
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

Mednarodni trening za moderatorje Postavitev družine - 

2. letnik 
 

po metodi Berta Hellingerja - 2019/ 2020 

 

Trenerji: 
 

 

 

Vedran Kraljeta, Hrvaška     Nataša Čebulj, Slovenija 

z gosti       z gosti 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



I. PROGRAM, TERMINI IN VSEBINE ZA. 2. LETNIK 
IZOBRAŽEVANJA 2019 - 2010 

 
Program izobraževanja je sestavljen iz 8. modulov in se izvede v letu 2019 in 2020.  
 

A: PROGRAM ZA 2. LETNIK ZAJEMA: 

 
• 240  ur:  - 8 x 3 dni izobraževalni moduli (približno 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)  - urnik se prilagaja sproti. 

• 48 ur izobraževalnih ur  - 8 x 6 ur vodenje in udeležba Uvodnih 

seminarjev delavnic Postavitev družine z supervizijo 

• coaching veriga 

• 3 individualnih skype coaching ur  

• 20 ur (2 dni) - zagovor zaključne naloge 

Skupaj do 316 ur - 31,6 dni 

Skupaj oba letnika 632 ur - 63, 2 dni 
 

B: VSEBINE IN TERMINI PO MODULIH ZA 2. LETNIK 
IZOBRAŽEVANJA ZA MODERATORJE DRUŽINSKIH POSTAVITEV  

 

1. Modul; Moja družina, domovine, kulture in religije -  od 13. do 15.9. 

2019 v Ljubljani - 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 - od 8. do 10. 11. 2019; vodi 

Vedran Kraljeta v Ljubljani (možna gostja predavateljica) 

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 - od 10. do 12. 1. 

2020 v Ljubljani vodi Nataša Čebulj z gostjo Talito Taber 

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 - od 6. do 8. 3. 2020; 

vodi Vedran Kraljeta možna gostja 

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 

o  

 

5. Modul: Arhetipske postavitve: vpliv kulturnih razlik od 8. do 10. 5. 2020 

v Ljubljani vodi Nataša Čebulj možna gostja 

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 



 

 

6. Modul; ključne dinamike zapletov, Individualne družinske postavitve; 

zlorabe in incesti. Postavitve z namero (Psihotravma terapija) - od 19. 

do 21. 6. 2020 v Puli  vodi Vedran Kraljeta možna gostja 

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 -  od 28 do 30. 8. 2020 v 

puli, 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 - od 2. do 4. 10. 2020 v Ljubljani - 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) 

 



II. KOTIZACIJA IN NAČIN PLAČILA_______________________ 
 
2. letnik: 

Če je plačilo v: 
 1 obroku - 3.294,00 EUR (2.699,99 EUR + 22% DDV) – če plačano do 12. septembra 

2019 

 2 obrokih  po 1.659,20 EUR (1.360,00 EUR + 22% DDV ), 2 obroka skupaj je 

3.318,40 EUR:   

- 1. obrok do 12. september 2019 

- 2. obrok do 5. marec 2020 

 8 obrokih; plačilo za posamezni modul 451,40 EUR (370,00 EUR + 22% DDV), 8 

obrokov skupaj je 3.611,20 EUR –posamezni obrok plačan 1 dan pred izvedbo 

posameznega modula 

 12 obrokih; plačilo za posamezni obrok je 307,50 EUR (252,04 EUR + 22% DDV),  12 

obrokov skupaj: 3. 690,00 EUR – posamezni obrok plačan po določen terminskem 

planu plačil. 

 

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.: SI19696922, smo davčni zavezanci 

 

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

SWIFT (BIC): PBZGHR2X 

 

BONITETE 

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

Nataša Čebulj 50% popust. 

Prav tako imajo dogovorjen popust na kotizacijo mednarodnih delavnic gostov, ki bodo 

povabljeni v času izobraževanja. Popust se določi v dogovor z gostom. 

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


