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“Ko se moški in ženska spojita, sta najprej par in šele kasneje postaneta
starša. Zato ima njun odnos prednost pred njunim odnosom z otroki.
Njuno partnerstvo se izraža v njunih otrocih,
ki jima kažejo njeno ženstvenost in njegovo moškost.
Moški in ženska sta namreč združena v njunih otrocih.
Starševska ljubezen pa pomeni krono njune ljubezni.“

Bert Hellinger v knjigi Nevidni zakoni ljubezni
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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
LE LJUBEZEN NI DOVOLJ ZA USPEŠNO PARTNERSTVO
Pozdravljeni drage bralke in bralci, pred vami je nova, šesta številka mesečnika Inštituta za sistemske
postavitve, Sistemska zavedanja.
Skoraj vsak izmed nas si želi srečno partnerstvo, mnogi pa ne vedo, da srečnega partnerstva ni, če nismo
vzeli dovolj ljubezni od svojih staršev, še posebej mame. Ona je začetek naše sreče in ta pride najbolj do
izraza v partnerskem odnosu, še posebej, če si dasta partnerja ljubezen, življenje naprej prek svojih
otrok. Osnova uspešnega partnerskega odnosa in sreče je vzeti prejeto ljubezen in jo prenesti naprej.
Vendar pa so za uspešno partnersko zvezo pomembne tri stvari: spolnost, ljubezen srca in skupno
življenje.
Mnogi se tudi ne zavedajo, da je za dober partnerski odnos pomembno, da partnerja ne skušamo
spremeniti in ga ukrojiti po svojih pravilih. Če to počnemo, se do partnerja nezavedno vedemo kot do
svojega otroka in ne kot do partnerja. Zato ni čudno, da partner, ki je odrasla oseba, in je tretiran kot
otrok, hoče iz partnerskega odnosa, ker tudi otroci, ko
odrastejo gredo od staršev. Prav tako je pomembno vedeti,
da za dober partnerski odnos ni dovolj le veliko ljubezni,
temveč je zelo pomembno najti ravnovesje med dajanjem
in sprejemanjem med obema partnerjema. To ravnovesje
je pomembno tudi v poslovnih sistemih.
Za uspešen partnerski odnos morata partnerja najprej
vzpostaviti red v njunih primarnih družinah. In sicer tako,
da moški spoštuje očeta in ženska svojo mamo. Zanimivo
je tudi spoznanje, do katerega je prek sistemskih
postavitev prišel oče metode Postavitve družine Bert
Hellinger, in sicer da če je eden od partnerjev zelo
ljubosumen lahko to pomeni, da si nezavedno želi, da
njegov partner odide od njega.
Pri razpadu zveze pa ne gre iskati krivca za razpad, pravi
Hellinger. Včasih je eden ali pa sta oba partnerja ujeta v
usodo svojega družinskega sistema in tej usodi nezavedno
sledita. Zato ne moreta slediti partnerju in njuni skupni
poti.
Damijana Žišt
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II. PARTNERSKI ODNOS POMENI VZETI DOVOLJ LJUBEZNI OD STARŠEV

Foto: Pexels

Dober partnerski odnos je zelo pomemben za večino ljudi. Vendar pa nam v njem ne bo šlo dobro, če od
staršev, še posebej od mame, nismo vzeli dovolj ljubezni. Ker če je nismo dovolj vzeli, je tudi ne
moremo dajati naprej, pravi Bert Hellinger. V dobrem partnerskem odnosu je zelo pomembno, da
partnerja drug ob drugem lahko rasteta. Nekateri si predstavljajo partnerja kot idealnega. Vendar ob
idealnem partnerju nihče ne more rasti. Oba partnerja, moški in ženska, sta odraščala v neki prav
posebni družini, s posebnimi težavami, in sta tam lahko rasla. Potem pa se oba – različna, kot sta –
srečata in pomenita izziv en drugemu. Če se sprejmeta takšna, kot sta, potem bosta drug ob drugem
rasla. In samo na tak način lahko partnerja, ko naletita na težave, nanje pogledata povsem drugače.
Težave lahko razumeta in jih spoštujeta ter ob tem skupaj rasteta, njun odnos pa je lahko vse bolj
uspešen in srečnejši.
(Hellinger, Bert, 2006. Ljubezenske zgodbe med moškim in žensko, starši in otroci, nami in svetom.
Ribnica, Korenine in krila.)
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Kdaj in kje sebe doživljamo najbolj živega, se sprašuje Bert Hellinger. V partnerskem odnosu, ko
postaneta moški in ženska na vseh nivojih eno. To je tudi trenutek, ko podarita življenje naprej, svojemu
otroku. Zato je med njima bistven seksualni odnos, ki zanju pomeni izpolnitev življenja in ljubezni. Zato
partnerja rasteta skupaj v življenja, pravi Hellinger.
Partnerski odnos nam je najbližji, to pomeni točko, v kateri se življenje najbolj zgosti in hkrati z njim
tudi ljubezen, po kateri vsi hrepenimo. Kar potem sledi, je usoda, ki poveže oba partnerja v popolnost.
Vsak zase sta namreč osamljena in neizpolnjena.
Ko se moški in ženska srečata, se zaljubita. Vendar pa biti zaljubljen pomeni, da pravzaprav partnerja ne
vidimo, privlači nas slika hrepenenja, ki prihaja iz naše duše. To hrepenenje pa je pravzaprav
namenjeno naši mami. Zato je ljubezen na prvi pogled v bistvu hrepenenje po zlitju z mamo. In to
hrepenenje je hkrati hrepenenje po smrti, zato ni čudno, da si nekateri, ki so močno zaljubljeni, želijo
skupaj tudi umreti. Vendar je prava ljubezen, ki ostane živa in si želi živeti, drugačna. Ta ljubezen vidi
drugega, njo ali njega, takšnega, kot je in popolnoma drugačen kot mama. Ta ljubezen vidi, da je drugi
enkraten ter da ga ne moremo in ne smem spreminjati.
Za uspešen partnerski odnos potrebujemo tri stvar, kjer je vsaka posebej pomembna in nobena ne
more nadomestiti druge. Prva je spolni odnos, saj je partnerski odnos namenjen spolni združitvi, da
lahko gre življenje naprej. Življenje je usmerjeno k dajanju življenja naprej.
Druga je ljubezen srca. Spolna ljubezen bolj uspe, če prihaja iz ljubezni srca in če predstavlja spolna
ljubezen tudi izpolnitev ljubezni srca. Spolnost je sicer možna tudi brez ljubezni in tudi ljubezen je
mogoča brez spolnosti.
Tretja je skupno življenje. Mogoče je tudi brez ljubezni; včasih ostanejo skupaj partnerji, čeprav se ne
ljubijo več iz srca. Vendar je skupno življenje velika dobrina, zanj se morata partnerja zelo potruditi.
Če v partnerskem odnosu obstaja vse troje, spolna ljubezen, ljubezen srca in skupno življenje z vsem,
kar spada zraven (medsebojna pomoč, podpora ...), bo partnerski odnos uspešen in v njem bosta lahko
oba partnerja rasla.
Ljubezen in red
Kaj je večje in pomembnejše, ljubezen ali red? Kaj pride prej? Mnogi menijo, da če bodo partnerja dovolj
ljubili, se bo vse uredilo. Tako tudi mnogi starši na primer mislijo, da če bodo svoje otroke dovolj ljubili,
se bodo razvijali tako, kot si oni predstavljajo. Vendar so pogosto starši kljub svoji ljubezni razočarani.
Očitno sama ljubezen ni dovolj.
Ljubezen se mora namreč ujemati z določenim redom in pravili, pravi Hellinger.
Prvo pravilo tega reda v partnerskem odnosu je, da sta moški in ženska, čeprav različna, enakovredna
drug drugemu. Če si to priznata, ima njuna ljubezen večjo možnost za uspeh.

7
Drugo pravilo tega reda je, da mora obstajati ravnotežje med dajanjem in sprejemanjem. Če en partner
drugemu daje preveč, je njun odnos moten in ni v ravnovesju. Če je potreba po dajanju in prejemanju
ljubezni med partnerjema v ravnovesju, potem en partner vrne drugemu partnerju toliko ljubezni, kot
jo je prejel od njega oziroma jo še malo doda. Tako se povečuje izmenjava ljubezni med njima in njuna
sreča. Vendar pa potreba po izravnavi med dajanjem in prejemanjem v partnerskem odnosu obstaja
tudi v negativnem smislu. Ko en partner prizadene drugega, čuti slednji potrebo, da mu to vrne, ker se
počuti ranjenega. Zato verjame, da ima pravico partnerja enako prizadeti, kot je on njega. Tej potrebi se
ni mogoče upreti. Mnogi, ki se jim je zgodila krivica v partnerskem odnosu, čutijo, da imajo pravico
partnerja prizadeti nazaj. Zato partnerju ne vrne slabo le v enaki meri, kot jo je partner povzročil njemu,
temveč mu vrne malo več. Tako v odnosu narašča izmenjava v slabem. Vprašanje je, kako priti do
rešitve? Hellinger pravi, da tako, da od izmenjave v slabem partnerja ponovno preideta do izmenjave v
dobrem. Toda, kako naj to uspe? Obstaja skrivnost. Partnerju, ki nas je prizadel, se maščujemo z
ljubeznijo. Kar pomeni, da partnerju storimo sicer nekaj slabega, vendar malo manj, kot je on nam. Tako
se konča izmenjava slabega in lahko oba partnerja ponovno pričneta z izmenjavo dajanja in
sprejemanja v dobrem. V partnerskem odnosu je torej zelo pomembno ravnovesje med dajanjem in
sprejemanjem, Takšna dinamika je močno navzoča tudi v poslovnih sistemih. Morda je zato vsakič, ko
nekdo v svet dela, ena od prvih stvari, s katero se sreča, vprašanje dajanja in sprejemanja. Za večino
ljudi to ni nekaj, kar so ozavestili med odraščanjem. Vsi imamo nekakšen “šesti čut“, ki je zelo občutljiv
na ravnotežje med dajanjem in sprejemanjem in nam v vsakem trenutku lahko pove, ali smo nekomu
nekaj dolžni in ali nekdo dolguje nam.
Pozorni pa moramo biti še na eno pravilo reda ljubezni; nespoštovanje tega reda ima lahko daljnosežne
posledice. Ženska, ki misli, da je boljša od svoje mame, nima do moških nobenega spoštovanja. Moških
ne razume in jih v bistvu ne potrebuje. To običajno pomeni, da podzavestno meni, da je za svojega očeta
boljša žena od svoje mame. Zato ima že svojega moža in ne potrebuje drugega.
Kako je dekle sposobno postati ženska, ki spoštuje in ima moškega? Samo tako, da se postavi ob svojo
mamo in da je manjša od nje. Starši so vedno večji od svojih otrok. Seveda vse to velja tudi za moškega.
Tisti moški, ki ne spoštuje svojega očeta in na podzavestni ravni in misli, da je za svojo mamo boljši kot
oče, ne spoštuje žensk. Takšen moški že ima ženo in zato ne potrebuje druge. Kako takšen moški lahko
postane moški ter spoštuje in ima žensko? Tako, da se postavi ob očeta in je manjši od njega. Moški se
torej naučijo spoštovati ženske pri očetu, ženske moške pri mami. Kaj se zgodi, če se poročita mamin
sinček in očetova ljubljenka? Mamin sinček ni zanesljiv za žensko in očetova ljubljenka ni zanesljiva za
moškega. Drug drugega namreč bolj malo spoštujeta. Zato je za uspešen partnerski odnos najprej
potrebno vzpostaviti red v njunih primarnih družinah. In sicer tako, da moški spoštuje očeta in ženska
svojo mamo.
(Hellinger, Bert, 2008. Sreča, ki ostane. Ribnica, Korenine in krila.)
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Obnavljanje moškosti in ženskosti
Ko sta moški in ženska v vezi, v skupnosti, vsak vanjo prinese svojo osebnost, ki jo na nek način v
skupnosti izgublja. Ženska sicer potrjuje svojega moža kot moškega, po drugi strani pa daje njegovo
moškost na preizkušnjo in jo jemlje od njega, zato jo izgublja. Isto je z žensko, ko je v partnerskem
odnosu. Da bi njuno partnerstvo ostalo dovolj zanimivo za oba, morata ves čas obnavljati svojo moškost
oziroma ženskost. Moški jo obnavlja v družbi moških, ženska pa v družbi žensk. Zato morata občasno
za krajši čas zapustiti svoj partnerski odnos in se družiti s svojimi moškimi in ženskimi prijatelji. Če
nek par to počne, da se druži še z drugimi, se njuna vez lahko razvija in poglablja. Če par misli, da je
dovolj za uspešno vezo, če se družita le eden z drugim, so to le romantična pričakovanja, ki ne krepijo
veze.

Vezanje moškega in ženske
Veza med moškim in žensko zahteva, da si moški želi žensko kot žensko in ženska moškega kot
moškega. Njuna veza se ne more razvijati, če si en drugega želita iz drugih interesov, na primer, ker je
en bogat, drugi reven, ker je en katolik in drug musliman in podobno. V takšnih zvezah si vedno en
partner želi nadvladati drugega, ga ščititi ali pa ga skuša spreobrniti. Takšni partnerji ne morejo
razvijati skupne zveze in prihodnosti.
Če moški v zvezi ostane sin, ki išče mamo ali pa ženska očeta, njun odnos, čeprav je lahko zelo ljubeč, ni
odnos odraslih, ženske in moškega. Tisti moški, ki stopajo v partnersko vezo in pričakujejo, da bodo v
njej dobili tisto, kar niso od mame, ali ženske od očeta, v bistvu v zvezi iščejo svoje starše. Včasih se v
partnerski zvezi lahko zgodi, da moški išče mamo, najde nekoga, ki išče sina. Ali, da ko ženska išče očeta,
najde moškega, ki išče hčerko.
Takšni pari so nekaj časa lahko zelo srečni, vendar bodo oni in njihovi otroci kasneje v partnerskih
vezah imeli težave, pravi Hellinger.
Do težav v partnerskem odnosu lahko pride tudi, ko se en od partnerjev do drugega obnaša kot starš in
ga skuša spreminjati ali mu pomagati. Zato ni čudno, da partner, ki je odrasla oseba, in je tretiran kot
otrok, hoče ven iz tega odnosa, ker gredo tudi otroci, ko odrastejo, od staršev.
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Vezanje v drugem odnosu
Drugo partnerstvo je vedno težje kot prvo. To se vidi po tem, ker gremo v novo partnerstvo običajno
težje kot v prejšnje. Oba partnerja običajno doživljata drugo partnerstvo manj intenzivno kot prvo, tudi
če je na primer prvi partner mrtev. Zato druga partnerska zveza za partnerja lahko uspeva samo, kadar
se spoštuje prejšnjega partnerja in prejšnjo vezo in ko drugi partner ve za prvo vezo in jo s
spoštovanjem in hvaležnostjo, da mu je prejšnji partner odstopil mesto, sprejme. Drugo partnerstvo je
za nekoga lahko celo srečnejše kot prvo, vendar se intenzivnost odnosa zmanjšuje iz zveze v zvezo. Zato
sta lahko občutek krivde in občutek odgovornosti, če razpade druga veza, manjša kot po razpadu prve
veze. Moč partnerske zveze lahko merimo, pravi Hellinger, in sicer po stopnji intenzitete občutkov
krivde, bolečine in izgube, ki nastanejo ob prekinitvi veze.

Hierarhija med starši
Ko sta partnerja v vezi in še nimata otrok, sta v njej enakovredna, saj sta skupaj prišla v to zvezo. Ko pa
ženska rodi, je njena povezanost z otrokom močnejša, kot je otrokova vez z očetom. Vez med mamo in
otrokom je zelo močna, saj je ženska ob porodu pripravljena celo umreti za svojega otroka. Otrok pa
običajno okrepi ljubezen med moškim in žensko. Ljubezen v zvezi običajno uspeva, če žena sledi možu
in njegovemu družinskemu sistemu, če je to seveda dobro za razvoj in srečno njune družine in otrok.
Družina tudi bolje funkcionira, če žena nosi odgovornost in skrbi za družino, mož pa za materialno
varnost družine in stike z zunanjim svetom. Vendar pa je takšna tradicionalna razdelitev vlog moškega
in ženske v njuni družini onemogočena, ker je moški na primer bolan ali v vojni. Nekateri moški pa
niso sposobni izpolnjevati svojih družinskih obveznosti, ker se niso dovolj oddaljili od svoje mame in so
se premalo povezali s svojimi očeti, dedki in zdravim svetom moškosti. Nekatere ženske pa ne znajo ali
ne zmorejo slediti svojemu partnerju, ker so ostale preveč povezane s svojim očetom in premalo
povezane s svojo mamo, babico in zdravo ženstvenostjo. Včasih žena ne more slediti možu, ker ima še
vedno neko pomembno vlogo, pogosto nezavedno, v svoji matični družini, mogoče zaradi povezanosti z
nekim travmatičnim dogodkom. Lahko se zgodi tudi obratno, moškemu. Takšni pari morajo biti v teh
primerih previdni glede uravnoteženja dajanja in sprejemanja, da na primer žena možu ne postane
zamenjava za njegovo mamo ali očeta in obratno.
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Partnerja imata prednost pred otroci
Nek terapevt je povedal Bertu Hellingerju, da dela z družinami, kjer starši veliko pozornosti posvečajo
temu, da so otrokove potrebe nad njihovimi. Zato ima občutek, da se otroci ne počutijo varno, ker imajo
preveč svobode in pozornosti. Hellinger je dejal, da je osnovni odnos tisti med mamo in očetom, saj moč
vzgajati otroke prihaja iz odnosa med njima. Vse dokler je ta odnos dober in je osnova za dobro vzgojo
otrok, se otroci počutijo varno. Otroci se najbolj počutijo varno, ko njihov oče spoštuje in ceni sebe in
svojo ženo ter ko mama ceni sebi in moža. Takrat je njihov odnos z otroki izpolnjenje njihove veze, ki so
krona njihove ljubezni. Otroci se počutijo svobodno, ko imata starša rada en drugega. Ko se moški in
ženska srečata, najprej postaneta par, šele nato pridejo otroci, ki izražajo njihovo ženstvenost in
moškost. Zato je ljubezen med moškim in žensko prva, in tako kot korenine drevesa hranijo veje, tako
ljubezen med partnerjema krepi ljubezen in skrb do njunih otrok.

Pari brez otrok in samski
Neka ženska je na delavnici dejala Hellingerju, da nima partnerja in da je prestara, da bi imela otroke in
da se ob tem, ko Hellinger govori o parih z otroki, počuti osamljeno in prizadeto, kot da zanjo ni mesta v
neki skupnosti.
Hellinger ji je odgovoril, da za samske in pare brez otrok ni izključeno, da ne bodo našli ljubezni in
smisla v svojem življenju, le da se morajo soočiti s posebnimi okoliščinami. Na primer z osamljenostjo,
ki je za marsikoga lahko zelo boleča, še posebej, če je nekdo sam in brez otrok.
V postavitvah se je pokazalo, da samski ljudje pogosto nosijo usodo in bremena svojih prednikov. To so
tisti ljudje, ki niso sami izbrali, da bodo samski, saj obstajajo tudi takšni, ki to želijo biti.
Mnogi pa so sami, a si tega niso želeli. Tako se je na primer v postavitvi pokazalo, da je nekdo ostal sam,
ker je bil oče nasilen do mame. In ker je bila finančno odvisna od njega, ga ni mogla zapustiti. Zato je
njena hčerka razvila doživljenjsko nezaupanje do moških in intimnih odnosov z njimi, zato se ni nikoli
poročila.
Zato si je organizirala življenje po svoje. Po eni strani ima veliko več svobode kot njeni poročeni
prijatelji, po drugi strani pa zato plača veliko večjo ceno. Ona ne more spoznati svobode, ki prihaja iz
vezanosti do partnerja in se ne more veseliti darov materinstva.
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Homoseksualni pari
Hellingerju je nek moški dejal, da je homoseksualec in da ima občutek, da v Hellingerjevem delu ni mesta
za homoseksualce. “Kaj naj bi pomenilo zame, ko rečete, da moški postane moški v partnerskem odnos
z žensko in ženska postane ženska v odnosu z moškim?“ je vprašal Hellingerja.
Hellinger mu je odgovoril: “Vsak od nas je nepogrešljiv del sistema, v katerem živi, še posebej
družinskega sistema. In prav to, da smo si ljudje različni, prinaša našim sistemom obstoj in stabilnost.
Vest, ki gleda, da iz sistema, družinskega ali družbenega, izloči nekoga, ki je drugačen, dela na drugem
nivoju kot sistemska vest, ki teži k temu, da nikogar ne izloči in ščiti pravice vseh posameznikov. Zelo
hude so lahko posledice za nek družinski ali družbeni sistem, če nekoga izloči iz njega, ker je drugačen.
Videl sem primere, ko so mladi člani nekih sistemov zelo trpeli, ko so se morali identificirati s starejšim
članom družine, ki je bil izključen iz nje, ker je bil homoseksualec.“
Dejstvo pa je, pravi Hellinger, da homoseksualni pari ne morejo imeti otrok. Heteroseksualni pari, ki
imajo otroke, imajo do njih veliko obveznosti in odgovornosti. Pari, ki nimajo otrok, se lažje razidejo, kot
tisti, ki jih imajo, ker je ločitev staršev za otroke zelo huda in lahko prinese velike posledice. Zato so
otroci vez med staršema, četudi se ne razumeta več, ki ju vse življenje drži skupaj, tudi če se razideta.
Vedno sta starša svojim otrokom. Te vezi pari brez otrok, kamor spadajo tudi homoseksualni, nimajo.
Zato takšni pari brez otrok težijo k temu, da njihova ljubezen traja večno in da si najdejo skupne cilje, ki
ju držijo skupaj. “Homoseksualci, s katerimi sem delal, tudi s tistimi, ki so povedali, da so se sami odločili,
da bodo homoseksualci, so bili del družinske dinamike. Nosili so posledice nečesa, kar se je zgodilo v
njihovi družini, torej tistega, kar so njihovi družinski člani slabega naredili drugim, ali tega, kar so drugi
slabega naredili njihovim družinskim članom. Kot otroci so bili so vrženi v nek sistem in pritiskom v
njem. Zato se homoseksualci morajo sprijazniti s tem, da nosijo neko breme v imenu svoje družine,“
pravi Hellinger.
Pri svojem delu je prišel do treh modelov, zakaj nekdo postane homoseksualec.
Prvi model. Nek otrok je bil v družinskem sistemu primoran predstavljati osebo nasprotnega spola, ker
v družini ni bilo otroka tega spola. Fantek je moral predstavljati svojo starejšo sestro, ki je umrla že kot
otrok in v družini ni bilo več deklic. Ali na primer, deček je moral predstavljati očetovo nekdanjo
zaročenko, do katere se je družinski sistem grdo vedel in jo izločil.
Drugi model. Otrok mora predstavljati nekoga, ki je bil izključen oziroma izgnan iz družinskega sistema,
četudi sta ta oseba in otrok istega spola. Homoseksualci, ki živijo po tem modelu imajo vlogo “autsidera“.
Na primer sin je bil nezavedno povezan z maminim prvim zaročencem, ki je prekinil zaroko, ker je bil
okužen s sifilisom. Čeprav se je zaročenec vedel častno in razdrl zaroko, ga je dečkova mama prezirala.
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Zato so bili občutki njenega sina, homoseksualca, podobni občutkom, ki jih je čutil mamin zaročenec po
razdrti zaroki.
Tretji model. Otrok je ujet v usodo starša nasprotnega spola in zato ni uspel dokončati psihološkega
razvoja sprejemanja starša svojega spola.
Nezvestoba in tretja oseba
Na eni izmed Hellingerjevih delavnic je neka ženska povedala, da ima njen mož že več let ljubico. Na
začetku jo je to zelo prizadelo, vendar je z leti počasi odnehala s tem, da bi moža spremenila. Hellingerja
je vprašala, kako naj se sooči z moževo nezvestobo.
Hellinger ji je odgovoril: “Ko se žena do moža obnaša, kot da je otrok, in skuša spremeniti njegovo
vedenje, ker misli da ve, kaj je najboljše zanj, si običajno najde ljubico. In prav ona je zanj šele pravi
partner. Če ima moški dober odnos z ženo in si kljub temu najde ljubico, potem ona verjetno predstavlja
njegovo mamo. Isto verjetno velja za žensko, ki si najde ljubimca. Ženska, ki pristane na to, da ima njen
mož ljubico in živi v tako imenovanem trikotniku, je očetova hčerka. Če bi želela najti rešitev za svoj
zakon, bi se morala otresti očetovega vpliva in se vrniti pod mamin. In moški, ki živi v takšnem
trikotniku, je običajno mamin sin in bi se za rešitev zakona moral vrniti pod očetov vpliv.
Na varanje se običajno gleda kot na nekaj, kar je moralno nesprejemljivo. V takšni situaciji se prevaran
partner obnaša, kot da ima ekskluzivno in doživljenjsko pravico do svojega partnerja, ki vara. To je
prepotentno. Vest, ki je odgovorna za ohranjanje partnerskega odnosa, se ne pusti impresionirati
takšnim zahtevam prizadetega partnerja. Vest samo spoštuje iskanje ravnovesja med dajanjem in
sprejemanjem. Namesto, da bi prizadeti partner skušal nazaj pridobiti partnerja, ki ga vara, ga muči z
zahtevami po tem, da je zanj edini in ekskluzivni in da se mu mora vrniti, četudi se morda več noče.
Pogosto se namreč zgodi, da naš partner najde nekoga drugega, ki postane pomembnejši od nas, in to je
treba sprejeti s spoštovanjem.“
Ljubosumnost
Na eni izmed Hellingerjevih delavnic je neka ženska vprašala Hellingerja, če lahko kaj pove o
ljubosumnosti v partnerskem odnosu. “Imam hude napade ljubosumnosti in si partnerja zamišljam v
različnih situacijah, ki so zame boleče,“ je povedala. “Včasih lahko ljubosumnost tudi združi partnerje.
In sicer v primeru, ko ženina ljubosumnost ščiti njo in otroke pred morebitno površno afero moža in
vpliva druge ženske na njen zakon. Vendar pa običajno ljubosumnost doseže prav nasproten efekt, saj
razdružuje partnerja. Če imate napad ljubosumnosti, realno poglejte na situacijo in verjetno boste
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videli, da si podzavestno morda želite, da vaš partner odide od vas. Obstaja več skritih dinamik, ki nas
silijo, da nezavedno potiskamo partnerja stran od nas.
Nekateri ljudje se bojijo, da bodo zapuščeni in na nezavedni ravni potiskajo svojega partnerja od sebe.
Mislijo, da je boljše, da jih partner zapusti, kot da pride do sporazumne prekinitve veze. Drugi primer je,
ko partner zaradi lojalnosti svojim družinskim vzorcem in vedenjem nezavedno potiska partnerja od
sebe. Tak partner na primer postopa enako kot njegova starša, ki nista vzela dovolj ljubezni eden od
drugega, ali ker sta se ločila oziroma ker je eden od staršev umrl. Tretji primer nam pokaže, da lahko
partner potiska od sebe drugega partnerja, ker se je identificiral z osebo v družinskem sistemu, ki mu
družinski sistem nekaj dolguje. Na primer, neka ženska se ni poročila, ker je skrbela za svoje starše.
Njena mlada nečakinja, ki se je identificirala z njo, se prav tako ni poročila,“ ji je odgovoril Hellinger.
Pogosto se je na postavitvah pokazalo, da ko je en partner ljubosumen na drugega, je njuna partnerska
veza že končana, vendar partnerja tega ne vidita ali pa ne želita videti. Če partnerja to spoznata in
skušata rešiti svoj zakon, se morata soočiti z nekimi bolečimi izkušnjami, mogoče s krivico,
osamljenostjo ali strahom pred izgubo. Če partnerja ne moreta več ostati skupaj zaradi ljubosumnosti,
jima ostaja dvoje, pravi Hellinger, da se soočita z bolečino zaradi ločitve ali pa z bolečino, ker ostajata v
nezadovoljnem odnosu.
Ločitev
Nek udeleženec delavnice je vprašal Hellingerja, ali obstajajo kakšne sistemske dinamike, ki vplivajo na
razhod, ločitev partnerjev. Hellinger mu je odgovoril: “Pogosto ljudje dolgo trpijo, preden se odločijo oditi
iz slabe veze, zakona, ker ne želijo prizadeti partnerja in ker se boji reakcije okolice. Običajno en od
partnerjev želi novo življenje, vendar tega ne upa povedati na glas, ker ve, da bo prizadel svojega
partnerja. To je lahko eden izmed razlogov, zakaj včasih ločitve trajajo tako dolgo. Ko sta se partnerja
razšla, imata oba priložnost za nov začetek. Ko pa ločitev ne gre gladko, se za razhod išče krivca. V bistvu
pa se neka veza, zakon, ne konča zato, ker bi bil en od partnerjev kriv, drugi pa ne, temveč zato, ker sta
eden ali oba partnerja vpeta v nerešene zgodbe oziroma usode njunih družinskih članov in so njune
življenjske poti različne. Na postavitvah se je tudi pokazalo, da če se dva ne moreta ločiti na miren način,
je lahko to tudi zaradi tega, ker eden od drugega nista vzela dovolj.
Ko si to priznata in izrečeta, se lahko mirno razideta.
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III. VEČ LJUBEZNI NE REŠI PARTNERSKEGA ODNOSA
Vloge in funkcije moškega in ženske so v veliki meri odvisne od kulturnih, razrednih in družbenih
norm, saj se zelo razlikujejo od skupine do skupine in od kulture do kulture. Vendar pa ljubezen sledi
prirodnim zakonom, ki so mnogo globlji od navad in običajev, vezanih na neko kulturo ali narod, in so
lahko povsem drugačni od tega, kar je v naši družini in kulturi ali pa je celo prepovedano. Ko moški in
ženska stopita v partnerski odnos, prineseta s seboj svoj model obnašanja moškega oziroma ženske, ki
bazirajo na vrednostih njihovega družinskega sistema. Počutijo se dobro, če sledijo svojim vrednotam in
navadam, pridobljenim v družini.
Če pa jim ne sledijo in jih nadomestijo z novimi, občutijo krivdo do svojega družinskega sistema. Da bi
ljubezen v partnerskem odnosu uspela, je pogosto treba, da se partnerja upreta svoji podzavesti, ki ju
veže na njuni družini. V nasprotnem primeru je lahko cena ljubezni krivda, ki jo čutita do matične
družine.
Prvi primer: Življenje po pravilih religije
Mlad par, zelo zaljubljen, se je odločil živeti skupaj po strogih pravilih njihove vere. Razdelila sta si vloge
moškega in ženske, tako kot je narekovala njihova vera. Žena je ostala doma in delala vse, kar vera
zahteva od žensk, mož pa je delal vse tisto, kar je vera zapovedovala, da mora početi moški. Za razliko od
drugih parov, ki so živeli po pravilih iste religije, ki so bili srečni in zadovoljni, je bil ta par čedalje bolj
nesrečen. Žena, ki je bila visoko izobražena, je spoznala, da ji manjka služba in družba, možu pa je
manjkalo druženje z njunimi otroki. Poiskala sta pomoč prijateljev in skozi dolgotrajen skupni napor sta
se uspela dvigniti nad prepričanji in navadami, ki so zakoreninjeni v njuni veri, da sta lahko srečno
zaživela po svojih pravilih.
Par je lahko zaživel po svoje samo tako, da sta oba začutila krivdo do svojega družinskega sistema in
vere, ki je blizu družinam in njima. Za uspešno vezo sta se morala oba dvigniti nad svojimi navadami in
prepričanji, ki sta jih dobila v svojih družinah, da sta lahko našla ravnotežje v svojem partnerskem
odnosu.
Da bi partnerska veza lahko uspela, morata partnerja ozavestiti svoje vzorce in navade, ki sta jih dobila v
svoji družini in jih zamenjati za tiste, ki so bolj primerni za njihovo partnersko vezo. Ob tem seveda
morata pokazati veliko spoštovanja do svoje družine, četudi so nadzori, prepričanja in navade drugačne
od partnerjeve družine. Na primer, če partnerja pripadata različnim religijam. Danes je veliko lažje za
par, če pripadata različnima religijama. Spoštovati morata obe religiji in obe družini in zase v svoj
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partnerski odnos presti tisto iz obeh religij in družin, kar je dobro za njuno partnersko vezo. Včasih se
zgodi, da eden od partnerjev v vezo prinese občutke prizadetosti in sumničavosti, ki jih je dobil v svoji
družini. Na tak način prenaša nekaj starega v novo zvezo in to ni dobro za partnerski odnos. Večkrat je
prav nerazrešena povezanost s svojo družino glavni izvor problemov v partnerskem odnosu.

Drugi primer: Babičina jeza se je prenesla na vnukinjo
Nek mož in žena sta bila zelo navezana eden na drugega, kljub temu pa sta se soočala z velikimi
problemi, ki jih nista znala razrešiti. Čeprav sta imela tri otroke, sta odločila, da se za pol leta ločita.
Obiskovala sta terapevta. Na enem izmed srečanj je terapevt opazil, da je žena, ko se je začela prepirati z
možem spremenila obraz, spominjala je na starejšo žensko. Terapevt jo je vprašal, kdo je ta starejša
ženska? Spomnila se je, da je njen dedek, ki je imel gostilno, večkrat vpil na njeno babico in jo vlekel za
lase ter jo poniževal pred gosti. Ko je to spoznala, je ugotovila, da je njena jeza do moža ob prepirih
podobna jezi njeni babici, ko se je jezila na svojega moža. Šele po tem spoznanju je lahko videla moža
takšnega, kot je v resnici.
Tretji primer: “Moja ljubezen ga bo spremenila“
Mlada ženska se je poročila, čeprav so njeni starši nasprotovali njeni poroki. Poročila se je z moškim, ki
je imel rad alkohol, rad je kockal in imel druge ženske. Po nekaj zelo nesrečnih letih zakona, je mož
umrl, žena je ostala sama s štirimi otroki, trije so bili še mladoletni. V pogovorih s prijatelji je ženska
prišla do zaključka, da je kot mlada ženska verjela, da bo njena ljubezen spremenila njenega moža.
Čeprav je vedela, da je storila napako, da se je poročila z njim, je ostajala z njim samo zato, da drugim,
predvsem staršem, ne bi priznala, da so imeli prav, ko so jo svarili pred njenim bodočim možem. Svoj
ponos je zelo drago plačala, saj je več let zelo trpela v zakonu. Zavedla se je tudi, da je njena mama vse
življenje upala, da bo spremenila njenega očeta, ki ni bil ravno vzoren mož in oče. Na tem primeru se je
izkazalo, da se lahko ljubezen razvija in cveti samo, če gre za ravnotežje v partnerskem odnosu. Poskus,
da se neuravnoteženost v odnosu skuša popraviti z več ljubezni, ko torej en partner skuša dati drugemu
več ljubezni, ne rodi uspeha. Vodi celo v neuspeh.
Nevidljivi zakoni ljubavi (Hellinger, Bert, 2015. Nevidljivi zakoni ljubavi. Zagreb,
psihološko sistemsko djelatnost.)

Udruga za
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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 Suzana Javeršek in
David Pavlič.



PREHOJENA POT JE POMEMBNEJŠA KOT SAM CILJ

Suzana Javeršek: “Deklica, ki je ugledala svet junija leta 1966 je zrasla v žensko, ki išče svoj prostor pod
soncem. Otroštvo je bilo nekaj mesecev srečno, brezskrbno obkroženo z ljudmi, ki so se razveselili
mojega rojstva. Ko mi je bilo 11 mesecev, me je zapustil dedek, mamin oče. Ko sem bila stara dobrih pet
let, je za posledicami prometne nesreče umrla mama, mesec dni kasneje pa še babica, očetova mama.
Po osnovni šoli sem šla na Srednjo ekonomsko šolo Ljubljana, potem na Ekonomsko fakulteto, se
zaposlila, si našla fanta, poročila, imela otroke … In tako je šlo življenje naprej.
Pa ni bilo čisto tako. Na nezavedni ravni so te prerane smrti v moji ožji družini v meni odpirala veliko
vprašanj in čustev. Zakaj meni, zakaj tako kmalu, zakaj se ne morem s svojo mamo pogovarjati o fantih,
mozoljih… Moje agregatno stanje od petega leta starosti je bila žalost. Tega se sploh nisem zavedala, ker
drugega čutenja sploh nisem poznala. Na nek način sem zmrznila in si zgradila obrambne mehanizme,
da sem sploh preživela. Del mene je odšel z njimi.
Tako ni več šlo naprej
Po rojstvu tretjega otroka pa so se začela odpirati vprašanja, strahovi, stiske, tesnoba, v partnerstvu so
nastale razpoke… In to je bil čas, ko sem morala sama sebi priznati, da tako ne morem več živeti. Da ne
morem hoditi po svetu z nasmehom na obrazu v sebi pa biti polna žalosti. Preprosto nisem mogla več.
Osebna vera mi je na nek način dajala moč in oporo, vendar je bilo potrebno veliko volje in razuma, da
sem lahko ostajala v coni pozitivne naravnanosti. Začela sem iskati druge poti in načine. Najprej sem
srečala učiteljico Nejo, ki me je tankočutno uvedla v svet reiki tehnike. Potem sem srečala učitelja
Edmonda, ki me je prek tehnike theta healinga vodil po poteh TCT - transpersonalne psihoterapije. Vse
te tehnike so mi pomagale odpirati mojo srčno kamrico in počasi odlagati žalost. Tako sem se prvič
srečala s postavitvijo družine leta 2011 v okviru študija TCT - transpersonalne psihoterapije, kjer smo
imeli en modul, posvečen postavitvi družine, ki jo je predstavila Nataša Čebulj. Moja prva izkušnja
postavitve družine je bila, ko sem bila predstavnica v postavitvi moje sošolke. Predstavljala sem umrle v
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taborišču. Ležala sem na tleh, poskušala sem samo čutiti telo, občutja, a razum je vrtal v meni, kaj, zakaj
sem tu, in nič mi ni bilo jasno, moje telo pa je prevevala velika žalost, nemoč, otopelost ... V tistem
trenutku nisem videla oz. občutila povezave s svojim življenjem in sem si samo rekla: „To je bila samo
vloga, to se ne tika mojega življenja.“ Po treh dneh pa je do mene prišlo kot strela spoznanje, da sem jaz
ta živi mrlič v svojem življenju, ki hodim po svetu, da me preprosto ni, da sem bolj pri svojih bližnjih
mrtvih kot pa pri svoji družini, možu Miru, prvorojenki Ani, sinu Marku in hčeri Sari. To spoznanje me
je pretreslo do korenin. In ko sem bila na dnu sem imela dve poti: ali ostanem tam, kjer sem, ali pa se
dvignem in grem življenju naproti.
Postavitve družine so mi pomagale
V naslednjih letih sem se udeleževala postavitev pri Nataši Magister in Mateju Škufca. V meni so se
odprla nova in nova vprašanja, strahovi, čutenja so se na postavitvah počasi preobražala v sprejetje,
sočutje in gledanje z ljubeznijo na vse, kar se je moralo zgoditi v mojem življenju in življenju rodbine in
ljudi, ki so vplivali na življenja v moji rodbini. Tako že vrsto let z metodo postavitev družine zlagam
svoje slike iz otroštva, mladosti in sprejemam spoznanja, da je vse, kar je bilo, bilo prav in z nekim
namenom.
Prav ta metoda mi daje širši pogled in večje sočutje do življenja, življenja moje družine in življenja
prednikov. In spoznanje, da so določena dejanja prednikov vplivala na njihovo življenje in posredno tudi
na moje življenje. In spoznanje, da tako, kot so naredili, so naredili največ, kar so iz svoje ljubezni
zmogli in znali. In to je bilo dovolj.
Tako od leta 2011 redno obiskujem delavnice postavitve družine pri Nataši Magister in nekajkrat pri
Mateju Škufca. V meni pa je bila kar nekaj let želja, da bi rada globlje spoznala metodo postavitve
družine. In kdor išče, čaka, trka, se mu enkrat tudi odprejo vrata. Leta 2016 je Inštitut za sistemske
postavitve razpisal program Mednarodni trening za moderatorje postavitve družine – po metodi Berta
Hellingerja 2016/2018. Program sta zasnovala in ga vodita Nataša Čebulj in Vedran Kraljeta iz Zagreba.
Takoj sem vedela, da je to to. In se vpisala.
V procesu izobraževanja sem pridobila veliko novih znanj in spoznanj. Vzporedno pa ta študij usmerja
tudi moje delo na sebi. Tako, da sem v tem času pogledala kar v nekaj mojih skritih „kamric.“ In prav tu
doživljam tudi to, da mi polje dovoli v vpogled, ko sem dovolj ponižna, spoštljiva in v zavedanju, da vse,
kar se je zgodilo, je prav.
To izobraževanje mi je blizu tudi zato, ker spoznavam, da so zakonitosti postavitve družine prisotne
vsakodnevno v mojem življenje, tako v družini kot tudi na delovnem mestu, v prijateljskih odnosih.
Preproste zakonitosti postavitve družine postanejo del življenja in je nemogoče reči to sem jaz, to pa je
izobraževanje za moderatorja postavitve družine. To je enostavno del mene, ki s tem znanjem in
vedenjem deluje na vseh področjih mojega življenja.
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Hvaležna sem učiteljema Nataši Čebulj in Vedranu Kraljeta. Vsak na svoj način nam podajata snov,
primere, njuna izkustva, njuna spoznanja. Najdragocenejše pa je to, da je učenje izkustveno. Doživljam,
da besede povedo del vsebine, dejanja, odnosi, širina sprejemanja, odzivi, sočutje pa je tisti del učenja, ki
mu jaz rečem “učenje za življenje.“ In ko enostavno lahko samo sediš ob učitelju in se napajaš z mirom,
sočutjem, širino.
Po postavitvi sem okrepila zaupanje vase
V letošnjem letu sem se udeležila mednarodne delavnica Postavitev družine na Bledu, kjer je imel
delavnico Postavitev družine v tišini Gerhard Walper. To je bila zame nova in dragocena izkušnja. Vsak
moderator ima svoj način dela in karizmo. Na tej delavnici sem imela tudi postavitev, ki je okrepila moje
zaupanje vase in mi dala pogum za nadaljnje korake v mojem življenju. Ta pogum čutim kot topel ogenj,
ki greje moje srčne želje.
Ko gledam nazaj, sem hvaležna vsem učiteljem, ki sem jih srečala na svoji poti. In pri tem sem močno
doživljala to, ko je učenec pripravljen, pride učitelj.
Hvaležna sem možu Miru in otrokom, da me pri izobraževanju podpirajo. To konkretno pomeni, da so
prevzeli del hišnih opravil. Še važnejša pa je podpora v tem, da mi dajejo podporo v zavedanju, da je to
prava pot zame. In če je to dobro zame, bo to dobro na nek način tudi za njih.
Globoko pa sem tudi hvaležna družini, da drug drugemu pomagamo, da zakonitosti postavitve družine
živimo v vsakdanjem življenju. Je včasih potrebno postaviti mejo, povedati, kje je moje mesto in mesto
drugih. Je težko gledati sebe, partnerja, otroke, ko gremo čez ožino in bi sebi in vsem ostalim rada
pomagala, jim odvzela težo bremena. A tako drugemu odvzamem priložnost, da je v svoji moči in da
zraste. V teh letih, ko sem z metodo postavitve družine razreševala rane iz otroštva, mladosti, se je moje
življenje in življenje moje družine spremenilo. Seveda na bolje. In včasih si rečem: “Težke stvari so že
mimo.“ In tudi, ko pride ožina, si rečem, da je to priložnost, da naredim, naredimo korak naprej.
V partnerskem odnosu z možem sva zaživela, od kar so postavitve družine postale del mojega, najinega
življenja, z eno besedo, drugače je. Najboljše opisuje to stavek, ki sem ga pred časom prebrala na netu:
Svobodna zavezanost pomeni, da partnerja v odnosu dihata skupaj, vendar vsak polno s svojimi pljuči. Kaj
to pomeni konkretno v vsakodnevnem življenju.
Dajeva si prostor in čas za naju in tudi prostor in čas za veselja, zanimanja drugega. Čas za naju
pomeni, da si vsak dan vzameva čas za pogovor in skupno molitev. Vidiva, da do pogovora med nama
lahko pride le, če najprej odloživa težo dnevnega dogajanja, se umiriva. Pred hišo imava posajeno drevo
ginko. In ko je včasih težko odložiti težo dnevnega dogajanja, drug drugega spomniva, da je ginko pri nas
doma, da nanj odloživa, kar nama tisti dan ne služi več. In je takoj malo lažje. Je pa včasih težko, ko
domov prineseva to, kar bi morala pustiti v službi.
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Pa tudi odnosi z otroki (ko preizkušajo najine meje ljubezni do njih) in odnosi širši družini včasih
prinesejo nesoglasja in trenja med naju. In ko znava in zmoreva odložiti vse to, potem steče med nama
pogovor in srčno ter dušno čutenje drug drugega.“
Vesela, da imava drug drugega
Prek postavitve družine sva tudi globlje spoznala vzroke, zakaj tako težko spremeniva kakšen vzorec,
reakcijo. In prav zaradi tega sva lahko drug do drugega bolj sočutna in ljubeča. In tudi, ko se “zapleteva“
v kakšen nama znan “ples“, veva, da so to reakcije, ki niso čisto najine in da je v tem trenutku najin način
še tak in da bova zmogla tudi prek tega. Se pa globlje zavedava, da sva se poročila drug z drugim in s celo
rodbino, ki naju je oblikovala. In s tem zavedanjem lahko bolj sočutno gledava drug na drugega. Živiva pa
tudi v zavedanju, da morava včasih čez temno dolino, čez bolečino, da lahko najin odnos zraste.
Ker mož rad kolesari, je letos prekolesaril portugalski Camino, to je pot od Fatime do Compostele. Tu sva
si dala prostor in čas, da lahko mož del svojega dopusta preživi z dejavnostjo, ki ga veseli. Ko se je vrnil
domov, sem močno doživela, da nisva več ista. Da je on na poti prišel do novih življenjskih spoznanj in
izkušenj. In jaz, ki sem bila doma, vpeta v službo in dom, v odnose z otroki, v izobraževalni proces, sem v
desetih dneh pridobila nova spoznanja. Ko je prišel domov, sva oba doživela močno veselje, da imava
drug drugega, da lahko skupaj hodiva po poti življenja. Seveda pa sva si razdelila spoznanja dni, ko sva
hodila vsak po svoji poti.
Premalo sva vzeli od mame
V odnosu do otrok sem morala narediti kar veliko pot. Če sem čisto iskrena, me je prav najstarejša hči
na nek način “prisilila“, da sem šla na pot iskanja. Enostavno sem začutila, da sem v času njenega
“najstništva“ izgubila stik z njo. In sem čutila, da jo na nek način izgubljam. Tako, kot jaz nisem vzela
vsega, kar mi je namenila dati mama, tudi hči od mene ni vzela, kar ji lahko dam jaz. In sem šla po
korakih najprej jaz do svoje mame, da sem potem lahko dajala naprej. Doživljam, da je odnos mama – hči
kar zapleten. In da se lahko prav prek odnosov z otroki veliko naučim, saj so mi ogledalo, kaj jaz sama pri
sebi nočem – ne zmorem še pogledati, krat deset. In prav po tihem sem hvaležna otrokom, da mi dajejo
priložnost, da se ob njih učim in rastem. Pri odnosu z otroki močno doživljam, da je potrebno dati
otrokom krila in hkrati zavedanje, da je objem in rama staršev vedno na razpolago. Lepo je gledati, kako
otroci stopajo na svojo pot življenja. Da je njihova pot, njihova pot in ne podaljšek moje poti. In da so
opremljeni z večjim upanjem in pogumom, kot sem ju imela jaz v njihovih letih. In vsa ta pot do sedaj je
bila vredna vseh ožin, stisk, naporov, ker so me oblikovala v to, kar sedaj sem. In prehojena pot je
pomembnejša kot sam cilj.“
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Suzana Javeršek: “Odločila sem se, da se bom rodila v ta svet leta 1966. Za
starše sem si izbrala Olgo in Janeza Peklaja. Skupaj smo bili v zemeljskih letih
dobrih pet let. Otroštvo in mladost sem preživela z očetom, njegovo drugo ženo
in dvema polsestrama. V srednješolskih letih sem našla sorodno dušo. Postal je
moj mož. In letos sva z možem Mirom dopolnila 25 let skupnega zakonskega
življenja. Hvaležna sem za vsa skupaj preživeta leta. Za starša so si naju izbrali
hči Ana, ki je letos dopolnila 24 let, sin Marko, ki je dopolnil 22 let in hči Sara, ki
je dopolnila 13. let. Za naju in za najine otroke se trudiva, da gradiva topel
dom. Otrokom dajeva krila in zavedanje, da se lahko vedno vrnejo v varno
zavetje doma.
Dokončala sem Srednjo ekonomsko šolo v Ljubljani, študij nadaljevala na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani in Fakulteti za management v Kopru. Delam v
gospodarski družbi v računovodski in finančni službi. V prostem času rada
berem knjige, kolesarim, potujem, sem v krogu družine in s prijatelji. Kdo
sem? Iskalka dobrega in lepega. Iskalka odnosov, za katere je vredno živeti. Iskalka svojega poslanstva v tem svetu, tukaj in
sedaj. In vedno bolj v zavedanju, da je življenje največje darilo, ki sem ga dobila.“



ZAVEDAM SE, DA NI VSE V DENARJU

David Pavlič: “S sistemskimi postavitvami sem se srečal pred nekaj leti v okviru podjetniške skupine
BNI Ilirija, kjer sem spoznal Natašo Čebulj. Priznam, da kar nekaj časa nisem razume, kaj pravzaprav
Nataša razlaga, kaj je pravzaprav bistvo te metode, kako se kar nekaj pokaže, kakšne postavitve
pravzaprav so in podobno. Od vedno sem bil namreč pristaš komunikacije, odprtega pogovora in
enostavno o teh zadevah niti nisem razmišljal. Od nekdaj sem bil v vzdržljivostnem športu, tudi precej
vodil otroke in mladino v športu in tam načeloma nekih skrivalnic, nezaupanja ali varanja ni.
Morda se to sliši naivno, saj s časom predvsem v poslu spoznaš, da vsi ljudje ne znajo ali nočejo vsega
skomunicirati ali pa morda celo namerno zavajajo v komunikaciji, kot pravijo: 100 ljudi, 100 čudi.
Po mojem mnenju imam neko intuicijo glede sočloveka oziroma projekta in sem se nekako odločal na
pamet, pretehtal pluse in minuse ter se odločil, mislim, da večkrat prav kot narobe.
Z leti in z več časa v poslu opažaš okolico bolj, sploh v letih “recesije“ je bilo opazno to neko splošno
jamranje in nezadovoljstvo, ki meni nikoli ni bilo blizu. Zdi se mi, da če želiš v takem okolju oziroma
svetu bolje funkcionirati, biti uspešen se moraš prilagoditi oziroma ga najprej vsaj razumeti.
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Čas za postavitve
Prišel je čas, ko sem se udeležil kratke predstavitve poslovnih sistemskih postavitev in bil kar fasciniran,
kako se v določenih momentih lahko počutiš drugače, dejansko si prevzel energijo tistega, kar si
predstavljal, skratka zelo zanimivo in meni še vedno relativno tuje.
Potem sem drugič postavil naš primer iz poslovanja in dejansko se je v sami postavitvi pokazalo stanje
oziroma dinamika med elementi, kot sem tudi sam zaznaval. To še ne bi bilo tako posebno, če ne bi
nikomur posebej vnaprej razložil relacij ali elementov, saj je bila postavitev skrita, kar pomeni, da ljudje
niso vedeli, zakaj gre. To mi je dalo res misliti, da je nekje še nekaj več, kar deluje na nas, enostavno
nisem razumel, kako je to mogoče.
Kasneje sem se tudi udeležil treninga za moderatorje organizacijskih postavitev. Zato so obstajali trije
razlogi, želja po razumevanju drugih, ker smo si ljudje različni in ker gre za zanimivo in fascinantno
metodo, ki je nisem razumel in me je zanimala. Tretji razlog pa je bila želja po napredku. Načeloma velja,
da ko se enkrat nekje počutiš udobno, nazaduješ in takrat je čas, da se brcneš v rit in premakneš. Vedno
me pa je zanimal tudi napredek, nove tehnologije, novi izzivi. In izobraževanje glede poslovnih
sistemskih postavitev sem vzel dejansko kot izziv. Da nekaj med nami res deluje, mogoče najlažje
opišem zaradi trenutne fascinacije nad #mojtim, slovensko košarkarsko ekipo, evropskimi prvaki 2017.
Tekme nacionalnih ekip sem vedno gledal z zanimanjem kot navijač in podpornik. Letos prvič sem imel
občutek, da so jim naklonjene res vse zvezde, vse je šlo njim/nam v prid.
Od tega, da so spremenili zakon o tujcih, do poškodb in odpovedi v drugih ekipah, do fantastičnega
vzdušja v naši ekipi. Ampak tudi to je včasih že bilo, letos pa jih je po začetnih zmagah in super igri
enostavno začela podpirati res celotna Slovenija. Poleg športnih navdušencev, med katere spadam, so
tekme gledali in komentirali vsi, mimoidoči, vse mamce, vsi poslovni partnerji, vsi mediji. In to vsi s
pozitivnim nabojem, sploh ni bilo govora o tem, da jim mogoče pa ne uspelo. In v finalu se je zgodila tako
poškodba kot utrujenost dveh glavnih igralcev, ampak ekipa je šla naprej in to vse do končne zmage.
Enostavno v zadnjih dveh tekmah niso mogli zgubiti, takšne kolektivne podpore, pripadnosti in
pozitivnega naboja nisem občutil že od osamosvojitve.
Mora biti nekdo tak, da drugi nismo
Če se vrnem na košarko, verjamem, da je kolektivna podpora ljudi dala našim košarkarjem dodatno
energijo. Ampak, to se je zgodilo, ker so tudi oni to potrebovali. Kar nekaj neuspešnih akcij naše
košarkarske ekipe je bilo v slovenski zgodovini in morda se jim je sedaj vrnilo, ker so bili res
požrtvovalni, ekipni duh je bil glavni, z eno besedo igrali so srcem. Razumem, da vse te zahvale naše
ekipe in igralcev navijačem niso lažne oziroma le všečne. To so res iskali in tudi dobili in zelo se mi zdijo
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veseli in hvaležni za to. To dajanje in sprejemanje je bilo na tem turnirju obojestransko na visokem
nivoju, ker takega ponosa nad Slovenijo dolgo ni bilo čutiti.
Tudi lažje razumem razne nezadovoljneže, po forumih ali v politiki, v vsakdanjem življenju. Pač, obstaja
ravnovesje v vsem, tega se zavedam že dolgo. Zavedam se, da ni vse v denarju, ker če ti ob poslovnem
uspehu družina razpade ali ob preveč denarja zboliš, kaj si pravzaprav dosegel.
In kot sem na izobraževanju večkrat slišal, mora biti nekdo tak, da drugi nismo. In še dobro, da je to
nekdo drug in ne jaz.
Sistemske postavitve so mi dale tudi odgovor na izziv, s katerim se soočamo pri medsebojnem
sodelovanju, ki je vedno bolj pomemben način dela v poslu danes. Tako kot v košarki, en sam človek ne
more zmagati tekme, če tudi drugi iz ekipe ne bi naredili svojega prispevka, takega uspeha ne bi bilo. In
tega se moraš zavedati.
Vendar dogaja se tudi, da ponudiš prst, pa na drugi strani želijo roko. Zdaj se bolj zavedam, da takšno
ravnanje drugih povzročiš sam s svojim ravnanjem. Kar pa obenem pomeni, da lahko na to vplivaš,
delegiraš odgovornost in ljudje to načeloma radi sprejmejo.
Pa še primer iz družinskega življenja, okrog katerega se kreše mnogo isker v medijih, češ da se mlajše
generacije ne znajo obnašati, ne znajdejo, ne prevzamejo odgovornosti ...
Od nekdaj sem pristaš, da naj otroci poskrbijo za svoje zadeve sami, naj se učijo odgovornosti od
mladosti naprej. Starši pa jih moramo samo podpirati, ne pa namesto otrok delati domače naloge, se učiti
z otroki, ker na dolgi rok s tem samo škodimo njim in sebi.“
David Pavčič: “Sem David Pavlič, podjetnik iz Ljubljane, skupaj s
poslovnim partnerjem vodim ekipo 7 zaposlenih v podjetju Strim plus
d.o.o., ukvarjamo se z optimizacijo tiskanja. Sem tudi oče dveh
prednajstniških deklet, sicer moderno neporočen. Skupaj z njuno mamo
in njima rad preživljam kakovosten čas, tako da so vikendi, prazniki in
dopusti rezervirani za družino.
Sem tudi bivši smučarski tekač in trener, tako da pozimi poskušamo ujeti
kak lep sončen in aktiven dan na snegu, poleti pa se navdušujem nad hribi
in v zadnjem letu tudi nad supanjem.
Med hobije štejem tudi potovanja, bolj ali manj po toplem delu Evrope,
kjer poskušamo ujeti ne najbolj turistične točke. Smo vedno bolj
navdušeni kampisti in poskušamo vsake počitnice preživeti nekje
drugje.“
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE
INTENZIVNI TRENING ZA SISTEMSKI POGLED V DELOVANJE IN
VODENJE ORGANIZACIJ, usposabljanje za moderiranje
organizacijskih sistemskih postavitev, od septembra 2017 do
junija 2018.
Udeleženci se bodo naučili uporabljati sistemski pristop v
organizacijskem razvoju, pri svetovanju, coachingu in vsakodnevnem
profesionalnem delu ter samostojno moderirati organizacijske
postavitve. Po zaključenem izpitu bodo prejeli certifikat Inštituta za
sistemske postavitve in Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem.
Več: www. sistemske-postavitve.com

novo: SKLOP DELAVNIC "GREMO NA POT", ZA PEDAGOŠKE
DELAVCE - 1. DELAVNICA: TRIJE ZORNI KOTI – 6 ODNOSOV – VSE,
ČESAR NE VESTE, A NEKJE V SEBI ŽE DOLGO ČUTITE;
URAVNOTEŽANJE ODNOSOV V PEDAGOŠKEM TRIKOTNIKU; 27.
september 2017 od 16.30 do 19.30 ure.
Če ste učitelj, vzgojitelj, svetovalni delavec, oz. se pri svojem delu
srečujete z otroki, najstniki in njihovimi svojci, se soočate s situacijami,
ki preprosto "ostanejo v zraku", vas občasno spremljajo še ob
domačem popoldanskem delu, ali zaznavate, da je za rešitvijo, ki jo
Več:
www.sistemske-postavitve.com
trenutno
vidite nekaj več, potem je Sklop delavnic: "Gremo na pot"
namenjen morda tudi vam. Več: www. sistemske-postavitve.com
novo: SKLOP DELAVNIC "STIGMA" - POSTAVITEV DRUŽINE - 1.
DELAVNICA; 6. oktober 2017 od 17. do 20. ure
Namenjena je vsem, ki imate koga, ki je prekršil zakon, ali pa ste ga
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
Več:
www.sistemske-postavitve.com
zakon; Več: www. sistemske-postavitve.com

Delavnica POSTAVITEV DRUŽINE: SREČNO PARTNERSTVO - SREČA
V DRUŽINI, 14. oktober 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
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

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 že celo življenje učijo letati kot metulj, vi pa ste polni bušk, saj ste
morda aligator?
Več:
www.sistemske-postavitve.com
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
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ
V naslednji številki Sistemska zavedanja bomo govorili o starših in otrocih. Kaj osreči otroke? Oba
starša. In kdaj sta oba starša z otrokom srečna? Ko v otroku spoštujeta, ljubita in se veselita partnerja
oziroma mame in očeta. Veliko se govori o ljubezni. Toda, kdaj se ljubezen pokaže kot najlepša? Takrat,
ko se drugega veselimo točno takšnega, kot je. In ko se otroka veselimo točno takšnega, kot je.
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