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Družinski sistem je duhovno polje. 
Znotraj njega  s postavitvami družine spoznamo, 

da je vsak z vsakim v resonanci. In to polje je včasih nered. 
Slednji nastane, ko je nekdo, ki mu tudi pripada, 

izključen, zavrnjen ali pozabljen. 
Te osebe so z nami v resonanci in pridejo do  svoje veljave v sedanjosti. 

Kajti v tem polju velja en sam osnovni zakon- 
vsi, ki so del našega sistema, imajo pravico pripadati. 

Če je bil nek družinski član torej izključen, 
bo prek resonance določen drug član, 

na primer otrok, da prestavlja izključenega člana. 
 

                                                                                                                                                                                                                    Bert Hellinger v knjigi Ljubezenske zgodbe 
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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.  

 

 

 



3 

 

VSEBINE: 

I. UVODNIK................................................................................................................... .......................................................................4 

II. LASTNI PREMIKI H GLOBOKI LJUBEZNI................................................................................... ............................................5 

III. SISTEMSKI POGOVOR Z MODERATORJI DELAVNIC SISTEMSKIH POSTAVITEV........................................................6 

- VZOREC, KI SE PRENAŠA IZRODA V ROD- intervju z GERHARDOM WALPERJEM ......................................................6 

V. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE............................................................................................. ..................................12 

- Po postavitvi sem se bolj povezal s starši…………………………………………...…………………….………..............................12 

- Kot bi si mama na nezavedni ravni želela, da ne grem k Bertu Hellingerju…………………………………………….…14 

VI. MESEČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKEPOSTAVITVE..........................................................................,..........17 

VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ............................................................18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. UVODNIK  
 
Pozdravljeni drage bralke in bralci,  

 

pred vami je nova, 18. številka mesečnika Sistemska zavedanja, ki ga izdajamo na Inštitutu za sistemske 

postavitve.  Če smo v prejšnji govorili o sistemskih postavitvah v organizacijah in podjetjih, tokratno 

številko namenjamo znova družinskim postavitvam. Pred nami je mesec november in na povabilo 

Nataše Čebulj z Inštituta za sistemske postavitve in Vedrana Kraljete S Sikon mreže iz Zagreba od 23. do 

25. novembra prihaja Gerhard Walper, tesen sodelavec očeta metode sistemske postavitve Berta 

Hellingerja iz Nemčije iz njegove žene Sophie. Gerharda Walperja sem prvič spoznala pred dvema 

letoma v Opatiji, nato sem se njegovega seminarja znova udeležila lani na Bledu in letos se ga bom znova 

v Ljubljani. Spomnim se obeh svojih postavitev, ki sem jih imela pri njem, in moram reči, da sem mu 

zelo hvaležna zanje, saj se je moje življenje od takrat spremenilo in drugače gledam nanj.  

Pri Walperju je zanimivo, da mu kot stranka ne rabiš skoraj nič ali pa nič povedati, kaj bi rad razrešil, 

ker to on čuti, ko se poveže s tabo kot s stranko in tvojim družinskim sistemom. Pomembno mi je tudi, 

da tako veliko govori o pomenu ljubezni, ki mora teči v družinskem sistemu. Kajti če ne teče, to lahko 

pomeni, da se je tok ljubezni nekje v družinskem deblu skozi njeno zgodovino prekinil, najpogosteje 

zaradi nekega tragičnega dogodka. In da nam zato na nekem življenjskem področju ne gre dobro. In 

prav družinske postavitve nam lahko pomagajo, da s spoštovanjem pogledamo na ta tragični dogodek v 

našem družinskem sistemu in na udeležence v njem, da ga vzamemo v svoje srce in da ljubezen lahko 

znova steče. Spomnim se tudi njegovih besed, izrečenih lani na Bledu, kjer sta čudovito okolje in 

energije. Dejal je, da je vedno nekdo tam nad nami, neka sila, ki kroji 

našo usodo in da smo mi, ljudje, le majhna bitja, ki lahko le sledimo 

svoji usodi, čeprav se ji velikokrat na nezavedni ravni skušamo 

izogniti. Spomnim se tudi njegovih besed, ki so se me tudi zelo osebno 

dotaknile. Ko je imel nekdo postavitev, ni mogel razumeti, da se počasi 

izteka zemeljsko življenje njegove ožje in širše družine, ki nima več 

potomcev, čeprav je bilo v njegovi matični družini veliko bratov in 

sester.  

Gerhard Walper mu je na vprašanje, zakaj se je to zgodilo, povedal, da 

se je to, da njegov rod ne bo šel več naprej, verjetno zgodilo zato, ker 

je njegova družina izpolnila svoje poslanstvo v tem življenju, tukaj na 

zemlji.  

                                                                                                         Damijana Žišt  
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II. LASTNI PREMIKI H GLOBOKI LJUBEZNI  

 

Foto: Pixabay 

Od 23. do 25. novembra Nataša Čebulj z Inštituta za sistemske postavitve v Ljubljani in Vedran 

Kraljeta S Sikon mreže iz Zagreba organizirata seminar z Gerhardom Walperjem, docentom Hellinger 

Sciencie. Njegov seminar sta poimenovala 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 razumevanje novih pristopov Berta in Sophie Hellinger. 

Tistim, ki želite doživeti tihe premike duše, ki na nežen način kaže korenine naših težav. Vabimo vas, 

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.  

Tako se poveže tisto, kar je ločeno. Odkrijte in doživite vaše lastne premike k  globoki ljubezni, ki vse 

zajema in je brez sodb. Gerhard Walper bo predstavil nove pristope s fenomenološko metodo 

Postavitev družine, ki služi reševanju konfliktov v družini, v partnerskih odnosih, odnosih med starši 

in otroci.  
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Predstavljeni bodo osnovni zakoni ljubezni, ki veljajo v vsaki družini, in so pomembni, ker je za mir in 

red v družini potrebno njihovo spoštovanje. Udeleženci seminarja boste imeli  priložnost, 

da boste izpostavili svojo konkretno temo za postavitev. 

Zato ob Walperjevem prihodu v Ljubljano objavljamo intervju, ki je bil objavljen decembra 2016 v 

sobotni prilogi Večera. Morda vas bo ob branju intervjuja potegnilo, da se nam pridružite na njegovem 

seminarju v Ljubljani novembra letos, kamor ste prisrčno vabljeni.  

 

III. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV 

- VZOREC, KI SE PRENAŠA IZ RODA V ROD - intervju z GERHARDOM WALPERJEM  

 

  

Foto: Inštitut za sistemske postavitve  

 

 

Gerhard Walper je od leta 1997 kot docent in član ekipe trenerjev Hellinger Sciencie eden 

najtesnejših sodelavcev Berta in Sophie Hellinger. Je koordinator Hellingerjevih seminarjev in 

odgovoren za supervizijo in usposabljanje trenerjev ter moderatorjev v Nemčiji. Moderira in vodi 

delavnice postavitev družine po metodi Berta Hellingerja  že od leta 1992. 

Študiral je pedagogiko, psihologijo in sociologijo (diploma iz izobraževalnih ved). Leta 1988 se je – kot 

eden prvih študentov Berta Hellingera začel izobraževati o postavitvah družine. Leta 1992 je začel s 

prvimi postavitvami na svojem inštitutu “Taunus-Institut für Stilles Familienstellen”.  
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Še vedno se vidi kot študent Berta Hellingerja v neskončnem učnem procesu v “Hellinger®sciencia – 

znanosti ljubezni v človeških odnosih”. Prav tako se je učil in delal z Jakobom Schneiderjem in štiri leta 

študiral organizacijske postavitve z Dr. Gunthard Weberjem.   

Od leta 1999 do leta 2002 je delal s Petrom Levine, ustanoviteljem Somatic Experiencing Trauma 

Institute, organiziral je svoje delavnice za Constellation comunity. Leta 1997 se je začelo njegovo tesno 

sodelovanje z Bertom Hellingerjem. Gerhard Walper je v Nemčiji organiziral številne delavnice z 

Bertom Hellingerjem, ki so doživele masivno udeležbo. Leta 2006 sta ga Bert in Sophie Hellinger 

vključila v Hellinger®sciencia na svojih usposabljanjih v Evropi, pozneje v Braziliji in Kitajskem, zato 

je danes eden vodilnih učiteljev, supervizorjev in trenerjev za Sistemske postavitve pri 

“Hellinger®sciencia. Delavnice izvaja v nemškem in angleškem jeziku po vsej Evropi. Danes deluje 

tudi na Poljskem, kjer je leta 2006 začel lasten program usposabljanja – “Nove, Postavitve v tišini po 

Bertu in Sophie Hellingerju”, s šestdnevnimi moduli vsake dva meseca. Redno govori na kongresih in 

na mednarodnih Hellingerjevih kampih v Nemčiji. 

 

Zakaj nam nekaj ne gre v življenju?  

 

Ljudje mnogokrat iščejo odgovore, zakaj jim nekaj ne gre v življenju, zakaj imajo slabe odnose na 

primer z mamo, očetom, bratom, sestro, partnerjem, zakaj so zboleli, ali zakaj je kdo v družini alkoholik,  

zakaj ne obdrži službe ... Morda odgovor iščejo pri različnih strokovnjakih in terapevtih, a mnogokrat ti 

niso zadovoljivi.  Izkustvo kaže, da smo v življenju lahko uspešni šele, ko smo v sožitju s svojim 

družinskim sistemom. Da pridemo do uvida na zgoraj postavljena vprašanja in še druga, nam lahko 

pomaga metoda postavitve družine po Bertu Hellingerju.  

Začetnik metode postavitve družine je Bert Hellinger, duhovnik, filozof in psihoterapevt. Z življenjsko 

zgodbo, kompleksnim znanjem in izkušnjami, ki jih je združil v svoji metodi, bi ga težko uvrstili v 

katerikoli predal psihoterapevtskih praks. Kot mladenič, mobiliziran v nacistično vojsko, je Hellinger 

skusil vojno in vojno ujetništvo. Takoj po vojni je vstopil v duhovniški stan in dvajset let kot misijonar 

preživel med Zuluji v Afriki; tam je spoznal drugačen pogled na človeka in njegovo dušo, kot je v navadi 

v naši zahodni kulturi, hkrati pa prepoznal skupno bistvo izkušnje biti človek. Ta leta so močno vplivala 

na njegovo poznejše razmišljanje in delo. Po petindvajsetih letih je zapustil duhovniški in se posvetil 

študiju psihoanalize, pozneje tudi skupinske dinamike, gestalt terapije in transakcijske analize. V svoji 

metodi je združil to znanje in lastna spoznanja, pridobljena z raziskovanjem skritih vezi, vzorcev in 

zakonitosti, ki delujejo, kadar so ljudje povezani v skupnosti.  
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S svojim delom je temeljito pretresel psihoterapevtske kroge in ti imajo še danes do njega in njegove 

metode izrazito bipolaren odnos: nekateri ji priznavajo globino in učinkovitost, drugi jo zavračajo. V 

svojih temeljih namreč presega spoznanja in okvire današnje znanosti.  

Kljub visoki starosti je Bert Hellinger še vedno vitalen mož, čeprav ne vodi več seminarjev.   

Zdaj vas pa vabimo k branju intervjuja z Gerhardom Walperjem.  

 

Kaj je postavitev družine? 

 

Metoda je namenjena iskanju rešitev za težave v družini. Pomaga nam, da pridemo v stik z ljubeznijo, ki 

nas resnično zdravi. S tem drugače sprejemamo sebe in svoje družinske člane. Uvid v družinski sistem 

nam daje novo življenjsko moč. Pri postavitvi družine posameznik zaupa svoj problem moderatorju, 

nato pa moderator ali tisti, ki postavlja svojo družino (imenujemo ga stranka), izmed udeležencev na 

delavnici izbere predstavnike, da predstavljajo njega, njegovo mamo, očeta, žive in mrtve brate in sestre, 

partnerja,  šefa v službi, sodelavce … Odvisno od posameznikovega problema.  

Kar se dogaja kasneje, je težko opisati. Vse se dogaja v tišini, predstavniki z gibanjem in nebesedno 

izražajo svoje občutke.  

Lahko bi rekli, da začasno izstopijo iz toka lastnih življenj. Skozi njih gredo čustva, misli in občutki tistih, 

ki jih predstavljajo, pokažejo se travme, ki so jih doživeli, kot tudi to, kakšna je bila njihova usoda.  

Na primer, če je bil posameznik, ki ga nekdo predstavlja, alkoholik, ali da je bila predstavljena ženska 

spolno zlorabljena, to predstavnik pokaže. V postavitvi se lahko vidi, na primer, da je bila članica 

strankine družine, babica, prababica ali druga sorodnica nekaj rodov nazaj, nesrečna v ljubezni, da je 

imela probleme z moškimi. In stranka ima iste težave, a ne ve, zakaj. Pri postavitvi družine pa dobi 

odgovor na svoje vprašanje.  

Postavitev družine je namreč priložnost, da skozi predstavnike vidimo, kaj se je dogajalo v naši družini, 

kaj je bilo skrito ali zamolčano, in o tem ničesar ne vemo, ker se je dogajalo nekaj rodov nazaj. Pogosto 

so stranke zelo presenečene, tudi šokirane nad tem, kaj se je dogajalo v njihovi družini. Včasih se pokaže 

neka družinska skrivnost, travma, o kateri se stranki ni niti sanjalo.  

Vedenje predstavnikov v postavitvi pokaže marsikaj, za stranko pa je zelo pomembno, da na to osebo ali 

dogodek pogleda s spoštovanjem in ljubeznijo." 

 

Kako poteka postavitev družine? 

 

Izvedemo jo tako, da oseba, ki želi videti čustvene tokove in odnose v svoji družini in tudi najti možnosti 

za spremembe, kot opazovalec oziroma opazovalka sedi v krogu drugih udeležencev.  
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Tako lahko opazuje, kar ji je bilo bolj ali manj prikrito v njenem življenju in gleda z drugačne, širše 

perspektive. .Ljudje, ki predstavljajo družino te osebe, prikažejo dogodke, ki so se dogajali v preteklosti, 

in tako lahko stranka uvidi, kaj se je dogajalo in zakaj. Lažje razume, zakaj ji nekatere stvari ne gredo v 

življenju, in vidi, kako bi to lahko spremenila.  

V trenutku, ko se lahko globoko priklonimo usodi ljudi, ki smo jih obsojali, od njih nekaj hrepeneče 

pričakovali ali jih nismo mogli sprejeti ali imeti radi, se razbremenimo in spremenimo.  Zato se 

spremenijo tudi naši odnosi.  

 

Kako pa je s predstavniki v postavitvah? 

 

Glede predstavnikov pa iz izkušenj povem, da ljudje, ki v postavitvah družine nekoga predstavljajo, 

preprosto prevzamejo njegovo energijo in se obnašajo kot ta oseba, postanejo del nje.  

Spomnim se primera, ko je predstavnik za nekega sina ves čas slišal zvok helikopterja v svoji glavi. Na 

postavitvi se je pokazalo, da je njegov oče pilotiral helikopter, ki je strmoglavil z vso družino. Oče je umrl, 

žena in sin pa sta preživela. Tega, da predstavniki čutijo energijo in čustva tistih, ki jih predstavljajo, 

čeprav jih ne poznajo, znanost ne zna pojasniti, to je fenomenološki pojav, ki ga je odkril Bert Hellinger. 

Pomembno pa je, da so po koncu postavitve predstavniki spet oni in ne oseba, ki so jo predstavljali.  

            

Na postavitev družine pogosto pridejo ljudje, ki jih pestijo različne bolezni. Kaj se je na 

postavitvah najpogosteje pokazalo oziroma zakaj ljudje zbolijo? 

 

Bolezen običajno kaže, da je bil nekoč v družinskem sistemu prekinjen tok ljubezni, da smo na nekoga 

pozabili, da ga nočemo videti, da torej nekdo manjka. Na primer otrok, ker je bil splavljen ali je majhen 

umrl, lahko gre za nekoga, ki ga je družinski sistem izključil, ga ni hotel več videti, ker je na primer 

moril, posiljeval. Bolezen nas povezuje z izključenim družinskim članom.  

Kdo je bil to, se običajno pokaže pri postavitvi družine. In potem izključenega družinskega člana z 

ljubeznijo in spoštovanjem znova sprejmemo v svoje srce, da nam spet pripada, ljubezen pa znova 

steče. 

 

Kaj nam lahko kaže, če nekdo v družinskem sistemu zboli za rakom? 

 

Mnogi zbolijo za rakom. Ta bolezen, glede na številne postavitve družine, ki sem jih opravil, prizadene 

avtoagresivne posameznike, na nezavedni ravni lahko pomeni tudi, da so nagnjeni k samomoru.  
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Na postaviti na primer izberem predstavnika, ki ponazarja bolezen, v tem primeru raka, in vidimo, da se 

ta oseba obnaša zelo agresivno do sebe.  

Pokazalo se je že, da je bilo v družini, v kateri ima nekdo raka, veliko sovraštva in nasilnih situacij, morda 

je kdo ubil drugega družinskega člana.  

In ta jeza in konflikt, ki je lahko segal več sto let nazaj, se lahko kažeta v obliki raka pri potomcu takšne 

družine. Ta oseba ima rada oba družinska člana, ki sta bila v sporu, na primer tistega, ki je moril, in 

umorjenega, in to se v njej kaže kot konflikt med njima, torej kot agresija do samega sebe, običajno na 

nezavedni ravni. Navzven pa se izraža kot rakasta bolezen. 

 

Zakaj je v družinskem sistemu, ki mu pripadamo, tako zelo pomembno, da ljubezen teče naprej, 

saj pri postavitvah družine predstavnikom večkrat rečete na primer, sprejmi ga s spoštovanjem 

in ljubeznijo, poslovi se od njega z ljubeznijo? 

 

Zato, ker smo v družinskem sistemu z mnogimi svojimi družinskimi člani – seveda tudi drugimi ljudmi, 

na primer s partnerjem, prijatelji - povezani z ljubeznijo. Ta pa se lahko izgubi, skrije, če je bil neki 

družinski član zavedno ali nezavedno izključen iz družine, čeprav nam še vedno pripada.  

Če ga torej družinski sistem noče videti ali sprejeti, ljubezen ne teče več naprej in to se kaže v težavah 

nekaterih družinskih članov.  

 Hellinger je v svoji dolgoletni praksi z družinskimi postavitvami ugotovil, da je zelo pomembno, da kot 

otroci vemo, na katerem mestu v družini smo, in da vanjo sodijo tudi nerojeni ali mrtvorojeni otroci ali 

naši polbratje in polsestre, čeprav se pogosto sploh ne ve, da obstajajo.  

Velikokrat se to, da v družini neki otrok manjka, čuti tako, da posameznik, ki na primer ne ve, da ima 

polbrata ali sestro, vse življenje čuti, da mu nekdo manjka.  

Zato morda veliko potuje ali je deloholik, ker nenehno išče ali dela še za manjkajočega brata ali sestro. 

Ko se pri postavitvi družine pokaže, da v družinskem sistemu manjka otrok, se stranka končno počuti 

kot celota, ko manjkajočega z ljubeznijo sprejme v svoje srce; tako je družina končno popolna. 

 

Včasih pridejo na postavitve družine ljudje, ki mislijo, da bi radi nekaj razrešili, pa še niso 

pripravljeni pogledati, kaj se je v preteklosti dogajalo v njihovi družini. Kaj lahko pri tem stori 

moderator? 

 

Da je nekdo pripravljen na družinsko postavitev, zame pomeni, da je pripravljen odpreti svoje srce, 

četudi bo to zanj zelo boleče. To vidim že po njegovem izrazu na obrazu ali po telesni mimiki. 

Če ima na primer zaprte oči, prekrižane roke ali noge, čakam, da bo pripravljen, da se odpre, saj bo le 

tako ljubezen znova stekla v njegovem družinskem sistemu.  



11 

Postavitev družine je namreč priložnost, da skozi predstavnike vidimo, kaj se je dogajalo v naši družini, 

kaj je bilo skrito ali zamolčano, in o tem nič ne vemo, ker se je dogajalo nekaj rodov nazaj. 

Pogosto so stranke zelo presenečene, tudi šokirane nad tem, kaj se je dogajalo v njihovi družini.  

Mogoče se pokaže neka družinska skrivnost, travma, o kateri stranki ni niti sanjalo.  

Obnašanje predstavnikov v postavitvi pokaže marsikaj, za stranko pa je zelo pomembno, da na to  osebo 

ali dogodek pogleda s spoštovanjem in ljubeznijo. 

 

Kaj nam Slovencem z vidika družinskih sistemov kaže podatek, da smo v Evropi v samem vrhu 

po storjenih samomorih? 

 

Ne bi si upal govoriti o celotnem slovenskem narodu in zakaj je toliko samomorov, vendar nam ta črni 

podatek lahko nekaj kaže. Pri postavitvah družine se je pokazalo, da običajno tisti, ki  razmišlja o 

samomoru ali ga je storil, na nezavedni ravni gleda neko mrtvo osebo v svojem družinskem sistemu. 

Nekdo stori samomor ali je samomorilen, ker je povezan s svojim mrtvim bratom ali sestro, ki se je je 

rodil pred njim ali se sploh ni rodil. Zato gleda k njemu in je v ljubezni veliko bolj povezan z mrtvimi kot 

z živimi.  

 

Zakaj je postavitev družine  le prvi korak k izboljšanju našega življenja?  

 

Po postavitvi družine stranke pogosto pričakujejo, da se bo nekaj drastično spremenilo v njihovem 

življenju, seveda na boljše, vendar se to zgodi šele čez čas.  Postavitev družine je šele začetek nečesa 

novega v življenju, le prvi korak k izboljšanju. To se lahko izrazi tako, da se zakonca, ki sta se pred 

postavitvijo družine pogosto prepirala, ne prepirata več, morda se izboljša odnos med materjo in sinom.  

Po postavitvi se lahko pokaže, da je v družinskem sistemu znova zaživela skrita ljubezen, ko nam spet 

pripada nekdo, ki ga je naš družinski sistem izločil, ljubezen torej teče naprej.  

Kdaj bo v celoti zaživela, ne vemo, včasih prej, včasih kasneje.  

Postavitev družine nam pokaže pot, po kateri naj gremo naprej v svojem življenju, tudi če ne 

verjamemo v moč postavitve družine. Življenje se nam spremeni, čeprav korak  za korakom, nikoli več 

ne bo tako, kot je bilo pred postavitvijo družine.  
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IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  

 

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

organizacijah in podjetjih ter družinske postavitve pogovarjali z Vladislavom Duraškovićem in 

Silvijem P.  

 

- PO POSTAVITVI SEM SE BOLJ POVEZAL S STARŠI  

 

Vladislav Durašković: "Z družinskimi postavitvami ali orderjem, kot tej metodi rečemo v Srbiji, sem se 

prvič srečal, ko sem imel 18 let, in sicer februarja 2016, ko mi je prijatelj rekel, da ne bi bilo slabo, če bi 

šel na postavitve glede na to, da je bil moj oče v zadnji vojni na Balkanu, v specialni enoti vojske. Rekel je, 

da ne bi bilo slabo, da bi šel na postavitve, da bi se morda lahko očistil nekih bremen in vzorcev, ki si jih 

je morda naložil moj oče v vojni. Da bi bila moja življenjska pot naprej čista, brez nekih bremen 

preteklosti ter bremen, ki si jih je na svoja pleča morda v vojni nevede naložil moj oče. O postavitvah 

tedaj nisem ravno veliko vedel, sem pa veliko bral o duhovnosti in duhovnem svetu, ker me je to 

zanimalo. Hotel sem se naučiti meditirati, zato me je ta duhovni svet zelo zanimal. Prijatelj mi je rekel 

naj grem pogledati te družinske postavitve in da bom že videl, če je ta metoda sploh zame. 

Takrat sem se tudi več ukvarjal s fitnesom, ker sem želel biti trener deklicam in fantom, ki bi trenirali 

tenis, pomagala pa bi tudi ljudem, ki bi želeli zdravo živeti in tudi takšnim, ki bi želeli izgubiti kilograme. 

V tistem času mi je prijatelj predlagal, da grem na družinske postavitve in sem šel k Vedranu Kraljeti v 

Beograd, on sicer prihaja iz Zagreba. 

 

Po postavitvah sem videl nova vrata  

 

Že na prvih delavnici družinskih postavitev pri Vedranu sem imel svojo postavitev. Po njej sem si rekel 

kako čudovito je življenje in kako so vsi, ki so prišli na postavitve, v bistvu enaki, med nami ni bilo 

razlik. Zato so me postavitve zelo potegnile. 

To, kar se je pokazalo na postavitvi, je bilo zame zelo novo, vendar sem po njej videl nova vrata, ki so se 

odpirala v mojem življenju, novo pot, ki je bila pred mano. In po postavitvi sem se še bolj povezal s 

svojimi starši in celotno družino.  Opazil sem velike spremembe v odnosih med nami, kar na enkrat je 

bilo v njih zaznati več miru in potrpljenja. In več smo začeli delati vsak zase na sebi.   
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Največja sprememba zame se je zgodila kmalu po postavitvi, ko se je spremenil odnos med mano in 

očetom. Spremenil se je tudi moj odnos do mojega športa in posla, ki bi ga želel imeti. 

Po tej prvi postavitvi sem začel redno hoditi k Vedranu na postavitve, ker mi to zelo pomaga. 

Imel sem tudi postavitev, povezano z mamo, s  svojo fakulteto, ki sem jo obiskoval, s svojim športom, ki 

je bil vedno del mene,  svojo osebno srečo, travmami ter drugo.  

Vse te postavitve so mi pomagale, da lahko drugače gledam na življenje, lažje marsikaj razumem, nikogar 

ne obsojam. Zdaj se lažje tudi učim, igram tenis in počnem druge stvari, ki me veselijo. 

Na življenje zdaj, po treh letih sodelovanja pri družinskih postavitvah, gledam bolj umirjeno in 

premišljeno, da ko nekaj naredim, vem zakaj sem to naredil. 

Družinske postavitve so mi tudi zelo pomagale pri svojih odločitvah, kako naprej v življenje.  

Pri 17. letih sem končal svojo do tedaj zelo uspešno teniško kariero, ki sem jo končal zaradi nekih svojih 

principov in tudi bolezni.  

Po postavitvah sem se zopet našel in zdaj tenis lahko znova igram z velikim veseljem in užitkom. Prav 

tako sem zamenjal študijsko smer in se odmaknil od ljudi, s katerimi sem tedaj sodeloval v športu, ker se 

je to pokazalo na postavitvah, da je boljše zame. 

 In prepričan sem, da je boljše, saj se je moje življenje spremenilo na boljše, šel bom celo študirat v 

Ameriko, kjer bom združil šport in študij. 

 

Poletni mednarodni kampi so velika priložnost za nas 

 

Lani in letos sem se tudi  udeležil tudi mednarodnega kampa v Crikvenici, ker me je to zelo pritegnilo. 

 Že lani me je zelo pritegnil program, saj se videl, da bo zelo zanimiv, da bo veliko delavnic.  

Predvsem pa me je pritegnilo to, da bodo delavnice družinskih postavitev vodili trije različni moderatorji 

iz treh držav, poznal pa sem le Vedrana Kraljeto.   

Lahko pa rečem, da sta bila oba kampa, vsaj zame, popolnoma drugačna. Letos sem se veliko več družil 

z udeleženci kampa kot lani in to mi je zelo veliko pomenilo. Na lanskem kampu pa sem veliko časa po 

delavnicah preživel sam s seboj.  

To, da sem se letos več družil z drugimi po delavnicami, je nedvomno del moje nove življenjske poti, ki se 

mi je odprla po vseh mojih postavitvah družine. Na obeh kampih sem zelo veliko dobil zase, in sicer tako 

v svojih postavitvah kot takrat, ko sem bil predstavnik v drugih postavitvah. 

Družinske postavitve bi priporočal tudi drugim, da bi lahko spoznali veliko novega o svojem družinskem 

sistemu, predvsem pa, da bi našli sebi in svojo pot, ki jih bo lažje vodila skozi življenje.  
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Že samo sodelovanje kot predstavnik v postavitvah lahko za nekoga pomeni, da se za nekaj časa 

odmakne od svojega življenja in težav ter da se napolni z energijo in ljubeznijo, ki ga lahko potem vodita 

naprej v življenju.  

V postavitvah smo namreč vodeni z neko posebno lepo energijo in ob tem se počutimo varni in 

ljubljeni.« 

 

 

 

Vladislav Durašković: “Poleg športa, še posebej tenisa, zelo rad smučam z očetom, letos 

sva bila na Kopaoniku. Zelo rad imam poletje, morje in vse, kar je povezano s poletjem, 

lepim vremenom in mojimi prijatelji, s katerimi se poleti veliko družim. Rad vozim 

avtomobil, včasih precej hitro, tam, kjer je to pač mogoče. Zelo me zanima informacijska 

tehnologija, zato veliko berem o njej, še posebej na internetu. Rad berem tudi knjige 

različnih tematik. Najraje pa spijem kakšno pijačo v dobrem lokalu z mojimi prijatelji, 

kjer se lahko marsikaj pogovarjamo.  

 

 

 

 

 

- KOT BI SI MAMA NA NEZAVEDNI RAVNI ŽELELA, DA NE GREM K BERTU HELLINGERJU  

 

Silvijo P: »Pred  leti mi je v roke prišla knjiga Berta Hellingerja, ne spomnim se, kako se je to zgodilo. 

Takrat sem tudi že nekajkrat slišal, da obstaja neka metoda, ki se ji reče postavitev družine in so imeli 

delavnice na to temo v meni bližnjem Trstu. Potem pa mi je v roke prišla Hellingerjeva knjiga, ki sem jo 

z veseljem prebral. Zato sem se odločil, da grem pogledati v Trst na te delavnice.  

In sem šel,  bil pa sem zelo presenečen, kako ta metoda deluje. Tam so mi povedali, da  

podobne delavnice izvajajo tudi v Sloveniji, zato sem se začel zanimati, kje bi bile in kdo jih izvaja 

Izvedel sem, da jih organizira Matej Škufca.  

Ko sem izvedel, da pride na Obalo, sem poklical in se prijavil na njegovo delavnico postavitev 

družine. Potem sem nekajkrat šel k njemu, saj mi je bilo zelo zanimivo in veliko koristnega sem dobil 

tam zase.  

 

Srečanje z Bertom Hellingerjem 

 

Matej Škufca me je tudi prvič povabil, da sem šel na delavnico postavitev družine Gerhardu Walperju, ki 

ga je povabil Matej v Strunjan, leta 2006 pa je Matej na Bled povabil očeta metode postavitev družine 
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Berta Hellingerja. Zelo sem si želel na njegovo delavnico, vendar je bila mama tedaj zelo bolna in nisem 

vedel, če bom uspel oditi na delavnico. Kot da bi si mama na nezavedni ravni želela, da ne grem.  

Vendar sem se kljub njenemu slabemu zdravstvenemu stanju odločil, da se udeležim Hellingerjeve 

delavnice na Bedu.  

Bilo je zelo vznemirjajoče zame, biti ob samem očetu metode postavitev družine. 

Do njega sem čutil veliko strahospoštovanja in sem se ob njem počutil zelo majhnega, kot da stojim 

pred očetom. Hkrati pa sem ob njem čutil veliko ljubezni. 

Ko sem bil na Bledu, me je Hellinger kmalu izbral, da sem imel svojo lastno postavitev.  Nisem veliko 

govoril, on je takoj vedel, da želim razrešiti svoj odnos z mamo, ki tedaj ni bil najboljši, pa še mama je 

bila tedaj zelo bolna. Na postavitvi se je pokazalo, da je mamin brat tragično umrl in da o tem nihče v 

družini ni nikoli govoril. In še nekatere druge stvari, ki so me zelo presenetile, saj nisem nič vedel o njih. 

Ko sem naslednji dan o postavitvi poklical mamo, se je veliko boljše počutila, bila je polna energije, rada 

se je pogovarjala z mano.  Ko sem se vrnil domov in šel k mami, sem jo vprašal o njenem umrlem bratu. 

In moja mama, ki o njemu ni nikoli govorila, je takrat o njemu govorila in govorila, kot da se ji je nekaj 

odprlo v srcu in duši. Bil sem zelo ganjen.  

Zato verjamem, da je imela postavitev, ki jo je imel z mano Bert Hellinger zelo velik vpliv na mamo, 

mene in posledično tudi na najin odnos, ki se je po postavitvi izboljšal.  

 

 

Po postavitvi se je veliko dogajalo 

 

Po tej postavitvi sem bil še enkrat na postavitvi pri Gerhardu Walperju, ko ga je v Strunjan znova povabil 

Matej Škufca. Lepo je bilo,  in mislim, da mi je nova postavitev, ki sem jo imel pri Gerhardu, znova 

pomagala, da sem lažje živel in šel naprej skozi življenje. 

Potem sem šel še nekajkrat k Mateju Škufci na postavitve, dokler ni umrl moj sin. Njegova mnogo 

prerana smrt naju je z ženo zelo prizadela. Sam sem več let iskal krivca za njegovo bolezen in smrt, tudi 

pri sebi, zato sem se po njegovi smrti zaprl vase in se odmaknil od vseh, tudi od postavitve družine. 

Dolgo časa sem rabil, da sem nekako le dojel, da je bila njegova prerana smrt pač njegova usoda, ki je bila 

neizbežna. To sem si kot njegov oče, ki ga ima neizmerno rad, težko priznal.  

Verjamem, da so mi do tega spoznanja pomagale tudi postavitve družine, čeprav se jih nekaj let nisem 

udeleževal. Potem pa je lani do mene prišlo sporočilo Nataše Čebulj z Inštituta za sistemske postavitve, 

da na Bledu organizira delavnico z Gerhardom Walperjem. 

 Začutil sem, da je znova čas, da se udeležim družinskih postavitev, zato sva se z 

ženo odločila, da greva. In ni mi žal, saj je bila tam na Bledu tako zelo lepa energija.  
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Imel sem svojo postavitev, kjer sem izvedel, da sem imel brata dvojčka, ki pa se ni rodil, tega nisem vedel, 

verjetno tudi mama ni vedela. Želel pa sem imeti tudi postavitev za sina, a žal ni bilo več časa zanjo.  

Kljub temu se mi je po delavnici Gerharda Walperja zelo veliko dogajalo, toliko vsega, da se ne da opisati 

z besedami.  

Lahko povem le to, da sem v dneh po Bledu imel videnje oziroma sem dobil sporočilo od sina, da je 

skupaj s stricem, torej mojim bratom dvojčkom, ki se ni rodil in nismo vedeli zanj.  

Zato lahko rečem, da je bila zadnja izkušnja z družinskimi postavitvami zelo močna zame.  

 

Sledenje svoji usodi 

 

Sicer pa sem skozi leta, ko sem se udeleževal družinskih postavitev, prišel do spoznanja, da s 

postavitvami lahko veliko naredimo zase in za svoj družinski sistem, da se nam izboljša življenje. 

Vendar pa, da lahko pridemo tudi do točke v našem življenju, ko lahko rečemo, da ne moremo ničesar več 

storiti in da se je naše poslanstvo tukaj končalo. 

In da imamo vsak svojo usodo, ki ji na nezavedni ravni sledimo. Ker verjamem v moč postavitev, se bom 

novembra z velikim veseljem udeležil delavnice Gerharda Walperja v Ljubljani in ga objel, ker je veliko 

lepega prinesel v moje življenje.« 

 

 

 

Silvio P: “Zelo rad imam naravo in svoj vrt pred hišo, ki ga z ženo rada obdelujeva in se 

veseliva vsega, kar zraste na njemu, 

Zelo rad pa tudi iz rastlin izdelujem različne esence in zdravilne tinkture, ki nam 

pomagajo k dvigu energije in boljšemu počutju. Rad tudi slikam, imel sem že več 

samostojnih razstav.  
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTAVITEV DRUŽINE: UVODNI SEMINAR 

Ljubljana, 16 Nov 2018, od 15 – 18 ure, Mencigerjeva 7, 
Inštitut za sistemske postavitve 

 
Postavitev družine v polju duha razrešuje odnos s samim seboj 
(zdravje), odnos s starši, z otroki, s partnerjem, odnos z vsemi, ki 
pripadajo družini. Metoda Postavitev družine je posebna energetska 
sistemska metoda, ki temelji na dejstvu, da je uspešna šele takrat, ko 
smo v slogi in soglasju s svojim družinskim energetskim sistemom. 
Namenjena je iskanju rešitev, ki so povezane s težavami v družini in 
razrešitvi družinske karme. 
 
Več na: https://sistemske-postavitve.com 

POSTAVITEV DRUŽINE: USODNI DOGODKI, NESREČE IN 
ZLORABE V DRUŽINI  
 
Ljubljana, 17 Nov 2018, od 9. – 19. ure Mencigerjeva 7, 
Inštitut za sistemske postavitve 
Metoda Postavitev družine je posebna metoda, namenjena iskanju 
rešitev, ki so povezane s težavami v družini. Za udeležbo na delavnici 
je zaželeno, da se nariše družinski drevo. Za vse tiste, ki želijo metodo 
spoznati (še niste imeli postavitve družine na lastno temo) se 
priporoča, da se udeležite uvodnega seminarja Postavitev družine, ki 
ga vodijo diplomanti za moderatorje družinskih postavitev pod 
mentorstvom Nataše Čebulj.  
 
Več na: https://sistemske-postavitve.com 
 

 

 

ORGANIZACIJSKE POSTAVITVE – USPEŠNI ZAKLJUČKI 
SO DOBRI ZAČETKI  

Ljubljana, 21 Nov 2018, od 9. – 17. ure Mencigerjeva 7, 
Inštitut za sistemske postavitve 

 
Kaj je sistemsko odločanje, kdaj, kako ga uporabiti in kaj so prednosti 
sistemskega pogleda pri prepoznavanju specifičnih poslovnih 
situacijah, pri uvajanju sprememb v organizacijah in podjetjih, pri 
predajah in zaključevanju poslov, projektov,….? Odgovor na t,a in mnoga 
druga vprašanja bomo podali  na delavnici, kjer boste praktično 
spoznali metodo sistemskih postavitev. Delavnica je namenjena 
direktorjem, vodjem, strokovnjakom, ki imajo vpliv v podjetju ter vsem 
tistim, ki želite metodo spoznati. 
 
Več na: https://sistemske-postavitve.com 
 
 

 
 
 
 

SEMINAR Z GERHARDOM WALPERJEM, docentom 

Hellinger Sciencie- Novi pristopi k postavitvi družine: s 

posamezniki, pari, starši in otroci o konfliktu, spravi in 

sreči – o bolezni, ljubezni in zdravljenju 

Ljubljana, 23-25. Nov 2018 Mencigerjeva 7, Inštitut za 

sistemske postavitve 
Seminar je namenjen vsem, ki želite poglobiti razumevanje novih 

pristopov Berta in Sophie Hellinger. Tistim, ki želite doživeti tihe 

premike duše, ki na nežen način kaže korenine naših težav. 

Več na: https://sistemske-postavitve.com 
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN  ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 
 

V naslednji številki Sistemskih zavedanj vam bomo predstavili, kaj vse smo počeli na veliki mednarodni 

konferenci IOCTI 2018 na Bledu in kako nam lahko sistemske postavitve pomagajo pri vodenju, 

organizaciji in pri boljši v našem podjetju ali organizaciji.  

 

 

 
Foto: Pixabay 

 


