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Foto: Pexel
“Ljubezen v družini povzroči tako njeno bolezen kot ozdravitev.
Povzročitelj bolezni ni družina, temveč globoka zavezanost
in potreba po poravnavi. To je tisto, kar lahko v družini
povzroči bolezen.“
Bert Hellinger v knjigi Priznati to, kar je
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V kontekstu družbene odgovornosti (zmanjšanje stroškov, onesnaževanja okolja) so novice v elektronski obliki. Za vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji.
Mnenja avtorjev niso tudi nujno mnenja uredništva. Besedila niso lektorirana. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen le s
pisnim dovoljenjem uredništva.
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I. UVODNIK
KAKO LAHKO LJUBEZEN ZNOVA TEČE?
Pozdravljeni dragi bralci in bralke,
pred vami je nova številka mesečnika Inštituta za sistemske postavitve, Sistemska zavedanja.
V njej bomo spregovorili o boleznih, o tem kaj nam kažejo in kako lahko bolezen sprejmemo ter gremo
naprej svoji usodi naproti.
Z Natašo Čebulj, ustanoviteljico in direktorico Inštituta za sistemske postavitve smo govorili o nastanku
bolezni ter o tem, kako nam pri tem lahko pomagajo družinske postavitve. Bert Hellinger je oče metode
Postavitev družine, ki temelji na izkustvu, da smo uspešni šele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim
družinskim sistemom.
Družinske postavitve so mnogokrat empirično pokazale, da je bolezen pri posamezniku lahko povezana
z okoliščino, da je družinski sistem katerega od svojih članov ali družinski dogodkov izločil, ker je bil za
družinske člane zelo boleč. Potem se o tem v družini ne govori, tudi v naslednjih generacijah ne.
Pokazalo se je, na primer, da nekdo, ki ima težave z vidom, ne želi ali ne more pogledati nečesa v svojem
družinskem sistemu, vse to pa se seveda dogaja na nezavedni ravni.
Spomnim se tudi primera, ko je imela neka gospa bolno koleno in več operaciji, na postavitvi pa se je
pokazalo, da je zelo povezana s svojo prababico, ki je umrla na porodu svojega petega otroka.
In potem se je bolečina ob izgubi te mame, o kateri v njeni družini niso mogli govoriti, kot vzorec
prenašala iz roda v rod.
Pri tej gospe se je torej strah družinskega sistema, pred soočenjem s
smrtjo prababice, kazal kot bolezen v kolenu.
Tako nam postavitve pomagajo, da z ljubeznijo in spoštovanjem
pogledamo na usodo te prababice.
Šele takrat gremo lahko svoji usodi naproti in ljubezen znova teče med
družinskimi člani in naslednjimi rodovi.
Damijana Žišt
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II. KAJ NAM KAŽEJO BOLEZNI IN ZAKAJ ZBOLIMO

Foto:Pexels

Na bolezen lahko pogledamo kot na poštarja
Oče metode Postavitev družine Bert Hellinger je pri svojem delu prišel do ugotovitve, da je bolezen v
našem telesu zadnji člen v daljši verigi. Začne se v naši duši z ljubeznijo. Gibanje te ljubezni nas vodi do
ljudi v naši družini, ki jih je usoda izločila iz družinskega sistema. Zato se v bolezni povežemo z
ljubeznijo s tem družinskim članom, to pa nam omogoča povezavo z izvirom naše duše. Če želimo
razumeti naravo bolezni in zdravja ter fenomena ozdravitve, so postavitve pokazale, da gre skoraj vedno
za samoozdravljenje. Proces ozdravitve se lahko aktivira skozi postavitev, če je bolnik vključen, ne glede
ali ima sam postavitve, ali v njej sodeluje le kot predstavnik.
Tisti, ki zboli za neko boleznijo, ima lahko do nje dvojen odnos. Po eni strani se želi rešiti ljubezni, po
drugi strani pa je lahko bolezen zanj najboljša rešitev v določeni življenjski situaciji in okoliščinah. Bert
Hellinger pravi, da lahko gledamo na bolezen kot na poštarja, ki nosi sporočilo za stranko in njen
družinski sistem. Do bolezni lahko pride, če je nekdo nesposoben sprejemati življenje in odgovornost, ki
jo prinaša, ko je prekinjen odnos s starši in duša otroka obupno išče starševsko ljubezen ter ko so v
družinskem sistemu izključene osebe in ko gre za ljubezen bolne osebe do izključenih (slepa ljubezen).
Družinske bolezni, dedne in psihične
Hellinger je pri svojem delu prišel do spoznanja, da bolezni pogosto pokažejo, da smo nekoč v
družinskem sistemu nekoga izločili. Psihične bolezni pa imajo različne korenine izvora. Čustva so
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gonilna in motivacijska energija vsakega posameznika. Življenje bi bilo pusto brez njih, vendar pa
včasih v življenje človeka prinesejo zmedo, bolečino in bolezen. Vremenski vplivi so zunanji
povzročitelji bolezni, pretirana ali pomanjkljiva čustva pa so notranji povzročitelj bolezni. Vzdrževanje
čustvenega vzorca, brez sprostitve, predstavljajo enega od glavnih vzrokov za napetost in stres, ki
ustvarja blokade energetskega pretoka, torej bolezni. Zato je v življenju nujno potrebno stabiliziranje
čustev. Čustva sama po sebi ne obstajajo, temveč obstajajo ljudje, ki doživljajo čustva, zato govorimo o
čustvenih reakcijah. Slednji so duševni procesi in stanja, ki izražajo človekov vrednostni odnos do
zunanjega sveta ali do samega sebe.
Čustva nas spremljajo na vsakem koraku v našem življenju, so del nas. Ko katero od čustev dominira
našemu notranjemu počutju ali zunanjemu vedenju, potem prične motiti tok naše življenjske energije
in upravljati z našim vsakdanjim življenjem na neuravnovešen način. In zato lahko zbolimo.
Vir: Povzeto po gradivu Izobraževanje za moderatorje družinskih postavitev, 1.letnik, Inštitut za sistemske postavitve, april
2016.

III. SISTEMSKI POGOVORI Z MODERATORJI DELAVNIC SISTEMSKIH POSTAVITEV
BOLEZEN GLEDA Z LJUBEZNIJO; INTERVJU Z NATAŠO ČEBULJ

Na fotografiji Nataša Čebulj

Nataša Čebulj je univ. dipl. pedagoginja s strokovnim izpitom na področju svetovalnega dela, sistemska
družinska terapevtka po metodi Berta Hellingerja, trenerka za moderatorje organizacijskih sistemskih
postavitev ter članica Hellinger Sciencie. Ima več kot 25 let delovnih izkušenj. Z družinskimi
postavitvami se je seznanila leta 2001, izvaja jih od leta 2009, od 2010 pa izvaja še organizacijske
postavitve. Leta 2014 je v Sloveniji ustanovila Inštitut za sistemske postavitve.
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Z Natašo Čebulj smo se pogovarjali o zdravju in bolezni ter o tem, kako nam lahko družinske postavitve
pomagajo, da lahko gremo naprej, svoji usodi naproti. Pojasnila pa nam je tudi razlike med družinskimi
in rekonstruktivnimi postavitvami.
Kdaj smo zdravi in kdaj smo bolni?
“Če bi pogledali naše osebno zdravje, je vedno pomembno, da vemo, da smo zdravi takrat, ko se dobro
počutimo v našem telesu. Kot bi rekli po domače, torej takrat, ko nam je koža prav. Torej, ko smo srečni,
veseli, zadovoljni in naše gibalne in telesne sposobnosti niso omejene. Takrat smo zadovoljni s svojim
življenjem. Tako, kot pravi stari rek: "zdrav duh je v zdravem telesu". Če smo zdravi v svoji duši, je
zdravo tudi naše telo. Bolni pa smo, ko je bolezen, če jo pogledamo iz sistemskega vidika, neke vrste
opozorilo, ki nam govori, da nekaj v našem osebnem, družinskem, kolektivnem ali kakšnem drugem
višjem sistemu, ni v ravnovesju. Bolezen nam samo kaže ljubezen do nečesa, kar smo nezavedno izločili
iz našega sistema. Na primer, če nismo zadovoljni s svojim telesom ali nismo zadovoljni sami s sabo,
pogosto nismo zadovoljni s svojimi starši. Mogoče smo nezavedno jezni ali razočarani, zaradi katerega
od njiju in lahko je jeza ali žalost do njiju nastala že v zgodnjem otroštvu. Ker smo pol mame in pol
očeta, se oba pokažeta tudi v nas. Če sem na primer jezna na svojo mamo, sem jezna na pol sebe. Moja
mama predstavlja vse njene prednike, njene starše, dedka in babico in tako naprej. Zato, na karkoli se
jezimo ali tega ne sprejmemo, se bojimo ali smo žalostni, nam naša bolezen lahko na to kaže. In najhujše
je, ko jo odganjamo in jo želimo odpraviti. Takrat se na nekem drugem nivoju pojavi še v hujši obliki.
Pokaže pa nam samo to, kam moramo z ljubeznijo pogledati.“

Ali vse to, kar ste povedali, velja tudi za otroke, saj nekateri zbolijo že zelo majhni?
“Kot otroci nezavedno vse naredimo, da smemo pripadati naši družini, ker drugače ne bi preživeli.
Pogosto se zgodi, da nam neke stvari starši iz nekega razloga ne želijo povedati. Na primer, zelo boleče je
govoriti o stari mami, ki je pri porodu umrla in je zapustila majhne otroke. Ker je to zelo boleče za
družino, se o tem ne govori, tudi v naslednji generaciji ne, ki sploh ne omenja te stare mame in tega, kar
se je zgodilo. Mogoče govorijo le o otrocih, ki jih je zapustila in o mačehi, ki je zamenjala njihovo
pokojno mamo. Potem se lahko zgodi, da eden od otrok, lahko je to čisto mlada deklica, zboli na rodilih,
in nihče ne ve, zakaj je zbolela. Zato je pomembno, da se z ljubeznijo pogleda na tisto staro mamo, ki je
pri porodu umrla. Znanstveno je namreč že dokazano, da imamo v našem DNK prazen kromosom, kjer
je zapisan čustven spomin družinskega sistema. V njem se prenaša strah, ki je v bistvu vezan na izgubo
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stare mame ob porodu, ki je morda čutila žalost, ker je vedela, da ne more več živeti in da bo umrla. In
ravno s to žalostjo je lahko povezana ta deklica, ki je zbolela na rodilih.“
Mnogi posamezniki od svojih predhodnikov nezavedno prevzamejo bolezni, da bi jim pomagali.
Zakaj se to dogaja?
“Pogosto smo povezani s svojimi starši, in kot majhni otroci si želimo, da bi naša starša živela večno. Ker
zelo majhen otrok, težko preživi brez staršev. Če gre enemu od staršev slabo, in je morda povezan z
nekimi težkimi situacijami ali morda tudi sam zboli, kot otrok to začutimo. Do neke mere se zmoremo
sprijazniti z njihovo boleznijo. Zato bi otrok rad rešil svoje bolne starše, rad bi jim pomagal. To se potem
vleče skozi celo življenje, tudi, ko ta otrok že odraste. Še posebno globoko vez čutimo do mame, ki nas
rodi. Vso življenje se trudimo skrbeti zanjo in smo pripravljeni zanjo tudi umreti, samo da bi ona ostala
živa. Zato so tukaj pogoste besede, ki jih otrok reče v svoji duši svoji mami, jaz za tebe, draga mama, ali
jaz, namesto tebe, dragi oče.“
Govorimo o slepi ljubezen, o kateri govori Bert Hellinger?
“Da, to je ta slepa ljubezen. Ker, kot otrok tako globoko ljubimo svoje starše, da bi brez njih težko
preživeli. Zato bi raje namesto njih umrli mi. In zato, ko želimo preveč pomagati svojim staršem, to se
dogaja na nezavednem nivoju, zbolimo mi ali pa naši otroci. Ker mislimo, da jih bomo s tem rešili. V
resnici to ni mogoče, saj ne moremo preko njihove usode. Postavitve družine nam pomagajo, da s
spoštovanjem sprejmemo usodo naših staršev ali naših prednikov, na primer tiste stare mame, ki je
umrla pri porodu. In v srcu smo hvaležni, da je bila ta oseba v našem življenju.
Ob tem lahko jokamo, smo žalostni, a lahko gremo svojo pot naprej, torej svoji usodi naproti. Ker če tega
ne storimo in se borimo proti usodi, na primer svoje mame, smo jezni, žalostni in sploh ne živimo
svojega življenja.“
Kako nam pri tem lahko pomagajo družinske postavitve?
“Postavitev nam lahko pomaga, da dobimo uvid v družinski sistem, oziroma, s katerim od naših
prednikov smo povezani v bolezni. Na to osebo potem pogledamo z ljubeznijo. Običajno je bila ta oseba
izločena iz našega družinskega sistema tako, da se o njej in njeni usodi ne govori. Ko jo z ljubeznijo
sprejmemo, imamo možnost, da gremo naprej v svoje življenje, svoji usodi naproti.“
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Vse to, kar ste povedali, velja za telesne in duševne bolezni?
“Nekdo, ki ima duševno bolezen nam z nihanjem v razpoloženju, ali z različnimi osebnostmi kaže, da je
dejansko z veliko ljubeznijo povezan z različnimi osebnostmi v družinskem sistemu. Na primer,
shizofrenija kaže, da je bila v družinskem sistemu prisotna oseba, ki je bila zelo agresivna in je morda
imela energijo storilca. Lahko je to celo oseba, ki je nekoga umorila v družinskem sistemu in jo je
družina zaradi tega izločila in ne želi o njej govoriti.
Po drugi strani pa je bila lahko tudi žrtev tega storilca, ravno tako zanikana in zaničevanja in se družina
boji govoriti o njej. In oseba, ki je zbolela, z veliko ljubeznijo gleda oba, tako na storilca, kot žrtev. Zato
pri bolnikih z shizofrenijo prihaja do nihanja razpoloženja, ker enkrat izraža energijo storilca, drugič pa
žrtve. In postavitev nam lahko pokaže in omogoči, da se z ljubeznijo in spoštovanjem pogledata obe
osebi, ki pripadata družinskemu sistemu. Kajti vsaka družina je svoj sistem in vsi, ki so kadarkoli
pripadali našemu družinskemu sistemu in so bili iz nekih razlogov izločeni, imajo pravico pripadati.
Torej tudi storilci, lahko celo morilci. In če se družinski sistem boji pogledati storilca in se noče soočiti z
njegovimi dejanji, se mora nekdo od otrok ali vnukov soočati s tem tako, da zboli.
Pri avtizmu je dinamika nekoliko drugačna. Skozi postavitve se je pogosto pokazalo, da se storilec ni
pripravljen soočiti s svojimi žrtvami oziroma, da družinski sistem ne govori o tem, zato nekdo od
njegovih potomcev zboli za avtizmom. Na primer, ko je bil nek družinski član v vojni in je bil morda
poveljnik neke enote, je lahko dal pobiti več ljudi. In o tem se v družinskem sistemu ne govori, lahko pa
se govori le o tem, da je bila ta oseba neka pomembna oseba. Če družinski sistem ne more z ljubeznijo
pogledati na njegove žrtve, lahko torej nekdo od potomcev zboli za avtizmom, ker je povezan z energijo
tega družinskega člana, ki je bil storilec.
Pri depresiji se je pogosto pokazalo, da gre za prekinjen odnos z mamo. To ne pomeni, da ima ravno
bolna oseba prekinjen odnos z mamo, lahko se je to zgodilo že njeni mami ali še kakšno generacijo
nazaj. Na postavitvah se je na primer pokazalo, da je nek otrok, star dve, tri leta izgubil svojo mamo. Ker
je umrla, jo je nezavedno zasovražil, ker ga je zapustila. In ta jeza oziroma prekinjen odnos z mamo se
prenesle tudi v naslednjo generacijo. Potem, na primer ta punčka, ki je bila jezna na svojo mamo, ne zna
prenesti ljubezni na svojo hčerko, in ona spet ne na svojo. Gre za nadaljevanje prekinjenega odnosa z
mamo. S postavitvijo se lahko oseba, ki zboli, poveže s tisto prvo osebo v njenem družinskem sistemu,
ki je imela prekinjen odnos z mamo, in tako lahko ljubezen znova steče v naslednjo generacijo.“
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Kaj se dogaja pri telesnih okvarah, ko ima nekdo na primer več operacij kolena?
“Potrebno je pogledati vsak primer posebej. Vendar, kot je že bilo omenjeno, je vsaka bolezen nekakšen
poštar, ki nam kaže, da se z nečim v našem družinskem sistemu nismo soočili. Zato se ne moremo
premakniti naprej oziroma se razvijati. Na primer, poškodbe kolen ali na sploh kostne bolezni, nam
lahko pokažejo, da je v našem družinskem sistemu veliko jeze in strahu. Na postavitvi torej lahko
vidimo, kaj povzroča našo jezo, strahove in na to pogledamo z ljubeznijo. S tem lahko omogočimo, da se
potem ne prenaša naprej v prihodnje generacije.“
Poleg družinskih postavitev poznamo tudi rekonstruktivne postavitve. Kakšne so razlike med
njimi?
“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, katerim
pripadajo tudi naše družine. Poznamo tudi bolezni 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 zato imamo 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 tukaj. Tovrstne postavitve se
delajo v skupinah, v posebnem, varnem prostoru in z zelo zaupnimi sistemi.“
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IV. 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 in rekonstruktivnih postavitev spregovorili
Darja Prevoršek in Brigita Pamper.


TOČNO TAKO KOT JE, JE PRAV. ZAME, ZATE, ZA CEL SVET.

Darja Prevoršek: “Preden sem spoznala sistemske postavitve, so se mi ob raznih življenjskih in
službenih dogodkih, še posebej tistih najbolj bolečih, porajala vprašanja: „Čemu? Kako to? Zakaj ravno
jaz? Kaj je ta naredil komu takega, da mora tako trpeti? Kje je tukaj pravica? Kako eni lahko uspejo, drugi
pa ne?...“ Verjetno pri tem nisem nobena izjema. In tudi pri tem verjetno ne, da navadno nisem našla
odgovora, ki bi me pomiril.
Najboljše, kar sem znala, je bilo to, da sem se opremljala z vsem mogočim znanjem. In upala, da bom
nekoč razumela in mi bo to pomagalo. Poleg časa, ki naj bi tudi „celil rane“.
Pa v bistvu nikakor ni bilo tako. Več znanja je prineslo več vprašanj. Več časa je prineslo več novih
spoznanj in z njimi več novih dilem. Iz nekoč povsem “pridne punčke“, sem se začela spreminjati v
nekoga, ki terja odgovore. Predvsem od ljudi, včasih tudi še od koga ali česa, kar naj bi bilo menda tudi
nekako prisotno, vsaj tako so me učili...
Kdaj bom končno jaz prišla na vrsto
Odgovorov nisem znala prepoznati ali pa me niso prepričali. Nisem jih znala povezati z „realnim
življenjem“. Vse se mi je zdela samo teorija, ki v praksi ne preživi preizkusa.
In na trenutke se mi je zdelo, da je škoda časa in truda v to smer. Večkrat se mi je, še na srečo, kar
pripeljal stavek: „Že tako mora biti.“ In pri tem je ostalo.
Ampak samo do naslednjega večjega dogodka, ki je spet povzročil plaz vprašanj. Na primer pojava
bolezni, ki se nikakor ni hotela umakniti. Dilem v partnerstvu in vedno znova občutka kot da delam samo
za druge, služim in sem drugim namen. Občutka utesnjenosti v službi, kot da maham v prazno,
vakuum... in moje vprašanje nekje tam od zadaj: „Kdaj pa bom končno JAZ prišla na vrsto!?“
Na kraj pameti mi ni prišlo, da odgovore iščem na mestih, ki mi ne bodo dali tega, po čemer tako
hrepenim. Pa v bistvu sploh ni šlo za tako nenavadna vprašanja.
Zanimalo me je “le“, zakaj se moramo ljudje tako zelo truditi, da kaj dosežemo. V času izobraževanja, v
službi, doma, povsod. Zakaj mora biti življenje tako težko? Zakaj obstajajo posilstva, umori, kraje,
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bolezni, še posebej tiste zelo hude? Zakaj neuspehi, nezgode? Kako to, da določeni ljudje nikoli ne najdejo
„pravega“ življenjskega sopotnika? Ali nimajo, nočejo otrok oziroma na drugi strani- čemu jih pa naj ne
bi imeli, če je to menda nuja, izpolnitev življenja? Kaj je krivo za to, da eni postanejo invalidi? Čemu
vojne, lakota? Neskončno vprašanj...
Jokala sem kot dež, po moje še za nazaj..
Ko so postavitve prišle v moje življenje, se je začela slika spreminjati. Življenje se je začelo barvati v
mavrico vedenj in spoznanj, ki jih končno lahko in velikokrat že celo uspem pripeljati v prakso. V
stvarno življenje, tukaj in sedaj. Ne kar nekaj, teoretična slama. No, zagotovo pa je še “nekaj“ poti pred
mano tudi na tem področju, še so izzivi, eni dosti večji kot morda kdaj koli prej. Očitno jih zmorem,
drugače mi ne bi prišli na pot. Ali jaz njim. Prve, kratke delavnice Postavitve družine sem se udeležila
leta 2012 pri Miši Šavor v Celju. Nekako me je vabilo pritegnilo, čeprav nisem vedela, kam grem in kaj
sploh to je. Niti pod točko razno nisem razumela, kako je mogoče, da nekdo, ki sem ga takrat videla prvič
v življenju, lahko predstavlja zame najpomembnejšo osebo in to točno tako kot je sama bila, ko je še
živela. Ista mimika na obrazu, iste besede, isto vedenje, ista - meni povsem znana zgodba z njeno
mamo... .Tako sem bila presenečena, da moderatorki tudi vprašanj nisem mogla zastaviti. Jokala sem kot
dež, po moje še za nazaj... . Glede na to, da svoje življenjske zgodbe nisem pred postavitvijo nikomur od
navzočih niti omenila, še toliko večji šok. Čeprav je postavitev trajala zelo kratek čas, je imela name večji
učinek kot karkoli do takrat. „To bi pa jaz rada kdaj malo bolj raziskala“, je bila moja prva želja potem, ko
sem si malo opomogla.
Kar nosim v sebi, nesem v službo
Ko je čez par mesecev do mene našlo pot vabilo na izobraževanje za moderatorja poslovnih sistemskih
postavitev, sem se seveda brez kakršnegakoli razmisleka, prijavila. Leto izobraževanja je bilo zelo
intenzivno, saj sem končno lahko povezala, da kar nosim v sebi, nesem v službo. In tako tudi vsi moji
sodelavci, na koncu pa se vsi povezujemo med sabo, dopolnjujemo, prihajamo, odhajamo, rastemo na
vse možne načine. Znotraj struktur podjetja, s svojimi zakonitostmi. Na katere pa vplivajo še veliko večji
sistemi, od zunaj. Ampak vse, kar se dogaja v službi, se začne pri vsakem posamezniku. Znotraj njega
samega, znotraj njegovega družinskega sistema.
In vse vpliva na vse. Od tega, kar nosimo v sebi, je odvisen naš uspeh in uspeh podjetja. Naša rast in
rast podjetja. Naši odnosi in odnosi v podjetju... . Vse se začne pri posamezniku.
Čutila sem, da lahko prispevam. Zase in za vse, s katerimi pridem v stik. Tako sem tekom naslednjih
dveh let imela kar pet družinskih in eno bazi postavitev, vse pri Nataši Čebulj. Vsaka mi je dala nove
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uvide, vsaka me je bolj približala spoštovanju družinskih članov. Vseh, ne samo tistih, ki sem jih do
takrat občudovala. Še posebej tistih, s katerimi nisem imela dobrega stika. In me učila hvaležnosti, za to,
kar sem, ker to je skupek vseh članov moje družine, rodove in rodove nazaj... .
Domov sem se vrnila povsem spremenjena
Največji premik pa mislim, da se je v meni zgodil na rekonstruktivnih postavitvah, prav tako pri Nataši
Čebulj. Bile so izjemno intenzivne. In v kombinaciji z mano, ki grem na polno ali pa nič, je bila to prava
bomba. Domov sem se vrnila povsem spremenjena, na več področjih. Kot da se sestavljam nazaj. Med
drugim sem po dolgih letih spet uspela navezati kontakt z zelo pomembnim družinskim članom.
Zanimivost: očala so me začela motiti in ko sem šla na pregled k okulistu, smo ugotovili, da se mi je vid
na desnem očesu izboljšal za 0,75... Seveda sem se naslednje leto spet udeležila rekonstruktivnih
postavitev in spet so se zgodili premiki, takrat na drugih področjih.
Na nek način je to postalo del mojega življenja
Ko sem se prvič udeležila Postavitev v tišini, ki jih je vodil Gerhard Walper, sem bila presenečena nad
njegovim spoštljivim pristopom do strank in sistemov, umirjenostjo, neskončno potrpežljivostjo in nad
tako zelo bogatimi izkušnjami. Brez da bi karkoli rekla, brez da bi me karkoli vprašal, je vedel, kaj je moja
tema. Postavitev je bila bogata, izjemna.
Mislila sem, da vem, na koga je postavitev kazala, kje so rešitve. Pa nisem. Kakšen mesec po postavitvi,
pa je do mene kot strela z jasnega prišla informacija o družinskem članu, za katerega sploh nisem vedela.
Umrl je kot otrok, telesno in duševno prizadet, pokopan drugje, brez imena na spomeniku... . Jaz pa vse
življenje delam z invalidi, dolga leta prav z ljudmi z motnjami v duševnem in telesnem razvoju... .
Njegovih postavitev sem se letos udeležila tretjič. In čeprav tokrat nisem imela lastne postavitve, sem
globoko hvaležna za vse uvide. In še posebej za postavitev, v kateri sem kot predstavnica dobila izjemne
uvide. V bistvu sem se počutila kot da je moja postavitev. In sem zelo hvaležna zanjo in za vse, kar sem
lahko prejela.
Premiki se verjetno, morda ne tako veliki, ali pa jih jaz ne zaznavam več tako burno, v meni očitno
dogajajo dalje. V okviru izobraževanja za moderatorja družinskih postavitev, v okviru številnih delavnic,
na katerih sodelujem kot predstavnik, tudi na delavnicah drugih moderatorjev. Na nek način je to postalo
del mojega življenja.
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Vsi smo del ene velike celote
Postavitve mi omogočajo, da lažje diham. Da lažje prenesem kakšne dogodke, ki bi me včasih zagotovo
odnesli čez rob. Da ne iščem rešitev v begu, boleznih... . Da lažje sprejemam življenje. In bolezni. In
invalidnost. In hm, da so ene stvari večje od nas... .Zavedam se, da na nek način, ko se sama premikam,
premikam tudi ljudi okrog sebe. Za določene je to mimogrede, drugi to občutijo kot dobro, nekateri spet
morda težje sledijo temu. Zagotovo pa se to čuti. Zato sem hvaležna vsem. Hvaležna, da je za mano
izjemen družinski sistem, ki mi daje podporo in me vodi na moji poti. Tako poklicno kot zasebno.
In upam in si želim, da bi vzdržali tudi tisti, ki so na tak ali drugačen način povezani z mano, če je tako
prav. Sicer pa, da vsak prisluhne sebi. In če meni drugače, tudi prav. Tako ali tako na nek način raste z
okolico, vede ali nevede, hote ali nehote. Če je že (ali še) čas. Vsi smo del ene velike celote. Kar stori ali
opusti eden, se dotakne ostalih in obratno. In zato je vedno prav tako kot je. Ko boli in ko je lepo. Prav
zame. Prav zate. Prav za vse. Prav za življenje. Točno takšno kot je.“
O Darji Prevoršek: Po Srednji zdravstveni šoli, ki mi je odprla pot do
dela z ljudmi, sem nadaljevala študij delovne terapije in se kot višja
delovna terapevtka pripravnica zaposlila v takratnem Centru za
rehabilitacijo invalidov v Celju, kjer sem pretežno opravljala delo s
področja poklicne rehabilitacije in zaposlovanja invalidov.
Po opravljenem strokovnem izpitu iz zdravstva, me je poklicna pot
vodila v Center za varstvo in delo Golovec, kjer sem bila zaposlena 16
let. Bogate izkušnje z različnih področij dela z ljudmi z motnjami v
duševnem in telesnem razvoju, saj sem bila zaposlena kot skupinska in
individualna habilitatorka, vodja zaposlitvene enote in nazadnje vodja
zdravstva in socialnega varstva, sem želela še obogatiti. Na pobudo
takratne direktorice zavoda, sem opravila izpit iz ZUP-a, kasneje pa se
ob delu vpisala še na pravo, ki sem ga ob delu zaključila v petih letih.
Določen čas sem bila zaposlena tudi v takratnem Domu upokojencev v
Celju, kjer sem izvajala delovno terapijo na oddelku nepokretnih stanovalcev doma. Nadaljevala sem s strokovnim izpitom iz
državne uprave in kasneje še iz zdravstva. Ves čas sem se dodatno izobraževala s področja dela z ljudmi, še posebej me je
zanimala psihodrama, neverbalna komunikacija, mehko vodenje... Leta 2011 me je kot delovno terapevtko in pravnico pot
pripeljala nazaj k prvemu delodajalcu, zdaj CRI Celje d.o.o., kjer si prizadevam združiti pridobljeno znanje in bogate izkušnje
iz preteklih delovnih okolij, in ob tem, kolikor le morem in znam, korektno voditi enoto Reha storitve, ki trenutno šteje 15
strokovnjakov z različnih področij. Tudi tukaj je moje delo usmerjeno na invalide, delo z delodajalci- zaposlovalci invalidov,
izobraževanje... Ves čas se dodatno izobražujem, tako s področja rehabilitacije kot drugih strok, ki jih potrebujemo za
obvladovanje procesov in sledenjem predpisom z našega področja. Sem tudi NLP Mojster, Coach, Trener; Moderator
organizacijskih postavitev, trenutno še v teku izobraževanja za Moderatorja družinskih postavitev...
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PO POSTAVITVI SE JE ZAME VELIKO SPREMENILO, PREJ MAME NIKOLI NISEM KLICALA
MAMA

Brigita Pamper: “ Če sem nekoč mislila, da se nam stvari dogajajo po naključju, zdaj že dalj časa vem, da
se ne, da se vse zgodi z nekim razlogom. Prijateljica mi je že pred leti govorila o družinskih postavitvah
in kako so njej pomagale. Vendar je jaz, čeprav sem jo poslušala, nikoli v bistvu nisem slišala. Toda
nekoč, ko je prišla k meni v lokal na kavo in mi je spet začela govoriti o družinskih postavitvah, sem jo
končno slišala in jo poslušala. Rekla mi je, da bi bile postavitve dobre zame, ker je vedela, da imam
nerazčiščen odnos z mamo. Zelo me je pritegnilo to, kar mi je govorila o pozitivnih izkušnjah postavitve.
Zato sem se kmalu po pogovoru nenadoma odločila, da grem na postavitve na Reko. Peljala sem se na
Reko, k Vedranu Kraljeti, čeprav me je bilo strah voziti po tem mestu.
Želela sem razrešiti odnos z mamo, to me je najbolj bolelo, ker z njo vse življenje nisem imela nobenega
odnosa. Po postavitvi sem bila zelo sem pozitivno presenečena kako deluje, bilo je povsem drugače, kot
sem si jaz zamišljala v svoji glavi. Zelo mi je bilo dragoceno tudi to, da sem lahko razreševala odnos z
mamo, čeprav je bila že pokojna.
Po postavitvi se je zame veliko spremenilo, prej mamo nikoli nisem klicala mama, ampak po priimku
Pamperica, potem, ko sem se z drugimi pogovarjal o njej, in tudi v sebi, sem jo klicala mama. Tudi jaz
sem se po postavitvi spremenila, to so sicer bolj opazili drugi kot jaz, vendar sem se jaz drugače
počutila. Že prej sem poskusila marsikaj, da bi izboljšala odnos z mamo, ker nikoli nisem imela občutka,
da sem jo sprejela takšno, kot je bila, bila je grozna mama. Nikoli nisem občutila njene ljubezni, nikoli
me ni imela rada, zato ji tudi jaz nisem mogla vračati ljubezni. V meni je vedno le videla konkurenco, ne
pa mene kot hčerko. Najhuje mi je bilo, ko je pred desetimi leti umirala in sem jo vprašala, zakaj me
nikoli ni imela rada. Ni mi odgovorila in to me boli še danes.

Mama je veliko izgubila
Potem sem imela še eno družinsko postavitev, pred dvema letoma v Vodicah, pri Nataši Čebulj, in šele
tedaj sem dojela nekatere stvari. Da je pravzaprav mama veliko izgubila, ker me ni imela rada, in da sva v
bistvu obe izgubili. Vendar sem se zavedala, da je bila moja mama, ki je počela tudi veliko lepih stvari v
življenju, in zato mi je lepo pri srcu. Mama je zelo veliko dala nase, na svoj izgled, rada je bila urejena,
veliko je telovadila, skrbela za svoje telo. Vendar sem vedno imela občutek, da kljub njeni lepi zunanjosti,
ni lepa njena notranjost, da ni bila srečna v sebi. Zdaj, ko sem jo končno sprejela v svoje srce, se vedno z
veseljem spomnim nanjo, ko tudi sama zadnje čas veliko delam na sebi in telovadim. Ko grem na
telovadbo in se pogledam v ogledalo si rečem, da sem takšna kot mama, da skrbim zase in sem vesela.
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Kot predstavnik sem spoznala, da sem zdrava
Glede bolezni sicer nisem imela nobene postavitve, vendar mi je bila zelo dragocena izkušnja, ko sem bila
v eni postavitvi predstavnica bolni ženski. Do konca postavitve nisem vedela koga predstavljam. Zelo sem
bila presenečena, ko sem na koncu izvedela, da sem predstavljala zdravje te ženske, ki je bila operirana
na vratu maternice. Nekaj let pred omenjeno postavitvijo sem sama zbolela in se bila operirana na vratu
maternice. Ko sem izvedela, da sem v postavitvi predstavljala njeno zdravje, in da je zbolela za isto
boleznijo kot jaz, sem se super počutila, ker sem vedela, da sem tudi jaz zdrava. Če bi pa me izbrala za
njeno bolezen, bi vedela, da še nisem povsem ozdravela. Vem, da me ni izbrala po naključju in njena
predstavitev je bila zame zelo dragocena, četudi sem bila le predstavnik v nje. Od postavitve sem veliko
dobila tudi sama in to je bilo zame neprecenljivo.
Velik ego in strah v meni
Na družinski postavitvi oktobra 2016 v Opatiji pri Gerhardu Walperju sem izvedela, da sem navzven zelo
samozavestna, da imam na nek način velik ego. Vendar je to le maska, saj gre za moj obrambni
mehanizem, ker se bojim ljubezni, ki je nikoli nisem bila deležna od staršev, še posebej mame. Hudo mi
je, ker še vedno ne morem najti prave ljubezni, ker se je bojim. To je zame velika bolečina.
Imam tudi zelo prijetno izkušnjo z ene od svojih družinskih postavitev. Moja prababica je rodila babico
Brigito, ko je bila vdova, zato je bila babica nezakonski otrok. Njen oče je bil neznan. Ko sem se jaz
rodila, sem bila pet dni brez imena, zato je mama rekla, naj bom Brigita, čeprav ni marala tega imena.
Na eni od postavitev sem na nek način spoznala, da je bil moj pradedek duhovnik, ki je dal moji babici
Brigiti ime. Zato sem zelo srečna, da mi je ime kot moji babici Brigiti. Moje ime namreč pomeni moč,
sila.
Če hočeš živeti po starem, te življenje močno udari
Pri Nataši Čebulj sem poleti 2016 spoznala tudi rekonstruktivne postavitve, ki so res nekoliko drugačne
kot družinske. Po njih se je v meni prebudila neka močna sila, lahko bi rekla sila storilca, ki me je na nek
način begala, čutila pa se tudi močno spolno energijo in izražala sem močna čustva. Zato sem obnovila
prejšnjo vezo, vendar sem kmalu spoznala, da se ni dobro vračati nazaj v stare zgodbe, še poseben ne po
postavitvah. Če hočeš živeti po starem, te življenje močno udari. Najprej sem se s tem moškim zelo
dobro počutila, potem pa sem kmalu postala jezna nase, da sem se znova zapletla z njim. Potem sem
zbolela, imela sem velike težave s sinusi. Vem, zakaj, v meni je bilo veliko jeze. Ko sem prekinila odnos z
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njim, so se umirile tudi težave s sinusi. V meni pa je še vedno tisti strah, da ne bom našla prave ljubezni.
Imam tri odrasle otroke, vendar se nikoli nisem poročila, niti moj brat, ki je prav tako oče. Vendar zdaj
vem, ko bom pripravljena se soočiti s težavami v mojem družinskem sistemu, bom znova šla na
družinsko postavitev. Zdaj sem se odločila, da bom veliko delala na sebi, telovadim, se s psi sprehajam ob
morju, se družim s prijatelj, hodim na izlete in se imam lepo. Končno sem se začela imeti rada.“
O Brigiti Pamper: Brigita je lastnica lokala v središču Poreča, kjer je
zaposlena. Trenutno je na daljšem dopustu, v lokalu jo nadomešča sin. Rada
potuje, spoznava nove ljudi, ima dva psa, rada ima naravo, ljudi. Petkrat
tedensko hodi na telovadbo dvakrat na dan, se druži s prijatelji, obiskuje
kino, gledališče in nima časa za nič, razen za sebe.
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE
Seminar s primeri KAKO UČINKOVITO UVESTI
SPREMEMBE IN REORGANIZACIJO PODJETJA
z metodo organizacijske sistemske
postavitve; nevidne dinamike v podjetjih in
drugih organizacijah - 18. april 2017 od 9. do
16. ure v Ljubljani. Racionalna analiza nam
lahko pokaže pot ali razkrije del problema, vendar
nam nikoli ne razkrije cele slike.
Zato vabljeni na enodnevni seminar s primeri za
podjetja, kjer boste praktično spoznali metodo
sistemskih postavitev in dobili vpogled v to, kako
produktivno začrtati naslednje korake za uspešno
poslovanje.
Vodi: Nataša Čebulj
Več: www.sistemske-postavitve.com
MEDNARODNI POLETNI KAMP SISTEMSKE
POSTAVITVE V CRIKVENICI na Hrvaškem, od
30. junija – 5. julija 2017 - V objemu družinske
harmonije. V prekrasnem mediteranskem okolju
se lahko obenem sprostite in pridobite izkušnje
za srečno življenje. Sproščenost pri delu na
sebi se vsakogar dotakne, mnogim udeležencem
pa tudi omogoči preobrat v mišljenju in
delovanju, ki vodi v nove vzorce zdravega in
srečnega življenja.
Vodijo: Vedran Kraljeta, Nataša Čebulj in Steffen
A. R. Svendsen
Več: www.sistemske-postavitve.com
Več: www.sistemske-postavitve.com
Intenzivna delavnica REKONSTRUKTIVNE
POSTAVITVE , UVID V KARMIČNE VZORCE
NAŠEGA TELESA, NAŠE DRUŽINE, NAŠE
SKUPNOSTI IN NAŠE DUŠE IN NJENIH
PREJŠNJIH SPOMINOV, od 4. do 6. avgusta
2017, Ljubljana. Vas že celo življenje učijo letati
kot metulj, vi pa ste polni bušk, saj ste morda
aligator? Če si želite spoznati kdo resnično ste,
vabljeni na rekonstruktivne postavitve, ki nas
pripeljejo do večje ozaveščenosti in odgovornost,
da sprejmemo nove izzive, ki jih od nas zahteva
naša prisotnost na Zemlji.
Več: www.sistemske-postavitve.com
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ
Ko otrok začne govoriti je njegova prva beseda, ki jo spregovori običajno mama. Beseda je mama je
prvinska beseda in nobena druga beseda se nas tako globoko ne dotakne in naredi premik v naši globini.
Ko jo slišimo ali jo izrečemo, postanemo znova otrok. Kdor je sprejel svojo mamo, je ljubljen in za druge
privlačen. Ključ do uspeha je v tem, da od svoje mame uspešno vzamemo to, kar nam je podarila,
ljubezen. Zato bomo v naslednji številki Sistemska zavedanja govorili o tem, kako pomembno je
jemanje ljubezni od mame za naš nadaljnji razvoj.

Foto: Pexel

