družine in druge 
metode niso čarobna palica, ki bi 
nam takoj spremenile življenje. 
Kljub temu pa z veseljem 
postavitve že leta priporočam tudi 
drugim, saj nam lahko pomagajo, 
da veliko spoznamo o svojem 
družinskem sistemu in da lahko s 
to metodo razrešimo marsikatero 
svojo težavo in gremo naprej. Z 
Natašo Čebulj sva enkrat, ko je 
bilo z mami zelo hudo v domu 
starejših, imeli postavitev kar prek 
telefona. In je prav tako delovalo. 
Postavitev družine je pravzaprav 
način življenja. 
 
Vsem, ki imajo težave, bi 
priporočila, da se udeležijo 

delavnic postavitev družine, tudi 
tistim, ki še niso bili, da sploh 
vidijo, kako potekajo, kaj se na 
delavnici dogaja. V tem 
koronskem času verjamem, da 
imajo ljudje še več težav in morda 
jim prav ta metoda pomaga, da 
bodo kakšne stvari razrešili in šli 
lažje naprej v življenje. Zelo 
pomembno je, da delamo na sebi, 
ker če delamo na sebi, zase, 
delamo dobro tudi za svojo 
družino. In prednost omenjene 
metode je, da so rezultati vidni 
zelo hitro, za razliko od drugih 
metod. Po postavitvi vedno nekaj 
spoznaš o sebi in svojem 
družinskem sistemu, energija 
znova steče.  
 
Kaj bi zaželeli našim bralcem 
za novo leto 2021? 
 
V letu 2021 želim nam vsem veliko 
zdravja in pozitivne energije, ki jo 
moramo širiti naprej. Vsem tudi 
priporočam delo na sebi, da 
predelamo določene travme in 
nepredelana čustva, da se ne 
vrtimo v nekem začaranem krogu, 
iz katerega ne znamo uiti. Tudi, če 
nam je kdaj težko, se lahko 
zavedamo, da nismo sami, ne 
smemo obupati, jamrati, jokati, 
vedno je pot. Zato, imejmo se radi 
in glejmo z optimizmom naprej, 
čeprav vedno ne bo lahko. 
Priporočam pa vsem, da si v letu, 
ki prihaja, dajo sebi za darilo vsaj 
eno delavnico postavitev družine, 
ker to pomeni nov korak naprej, v 
novo življenje, v novo leto
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OSEBNE IZKUŠNJE S POSTAVITVAMI PREKO SPLETA 
 
 

MAŠA TOŠKAN 
 
O svojem družinskem sistemu sem prek postavitev spoznala, da 
imamo vsi svoje korenine, svoje prednike, žive ali mrtve, in da vsi 
vedno stojijo za nami. 
 

 
 
 

Kako ste se srečali s 
sistemskimi postavitvami oz. s 
postavitvami družine? 
 
Z omenjeno metodo sem se 
srečala nekaj let nazaj, ko sta se 
starša ločevala. Mama se je 
odločila, da bo šla na delavnico 
postavitve družine k Nataši Čebulj 
v Celje in me je povabila s seboj. 
Šla sem z njo, ker me je zanimalo, 
kaj se bo na delavnici dogajalo. Na 
postavitvah neposredno nisem 
sodelovala, saj sem bila tam prvič, 

je pa bilo zelo zanimivo opazovati, 
kaj se dogaja v teh postavitvah. 
Bila sem fascinirana, kako so 
osebe v postavitvi prevzemale 
energije ljudi, ki jih niso poznale, 
kako so skozi postavitev izražale 
čustva osebe, ki so jo 
predstavljale. To me je čisto 
prevzelo. Skozi postavitve drugih, 
tisti dan jih je bilo kar nekaj, sem 
spoznala, da lahko nekatere stvari 
v svojem življenju s to metodo 
postaviš na svoje mesto in da 

Foto: Pixabay 
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lahko veliko spoznaš o sebi in 
svojem družinskem sistemu.  
 
Kaj je tisto, kar vas je 
prepričalo, da ste preizkusili to 
metodo? 
Ja, ravno to, da skozi metodo 
lahko spoznaš veliko o sebi in svoji 
družini, tudi za nekaj generacij 
nazaj in da lahko razrešiš kakšne 
svoje težave.  
 
V kolikor ste pripravljeni, nam 
lahko poveste, kaj je bila vaša 
ključna tema, za katero ste se 
odločili za sistemsko 
postavitev  - postavitev 
družine? 
 
Imela sem dve postavitvi pri 
Nataši Čebulj, obe preko zooma, 
prva je bila individualna, v drugi so 
bile male postavitve. Za 
individualno postavitev sem se 
odločila, ker sem pred dvema 
letoma postala mama in se je moje 
življenje spremenilo na lepše, 
prišle pa so tudi nekatere težave, 
ki sem jih želela razrešiti prek 
postavitve družine. Moja 
individualna postavitev je bila 
namenjena odnosu z očetom in 
mojemu odnosu z moškimi 
predniki. Po postavitvi sem dobila 
veliko novih uvidov o svojih 
družinskih članih in o tem, zakaj se 
mi neki določeni vzorci v življenju 
ponavljajo. O tem sem kasneje 
govorila tudi z mamo in babico.  
 
Kaj je bilo ključno, kar ste 
spoznali o vašem družinskem 
sistemu? 
 
O svojem družinskem sistemu sem 
prek postavitev spoznala, da 
imamo vsi svoje korenine, svoje 

prednike, žive ali mrtve, in da vsi 
vedno stojijo za nami. Po mamini 
strani nisem poznala moških, 
odraščala sem med ženskami in se 
tedaj nisem prav veliko 
spraševala, kaj je z moškimi v 
našem družinskem sistemu. 
Podobno je bilo tudi po očetovi 
strani. Zato je bila postavitev 
zame zelo pomembna, da sem 
videla določene stvari, ki jih sploh 
nisem vedela o mojih prednikih po 
obeh starših in da sem nanje lahko 
pogledala s spoštovanjem in 
hvaležnostjo.  
 
Sedanja realnost je, da 
postavitve potekajo tudi preko 
spleta (zoom). Kakšna je vaša 
izkušnja v zvezi s takšno 
postavitvijo? 
 
Individualne in male postavitve 
lahko delamo preko zooma, velike 
pa so boljše v živo, ko se lahko 
osebe dotikajo, objemajo, no, vsaj 
takšne so moje izkušnje. Glede 
zoom postavitev je morda boljše, 
ker si sam doma, v nekem svojem 
varnem okolju, si manj 
obremenjen z drugimi, ki so sicer 
v živo s tabo na delavnici in ni ti 
treba od doma nekam na 
delavnico. Vendar pa imajo 
postavitve v živo, kot sem že 
omenila, svoje prednosti. Lahko pa 
rečem, da v obeh primerih 
energija teče in da postavitve 
delujejo.  
 
Kaj bi sporočili našim bralcem 
v zvezi s postavitvami družine, 
bi jih priporočili tudi drugim? 
 
Ja, postavitve v živo ali preko 
zooma bi vsekakor priporočala tudi 
drugim, še posebej, če se vrtimo v 
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nekih nerazrešenih odnosih, v 
nekem začaranem krogu. 
Postavitev nam lahko pomaga, da 
nekaj, kar nas bremeni, razrešimo 
in da vidimo korak naprej v 
svojem življenju. Pomembno je 
namreč to, ko začutimo, da smo 
pripravljeni izvedeti kaj več o sebi 
in svojih prednikih, da bi se lahko 
premaknili naprej v svojem 
življenju, se bomo odločili za 
postavitev družine.  

 
Kaj bi zaželeli našim bralcem 
za novo leto 2021? 
 
V letu, ki prihaja, bi vsem želela 
veliko zdravja, blagostanja, sreče, 
denarja, skratka vse, kar si želijo 
in potrebujejo. Vse, kar jim 
manjka ali pogrešajo, naj v letu, ki 
je pred nami, pride v njihovo 
življenje, da bodo srečni.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Foto: Pixabay 
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OSEBNE IZKUŠNJE S POSTAVITVAMI PREKO SPLETA 
 
 

LUKA KRAMARIČ 
 
Prababice in pradedki zame tako niso bili več neki abstraktni pojmi, 
ampak so postali resnične osebe s svojimi imeni in življenjskimi 
zgodbami, za katere sem se šele skozi proces sestavljanja 
družinskega drevesa zavedel, kakšen vpliv imajo name.  
 
 
 

 
 
 

 
Kako ste se srečali s 
sistemskimi postavitvami oz. s 
postavitvami družine? 
 
S sistemskimi postavitvami sem se 
spoznal, ko sem kot študent 
pomagal pri izvedbi Kongresa 
društva Nevrolingvističnega 
programiranja (NLP) v Ljubljani. V 
sklopu omenjenega kongresa sem 
prisostvoval tudi predavanju 
Nataše Čebulj z naslovom 
Sistemsko odločanje in uvajanje 

sprememb z organizacijskimi 
postavitvami in sistemskim 
coachingom. Kljub morda 
zapletenemu naslovu predavanja 
je bila tematika predstavljena na 
izjemno jasen način in 
podkrepljena s praktičnimi 
primeri, zato sem si jo zelo dobro 
zapomnil.  
 
Kaj je tisto, kar vas je 
prepričalo, da ste preizkusili to 
metodo? 

Foto: Pixabay 
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Pritegnila me je spletna stran 
Inštituta za sistemske postavitve, 
Bert Hellinger,… 
Najprej sem prebral vse gradivo, 
ki je bilo o postavitvah dostopno 
na spletu, in šele nato sem se 
dogovoril za delavnico. Po vsem 
prebranem gradivu sem začutil, da 
z metodo ne morem prav veliko 
izgubiti, najmanj kar pridobim, pa 
je nova izkušnja. 
 
V kolikor ste pripravljeni, nam 
lahko poveste, kaj je bila vaša 
ključna tema, za katero ste se 
odločili za sistemsko 
postavitev  - postavitev 
družine? 
 
V bistvu sem se za sistemsko 
postavitev odločil v času prvega 
vala epidemije, med katero sem 
delal od doma. To je bilo takrat 
zame velik izziv, saj se nikakor 
nisem mogel osredotočiti na samo 
delo. Pri tem niso bili problem 
zunanji dejavniki, pač pa sem si bil 
ovira sam – s svojimi mislimi, 
predstavami, idejami, zamerami, 
teorijami. Na neki točki je bil 
notranji hrup tako glasen, da sem 
sklenil poiskati pomoč. Pri tem bi 
izpostavil, da se problem, ki me je 
v tistem času najbolj grizel in 
obsedal, na delavnici ni izkazal za 
ključnega, oz. se na njej sploh ni 
pojavil. Sprva sem bil zato, kljub 
uvidom, ki sem jih na njej pridobil, 
razočaran, nekoliko pozneje pa 
sem dojel, da se s to »težavo« 
nima smisla ukvarjati, saj zame ni 
ključna oz. je samo vrh ledene 
gore. Posvetiti se je bilo treba 
drugim, globljim stvarem. 
 

Kaj je bilo ključno, kar ste 
spoznali o vašem družinskem 
sistemu? 
 
Zame je bil pomemben že sam 
proces priprave na delavnico, saj 
sem se prvič poglobil v svoje 
korenine in se seznanil s svojimi 
predniki. Prababice in pradedki 
zame tako niso bili več neki 
abstraktni pojmi, ampak so postali 
resnične osebe s svojimi imeni in 
življenjskimi zgodbami, za katere 
sem se šele skozi proces 
sestavljanja družinskega drevesa 
zavedel, kakšen vpliv imajo name.  
Na sami delavnici se me je najbolj 
dotaknilo, ko sem stopil v vlogi 
svojega očeta in pradedka. 
Povezavo z očetom in pradedkom 
sem začutil le za nekaj trenutkov, 
toda bila je nezgrešljiva. 
 
Sedanja realnost je, da 
postavitve potekajo tudi preko 
spleta (zoom). Kakšna je vaša 
izkušnja v zvezi s takšno 
postavitvijo? 
 
Menim, da je za ljudi, ki se s 
sistemskimi postavitvami srečajo 
prvič, individualna postavitev bolj 
primerna v živo. Na njej sta 
namreč prisotna le udeleženec in 
moderator. Udeleženec ne ve kaj 
pričakovati, moderator pa 
dogajanje težje spremlja preko 
kamere. 
Sam sem se udeležil skupinske 
postavitve tako v živo kot prek 
Zooma, in moram reči, da tudi 
postavitve prek spleta zelo dobro 
funkcionirajo. V živo je seveda stik 
med osebami v postavitvi bolj 
pristen in močnejši, zato se stvari 
(izrazi na obrazu, reakcije 
telesa,..) bolj jasno pokažejo in 
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dogajanje je bolj intenzivno. Toda 
ključne stvari so enake.  
 
Kaj bi sporočili našim bralcem 
v zvezi s postavitvami družine? 
Bi jih priporočili tudi drugim? 
 
Glede postavitev bi želel poudariti, 
da sistemske postavitve ne morejo 
biti »čarobna palčka«, ki najde 
razloge in rešitve za vse 
posameznikove majhne in velike 
probleme. Sistemske postavitve 
po mojem mnenju človeku dajo 
zgolj pogled iz drugega zornega 
kota, nek globlji uvid v določene 
situacije in postavijo temelj za 
njihovo izboljšanje. Večino dela pa 

mora človek še vedno opraviti 
sam. Priporočil bi jih vsem, ki 
imajo težave s sprejemanjem 
situacij, oseb, sebe, občutkov..., 
saj omogočijo razumevanje le-teh. 
Šele razumevanje omogoči 
sprejemanje. 
 
Kaj bi zaželeli našim bralcem 
za novo leto 2021? 
 
Zaželel bi jim veliko zdravja in 
zdrave pameti, prav tako pa jim 
želim, da bi znali vsako situacijo 
izkoristiti za osebno rast in razvoj 
svojih sposobnosti ter tako 
ustvarili boljšo različico sebe in 
okolja, v katerem živijo. 

 
 
 
 

 
  

Foto: Pixabay 
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OSEBNE IZKUŠNJE S POSTAVITVAMI PREKO SPLETA 
 
 

DARJA AŽMAN 
 
Postavitev preko Zooma sem doživela dvakrat. Obakrat sva vse 
elemente v obliki barvnih likov zastopali le dve osebi. Prvič je 
postavljala svojo temo kolegica, drugič jaz. 
 
 

 
 
 

Na osnovi par izkušenj s 
postavitvami v živo od prej, 
priznam, sem v virtualno 
postavitev šla z nekaj zadržki, saj 
mi ni bilo jasno, kako se prek 
ekrana lahko prenese oziroma 
občuti polje, v katerem se 
nahajamo ljudje v vlogi 
elementov, ki je pri postavitvah v 
živo omejeno na en fizičen 
prostor. Pa sem kmalu 
presenečeno ugotovila, da je 
identifikacija s posameznim 

elementom - geometrijskim likom 
prek zaslona še kako možna, da 
energije in občutenja skozi tebe v 
vlogi elementa tečejo enako kot v 
živo. Morda lahko celo kdaj še z 
večjo intenzivnostjo kot pri 
postavitvah v živo, morda zato, 
ker si v lastni sobi popolnoma 
sam, neobremenjen in kot tak 
lahko 100% predan samo 
občutenjem, ki gredo skozi tebe. 
Gledaš v zaslon in se premikaš po 
svoji dnevni sobi enako kot v 

Foto: Pixabay 
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polju v živo. Edino fizični dotiki s 
kakim drugim elementom pa 
jasno niso možni (npr. objem 
ipd.), a so vseeno doživeti oz. 
občuteni »KOT DA«, torej kot da 
se res zgodijo. Prisežem, v vlogi 
par različnih elementov sem 
doživela pestro paleto različnih 
čustev in občutij in sem bila 
resnično pozitivno presenečena 
nad »flowom« tovrstne 
postavitve, ki je vseeno možen.  
Naslednja specifika, ki pa je ne 
vidim kot prednost, je v tem, da 
prek zaslona v vlogi opazovalca 
manj intenzivno vidiš mimiko in 

neverbalno komunikacijo druge 
osebe, ki zastopa posamezen 
element. Se pravi morda nekoliko 
težje za moderatorja in morda 
nekoliko težje zaznavati reakcije 
za tistega, ki postavlja – v danem 
trenutku opazuje dogajanje. 
 
Če povzamem: postavitev na 
daljavo ima v primerjavi s 
postavitvijo v živo svoje 
posebnosti, a vseeno deluje in 
lahko pomaga razplesti kako 
akutno vprašanje, če okoliščine 
ne dopuščajo postavitve v živo.  
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NAPOVEDNIK DOGODKOV INŠTITUTA 
 
 
 
Zaradi nepredvidljive situacije smo v Inštitutu predvideli vsak mesec 
naslednje spletne delavnice: 
 
- ORGANIZACIJSKE SISTEMSKE POSTAVITVE s temami:  

o Uspešno zaključevanje,  
o Sistemsko določanje ciljev,  
o Sistemsko virtualno vodenje,  
o Karierne odločitve,  
o Sistemsko odločanje, 
o Izbira blagovnih znamk... 

 
- DRUŽINSKE SISTEMSKE POSTAVITVE s temami:  

o Odnos z mamo,  
o Odnos z očetom,  
o Odnos sorojenci,  
o Naslije v družini,  
o Žrtve in storilci v družini,  
o Zdravje in bolezni v družini,  
o Odnos do prednikov... 

 
Nadaljevali bomo z individualnimi postavitvami, ki bodo potekale v živo ali 
preko spleta: 
 
- INDIVIDUALNE POSTAVITVE DRUŽINE – RAZREŠIMO SVOJE 

STISKE  
 

- INDIVIDUALNE POSLOVNE POSTAVITVE IN SISTEMSKI 
COACHNIG   

 
 

Začeli bomo z naslednjim sistemskim izbraževanji moderatorjev, ki bodo 
v kombinaciji v živo in preko spleta: 
 
- IZOBRAŽEVANJE ZA SISTEMSKO ZAZNAVANJE, DELOVANJE IN 

VODENJE V DRUŽBENEM, OSEBNEM IN ORGANIZACIJSKEM 
SVETU IN MODERIRANJE SISTEMSKIH POSTAVITEV – začetek 
28. januarja 2021 
 

- IZOBRAŽEVANJE ZA IZVAJANJE INDIVIDUALNIH POSTAVITEV - 
januar 2021 
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- IZOBRAŽEVANJE ZA IZVAJANJE SPLETNIH POSTAVITEV – 
februar 2021 
 

- IZOBRAŽEVANJE ZA SISTEMSKI COACHING – marec 2021 
 
- IZOBRAŽEVANJE ZA MODERIRANJE DRUŽINSKI POSTAVITEV – 

začetek maj 2021 
 
 
 
V Inštitutu načrtujemo, da bomo v naslednjem letu v pomladnih in 
poletnih mesecih izvajali delavnice postavitve družine v naravi, »pod 
kozolcem« brez mask.  
 
- DELAVNICE SISTEMSKE POSTAVITVE DRUŽINE V NARAVI 

»POD KOZOLCEM« maj,junij, julij, avgust 
 
 
Do takrat pa dobrodošli v našem virtualni dvorani! 
 
 
Tudi v naslednjem letu bomo nadaljevali s sodelovanjem z mednarodnimi 
moderatorji točne termine in imena predavateljev bomo objavili v 
januarju 2021. 
 
Podrobnosti o dogodkih si lahko pogledate na https://sistemske-
postavitve.com/dogodki/. 
 
 
 


