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Trening je namenjen vsem tistim, ki že imajo izkušnje na tem področju jih je 

poklical način dela po metodi Berta Hellingerja. 

Dobrodošli so tudi drugi strokovnjaki in terapevti, ki želijo poglobiti svoje izkušnje 
na področju dela z fenomenološko metodo Postavitev družine in jih pot vodi v 

moderiranje. 

Delavnice sistemskih postavitev bosta vodila Vedran Kraljeta (Hrvaška, SiKon 

mreža) in Nataša Čebulj (Slovenija, Institut za sistemske postavitve), izkušena 
moderatorja in trenerja sistemskih postavitev, dolgoletna člana Hellinger Sciencie 

in ISCA. 

Udeleženci bodo po zaključenem treningu bodo prejeli mednarodni certifikat, da 

so se udeležili usposabljanja za moderatorje Postavitev družine. 

Vzporedno s treningom bodo posebej potekali tudi mednarodni seminarji 
predavateljev po svetu in drugi strokovnjakov s tega vsebinskega področja. 
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Mednarodni trening za moderatorje Postavitev 
družine 

po metodi Berta Hellingerja - 2021/ 2023 

v Ljubljani, Zagrebu in preko spleta  



 

 2  

 
PROGRAM, TERMINI IN LOKACIJA IZVEDBE 
 

1. PROGRAM_____________________________________________________________ 
 

Program izobraževanja je sestavljen iz dveh letnikov, ki se izvedeta v treh letih. 
 

Program za 1. letnik zajema: 

• 240  ur:  - 8 x 3 dni izobraževalni moduli (vikend: petek sobota nedelja - petek 

od 9.30 ure do 20. ure, sobota od 9. do 19. ure in nedelja od 9. do 18. ure) - 2 

dni izobraževanje, 1 dan sodelovanje na delavnici odprtega tipa z možnostjo 

moderiranja Postavitev družinskih postavitev pod mentorstvom trenerja. 

• 48 ur izobraževalnih ur  - 8 x 6 ur praktične vaje srede ali četrtki popoldan 

• 8 individualnih skype coaching ur (16 x30 min) 

• 20 ur (2 dni) - izpit 

Skupaj do 316 ur - 31,6 dni 

 
Program za 2. letnik zajema: 

• 240  ur:  - 8 x 3 dni izobraževalni moduli (vikend: petek sobota nedelja - petek 

od 9.30 ure do 20. ure, sobota od 9. do 19. ure in nedelja od 9. do 18. ure) - 2 

dni izobraževanje, 1 dan sodelovanje na delavnici odprtega tipa z možnostjo 

moderiranja Postavitev družinskih postavitev pod mentorstvom trenerja. 

• 48 ur izobraževalnih ur  - 8 x 6 ur praktične vaje četrtki popoldan 

• 8 individualnih skype coaching ur (16 x30 min) 

• 20 ur (2 dni) - izpit 

Skupaj do 316 ur - 31,6 dni 

Skupaj oba letnika 632 ur - 63, 2 dni 
 

2. TERMINI______________________________________________________________ 
 

Termini za 1. letnik: 

1. modul: pet. 10. sep. – ned. 12. sep. 2021 

2. modul: pet. 22. okt. – ned. 24. okt. 2021 

3. modul: pet. 3. dec. – ned. 5. dec. 2021 

4. modul: pet. 28. jan. – ned. 30. jan. 2022 

5. modul: pet. 4. mar. – ned. 6. mar. 2022 

6. modul: pet. 6. maj – ned. 8. maj 2022 

7. modul: pet. 1. jul. – ned. 3. jul. 2022 

8. modul: pet. 26. avg. – ned. 28. avg. 2022 

  

Termini za 2. letnik začetek maja 2022 - objavljeni bodo do 31. 8. 2022 

3. LOKACIJA IZVEDBE___________________________________________________ 
 

Izvedba izobraževanja čez vikende bo potekala izmenično na treh lokacijah in sicer 

v Ljubljani, Zagrebu in preko spleta (zoom). Točen naslov lokacij bo sporočen 

do 31. Avgusta 2021. Vaje čez teden potekajo preko spleta ali na tistih lokaciji od 

koder so udeleženci. 
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VSEBINE 

 

VSEBINE ZA 1. LETNIK PO MODULIH_____________________________________ 
 
Modul I - vodita Vedran Kraljeta, Nataša Čebulj 

• Uvod predstavitev programa in pogojev 

• Kaj so fenomenološke sistemske postavitve, postavitev družine? 
• Redi ljubezni in vpliv na odnose 
• Tri vesti in štiri načela 
• Trije nivoji sistemskih postavitev - terapija, vedenje, spirit mind - filozofsko polje 
• Vloga moderatorja družinski postavitev 

 
Modul II - vodi Nataša Čebulj 

• Mama - ključ do sreče in uspeha 
• Odrasel - otrok, ki ponovno išče mamo 
• Mama živi in ostaja v meni 
• Pomen vzgoje v odnosu z mamo in otrokom 
• Mama - naša prva velika ljubezen 

Modul III - vodi Vedran Kraljeta 
• Oče - kje si? 

• Brez očeta smo izgubljeni v svetu 
• Očetje usmerjajo pot družine 
• Pomen odnosa mame do očeta 
• Posledice: uspeh, uveljavitev, zdravje 

Modul IV - vodi Nataša Čebulj 
• mama + oče + otrok 
• Otrok  - Kje je moje mesto v družini 

• odnosi bratje sestre - kdo manjka 
• odnosi stari starši - kdo manjka 
• konflikti, usodni dogodki - vpliv na odnose v družini 
• posvojitve, splavi, urmrli otroci 

Modul V - vodi Vedran Kraljeta 
• Srečno partnerstvo 
• Odnos moški ženska - dajanje in sprejemanje 

• Tri vrste ljubezni 
• Ljubezen, strast in sex 
• Moja družina - partnerjeva družina 
• Kako partnerstvo uspe 

Modul VI - vodi Nataša Čebulj 
• zdravje in bolezni v družini 
• odnos do bolezni, odnos do zdravja 

• družinske bolezni, dedne in psihične bolezni 
• čustveni družinski vzorci in vpliv na bolezni 
• odvisnosti v družini: alkohol, mamila, delo, sex 

Modul VII - vodi Vedran Kraljeta 
• posebne situacije in dogodki v družini 
• nasilje, vojni dogodki 
• zlorabe, incest 

• kako gre življenje naprej in družina preživi 
Modul VIII - vodita Vedran Kraljeta, Nataša Čebulj 

• vloga moderatorja 
• tipi sistemskih postavitev 
• terapevtske sistemske postavitve - postavitve z namero za razreševanje travm 
• strukturne sistemske postavitve 
• uporaba postavitev v poslu - oranizacijske sistemske postavitve 

• rekostruktivne sistemske postavitve  

• usmeritve za drugi letnik 
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VSEBINE ZA 2. LETNIK_____________________________________________ 
 
V 2. letniku se bodo udeleženci lahko odločili ali jih zanima bolj področje sistemskega polja ali 
bolj terapevtsko delo. Izobraževanje bo prav tako potekalo v osmih modulih. 
Termini za 2. letnik začetek maja 2022 - objavljeni bodo do 31. 8. 2022 
Podrobnejši vsebine po modulih bodo objavljene do 30. 11. 2018 
 

1. Modul; Moja družina, domovine, kulture in religije -  vodita Vedran 
Kraljeta in Nataša Čebulj 
o podrobnejša predstavitev vsebin modulov in potek dela v 2. letniku 
o odnos do domovine: družine in domovine 
o energija, dinamika in struktura  domovine 
o tradicija, kulture in religije v moji domovini in vpliv na sistemsko postavitev 
o zgodovinski dogodki (državni, svetovni, ...) in vpliv na družinske travme 

 
2. Modul; Človek, razvojni procesi in travme vodi Vedran Kraljeta z gosti 

o razvojna psihologija 
o travmatično, proces, izvori in retravmatizacija (ponovna travma) 
o jezik travme, Sibamov model,  zgodnje travme, prometne nesreče, padec, 

vojne travme, naravne nesreče, … 
o nepopolno dojemanje, prezgodnja odločitve in prevzemanje 

o Posledice namernega in spontani splav,strategija ravnanja s travmo 
o Postavitev delov ali notranjih virov stranke 

  Psihične bolezni  
o psihopatologija; Psihoze in rizik od psihotične dekompenzacije 

samopoškodovanje in druge motnje in ekstremna stanja 
 
3. Modul; Potovanje in esence duš, vidik karmičnih sistemov in energijsko 

delo, druge oblike zdravljenja in sistemske postavitve - vodi Nataša Čebulj 
z gosti 
o energijska priprava 
o zaznavanje duš in njenih esenc 
o spomini na prejšnja življenja 
o karmični sistemi in družinski sistem 

o energijski sistemi in energijsko zdravljenje 
o zdravljenje z zvokom 
o postavitve z živalmi  

 
4. Modul; Uporaba postavitev v terapevtskem delu vodi Vedran Kraljeta z 

gosti 
o postavitve psihičnih moten jin bolezni 
o sodelovanje z drugimi individualnimi in sistemskih pristopi v psihoterapiji 
o sodelovanje z alternativnimi pristopi k zdravljenju 
o delo s strankami in terapevti v aktivnem procesu psihoterapije 
Človek in njegove travme  
o odvisnost in sprejemanje življenja s psihoaktivnimi substancami 
o antisocialno vedenje in tveganje izgube nadzora nad agresijo 
o zlorabljeni, zanemarjeni in zapuščeni otroci, znaki in intervencije 

 
 

5. Modul: Arhetipske postavitve: vpliv kulturnih razlik - vodi Nataša Čebulj z 
gosti 
o pomen arhetipov, simbolov, tradicije in običajev na kolektivni razvoj naroda 
o kulturne in druge razlike med narodi in vpliv na družinske travme 
o vpliv zgodovinskih dogodkov in kulturnih razlik na sistemsko postavitev 
o arhetipske postavitve_ zemlja, kontinent, rasa, narod 
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VSEBINE ZA 2. LETNIK_____________________________________________ 
 

6. Modul; ključne dinamike zapletov, Individualne družinske postavitve; 
zlorabe in incesti. Postavitve z namero  vodi Vedran Kraljeta z gosti 

 
o skladišče dinamik (repozitorij) pomembnih za zaplete pri izključitvi, neuspehu 

in partnerskih odnosi,  
o Sodelovanje s stranko na srečanjih "ena na ena": postavitve s figurami, simboli 

in usmerjena vprašanja (de Shazer); postavitve v oko uma stranko 
o Delo na daljavo 
o Zlorabe in incesti. Postavitve z namero (Psihotravma terapija) posilstvo in 

incest 
 

7. Modul: Bogovi, religije in njihove cerkve; narodi, njihovi boji in  kolektivne 
travme vplivi na družinske sisteme -  vodi Nataša Čebulj  
o energijska priprava 
o bogovi in njihova izhodišča; religije in cerkve in vpliv na kulturo, dogodke 
o vpliv na družinske sisteme 
o narod in njegova duša, kolektivni  
o poslanstvo naroda: rojstvo, življenje, boji, zdravljenje in izumrtje 

o vojne narodov, kolektivne travme in vpliv na družinske sisteme 
o osebno nezavedno in kolektivno nezavedno 
o osebne zaobljube, ki zdravijo in ki škodijo. 
 

8. Modul: širša vloga, razvoj moderatorje družinskih postavitev; supervizija - 
intervizija - vodita Vedran Kraljeta in Nataša Čebulj 

o širša vloga moderatorja družinskih postavitev 
o skrb za razvoj in pripravljenost 
o supervizija in intervizija za moderatorje družinskih postavitev 
o etični kodeks moderatorje družinskih postavitev 
o zakon o psihoterapevtski dejavnosti (Hrvaška) 
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Pogoji udeležbe, prijava, cena in bonitete 
 

POGOJI  UDELEŽBE________________________________________________ 
Izobraževanja se lahko udeležijo vsi, ki so imeli že najmanj 50 ur izkušenj s 

Postavitvami družine po metodi Berta Hellingerja ali so so že specializirani terapevti 

na določenem področju in želijo nadgraditi svoje znanje. Zaželeno je, da imajo 

udeleženci vsaj 5 let izkušenj na področju dela z ljudmi in  imajo vsaj višjo (do 2001 

v SLO) ali visoko izobrazbo. Ob prijavi bo udeležencem poslana posebna prijavnica, 

ki zajema predstavitev udeleženca.  Z vsakim od prijavljenim bo narejen intervju 

po zoomu z enim od voditeljem izobraževanja, ki je pogoj za udeležbo. 

 

PRIJAVE___________________________________________________________ 
• PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE (SLOVENIJA): potrebno oddati pisno 

: 00386 41 975 008, e-mail: sistemske.postavitve@gmail.com, 

www.sistemske-postavitve.com 

• PRIJAVE ZA DODATNE INFORMACIJE (HRVAŠKA): ): potrebno oddati pisno+ 

385 97 7590 579, e-mail: sikonstelacije@gmail.com www.konstelacije.com 

Prijave potekajo do 31. avgusta 2021. 

 

CENA _____________________________________________________________ 
1. letnik: 

• 2.699,99 EUR enkratni znesek - plačano do 6. septembra 2021 

• 2 obroka 1.360,00 EUR:  - 1. obrok do 6. septembra 2021 

- 2. obrok do 1. marca 2021 

• 8 obrokov plačilo za posamezni modul 370,00 EUR – 1. obrok do 6. septembra 

2021 in ostali obroki 3 dni pred izvedbo posameznega modula. 

2. letnik: 

• 2.699,99 EUR enkratni znesek - plačano do 30. novembra 2022 

• 2 obroka 1.360,00 EUR:  - 1. obrok do 30. novembra 2022 

• - 2. obrok do 31. maja 2023 

• 8 obrokov plačilo za posamezni modul 370,00 EUR - 3 dni pred izvedbo 

posameznega modula 

 

Udeleženci iz Slovenije plačilo nakažejo na: 

TR.: SI56 03160-1001127855 pri SKB d.d.,  SWIFT (BIC koda): SKBASI2X  

INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE ŽAUCERJEVA ULICA 20, 1000 LJUBLJANA 

D.Š.: 19696922, nismo davčni zavezanci 

Udeleženci iz Hrvaške in Srbije nakažejo na: 
TR: IBAN:  HR 532340 0091 1105 1172 9   

SWIFT (BIC): PBZGHR2X 

Udruga Sikon mreža, Josipa Ruđera Boškovića 24, 10000 Zagreb. 
 

BONITETE_______________________________________ 
Vsi udeleženci imajo v času izobraževanja na vse delavnice, ki jo vodita Vedran 

Kraljeta in Nataša Čebulj 50% popust. 
Prav tako imajo popust na kotizacijo mednarodnih delavnic gostov, ki bodo 

povabljeni v času izobraževanja. 

S plačilom šolnine udeleženci postanejo tudi strokovni člani Inštituta za sistemske 

postavitve in jim za tekoče leto šolanja ni potrebno plačati članarine. 

 

mailto:sikonstelacije@gmail.com
http://www.konstelacije.com/
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NATAŠA ČEBULJ_____________________________________________________ 
je hči, sestra, mama, partnerka, babica, Štajerka, ki živi v Ljubljani. Po poklicu je univ. dipl. 
pedagoginja s strokovnim izpitom na področju svetovalnega dela, sistemska družinska 

terapevtka po metodi Berta Hellingerja, trenerka za moderatorje organizacijskih sistemskih 
postavitev ter članica Hellinger Sciencie (edina v Sloveniji). Ima več kot 30 let delovnih izkušenj, 
je  NLP in sistemski coach, specializantka umetnostne terapije, svetovalka in voditeljica 
treningov s področja razvoja zaposlenih, vodenja, komunikacije in osebne rastni. Poklicno je 
sem začela v šolskem svetovalnem delu, kjer sem pomagala številnim mladostnikom, da so se 
usmerili na svojo poklicno pot. Delovne izkušnje je pridobivala več kot 10 let v gospodarstvu, 
kot kadrovski specialist na področju razvoja kadrov v večjem mednarodnem slovenskem 

podjetju. Kariero je nadaljevala, kot ekspert za razvoj kadrov, organizacijske klime, kulture v 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. S sistemskimi postavitvami sem je srečala že leta 
2002 in jih samostojno moderira od leta 2008, ko je prejela certifikat Hellinger Sciencie, v letu 
2013 je prejela tudi certifikat Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem za trenerja za 
moderatorje organizacijskih postavitev in certifikat Carole Castillo za moderatorko 
rekonstruktivnih postavitev, ki vodi Inštitut Berta Hellingerja v Venezueli. 2014 je ustanovila 
Inštitut za sistemske postavitve v Sloveniji. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
O voditeljih seminarja 
 

VEDRAN KRALJETA_______________________________________________ 
je poročen, z dvema otrokoma. Je univerzitetni inženir strojništva in  magister ekonomskih analiz. 
Izpopolnjeval se je na področjih  sistemske teorije, svetovanja, coachinga ter NLP-ja. Je certificirani 
trener podjetništva in ima veliko izkušenj s področja sistemskih postavitev. Dolgoletni podjetnik, 

direktor in sistemski svetovalec. Ob tradicionalnih temah poslovnega svetovanja managementu je 
še posebej motiviran za reševanje tem o ustanavljanju in razvijanju družinskega podjetništva. 
Družbeno aktiven, razvija in izvaja vrhunske izobraževalne programe za ozaveščeno (družinsko) 
podjetništvo. Ima reference v družinskih in drugih podjetjih v proizvodnih podjetjih, trgovini in 
storitvenih podjetjih ter v velikih državnih in finančnih institucijah iz Hrvaške, Slovenije in sosednjih 
držav. Z Hellingerjevo metodo se je srečal in jo uporablja od leta 1997. Je prvi strokovni sistemski 
moderator (constellator) na Hrvaškem in to metodo širi preko delavnic, javnih predavanj in 
izbraževanj za moderatorje sistemskih postavitev. Je edini registriran moderator in član "Hellinger 
Sciencie"na Hrvaškem. 

 

 

 

 

NATAŠA ČEBULJ___________________________________________________ 
 


