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Foto: Pixabay                                                                                             

                                                                 

                                                                                                                                                                                            “Eno od najpomembnejših spoznanj, ki sledi postavitvi družine, je, 
                                                                                                                                                                                                 da smo vsi na najrazličnejše načine povezani z usodami naše družine. 
                                                                                                                                                                                                           Vsaka družina ima skupno nezavedno vest, globok tok v duši, 
                                                                                                                                                                                                         ki ne trpi tega, da bi bil kdorkoli izključen, zavrnjen ali pozabljen. 
                                                                                                                                                                                                                                              Ko se kaj takšnega zgodi, 
                                                                                                                                                                                                   bo pod pritiskom te kolektivne vesti kasneje v družini nekdo določen, 
                                                                                                                                                                                                                                           da bo predstavljal izključenega.“ 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                         Bert Hellinger v knjigi Ljubezenske zgodbe
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Naslov: Sistemska zavedanja, junij–julij 2018, številka 15

Izdajatelj: 
Inštitut za sistemske postavitve
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana 

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

Elektronski naslov: sistemske.postavitve@gmail.com 

Kontakt: (+386) 41 975 008

Urednica: Damijana Žišt 

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 petnajsta številka mesečnika Sistemska zavedanja, ki ga izdajamo na Inštitutu za  

sistemske  postavitve  (v  nadaljevanju  Inštitut).  V  okviru  Inštituta  izvajamo  različne  delavnice 

sistemskih postavitev, družinske, sistemske postavitve v organizacijah in podjetjih ter rekonstruktivne. 

Organiziramo tudi različne dogodke, mednarodne kampe z družinskimi postavitvami in letos prvič 

IOCTI 2018, namenjen spoznavanju sistemskih postavitev v organizacijah in podjetjih. 

Prepričana sem, da nam sistemske postavitve pomagajo izboljšati  kvaliteto našega življenja in  naš 

pogled na svet. S sistemskimi postavitvami sem se spoznala pred približno desetimi leti, pred štirimi 

leti sem končala izobraževanje za moderatorje sistemskih postavitev v organizacijah in podjetjih, 

sedaj sem v zaključni fazi izobraževanja za moderatorje družinskih postavitev pri mojih učiteljih, in 

sicer ustanoviteljici in direktorici Inštituta Nataši Čebulj ter Vedranu Kraljeti iz Zagreba. 

Sistemske postavitve,  še posebej  družinske,  so mi pomagale spremeniti  pogled na svet  okoli  sebe, 

verjetno tudi zato, ker sem se tudi sama v sebi spremenila. Skozi procese izobraževanja, še posebej za  

moderatorja družinskih postavitev, sem veliko novega spoznala o sebi in svojem družinskem sistemu. 

In koliko travm je bilo v naših družinskih sistemih pa tudi v mojem 

življenju. 

Spoznala sem, da travme, ki so posledice nekih dogodkov, ki so nas zelo 

prizadeli, četudi se jih ne spominjamo, ker smo bili morda premajhni, 

povzročajo,  da  smo  tedaj  ta  dogodek  globoko  potisnili  v  svojo 

podzavest,  da  bi  ga  pozabili,  ker  je  preveč  bolelo.  In  da  smo  tedaj 

preprosto  zmrznili.  In  da  nam  gre  zaradi  te  travme  lahko  slabo  na 

določenih  področjih  svojega  življenja.  In  družinske  postavitve  nam 

pomagajo, da te travme z veliko ljubezni in spoštovanja do vseh, ki so 

bili  vpleteni  vanjo,  odmrznemo  in  da  ljubezen znova  steče  v  našem 

družinskem življenju.  Z  veliko hvaležnostjo  do  svojih  učiteljev  lahko 

rečem, da je zame v življenju najpomembnejše, da sem iskrena in da 

spoštujem druge ljudi, četudi vedno to ni lahko, ker so morda zašli na 

poti,  tlakovani  z  alkoholom,  drogami  ...  ali  ker  so  pristali  v  zaporu. 

Nikogar več ne sodim in ga ne obsojam, ne glede na to, kdo je in kaj je 

morda  zagrešil  v  življenju.  Zato,  ker  ne  vem,  kakšna  je  njegova 

življenjska zgodba.  Življenje  je  namreč pester  spekter različnih usod 

ljudi, ki nam je zdaj in tukaj dano živeti.

Lepe počitnice vam želim, se znova beremo avgusta. 

                                                                                                              Damijana Žišt 
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II. ZA SREČNEJŠE IN USPEŠNEJŠE ŽIVLJENJE S SISTEMSKIMI POSTAVITVAMI 

Foto: Pixabay

- DRUŽINSKE IN POSLOVNE SISTEMSKE POSTAVITVE 

V okviru Inštituta za sistemske postavitve (v nadaljevanju Inštitut) udeležencem ponujamo različne 

delavnice sistemskih postavitev, družinske in rekonstruktivne postavitve ter sistemske postavitve v 

organizacijah in podjetjih. Oče metode sistemske postavitve družine je danes 92-letni Bert Hellinger 

iz Nemčije, metodo pa so kasneje njegovi učenci prenesli še v organizacije in podjetja. 

S postavitvami se nam lahko izboljša naše osebno in poslovno življenje; pa ne samo naše, tudi naših  

družinskih članov, izboljšajo se tudi odnosi v podjetju ... 

Zato bomo do konca leta v Inštitutu izvedli še nekaj delavnic družinskih in sistemskih postavitev v  

podjetju, v avgustu pa bomo izvedli tridnevno delavnico rekonstruktivnih postavitev.  Junija letos (15.–

20. 6. 2018) pa je bila ustanoviteljica in direktorica Inštituta Nataša Čebulj soorganizatorka tretjega 

mednarodnega tabora sistemskih družinskih postavitev v Crikvenici. 
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Oktobra  letos  (7.–14.  10.  2018)  pa  bo  Inštitut  organiziral  velik  mednarodni  dogodek  sistemskih 

poslovnih postavitev IOCTI 2018 na Bledu.

O sistemskih postavitvah, kakšne so razlike med njimi in kako nam lahko pomagajo pri izboljšanju  

našega življenja,  da smo srečnejši  in uspešnejši,  ter  o  dogodku IOCTI  2018 se bomo v tej  številki 

mesečnika pogovarjali  z  Janjo Rebolj, sodelavko Inštituta za sistemske postavitve in moderatorko 

družinskih in poslovnih sistemskih postavitev. 

- MEDNARODNI KAMP 2018 CRIKVENICA Z DELAVNICAMI SISTEMSKIH POSTAVITEV

Mednarodnega kampa, ki je potekal od 15.–20. junija 2018 v Crikvenici na Hrvaškem, so se udeležili 

udeleženci iz Slovenije in Srbije. Delavnice so vodili  Nataša Čebulj (Slovenija, Institut za sistemske 

konstelacije),  Vedran  Kraljeta (Hrvaška,  Sikon  mreža),  in  Stephen  Andreas  Rostock  Svendsen 

(Norveška, Konstellasjoner Kreativitet&Nærvær). Vsi so izkušeni koordinatorji in trenerji, dolgoročni 

člani organizacije “Hellinger Sciencia” Bert in Sophie Hellinger.  

Na njem smo se o izkušnjah iz kampa in na splošno o družinskih postavitev pogovarjali tudi z dvema 

udeležencema – Andrejo Z. iz Slovenije in Rudolfom Drevenškom, Slovencem, ki živi v Beogradu. 

- REKONSTRUKTIVNE POSTAVITVE 

Na Inštitutu za sistemske postavitve bomo od 5. do 8. avgusta 2018 izvedli rekonstruktivne postavitve, 

ki  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 s še večjo močjo in rastjo. To nam omogoči, da smo v sedanjosti  

v toku življenja, da lahko ljubimo in smo ljubljeni. 

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  naletijo  na  “čudne”  sile,  ki  presegajo  naše  sposobnosti,  da  bi  

zaznavali vse, kar je “duh”, ki se pokaže, nevidno. 

Najbolj znana na področju rekonstruktivnih postavitev je Carola Castillo, ki že vrsto let po različnih 

državah sveta izvaja rekonstruktivne postavitve.  

http://www.way-home.org/
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- IOCTI 2018, BLED 

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

(intenzivno  usposabljanje  za  organizacijske  sistemske  postavitve).  IOCTI  bo  letos  organiziran  že 

osmič, prvič v Sloveniji.  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  letih  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. 

VI. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV

- SAMA GLOBOKO VERJAMEM, DA KO JE UČENEC PRIPRAVLJEN, JE UČITELJ NA POTI: Intervju z 
Janjo Rebolj 

                    

       Foto: Osebni arhiv

Janja  Rebolj,  prof.  zg.  in  soc.,  muzealka,  jemlje  dediščino  za  navdih  in  spodbujanje  ustvarjalnosti.  Izziv  pa  ji  

predstavlja podpora pri razvoju (so)človekovih potencialov: vodstvenih, komunikacijskih, mentorskih, inovacijskih… 

Znanje o  tem je pridobivala doma in po svetu.  Je  NLP in SDI mojster  in  coach,  izobraževalka odraslih z licenco 

možganom prijazne trenerke, moderatorka, voditeljica delavnic Umetnost inoviranja (z mednarodno licenco)…. V 

svoji skoraj 30 letni karieri je bila mentorica številnim mentorirancem. Popoldansko podjetje REJ ji omogoča, da 

svoje  znanje  širi  in  pridobiva  tudi  zunaj  MGML,  kjer  je  sicer  zaposlena.  Verjame,  da  sodelovanje  povečuje 

ustvarjalnost  in  inovativnost  in  da  je  mentor  pomembna  oseba  v  življenju  človeka.  Je  dobitnica  nacionalnega 

priznanja Jabolko kakovosti. 
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Kdaj ste se spoznali z metodo Postavitev družine in kakšne so bile vaše prve izkušnje z njo?

“Moje srečanje s postavitvami je kar zanimivo. Moj prvi stik z delom Berta Helingerja je bil prevod 

Ljubezenskih zgodb v slovenščino, ki mi ga je ponudila v branje sodelavka že leta 2007, a me je slaba 

kvaliteta prevoda tako odbila, da jih takrat nisem prebrala. Še danes se sprašujem, če mi je usoda 

takrat ponudila priložnost, da bi tok življenja obrnila drugam. A ga nisem. Sem se pa ravno v tem času 

vključila v izobraževanje za NLP-coacha, ki sem ga zaključila leta 2009. Žal je v tem času prišlo tudi do 

razpada mojega zakona in bolečih sprememb v naši družini. Natašo Čebulj sem spoznala v coaching 

verigi. Spomnim se, da sva se dobili v petek popoldan v muzeju, v soboto zjutraj sem že bila na njeni 

uvodni delavnici družinskih postavitev, ki je ne bom nikoli pozabila.

Med  drugim  smo  delali  “male“  postavitve.  Nikogar  nisem  poznala.  Nataša  nas  je  razdelila  v  dve 

nasproti si stoječi vrsti in tisti vrsti, v kateri sem stala,  je naročila, naj vsak  stopi do osebe nasproti, 

se rahlo dotakne njenih ramen in ji reče: “Ti si zdaj jaz.“ Nato je stopila do vsakega v moji vrsti in se nas 

dotaknila in rekla: “Ti si zdaj tvoj partner.“  Potem  nam je naročila, naj pogledamo osebo nasproti in  

naj se samo nekaj časa gledamo.

Takrat se je začelo: kar naenkrat me je pretreslo, kakšno težo odločitve je doživljal moj soprog, kako  

težko mu je in kako rad nas ima. Doživetje je bilo tako živo, da me je kar vrglo ven iz “vloge“ (pravilno  

rečeno,  nisem mogla  ostati  v  vlogi  predstavnika) in  razum mi je  hitro  začel  prigovarjati:  “Seveda,  

normalno, da se lahko vživiš vanj, saj ga poznaš 25 let! To res ni nič posebnega!“

V tistem je moja pozornost obstala na moji predstavnici: to je bil šele šok zame. Gospe nisem poznala,  

nič ni vedela o meni, njeno telo pa je izražalo vso mojo bolečino ob nastali situaciji in to do te mere, da 

so ji  pritekle solze.  Ko mi je  kasneje še opisala,  kaj  je občutila v trenutkih,  ko sva se gledali,  sem  

ostrmela – kot da je poznala vso mojo bolečino in občutke, ki so me pretresali. Od tega trenutka naprej  

sem bila “pečena“. Postavitve so me prepričale. In od takrat postale del mojega življenja.“

Ste  tudi  moderator  postavitve  družine.  Kaj  je  pravzaprav  postavitev  družine  in  komu  je 

namenjena? 

“Pravzaprav sem se  najprej  naučila  organizacijskih  postavitev  pri  Nataši  in  Vedranu Kraljeta,  šele  

potem me je usoda povlekla na izobraževanje še za družinske postavitve v Zagreb, k Alenki in Maxu 

Dauskardtu.  Drugače  tega  ne  morem opisati,  saj  sem na  prvi  modul  prišla,  ne  da  bi  vedela,  kam 

pravzaprav grem, in ponovila se je zgodba z ljubeznijo kot pri prvi izkušnji. Enostavno nisem mogla  

počakati, da bi s podobnim izobraževanjem začela tudi Nataša v Ljubljani. 
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Postavitev družine ali metoda sistemskih postavitev je fenomenološka metoda, kar pomeni, da gre za 

pojav (postavitev), ki smo mu priča vsi prisotni na postavitvi in ki daje klientu in prisotnim (ki se 

običajno niti ne poznajo) drugačen  vpogled na njegovo vprašanje, dotakne pa se tudi vseh prisotnih 

(ima učinek). Nekateri avtorji govorijo o “slikah“, ki zdravijo, spet drugi postavljajo v ospredje “polje“,  

ki  ga  ustvari  moderator  skupaj  s  prisotnimi  in  omogoča določene  uvide in  odstranjuje  blokade v 

sistemih. Lahko pa rečemo, da to ni le metoda, ampak so postavitve prinesle določena spoznanja in  

uvide glede človeških odnosov, ki danes predstavljajo eno od doktrin o delovanju človeških sistemov,  

od telesnega, družinskega pa vse do nacionalnega in kolektivnega nivoja.

Zame so postavitve ena od oblik zdravljenja, uravnovešanja, posameznikov in sistemov ter so dober 

način  za  izboljševanje  težavnih  situacij  vseh,  ki  čutijo  povezanost,  zaupanje,  privlačnost  ipd.  do 

metode. Kot sem že zapisala, me je pritegnila lastna izkušnja, navdihovali pa so me številni učitelji z 

Natašo na čelu.“

Kako nam metoda lahko pomaga v vsakdanjem življenju? Kako pomaga vam? 

“Meni  je  metoda  zelo  pomagala  v  času  ločitve,  saj  sem  dobila  veliko  uvidov,   ki  so  mi  pomagali  

prebroditi težke čase in ohraniti dober odnos s partnerjem. Prav tako mi je pomagala razumeti, kako 

sem lahko v boljšo oporo otokoma. Z njeno pomočjo sem poglobila predvsem odnos z mamo in dobila 

potrebne uvide o  svoji  družini  za  nekaj  generacij  nazaj.  Danes  znam ceniti  dediščino družinskega 

sistema, pretreslo pa me je tudi spoznanje, da gre družini mojih staršev daleč najbolje (čeprav tudi ne 

ravno lahko) od vseh njunih sorojencev. In tu mislim predvsem na take življenjske izzive, kot so izgube 

otrok, težke bolezni ipd.“

Bi postavitev družine predlagali tudi drugim? 

“Sama globoko verjamem, da ko je učenec pripravljen, je učitelj na poti. To pomeni,  da imam globoko  

zaupanje,  da  ljudje  pridejo  do  informacije  in  do  postavitev,  ko  je  čas  zanje.  Navadno  nikogar  ne 

prepričujem v zvezi s tem, informacije dam, ko začutim notranji vzgib. Jih pa seveda toplo priporočam, 

če posameznik začuti, da je to njegova pot.“

Udeležili  ste  se tudi  rekonstruktivnih postavitev.  Nam lahko na kratko opišete razliko med 

postavitvijo družine in rekonstruktivnimi postavitvami? 

“Nataša mi je bila več kot dobra mentorica na poti spoznavanja postavitev.  Z menoj je delila svoje 

znanje o organizacijskih postavitvah in mi predstavila tudi mnogo svojih navdihujočih učiteljev. 
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Skupaj  z  njo  sem  izkusila  delo  Berta  Hellingerja,  Petra  Stromerja,  Jana  Jacoba  Stama,  Stephana 

Hausnerja ter mnogih drugih. 

Nenazadnje me je pripeljala tudi do mojih učiteljev družinskih postavitev Alemke in Maxa Dauskardta.  

Skupaj sva se udeležili tudi rekonstruktivne delavnice Carolle Castillo lani na Nizozemskem.

Moja izkušnja je bila, da so te postavitve še bolj intenzivne in da se dotaknejo globljih blokad v naših 

sistemih. So fizično bolj zahtevne, se je pa moje srečanje z njimi zgodilo v času, ko se je tudi Carola  

Castillo  že odločila  za bolj  energetsko in  manj  fizično varianto moderiranja,  kar  pomeni,  da sama 

nisem doživela njenih metod, ki so včasih bolj intenzivno sprovocirale dogajanje in osvobajale globoke 

travme in blokade v sistemih. Je pa bila izkušnja navznoter zame izredno globoka in se veselim, da jo  

bom ponovno srečala na ISCI letos septembra.“

Ste tudi moderatorka sistemskih postavitev v organizacijah in podjetjih. Gre v bistvu za isto 

energijsko  metodo,  ki  jo  lahko  uporabimo  pri  težavah  v  osebnem  in  poslovnem  življenju. 

Kakšna pa je razlika med postavitvijo družine in postavitvijo v organizaciji in podjetju? 

“Za moderatorja je razlika smo v tem, da sledi klientovim željam in da če klient tega ne želi, na sami 

poslovni postavitvi ne posega v družinski sistem. Kakšno veljavo pridobivajo sistemske organizacijske 

postavitve v svetu sem dojela letos maja na konferenci Integral European Conference na Madžarskem. 

Sistemske postavite uporabljajo širom po svetu, s posebnim poudarkom pa je o njih spregovoril avtor  

uspešnice  Reinventing  organisations,  Frederic  Laloux.  V  organizacijah,  ki  stopajo  na  pot  tako 

imenovanih TEAL organizacij (ki po njegovem predstavljajo nov višek razvoja in odnosov), se kažejo 

kot nepogrešljive.“

Kako vam metoda pomaga pri vašem poklicnem življenju?

“Metoda je ena od oblik pomoči, ki jih nudim svojim klientom v okviru svojega popoldanskega podjetja 

REJ, Poslovno svetovanje in izobraževanje.

Mnogokrat predstavlja nadgradnjo, če mojim klientom ostale metode ne prinesejo želenega rezultata.  

V srce se mi je zapisal primer, ko sem z enim od klientov razreševala njegov spor z delodajalcem s  

pomočjo Teorije zavedanja odnosov in Portreta vrlin. Rešitev je bila tako preprosta in očitna, da me je  

obšel slab občutek, še posebej, ko je klient komentiral, da bi tako vedenje spontano uporabil v vseh 

drugih primerih, v konkretnem pa ga nekaj zadržuje. 

Predlagala  sem,  da uporabiva še postavitev.  Klient  se je  strinjal  in  postavitev je  pokazala  dodatne 

vpoglede,  ki  so  povsem spremenili  klientovo  stališče  do  problema.  V  zelo  kratkem  času  je  klient  
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poročal,  da se je zadeva uredila,  da ga je delodajalec povabil  na razgovor,  poplačal vse dolgove in 

predlagal rešitev za naprej.

Včasih, ko nimam pri roki skupine za postavitev, ali kakšnih pomagal, klientu omogočim samo, da se 

postavi za predstavnika osebe, ki mu predstavlja izziv, in mnogokrat se zgodi preobrat v razumevanju 

situacije.“

V okviru Inštituta za sistemske postavitve sodelujete tudi pri pripravi velikega mednarodnega 

dogodka IOCTI 2018 na Bledu.  Komu je namenjen dogodek in kakšne izkušnje bodo lahko 

udeleženci dobili na njem? 

“Dogodek  je  izobraževalni  za  vse,  ki  se  ukvarjajo  s  postavitvami.  Udeležence  čaka  več  kot  60  ur 

treninga, in sicer v okviru, ki ga je tako lepo ubesedil Jan Jacob Stam: Kakšna modrost se je razvila na 

področju organizacijskih postavitev, kaj danes resnično deluje in kaj nastaja in želi v življenje?

Skratka  prva  dva  dneva  bomo  spoznavali  modrost  pionirjev  organizacijskih  postavitev,  sledilo  bo 

spoznavanje dobrih praks širom po svetu, zaključili bomo z zametki, inkubatorji, novimi projekti, ki 

bodo gradili na znanju tako pionirjev kot novih izkušenj.

Ob tem pa se bomo spoznavali, izmenjavali izkušnje, se navdihovali in nenazadnje, uživali v lepotah 

Bleda in se zabavali.“

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  z  Andrejo  Z.  in 

Rudolfom Drevenškom. 

- HVALEŽNA ŽIVLJENJU, DA MI JE POSTAVITVE PRIPELJALO NA POT 

Andreja Z:  “Informacije  o družinskih postavitvah do mene prihajajo  že nekaj  let,  a  nekako nikoli 

nisem naredila koraka več. Letos pa, ko sem se vrnila s prvomajskih počitnic na Norveškem in je do 

mene znova prišla informacija, da bo Nataša Čebulj čez nekaj dni organizirala uvodno delavnico, ki ji  

bosta sledili delavnici na temo mama in oče, sem začutila, da je prišel čas.  

V trenutku sem se odločila, da grem na uvodno delavnico, ki je bila 12. maja letos, in je nekako obvezen 

uvod, preden imaš svojo postavitev. Res sem hvaležna življenju, da mi je postavitve pripeljalo na pot. 
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Moja postavitev na temo mama je bila zelo močna, pokazalo se je nekaj povsem drugega kot to, kar 

sem sama pričakovala, in kar se je meni zdela težava. Postavitev je bila res zelo fascinantna. 

Imela  sem zelo  dober  občutek,  da  sem bila  vodena,  da  grem na svojo  postavitev.  Skozi  njo  so  se 

pokazale reči, ki so bile res pomembne zame. V postavitvi, kjer je bil moj namen razrešiti/izboljšati 

odnos z mamo, se je pokazalo nekaj veliko močnejšega, in sicer kolektivna zgodba.  

Nataša Čebulj  po postavitvi  naloži  vedno “domačo nalogo“,  kar se mi je  zdelo zelo zanimivo.  Moja 

postavitev je bila na soboto, naslednji dan, v nedeljo, pa sem se že lotila naloge, ki mi jo je dala Nataša.  

Na prvi pogled je bila čisto nelogična, vendar sem čutila, da je naloga prava in da jo moram narediti. In 

ko  sem  jo  naredila,  sem  dobila  občutek  izjemne  izpolnjenosti.  In  potem  so  se  začele  dogajati  

“nenavadne stvari“. Ne čutim, da bi o njih govorila, je pa vse, kar se je potem dogajalo, nedvoumna 

potrditev, da je bila odločitev za  postavitve prava odločitev zame. 

V sebi čutim veliko zadovoljstvo

Že na postavitvi, kjer je bila tema mama, sem dobila informacijo o letnem kampu družinskih postavitev 

v Crikvenici. Informacija mi je rahlo zavibrirala. Pustila sem, da je dozorela. Moram reči, da mi je bilo  

uvodno predavanja, ki ga je imela Damijana Žišt, zelo všeč in dobila sem veliko uporabnih informacij.  

Potem sem začela v nekih življenjskih situacijah, kjer se moram na hitro odločiti, uporabljati dihanje, 

ki  sem se ga naučila  na uvodnem seminarju.  Torej,  ko sem v neki napeti  življenjski  situaciji  in se  

moram hitro odločiti ter sem v dvomu, uporabljam dihanje skozi priprta usta. Da se zavedanje prestavi 

v telo. Zelo pomaga, zlasti, kadar je um v elementu in bi me navadna logika lahko odpeljala stran od 

bistva.  Takrat začnem samo dihati,  se pomirim in rešitev pride sama. 

Če se vrnem na kamp v Crikvenici, kjer sem preživela tri  lepe in izjemno zanimive dneve. 

V mojih novoletnih načrtih za letošnje leto česa takega ni bilo. Menila sem, da sem si pridobila doslej  

dovolj  znanj in orodij, da jih lahko uporabljam v vsakodnevnem življenju pri razreševanju vsega, kar 

pač prihaja na Pot. No, ko so prišle postavitve v moje življenje, so se moji načrti obrnili na glavo. 

Po svoji postavitvi pri Nataši Čebulj sem se kmalu odločila, da grem na mednarodni kamp v Crikvenico.  

Zdaj, ko so ti trije dnevi za mano, žal mi šest dni, kolikor je trajal tabor, ni uspelo priti zaradi službenih  

obveznosti,  lahko rečem,  da sem zelo hvaležna za to dragoceno izkušnjo.  V sebi čutim eno veliko 

zadovoljstvo, hvaležnost in izpolnitev. Postavitve so bile močne, pošteno povedano naporne,  saj so se  

razreševale  zahtevne  situacije.  Prave  fronte.  Če  bi  si  še  prej  mislila,  da  bodo  postavitve  nekaj 

enostavnega, zdaj vem, da niso, ker se odpre veliko čustev in gre za res zelo globoka občutenja. 

Glede na to je izjemnega pomena zaupanje do trenerjev teh delavnic, Nataše, Vedrana in Steffena, pa  

tudi zaupanje do ostalih udeležencev. Trenerji ali moderatorji so zelo dobro poskrbeli za varnost, ki  
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smo jo čutili udeleženci. Natašo sem začutila že na njeni delavnici postavitev družine in pravzaprav 

sem prišla na kamp zaradi zaupanja do nje. 

O Vedranu in Steffenu sem pred delavnico malce poguglala in občutek je bil dober. Zanimalo me je 

seveda, kako delujejo skupaj kot ekipa, in moram reči, da odlično. Že kar uvodoma mi je dobro del 

Vedranov glas,  ki  te  toplo  in  prijetno objame,  pa  osupljiva  Steffenova tenkočutnost  in  hkrati  moč. 

Nataša je s svojo predanostjo delu na postavitvah in hkrati profesionalnostjo pri sami organizaciji, kar  

se mene tiče, res pravi naslov za prakticiranje tega izjemnega “orodja“ družinskih postavitev.

Po  treh  dneh  delavnic  se  počutim  drugače.  Do  neke  mere  “prestrukturirano“,  lahkotnejše,  svojo 

integriteto doživljam drugače. Kar precej časa “delam na sebi“, z raznimi orodji krepim svoj notranji 

steber in integriteto. Vendar sem spoznala, da z drugimi orodji,  ki sem jih spoznala in osvojila,  ne 

morem  delati  na  nekaterih  specifičnih  področjih,  vsaj  ne  tako  učinkovito  kot  z  družinskimi 

postavitvami.  Očitno je  prišel  pravi  čas  za močan preboj  v  mojem življenju.  Z  nekaterimi  rečmi  v  

svojem življenju se resnično spopadam že dalj časa. Veliko tega sem sicer že ozavestila, kar je že veliko,  

ampak preprosto nisem mogla naprej. Postavitve pa so zelo močno orodje – kot bi se od začetka do 

konca dneva prestavil s svetlobno hitrostjo, res je nepredstavljivo, dokler sam tega ne doživiš. Zdi se  

mi zelo smiselno, da greš na postavitev družine, ko to res začutiš v sebi. Sama sem nekaj let dobivala 

informacije o postavitvah družine, a se me niso dotaknile. Zdaj vem, da tedaj še ni bil pravi čas zanje. 

Pomembno je, da se znamo poslušati in da vemo, kdaj je pravi čas, da uporabimo, kakšno primerno 

orodje za našo osebno rast. Ni vedno primeren čas za družinske postavitve oziroma niso uporabne za  

vse v vsakem trenutku. Ko pa človek začuti, da je trenutek, da bi jih spoznal, je dobro slediti temu. Brez  

dvoma.

Sistemske postavitve bi priporočala tudi drugim

Po kampu lahko rečem, da se počutim drugače,  tudi svoje telo drugače občutim, kar je  zelo težko  

opisati. Lahko opišem zanimivo izkušnjo po drugem dnevu postavitev. Vso noč sem intenzivno sanjala,  

filmi so se vrstili drug za drugim in po vsakem sem se zbudila. Vse me je bolelo, zdelo se mi je, da so se  

mi pojavile bolečine, ki sem jih čutila v prebolelih boleznih zadnjih dvajsetih let. Zjutraj sem vprašala  

Vedrana, če je to običajno, da čutiš močne fizične bolečine, ker postavitve potekajo na nekem drugem,  

duhovnem nivoju. Dejal je, da je to normalno, saj je telo moralo predelati številne informacije, ki jih je  

dobilo skozi postavitev družine. Vedranova žena Vesna mi je posvetila nekaj časa in hvaležna sem ji za 

njene napotke. Bolečine so izginile in z njimi še kaj ...

Zato bi sistemske postavitve priporočala tudi drugim, in sicer kot eno izmed orodij, s katerim lahko 

zelo učinkovito delamo na sebi. Poznam in uporabljam kar nekaj dobrih orodij, ki mi pomagajo, ko 
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delam na sebi. Družinske postavitve pa so res izjemno in edinstveno orodje, ki nam lahko pomaga, da 

se bliskovito premaknemo naprej v svojem življenju. 

Tako hitrega premika po svojih izkušnjah ni pri drugih metodah, terapijah oziroma orodjih. Družinske 

postavitve  nam  lahko  pomagajo,  da  vidimo,  kaj  se  je  v  preteklosti  dogajalo  v  našem  družinskem 

sistemu  in  da  dobimo  odgovor,  zakaj  smo  se  zapletali  v  svojem  življenju,  pogosto  večkrat.  Pri  

postavitvah ne dobimo samo uvida, kaj se je dogajajo v našem družinskem sistemu, torej odgovora,  

zakaj nam nekaj ne gre v življenju, temveč nam pokažejo tudi rešitev, da lahko gremo v življenju naprej. 

Ker drugače ostanemo zapleteni, ujeti v svojih vozlih, ki nam otežujejo življenje na več nivojih. 

Lahko rečem, da se mi je zelo veliko zgodilo v mesecu dni, odkar poznam družinske postavitve. 

Šla sem na uvodno delavnico, imela svojo prvo postavitev, nato sem šla na kamp družinskih postavitev 

v Crikvenico. In nekatere spremembe so se kar zgodile ... Dobro se počutim. 

Bilo pa bi nespoštljivo od mene, če bi rekla, da se je po postavitvah vse spremenilo v mojem življenju,  

ker je vse proces. 

Tudi, ko s postavitvijo odvozlaš/razpleteš en vozel, ki te je oviral v življenju, moraš še poravnati vrvico,  

ki je bila zavozlana in počakati, da se vse lepo postavi na svoje mesto. Da se življenje na vseh nivojih  

prestrukturira in se zgodi celosten premik. Pomembno se mi zdi, da po postavitvi ohranimo ta občutek  

hvaležnosti in spoštovanja, ki nastopita po sprostitvi energije skozi postavitev, in da čakamo, da se 

zadeve premaknejo v nas in okoli nas. Lahko se bodo zelo kmalu zgodile, lahko pa bo trajalo še nekaj  

časa, da bo sledil premik. Vendar bo sledil. In potem odpadejo drame v našem življenju, ker niso več 

potrebne. Zdaj po kampu si bom spoštljivo (do orodja in do sebe) vzela nekaj časa, da se vse, kar se je  

dogajalo na kampu, usede v meni, najde svoje mesto. 

Potem pa se bom lotila še iskanja informacij o sistemskih postavitvah v organizacijah in podjetjih, ker  

me to tudi zelo zanima. Seveda pa z družinskimi postavitvami še zdaleč nisem zaključila. Z osebno 

rastjo je tako kot z lupljenjem čebule. Ko odstraniš en nivo olupka, si bližje sredici, nisi pa še tam. Sicer  

pa smo na (čudovitem) planetu Zemlja.  Tu smo zato, da se učimo in pridobivamo nove izkušnje. In da 

kaj izboljšamo. Zase in posledično za vse. S sistemskimi postavitvami gre to precej učinkovito.“

 

Andreja Z. “Rada hodim po naših hribih in gričih. Načeloma rada kuham. Delam užitne 

zeliščne  šopke.  Seveda  rada  berem,  ko  je  le  čas.  Pa  fotografiram  motive  v  naravi.  

Vrtnarim – blizu mi je filozofija in praksa permakulture (tri načela: skrb za ljudi, skrb 

za  naravo in  pravična  delitev  dobrin)  in  biodinamika  oziroma  sploh vse  učenje  dr. 

Rudolfa  Steinerja.  Vesela  sem  seznanitve  z  družinskimi  postavitvami  -  zagotovo 

postajajo pomemben del mojega življenja.“
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- NAJVEČJA RAZLIKA, KI SE JE ZGODILA, SE JE ZGODILA V MENI, JAZ SEM SE SPREMENIL

Rudolf Drevenšek: “S postavitvami družine sem se prvič srečal konec leta 1999 v Beogradu, kjer 

živim. Po narodnosti sem Slovenec, rojen v Beogradu.  Pri nas imenujemo družinske postavitve Orders  

of love (redi ljubezni) in k nam so prišle okoli leta 1998. Tedaj so delavnice trajale dva dneva, prek 

vikenda, izvajala jih je Marta Martinković.  Postavitve so potekale tako, da je ena postavitev trajala cel 

dan, drugi dan pa je bila druga. Bile so zelo ekskluzivne, saj je bilo to nekaj čisto novega. 

Z ženo sva dobila vikend postavitev za poročno darilo. Takrat sem menil,  da jaz tega ne potrebujem, 

da ne potrebujem nekih psihoterapij, ker bi bilo to enako, kot da bi vsi, ki so zaradi svojih zdravstvenih  

težav  pristali  v  psihiatrični  bolnišnici,  morali  biti  tam  zvezani.  S  tem  darilom  se  nisem  ukvarjal, 

postavitve me niso zanimale, čeprav nisem niti dobro vedel, zakaj se gre. 

Postavitev družine pomagala sinu

Potem pa se je zgodilo nekaj zelo pomembnega. Najin sin Rudi, ki je bil še novorojenček, ni mogel na  

blato. Več dni je bil zaprt, kar je bilo za novorojenčka življenjsko nevarno. Niso mu pomagala nobena  

zdravila,  nobene  kapljice,  prav  nič.  Z  ženo  sva  ga  peljala  tudi  k  prijatelju  zdravniku,  ki  je  delal 

akupunkturo, ki se pri otrocih sicer ne dela. Na njemu jo je naredil, vendar se ni zgodilo nič, še vedno je 

bil zaprt. Nisva več vedela, kaj naj narediva. Zato sva se odločila, da bova izkoristila poročno darilo za  

družinske postavitve. Zelo težko je bilo takrat priti na postavitve, še posebej, če si želel imeti svojo  

lastno postavitev. Vedno se je bilo treba prijaviti vnaprej in čakati, da si prišel na vrsto, ker se je takrat  

delalo, kot sem že povedal, ena postavitev na en dan. Svojo lastno postavitev si lahko takrat imel šele,  

ko si dva meseca hodil kot predstavnik na druge postavitve. 

Zato sva z ženo izkoristila vsa poznanstva, da sem šel na postavitev, ona je bila doma s sinom. 

Marta Martinković je tistega dneva, ko sem šel zaradi sina na postavitev, povedala udeležencem, ko se  

je končala prva postavitev, da bo z mano naredila postavitev, ker je zelo nujno, saj se gre za življenje  

mojega sina. V postavitev je postavila mene in predstavnico za sina, ki se je začela obnašati tako kot on, 

ni ji bilo dobro, zvijalo jo je, imela je krče. 

Takrat se je v postavitvah zelo veliko govorilo, iskale so se kakršnekoli informacije; to se danes na 

postavitvah več ne počne. Z Marto, ki je bila po izobrazbi vojaški psiholog, se prej nisva poznala, pred 

postavitvijo je z mano naredila kratek intervju. 

Med postavitvijo me je vprašala,  s kakšnim ekstremnim športom sem se ukvarjal.  Rekel sem, da z 

nobenim.  Vprašala  me  je,  če  sem  se  ukvarjal  z  alpinizmom,  padalstvom,  potapljanjem  ali  s  čim 

podobni. Rekel sem, da sem se potapljal, vendar tega športa nisem jemal kot ekstremni šport, nikoli  

nisem o potapljanju tako razmišljal. V bistvu je šlo za strah, ki je primarno čustvo. Lahko se mu skušaš 
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izogniti tudi tako, da se ukvarjaš z nevarnimi in ekstremnimi športi, nikoli pa mu ne moreš zbežati.  

Rekla je, da zdaj, ko imam sina, ki sem ga dobil, ko sem imel 35 let, ga bom verjetno hotel naučiti vse, 

kar znam. Odgovoril sem pritrdilno. In ona pravi, ja, in potem si zdaj ves strah, ko si ga premagoval  

skozi ekstremne športe, prenesel na svojega sina. In ta strah se je nakopičil v sinu in ker je še majhen,  

se ne zna in ne more spopadati s tem strahom. Zato se je zaprl vase in to se kaže tudi tako, da je zaprt  

in  ne  more na blato.  In  potem smo v  postavitvi  naredili  to,  kar  se reče,  meni  moje  in  tebi  tvoje.  

Predstavnica  za  sina  mi  je  vrnila  moje  breme  in  nato  se  je  sinu  stanje  takoj  izboljšalo,  saj  je  po  

postavitvi lahko šel na blato in je bilo vse v redu z njim. 

Tako sem jaz začel verjeti v moč postavitev in sem začel hoditi nanje, kolikor sem mogel. Takrat so bile 

postavitve zelo drage in ni bilo veliko moderatorjev zanje v Beogradu. Potem so počasi začeli prihajati  

drugi moderatorji in bilo je več možnosti za družinske postavitve. 

Po prvi postavitvi, ko sem videl, da res deluje, sem začel delati na sebi, saj sem verjel v moč postavitev  

družine. 

Orodje za izboljšanje življenja

Postavitve doživljam kot orodje, ki nam pomaga izboljšati življenje. Postavitve družine so potem počasi 

kot orodje prihajale v moje življenje, čeprav sem skozi spoznavanje sebe in na delu na sebi spoznaval  

tudi druge tehnike in orodja.  Zanimivo je,  da nikoli nisem imel želje,  da bi se spremenil,  nikoli na 

nobeno  delavnico,  kjer  so  se  koristila  različna  orodja,  nisem  šel  z  neposredno  željo,  da  bi  sebe  

spremenil.  Vedno  sem  bil  zadovoljen  s  tem,  kakšen  sem.  Kljub  temu  pa  sem  hodil  na  družinske 

postavitve, ker so me zanimale, imel sem tudi svoje postavitve. In skozi leta družinskih postavitev sem  

začel opažati, da nisem več takšen, kot sem bil, preden sem začel hoditi na družinske postavitve. 

Opazil sem, da je življenje postalo bolj zanimivo, počutil sem se bolj živ, čutil sem se bolj prisotnega. 

V svojem življenju sem imel veliko takšnih služb, kjer sem moral skrivati, zadrževati čustva. 

Zato sem se pogosto šalil,  da sem služil  veliko denarja,  da ne kažem svojih čustev oziroma da jih  

nimam. Zdaj pa dajem veliko denarja zato, da se učim čustev in da jih znam pokazati. Bil sem v takšnih  

situacijah, da sploh nisem mogel biti žalosten, pa tudi vesel, srečen, zadovoljen ne.

Bil  sem brez čustev,  kot  nekakšen robot ...  zato so mi pri  kazanju čustev,  ki  sem jih na nek način 

spoznaval znova, zelo veliko pomagale družinske postavitve. Da sem se začel odpirati navzven, da se je 

začelo odpirati moje srce. Danes se čudno sliši, ko rečem, da sem hvaležen, da se moje srce odpira in da 

vanj prihajajo čustva; kot da to sploh niso moje besede. Pred leti tega nikoli ne bi niti pomislil, kaj šele  

rekel. 

Težko bi zdaj naštel, kakšne spremembe so se zgodile v meni, odkar hodim na družinske postavitve,  

vendar se je z mano zelo veliko dogajalo. Najprej so mi postavitve pomagale, da sem si sploh priznal,  
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da sem bil odvisnik od dela, to je bil zame zelo velik korak. Potem sem se te odvisnosti tudi rešil in pri  

tem so mi pomagale družinske postavitve. Nato sem v neke trenutku tudi ugotovil, da imam nenadoma 

povsem drug odnos do službe, do tega, kar delam. 

Ugotovil sem, da lahko drugače delam, kot sem do takrat, da sem lahko bolj organiziran in da lahko 

dobro zaslužim s tem, kar delam. Skozi posel najlažje vidim spremembe na sebi,  s poslom nimam  

težav, znam delati in zaslužiti. Ampak partnerski odnos je nekaj drugega, to me še čaka, da ga razrešim. 

Največja razlika se je zgodila v meni 

Že tretje leto zapored sem šel tudi na mednarodni letni kamp, prvo leto je bil v Vodicah,  zadnja dva sta 

bila v Crikvenici. Po njih najbolj občutim, da se z mano nekaj dogaja, da se spreminjam. Na vsakem od  

njih smo imeli zelo intenzivne postavitve. Lahko potegnem nekakšne vzporednice, kako sem se počutil  

na prvem, drugem in tretjem kampu. Vem, da se je največja razlika, ki se je zgodila, zgodila v meni, jaz  

sem se spremenil. Vem, kakšen sem bil po prvem, kakšen po drugem in zelo me zanima, kakšen bom  

po tretjem in kakšen bom po naslednjem. Jaz sem jaz, veliko bolj sem miren, zadovoljen, in veliko bolj  

cel v sebi. Zato bi družinske postavitve priporočal tudi drugim, saj so meni zelo pomagale. 

Kdor nima še nobenih izkušenj s tehniko oziroma orodjem, ki ga ponujajo družinske postavitve, mu 

enostavno pojasnim, kaj postavitve sploh so. 

Povem jim takole. Živite v svoji hiši, kjer vam je vse znano, veste, kjer stoji miza, stol, hladilnik, kjer  

imate zobno ščetko, glavnik … vse vam je zelo znano. In prijetno vam je v tej hiši. Potem pa se nekaj 

zgodi in nekdo v hiši prižge luč. Še vedno je vse isto, na istem mestu, hladilnik je na istem mestu, stoli  

in miza so na istem mestu, pa vendar je vse drugače. Tudi ko ugasnete luč, je vse drugače, saj v vas  

ostane neka informacija, kako je, ko je gorela luč. Vedno mora obstajati neko nezadovoljstvo, da bi se  

ljudje želeli spreminjati.  Družinske postavitve nam pomagajo, da se konstruktivno spreminjamo, a pri  

tem ohranjajo našo zdravo pamet, naše logično razmišljanje in nas “silijo“ v sprejemanje in izražanje 

naših emocij in čustev. To je zelo dobra tehnika, da na varen način razvijamo čustva, da jih znamo 

ohranjati in da jih znamo izražati.“

Rudi Drevenšek: “V svojem zasebnem življenju rad kreiram. Rad rečem, da sem umetnik v 

svojem poslu. Delam majhne posle, ki me veselijo in dovoljujejo, da jih kreiram s strastjo, 

da sodelujem v njihovi rasti. In imam ta privilegij v življenju, da ko se nečesa naveličam, da 

lahko posel končam in grem naprej ter delam nekaj drugega. In da uživam v kreiranju, 

rojstvo novega posla. Rad imam tudi vse, kar imajo radi mladi. Uživam na morju v sončnem 

zahodu, rad imam psytrans glasbo, rad sem egocentričen, rad imam ekstreme ... Vendar ko 

grem po ulici, sem kot vsi drugi, ne izstopam, čeprav sem zelo rad drugačen.“ 
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VI. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE

UVODNI SEMINAR POSTAVITEV DRUŽINE, Ljubljana 
 12 .julij 2018, od 15. do 18. ure, v Ljubljani

Uvodni seminar in Male postavitve družine so namenjeni tistim, ki 
želijo spoznati fenomenološko metodo in se prepričati, ali je ta način 
dela primeren zanje. Na seminarju predstavimo metodo in naredimo 
primer ali dva s postavitvijo. 

Več: www. sistemske-postavitve.com 

POSTAVITEV DRUŽINE – SREČNO PARTNERSTVO – 
SREČA V DRUŽINI

 sobota, 26. maj 2018 od 9.00–19.00, 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. Za udeležbo na delavnici je zaželeno, da se nariše 
družinsko drevo.

Več: www. sistemske-postavitve.com 

Rekonstrukcija starih vzorcev v novo moč za 
življenje – REKONSTRUKTIVNE POSTAVITVE 
 od 3.–5. avgust 2018, v Ljubljani
KAJ SO TO REKONSTRUKTIVNE POSTAVITVE?
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 ter 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 in duhovno energijo.  
Več: www. sistemske-postavitve.com  

IOCTI 2018 Slovenia – Bled
 7–14. oktober 2018, Ljubljana
Dogodek  s  pionirji  sistemskih  postavitev,  s  prvovrstnimi 
mednarodnimi  trenerji  in udeleženci  z  vsega sveta ponuja enkratno 
priložnost za izredno bogato 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. 

Več: https://iocti.org/sl/

POSTAVITEV DRUŽINE – DRUŽINSKA DEDIŠČINA IN 
POSEST
 sobota, 11. avgust 2018 od 9.00–19.00, 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.  Za udeležbo na delavnici je zaželeno, da se nariše družinsko 
drevo.

Več: www. sistemske-postavitve.com 

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/2558-2/?t=1533283200
https://iocti.org/sl/
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/2558-2/?t=1533283200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/2558-2/?t=1533283200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/2558-2/?t=1533283200
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VII. NAPOVEDNIK VSEBIN  ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ

V naslednji številki Sistemskih zavedanj bomo govorili o tem, kako nam lahko sistemske postavitve  

pomagajo pri tem, da se v zasebnem in poklicem življenju lahko premaknemo naprej. Da vzletimo kot 

ptice, pred katerimi je širno nebo; pred vsemi nami pa je Življenje. 

 Foto: Pixabay     


