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"Nič ni boljšega od tega, kar je. Ni boljših staršev in družine od teh, ki
jih imamo, ni boljše prihodnosti od te, ki je pred nami. To, kar je, je
tisto največje. Sreča torej pomeni, da vzamem vse v svoje srce, takšno,
kot je - in tega se veselim."
Bert Hellinger, Leibes - Geschichten, 2006.
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I.

ZAVEDANJE ŽIVLJENJA

Kdaj se zavedamo življenja? Ko se nam na poti življenja nekaj posebnega dogaja, naj bo to nekaj zelo
dobrega, ali zelo hudega. Pogosto gre to zavedanje mimo nas. Zbudimo se takrat, ko se nas neka ovira
dotakne in se ne premakne. Mi vztrajno korakamo naprej, čeprav nas nekaj ustavlja. Lahko celo
dobimo veliko bušk, podplutb, ran in resno zbolimo mi, ali kdo
naših bližnjih. In mogoče se takrat zares ustavimo, da se
zavedamo življenja in kaj nam z ljubeznijo sporoča. Če smo
hvaležni oviri, nas celo osreči in se rodi nekaj novega. Iz več
podobnih izkušenj na poti življenja, so se rodila "sistemska
zavedanja življenja". Pred vami je prva številka mesečnega
biltena Inštituta za sistemske postavitve Sistemska zavedanja.
Hvaležno vas vabim, da se nam pridružite v zavedanju življenja
in svoje izkušnje delite z nami.
Foto: Urška Košir

Na fotografiji Nataša Čebulj
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II.

UVODNIK

 SISTEMSKA ZAVEDANJA
Pozdravljeni dragi bralci in bralke,
čemu mesečni bilten Sistemska zavedanja? V Inštitutu za Sistemske postavitve (ISP) smo se
odločili, da vam bomo poleg naših rednih informacij,

mesečno ponudili tudi nekaj sistemskih

zavedanj o življenju ter več o delovanju in projektih ISP.

Sedež Inštituta je od 1. marca na

Mencingerjevi ulici 7 v Ljubljani, kjer bodo potekale tudi različne delavnice in izobraževanja za
moderatorje družinskih in organizacijskih sistemskih postavitev ter drugi dogodki. V vsaki številki
bomo z vami delili tudi sistemske poglede in razmišljanja Berta Hellingerja, ki bodo povzeti iz
njegovih del. Hellinger je namreč oče metode Postavitev družine, ki temelji na izkustvu, da smo
uspešni šele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim družinskim sistemom. Zasnovana je na
fenomenološkem pristopu, ki ga je razvil s svojim dolgoletnim delom in je razširjena v več kot 40
državah po svetu.
Menim, da je pomembno, da se zavedamo svojega življenja in svojih korenin, to pa ni vedno lahko. V
življenju se večkrat srečamo s situacijami, ko ne vemo kako naj gremo naprej, ko obtičimo na mestu ali
pa zbolimo. Takrat iščemo vzroke, zakaj je temu tako, saj si vendarle vsi želimo imeti lepše, boljše in
bolj zdravo življenje. Tisti, ki že poznamo Hellingerjeva dela in njegovo metodo Postavitev družine
vemo, da nam lahko pomaga spremeniti pogled na življenje in da naredimo korak naprej. Metoda nam
pomaga razumeti tudi, zakaj nam nekaj v življenju ne gre dobro in potem nam je lažje. Pomaga nam
spremeniti pogled na življenje. Ko smo v svoji postavitvi, se pred nami razgrne nekakšen zgodovinski
zemljevid naše družine in postane nam jasno, da je zelo veliko stvari v našem življenju odvisnih od
naših genov, od naših staršev, in vseh prednikov. Drage bralke in bralci, naša prva številka je
namenjena predvsem osnovni predstavitvi metode Postavitev družine, o kateri bo spregovoril tudi
Hellingerjev učenec in docent Hellinger sciencie, Gerhard Walper. Predstavljamo vam del pogovora z
njim, ki je povzet po mojem članku, objavljenem v Večeru, 3. decembra 2016. V vsaki številki bomo
predstavili tudi izkušnje udeležencev, ki so se udeležili delavnic Inštituta za sistemske postavitve.
Tokrat sta za Sistemska zavedanja spregovorili udeleženki delavnice Gerharda Walperja v Opatiji
oktobra 2016. V mesečniku Sistemska zavedanja pa vas bomo obveščali tudi o aktualnih dogodkih in
projektih Inštituta za sistemske postavitve.
Damijana Žišt
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III.

O INŠTITUTU ZA SISTEMSKE POSTAVITVE IN NATAŠI ČEBULJ

Ustanoviteljica in direktorica Inštituta je Nataša Čebulj. S sistemskimi postavitvami se je srečala leta
2002 in jih samostojno moderira od 2008, ko je prejela certifikat Hellinger Sciencie. 2013 je prejela
tudi certifikat Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem za trenerja za moderatorje organizacijskih
postavitev in certifikat Carole Castillo (vodi Inštitut Berta Hellingerja v Venezueli) za moderatorko
rekonstruktivnih postavitev. Je članica Hellinger Sciencie v Sloveniji. Leta 2014 je ustanovila prvi
Inštitut za sistemske postavitve, edini, ki usposablja moderatorje za organizacijske in družinske
postavitve po metodi Berta Hellingerja v Sloveniji. Do sedaj se je v okviru inštituta usposobilo že 28
moderatorjev, trenutno se jih usposablja še 22. Pri Inštitutu sodelujejo tudi moderatorke prve
slovenske generacije organizacijskih postavitev, Katja Greif, Damijana Žišt in Janja Rebolj. Zavod
INŠTITUT ZA SISTEMSKE POSTAVITVE - ANSUS se ukvarja s sistemskimi, avtentičnimi in
metafizičnimi pristopi za celostni razvoj in zdravo življenje posameznikov, organizacij in družbe.
Glavni poudarek je na razvoju fenomenološke metode "sistemska postavitev", s katero želimo preko
izobraževanja in informiranja posameznikov, družin, organizacij, skupnosti, strokovnjakov in celotne
družbe, omogočiti, da preko sistemskega uvida vsi najdejo najustreznejšo pot za boljše, zdravo,
srečnejše in uspešnejše življenje. Najpogostejše dejavnosti, ki se izvajajo v Inštitutu so delavnice
Postavitev družine, Organizacijske postavitve, Rekonstruktivne postavitve, Sistemski coaching za
mlade, družine, odrasle in podjetnike ter Delavnice za krepitev in razvoj duha in telesa. Od ustavitve
smo v zavodu izvedli več kot 80 izobraževalnih delavnic sistemskih postavitev, katerih se je udeležilo
okoli 1000 udeležencev.
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IV.

OČE METODE, BERT HELLINGER

Foto: Inštitut Berta Hellingerja

Na fotografiji Bert Hellinger

Začetnik metode Postavitve družine je Bert Hellinger, teolog, filozof in psihoterapevt. Kot mladenič,
mobiliziran v nacistično vojsko, je Hellinger skusil vojno in vojno ujetništvo. Takoj po vojni je vstopil v
duhovniški stan in dvajset let kot katoliški misijonar preživel med Zuluji v Afriki. Tam je spoznal
drugačen pogled na človeka in njegovo dušo, kot je v navadi v naši zahodni kulturi, hkrati pa
prepoznal bistvo izkušnje biti človek. Ta leta so močno vplivala na njegovo poznejše razmišljanje in
delo. Po petindvajsetih letih je zapustil duhovniški stan in se posvetil študiju psihoanalize, pozneje
tudi skupinske dinamike, gestaltterapije in transakcijske analize. V svoji metodi je združil to znanje in
lastna spoznanja, pridobljena z raziskovanjem skritih vezi, vzorcev in zakonitosti, ki delujejo, kadar so
ljudje povezani v skupnosti. S svojim delom je temeljito pretresel psihoterapevtske kroge in ti imajo še
danes do njega in njegove metode izrazito bipolaren odnos: nekateri ji priznavajo globino in
učinkovitost, drugi jo zavračajo. V svojih temeljih namreč presega spoznanja in okvire današnje
znanosti. Kljub visoki starosti je Bert Hellinger še vedno vitalen mož in po svetu vodi seminarje o
postavitvah družine.
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V.

SISTEMSKI POGOVORI Z MODERATORJI DELAVNIC SISTEMSKIH
POSTAVITEV

 POMEMBNO JE, DA LJUBEZEN TEČE; INTERVJU Z GERHARDOM WALPERJEM

Foto: Damijana Žišt (Večer)

Na fotografiji Gerhard Walper

Gerhard Walper je od leta 1997 kot docent in član ekipe trenerjev Hellinger Sciencie eden
najtesnejših sodelavcev Berta in Sophie Hellinger. Je koordinator Hellingerjevih seminarjev in
odgovoren za supervizijo in usposabljanje trenerjev in moderatorjev v Nemčiji.
Kot profesor predava na Univerzi Jean Monnet v Bruslju, v okviru Hellinger Sciencie je trener in
supervizor za družinske moderatorje tudi v Italiji, na Poljskem, v Švici, Grčiji, Franciji, Rusiji in na
Norveškem.
O metodi postavitve družine po Bertu Hellingerju in o tem, kako deluje, sem se z Gerhardom
Walperjem pogovarjala v Opatiji oktobra 2016. Pogovor z njim je bil objavljen v Večeru, 3. decembra
2016.

Vzorec, ki se prenaša iz roda v rod
Ljudje mnogokrat iščejo odgovore, zakaj jim nekaj ne gre v življenju, zakaj imajo slabe odnose na
primer z mamo, očetom, bratom, sestro, partnerjem, zakaj so zboleli, ali zakaj je kdo v družini
alkoholik, zakaj ne obdrži službe ... . Morda odgovor iščejo pri različnih strokovnjakih in terapevtih, a
mnogokrat ti niso zadovoljivi. Izkustvo kaže, da smo v življenju lahko uspešni šele, ko smo v sožitju s
svojim družinskim sistemom. Da pridemo do uvida na zgoraj postavljena vprašanja in še druga, nam
lahko pomaga metoda postavitve družine po Bertu Hellingerju.
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Uvid v družinski sistem
Metoda je namenjena iskanju rešitev za težave v družini. Pomaga nam, da pridemo v stik z ljubeznijo,
ki nas resnično zdravi. S tem drugače sprejemamo sebe in svoje družinske člane. Uvid v družinski
sistem nam daje novo življenjsko moč.
Kaj je postavitev družine?
"Pri postavitvi družine posameznik zaupa svoj problem moderatorju, nato pa moderator ali tisti, ki
postavlja svojo družino (imenujemo ga stranka), izmed udeležencev na delavnici izbere predstavnike,
da predstavljajo njega, njegovo mamo, očeta, žive in mrtve brate in sestre, partnerja, šefa v službi,
sodelavce, ... . Odvisno od posameznikovega problema. Kar se dogaja kasneje, je težko opisati. Vse se
dogaja v tišini, predstavniki z gibanjem in nebesedno izražajo svoje občutke. Lahko bi rekli, da začasno
izstopijo iz toka lastnih življenj. Skozi njih gredo čustva, misli in občutki tistih, ki jih predstavljajo,
pokažejo se travme, ki so jih doživeli, kot tudi to, kakšna je bila njihova usoda. Na primer, če je bil
posameznik, ki ga nekdo predstavlja, alkoholik, ali da je bila predstavljena ženska spolno zlorabljena,
to predstavnik pokaže;" odgovarja Walper.
In kako je to povezano s strankino družino?
"V postavitvi se lahko vidi, na primer, da je bila članica strankine družine, babica, prababica ali druga
sorodnica nekaj rodov nazaj, nesrečna v ljubezni, da je imela probleme z moškimi. In stranka, ima iste
težave, a ne ve, zakaj. Pri postavitvi družine pa dobi odgovor na svoje vprašanje. Na vprašanje, kdo so
ljudje, ki prihajajo na postavitve družine, Walper pove: "Na delavnice prihajajo tako mladi kot stari,
vse do osemdeset let ali več, skratka ljudje, ki imajo probleme in bi radi vedeli, zakaj jih ti pestijo.
Zanima jih, kje v njihovem družinskem sistemu se je zataknilo, da imajo na primer slabe odnose z
mamo, očetom, bratom, sestro, imajo nesrečno partnerstvo, slabo zdravje, nimajo otrok, so neuspešni
v službi..."
Kako poteka postavitev družine?
Izvedemo jo tako, pravi Walper, da oseba, ki želi videti čustvene tokove in odnose v svoji družini in
tudi najti možnosti za spremembe, kot opazovalec oziroma opazovalka sedi v krogu drugih
udeležencev. Tako lahko opazuje, kar ji je bilo bolj ali manj prikrito v njenem življenju, in gleda z
drugačne,
širše
perspektive.
.
Ljudje, ki predstavljajo družino te osebe, prikažejo dogodke, ki so se dogajali v preteklosti, in tako
lahko stranka uvidi, kaj se je dogajalo in zakaj. Lažje razume, zakaj ji nekatere stvari ne gredo v
življenju, in vidi, kako bi to lahko spremenila. V trenutku, ko se lahko globoko priklonimo usodi ljudi,
ki smo jih obsojali, od njih nekaj hrepeneče pričakovali ali jih nismo mogli sprejeti ali imeti radi, se
razbremenimo in spremenimo. Zato se spremenijo tudi naši odnosi. O predstavnikih pa Walper iz
izkušenj pravi, da ljudje, ki v postavitvah družine nekoga predstavljajo, preprosto prevzamejo njegovo
energijo in se obnašajo kot ta oseba, postanejo del nje.
Na postavitev družine pogosto pridejo ljudje, ki jih pestijo različne bolezni, zato smo Walperja
vprašali, kaj se je pri tem najpogosteje pokazalo oziroma, zakaj ljudje zbolijo. Bert Hellinger pravi, da
bolezni ne obstajajo, temveč kažejo na ključne dogodke, po navadi travmatične, ki so se v preteklosti
zgodili v družinskem sistemu.

10
"Bolezen običajno kaže, da je bil nekoč v družinskem sistemu prekinjen tok ljubezni, da smo na
nekoga pozabili, da ga nočemo videti, da torej nekdo manjka. Na primer otrok, ker je bil splavljen ali je
majhen umrl, lahko gre za nekoga, ki ga je družinski sistem izključil, ga ni hotel več videti, ker je na
primer moril, posiljeval. Bolezen nas povezuje z izključenim družinskim članom. Kdo je bil to, se
običajno pokaže pri postavitvi družine. In potem izključenega družinskega člana z ljubeznijo in
spoštovanjem znova sprejmemo v svoje srce, da nam spet pripada, ljubezen pa znova steče."
Rak lahko pomeni veliko sovraštva
Mnogi zbolijo za rakom. Walper pravi, da ta bolezen, glede na številne postavitve družine, ki jih je
opravil, prizadene avtoagresivne posameznike, na nezavedni ravni lahko pomeni tudi, da so nagnjeni
k samomoru. "Na postaviti na primer izberem predstavnika, ki ponazarja bolezen, v tem primeru raka,
in vidimo, da se ta oseba obnaša zelo agresivno do sebe. Pokazalo se je že, da je bilo v družini, v kateri
ima nekdo raka, veliko sovraštva in nasilnih situacij, morda je kdo ubil drugega družinskega člana. In
ta jeza in konflikt, ki je lahko segal več sto let nazaj, se lahko kažeta v obliki raka pri potomcu takšne
družine. Ta oseba ima rada oba družinska člana, ki sta bila v sporu, na primer tistega, ki je moril, in
umorjenega, in to se v njej kaže kot konflikt med njima, torej kot agresija do samega sebe, običajno na
nezavedni ravni. Navzven pa se izraža kot bolezen," razlaga Walper.
Pomembno je, da ljubezen teče
Walper pri postavitvah družine predstavnikom večkrat reče na primer, sprejmi ga s spoštovanjem in
ljubeznijo, poslovi se od njega z ljubeznijo. Na vprašanje, zakaj je v družinskem sistemu, ki mu
pripadamo, tako zelo pomembno, da ljubezen teče naprej, Walper odgovori, da zato, ker smo v
družinskem sistemu z mnogimi svojimi družinskimi člani – seveda tudi drugimi ljudmi, na primer s
partnerjem, prijatelji - povezani z ljubeznijo. Ta pa se lahko izgubi, skrije, če je bil neki družinski član
zavedno ali nezavedno izključen iz družine, čeprav nam še vedno pripada. Če ga torej družinski sistem
noče videti ali sprejeti, ljubezen ne teče več naprej in to se kaže v težavah nekaterih družinskih članov.
Postavitev družine je namreč priložnost, da skozi predstavnike vidimo, kaj se je dogajalo v naši
družini, kaj je bilo skrito ali zamolčano, in o tem nič ne vemo, ker se je dogajalo nekaj rodov nazaj.
Pogosto so stranke zelo presenečene, tudi šokirane nad tem, kaj se je dogajalo v njihovi družini. Včasih
se pokaže neka družinska skrivnost, travma, o kateri se stranki ni niti sanjalo. Vedenje predstavnikov
v postavitvi pokaže marsikaj, za stranko pa je zelo pomembno, da na to osebo ali dogodek pogleda s
spoštovanjem in ljubeznijo."

Postavitev je le prvi korak k izboljšanju
Po postavitvi družine stranke pogosto pričakujejo, da se bo nekaj drastično spremenilo v njihovem
življenju, seveda na boljše, vendar se to zgodi šele čez čas.
Walper pravi, da je postavitev družine šele začetek nečesa novega v življenju, le prvi korak k
izboljšanju. To se lahko izrazi tako, da se zakonca, ki sta se pred postavitvijo družine pogosto
prepirala, ne prepirata več, morda se izboljša odnos med materjo in sinom. "Po postavitvi se lahko
pokaže, da je v družinskem sistemu znova zaživela skrita ljubezen, ko nam spet pripada nekdo, ki ga je
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naš družinski sistem izločil, ljubezen torej teče naprej. Kdaj bo v celoti zaživela, ne vemo, včasih prej,
včasih kasneje.
Postavitev družine nam pokaže pot, po kateri naj gremo naprej v svojem življenju, tudi če ne
verjamemo v moč postavitve družine. Življenje se nam spremeni, čeprav korak za korakom, nikoli več
ne bo tako, kot je bilo pred postavitvijo družine," sklene Walper.

Foto: Damijana Žišt (Večer)

Na fotografiji: Vedran Kraljeta, Gerhard Walper in Nataša Čebulj, Hellingerjevi učenci in moderatorji v Opatiji, oktobra 2016.
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VI.

OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE

O osebnih izkušnjah in učinkih smo se pogovarjali z udeleženci delavnic Postavitev družine. Tokrat sta za
Sistemska zavedanja o delavnici z Gerhardom Walperjem v Opatiji oktobra 2016 spregovorili Barbara
Zelenko in Darija Račnik.

 PRILOŽNOST, DA ZA TRENUTEK IZSTOPIM IZ SVOJE KOŽE
“Nekaj zanimivega je v njegovem pogledu. Domačega. Poznanega. Iz meni varne razdalje, tako od
daleč, neopazno, sem zaznala njegovo prisotnost tisto sončno sobotno jutro v Opatiji. Kot bi se za
trenutek ustavil čas. Pavza.
Priložnost, da za trenutek izstopim iz svoje kože in samo opazujem. Prisluhnem. Ljudje smo izredno
zanimiva bitja. V svoji domišljiji potujemo kamor želimo. To lahko vsak. Le za Trenutek si dovolimo
začutiti neizmerno majhnost našega ega (vedeti) in že smo v svetu brez omejitev. Saj vendar sami
izbiramo poti, mar ne? Smešno je, kako preprosto je.
Pa vendar se zdi, da nas zvestoba, pripadnost, navada, če želite, premami, da se znova prebudimo iz
“zasanjanosti“ kjer “back to reality hits in.“ Poznano? Tudi v letu 2016 sem se imela priložnost veliko
učiti. O sebi. O drugih. O tem kako enostavno je lahko življenje, ko si pustiš zaznati, kako prepletene so
naše poti. Verjetno mnogo bolj kot bi si lahko predstavljala v svojem najbolj “free-mind“ trenutku.
Pravzaprav težko opišem svojo izkušnjo. Raje slikam. In plešem. Pa vendar s kančkom “back to reality”
pristopa delim tale zapis, s katerim želim povedati le ENO: Zdravo, Tebi, ki bereš. Ja, čas je že bil, da se
spoznava. Jaz sem ti. In ti si jaz. Med nama je samo eno – ljubezen. Vsak od naju izbere sam. Med
ljubeznijo do življenja in ljubeznijo do smrti. To je edina resnica. Sama izbiram življenje. Vsak trenutek
znova. In ti?
Hvala in srečno, Barbara “
O Barbari Zelenko:“Trenutno najraje slikam, rišem, kuham in da, kadim. Zahajam v gozd, se

izgubljam med mestnimi ulicami in srečujem na-ključne ljudi. Preizkušam vina, občasno
preveč zapečem piškote in plešem po stanovanju. Veliko časa preživim v pisarni na
Dunaju. Zaposlena sem v turistični industriji. Če dobro pomislim, prodajam tudi svoje
sanje – tiste, nastale v trenutkih sanjarjenja s prstom po zemljevidu. Velikih življenjskih
načrtov nimam. Razen tega, da
P.S.: Občasno ne delam nič– priporočam :-). “
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 PREDVSEM SEM BOLJ MIRNA IN OPAŽAM, DA JE MOJ POGLED BOLJ SPROŠČEN

"Prvič sem slišala za družinske postavitve leta 2006, ko je bil mož Marjan slučajno na takšni postavitvi
pri Mateju Škufci, razumela, kaj točno to je, pa sem šele konec leta 2013, ko sem se prijavila na
izobraževanje za moderatorja Organizacijskih sistemskih postavitev pri Nataši Čebulj. Vedoželjna kot
sem, kljub temu, da sem se usposabljala za organizacijsko moderatorko, sem takoj pričela spremljati
tudi družinske postavitve. Od tega, da sem se jih udeležila kot obiskovalka do tega, da sem se nanje
kdaj prijavila kot stranka s svojo postavitvijo. Pred dobrim letom sem se odločila tudi za izobraževanje
na stopnji moderator družinskih postavitev, zaradi česar sedaj vse postavitve gledam širše, doživljam
jih kot udeleženka in hkrati kot učenka.
Priložnost, da s postavitvijo obdelam še eno svojo tematiko sem izkoristila tudi na eni od delavnic, ki
jo je v Opatiji lansko jesen vodil in izvajal Gerhard Walper. O njem sem pred tem že slišala marsikaj
navdušujočega in tudi sama sem ga doživela tako. Za osebe, ki imajo namero, da bi se poklicno
ukvarjali s postavitvami je po mojem mnenju obvezno, da doživijo Gerharda in njegov način dela. Če
bo kadarkoli prišel v Slovenijo, ali kam v našo bližino, se bom njegovega seminarja oz. delavnice z
veliko verjetnostjo udeležila. Zakaj?
Ker sem prepričana, da bo to ponovno izjemna izkušnja. Če na kratko opišem mojo izkušnjo v Opatiji.
Ves čas seminarja sem bila navdušena, kako Gerhard Walper izbira osebo, za katero bo izvedena
postavitev. Z mnogih postavitev imam izkušnjo, da moderatorji večinoma izvajajo postavitve po
vrstnem redu prijav ali pa na začetku naredijo nek vrstni red, kateremu nato celotna skupina sledi,
Walper pa je to počel ves čas po občutku. Ko je pričel z novo postavitvijo in so se nekatere osebe javile,
da bi želele narediti postavitev, je izbral točno tisto, ki je s svojim primerom v tistem trenutku zelo
močno učinkovala tudi name.
Po postavitvi boljši pogled
Prepoznala sem, kako se je Walper povezal s celo skupino in kako se me je vsaka izvedena postavitev
dotaknila na način, da sem lahko pogledala tudi lastne zamrznjene slike. Na delavnici sem delala tudi s
povsem svojim primerom in bil je zelo močno doživetje. Že od zgodnjega otroštva imam omejitev vida,
v trenutku ko sem delala postavitev in še sedaj, ko to pišem, je ta omejitev takšna, da ne izpolnjujem
zdravstvenih pogojev za podaljšanje vozniškega dovoljenja. Prej vajeni svobodnega premikanja iz ene
zemljepisne točke do druge s pomočjo avtomobilske vožnje, mi je to stanje vsake toliko časa
povzročalo frustracije.
Da je ta postavitev, kjer sem obravnavala omejitev vida, bila zelo močna, vem, ker tudi še sedaj tri
mesece po postavitvi, čutim njen pozitiven učinek na telesnem in čustvenem nivoju.
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Predvsem sem bolj mirna in tudi pri gledanju opažam, da je moj pogled bolj sproščen. Tega se morda
niti ne bi tako hitro zavedala, če mi ne bi že kmalu po tej postavitvi mož nekajkrat omenil, da imam
bolj mehak, sproščen in sijoč pogled. Da so oči na splošno bolj čiste in svetle.
Sama postavitev je bila burna in zelo povezana s predniki. Vseh podrobnosti se niti ne spomnim, ker
se je zame vse odvijalo precej hitro, sama pa sem najbolj izrazito v času postavitve doživljala občutek
nemoči in hkrati občutek, da nekih zadev ne smem videti in da mi jih tudi ni dovoljeno videti.
Postavitev je pokazala, tudi stvari, za katere zelo dobro vem, da so dejstvo. V mojem družinskem
sistemu je predvsem po mamini strani prisotna velika bolečina, saj je II. svetovni vojni v samo enem
dogodku hkrati bilo ubitih nekaj najbližjih družinskih članov. V postavitvi sem prepoznala, kako se je
del te travme prenesel tudi name. V tem je tudi odgovor, zakaj sem iz leta v leto imela vse večje
omejitve vida. V družini mojih staršev smo štirje otroci in krepka omejitev vida je pri prisotna pri treh.
S to omejitvijo sem se težko soočala, jo poskušala odpraviti na vse načine, se spopadati z njo. Po
postavitvi pri Waleperju sem to svojo omejitev sprejela. Spoznala sem tudi, da mi je v marsičem
prinesla tudi veliko pozitivnega, saj sem zaradi omejenega vida bolj razvila ostale čute zaznavanja,
vključno z intuicijo. Ta omejitev me je tudi že leta nazaj prisilila, da sem se pričala ukvarjati sama s
sabo. Po treh letih, kar poznam postavitve, sem tudi spoznala, da so postavitve pomemben del procesa
in da so večinoma začetek za osebno transformacijo, marsikaj pa moram narediti sama."
O Dariji Račnik: Bownova terapevtka, NLP Coach in trener, se skozi svoja
izobraževanja soočam z omejitvami, ki jih imamo, ko smo v umu. Naše telo deluje po
svoje in ne moremo ga preslepiti.
Z metodo sistemskih postavitev sem se srečala leta 2013, ko sem spoznala Natašo
Čebulj. Ko je povedala, s čim se ukvarja, sem se takoj odločila, da se vpišem v
izobraževanje, ko bo razpisano. V začetku leta 2014 sem začela obiskovati
izobraževanje za moderatorja organizacijskih sistemskih postavitev po metodi Berta
Hellingerja. V letu 2015 sem zaključila in se leta 2016 odločila, da se vpišem še na
izobraževanje za moderatorja družinskih sistemskih postavitev. V tem izobraževalnem
procesu se naučim mnogo novega, hkrati pa ob obilici praktičnih vaj, spoznavam in obravnavam travmatične dogodke
svojih družinskih sistemov, ki so vplivale na moje poslovno – poklicno področje. Zaključila sem prvi letnik in odpiram
svoje čute za nova znanja in spoznanja..
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VII.

KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE

Seminar POSTAVITVE V TIŠINI: PO KORAKIH DO
DUŠE, PO KORAKIH DO SREČE, od 31. marca do 2.
aprila 2017 na Bledu v Hotelu Park. Gerard
Walper nas bo s svojim moderiranjem popeljal skozi
gibanje, ki vključi, kar je bilo izključeno v našem srcu,
naši duši in telesu, se ponovno spomnimo pozabljenih
in izločenih ter se z njimi povežemo v ljubezni. Ko nas
prežame globoka ljubezen, prenehamo obsojati in
odpremo svoje srce za vsakogar točno takšnega kot
je, ter zase takšni kot smo in za naše življenje takšno
kot ga živimo. Več: www.sistemske-postavitve.com

Delavnica KAKO NAŠ USPEH LAHKO SLUŽI SREČI
IN KDAJ NAS ONESREČI?, 12. aprila 2017 od 16. do
18. ure - ob otvoritvi nove lokacije Inštituta za
sistemske postavitve na Mencingerjevi ulici 7 v
Ljubljani, vodijo Nataša Čebulj in sodelavke Inštituta
za sistemske postavitve. Delavnica je namenjena
vsem, ki imate namen uspeti v življenju in hkrati
ohraniti osebno srečo.
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 26. do 28. aprila 2017, Zreško
Pohorje. Vodijo Nataša Čebulj in sodelavke Inštituta
za sistemske postavitve.
Rekonstruktivne postavitve 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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VIII.

NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH
ZAVEDANJ

Mnogi otroci od svojih staršev nekaj prevzamejo, da bi jim pomagali. To vse se dogaja iz ljubezni, vendar iz
slepe ljubezni. Ta slepa ljubezen vodi do vedenja, kot je odvisnost, ogrožanje samega sebe, bolezni in do
agresivnega obnašanja. Vendar je vse je to otrokov poskus, da bi od staršev nekaj prevzel nase.
V naslednji številki Sistemska zavedanja vam bomo predstavili temo bolezni in odvisnosti naših otrok. Z
Natašo Čebulj bomo govorili o tem, kako se soočiti z boleznimi in odvisnosti naših otrok ter kaj nam
govorijo o našem drużinskem sistemu in kje lahko najdemo rešitev.

