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                                                                                                                                                                                                         “Mnogi občutki so samo izraz ljubezni in bolečine. 
                                                                                                                                                                                                                         Sovraštvo je na primer le drugi izraz ljubezni,  
                                                                                                                                                                                                                         ki nastane tedaj,  kadar je kdo prizadet v ljubezni.  
                                                                                                                                                                                                                           Kdor sovraži, si prepreči dostop do ljubezni.   
                                                                                                                                                                                                                          Če pa reče, zelo sem te imel rad in to me zelo boli,  
                                                                                                                                                                                                                        potem ni več prostora za sovraštvo in možna je sprava.  
                                                                                                                                                                                                                               Medtem ko s sovraštvom ni več mogoča. 
                                                                                                                                                                                                                      S sovraštvom človek izgubi prav isto, ker si v resnici želi.  
                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                         Bert Hellinger v knjigi Priznati to, kar je  
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Mnenja avtorjev niso nujno tudi mnenja uredništva. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem 
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I. UVODNIK  
 

Pozdravljeni drage bralke in bralci,  

pred vami je enajsta številka mesečnika Sistemska zavedanja, ki ga izdajamo na Inštitutu za sistemske 

postavitve v Ljubljani.  Tokrat bomo z Vedranom Kraljeto iz Zagreba govorili o travmah. In o tem, kako 

nam pri premagovanju travm lahko pomagajo sistemske družinske postavitve, ki jih Kraljeta kot 

moderator in učenec Berta Hellingerja, očeta metode družinske postavitve, moderira že vrsto let. 

Mnogi v sebi nosijo travme pa se tega sploh ne zavedajo, ker so jih doživeli kot majhni otroci ali ko so 

bili še v maminem trebuhu.  

Sama zase lahko rečem, da sem imela srečno otroštvo ter ljubeče in skrbne starše ter brata, s katerim se 

dobro razumem. Skozi družinske postavitve pa sem spoznala, da za nekaterimi težavami, ki so me 

spremljale v življenju, stojijo globoke travme, o katerih sploh nisem vedela, da sem jih doživela.  

Že kot odrasla sem pri starosti 21 let doživela dve zelo hudi travmi, ki sem jih potlačila v sebi.  

Na postavitvah sem izvedela, da sem takrat, ko sta se zgodila dogodka, ki sta povzročila travmo, 

preprosto zmrznila, zato da bi lažje preživela. Dolga leta se nisem niti zavedala, kako globoko bolečino 

sem nosila v sebi in kako zelo sem potlačila oba travmatična dogodka. Ko 

so se na postavitvah pokazale, sem jih videla in lažje sprejela. Ob tem pa 

se je spremenil tudi pogled na moje življenje in na tisti dogodek, ki je 

privedel do travme. Prišla sem tudi do novih spoznanj. Pomagalo mi je, da 

sem lahko šla naprej v svojem življenju. Čeprav vem, da zagotovo v meni 

še obstajajo travme, morda tudi od mojih prednikov. In da jih bom lahko 

počasi spoznavala in sprejemala skozi družinske postavitve, kar se mi zdi 

zelo dragocena življenjska izkušnja.  

Mnogo let spremljam nasilje in pišem o njem, spoznala sem veliko ljudi, 

ki so travmatizirani. Premagovanje travm ni enostavno, saj so lahko pri 

posamezniku, še posebej otroku, zelo globoke, hude, še posebej, če se 

zlorabe, pri katerih pride do nastanka travm, zgodijo znotraj otrokove 

družine. Ko gre za zelo osebne in občutljive stvari, in ko sta morda za 

povzročitev otrokove travme kriva oče ali mati, ki otroka zlorabljata. 

Vendar danes vem, da nikogar več ne sodim – ne storilca, ne žrtve, saj sta 

oba vpeta v svojo življenjsko zgodbo, usodo, ki ju je na nek način 

povezala. In da lahko travme v nas, z veliko mero potrpežljivosti in 

ljubezni, morda nekoč sprejmemo in se tako začnemo zdraviti.  

Da lahko gremo svojemu življenju in usodi naproti. 

                                                                                                                Damijana Žišt  
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II. BISTVO TRAVME JE REAKCIJA NA DOGODEK, KI JE PRIPELJAL DO TRAVME  

 

Foto: Pixabay 

 

Mnogi posamezniki so v rani mladosti, ali še tedaj, ko je bila mama z njimi noseča, ali na porodu, doživeli 

travme, ki se kažejo skozi različne simptome v življenju travmatiziranega človeka.  

Ljudje, ki so preživeli travme, imajo v sebi razcepljene dele, dele, ki skrbijo za njegovo preživetje, ter 

dele, ki predstavljajo njegovo zdravo osebnost.  

Poznamo različne simptome, ki jih lahko kažejo travmatizirani ljudje, to so napadi panike, depresija, 

pogosto izražanje jeze, nezaupanje, samomorilske misli, odmaknjenost, želja biti neviden ter drugo. 

Posameznik, ki je travmatiziran, v sebi potiska nekaj, kar je zanj zelo boleče.  

Otrok lahko doživi travmo, ko je še v maminem trebuhu, ko na primer čuti, da bi mama rada naredila 

splav. Za otroka je travmatičen tudi vakuumski porod ali carski rez, še posebej travmatično je za otroka 

smrt mame, ko ga je rodila.  

Pri tem lahko travmatiziranemu posamezniku – pogosto niti ne ve, da je kot plod v maminem telesu ali 

kot zelo majhen otrok doživel travmo – pomagajo sistemske družinske postavitve.  
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Za razreševanje travm poznamo več vrst postavitev, najpogostejše so postavitve namere.   

Poznamo pa še postavitve ena na ena (moderator in stranka) in postavitve na daljavo prek skypa 

(moderator in stranka).  

Postavitev namere je razvil Franc Rupppert. Pri svojem delu je izhajal iz družinskih postavitev, katerih 

oče je 92-letni Bert Hellinger iz Nemčije.  Pri družinskih postavitvah je moderator tisti, ki vodi proces od 

uvodnega intervjuja in same postavitve, pri postaviti namere pa je stranka tista, ki vodi postavitev, saj je 

ona tista, ki najbolj ve, kako globoko v njeno ranjeno osebnost lahko posegamo na postavitvi. Razlika 

med družinsko postavitvijo in postavitvijo namere je tudi ta, da so v družinski postavitvi predstavniki 

strankinih družinskih članov in stranke, v postavitvi namere pa stranka predstavlja sama sebe, 

predstavnik predstavlja le strankino temo. Pri stranki namere moderator vpraša stranko, kaj je njena 

namera, da razreši s to postavitvijo, zato se tem postavitvam reče postavitev namere. Stranka si želi 

izboljšanje situacijo, v kateri je trenutno v svojem življenju.   

 

Povzeto po gradivu za moderatorje družinskih postavitev 2017–2018.  

 

Poznamo še druge številne travme, ki jih doživijo posamezniki, na primer zapuščenost od mame, ki ne 

more skrbeti za otroka in ga namestijo v dom za sirote, v rejniško družino ali v posvojitev. Hude travme 

za posameznika so tudi spolne zlorabe, incesti ter druge oblike nasilja.  

Velike travme pri posamezniku nastajajo tudi zardi naravnih katastrof, vojn, ko v njih izgubijo njim zelo 

drage osebe.  

Bert Hellinger govori tudi o travmah, ki jih otroci doživijo na posvojitvah. Pravi, da če nekdo hoče 

posvojiti otroka samo zato, ker nima svojih otrok, je to huda kršitev reda, saj otroci pripadajo svojim 

biološkim staršem. Podobno je tudi, ko posvojitelja posvojita otroka zato, ker je njun biološki otrok umrl 

ali pa ga je posvojiteljica spontano splavila. V takšnem primeru se posvojeni otrok žrtvuje. Če zakon 

posvojiteljev propade, se običajno eden od posvojiteljev, po navadi je to ženska, žrtvuje za posvojenega 

otroka.  

Posvojitve pa lahko uspejo, če se posvojen otrok v sebi popolnoma odreče svojim biološkim staršem, kar 

je sicer zanj zelo boleče. Šele potem bo lahko videl svoja posvojitelja kot svoja starša. Posvojitev je 

upravičena, pravi Hellinger, če so otrokovi biološki starši umrli ali če je otrok zapuščen.  

Če tedaj nekdo poskrbi za otroka, je to veliko in upravičeno dejanje.  

 

Priznati to, kar je (Hellinger, Bert, 2012.  Priznati to, kar je.  Ribnica, Korenine in krila.)  
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VI. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV 

 

- TRAVMATIZIRAN OTROK IZBERE STRATEGIJE PREŽIVETJA: Intervju z Vedranom Kraljeto 

                      

       Foto: Damijana Žišt 

 

Zagrebčan Vedran Kraljeta, moderator družinskih postavitev in sistemskih organizacijskih postavitev, se 

je srečal s postavitvami l. 1997, izvaja jih od l. 1998, poslovne postavitve od l. 2000. Na Hrvaškem in v 

Srbiji že nekaj let izobražuje moderatorje za družinske postavitve, v Sloveniji jih izvaja skupaj z Natašo 

Čebulj z Inštituta za sistemske postavitve v Ljubljani.  

 

 

Kaj so travme in kaj nam povzročajo v življenju? 

 

“Travme so naše reakcije na dogodke, ko smo bili izpostavljeni življenjski nevarnosti in smo bili povsem 

nemočni. Travme skoraj praviloma spremljajo strah in določeni simptomi oziroma reakcije, ki so vezane 

na življenjske situacije, kot je na primer nedokončana želja po begu ali borbi, in zato posledično pride 

do zamrznitve oziroma želje delati se mrtvega ali pa razcepiti se.  

Travmatični ljudje so v glavnem v sebi razcepljeni na več delov in tako živijo. Glavni del njihove 

osebnosti je del, ki skrbi za preživetje, za vsakodnevno življenje in daje videz “normalnega“.   

Vendar pa določene aktivnosti ali čustva lahko aktivirajo odcepljene, potisnjene dele, ki so vezani na 

izkušnjo travmatiziranosti v travmatizirani osebi.“  
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Kako pa na primer vemo, da smo doživeli travmo, če se je na primer zgodila, ko smo bili še v 

maminem trebuhu ali ko smo bili še zelo majhni in se tega ne spominjamo?  

 

“Ko smo bili zelo majhni, smo bili nemočni in nismo imeli tako močno razvitega telesa kot kasneje, ko 

rastemo in odrastemo. Zato se kot zelo majhni nismo mogli boriti proti nečemu, tega premagati ali 

enostavno zbežati. Bili smo izpostavljeni in nemočni, ko smo lahko doživeli travmo. Da smo bili 

travmatizirani, je lahko eden močnih znakov, ki se kaže v našem odraslem življenju, napadi paničnega 

strahu. Določeni simptomi, na primer, ko se nekomu ne morem približati, po navadi partnerju, četudi bi 

si to želeli, nam prav tako kažejo, da smo doživeli neko travmo v zgodnjem otroštvu ali celo takrat, ko 

smo bil v maminem trebuhu med nosečnostjo.  

Ko se je njej na primer nekaj zgodilo, da jo je bilo zelo strah. Na primer skrbelo jo je, da ne bo ostala s 

partnerjem, očetom svojega otroka in bo morala sama skrbeti za otroka. Ali če se je na primer znašla v 

situaciji, ko še ni bila pripravljena na materinstvo in se je na nek način hotela odpovedati otroku. Morda 

je celo razmišljala, da bi otroka splavila. Otrok v maminem trebuhu vse to čuti, pri tem pa je zelo 

nemočen, nič ne more storiti, ne more zbežati, niti se boriti. Po eni strani seveda mora ostati z mamo v 

njenem trebuhu, saj brez mame ne bi preživel, mama je njegov viri življenja.  

Po drugi strani pa čuti, da je mamo strah in da se ne sme navezati nanjo, lahko se mame celo boji, ker 

čuti, da ga hoče splaviti. In potem se ta dinamika oziroma nedokončana “igra“ približati se, vzeti 

oziroma odmakniti se, odbiti, ki jo je otrok razvil že v maminem trebuhu, v otroku ponavlja še kasneje, 

ko že odraste. Pogosto ga spremljata občutka sramu in lastne nevrednosti. In ta dinamika se kaže v 

partnerskem odnosu, v katerem je tako travmatizirana oseba.“  

 

Gre za podobno dinamiko, o kateri govorite, tudi ko neka oseba pogosto menjava partnerje? 

 

“Ja, drži. To igro oziroma dinamiko, o kateri govorim, lahko spremljajo tudi drugi simptomi, kot so 

depresija, samomorilske misli, poskusi samomora, povzročanje samopoškodb ter drugi.“ 

 

Kako lahko stranki, ki ima travme, pomagajo sistemske družinske postavitve? 

 

“Pri sistemskih postavitvah družine pri travmah je pri stranki mogoče zelo kmalu videti učinek že na 

sami postavitvi. Vidi se travma, dogodek, ki je pripeljal do travme, in dinamika nastanka travme. V 

stranki se spremni reakcija na ta travmatičen dogodek. Na primer, mama je otroka zapustila za dan, dva, 

ker je imela nujne zdravniške preglede, ali je bila službeno odsotna, otroka pa je na primer pustila pri 

svoji mami.  
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Otrok je njeno odsotnost razumel, kot da ga je zapustila, čeprav se je potem kmalu vrnila in ljubeče 

skrbela zanj. In s tem občutkom zapuščenosti živi v svojem otroštvu in v odrasli dobi. Majhen otrok še 

nima razvitih kognitivnih sposobnosti, ki jih kasneje razvije v odraščanju, zato ne more razumeti, da ga 

je mama na primer zapustila, ker je morala za nekaj dni v bolnico.  

Ali pa na primer, da je bila otrokova mama noseča in je bila zelo bolna, imela je morda obsevanja ali 

druge posege, ki bi lahko bili škodljivi za otroka v njenem trebuhu in so ji zdravniki svetovali, da naredi 

splav. Takšna ženska se je tedaj verjetno zelo borila v sebi, kaj naj stori, naj gre splaviti ali obdrži otroka. 

In otrok v njej je čutil to borbo, kar je zanj predstavljalo travmatično situacijo, ne more pa razumeti, kaj 

se v resnici dogaja. Zato je dobro, da ko takšen otrok odraste, da ozavesti takšno situacijo, in pri tem mu 

lahko pomagajo družinske postavitve. In potem lahko sedaj že odrasla oseba na takšno situacijo, travmo, 

ki se mu je zgodila, pogleda drugače in jo drugače razume.  

Bistvo travme je namreč reakcija na dogodek, ki je pripeljal do travme. Pogosto se izkaže, da so mame, ki 

so tako reagirale, da torej zaradi neke težke življenjske situacije niso vedele, ali naj otroka splavijo ali 

obdržijo, ko se otrok rodi, do njega zelo skrbne in ljubeče. Vendar je otrok travmatiziran, česar se mama 

seveda ne zaveda. Po navadi otrok kaže neke simptome na to, da se je zanj nekaj zelo travmatičnega 

zgodilo.  

Družinske postavitve lahko travmatizirani stranki pokažejo travmatičen dogodek, ki se je zgodil, oziroma 

situacijo, ki je pripeljala do travme. In sicer tako, da se stranko istočasno spravi v stanje dvojne zavesti, 

da je prisotna kot stranka tukaj in zdaj (ko je že odrasla oseba z razvitimi viri za življenje) in opazuje 

svojo postavitev ter da je skozi predstavnike v postavitvi prisotna, da se vrne v obdobje, ko je bila še 

otrok v maminem trebuhu, ko se je zgodila travma. V postavitvi nekdo predstavlja strankino mamo, 

vendar v  obdobju, ko je bila noseča s stranko. In takrat se s polja znanja in postavitve pokažejo 

informacije, ki pokažejo, kaj se je zgodilo, da je pri otroku prišlo do nastanka travme. Sedanji vir, ki jih je 

skozi leta razvoja razvila stranka, ji omogočajo, da drugače reagira in spremeni ter konča svojo 

dotedanjo (travmatsko) reakcijo. Zato bo pri stranki in predstavnici za njegovo mamo prišlo do 

zmanjšanja ali premagovanja nekih čustev, ki spremljajo travmo, najpogostejši je strah.“ 

 

Kaj se zgodi z otrokom, ki doživi travmo, in kako to kasneje vpliva na njegovo življenje? 

 

“Otrok v takšnem primeru izbere eno od strategij preživetja. Poznamo več teh strategij in zelo pogosto 

vključujejo tiste strategije, ki so jih poznali in jih uporabljali že njegovi predniki.  

Na primer, travmatizirana oseba se bojuje ali beži, kar pa ji je onemogočeno, če gre za majhnega otroka 

ali če je še v maminem trebuhu.  

Zato otroku v tem primeru preostane le, da zaradi travme “zmrzne“ in se v sebi razcepi. Razcepljenost 

se zelo težko opazi, saj tega po navadi otrok navzven ne kaže, se normalno obnaša. Na primer, če otrok 
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živi v družini, kjer je navzoče nasilje, bo otrok prevzel strategijo, da je čimbolj tiho in neopazen. Da torej 

s svojim vedenjem ne bi povzročil nasilne reakcije pri nasilnem staršu, bratu … 

Pogosto se takšna dinamika vidi tudi pri otroku, ki je zelo priden, tih, se dobro uči, se skratka dela 

nevidnega. Nek drug travmatiziran otrok bo vzpostavil strategijo borbenosti, da bo na primer 

hiperaktiven, se bo pogosto pretepal in bil nasilen, saj bo s tem izražal svojo travmatiziranost.  

V otroku v tem primeru prevladuje borbeni del njegove razcepljene osebnosti, ki lahko pomeni veliko 

borbo v njemu in željo po smrti. Kajti, ko smo mrtvi, nas več ne boli, pri travmah pa je veliko bolečine. 

To je lahko ena od oblik te borbenosti v travmatiziranem otroku.  

Poznamo še več strategij preživetja, katerih namen je, da odmaknejo otroka od nevarnega področja 

čustev, ki so vezana na travmo. To lahko izgleda tako, da je otrok fizično tukaj, v bistvu pa je na nekem 

visokem duhovnem svetu, zato, da ne vidi ljudi okoli sebe, da nima z njimi nevarnega globljega  kontakta, 

ker mu je tako lažje.“ 

 

Velike travme nastanejo pri otroku tudi pri spolnih zlorabah in drugih oblikah nasilja. Kako jim 

pri tem lahko pomagajo družinske postavitve? 

 

“Res je, ene najhujših travm za otroka so spolne zlorabe. Vendar je odvisno od dinamike nastanka 

travme. Dinamike, ki so povezane z incestom, so pogosto povezane z otrokovo mamo in očetom ali 

očimom, skratka osebo, ki izvršuje spolno nasilje nad otrokom.  

Gre za dinamiko, ki kaže, da je bil pogosto zlorabljen otrok na nezavedni ravni poklican (in je iz svoje 

otroške ljubezni pristal na to), vskočiti v odnos namesto mame, ki ni bila več sposobna opravljati svoje 

vloge žene do svojega moškega partnerja.  

Zato je pomembno pri reševanju takšne travme, da se zlorabljenemu otroku dovoli pokazati ljubezen, ki 

jo čuti do mame, očeta, očima, ki ga spolno zlorablja. In sicer je to pomembno zato, da starš, ki spolno 

zlorablja otroka, v celoti prevzame odgovornost za svoje dejanja nase. Otrok ni nikoli kriv!  

Kajti šele takrat, ko tisti, ki spolno zlorablja otroka, prevzame popolno odgovornost za dejanja nase, je 

mogoče, da otrok postane svoboden v sebi. Da ga torej nasilnež pusti od sebe in ga več ne veže nase 

oziroma v njun odnos. Šele takrat lahko gre takšen otrok naprej v svoje življenje.“ 

 

Ali lahko otrok doživi travmo, če gre k rejniški družini oziroma če je posvojen? 

 

“Da, vsekakor. Edini razlog za nastanek travme pa je, ker je otrok zapuščen od svojih bioloških staršev, 

ker iz različnih vzrokov niso mogli skrbeti zanj, še posebej, ko govorimo o mami.  
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Morda ni mogla skrbeti za otroka, ker je na primer sama travmatizirana, ker je odvisnica od 

psihoaktivnih snovi, alkohola in podobno. Zato morda v svoji nemoči misli, da bo boljše otroku pri 

drugih ljudeh, ki bodo skrbeli zanj.  

Izkazalo se je, da ima takšno ravnanje matere in tudi očeta, če sodeluje pri oddaji otroka v rejo ali 

posvojitev, znake podobne zločinu, kot da je torej nekdo nekoga ubil, mu torej vzel življenje. 

Zapuščenega otroka se potem namesti v dom za otroke brez staršev ali v rejniško družino oziroma v 

posvojitev. Otroku je na eni strani težko sprejeti skrbnike, na nek način nove starše, ker v sebi globoko 

upa, da ga bosta njegova mama oziroma oba z očetom, nekoč poiskala in bodo živeli srečno družinsko 

življenje. To pa najpogosteje ni mogoče.  

Če bi se to zgodilo, bi se verjetno biološki starši, še posebej mama, počutili zelo slabo. Imeli bi slabo vest, 

da za otroka niso mogli skrbeti in so ga dali drugim ljudem. Po drugi strani pa bi skušali pred otrokom 

najti opravičilo, zakaj niso mogli skrbeti zanj, da na primer ob njegovem rojstvu še niso bili dovolj zreli, 

ker so bili premladi, ker niso imeli denarja in podobno. In to jih potem postavlja v položaj, da so majhni 

pred otrokom in da si želijo, da jim otrok oprosti. Zamenjan je vrstni red, oni so majhni in otroci so 

veliki, namesto, da bi bilo obratno.  

Kot pravi Bert Hellinger, ko biološki starši ne morejo skrbeti za svojega otroka in ga dajo drugim, še 

posebej mama, to v bistvu pomeni, da ga dajejo od sebe za vedno.“ 

 

In kako lahko družinske postavitve pomagajo otroku, kasneje že odrasli osebi, ki so ga zapustili 

biološki starši? 

 

“Pomagajo lahko tako, da takšen otrok oziroma odrasla osebe sprejme svoje življenje od svojih bioloških 

staršev in da reče, da zanj ne obstajajo več. Da se jim torej v sebi resnično odreče, da ne pričakuje več, da 

ga bodo poiskali. Šele takrat se lahko obrne k svoji sedanjosti, svojemu življenju, kjer se ustvari prostor v 

njegovem srcu, kjer lahko sprejme svoje nove starše, ki so ga posvojili.  

To, da se odreče svojim biološkim staršem, je zanj zelo boleče, hkrati pa je zanj zelo zdravilno. Če tega 

otrok ne stori, še vedno upa, da ga bodo nekega dne poiskali njegovi biološki starši in da bodo skupaj 

živeli.  

Če se ne more odreči svojim biološkim staršem, pravzaprav nima svojega pravega mesta. Ker potem ni 

ne s svojimi biološkimi starši in ne s svojimi novimi starši, skrbniki, ki skrbijo zanj.  

Lahko pa se otroku zgodi še nekaj, in sicer retravmatizacija.  

Do tega lahko pride, če so otroka vzeli v rejo ljudje samo zato, ker zato dobijo plačilo od države in otroku 

ne nudijo toplega in ljubečega doma.“ 
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Kako se lahko na otroka prenašajo travme, ki so jih doživeli njegova mama, oče ali na primer 

babica ...?  

 

V tem primeru gre za transgeneracijske procese, za družinske travme, ki se prenašajo iz roda v rod, za 

prenos nekega vzorca travmatičnega dogodka, ki se podobno prenaša na potomce. Gre za dinamiko, ko 

izgleda, da takšna oseba na nezavedni ravni išče podobno situacijo, kot njegova prednica, prednik, ki je 

doživel travmatično izkušnjo, da bi se lahko ta situacija rešila na drugačen način.  

Gre za travme, vezane na družinske člane, zato govorimo o družinskih travmah.  

Poznamo pa tudi travme, ki so jih doživeli ljudje zaradi nekih naravnih katastrof, kot so požari, potresi ... 

ali vojne. Takrat običajno govorimo o travmah izgube, ko izgubimo nam zelo drage osebe.“ 

 

Zelo huda travma za otroka je, če njegova mama umre pri porodu. Kaj se takrat zgodi otroku? 

 

“Takrat se otrok zelo pogosto počuti krivega za mamino smrt. Čuti, da zato,  ker se je on rodil, je morala 

mama umreti. Zato sebi ne dovoli, vse to se dogaja na nezavedni ravni, da ne more živeti v popolnosti 

svojega življenja. Ko se to pokaže na družinskih postavitvah, je mogoče te občutke krivde razrešiti v 

odnosu med predstavnico za strankino mamo in stranko, ko se vrnemo v čas, ko je mama umrla na 

porodu. Takrat se lahko otrok osvobodi krivde za mamino smrt. In šele po tem, ko je stranka osvobojena 

krivde za smrt svoje mame, lahko končno zaživi svoje življenje.“ 

 

Travme pri otroku torej lahko nastanejo, ko je še v maminem trebuhu, med porodom ali 

kasneje, ko je še zelo majhen otrok oziroma tudi kasneje, ko odrašča.  Kakšne travme so se pri 

strankah najpogosteje pokazale na družinski postavitvah in kaj se je s stranko dogajalo po 

postavitvi? 

 

“Obstaja več načinov dela družinskih postavitev pri delu s travmami. Kot prvo, mogoče je, da se s 

postavitvijo vidi vse, kar se je dogajajo, ko je prišlo do travme. Vendar pri tem lahko obstaja nevarnost, če 

postavitve ne dela izkušen moderator, da pri stranki pride do retravmatizacije.  

Pri postavitvi stranka lahko vidi, da torej strah, slika, ki jo ima glede tega travmatičnega dogodka, v 

resnici ni odraz tistega, kar se je zgodilo. On ta dogodek doživlja kot sliko določenih svojih čustev, 

najpogosteje gre za strah. Ko so ta čustva zelo močna, obstaja tudi način, kako se branimo pred njimi 

oziroma da se na nek način oddaljimo od njih.  

Zato so travmatizirani ljudje pogosto na neki distanci do drugih, včasih je ta distanca oziroma 

oddaljenost zaradi travme, ki so jo doživeli, zelo velika.  
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Z ljudmi so lahko v nekih bežnih, površnih kontaktih, ne pa v globljih. Zato potrebujejo veliko moči in 

virov zdravega dela njegovih razcepljenih delov, da bi lahko premagali travmo.  

Na primer z izražanjem jeze. Na postavitvah se je že pokazalo, da je bil predstavnik za travmatiziranega 

otroka v maminem trebuhu zelo jezen in da je v postavitvi v roke vzel blazino in z njo brez resnega 

fizičnega kontakta »udarjal« predstavnico za mamo, ker svoje jeze ni mogel pokazati, ko je bil še v 

maminem trebuhu.  Vedeti moramo, da za to jezo stoji velika bolečina, ki pa je, s tem, ko je glasno 

izražena, četudi skozi jezo, za stranko zdravilna.  

Ker gre pravzaprav za ljubezen. In šele potem lahko stranka najde svoj mir.  

Druga oblika dela s travmami v družinskih postavitvah je, ko je pri stranki treba graditi vire v njemu, da 

bi se v sebi lahko stabiliziral in sploh približal travmi. Takrat s stranko delamo postavitve travme 

oziroma namere, ko stranka vodi postavitev. In sicer da sama izbere, kako globoko v njej lahko gremo na 

postavitvi. Pri tem kot moderator gledamo, če stranko morda lahko na primer okrepimo in povežemo z 

neko drugo, zanj pomembno osebo v življenju, mogoče je to strankin oče, brat, sestra, dedek, babica ... 

Skratka nekdo iz njegove bližine.  

Če se stranka torej poveže z njej zelo drago osebo, in se na takšen način okrepi v sebi, da torej ima 

podporo te osebe, lahko gre naprej v življenju. Delajo se torej postavitve, ki postopoma vodijo k 

strankini travmi in njenemu soočanju z njo.“ 

 

Kaj je torej za stranko najpomembnejše? 

 

“Pri delu s travmami je za moderatorja zelo pomembno, da vidimo, s katerim delom strankine 

razcepljenosti komuniciramo. In ko vemo, kateri je ta del, bomo lažje obšli pasti in vpadali v 

nesporazume. Za stranko je zelo pomembno, da spozna nekaj o nastanku svoje travme in o strategijah, 

ki ji pomagajo preživeti skozi njene razcepljene dele.  

In da zna prepoznavati razcepljene dele v sebi ter da se več ne identificira z njimi. Običajno rečemo, 

jezen sem in takrat se identificiram z jezo, ki predstavlja del borbenega dela v meni. Če se identificiram z 

njim, nimam potem več nobenega drugega vira, razen tistega, da impulzivno reagiram. Ko torej stranka 

nekaj ve o nastanku svoje travme in preživitvenih strategijah in svojih delih, ji  že pomaga, da se začne 

drugače vesti v svojem življenju, da drugače sprejema sebe in druge.“  
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V. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  

 

O osebnih izkušnjah in učinkih smo se pogovarjali z udeleženci delavnic Postavitev družine. Tokrat sta 

za Sistemska zavedanja o svojih izkušnjah iz družinskih postavitev spregovorili Katja Majer in Valerijo 

S.  

 

- PRESUNLJIV SPOMIN NA PRVO POSTAVITEV  

 

Katja Majer: “S postavitvami po metodi Berta Hellingerja sem se srečala leta 2005, ko je Marko 

Pogačnik na enega naših rednih geomantičnih delovnih srečanj povabil Mateja Škufco. Marko je osebno 

spoznal Hellingerjevo delo v tujini in ga izjemno ceni. Čutila sem se nagovorjeno, čutila sem, da bi mi 

postavitev lahko pomagala najti rešitev za katerega od mojih problemov in kmalu sem obiskala enega 

od Matejevih seminarjev. Kljub že takrat več kot desetletnemu stažu v duhovnosti, me je pristop 

presenetil in navdušil. Bilo je popolnoma drugače kot karkoli drugega, kar sem kdaj prej spoznala.  

 

Razrešitev se je zgodila sama po sebi 

 

Svoje prve postavitve in takrat izpostavljenega problema se spomnim le bežno, je pa vseeno na to prvo 

postavitev ostal presunljiv spomin.  Bilo je tako, da se v naši družini nihče od povojnih generacij ni 

mogel naučiti nemško. Preprosto ni šlo, kljub sicer normalnim intelektualnim sposobnostim in 

odličnem znanju drugih tujih jezikov. Tudi izrazit odpor je vladal do tega jezika. Med to postavitvijo smo 

se med drugim ukvarjali z mojo babico in tem, da je bila kot najstnica v Nemčiji v koncentracijskem 

taborišču.  Nekaj tednov po postavitvi sem začutila inspiracijo in veliko željo, da bi se učila nemščino. 

Nekaj mesecev kasneje sem se tudi vpisala na tečaj in se z lahkoto učila. Tema te postavitve je bila 

seveda nekaj povsem drugega in se je tudi pozitivno razrešila, a ta nepričakovana razrešitev konflikta s 

tujim jezikom je bila zame izredno presenečenje in mi je dala vpogled v globino in moč delovanja 

postavitev.  

Odnos do učenja nemščine v postavitvi sploh ni bil izpostavljen, niti nisem razmišljala o tem, da bi to 

razreševala. Razrešitev se je zgodila sama po sebi in prek nje sem spoznala globino delovanja postavitev. 

Na seminarje postavitev hodim relativno redno vse od takrat in sem z njimi naredila velike korake 

naprej v svojem življenju. Vedno znova sem navdušena in presunjena nad poljem resnice, ki se med 

postavitvami odpre pred nami.  

Sistemske postavitve ostajajo zame eden najboljših načinov za trajno razreševanje osebnih in poslovnih 

izzivov in hvaležna sem vsem moderatorjem, ki so delali z mano.“  
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Katja Majer: Rojena sem leta 1977 v Mariboru. Po končani gimnaziji sem se 

vpisala na študij kiparstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, ki sem ga 

uspešno zaključila leta 2002 in nato pridobila status samostojne ustvarjalke na 

področju kulture. Živim in delam v Mariboru. Od svojega petnajstega leta študiram 

in kritično raziskujem tudi znotraj različnih duhovnih praks.   

Študirala sem tudi geomantijo pri Marku Pogačniku, ukvarja se tudi s krajinskimi 

projekti. 

 

 

 Foto: Katja Majer 

 

- Verjamem v  moč postavitev 

 

Valerija S.: “Z družinskimi in poslovnimi postavitvami sem se srečala pred približno tremi leti, ko sem 

spoznala Natašo Čebulj preko BNI Ilirija, kjer je večkrat predstavljala postavitve, oboje, družinske in 

poslovne. Povedala je tudi, kakšne so razlike med njimi, čeprav gre v bistvo za isto metodo.  

Obojnih postavitev, poslovnih in družinskih, sem se udeležila nekajkrat, imela sem tudi svojo osebno 

poslovno postavitev. Oboje se mi je zdelo zelo zanimivo, zato sem se določila, da grem na postavitve k 

Nataši Čebulj. O njih prej nisem vedela ničesar. In tudi dokler se jih nisem udeležila, si nisem znala 

predstavljati, kako izgledajo.  

 

Bila sem zelo fascinirana 

 

Ne spomnim se več, na katero postavitev sem šla najprej, na poslovno ali družinsko, vem pa, da sem bila 

zelo fascinirana, kako postavitev izgleda, kako se kažejo energije med predstavniki, kakšna je dinamika 

med njimi. To me je zelo pritegnilo, tudi sama sem bila v postavitvah kot predstavnik. Moja osebna 

postavitev je bila poslovna, vem, da sem spraševala o tem, kako bo šlo mojemu družinskemu podjetju, 

kjer sem jaz glavni nosilec. Podrobnosti postavitve se več ne spominjam.  

Vem pa, da se je v mojem podjetju po postavitvi začelo dogajati, stvari so se začele kristalizirati, določene 

stvari so postale bolj vidne.  

 

Nekateri ljudje so odšli iz podjetja, tudi tisti, ki so po moje delali dobro, drugi so prišli. Zavel je nov veter 

v podjetju, če lahko tako rečem, začele so se dogajati spremembe, počasi nam gre na boljše.  
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Bila sem tudi na poslovni postavitvi, ki jo je prek Nataše Čebulj v Ljubljani vodil Jan Jakob Stam z 

Nizozemske. Bilo mi je zelo zanimivo gledati, kaj se dogaja v podjetjih različnih ljudi, ki so bili stranke v 

postavitvah, mislim seveda na odnose med ljudmi in dinamike med njimi. Bila sem tudi predstavnik v 

nekaterih postavitvah.  

 

Sinu se je spremenilo življenje 

 

Sin je bil pred dobrima dvema letoma v zelo težkem življenjskem obdobju, zato sem se odločila, da ga bom 

za njegov rojstni dan povabila na družinsko postavitev k Nataši Čebulj. O postavitvah sem mu pred tem že 

pripovedovala. Darilo je sprejel, saj se je odloči, da gre na postavitev. Prosil me je le, če grem z njim.  

Ne spomnim se, kako je postavitev potekala, tudi po njej sva s sinom zelo malo govorila, saj nam je Nataša 

Čebulj povedala, da se po postavitvah naj ne pogovarjamo o tem, kaj se je na postavitvi zgodilo oziroma 

razkrilo. Da se bo vse tako ali tako zgodilo samo od sebe.  

Sin je bil zelo presenečen nad postavitvami, tudi sam je sodeloval kot predstavnik, po svoji pa je bil 

pomirjen, mi je povedal.  Na nek način se je v postavitvi pokazalo, kar je v sebi na nek način že sam vedel, 

da se bo zgodilo. Da se bosta z ženo razšla. In to se je potem res kmalu zgodilo.  

Potem se je njegovo življenje povsem obrnilo na glavo, spoznal je novo partnerko, rodil se jima je otrok, 

zelo so srečni. Ne vem, ali je za takšno veliko življenjsko spremembo pri sinu res “kriva“ postavitev družine, 

ki jo je imel sin, ali ne. Bistvo pa je, da je sin zadovoljen in srečen. Midva z možem pa tudi, saj sva dobila še 

enega vnuka. Verjamem v moč postavitev, zato bom nanje zanesljivo še šla.“  

 

 

Valerija S: “Po naravi sem zelo družabna, zato se zelo rada družim s pozitivnimi in 

veselimi ljudmi. Rada hodim na koncerte in Šmarno goro. Zelo rada rešujem 

križanke, zanimivo pa mi je tudi vse, kar je novo. Zato se rada udeležujem dogodkov, 

kjer spoznam neke nove stvari in nove ljudi. Vodim družinsko podjetje, zato me 

zanimajo avtomobil in motokros.  Sem mama, žena in babica štirim vnukom.  

 

 

 

 

       Foto: Damijana Žišt 

 

 

 

VI. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE 
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 

 

UVODNI SEMINAR POSTAVITEV DRUŽINE, Ljubljana  
MALE POSTAVITVE DRUŽINE, Maribor 

 Male postavitve družine: 9. marec 2018, v Mariboru  

 Uvodni seminar: 16. marec 2018, od 16. do 18. ure, v Ljubljani.  
Uvodni seminar in Male postavitve družine so namenjeni tistim,  
ki želijo spoznati fenomenološko metodo in se prepričati, če je ta način dela 
primeren zanj. Na seminarju predstavimo metodo in naredimo primer ali 
dva s postavitvijo.  
Več: www. sistemske-postavitve.com  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Več: www.sistemske-postavitve.com 
 

Mednarodni trening za moderatorje postavitev družine:  

 I. modul od: 20.–22. april 2018, v Ljubljani 
Trening je namenjen vsem tistim, ki že imajo izkušnje na tem področju jih 
je poklical način dela Berta in Sophie Hellinger. 
Dobrodošli so tudi drugi strokovnjaki in terapevti, ki želijo poglobiti svoje 
izkušnje na področju dela s 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. 
Udeleženci bodo po zaključenem treningu prejeli mednarodni certifikat, da 
so se udeležili usposabljanja za moderatorje Postavitev družine. 
Več: www. sistemske-postavitve.com  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sistemsko odločanje – organizacijske postavitve:  
 28. marec 2018, v Ljubljani 
Kaj je sistemsko odločanje, kdaj, kako ga uporabiti in kaj so prednosti 
sistemskega pogleda? 
Odgovor na to in mnoga druga vprašanja bomo dobili na delavnici, kjer boste 
praktično spoznali metodo sistemskih postavitev in dobili vpogled v to, kako 
celostno pogledati na specifično poslovno tematiko, vprašanje, problem ter 
kako sprejemati odločitve, da ohranjamo vitalnost organizacije oz. podjetja, 
da dosega poslovno uspešnost ter udejanja svoje poslanstvo. Lahko boste 
delali tudi na lastnem primeru: spremembi delovnih mest, večji 
produktivnosti, večji prodaji, boljšimi odnosi s partnerji ipd. 
Več: www. sistemske-postavitve.com  
 
 
 
 
 
 

 

Delavnica POSTAVITEV DRUŽINE:  

 odnos med starši in otroci – otroci, 17. marec 2018, v 
Ljubljani 

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

 

 

 

 

 

 

Več: www.sistemske-postavitve.com 

IOCTI 2018 Slovenia – Bled  
Dogodek s pionirji sistemskih postavitev, s prvovrstnimi 
mednarodnimi trenerji in udeleženci iz vsega sveta ponuja enkratno 
priložnost za izredno bogato in globoko izmenjavo znanja, izkušenj in 
pristopov.  
IOCTI (intenzivno usposabljanje za organizacijske sistemske postavitve) je 
celovit program usposabljanja z inovativnimi sistemskimi orodji za 
uporabo pri svetovalnih dejavnostih, načrtovanju upravljanja sprememb in 
razvojnih procesih v podjetjih, ustanovah, skupinah in posameznikih. 
https://iocti.org/sl/ Dogodek s prvovrstnimi mednarodnimi trenerji in 
udeleženci iz vsega sveta ponuja enkratno priložnost za izredno bogato in 
globoko izmenjavo znanja, izkušenj in pristopov. 
UGODNOSTI za ZGODNJE PTICE do 31. 3. 2018 
Več: www.iocti.org 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sistemske-postavitve.com/
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V naslednji številki Sistemska zavedanja bomo govorili o otrocih, ki imajo v svojem življenju težave 

zaradi tega, ker so otroci s posebnimi potrebami ali ker so bolni. Ter morda zaradi tega, ker imajo druge 

težave, ker so nasilni do sebe ali drugih. Skušali vam bomo predstaviti, kako na njihove težave vplivajo 

dogodki iz preteklosti, v katere so morda ujeti posamezni člani njihove družine oziroma družinskega 

sistema.  

 

Foto: Pixaby 

 

 

 


