
 

Vabilo na delavnico  

UVID V KARMIČNE VZORCE NAŠEGA TELESA, 
NAŠE DRUŽINE, NAŠE SKUPNOSTI IN NAŠE 

DUŠE 
 

2. do 4. avgust 2019 v Ljubljani 

Vas že celo življenje učijo letati kot metulj, vi pa ste polni bušk, 
saj ste morda aligator? 

Ali pa se počutite kot grdi raček v telesu laboda? 
Ste princ v žabi ali obratno? 

 
 
 
 
 

Če želite spoznati kdo v resnici ste, vabljeni na delavnico: 

 
Rekonstruktivne postavitve  

 

 



 
 
 

 

Vas v življenju spremljajo fetiši, tiki? Imate do 

koga nepojasnjene občutke, o katerih težko 
spregovorite? Vas nepojasnjeno privlačijo 

situacije, stvari, vedenja zaradi katerih bi se še 
pred sabo skrili?  
Z rekonstruktivno postavitvijo 

lahko presežemo karmične vzorce preteklih 
življenj ter pridemo do ozaveščenosti brez 

posebnega namena in notranjega boja, kar 
vodi do ravnovesja med čustveno, 
mentalno, telesno in duhovno energijo.    

To nam omogoči, da smo v sedanjosti v toku 

življenja, da lahko ljubimo in smo ljubljeni.  
V čudoviti naravi Pohorja boste podprti, da 

pridejo vase telo, duh in um do sprostitve 

in uvidov v vzorce našega telesa, naše 
družine, naše skupnosti, naše duše in njenih 

prejšnjih spominov. 
Rekonstruktivne postavitve nas pripeljejo do 
večje ozaveščenosti in odgovornost, 
da sprejmemo nove izzive, ki jih od nas 
zahteva naša prisotnost na Zemlji.

Bert Hellinger je s Postavitvijo družine osvetlil, kar 
razkriva polje duha družinskega sistema. Prišel je 
do tega, da imajo pretekli spomini duha poseben 
pomen v sferi družinskega polja. Na svoji poti 
celostnega zdravljenja travme posameznika, 
družine ali skupnosti, telo pride do nepričakovanih 
rešitev po premagovanju čustev. Velikokrat, na 
različne načine ljudje naletimo na čudne sile, ki 
presegajo naše sposobnosti, da bi zaznavali vse, 
kar je duh, ki se pokaže nevidno. Carola Castillo 
je vodena, da sistemsko polje družine premakne 
z rekonstrukcijo večplastnega duha s posebnimi 
postavitvami, ki jih poimenuje rekonstruktivne. 
  
 

NATAŠA ČEBULJ -  sistemska družinska 
terapevtka po metodi Berta 
Hellingerja, trenerka za 
moderatorje družinskih in 
organizacijskih sistemskih 
postavitev. Ima več kot 25 let 
delovnih izkušenj, je  NLP in 
sistemski coach, svetovalka in 

voditeljica treningov s področja razvoja 
zaposlenih, vodenja, komunikacije in osebne 
rasti. Je direktorica Inštituta za sistemske 
postavitve Slovenija. 
 
 

 

Čas: od petka, 2. avgusta do nedelje, 4. avgusta 

2019 (pričetek v petek od 10. uri in zaključek v 
nedeljo ob 15.30 uri) 
Kraj: Ljubljana, Mencingerjeva ul. 7, Inštitut za 

sistemske postavitve 
Cena: 272,95 EUR + DDV, končni znesek: 333,00 
EUR 
V ceno je všteto: 
kotizacija za 3 dni rekonstruktivnih postavitev, 
prigrizki in napitki med odmori, 
2 x večerno kopanje (kopališče Kolezija – sosedje 
Inštituta) 
kosilo v bližnji restavraciji (3 dni)  
Plačilo nakažete na: 

INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE  
ŽAUCERJEVA ULICA 20, 1000 LJUBLJANA 
MATIČNA ŠTEVILKA: 6553168000 DAVČNA 
ŠTEVILKA: SI 19696922 
TR, IBAN, Bančni račun.: SI56 6100 0001 4614 
658 odprt pri Delavski hranilnici d.d.; 
SWIFT (BIC kode):  HDELSI22 
Sklic: datum plačila 
Po prejetem potrdilu o vplačilu vam pošljemo 
račun. 
Prijava: https://sistemske-
postavitve.com/dogodek/2558-2-
2/?t=1564732800 
Telefon: 041 975 008, 070 657 484

 
http://www.sistemske-postavitve.com  

Presežimo karmične vzorce 
 

Naravno o naši naravi 

 
 

Lokacija in termin 
 

Cena in prijava 
 

O metodi, avtorjih in izvajalki 

http://www.sistemske-postavitve.com/

