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Foto: Pixabay                                                                                             

                                                                 

                                                                                                                                                                                                         “Ko smo vpleteni v ogromno odnosov, je jasno, da iluzij,
                                                                                                                                                                                                                           ki si jih včasih delamo o srečnem in izpolnjenem življenju
                                                                                                                                                                                                                            ne moremo uresničiti. Ker smo pač povezani.
                                                                                                                                                                                                                            Vendar če s temi usodnimi povezavami soglašamo,
                                                                                                                                                                                                                            karkoli od nas terjajo, pridobimo posebno globino. 
                                                                                                                                                                                                                            To je globina skozi odpoved. 
                                                                                                      .                                                                                                                      Postali smo bolj človeški, povezani v nekaj večjega, 
                                                                                                                                                                                                                                                   in  tako imamo drugačno moč. 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                         Bert Hellinger v knjigi Sreča, ki ostane. 

                  SISTEMSKA ZAVEDANJA
                                     Mesečnik Inštituta za sistemske postavitve 

                                          št. 10, januar 2018
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Izdajatelj: 
Inštitut za sistemske postavitve
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Elektronski naslov: sistemske.postavitve@gmail.com 
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Lektorirala: Aleksandra Repe

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. 
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I. UVODNIK 
Pozdravljeni, drage bralke in bralci, 

pred vami je letošnja prva, deseta številka mesečnika Sistemska zavedanja, ki ga izdajamo na Inštitutu

za sistemske postavitve.  Zakorakali  smo v novo leto,  ko je  morda marsikdo od nas v  svojem srcu

najprej naredil “obračun“ za preteklo leto in načrte za novo, leto 2018. Tudi na Inštitutu za sistemske

postavitve  smo  pripravili  veliko  zanimivih  dogodkov  za  vas,  na  katere  vas  prisrčno  vabimo.  Od

družinskih  in  poslovnih  postavitev,  letnega  tabora  z  družinskimi  postavitvami,  arhetipskih  in

rekonstruktivnih postavitev ter še mnogo drugih zanimivih delavnic.  Postavitve, ne gleda na to, za

kakšno vrsto gre, nam odpirajo nov pogled na življenje, lažje razumemo določene stvari, ki se nam

dogajajo,  ko se povežemo z našimi predniki,  in se soočimo z določenimi travmami,  ki  so v našem

družinskem sistemu. Res je,  da so postavitve le eden od korakov k izboljšanju našega življenja,  in

posledično tudi življenja naših družinskih članov, saj postavitve delujejo tudi na njih. Naše življenje se

spremeni,  četudi  se  moramo  najprej  popolnoma  sesuti,  soočiti  z  neko  družinsko  travmo  in  s

spoštovanjem pogledati na naše prednike, ki so bili morda ujeti v neko svojo tragično usodo. Če bi se

lahko zavedali, kako pomembno je, da ko naši starši odidejo na drug svet, da nanje s spoštovanjem

pogledamo,  se  jim  res  iskreno  zahvalimo  za  življenje,  ki  so  nam  ga

podarila, četudi so morda bili slabi starši, ker drugače pač niso znali, bi

nam lahko šlo lažje v življenju. Kajti spoštovati tistega, ki nam je podaril

življenje,  pomeni  spoštovati  Življenje  samo,  in  tistega  nekoga  tam

zgoraj,  tisto nevidno silo,  ki  nevidno upravlja  z našim življenjem. Ko

lahko s spoštovanjem gledamo na ljudi okoli sebe, še posebej na svoje

prednike, ko lahko s spoštovanjem sprejemamo njihovo usodo, lahko

začnemo  živeti  svoje  življenje  in  podarjati  življenje  naprej,  svojim

otrokom. Če pa nam usoda ni namenila biti starš, pa pomeni, da imamo

drugo poslanstvo, vendar namenjeno širjenju Življenja in spoštovanja

do  njega.  Zato  sem  v  svojem  srcu  zelo  hvaležna,  da  mi  je  Življenje

podarilo spoznati sistemske družinske in druge postavitve,  saj se ob

spoznaj, do katerih sem prišla prek njih, lahko postala drug človek. Ki

se sicer še vedno učim spoštovanja Življenja in svojih prednikov ter

tega, da nikogar več ne obsojam, ne glede na to, ali je žrtev ali storilec,

ki je storil nekaj slabega. Ker vem, da imajo vsak svojo zgodbo in svojo

usodo, povezano s svojim družinskim sistemom. In, ker vem, da so naši

predniki  vedno tukaj z nami,  četudi so že odšli  na drugi svet,  da so

vedno tukaj, ko jih potrebujemo, in se lahko naslonimo nanje. Samo, da

pogosto pozabimo nanje.                                                              Damijana Žišt
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II. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE 2018

Foto: Pixabay

- ARHETIPSKE POSTAVITVE Z LJOBO JENČE IN NATAŠO ČEBULJ

Da je mogoče združiti ljudsko izročilo, arhetipe in sistemske družinske postavitve, sta nam pokazali

Ljoba  Jenče in  Nataša  Čebulj  na  zanimivih  delavnicah  oziroma  arhetipskih  postavitvah,  prvih

tovrstnih v Sloveniji. 

Beseda arhetip pomeni prvotno obliko nekega zapisa, v psihologiji in filozofiji pa neko prapodobo,

prototip kot temelj  vsega,  kar je.  V psihologijo jo je vpeljal  Carl  Gustav Jung,  švicarski psiholog in

psihiater. Nekaj časa je bil Freudov učenec, kasneje pa je zapustil psihoanalitične vrste in zasnoval

svojo  šolo,  ki  jo  je  imenoval  analitična  psihologija.  Človekovo  podzavest  je  delil  na  osebno  in

kolektivno. 

V osebnem delu podzavesti so nezavedne vsebine, ki se oblikujejo skozi življenje posameznika, 

v kolektivnem pa tiste, ki so se oblikovale skozi razvoj človeštva kot vrste in so prirojene. Vsebino

kolektivnega nezavednega bi lahko primerjali z ogromnim rezervoarjem globinske modrosti celotnega

človeštva, ki ga podeduje vsak posameznik. Tvorijo ga arhetipi, ki so približno enaki pri vseh ljudeh in

neodvisno od rase ter kulture. Arhetipi so splošni simboli, ki se ne pojavljajo v neposredni obliki, pač

pa so dostopni skozi umetnost, mitologijo, religijo, sanje in domišljijsko dejavnost. Jung je menil, da je

podzavest najbolj avtentičen del človekove osebnosti, njeno bistvo, njeno vsebino pa lahko razumemo

samo intuitivno in s simboli.



6
Arhetipi so tudi v 21. stoletju še kako živi.  Če se malo bolj poglobimo v pravljice, bajke, povesti in

basni, bomo ugotovili, da so polne arhetipov, in če zgodbe različnih narodov in kultur primerjamo med

sabo, bomo našli podobne elemente. Že Jung je opisal veliko temeljnih arhetipov. Pomembni so, npr.

arhetip  matere,  očeta,  starega  modrijana,  boga,  otroka,  magične  moči,  rojstva,  ponovnega  rojstva,

smrti, junaka.

Vir: www.planet-lepote.com 

Prva delavnica oziroma arhetipske sistemske postavitve z naslovom Priprava kašče, svetost doma,

daritveni kruh je na Inštitutu za sistemske postavitve potekala v predprazničnem času decembra lani,

in sicer v nedeljo, 17. 12. 2017, popoldan. 

Druga delavnica oziroma arhetipske sistemske postavitve na temo Sveti Krištof, kurent, pustovanje

bo na Inštitutu za sistemske postavitve potekala v ponedeljek, 12. februarja 2018, popoldan. 

Marca in maja sledita še dve delavnici, arhetipski  sistemski postavitvi:  tretja,  Riba Faronika nosi

svet in ena ptička,  ki bo v nedeljo,  18. marca 2018, od 16.30–20.30 ter četrta, z naslovom  Zlata

ptica, lepa Vida, ki bo na Inštitutu za sistemske postavitve potekala v nedeljo,  13.  maja 2018, od

16.30–20.30 . 

Prva  delavnica z  naslovom  Priprava  kašče,  svetost  doma,  daritveni  kruh  je  potekala  v

prednovoletnem  času,  zato  je  bila  še  posebej  slovesna.  Kot  nam  je  povedala  Ljoba  Jenče,  je  v

najtemnejšem delu leta čas, da pripravim mizo za sveti čas. Predstavila nam je slovenski arhetipi skozi

ljudsko izročilo in sistemske postavitve, in sicer pripravo semen, moke za praznični kruh, povedala

nam  je  o  rojstvu  nove  luči  in  spregovorila  o  antičnem  mitu  Persefone  in  Demetre.

Ko na zemljo lega tema, je pomembno biti v popolnem notranjem miru, aktivno počivati, da varčujemo

s prihranki in lastnimi močmi, delujemo karitativno, očistimo svoj dom in dobrodelno prispevam svoji

skupnosti, svoji domovini. Predniki so v tem času videli Divjo jago ali razsajali po svetu. Zato so skrbno

varovali svoje ognjišče, na njem darovali in tudi peli ter molili.  Ljoba Jenče je spekla kruh, ki ga je nato

razdelila med udeležence in jim povedala, da so naši predniki koščke prvega prazničnega kruha, ki so

ga spekli, nato zamesili v kruh, ki so ga spekli za božič, za novo leto in za svete tri kralje 6. januarja. 

Druga  delavnica oziroma  arhetipske  sistemske  postavitve  z  naslovom  Sveti  Krištof,  kurent,

pustovanje je namenjena prav tako spoznavanju slovenskega ljudskega izročila. 

Bogastvo slovenskega izročila so predniki ustvarili  skozi življenje in priča o tem, kaj in kako jih je

krepilo. Danes se bogastvo slovenskega izročila zdi kot pozabljeno blago, čeprav v sebi nosi globok
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zaklad za vsakogar, ki se ga potrudi poiskat. Obredi, šege, navade, pesmi, pravljice so kot zlata krogla,

ki zasije, ko jim damo vsaj majhen košček sebe, pravi Ljoba Jenče. 

Na  delavnici  bo  pokazala,  kaj  lahko  vsak  od  nas  stori  za  spoznavanje  in  ohranjanje  slovenskega

ljudskega izročila, da bi na ta način prinesli blagoslov v naš dom.

In kako lahko z arhetipi, vtisnjenimi v pesmi in pravljice, razvijamo in poglabljamo lastno zavedanje

ter dajemo hkrati boljši prispevek družbi. Delavnica je namenjena pustnemu času, saj je predpomladni

čas človeka tisti, ki nosi Boga na svoji rami. Poslavlja se zima s pustnimi šegami in običaji, s pustovanji,

kurenti in drugimi pomembnimi maskami, ki odganjajo zimo. 

Na delavnici bodo udeleženci spoznali legendo svetega Krištofa in se spoznali s kurentom, ki velja v

slovenskem  prostoru  kot  najmočnejši  ohranjen  živi  lik  slovenske  mitologije,  ki  preganja  zimo  in

prinaša pomlad. 

Tretja delavnica z naslovom Riba Faronika nosi svet in ena ptička,  ki bo potekala marca 2018, je

namenjena ljudskemu izročilu, ki pravi, da marca praznujemo vrnitev ptic z južnih krajev in ko gre za

veselo oznanjenje, da bo Marija zanosila z božjim otrokom. V naravi vse zeleni in se prebuja, to je čas,

ko ljudje in narava čakajo Vstajenje. Ob tem se bodo udeleženci na delavnici skupaj z Ljobo Jenče lahko

spraševali,  kje  sem v  sebi,  ko  zapoje  ptica,  ko  me  obišče  angel  in  kako  je  z  mojim  ravnovesjem,

ravnovesjem mojega sveta. S ptico namreč priteče nov tok življenja, zato je pomembno vprašanje, kako

naj ravnam, da ga sprejmem in kaj naj morebiti oddam, saj prihaja čas zunanje setve.

Četrta delavnica z naslovom Zlata ptica, lepa Vida, ki bo potekala  13. maja 2018 

je namenjena ljudskemu izročilu o zlati ptici in lepi Vidi. 

Ena lepših pravljic o zlati ptici ohranja zavedanje o večnem življenju naše duše. Na delavnici se bomo

skupaj z Ljobo Jenče spraševali, kako se pride do večnosti, kakšne so preizkušnje in kako se pride do

posvetitve v tem življenju? Izvedeli bomo tudi veliko zanimivega o Lepi Vidi, ki je arhetip, ki sporoča,

da se zavemo, kaj ljubimo, šele takrat, ko to izgubimo. 

Bila je lepa, ugrabljena in je v tujini hrepenela po svojih ljubljenih. Zato je spraševala sonce, luno in

zvezde,  kako je  doma.  Balada o Lepi Vidi  je  bila  razširjena po vsem Sredozemlju in  je navdahnila

mnoge pesnike. 

- IOCTI 2018 

Inštitut  za  sistemske  postavitve  bo  na  Bledu  od  7.  do  14.  oktobra  2018  organiziral  IOCTI  2018

(intenzivno  usposabljanje  za  organizacijske  sistemske  postavitve).  V  letu  2018,  v  času globoke  in

razvojne  preobrazbe,  bo  IOCTI  doživel  svojo  8.  različico.  Gre  za  celovit  program  usposabljanja  z
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inovativnimi  sistemskimi  orodji  za  uporabo  pri  svetovalnih  dejavnostih,  načrtovanju  upravljanja

sprememb in razvojnih procesih v podjetjih, ustanovah, skupinah ter pri posameznikih.

Dogodek  s  prvovrstnimi  mednarodnimi  trenerji  in  udeleženci  z  vsega  sveta  ponuja  enkratno

priložnost  za  izredno  bogato  in  globoko  izmenjavo  znanja,  izkušenj  in  pristopov.

Prvi IOCTI je bil organiziran leta 2004 v Amsterdamu, njegov pobudnik in vodja je bil Jan Jacob Stam,

ustanovitelj nizozemskega Inštituta Bert Hellinger. Tudi drugo srečanje, leta 2006, se je odvijalo tam.

Leta 2008 in 2010 je bila država gostiteljica Mehika, na čelu s Katio del Rivero, direktorico podjetja

Visión Sistémica. Leta 2012 je dogodek potekal v Baskiji, njegov vodja pa je bil Guillermo Etchegaray,

direktor  podjetja  Geiser  Works.  V  letu  2014  in  2016  se  je  lokacija  preselila  v  Južno  Ameriko.  V

Urugvaju  je  IOCTI  organizirala  in  vodila  skupina  Foco  Sistémico.  Takrat  smo  govorili  o  “odprtem

IOCTI-ju, odprtem za dialog v svetu, ki nas spreminja”. Ob koncu dogodka smo spoznali, da se IOCTI

spreminja. In letos bo IOCTI znova v Evropi, v prelepi Sloveniji, na Bledu. 

- REKONSTRUKTIVNE POSTAVITVE 

Rekonstruktivne postavitve z naslovom REKONSTRUKCIJA BOLEČINE

v moč za življenje – rekonstruktivne postavitve za ozdravitev skritih

ran in razvoj ženske vitalnosti bodo potekale na Inštitutu za sistemske

postavitve  na Mencigerjevi  7 v  Ljubljani  od petka,  16.  februarja  do

nedelje, 18. februarja 2018. Rekonstruktivne postavitve nas pripeljejo

do večje ozaveščenosti in odgovornost, da sprejmemo nove izzive, ki

jih  od  nas  zahteva  naša  prisotnost  na  Zemlji.   Z  rekonstruktivno  postavitvijo  lahko  presežemo

karmične vzorce preteklih življenj in izkusimo te izzive z večjo močjo in rastjo. To nam omogoči, da

smo v sedanjosti v toku življenja, da lahko ljubimo in smo ljubljeni. Pridemo do ozaveščenosti brez

posebnega namena in notranjega boja, kar vodi do ravnovesja med čustveno, mentalno, telesno ter

duhovno energijo. Udeleženci bodo na lastnih izkušnjah spoznali rekonstruktivne postavitve.

Tridnevne delavnice v Ljubljani se lahko udeležijo vsi, ki so polnoletni in so bili predhodno vsaj enkrat

na delavnici Postavitev družine s svojo postavitvijo družine. 

Bert Hellinger je s Postavitvijo družine osvetlil, kaj 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. 
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Najbolj znana na področju rekonstruktivnih postavitev je Carola Castillo, ki že vrsto let po različnih

državah sveta izvaja rekonstruktivne postavitve.  

Poleg  družinskih  postavitev  poznamo  tudi  rekonstruktivne  postavitve.  Nataša  Čebulj,  moderatorka

rekonstruktivnih postavitev, nam je opisala razlike med obema vrstama postavitev. 

»Rekonstruktivne postavitve izvirajo nekako iz petih nivojev nekega sistema. Prvi je naš odnos do našega

telesa, torej, kako sprejemamo svoje telo. Na primer, moji starši so visoki in vitki, jaz pa majhna in okrogla,

želim pa si biti, na primer manekenka. Zato nikakor ne morem sprejeti svojega telesa in to pomeni, da z njim

nisem  v  ravnovesju.  Drugi  nivo  pomeni  sprejemanje  svojega  družinskega  sistema.  Bolj,  kot  ga  ne

sprejemam,  bolj  podobna mu postajam. Potem imamo lahko kolektivne zgodbe,  ko na primer  določeni

narodi ne zbolevajo za boleznimi, za katerimi zbolevajo drugi. V nekaterih krajih na primer zelo veliko ljudi

zboli  za  demenco,  v  drugih  pa  ne.  Vidimo neke družbene sisteme,  ki  jim pripadajo tudi  naše  družine.

Poznamo tudi bolezni prostora in zemlje: če na primer živimo na točkah, ki povzročajo zemeljske bolezni,

na primer ob vodi ali gori, lahko tudi energije hiše, v kateri živimo, povzročajo naše bolezni. Poznamo še

neko drugo esenco, ki ji rečemo, že videno oziroma “deja vu.“  Imamo občutke, kot da nismo na pravem

mestu  ali  imamo  neke  tike,  skrivnosti,  ki  jih  ne  upamo  nikomur  povedati,  na  primer  fetiše,  različna

odklonska vedenja, do neke mere tudi homoseksualna nagnjenja, ki si jih nočemo priznati. Torej vedenja, ki

jih družba na nek način odklanja. Vendar lahko izvirajo iz spominov starodavnih sistemov. To pomeni, da mi

vedno “smo.“ Do neke mere se lahko esence naših spominov, spomnijo esence naše duše izpred tisoč let. Ni

nujno, da smo bili človek, lahko smo bili rastlina, žival ... Mogoče so naši tiki, fetiši povezani z nekimi

drugimi nivoji. In ravno skozi rekonstruktivne postavitve se lahko povežemo s temi nivoji. 

To ne pomeni, da delamo regresijo oziroma spomine na prejšnja življenja, temveč z nekega sistemskega

nivoja pogledamo spomin na te naše esence, ko smo bili človek, drevo, žival, kamen ... In morda imamo

zato lahko željo,  da bi vohali  ali  celo jedli  zemljo.  Morda zato,  ker je bil  delček naše esence nekoč v

preteklosti črv, vendar ne mi, kot mi, sedaj in tukaj. Rekonstruktivne postavitve se delajo v skupinah, v

posebnem,  varnem prostoru  in  z  zelo  zaupnimi  sistemi.  V Inštitutu  za  sistemske  postavitve  delavnice

rekonstruktivnih postavitev izvedemo dvakrat letno. Pogoj za udeležbo so izkušnje s postavitvijo družine,«

nam je povedala naša sogovornica Nataša Čebulj.

- MEDNARODNO IZOBRAŽEVANJE ZA MODERATORJE DRUŽINSKIH POSTAVITEV

Izobraževanje oziroma trening se začne 20.  aprila  2018.  Trening je

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

pritegnil  način  dela  Berta  in  Sophie  Hellinger.  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.
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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 po zaključenem treningu prejmejo mednarodni certifikat o udeležbi na usposabljanju za

moderatorje Postavitev družine.  Izobraževanja se lahko udeležijo vsi,  ki so imeli  že najmanj 50 ur

izkušenj  s  Postavitvami  družine  po  metodi  Berta  Hellingerja  ali  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. 

Vzporedno  s  treningom bodo  posebej  potekali  tudi  mednarodni  seminarji  predavateljev  Hellinger

Sciencie, vodij Hellingerjevih Inštitutov po svetu in drugi strokovnjakov s tega vsebinskega področja.

- MEDNARODNI KAMP 2018 CRIKVENICA Z DELAVNICAMI SISTEMSKIH POSTAVITEV

Kamp bo potekal od 15.–20. junija 2018 v Crikvenici na Hrvaškem v

Hostel Stoimena, Šetalište V. Nazora 75.   Delavnice bodo vodili Vedran

Kraljeta (Hrvaška, Sikon mreža),  Nataša Čebulj (Slovenija, Institut za

sistemske  konstelacije)  in  Stephen  Andreas  Rostock  Svendsen

(Norveška,  Konstellasjoner  Kreativitet&Nærvær)so  vsi  izkušeni

koordinatorji  in  trenerji,  dolgoročni  člani  organizacije  “Hellinger

Sciencia” Bert in Sophie Hellinger.  

Delavnica bo potekala v hrvaškem ali srbskem jeziku. Zagotovljen bo prevod v angleščino. 

Udeleženci  bodo  vključeni  v  različne  vrste  delavnic  sistemskih  postavitev  kot  udeleženec,  klient,

moderator ali  predstavnik.  Lahko bodo postavili  svojo  temo,  vprašanja,  doživeli  posebna izkustva,

kako spoznati sebe v globino duše v polju sistemske energije in duhovne zavesti, ki služi življenjski

sreči in uspehu. 

Skozi Postavitve družine bodo udeleženci lahko delali na sebi, lahko pa se jim bo zgodil  preobrat v

mišljenju  in  delovanju,  ki  vodi  v  nove  vzorce  zdravega  in  srečnega  življenja.  Po  postavitvah  se

spremeni pogled udeležencev na življenje, pride do novih uvidov, ki nam omogočijo življenje, ki temelji

na sprejemanju, spoštovanju, ljubezni in prevzemanju odgovornosti za svoje korake.

http://www.way-home.org/
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VI. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV

- POMEMBNO JE, DA SE ZAVEDAMO ŽIVLJENJA V SOŽITJU Z NARAVO: Intervju z Ljobo Janče 

       Foto: Osebni arhiv

Pevka,  pravljičarka  in  zbirateljica  Ljoba  Jenče  se  je  ljudskih  pesmi  učila  predvsem  s  poslušanjem

ljudskih pevk in pevcev v živo. Svobodna umetnica živi in dela ob presihajočem Cerkniškem jezeru. Je

redna članica Upravnega odbora Kulturnega društva Folk Slovenija in redna sodelavka mednarodnega

festivala Idriart. Na leto izvede več kot 100 nastopov. Pravi, da ji srečanja z ljudsko duhovno kulturo

pomenijo neizčrpen vir spoznavanja in razumevanja življenja Slovencev kot tudi dežele, kjer živimo.

Slovensko ljudsko izročilo je s svojim petjem prenesla v številna mesta sveta, pela je na Unesovem

dogodku v Parizu in New Yorku, na Kraljevi akademiji v Londonu, v Moskvi, v Lasi na Tibetu, v Nepalu,

v Aleksandriji, na Dunaju in še marsikje drugje. 

Ker pri nas še ni ustrezne šole za naravni glas se je izpopolnjevala v Angliji. Leta 1988 je pridobila

status samostojne ustvarjalke na področju kulture in posnela prve interpretacije ljudskih pesmi na

Radiu Slovenija. Leta 1989 je pričela z zbiranjem ljudskega ustnega izročila na Notranjskem s podporo

Občine Cerknica. Je zelo aktivna na mnogih področjih, pripravila in vodila je koncert v Križankah v

okviru Druge godbe  Ljudski pevci in godci Notranjske, pripravila je osem oddaj Slovenska zemlja v

pesmi in besedi na Radiu Slovenija, 1994 je vodila prvi slovenski simpozij pravljičarjev na Kozjaku. Od

takrat  ima redne delavnice pravljic.  Sodelovala je  pri  različnih projektih in  festivalih.,  povezanih s

slovenskimi  ljudskimi  pesmimi  in  izročilom,  izdala  je  več  zgoščenk,  sodelovala  pri  televizijskih

oddajah in gledaliških predstavah. Bila je tudi aktivno udeležena ob prvem obisku Njegove svetosti

Dalai Lame 2002, ki mu je posvečena plošča Lepote modrosti, kjer se prepletata molitev tibetanskih

menihov Gyuto ter Ljobino petje starih molitvenih slovenskih pesmi. 

http://www.giss-mics.si/slo-ljudska/ljoba%20jence/ljoba%20jence.html#Lepotemodrosti
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Zakaj je za nek narod pomembno, da ohranja ljudsko izročilo, torej tudi za naš, slovenski? 

“Narod je ustvarjal svoje izročilo skozi stoletja. Iz njega lahko vidimo, kako se je narod boril za svoje

preživetje, kako so ljudje čustvovali med seboj, o čem so premišljevali, kakšne obrede so imeli, da so

vzpostavljali kozmični most med nebom, zemljo in zvezdami, vesoljem in med seboj v skupnosti. V

pisnih  izročilih  najdemo  tudi  ritem  melodij,  ki  so  jih  ljudje  ustvarjali  zase,  doma,  in  sicer  da  so

ohranjali  ali  izboljšali zdravje,  da so si  lajšali  dušo,  se uglaševali  v svojo skupnost,  med sorodniki,

vaščani. To je bil inštrument, da je neka skupnost delovala bolj usklajeno, skupaj. Danes se soočamo z

individualizmom  in  globalizacijo,  ki  nas  sili  v  potrošništvo.  Podlegamo  medijem,  ki  nas  pogosto

nagovarjajo k določenim dejanjem, delovanju in nakupom, delovanju brez ljubezni, spoštovanja in brez

zdravega premisleka in zavedanju o ekoloških posledicah. Ob takšnem načinu življenja se nam briše

stik  z  Zemljo,  z  našimi  predniki,  ki  so  znali  živeti  z  naravo,  in  z  njihovo  modrostjo.  Zato  je  zelo

pomembno,  da ljudskega izročila našega naroda ne pustimo, da gre v pozabo, saj imamo morda zadnjo

priložnost, da se o ljudskem izročilu našega naroda pogovorimo s starejšimi ljudmi, ki imajo še spomin

trajnostnega  preživetja  iz  naravnih  danosti.  Mlajše  generacije  ljudsko  izročilo  malo  poznajo.

Pomembno je,  da se zavedamo življenja  v  sožitju  z  naravo,  našimi naravnimi  viri,  vodo,  vse  to  je

pomembno  za  razvoj  in  obstoj  nekega  naroda.  Danes  pa  gremo  v  trgovino  in  kupimo  vse,  kar

potrebujemo in ne razmišljamo, kako zelo je za naše življenje pomembno, da smo v zavestni povezavi

in v sožitju z naravo.“

Kako pa se je prenašalo ljudsko izročilo slovenskega naroda?

“S številnimi generacijami iz roda v rod, s šegami in običaji. Ljudje so poznali naravni red. Ko se je

prebudilo sveto jutro, so ljudje vstali zelo zgodaj, že ob četrti uri  in so vedeli, kaj morajo delati. Šli so

na polje, v hlevu nahraniti živino ter drugo. Delo na polju je zahtevalo spoštovanje naravnih ritmov

oziroma letnih časov.  V tednu je  bilo vedno šest  delovnih dni,  sobota popoldan je  bila  namenjena

skupnemu čiščenju doma in vasi ter priprava na sveti dan, nedeljo, ko se ni smelo delati. Ta dan je bil

namenjen tudi čaščenju višje sile, tvarnika, ki je ustvaril svet.  Mi živimo  v zmernem pasu, kjer skoraj

pol leta prevladuje tema in pol leta svetloba. Zato so imeli predniki v času teme, torej zimskih mesecev,

veliko priprav in obredov, da bi se svetloba, torej pomladni in poletni meseci in z njimi rodovitnost,

znova vrnila na zemljo. Začne se septembra s čaščenjem Svetega Mihaela, priprava kašče za zimo, sledi

praznik vseh svetih, adventni in božični čas, torej pred rojstvom nove svetlobe oziroma luči. Danes

nam to luč predstavlja rojstvo Kristusa, v starih časih pa jim je ta luč predstavljal badnjak, Božiček,

bogec, pred tem  staroslovanski bog Svarog. Po koncu zime je sledilo pustovanje, ko se zaključi obdobje

teme, in čas intenzivnega druženja z duhovi prednikov in onostranstvom. 
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Spomladi je prišel čas vstajenja, nove rasti, dela na polju, saj je napočil čas svetlobe, ko so bili ljudje

bolj  povezani  z  deli  na  zemlji.  V pomladnih  mesecih  so  naši  predniki  slavili  veliko noč,  binkoštni

praznik, kresnika, ki je bdel nad pridelkom. 

Nato je sledil čas, ko so bili že bolj brez skrbi glede rasti pridelka, to je bil čas pozne pomladi in poletja.

Svojo moč preživetja so črpali tako, da so brali iz narave. Vemo, da se je na primer v neolitiku človek

ravnal po Orionu in ostalih zvezdah, planetih in je natančno vedel, kdaj je treba spraviti semena v

zemljo,  kdaj bodo pridelki zrasli in dozoreli in kdaj jih je treba pospraviti.  Danes nam glede setve

semen pomaga setveni koledar. Otroci danes niso več izpostavljeni naravnim silam, temveč predvsem

tehničnemu sevanju – tablici,  računalniku,  televiziji,  obenem pa so izpostavljeni  stalnemu nadzoru

odraslih  v  vrtcu,  šoli,  staršem  in  obremenjenimi  s  številnimi  dejavnostmi.  Redko  so  obdarjeni  z

možnostjo dolgčasa,  prosti igri v naravi,  kjer se sproži v samosvoja domišljija.  Slednja pa je pogoj

ustvarjalnosti.“

Pred nami je prehod iz teme v svetlobo, prihaja pustni čas. Kaj je pomenil za naše prednike?

Pustovanje se je močno ohranilo tudi v današnjem času. 

“V Sloveniji je zelo živ pustni čas, ko se ljudje maskirajo, ker želijo za nekaj časa biti nekdo drug, se

zabavati, zaplesati. Staro ljudsko izročilo pa je imelo, lahko bi rekla, strašljiv namen. Naši predniki so

videli duhove, ki se vračajo na zemljo, na primer znani so liki polžarjev na Notranjskem, ko so se po

obrazu namazali s sajami ter hodili  od hiše do hiše in trkali po vratih.  Predstavljali  so duše,  ki se

vračajo na zemljo in so jim morali domači dati dar, da so si pridobili mir v družini in blagostanje v

prihodnjem letu. Te maske, kot so na primer tudi bohinjski otepovci, odeti v živalske kože in rogove z

bisagami okrog pasu ali parkeljci o Miklavžu na Sorškem polju, so se potem pojavljale vse do pusta in

so pomenile stik z onostranstvom in predniki. 

Vse skupaj je za nas danes zelo divje. Otrokom nažene strahu v kosti. Danes je še vedno zelo živ kurent,

ki s skakanjem in zvonci, privezanimi okoli pasu, odganja zlo, demone in čas sive, mrtve teme in budi

sile  svetlobe ter  pomladi.  Arheolog  dr.  Slavko Ciglenečki   je  opisal  povezavo izročila  kurentov ali

koribantov,  spremljevalcev antične boginje Kibele in povezavo ritualov z ohranjenim prekmurskim

ljudskim  običajem  Borovo  gostüvanje  (Borovo  ženitovanje), ki  jo  izvedejo  kot  pustno  prireditev  v

Prekmurju, tam, kjer se v predpustnem času v vasi ni nihče poročil.“

Kaj so po pustovanju in prihodu svetlobe, luči, počeli naši predniki? 

“Spomladi so naši predniki častili Zelenega Jurija, peljali so živino na pašo, še prej pa so jo blagoslovili.

Vsako žival so, ko je šla iz hleva na pašnik, blagoslovili  z vejico iz cvetne butare in jo poškropili  z
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blagoslovljeno vodo, da bi se dobro pasla. Na polju so v prvo oranje podarili vejico iz butare, na primer

oljčno, ki so jo nesli k žegnanju na cvetno nedeljo pred veliko nočjo. Butara je bila zelo pomembna,

morala je vsebovati vse rastline, ki dajejo živež, jablane, češnje, slive ... vsebovati je morala lesko, oljko,

brinovo vejico ter drugo. Gre za obred sestavljanja butare še iz poganskih časov. Butara se je odnesla

blagosloviti  v  cerkev  in  z  vejicami  iz  nje  so  se  z  žegnano  vodo  blagoslovili  domovi,  živali,  polja,

travniki ... Ko so posejali semena v zemljo, so ljudje rekli: »Bog te vzemi v oblasti in hitro gor zrasti!«

Zavedali so se, da oni naredijo svoje delo, narava in  Stvarnik pa svoje. Te ljudske običaje so ohranjali,

ker je bil čas po Veliki noči in do Kresnika še vedno nevaren za semena, ki so jih posadili v zemljo, da

mogoče ne bi zrasla v pridelek. Zato so na Binkoštni praznik hodili blagosloviti polja. Kresnik je eden

od najpomembnejših ostalin predkrščanskih bogov v naši mitologiji in ga je koledarsko nadomestil

Janez Krstnik o poletnem kresu. 

Še danes velja ta običaj, ko se na kresno jutro za tramove hiše zatika nizka praprot, da vanjo ne trešči

strela, po tleh v hiši pa se posujejo bele ivanjščice (marjetice), da vanjo ponoči vstopi Krstnik, okrog

hiše se potresejo pa zato, da v hišo ne pridejo kače.  Blagoslovi se družino, hišo, hlev, celo vas.  Časnik

Delo že vrsto let  podeljuje nagrado Kresnik za najboljši  slovenski roman.  Med pomembne običaje

naših prednikov so spadala tudi žegnanja po vaseh ob praznikih svetnikov, ki so varovali njihovo vas,

ljudi in živali.  Takrat so na svoje domove povabili sorodnike in se družili. Ta običaj še vedno živi med

nami.“

Poleti so imeli naši predniki zelo malo običajev ...

“ Ja, res je, obhajali so le velik šmaren. Poleti je namreč zlati čas, ko se rastline razvijajo in njihovi

plodovi zorijo. Od 15. avgusta do 8. septembra je čas, ko vse dozori in miruje, drevesa več ne rastejo,

zato je tedaj čas, da jih podrejo, da je dober les, ki dolgo zdrži. To je čas, ko so naši predniki hranili jajca

v žitu, da so ostala sveža do Božiča. V tem obdobju se žitarice spravljajo v kaščo, ostali pridelki v kleti ...

Ta zlati čas je namenjen tudi romanjem v svete kraje,  za očiščenje sebe in počastitev boga. Nato sledi

jesenski čas, praznik svetega Mihaela, ki je zelo povezan z našim zavedanjem o sebi, o tem, kdo sem jaz,

o minljivosti, pomenu smrti, torej gre za usmerjenost vase, nismo več tako »izven sebe« v okolju. To je

čas, ko se posvetimo notranjosti in se o prazniku vseh svetih posvetimo spominu na umrle. Adventni

čas je tudi čas bdenja nad dosežki, karitativne dejavnosti, počitka, ko razmislimo, kaj smo dobrega ali

slabega storili v tistem letu in se skozi zimski čas pripravljamo na novo rojstvo luči. 

V današnjem tempu življenja ljudje na nek način še uspejo slediti naravnemu ciklusu, torej dvanajstim

mesecem leta oziroma štirim letnim časom, če ne drugače, jih spomnijo na to trgovine in potovalne

agencije,   veliko manj pa se zavedajo duhovnega cikla sedmih praznikov.  Duhovni cikel se začne z
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Mihelovim (Sveti Michael), vrhunec doseže s Krstnikom, ko spoznaš, kaj si uspel duhovnega ustvariti

in podariti svetu, obenem občutiš, kolikšen si v resnici v primerjavi z vesoljem. 

Kdaj pa se je v vas porodila ljubezen do zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega izročila?

“Kot otrok sem veliko časa preživela pri starih starših v Lokvcu na  Banjški planoti in lahko bi rekla, da

sem se tam povezala z  naravno in ljudsko dediščino. Moj star ata je bil kovač, doma so vse sami znali

narediti, v trgovino so šli zelo redko, saj so večino hrane pridelali doma. Tako, da sem vzorec ekološke

slovenske kmetije dobila na domačiji mojih starih staršev in to imam v sebi. Ko sem kasneje dojela

razliko med narodnim oziroma šolskim petjem in zborovskim ter med ljudskimi pesmimi, sem bila

zelo presenečena, na nek način me je zelo “zadelo“.  Ugotovila sem, da ima skozi ljudske pesmi vsaka

pokrajina, vsaka vas, celo vsak človek svoj glas, ki se ga ne more prenesti v notni zapis. Zato je zelo

pomembno, da ljudske pesmi posnamemo na terenu med ljudmi in jih dokumentiramo. Seveda je še

pomembneje, da jih ljudje pojejo naprej mlademu rodu. Veliko ljudskega izročila se je pri nas zatrlo po

drugi svetovni vojni, ko je bilo treba najprej obnoviti porušeno domovino in ko se je uveljavil politični

sistem, da ni Boga in da gradimo novo zgodovino brez  preteklosti. To pomeni, da narod tudi nima

svojih korenin. Zato narod svoje stare kulture ne vidi in ne sliši, kar se mi je zdela velika katastrofa. Ko

sem nekoč odkrila na terenu, da ljudje še pojejo in znajo pripovedovati o starih šegah in navadah,  sem

pustila redno službo ter šla zbirat ljudsko izročilo. K temu je seveda privedlo več dejavnikov; ko sem

slučajno povsem amatersko nastopala na 300 obletnici Slave Vojvodine Krajnske v gradu Snežnik, so

me slišali pravi ljudje, prepoznali moj talent, med njimi je bil dr. Matjaž Kmecl, in mi napisali dobra

priporočila.  To, da sem lahko javno govorila o krščanskih praznikih, o duhovnosti na Slovenskem, je

bilo zelo nenavadno za tisti socialistični čas, ko je bilo praznovanje božiča prepovedano. Tako sem

začela, vedno sem se navduševala nad baladami, nisem pa nikoli želela, da bi sama javno nastopala. A

me je k temu pripeljala ljubezen do širjenja slovenskega ljudskega izročila. Danes se otroci tega ne

učijo več v šolah, ljudskega izročila tudi ne vidimo več v javnih medijih, ki jih je preplavila cenena

narodnozabavna glasba. V glavnem se ne uporabljajo več akustična glasbila, kot so bajsi, citre, gosli,

oprekelj  ...  skratka  glasbila,  ki  so  jih  uporabljali  naši  predniki.  Redki  posamezniki  in  skupine  to

ohranjamo in smo povezani v KULTURNO ETNOMUIZIKOLOŠKO DRUŠTVO FOLK SLOVENIJA. Res pa je,

da od kar smo v samostojni Sloveniji, ko smo se morali vprašati, kdo smo, ko nismo več v nekdanji

skupni državi Jugoslaviji, kako govorimo ali ohranjamo svoj jezik in podobno, da se ponovno skušamo

vračati k svojim koreninam, k lastnemu etosu.  Imamo zbirko ohranjenih ljudskih pesmi, teh naj bi bilo

prek  15.000,  imamo  svoje  bajke  in  pripovedke,  skladatelji  pišejo  nove  pesmi  na  temo  ljudskega

izročila..“ 
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Kako sta se z Natašo Čebulj združili pri arhetipskih postavitvah? Vaše znanje in modrost glede

ljudskih izročil in poznavanje družinskih sistemskih postavitev Nataše Čebulj? 

“Pri mojem delu me je presenetil učinek, kako petje teh starih pesmi vpliva na ljudi in prostor v njemu.

V 80-ih letih, ko me je Tomaž Pengov prvi povabil na oder, sem med mojim petjem opazila, da se v

prostoru nekaj dogaja. Videla sem svetlobo, različna bitja, ki so prišla in se pomešala med ljudi. Tega se

nisem prestrašila, ampak sem z zanimanjem opazovala, kako je oživel prostor, kako so oživeli ljudje v

njem; videla sem, da pesem deluje na ljudi, prostor, da je vanj prišla svetloba, ki je šla skozi ljudi. O tem

tedaj nisem mogla z nikomer govoriti, ker mi nihče ne bi verjel. Zato sem šla v Anglijo, kjer sem našla

ljudi, ki podobno doživljajo kot jaz. Veliko mi je pomenilo tudi srečanje z Bertom Hellingerjem, očetom

Postavitev družine.  Ko ga je Matej Škufca pripeljal  v Slovenijo,  me je povabil  k nastopu in sem na

srečanju zapela. In doživela kulturni šok, ko sem videla, kako je življenje res ena sama povezava, tudi

fizično videla, kako nosijo ljudske pesmi spomin mnogih rodov. In da se ob petju pesmi pojavi spomin

na vse tiste, ki so jo peli v preteklosti.  Spoznala sem, da gre za zelo veliko energijsko polje, ki nas

bogati.  Mi  pa tako slepo zapuščamo to polje  našega ljudskega izročila,  ki  nas  kot  narod bogati  in

ohranja pri življenju. To je tako, kot bi si odrezali vejo lastnega drevesa.

Zato se arhetipskih postavitev zelo veselim, saj sem na nek način popolnoma svobodna, da črpam iz

ljudskega izročila in osvetlim nek arhetip.  Nataša Čebulj  pa skozi sistemske postavitve vodi ljudi k

spoznanju,  kako sebe povezati  z to veliko,  nevidno silo nad nami.  Tudi sama na svojih delavnicah

pripovedovanja  pravljic delam po metodi neke vrste prevzema vlog in potem arhetipi sami delujejo na

ljudi, saj smo vsi del istega sveta. Za moja čutenja sem pred leti našla odgovor v antropozofiji. Kar se

mi zdi čudež, je, da se je Rudolf Stainer, ki je oče antropozofije in je dal človeštvu globoka duhovna

znanja za prihodnje tisočletje, njegova duša inkarnirala v prostoru našega krasa v Prestranku blizu

Pivke, kjer je njegov oče služil kot železničar. Vendar so se pred njegovim rojstvom starši preselili na

Hrvaško, kjer se je rodil.  Steiner je govoril o pomenu naše pokrajine, da jo bodo prihodnji rodovi šele

odkrivali. Po naši zemlji teče tudi duhovni meridian arhangela Mihaela na področju gradu Borl, Boča,

Rogatec in okolici Ptuja, ki spodbuja individualni razvoj ozaveščenega posameznika, ki se zna in zmore

povezati v večjo skupnost človeštva v dobrobit vseh. Seveda je ta impulz namenjen vsem ljudem, ne

glede  na  lokacijo,  pa  vendar  je  pozicija  Slovenija  posebna  v  smislu  združevanja  ali  srečevanja

gralovskega vzhoda in viteškega zahoda, če se izrazim z besedami Davroina Pešriča, ki obravnava v

filozofskih predavanjih ep Wolframa, bavarskega pesnika,  ki  je spesnil  enega lepših epov evropske

epike o svetem gralu, Parzival in se deloma odvija tudi na naših tleh. 

Narava v Sloveniji  je v svetovnem merilu zelo pestra,  saj imamo prek 50.000 različnih živalskih in

rastlinskih vrst, danes pa se Slovenci ukvarjamo s svojo majhnostjo, pravimo da nimamo nič, da smo
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izgubljeni v vesolju, namesto, da bi se povezali z naravo, s svojim potencialom v znanosti, umetnosti,

kulturi in razvijali nekaj novega.“

Kaj  bi  morali  v  naši  državi  storiti,  da bi  se  veliko bolj  zavedali  naših korenin in ljudskega

izročila in da bi ga širili naprej med naše potomce?

“Najprej je treba zato poskrbeti v svoji družini, vsebine, vezane na ljudsko izročilo pa bi morale biti

vnesene tudi v vrtce in šole, kjer tega danes žal ni. Se pa išče, to opažam po vrtcih in šolah. Sama sicer

v šolah in vrtcih oznanjam pomembnost ljudskega izročila za obstoj naroda, mnogi učitelji in ravnatelji

me pri tem podpirajo in se strinjajo, da bi morali vsebine o ljudskem izročilu vnesti v šolske programe,

torej  poznati  naravo  in  kaj  so  počeli  naši  predniki.  A  več  od  tega  se  za  zdaj  ni  zgodilo.  Interes

tehnologije je prevladal in je nepredstavljivo, da so se uspeli vriniti celo v prve razrede in otroci vse

manj uporabljajo svoje roke in pišejo domače naloge na računalnik.  Gibanje rok je pogoj za razvoj

možganov.  Če roke samo tipkajo, se bo v malih glavicah razvilo mnogo manj vijug, kot jih mi danes

uporabljamo za estetiko, znanost, ročna dela in preživetje. “ 

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  Alenka Tomšič  in

Damijana Š. 

- Družinske postavitve so bile zame varno okolje 

Alenka Tomšič: “S postavitvami sem se srečala pred štirimi leti, ko sem na seminarju za mentorje

“slučajno“ spoznala Natašo Čebulj, ki ga je vodila. V neformalnem razgovoru je povedala, da se ukvarja

s  postavitvami,  tako  družinskimi  kot  poslovnimi,  in  navedla  nekaj  področij  in  primerov  uporabe,

predvsem na poslovnem področju.  Na moje očitno zanimanje je  precej skrivnostno odvrnila,  da je

treba postavitve doživeti in šele takrat lahko razumeš kaj prinašajo. 

Kot poslovna svetovalka sem se srečevala z raznimi izzivi svojih strank in tudi s svojimi. Ob izkušnjah,

da lahko predlagaš klientu določene rešitve,  mu izdelaš poslovni načrt,  model poslovanja ali  načrt

finančnega  prestrukturiranja,  pa  da  na  koncu  ni  želenih  rezultatov,  sem  spoznavala,  da  problem

običajno izvira iz človeka in se odslikava tudi na poslovnem področju, saj je podjetje v energetskem polju

podjetnika.  Tako  sem več  let  iskala  način,  kako  na  drugačne  načine  pristopiti  k  celoviti  rešitvi,  in

nasproti so mi prišle organizacijske postavitve kot zelo uporabno in učinkovito orodje.
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Srečanje s postavitvami

Živo se spominjam svojega prvega srečanja s postavitvami, čez nekaj mesecev po srečanju z Natašo

sem se udeležila delavnice organizacijskih postavitev, ki jo je vodil Vedran Kraljeta. 

Bilo je vročega avgustovskega dne, ko sva z možem preživljala dopust na morju in sem samo zaradi

delavnice prišla v Ljubljano.  Že od prijave naprej sem s posebnim radostnim pričakovanjem čakala na

ta dogodek, ki se mi je zdel resnično nekaj posebnega. Kot bi šla na kakšen koncert velikega glasbenika

ali  pa  kot  pot na  romanje na sveto mesto.  In  ko sem ob postavitvi  prvega primera v družinskem

podjetju videla, kaj se je pokazalo in zgodilo, me je prešinilo, da je to tisti sveti gral, ki ga že tako dolgo

iščem. Odprli so se uvidi v skrite dinamike in zavedanje o širših dimenzijah, vpetosti v širše sisteme.

Prevzel me je tudi način dela g. Kraljete, kako je s svojim notranjim mirom in spoštovanjem pristopal h

klientu,  temam  in  predstavnikom  ter  uvidom.  Pa  seveda  njegove  bogate  izkušnje  na  področju

poslovnega  svetovanja  in  kako  jih  je  združil  s  postavitvami.  Od  prve  postavitve  naprej  sem  se

udeleževala mnogih družinskih in poslovnih postavitev pri  Nataši  Čebulj.  Preden sem se udeležila

družinske  postavitve  sem  mislila,  da  večjih  težav  nimam,  vendar  sem  tam  spoznala,  da  imam  za

obdelati kar nekaj tem, ki so priplavale na površje. Na svoji prvi postavitvi sem se soočila s temo splava

in kar sem doživela, me je zelo pretreslo, še posebej spoznanje, kako destruktivno dejanje je to in za

kar  moram prevzeti  odgovornost.  Ta  tema  me  je  spremljala  še  kar  nekaj  postavitev,  tudi  ko  sem

postavljala druge teme, je ponovno priplavala v ospredje. Posledice so se pokazale kot težave tudi na

poslovnem področju, tako da je bila preobrazba občutka krivde zame zahteven izziv, saj ko si v občutku

krivde, ne moreš delovati.  Udeleževala sem se tudi raznih delavnic drugih tujih moderatorjev, med

katerimi me je še posebej pritegnil Vlado Ilić. Ko sem ga prvič videla na YouTube kanalu, sem začutila,

da moram k njemu  in se še isti večer prijavila na 8-dnevni zimski seminar na Stari Planini v Srbiji. 

Čez dan smo smučali, potem pa smo imeli postavitve, včasih tudi do polnoči. Občasno se udeležujem

njegovih delavnic v Zagrebu, ki so prav posebne, multikulturne, saj se zberejo udeleženci iz celotnega

območja bivše države, razvil pa je poseben način dela, ko hkrati v prostoru postavlja več postavitev

(tudi pet, šest), intenzivnost energij v polju je izjemna.

Hvaležna sem za vse postavitve

Družinske postavitve so bile zame varno okolje, v katerem sem se lahko odprla tako kot klientka ali kot

predstavnica.  Skozi predstavnika se pokaže energija elementa,  ki ga predstavlja.  Zanimivo je,  da je

oseba  izbrana  za  predstavnika  tistega  elementa,  katerega  problematiko  nosi  v  sebi,  tako  da

predstavnik »odnese« pogosto več od postavitve kot klient, saj je deležen občutkov elementa, ki ga
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predstavlja in širših uvidov tudi pri sebi. Hvaležna sem za vse postavitve, v katerih sem na ta način

odprla pot za rešitev mnogih zadev. Kot primer lahko navedem postavitev,  ko sem bila pred nekaj

meseci na družinski postavitvi izbrana za predstavnico mrtvega brata, katerega prerano smrt celo po

mnogih  letih  mati  in  sestra  nista  mogli  sprejeti.  Občutila  sem,  da  je  mrtvi  lahko  prešel  v  stanje

resničnega miru in se odpravil po svoji poti šele, ko so vsi bližnji sprejeli njegovo smrt in se od njega

primerno poslovili. Kakšni občutki spokojnosti in miru! Ravno v tistem času mi je umiral oče in to je bil

zame  čudovit  uvid,  s  katerim  sem  mirno  sprejela  njegov  odhod.  Zavedanje  iz  postavitev  mi  je

pomagalo vzpostaviti boljše odnose z družinskimi člani, še posebej z mamo in mojo teto, ki me je v

prvem letu čuvala in je bila moja nadomestna mama. Okrepila sem tudi povezave s širšo družino. Kako

smo veseli, ko se vidimo in kako toplo se objamemo! Sedaj pripravljam tudi družinsko drevo z zapisi

spominov o življenju prednikov, da bodo tudi mlajše generacije imele vsaj del spominov na prednike

ter bodo na njih gledali s spoštovanjem in hvaležnostjo za vse, kar so ustvarili, razvili in pretrpeli, da

nam je danes lepše. 

Metoda organizacijskih postavitev

Pred dvema letoma sem zaključila tudi izobraževanje za moderatorje organizacijskih postavitev pri

Nataši  Čebulj.  Udeležila  sem se tudi delavnice,  ki  jo  je  v Ljubljani  vodil  Jan Jacob Stam. Znanje in

izkušnje, ki sem jih pridobila, uporabljam v svojem svetovalnem delu, občasno pa organiziram tudi

delavnice poslovnih postavitev. Metoda organizacijskih postavitev je zelo široko uporabna, za razliko

od klasičnih analitičnih metod, ki so usmerjene v preteklost ali v prihodnost, postavitev hitro pokaže

sedanje stanje. Pri poslovnem svetovanju s sistemskim pogledom hitreje najdem vzroke in ustrezne

podlage za rešitve. Zadeve je treba pogledati širše, kaj je za tem, je kaj večjega. Klientom predstavim,

kje so kršeni principi uspeha in kako poiskati rešitve.  Za kliente, ki želijo imeti širši uvid v nevidne

dinamike,  pa  organiziram  delavnic  v  mojih  poslovnih  prostorih.  Opažam,  da  imajo  zelo  uspešni

poslovneži izredno razvito intuicijo in poslušajo svoje občutke ter se na osnovi tega hitro odločajo. Na

splošno pa se ljudje v poslovnem svetu vedno bolj odpirajo tudi za »nove« pristope, ki prinašajo boljše

rezultate, tako da ostaja inovativno uvajanje sistemskih vpogledov in rešitev še naprej moj poslovni

izziv.  

Za zaključek lahko rečem, da so me vse vrste postavitev pripeljale do pomembnih spoznanj o sebi,

življenju in svetu. Pomagale so mi razumeti,  da je vse med seboj povezano, da smo vpeti v močne

sisteme, na kar gledam s spoštljivostjo in sem hvaležna, da sem teh uvidov deležna in jih ob primernih

priložnostih tudi delim naprej.
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Alenka  Tomšič: “Po  poklicu  sem  univ.  dipl.  ekonomistka,  vedno  so  me  zanimale

skrivnosti sveta, v študentskih letih bolj sociološki in antropološki vidiki, kasneje pa vse

bolj  človek in njegove globine. Že od malih nog imam poseben odnos do narave, rada

hodim sama po odmaknjenih predelih ali pa po odprtih pobočjih v gorah, ko se stopim z

okoljem.  Občudujem  moč  naravnih  sistemov,  ki  vedno  najdejo  način,  da  gre  življenje

naprej,  tudi  v  najbolj  nemogočih  okoljih.  Ko  sem  pred  leti  začela  z  biodinamičnim

vrtnarjenjem, sem začutila tudi zelo močno povezavo s predniki. Obdelujem vrt in njivo

po biodinamičnih principih, tj. skladno s kozmičnimi ritmi, kar me prizemljuje in hkrati

povezuje z nečim mnogo večjim. Zanimajo me energije z različnih vidikov in tehnik,  še posebej v povezavi z zdravjem

človeka in narave. V zadnjem letu je veliko moje pozornosti usmerjeno v širjenje zavedanja o potencialih človeka in njihovi

aktivaciji. V povezavi s tem vodim žensko podporno skupino, v kateri ozaveščamo in spuščamo blokade, prepričanja in

ovire ter podpiramo aktivacijo esenc človeka in njegove veličine. Življenje vedno bolj dojemam kot dar, ki ga vse pogosteje

uživam z notranjim smehljajem. Pozimi se radostno predajam smučanju, poleti pa uživam v dolgih plavanjih na morju,

vmes pa se rada podam na kakšen hrib ali pa sadim rože.“

- Postavitve so zame eden od načinov zdravljenja odnosov

Damijana Š.: Z družinskimi postavitvami sem se prvič srečala kar lep čas nazaj, ko so bile v Sloveniji

še v povojih. Prevzela me je energija, ki sem jo začutila v vsaki posamezni zgodbi. Prav neverjetno,

lahko rečem nadzemeljsko, se mi je zdelo, kakšne zgodbe so se razvile iz čisto vsakdanjih zadreg, kot

so odnosi med partnerjema, odnosi s starši, otroci – saj ravni nezadovoljivi odnosi so običajno povod,

da se za postavitev sploh odločimo. 

Sama  sem  se  za  postavitev  odločila  trikrat  in  lahko  rečem,  da  je  bil  izid  oz.  razplet  vedno  nad

pričakovanji  in  je  odpiral  vedno  nove  dinamike  in  vpoglede  v  pretekla  dogajanja,  včasih  prav

nevsakdanja. Prav ti vpogledi so mi dali misliti, kaj vse smo kot človek, kaj vse vpliva in je vplivalo na

nas. Z ozaveščanjem smo na poti do bolj srečnih in bolj zdravih odnosov. 

Lahko rečem, da so sistemske postavitve zame eden od načinov zdravljenja odnosov, saj pomagajo

spreminjati naš pogled.

Izjemno dragocena izkušnja, ki bi jo rada podelila z vami, bralci, je, da sem skozi postavitve, kjer sem

imela čast kot udeleženka stopiti v zgodbe neznanih ljudi, lahko začutila različne energije, tako moško,

žensko, kako se počuti umrli, še nerojeni otrok, kako smo dejansko mi, ki smo ostali na tem svetu, 

sami sebi največje breme in da je neskončno olajšanje sprejeti usodo in se z njo sprijazniti.  Imeti

možnost začutiti energijo Zemlje, posesti, vojne in v vsem doumeti, kako prav je vse, res vse kar se

dogaja in s spoštovanjem nekaj osnovnih pravil postaviti vse na svoje mesto v energetskem smislu in

potem  opazovati  spremembe,  ki  smo  jih  v  postavitvi  posejali  ter  z  veliko  hvaležnostjo  in

razumevanjem sprejeti to kar je, je zame vedno veliko darilo. In na sistemske postavitve gledam kot na

veliko darilo, darilo naših prednikov.“
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VI. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE

REKONSTRUKCIJA ŽENSKE BOLEČINE na rekonstruktivnih 
postavitvah - za ozdravitev skritih ran in razvoj ženske 
vitalnosti od 16.–18. februarja 2018
Drage  ženske  in  dekleta,  če  v  sebi  že  dalj  časa  skrivate  bolečino,  sram,
potlačeno  jezo,  ki  vam  ne  pusti,  da  bi  se  sprostile,  da  bi  zaživele  svojo
kreativnost,  če  si  želite  spoznati,  kdo  resnično  ste,  vabljene  na
rekonstruktivne  postavitve,  ki  nas  pripeljejo  do  večje  ozaveščenosti  in
odgovornost, da sprejmemo vse sence znotraj sebe in se soočimo z novimi
izzivi, ki jih od nas zahteva naša prisotnost na Zemlji. 
Vabljene na kreiranje hkrati varnega in svobodnega ognjišča, ki nas ščiti, da
lahko  odpremo  svoje  zgodbe,  se  pozdravimo  in  sproščeno  zaplešemo
življenje.
Več: www. sistemske-postavitve.com 

Delavnica POSTAVITEV DRUŽINE: 
 odnos med starši in otroci – oče, 24. februar 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 

ARHETIPSKE POSTAVITVE: Sv. Krištof, kurent, pustovanje
 Ponedeljek, 12. februar 2018, v Ljubljani
 V predpomladni čas je človek tisti, ki nosi Boga na svoji rami. 
Poslavlja se zima s pustnimi običaji. Kako ga nosim jaz? Po rojstvu 
je še majhen in me potrebuje. In kako lahko uporabim masko? V 
aktivnem plesu klicanja sil pomladi, za pogovor s predniki ali tudi 
za prikrivanje resničnega sebe.
– spoznavanje upodobitev svetega Krištofa in legende o njem
– kurent kot najmočnejši ohranjen živi lik slovenske mitologije
Več: www. sistemske-postavitve.com 

UVODNI SEMINAR POSTAVITEV DRUŽINE, Ljubljana 
MALE POSTAVITVE DRUŽINE, Maribor
 Male postavitve družine: 7. februar 2018, v Mariboru 
 Uvodni seminar: 23. februar 2018, od 16. do 19. ure, v Ljubljani. 

Uvodni seminar in Male postavitve družine so namenjeni tistim, 
ki želijo spoznati fenomenološko metodo in se prepričati, če je način dela
primeren zanj. Na seminarju predstavimo metodo in naredimo primer ali
dva s postavitvijo. 
Več: www. sistemske-postavitve.com 
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ

V naslednji številki Sistemska zavedanja bomo govorili z Vedranom Kraljetom iz Zagreba, dolgoletnim

moderatorjem  družinskih  postavitev.  S  primeri  iz  svoje  prakse  nam  bo  povedal  kako  nam  lahko

sistemske družinske  postavitve pomagajo k izboljšanju življenja. 

Foto: Pixaby
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