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“Najsrečnejši je otrok na materinih prsih.
Obstaja še kaj srečnejšega od te telesne povezanosti?
Najsrečnejši smo v povezavi z našo mamo, in potem s svojim očetom.
Med tokom našega življenja se je morda zgodilo kaj, kar nas je odvojilo
od naše mame. Potem smo postali prazni, brez mame smo prazni.
Takrat nam nekaj zelo manjka.“

Bert Hellinger v knjigi Sreča, ki ostane.
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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 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
ZAPUŠČENI OTROCI POTREBUJEJO TRDEN OBJEM
Pozdravljeni, drage bralke in bralci sedme številke mesečnika Sistemska zavedanja, ki ga izdajamo v
Inštitutu za sistemske postavitve.
Tokrat bomo govorili o starših in otrocih in o tem, kako zelo je pomembno, da se ne prekine tok ljubezni
med njimi, še posebej med otrokom in mamo.
Z dr. Jasno Hrnčić iz Beograda smo se pogovarjali o zapuščenih otrocih in tistih, ki jih psihično in fizično
zlorabljajo drugi, najpogosteje starši. In kaj to pomeni za nadaljnji razvoj otroka, še posebej, ko odraste,
ter kako se mu pri tem lahko pomaga s sistemskimi družinskimi postavitvami.
Prekinitev toka ljubezni med otrokom in starši, še posebej mamo, je najpogosteje, ko biološki starši
zapustijo svojega otroka iz različnih razlogov, lahko so umrli ali zaradi nekih drugih vzrokov.
Lahko pa so ga zapustili samo za dan ali dva, ker je bil na primer otrok v bolnišnici in starši,
še posebej mama, ni smela biti z njim tam..
Tudi v tem primeru se otrok počuti zapuščenega, pravi psihologinja in moderatorka družinskih
postavitev dr. Hrnčićeva. Daljša je faza odsotnosti bioloških
staršev, še posebej mame, bolj se otrok počuti zapuščenega.
Pri ponovni vzpostavitvi toka ljubezni med starši, še
posebej mamo in majhnim otrokom, zelo pomaga holding
terapija oziroma terapija objemov. V odraslem življenju pa
sistemske družinske postavitve.
S strokovnjakinjo smo govorili tudi o tem, kaj za otroka
pomenijo drugi starši, če so ga biološki zapustili.
Za otroka so, ne glede na to, kako skrbni so rejniški starši
ali tisti, ki so ga posvojili, najpomembnejši njegovi biološki
starši. Otroku je treba povedati, da je posvojen.
Otrok v novi družini ne more biti srečen in se ne počuti
sprejetega, če se njegovi drugi starši v srcu ne povežejo z
njegovimi biološkimi starši.
Oni so namreč tisti, ki so otroku dali življenje in so zanj
najpomembnejši, ne glede na to, kaj se je kasneje dogajalo z
njimi in otrokom, še posebej mamo in otrokom.
Damijana Žišt
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II. ZAPUŠČENI IN ZLORABLJENI OTROCI

Foto: Pexels

Tisto, kar je najpomembnejše, kar otroci dobivajo od svojih staršev, ne glede na to, ali so dobri ali slabi,
morda so jih celo zapustili, je njihovo življenje. S tem, ko otroci sprejemajo življenje od svojih staršev, ki
so si jih sami izbrali, jih otroci sprejemajo kot edine prave starše. Zato med otroki in starši obstaja
velika ljubezen.
Razlika med drugimi odnosi, ko naj bi šlo za enakovredno ravnovesje med dajanjem in prejemanjem, je
v odnosu med staršema in otrokom razlika. Starši otrokom dajejo ljubezen, otroci jo sprejemajo. Ko
otroci sprejmejo življenje od svojih staršev, sprejemajo toliko, kot so njihovi starši prejeli od svojih
staršev. Ljubezen med starši in otrokom teče, ko otrok ceni življenje, ki sta mu ga dala starša in ko
sprejema starša takšna, kot sta, saj sta zanj najboljša starša.
Starša pa otroku ne smeta dati tega, kar sta si sama s svojimi dejanji povzročila, na primer dolgove,
obveznosti, preživete krivice in tudi ne bogastva, ki so si ga pridobili na nezakonit način. To gre za
stvari, ki niso podedovane.
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Ko dajo straši otrokom nekaj, kar je zanj škodljivo, je prizadeta ljubezen, ki teče med staršem in
otrokom. Starši so po svoji najboljših možnostih dolžni skrbeti za svoje otroke, da se počutijo varne in
zaščitene.
Nevidljivi zakoni ljubavi (Hellinger, Bert, 2015. Nevidljivi zakoni ljubavi. Zagreb, Udruga za psihološko
sistemsko djelatnost.
Prekinjen tok ljubezni
Vsak otrok ima oba starša in oba tudi potrebuje. Posebej pogosta otroška travma je prekinitev ljubezni
do staršev, od mame ali očeta, še posebej pa od mame. Če ljubezen ne more priti do cilja, torej od
staršev do otroka, postane otrok žalosten ali jezen. To se zgodi zapuščenim otrokom. Če se želijo
zapuščeni otroci, ko odrastejo, navezati na nekoga, je to zanje zelo težko ali pa celo nemogoče, saj se v
njih prebudi spomin na prekinitev starševske ljubezni, še posebej, če gre za mamo. In ko nekoga
spoznajo in bi se radi navezali nanj, se zaradi spominov na prekinjen tok starševske ljubezni vrnejo
nekaj korakov nazaj v svojem življenju, namesto da bi šli naprej. Bert Hellinger, oče metode postavitve
družine, pravi, da zgodaj prekinjen tok ljubezni lahko najboljše znova vzpostavi prav otrokova mama.
Pri majhnih otrocih mami to lahko uspe, da ga močno objame z rokami in stisne k sebi, dokler se
prekinjen tok ljubezni, ki se je spremenil v jezo in žalost, ponovno ne odpre kot ljubezen in hrepenenje
ter steče k mami. Ko se to zgodi, se otrok v maminih rokah popolnoma sprosti. Tudi odraslemu otroku
lahko mama z objemom pomaga do ponovne vzpostavitve toka ljubezni. Vendar se je treba takrat vrniti
nazaj v čas, ko je bil tok ljubezni prekinjen. To lahko storimo s pomočjo družinskih postavitev. Če takšen
otrok nima staršev, ga lahko objame nekdo, ki mu je zelo blizu ali predstavnica za njegovo mamo.
Sreča, ki ostane (Hellinger, Bert, 2008. Sreča, ki ostane. Ribnica, Korenine in krila.)
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III. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV
- BIOLOŠKI STARŠI SO ZA OTROKA NAJPOMBNEJŠI: INTERVJU Z DR. JASNO HRNČIĆ

Foto: Damijana Žišt

Dr. Jasna Hrnčić iz Beograda je profesorica na Fakulteti za politične vede v Beogradu, psiholog,
doktorica medicinskih znanosti, vrsto let se ukvarja s psihoterapijo, zadnjih pet let pa se ukvarja tudi s
sistemskimi postavitvami kot terapijo izbora.
Z njo smo se pogovarjali o tem, kako pomembni so odnosi med biološkimi starši in otroci ter kaj se
zgodi z otroki, če so jih biološki starši zapustili ali pa če jih psihično ali fizično zlorabljajo. V naslednji
številki mesečnika Sistemska zavedanja pa bomo objavili drugi del intervjuja z dr. Hrnčićevo, kjer bo
spregovorila o spolnih zlorabah otrok in kakšne so posledice teh kaznivih dejanj nad otroki ter o otrocih,
ki so se rodili materi, ki je bila posiljena. Naša sogovornica pa je povedala tudi, kako lahko takšnim
otrokom, ko odrastejo, pomagajo sistemske družinske postavitve.

Zapuščeni in zlorabljeni otroci imajo v življenju zaradi tega veliko travm in nosijo v sebi veliko
bolečine. Kaj se dogaja z zapuščenimi otroci? Kakšen je njihov odnos do bioloških staršev in
rejniških, če jih imajo?
“Pri zapuščenih otrocih se pogosto dogaja, da ostanejo brez staršev, ker jih ti že ob rojstvu zapustijo.
Predvsem je za otrokovo preživetje pomembna mama. Če otroka po rojstvu zapusti, lahko umre, ker
nihče ne skrbi zanj. Zato je za takšnega otroka najpomembnejše preživetje. Nekateri zapuščeni otroci
dobijo druge starše, rejnike ali posvojitelje, nekateri pa ostanejo v domovih za otroke brez staršev.
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Otroci, ki jih biološki starši, predvsem mama, zapustijo, in kljub temu preživijo, ker drugi skrbijo zanje,
se srečujejo z zapuščenostjo. Govorimo o njihovi reakciji na zapuščenost, najprej seveda od svojih
bioloških staršev, še posebej mame. Zapuščenost pri otrocih poteka skozi različne faze. Prva faza je bes,
ki s kaže skozi otrokov jok, kričanje, ker hoče biološko mamo in očeta. Če ju ne dobi, sledi naslednja faza,
ki se imenuje faza obupa. Otrok je majhen in nemočen in ne ve, kaj naj stori, da bi se starši vrnili in
skrbeli zanj. Ta faza je zelo boleča za otroka. Če se starši v tej fazi pojavijo in skrbijo za otroka, ne pride
do naslednja faze, sicer sledi. Po angleško se imenuje detachment in pomeni čustveno odvajanje oziroma
ločitev od staršev. Otrok se popolnoma zapre vase in je čustveno nesposoben sprejeti biološke starše,
četudi bi se v tej fazi pojavili. Otrok jih zaradi prevelike bolečine, zaradi zapuščenosti ni več čustveno
sposoben sprejeti, gre za preveliko odmaknjenost od staršev. In sicer zato, ker otrok ne želi znova čutiti
bolečine, ki jo je čutil, ko so ga zapustili. Zavedati se je treba, da imajo otroci veliko močnejša čustva kot
odrasli, zato je tudi bolečina ob izgubi staršev zelo velika. Otroci se sicer lahko kasneje navežejo na tiste,
ki skrbijo zanje, vendar nikoli ne tako, kot bi se na svoje biološke starše. V domovih za zapuščene otroke
zanje skrbijo različni zaposleni in zapuščen otrok se po navadi naveže na eno osebo. Če ta oseba otroka
zapusti, ker na primer zamenja službo, gre otrok znova skozi vse tri faze zapuščenosti. In potem se
kasneje v življenju veže spet na drugo osebo, ki ga zapusti, in spet gre otrok skozi vse tri faze
zapuščenosti in tako naprej. Vendar so vse tri faze, ko jih otrok znova in znova doživlja, zanj manj
boleče, kot je prva, ko ga zapustijo biološki starši. In na koncu pride do tega, da se otrok, ki lahko med
tem odraste, ni več sposoben čustveno vezati na nikogar. Govorimo o nesposobnosti za empatijo.
Osnova empatije je čustveno vezanje za druge ljudi. Tako zelo ranjeni in prizadeti ljudje lahko v odrasli
dobi postanejo psihopati, saj so bili v zgodnjem otroštvu zelo hudo ranjeni. Zapuščeni otroci imajo
problem se na nekoga iskreno navezati. Ko odrastejo, sicer mnogi najdejo partnerja, vendar imajo
problem, ker se bojijo imeti otroke in postati starši. Nimajo namreč dovolj topline in ljubezni za svojega
otroka, saj ju sami niso dobili od svojih staršev. Takšen vzorec zapuščenosti se lahko prenaša iz
generacije v generacijo neke družine.

Zato je za zapuščenega otroka od bioloških staršev zelo

pomembno, da se mu čimprej najde ljubeča družina, ki bo skrbela zanj.“
Kaj drugi ali nadomestni straši predstavljajo zapuščenemu otroku?
“Druga družina oziroma drugi starši se morajo zavedati, da so otrokovi drugi, in ne prvi starši, četudi
morda za otroka skrbijo od njegovega ranega otroštva. Zavedati se morajo, da so otrokovi biološki starši
prvi, ne glede na to, kakšni so bili, in četudi so zapustili svojega otroka. Lahko so tudi umrli.
Če si drugi starši res želijo imeti radi tega otroka, morajo v svojem srcu iskreno sprejeti otrokove
biološke starše. Sicer jih otrok nikoli ne bo sprejel v svojem srcu. Zelo pomembno je otroku tudi
povedati, da je posvojen, ker otrok mora vedeti, da starši, ki skrbijo zanj, v resnici niso njegovi pravi
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starši. Zato je tudi velika napaka držav, ki ne dovolijo posvojenemu otroku, da bi izvedel, kdo so njegovi
biološki starši. Otrok ima pravico vedeti čigave gene nosi, kdo sta njegova mama in oče. To je človekova
osnovna pravica.“
Ali se lahko otrok počuti zapuščenega tudi, če ga sicer zelo ljubeča mama zapusti za nekaj dni,
ker je bila na primer ona v bolnišnici ali pa je bil tam otrok?
“Seveda, tudi na takšen način se lahko otrok počuti zapuščenega. Majhni otroci nimajo občutka za čas,
ne vedo, ali jih je mama zapustila za nekaj ur ali nekaj dni, ker je šla v bolnico, službo ali kam drugam za
kratek čas in ga je takrat na primer pustila v varstvu pri svoji mami. Ali pa, ker nekateri mladi starši ne
razumejo resne odgovornosti biti starši in dajo majhnega otroka v varstvo svojim staršem in gredo na
primer sami za nekaj dni na dopust.
Majhen otrok ne razume, da se bo mama vrnila, počuti se zapuščenega. In to lahko pomeni za otroka
travmo. In tudi pri takšnem otroku nastopijo faze, ki so značilne za zapuščene otroke, o čemer smo
govorili malo prej. Zato je zelo pomembno, da če gre otrok v bolnico, da lahko gredo z njim starši,
predvsem mama, da se ne počutijo zapuščenega. Otrok mora starša videti pred operacijo in takoj po
njej, ko se zbudi in je še omamljen od narkoze in ga boli, in sicer zato, da ne dobi občutka zapuščenosti.
Zato je v takšnih primerih, ko se otrok počuti zapuščenega, zelo pomembna holding terapija oziroma
terapija objemov.
Staršem se priporoča, da gredo skupaj z otrokom na omenjeno terapijo. Mama v objemu trdno drži
otroka, oče objame oba. Če oče ne more ali ga ni, naj gre z mamo nekdo od njenih bližnjih, sorodnikov
ali prijateljev. Mamin objem mora biti zelo močan, ne glede na to, kako se otrok, ki se počuti
zapuščenega, temu upira. Objem mora trajati tako dolgo, da se otrok sprosti v maminem objemu, ker to
pomeni, da se je znova vzpostavila čustvena vez med njima.
Takšna terapija se svetuje staršem, čimprej, ko je mogoče po tistem, ko je bil otrok ločen od njiju, čeprav
le en dan.“
Kaj pa se dogaja s trpinčenimi oziroma zlorabljenimi otroci, kako hude rane in travme jim
povzročajo tisti, ki jih trpinčijo? Kako pomagati takšnim otrokom?
“Najhujše je za otroka, ko ga zlorablja oziroma trpinči njegov starš, ne glede na to, ali gre za psihično ali
fizično nasilje. Ko je do otoka nasilen starš oziroma roditelj, so zlorabe in bolečine veliko večje, kot če jih
trpinčila neka druga oseba. Kajti otroci imajo starše iskreno radi in oni jih lahko najbolj prizadenejo.
Prizadene in hudo rani jih nekdo, ki bi jim moral dajati največ ljubezni, to sta njegova mama in oče.
Starši so tisti, ki morajo skrbeti za otroka in mu dajati občutek varnosti, ne pa da so do
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otrok nasilni. Včasih so zdravniki šokirani, ko vidijo, kako zelo hudo so pretepeni otroci in kakšne
poškodbe imajo. Otroci, ki jih starši tepejo – bolj pogosto je to oče, ni pa vedno tako, se lahko na nasilje,
ki ga doživljajo, odzovejo na dva načina. Lahko se identificirajo z nasilnim staršem in se potem sami v
svojem življenju nasilno obnašajo do drugih. To je bolj značilno za fantke, ki so jih starši trpinčili. Ali pa
se postavijo v pozicijo nemočne žrtve in v njej ostanejo tako dolgo, dokler ne odrastejo in si poiščejo
pomoč. Nekateri si je žal nikoli ne poiščejo. V takšno vlogo se pogosteje zatečejo trpinčene deklice.
Pogosto je na primer nasilen oče, ki tepe svoje otroke, nasilen tudi do svoje žene. Seveda pa se dogaja
tudi, da so mame zelo nasilne do svojih otrok, vendar je to redkeje. Otroci, ki jih pretepajo starši, se po
navadi že od ranega otroštva srečujejo z nasiljem. Pogosto imajo otroci občutek krivde, da so oni krivi,
ker jih na primer oče tepe, ker niso bili dovolj dobri, ker niso nekaj naredili, kot bi si želel oče in
podobno. Ko otrok suša krivdo prevzeti nase, postane večji kot njegov starš, ki je nasilen do njega. Zato
je pomembno vedeti, da otrok ni nikoli kriv, kriv je tisti starš, ki otroka pretepa, in tudi tisti drugi, ki to
ve, in tega nasilja ne prepreči.
Posledica starševskega nasilja do otroka je, da takšen otrok, ko odraste, nima zaupanja v ljudi, pogosto
se znajdejo v konfliktnih situacijah, tolerirajo nasilje, ker so ga bili sami deležni doma. Trpinčene ženske
si pogosto najdejo partnerja, ki je nasilen do nje, trpinčeni moški so pogosto nasilni do drugih, do svoje
žene in otrok.“

Kako lahko takšnim otrokom v odrasli dobi pomagajo sistemske družinske postavitve?
“Na družinskih postavitvah se lahko pokaže, da je kontakt na primer zapuščenega otroka s starši, še
posebej mamo, zelo pomemben za razrešitev njegovega problema, ki ga ima v življenju zaradi
zapuščenosti. Kontakt z mamo lahko klient vzpostavi tako, da ga predstavnica za njegovo mamo močno
drži v objemu, predstavnik za njegovega očeta pa drži mamo in otroka v objemu. Klient se maminemu in
očetovemu objemu lahko močno upira, lahko brca, grize, lahko je v fazi odpora. Mamin in očetov objem
lahko traja dalj časa, tudi uro ali dve. Ko se klient v maminem naročju umiri in se sprosti, je postavitev
dosegla svoj namen, klient je znova našel vez s svojo mamo, ki jo je na primer izgubil kot zelo majhen
otrok, ko ga je mama ali oba starša zapustila.“
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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 postavitev spregovorila Sabila Nidorfer in
Jožica Balan.

- MOJA ODGOVORNOST JE, DA SEM SREČNA
Sibila Nidorfer: “Pred sedmimi leti so mi tri različne osebe v kratkem času povedale za sistemske
družinske postavitve. Poiskala sem delavnice in bile so celo v Mariboru! Nisem ravno naštudirala, kam
grem. Spomnim se, da sem se v skupini in pri izvajanju počutila prijetno, kar mi je pomembno, da
pridem še naslednjič.
Družinske postavitve in primeri udeležencev, ki so postavljali, so mi bili vedno zanimivi in so še mi
vedno znova. Predvsem to, ker res nikoli ni bilo tako, kot sem si kot opazovalka predstavljala, da bi lahko
bilo. In seveda je tudi razplet za tistega, ki postavlja, v večini drugačen od možnega predstavljivega.
Mesto za izvajanje delavnic je Nataša Čebulj dokaj hitro po mojem srečanju s postavitvami preselila na
lokacijo, kjer sem zaposlena. Takrat sem hodila na postavitve skoraj vsak mesec. Okolje je bilo domače, v
skupini vedno nekaj sodelavk, sodelavcev, Tončka je skuhala malico. Spoznala sem veliko drugih
prijetnih ljudi in vedno znova spoznala kaj novega ali dobila potrditev za nekaj, kar se mi je zdelo
samoumevno, a morda vedno ne velja tako v našem okolju.
Postavitev ni čudežna palčka
Teorijo sistemskih postavitev družine sem že od samega začetka povezovala s študijem relacijske
družinske terapije. Izkušnja je zagotovo različna, vendar so mnoge skupne točke. Tako postavitev nisem
nikoli jemala kot čudežne palčke, ko nekaj “postaviš“ in se bo vse rešilo. Pomeni vsakodnevno delo na
sebi, včasih tudi po milimetrih.
Zato vedno težko rečem, kaj se mi je po postavitvah spremenilo. Ne vem, kako bi bilo, če se ne bi srečala
z njimi. Kot predstavnica sem imela možnost začutiti različne situacije, občutke, osebe … To mi je zelo
močno izkustvo. V enem obdobju mi je bilo dobro, ker sem imela kot predstavnica vloge, ko sem se veliko
jokala.
V mojem življenju se mi zdi, da sem si redkokdaj upala jokati pred drugimi. Danes me ni več sram, če mi
pritečejo solze pred ljudmi.
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Bile so vloge, ko sem morala pokazati in izraziti jezo, tudi tako močno, da sem koga želela brcati ali ubiti.
In zdaj si v svojem vsakdanjem življenju upam priznati, da sem kdaj na koga res jezna, da bi ga tudi
zbrcala in da s tem ni nič narobe.
Seveda nikogar ne zbrcam, ampak vem, da je tudi jeza čustvo, ki pride in gre. V veliko vlogah sem bila
predstavnica kot splavljen otrok. Ne vem zakaj, poznam pa tisti občutek, ko si otrok, duša res želi priti
na ta svet, pa mu iz kakršnega koli znanega ali nepoznanega razloga, ne dovolimo. In kako zelo ostane
energija tega otroka nekje tukaj, okoli nas. In kako zelo smo med seboj povezani, pa se tega sploh ne
zavedamo. Pa ne samo ljudje, tudi narava in okolje, kjer živimo! Tudi to mi je bila ena od močnih
izkušenj, da ima okolje okoli nas močan vpliv, bi rekla kar pritisk.
Kot predstavnik dobim uvide
Imela sem že nekaj svojih postavitev. Včasih sem bila kar zmedena, kaj pa naj zdaj, kaj je naslednji
korak?! Postavitve so mi všeč, ker totalno zmedejo moj razum in se moram zelo učiti zaupati, prepustiti
in hkrati sprejeti odgovornost za svoja dejanja, kakršnakoli že so.
Metoda mi je všeč, ker kot predstavnik ne rabiš razmišljati, ne smeš imeti namena, niti strahu in ja, niti
ljubezni. In vsaka reakcija kot predstavnika je prava, spada nekam v tisto zgodbo. Vedno me fascinira,
ker kot predstavnik dobim uvide, kaj je naslednji korak. Morda bi to šlo v vsakdanjem življenju, če bi
znala počasi dihati, počakati na mestu … Ah, ampak življenje je tudi, da se kdaj spotaknem in sem
prehitra.
Zaradi “postavitev“ sem doživela tudi dva večja potovanja, v Peru in na Florido, kjer sem se tudi udeležila
seminarja, delavnic sistemskih postavitev družine. Zelo so bogate izkušnje doživeti še druge
moderatorje iz drugih držav in na drugih celinah. Postavitve niso povsod enake, saj smo tudi ljudje
različno odprti in dovzetni za to metodo. V obeh državah se spomnim, da so bile postavitve veliko bolj
dramatične, polne zgodb, pretresov in čustev. Čeprav skozi leta vidim, da se je morda metoda malo
preoblikovala, prilagodila ali karkoli.
Na mojem začetku smo prav tako imeli dooolge postavitve z veliko zapleti in razpleti. Danes pa so
doživeti močni efekti v krajšem času in tudi ni več toliko intenzivnih čustvovanj. Pri različnih
moderatorjih mi je všeč, ko je zaznati, da so vložili še svoje delo, dodali postavitvam kanček svoje
osebnosti. Po sedmih letih še občasno vedno grem na delavnice k Nataši Čebulj in v delu vidim tudi njeno
rast, izpopolnjevanje in človečnost. Z občudovanjem vedno gledam ljudi, ki pridejo prvič na delavnice in
imajo postavitev in so navdušeni ter ganjeni. Takrat se še bolj zavem vrednosti, da sem spoznala tudi to
metodo.
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Vse je v redu
V vsakdanjem življenju bi včasih najraje kar vsak dan naredila kakšno postavitev, ko mi ni več nič jasno.
Hehe in po postavitvi, bi mi bilo še manj. Zato sem si iz postavitev za vsak dan potegnila to, da je vse v
redu, da je velikokrat večji namen nad vsem dogajanjem. Da je kateri dan na preizkušnji tudi moja
osebna vera, kako bom zdržala katero situacijo, ko bi najraje pobegnila, ker si ne upam narediti
naslednjega koraka. In po izkušnjah s postavitvami že vem, da je za tem strahom lahko nekaj zelo lepega
in da ta strah sploh ni nujno, da je moj. Moja je odgovornost, da sem srečna.“

Sibila Nidorfer: “Sem diplomirana socialna delavka, magistra zakonskih družinskih študij,
zaposlena v VDC POLŽ Maribor. Rada delam in sem z ljudmi, na kavi, v naravi ali v
vsakodnevnih obveznostih in lepih druženjih, ker smo zanimiva in pisana bitja. Veselijo me
gibanje, tek, hoja, družabni skupinski športi, prav tako ustvarjanje ročnih del s pletenjem in
kvačkanjem, dobra sprostitev je tudi delo na vrtu in učenje o naravi, ki je vsako leto malo
drugačna. Ko je kdaj priložnost, rada poletim doživeti še druge kulture, ko pa ne, pa so tudi
domači kraji vredni raziskovanja.“

- BITI ZVESTA SEBI
Jožica Balan: ““Z družinskimi postavitvami sem se srečala leta 2003.
Preko prijatelja sem dobila kontakt z Matejem Škufco, ki je bil moderator družinskih postavitev.
In tako se je vse začelo. Brez da bi imela kakšno posebno vprašanje zase, sem takrat začutila, da moram
sama doživeti družinske postavitve.
Nisem pa želela ničesar vedeti vnaprej, kaj metoda družinske postavitve sploh je, kako deluje in kaj se z
njeno pomočjo razrešuje.
Preprosto sem “padla“ v sistem postavitev. Prvi dan in prva postavitev je bila zame "čudež", saj sem
"imela" vlogo prababice (stare preko 90 let). Vloga me je obdarila z globino zaznave, vedenjem modrosti,
zavedanjem vsega ...
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Postavitve so mi spremenile življenje
Moja prva postavitev je bila naslednji dan. Še vedno nisem imela vprašanja zase. Zato smo postavili
mene samo. Tok dogodkov je pokazal, da sem zelo povezana z mojim starejšim bratom, ki je bil star le
šest dni, ko je zapustil to obliko bivanja.
Zame je pa še vedno obstajal, saj sem se kot punčka igrala bolj fantovske igre, imela fračo in drugo.
Kot odraščajoča punca sem občudovala malo večje fante in vedno pričakovala, da se bo nekoč moj veliki
brat vrnil. In res se je, na moji prvi postavitvi, srečala sva se, si podelila drug drugega in se poslovila. Šele
po tej izkušnji sem dobila svoje tretje mesto v družini in spoznanje, kdo v resnici sem in kje je moje
mesto, kam spadam v družini. Po postavitvi je moja zmeda okoli tega je zginila.
Nato sem več let sodelovala na družinskih postavitvah, imela sem veliko izkušenj.
Glede lastnih postavitev se je dogajalo tako, da sem se zanje sproti odločala, ko se je pokazalo, da je
potrebno, da se na kakšen konflikt ali moj problem "pogleda" širše in globlje.
Postavitve so mi povsem spremenile dojemanje življenja. Spoznala sem globoko pripadnost moji družini
in našo povezanost med seboj. V meni se je prebudilo večje sočutje, sprejemati sem začela drugačnost
ljudi okoli sebe.
Sčasoma se je moje "obsojanje", ker sem imela možnost širše zaznave, spremenilo v sprejemanje
življenja, takšno, kot je. Svet navidezno neviden, je postal meni viden.
Hkrati pa se je moja intenzivnost doživljanja čustev, preoblikovala v opazovanje življenja in dogodkov
na manj dramatičen način. Našla sem stabilnost v sebi. Zavedam se bolj sebe same in tega, kjer so moje
meje, do kod lahko posegam, da je še varno zame in za druge.
Moja "zvestoba" drugim, živeti za druge, pomagati drugim, pomagati tudi tam, kjer te nihče ne prosi za
to, je dobila novo obliko "biti zvesta sebi."
Živeti za druge
Spoznanje, da sem večino življenja služila drugim, doma, mami, očetu ..., v službi sistemu, sem
dokončano dojela na delavnicah, ko sem se izobraževala za moderatorja za organizacijske postavitve.
Za izobraževanje sem se odločila, ker sem želela razširiti moj vpogled v tok dogajanja v moji službi. Med
drugim me je zanimalo kako to , da se ravno meni dogajajo "krivice" in podobno. Na izobraževanju sem
spoznala, kje so moje meje, do kod lahko posegam, da je še varno zame in za druge.
Zdaj sem preprosto hvaležna, da lahko delim sebe tukaj na Zemlji. Včasih je to imelo zame veliko težo.
Zdaj tega ni več. Spremenilo se mi je zaznavanje in dojemanje življenja.
Odprla so se mi vrata, skozi katera sem vstopila. Za njimi je več svobode, hvaležnosti, radosti in
sprejemanja vsega, kar je.
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Hvaležna sem vsem, ki so mi na tej poti spoznanja pomagali videti "nevidno", zaznati brezpogojnost
sprejemanja, čutiti brezmejnost širine, povezati nepovezanost v enost, čutiti ljubezen, ki ničesar ne
pričakuje ...
Izredno pa sem hvaležna vsem svojim učiteljem, ki sem jim imela čast spoznati v živo in doživeti
njihovo delo, in sicer Bertu Hellingerju, Mateju Škufci, Nataši Čebulj, Gerhardu Walperju, Jan Jakobu
Stamu, Karlu Stromarju in drugim.“
Jožica Balan: ““Imam veliko srečo, saj me je življenje obdarilo z vso pestrostjo.
Za leto rojstva sem izbrala 1956. Sem hči Jožeta in mame Marte. Družino sem še delila s
starejšo sestro Marto. Po veselem otroškem odraščanju in potepanju ob potoku, gozd
u...(rojena sem na vasi, v Oplotnici v bližini Slovenske Bistrice), sem srednjo medicinsko
šolo končala v Mariboru. Dobrih 39 let sem služila v zdravstvenem sistemu, in sicer v Celju
Ljubljani in v Mariboru. V času službovanja v Ljubljani sem spoznala moža Ernesta. Za
starša sta si naju izbrali hči Vesna in Barbara. Po 12 letih skupnega deljenja življenja sta se z
možem najini poti ločili. Hčere naju še vedno povezujejo, saj si Martin izbral Vesno za
mamo in Jureta za očeta. Zato sem še precej “sveža“ babica. Ta vloga mi je všeč, uživam v
njej. Poleg tega pa zelo uživam še v naravi. Vrt je moj hobi, prav tako potepanja hribih, kolesarjenje, popotovanja ...“
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE
novo: SKLOP DELAVNIC “V sebi UMAZANA IN ZAZNAMOVANA”: 1.
del 5. novembra 2017
Za vas smo pripravili poseben sklop delavnic: mnoge od nas v sebi že
dolgo skrivamo bolečino in sram iz situacij dolgo nazaj. Skušamo jih
pozabiti, skriti navzven in živeti v sliki lepe, čiste, urejene, pridne… Od
znotraj je drugače – ta dogodek kot davni spomin razjeda in včasih se
nam zdi, da ne bomo več zdržale… Morda je čas, da skupaj z enako
zaznamovanimi priznamo skrivnosti, zacelimo svoje rane in zadihamo
življenje. Vabljena na kreiranje hkrati varnega in svobodnega ognjišča,
ki nas ščiti, da lahko odpremo svoje zgodbe in se pozdravimo.. Več:
www. sistemske-postavitve.com

Delavnica POSTAVITEV DRUŽINE: ODNOSI S PREDNIKI, 11.
november 2017, 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
Več:
www.sistemske-postavitve.com
je
uspešna
šele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim družinskim
sistemom. Namenjena je iskanju rešitev, ki so povezane s težavami v
družini.
Več: www. sistemske-postavitve.com

Vikend delavnica REKONSTRUKTIVNE POSTAVITVE, UVID V
KARMIČNE VZORCE NAŠEGA TELESA, NAŠE DRUŽINE, NAŠE
SKUPNOSTI IN NAŠE DUŠE IN NJENIH PREJŠNJIH SPOMINOV, od 17.
do 19. novembra 2017, v Ljubljani.
Vas
celo življenje učijo letati kot metulj, vi pa ste polni bušk, saj ste
Več:žewww.sistemske-postavitve.com
morda aligator?
Če 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

novo: SKLOP DELAVNIC "STIGMA" - POSTAVITEV DRUŽINE DELAVNICA; 3. november 2017 od 17. do 20. ure
Namenjena
je vsem, ki imate koga, ki je prekršil zakon, ali pa ste ga
Več: www.sistemske-postavitve.com
sami ,in je posledica odhod v zapor. Po delavnici boste lažje razumeli,
zakaj se to dogaja. Vabimo vas na sklop štirih delavnic, kjer boste z
metodo Družinske postavitve po Bertu Hellingerju spoznali:
-kako se na primer soočati s težavami, ki so vas doletele,
- kako lahko kot oče, mama razumete vašega otroka, ki je prekršil
zakon; Več: www. sistemske-postavitve.com

Več: www.sistemske-postavitve.com
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ
V naslednji številki Sistemska zavedanja bo dr. Jasna Hrnčić spregovorila o otrocih, ki so žrtev spolnega
zlorabljanja svojih staršev in o otrocih, ki so se rodili mami, ki je bila posiljena. Običajno posiljene
ženske ne želijo roditi otroka, spočetega med posilstvom. Zato se mnoge izmed njih odločijo za splav, če
pa otroka rodijo, ga zapustijo. Veliko takšnih zgodb se zgodi med vojno, dogajalo se je tudi v vojnah na
območju nekdanje Jugoslavije.
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