1

Foto: Pixabay
“S postavitvami družine je prišlo na dan,
da smo povezani z večjim sistemom,
z družinskim sistemom.
K temu sistemu ne spadajo le naši starši in bratje ter sestre,
temveč tudi stari starši, prastarši in drugi predniki.
K temu sistemu spadajo tudi drugi,
ki so bili za ta sistem na poseben način pomembni;
kot so na primer bivši partnerji naših staršev in starih staršev.
V tem sistemu vse vodi skupna sila.“

Bert Hellinger v knjigi Ljubezenske zgodbe
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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
Pozdravljeni drage bralke in bralci, že eno leto smo skupaj. Marca 2017 smo izdali prvo številko
mesečnika Sistemska zavedanja Inštituta za sistemske postavitve. In pred vami je že dvanajsta številka.
V tem času smo vas seznanili s kar nekaj življenjskimi temami, ki nas pestijo v vsakdanjem življenju. In
vam pokazali, kako vam pri razreševanju svojih osebnih stisk lahko pomagajo sistemske družinske
postavitve. Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali s podajanjem zanimivih vsebin ter govorili z
zanimivimi sogovorniki, moderatorji sistemskih družinskih postavitev in udeleženci postavitev.
Ob spremljanju in branju vseh dragocenih intervjujev z našimi moderatorji družinskih postavitev in
življenjskih zgodb ter izkušenj z družinskimi postavitvami naših udeležencev, ki so svoje občutke delili
z nami v naših Sistemskih zavedanjih, sem si velikokrat dejala, da je beseda hvaležnost, ki jo vedno
znova in znova čutim v sebi, preskromna. Hvaležnost mojim dragim učiteljem metode družinskih
postavitev, očetu metode Bertu Hellingerju, mentorjema in učiteljema Nataši Čebulj in Vedranu
Kraljeti, Helingerjevemu tesnemu sodelavcu, Gerhardu Walperju …
Hvaležna, ker je to metoda, ki je mnogim, tudi meni, spremenila pogled na življenje in kvaliteto
življenja. Radosti me, ko slišim od udeležencev družinskih postavitev, da se jim je na primer po
postavitvi spremenilo življenje, da morda niso imeli več alergij, težav s sinusi ali s starši, otroki ...
Ker to pomeni, da postavitve delujejo, četudi morda ne verjamemo v njihovo moč. Vendar pa se po naši
postavitvi nekaj spremeni v nas in našem družinskem sistemu.
In drugače gledamo na svet okoli sebe, saj širše vidimo sliko naše
družine, naše povezanosti in vpletenosti v neke tragične dogodke, ki
nas povezujejo v neko skupno usodo. In ker skozi dragocene
izkušnje, ki jih imamo kot predstavniki v postavitvah, vedno dobimo
nekaj zase, čeprav smo tedaj del nekega drugega družinskega
sistema, ki mu kot predstavnik le služimo.
In ker vem, da je dragocenost družinskih postavitev enkratna in
neponovljiva, čeprav se morda kakšnemu posamezniku po njegovi
postavitvi na glavo obrne svet. Vendar le zato, da se lahko znova
sestavi in gre naproti svoji življenjski poti. Skozi postavitev se
namreč lahko osvobodi nekih vpletenosti v svoj družinski sistem, ko
nezavedno sledi usodi nekoga iz svoje družine, ki pa ni njegova. Ko se
v družinski postavitvi na spoštljivi način in s hvaležnostjo poslovimo
od tega družinskega člana in njegove usode, s katerim smo bili
nezavedno povezani, lahko gremo naprej osvobojeni in svoji usodi
naproti.

Damijana Žišt
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II. BOLEZEN NAM KAŽE NA IZKLJUČENOST DRUŽINSKEGA ČLANA

Foto: Pixabay

V tej številki Sistemskih zavedanj bomo govorili o otrocih, ki imajo v svojem življenju težave zaradi
tega, ker so otroci s posebnimi potrebami.
Skušali vam bomo predstaviti, kako na njihove težave vplivajo dogodki iz preteklosti, v katere so
morda ujeti posamezni člani njihove družine oziroma družinskega sistema.
Bert Hellinger pravi, da je v ozadju tistega, kar otrokom dela težave, njihova predstava, da smejo
oziroma lahko nekaj prevzamejo za svoje starše ali prednike. To otroka vodi v neskončne probleme in
na nek način tudi starše. S pomočjo svoje vesti vsak, tudi otrok, nagonsko ve, kaj mora narediti, da bo
pripadal družini.
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Če se temu primerno vede, bo imel dobro vest, kar pomeni, da čuti, ima pravico pripadati. Ko otrok ali
odrasli odstopajo od tega, jih je strah, da bodo izgubili pripadnost družini. Ta strah občuti kot slabo
vest.
Vendar obstaja še neka druga, skrita vest, arhaična zavest ali skupinska vest. Skrbi zato, da so v družini
vsi, ki so določeni za preživetje in obstoj družine, podrejeni pomembnim zakonom reda.
Prvi red pravi, da ima vsak, ki pripada družini, enako pravico pripadnosti. Vendar pod vplivom vesti, ki
jo čutimo, kdaj iz družine izločimo na primer tiste, za katere menimo, da so na primer hudobni ali
takšne, ki se jih bojimo, ker slutimo, da so za nas nevarni.
Zato lahko razumemo, pravi Hellinger, da so mnogi otroci, ki so drugačni ob običajnih ali se nenavadno
vedejo, odvisniki ali kaj drugega, po navadi povezani z neko osebo, ki jo je družinski sistem izključil.
Ta nezavedna povezanost z izključeno osebo se imenuje vpletenost.
Zaradi tega takšnim otrokom lahko pomagamo šele, ko oni in njegovi družinski člani lahko znova
pogledajo v izključeno osebo ter jo sprejmejo nazaj v svojo družino in srce.
Šele potem so otroci osvobojeni vpletenosti. Da pa družinski člani pomagajo takšnim otrokom, morajo
tisti, ki so do zdaj gledali stran, končno pogledati v izločenega družinskega člana. In tisti, ki so na
nekoga jezni ali so koga zavračali, se morajo k tistemu članu obrniti z ljubeznijo in ga ponovno vzeti v
svoje srce in družino. To je namreč ozadje številnih problemov, ki jih imajo otroci, in tudi skrbi, ki si jih
včasih delajo njihovi starši.
Pomembno je tudi spoštovanje drugega reda ljubezni, ki pravi, da imajo tisti, ki so prej prišli v družino,
prednost pred tistimi, ki so prišli za njimi. Med prejšnjimi in kasnejšimi pripadniki družine velja red
ranga, ki ga je treba spoštovati. Vendar si mnogi otroci dovolijo in od svojih staršev na nezavedni ravni
prevzamejo njihova bremena, da bi jim pomagali. In zato kršijo omenjen red. Otrok na primer reče
mami (nezavedno).“ Jaz bom zbolel namesto tebe ali jaz bom zate umrl.“
Vse to se dogaja iz ljubezni, vendar iz slepe ljubezni. Ta slepa ljubezen potem vodi otroka do bolezni,
odvisnosti, agresije in podobno. Kajti če bo otrok hotel prevzeti bremena svojih staršev, mu bo
spodletelo, bo zbolel …
Da se red znova vzpostavi, morajo prevzeti starši odgovornost za svoja dejanja in svoje lastne
vpletenosti ter bremena nositi sami. Potem je otrok svoboden in mu ni treba več prevzeti bremena
staršev.
Priznati to, kar je (Hellinger, Bert, 2008. Sreča, ki ostane. Ribnica, Korenine in krila.)
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VI. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV
- VZETI SVOJ DRUŽINSKI SISTEM TAKŠEN, KOT JE – S HVALEŽNOSTJO: Intervju s Katjo Greif

Foto: Katja Greif

Katja Greif ima več kot 19 let delovnih izkušenj pri delu z otroki, najstniki, študenti, hendikepiranimi
ter pri spoznavanju dinamik kadrov v javnih zavodih. Zaposlena je bila kot profesorica biologije in
kemije na Pedagoški fakulteti v Mariboru ter kot skupinska habilitatorka v VDC POLŽ Maribor, kjer je
pridobila dodatna specialna znanja in izkušnje na področju dela z osebami z motnjo v telesnem in
duševnem razvoju ter njihovimi družinami. V svojo prakso od leta 2008 uvaja pristope NLP-ja pri delu
s skupinami (certficiran NLP Mojster Praktik). Opravljen ima izpit s področja vzgoje in izobraževanja
ter socialnega varstva. Pet let je delala tudi kot prostovoljka v slovenskem društvu Hospic. Leta 2010
se je prek Nataše Čebulj spoznala z družinskimi postavitvami po Bertu Hellingerju. Od leta 2014 je
moderator organizacijskih sistemskih postavitev in sistemskega coacha, znanja je pridobila pri Nataši
Čebulj iz Inštituta za sistemske postavitve Ljubljani. Je tudi udeleženka izobraževanja za družinske
postavitve pri Inštitutu za sistemske postavitve pri Nataši Čebulj in Vedranu Kraljeti iz Zagreba.

Ali poznamo več oblik bolezni ali okvar, zaradi česar imenujemo otroke, da so s posebnimi
potrebami?
“Ta besedna zveza življenjsko gledano zajema zelo velik delež otrok.
Če zelo na grobo opredelim; zajema otoke z duševno motnjo, tiste z motnjo vedenja in osebnosti,
otroke z motnjami govora, gluhe, slepe, z motnjami gibanja in vse z različnimi kombinacijami motenj.
Diagnoze vseh motenj so običajno rezultat daljšega procesa obravnav in na osnovi tega strokovne
timske diagnostične ocene, ki je v naši državi natančno opredeljena.
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Poimenovanje individuuma, ki na kakršenkoli način označi njegov primanjkljaj, je zelo dotakljivo.
Vendar če ostanemo v zavedanju, da je to en delček, ki nam je v podporo, da smo lahko taki osebi
sočuten in strokovni sopotnik, se potem ta oseba z nami počuti varno.
In kar je morda najpomembneje, je, da je lahko taka, kot je, in mi z njo takšni, kot smo. Fenomenološka
metoda Postavitev družine, ki jo je Bert Hellinger v vseh letih svojega delovanja, raziskovanja približal
tako rekoč vsakdanjemu človeku, nam omogoči, da vzpostavimo širši pogled na človeka, skupino,
dogodke, situacije. S tem se spremeni naš odnos in delovanje. To je ključno.
Za vsako družino (za vse njene člane), v katero se rodi otrok z duševnim ali fizičnim primanjkljajem, je
to globoka bolečina. Ob soočanju z omejitvami otroka jo spremlja strah, zaskrbljenost, nešteto
vprašanj, stisk … Mnogokrat trpi partnerski odnos. Težko je staršem, bratom in sestram, starim
staršem … In težko je otroku. Težje kot je njim, težje je temu otroku. On je prišel. Prav tak. Kaj lahko
naredimo, da bo staršem in otroku šlo bolje? Kaj lahko naredijo starši, njegovi sorojenci, cela družina?“
Zakaj govorimo, da so otroci s posebnimi potrebami?
“V uvodu bi z vami delila izkustven vpogled na besedno zvezo »otroci s posebnimi potrebami«: Vsi smo
kdaj otroci s posebnimi potrebami. Ta pogled dojemam kot točko, kjer se lahko kot ljudje zelo
približamo otrokom (in odraslim) z motnjo v duševnem in telesnem razvoju oz. drugimi motnjami.
Omogoči nam, da s takim otrokom vzpostavimo sočuten stik. Vidimo, zaznavamo, slišimo njegove
primanjkljaje, odzive, ki mu onemogočajo pričakovano stopnjo samostojnosti v odzivanju, reagiranju,
kreiranju, razmišljanju, gibanju. Pogledamo, kaj nam sporoča. Nato se nanjo odzovemo podporno –
točno toliko, kot je potrebno, ostalo je prispevek otroka – toliko, kot zmore.
Tako je dal vsak toliko, kot zmore – v tem nam je potem enak. Nanj v bistvu pogledamo kot na vsakega
drugega. Takrat smo v sodelovanju. In prav nič več ni potrebno.“
Kako je z avtističnimi otroki? Kaj kažejo družini?
“V postavitvi družine lahko vidimo, kako globoko je vsak med nami povezan s tem, kar se je zgodilo v
naši družini. Velikokrat tudi več generacij nazaj. Tako vpetim v usode izločenih članov družine nam je
onemogočeno, da živimo svojo usodo. Da smo to, kar smo.
Ne le postavitev družine, tudi vse druge metode, ki se ukvarjajo z reševanjem kakršnekoli motnje
v razvoju, vedenju otroka, so si skladne v tem, da se s krepitvijo starša vedno stabilizira stanje otroka.
Skozi sistemski pristop se je pogosto izkazalo, da je avtizem povezan s tem, da se je v družini zgodil
umor. Vpetost takega otroka z izločenim članom družine (v teh primerih z morilcem) je zelo močna,
z morilcem je povezan v ljubezni.
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Na nek način nam s svojim delovanjem, vedenjem ali pasivnostjo kaže, koga pogledati in še
pomembneje – koga sprejeti v srce.
V družinskem sistemu so avtistični otroci največji – nosijo veliko breme družinskega sistema.
Seveda se to zgodi na nezavednem nivoju. Do teh sil je velik izziv biti spoštljiv.
Ko pogledamo za oziroma nad otroka, na tiste, ki jih je družinski sistem izključil, je otrok razrešen
bremena. V tem primeru se gotovo mnogi vprašate: Kako pa je mogoče sprejeti nekoga, ki je moril?
Saj vendar mora biti kaznovan in izločen. A v trenutku, ko to izrečemo, se nekaj zgodi v naših srcih.
V sebi začutimo moč, ki izloča. Tako, kot izloča morilec. Do razrešitve pridemo, če stopimo v zavedanje,
da je vsak od nas vpleten v nekaj, kar se je zgodilo v naši družini, povezan z nekom, ki je bil izločen.
Ta vpletenost nas vodi. Tudi morilci so vpleteni. Vpletenost jih je vodila. S tem pogledom v srcu smo
enaki in oni postanejo del sistema.
Sama sem imela priložnost v postavitvi predstavljati avtistično deklico. Ljubezen otroka do izločenih
(več) v tisti družini je tako močna, da ni v moči zaznavati sedanjosti, realnosti. V tej ljubezni se tak
otrok pusti žrtvovati. Cena je pogosto nezmožnost samostojnega bivanja. Slike in občutki popolnoma
okupirajo um, telo in dušo takega otroka. Kaj v bistvu se dogaja, je težko opisati in bi bilo tudi
arogantno. V bistvu sploh ni tukaj. Je tam. Razrešitev se zgodi, ko žrtve in ostali člani (tudi starši)
zmorejo reči morilcem: “Da, tudi vi.“ Takrat mu je lažje in kljub svojim trajnim omejitvam lažje
funkcionira.“
Kako se obnašajo otroci s posebnimi potrebami ter avtistični doma in v družbi?
“Zanimivo je opazovati ta fenomen. Pomenljivo dejstvo je, da je vedenje skoraj vsakega otroka doma
drugačno kot v družbi. O tem bi lahko napisali več strani. Mnogokrat avtistični otroci v domačem
okolju še intenzivneje izražajo določena vedenja kot v družbi brez prisotnosti staršev.
S sistemskega zornega kota lahko izpostavim opažanja glede dinamike; določena vedenja velikokrat
izkažejo v družbi le, ko so prisotni starši ali nekdo, ki ima v svojem družinskem sistemu podobno
dinamiko. Morda bo najdragocenejše, če na kratko delim lastno izkušnjo kot mama otroka, ki je do
svojega 7. leta kazal mnogo znakov avtističnega spektra. Njegovo vedenje in odzivnost v vrtcu in
kasneje v šoli sta bila precej drugačna kot v domačem okolju, razen v specifičnih okoliščinah.
Z možem sva se že pogovarjala o možnosti, da s pomočjo strokovnjakov preverimo njegovo stanje,
a ker sem se v tistem času že srečala s Postavitvami družine, sva se odločila za to pot.
Njegova vpletenost je bila povezana z dogodkom dve generaciji nazaj po moževi strani, ter z osebo, ki
se je odločila za splav (s sistemskega pogleda je morilec vsak, ki na kakršenkoli način prekine življenje
drugega) tri generacije nazaj po moji strani.
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Ko so bile te osebe sprejete v srca družinskih članov, ko sva oba z možem izstopila iz lastnih
vpletenosti in sodb, se je njegovo funkcioniranje zelo izboljšalo. Seveda sva morala v praksi spremeniti
svoje delovanje, na osnovi uvidov iz postavitev.
Okrepila sva se kot posameznika, kot starša in partnerja. Danes je vedno bolj vešč socialnih odnosov in
je najstnik, ja, lahko rečem – kot vsi najstniki – unikaten in enak njim – hkrati. In hkrati je to podporno
vplivalo na ostale tri najine otroke.
Tisti, ki spremljajo take otroke, imajo podobne izkušnje. V kolikor so v spoštovanju do družine, brez
sodb in v srcu zmorejo reči otroku: “Tak kot si, si dober. Kot vsak.“
Takrat so nevpleteni, v spoštovanju in z njimi je otrok miren, sodelovalen – na svoj način. Takrat tudi
skupina tega otroka vzame in on njih. Spremljevalec s tem ustvari varen prostor za naloge in cilje, ki jih
imajo.“
Kje so otroci najbolj prizadeti zaradi svoje bolezni ali okvare, telesno, umsko ali čustveno?
“Zagotovo povsod. In vsak drugače. Kar bi tukaj podelila z vami, je zelo kratko: bolj, ko so starši,
učitelji, vzgojitelji in ostali strokovnjaki v sprejemanju otroka takšnega, kot je, manj kot se sprašujejo
zakaj, kako to, ali bi lahko spremenil/a, ali sem kriv/a … lažje je takemu otroku. S tem izkažemo
spoštovanje do njegove usode. Takrat lahko čutimo globoko hvaležnost tudi za svoje zdravje.
Takrat lahko delujemo podporno, postavljamo meje in hkrati otrok ohranja svojo integriteto, tako
najlažje doseže, kar mu je dano doseči. Potem ni več pomembno, ali mu je težko umsko ali čustveno ali
… Vedno lažje je, a del bolečine zagotovo ostane – to je njegova usoda. To je izziv tako za njih kot za
nas. Iti s tem naprej – radostno. Velik izziv.
Morda se na tem mestu sprašujete, kako to, da pišem bolj o osebah (in njihovem odnosu), ki so okoli
teh otrok, kot o njih samih. A v svoji 20-letni praksi dela s takimi in drugačnimi otroki je vedno
največje darilo tem otrokom (in onim), ko je starš ali učitelj, vzgojitelj, varuh, strokovnjak ob njem v
svoji polni moči. Takrat nekateri, ki skoraj ne govorijo, začnejo kar naenkrat čebljati, tisti, ki jecljajo,
pozabijo jecljati, agresivni postanejo kreativni, mirni in zadržani pa kakšno navihano ušpičijo …
Čudeži? Ja. To je sreča. Kaj pravzaprav pomeni biti v svoji polni moči? Vzeti svoj družinski sistem tak,
kot je – s hvaležnostjo.
Za starše je to mnogo težje kot za učitelje in ostale, ki delajo z njimi. Starši so povezani z lastnim
občutkom izgube zdravega otroka, z žalostjo, krivdo, strahovi, kako bo, ko mene več ne bo … Težko je
tudi za sorojence – velikokrat so v slabi vesti, ker so oni zdravi. Hvaležna sem, da sem se imela
priložnost srečevati se in se skozi sistemsko delo še vedno srečujem s starši takih otrok in sem pred
njihovimi preizkušnjami ponižna hkrati. Veliko so me naučili.“
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Kaj takšni otroci kažejo družinskemu sistemu?
“Mnogokrat slišimo ali preberemo: “Takšni otroci so posebno darilo družbi, ne samo družini.“
A je lahko kateri otrok večje darilo kot drugi? Posebnost je breme. Oni ga nosijo – z ljubeznijo.
A zmoremo mi pogledati to, kar nosijo? Na koga pogledamo z ljubeznijo? Ostati v ljubezni ob vseh
izzivih, ki nam jih nudijo s svojimi vedenji, omejitvami, v ljubezni do tistih sil, ki to vodijo.
Vsak primer ima svojo specifično zgodbo.“
Kako lahko sistemske družinske postavitve pomagajo staršem in otrokom s posebnimi
potrebami?
“V mnogih letih raziskovanja različnih moderatorjev družinskih postavitev se je pokazalo, da
postavitev omogoči, da se starši opolnomočijo, stopijo iz različnih vzorcev vpletenosti.
Da so za otroka lažje tukaj oziroma z večjim zaupanjem prepustijo otroka strokovnemu vodenju, kar
posledično prinaša izboljšanje v funkcioniranju otroka na različnih področjih. Naj na tem mestu
omenim otroke z ADHD-sindromom, za katere se v mnogih postavitvah pokaže, da eden od staršev na
nezavednem želi umreti.
Otrok se tako na nezavednem nivoju intenzivno ukvarja s tem, da tega starša drži tukaj. Vztrajno se
trudi z najrazličnejšimi akcijami, da je starš pozoren nanj (tudi, ko ga ni zraven). V bistvu s tem on
skrbi za starša. Ko se v postavitvi starš poveže z življenjem, ko družina ponovno sprejme
nekaj/nekoga, ki je izločen, otrok ne rabi več skrbeti za starša.
Takrat je lahko zbran in miren, kolikor je pač za otroka njegove starosti običajno. Takrat brez skrbi
sledi svojim izzivom. Postane nazaj otrok in starš je ponovno ali končno starš.
Pri postavitvi družine dobimo vpogled do korakov, ki nas vodijo v sodelovanje. To omogoči, da živimo,
kot je dano. Takrat vsi dostopamo do svojih virov – takih, kot so.
V tem pogledu napredujemo. V življenje.“
Kaj se je kot najpogostejši vzrok za bolezen ali telesno okvaro otroka s posebnimi potrebami
pokazalo na postavitvah?
“Namen sistemskega dela ni dobesedno v iskanju vzroka, da bi vedeli. Dobimo vpogled, kje se je ustavil
tok ljubezni, ki družinske člane podpira. Na postavitev družine navadno pridejo starši, ko zaradi težav,
ki jih ima njihov otrok, ne vedo več, kako bi ohranili sebe in otroka v dobrem odnosu ali ko je vedenje
otrok neobvladljivo in ali celo nevarno za njih same ali za okolico.
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Pridejo tudi, ker otrok z okoljem; bodisi vrstniki ali učitelji, vzgojitelji … vzpostavlja nezdrave odnose,
pa jih kljub različnim poskusom stroke ne morejo razrešiti.
Včasih pridejo, ko se ob velikih korakih, kot so vključitev otroka morda v drugo institucijo ali ob
menjavi okolja pojavijo strahovi staršev ali pa to pokažejo otroci in postaja moteče, izčrpavajoče in
celo vpliva na fizično stanje otroka ali staršev.
Velikokrat se odločijo za postavitev družine, ko si dovolijo izboljšati partnerski odnos – to ima na
otroke naravnost čaroben učinek.
Zagotovo pa se je za primere otrok s posebnimi potrebami pokazala globoka povezanost in
pripravljenost na dušnem nivoju, da z ljubeznijo nosijo breme družine. Na nek način so bili izbrani.
In najpogosteje je bolečina zdravih članov v družinskem sistemu tako globoka, ker se na nezavednem
zavedajo, da ta otrok nosi to namesto njih vseh.
To Bert Hellinger opisuje v svojih knjigah. Slovenci imamo kar tri njegove knjige prevedene v slovenski
jezik, za kar se imamo zahvaliti Mateju Škufci.“
Zakaj včasih otroci nase prevzamejo breme svojih staršev in zato zbolijo?
“Kot omenjam že zgoraj; velikokrat je to igra večjih sil. Saj se vendar pogovarjamo o zavesti. Mnogokrat
pa nam življenje ponudi, da z dovolj hvaležnosti in srčnosti vzpostavimo red ljubezni.
Takrat, ko se zmoremo odpovedati veličini, ki jo občutimo, da bi rešili svoje starše ali bili boljši od
tistih nekoč. Nekateri otroci nimajo izbire tudi, ko odrastejo.
Kot starši lahko s svojim odnosom do svojega otroka naredimo en del, da otroka podpremo, da mu gre
dobro. To lahko naredimo, ko smo spoštljivi in majhni do svojih staršev.
Če nam ne gre, nas Postavitev družine gotovo pelje k temu. A tudi kot starš imamo le določen vpliv.
Največ lahko naredimo, ko zaupamo usodi svojih otrok in jo spoštujemo.
To je velik izziv. Biti velik kot starš, a majhen pred usodo svojega otroka.
Biti velik kot učitelj, vzgojitelj, spremljevalec, a majhen pred usodo tega otroka, te družine. Vsi
začnemo pri hvaležnosti svojim staršem – takšnih, kot so. Potem gre dobro nam in tistim, s katerimi
smo na poti.“
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V. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE
O osebnih izkušnjah in učinkih smo se pogovarjali z udeleženci delavnic Postavitev družine. Tokrat sta
za Sistemska zavedanja o svojih izkušnjah iz družinskih postavitev spregovorili Katja Prevoršek in
Ana Viskić.
- In prav za vse se zahvaljujem postavitvam
Katja Prevoršek:“ Ja, res je... življenje se je po postavitvah spremenilo.
Včasih kar malo pozabim, kdo sem bila in kako zelo drugače sem se počutila pred tremi leti.
Moram kar malo postati in umiriti strasti, ki me sedaj vodijo v svet, da lahko zberem misli, se spomnim
... z žalostjo v srcu pomislim na tisto sebe, ki je ni več.
Pridno, marljivo bitje, ki je živelo le zato, da bi ustreglo. Vsem naokoli. Slabemu šefu, slabemu
partnerju, slabim staršem in slabim prijateljem. Zato, da bi me imeli radi. Ker sicer bi me odvrgli.
Moje želje, četudi sem se borila zanje, niso bile izpolnjene. Tavala sem v partnerstvu z zaprtimi potmi,
tavala v službi, ki me je resno začela zavračati. Borila sem se proti toku in nisem mogla zmagati.
Le da tega nisem vedela.
Postavitve so mi spremenile življenje
Postavitve družine mi je predstavila moja ljuba sestrica, ki je večkrat gledala in čutila z mano mojo
bolečino, mojo borbo. Čeprav z večkratnim poskušanjem, sem strogo zavračala vse – zame nadrealne –
prijeme, da bi spremenila svoje življenje na bolje. Držala sem se pravil psihologije, velikega
besedičenja, realnih načinov, pa čeprav niso uspevali prav v nobeni smeri.
Naj povem, da sem pred šestimi leti že prav tako vrgla puško v koruzo in si privoščila drage
psihoterapije, ki pa večjega efekta od rahlega dviga samozaupanja, name niso imele. Ampak takrat sem
verjela vanje in še vedno sem hvaležna tudi temu preobratu mojega življenja.
Vendar se je pravi preobrat bistveno začel šele s postavitvami.
Kako, ne vem. Zakaj, tudi ne znam razložiti. Vem le, da sem jokala. Veliko jokala za nekaj, kar sploh
nisem vedela, kaj bi naj bilo.
Prvič sem na postavitve prišla mimogrede, po službi, da končno ugodim tej svoji sestri.
Utrujena od dela in vsega, kar mi jemlje energijo. Obsedela sem sredi postavitve in ... jokala.
Prehod; zaprt z vsemi vrati, zabetoniran v globoki luknji, se je odprl. Moj prehod v življenje!
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Odprl se je nov svet
Čeprav tega takrat nisem vedela, se je zame odprl povsem nov svet. Enkrat mesečno sem se
udeleževala postavitev, nekaj me je vleklo in vsaj enkrat je bilo nekaj zame. Samo zame.
Nisem mogla niti znala razložiti moji okolici, čemu je tista sobota ali nedelja v mesecu tako pomembna.
In zakaj me takrat nikjer ni. Pač, tako je bilo. V bistvu edino, kar sem si v svojih dobrih tridesetih letih
vzela samo zase! Presenetljivi občutki, nova dognanja in dejansko – čista realnost in resnica sredi male
mansardice. Še danes mi ni jasno, kako vse stlačimo v tisti mali prostor ...
Vse dedke, babice, vse vojake in vso zemljo, vse partnerje in otroke, ki se niti nikoli niso rodili.
Verjetno nikoli ne bom povsem razumela. Kakor tudi ne žgočega hrbta od umiranja v taborišču in
sladkega smeha svoje mame. Vse to sem doživela! In čutila! Ni pa le to tisto, kar me je potegnilo k
zvestobi in veri v postavitve. Niso le tisti eni dnevi mesečno, temveč celoten tok mojega življenja, ki se
je povsem spremenil.
Natakarica, ki je mislila, da bo to "bìla" vso življenje, je ostala brez službe. Pa čeprav je bila daleč
naokoli najboljša. Partner je odšel novi družini naproti. Končno se je končalo vse, kar je nekoč bilo
njeno sveto. A je sprejela, vse je sprejemala kot nekaj, kar ji je namenjeno in se počasi začela ozirati
vase. Začela čutiti s srcem in dušo. Vsakodnevne dejavnosti, stiki z ljudmi so se začeli spreminjati.
Svet je začela gledati z drugimi očmi, čutnimi dražljaji in vse okoli nje je oživelo. Vztrajala je. Vedela je,
da je tako prav in se prepuščala vrtincu, ki mu skoraj ni mogla več slediti. Odpeljal jo je v srečo!
Na postavitve nikoli ne mislim nehati hoditi
Danes sedim tukaj, v lepi rdeči obleki. Čakam na mojo ljubezen, da pride pome in me razvaja, kot le on
zna. Princeska sem. Na polici gledam v diplomo, ki je nastala v tem vrtincu. Sem varuhinja v zavodu,
opravljam službo, na katero sem čakala 15 let. Sem diplomirana inženirka, kar sem si želela še iz
otroških let. V službi sem uspešna, zagnala sem projekt, ki je zrasel v moji strasti, ljubezni do
varovancev. Sem predavateljica! Malo dekle, ki ji je mama vedno govorila, da nikoli ne bo ničesar
doseglo, ima vse. Malo dekle, ki je bilo vzgojeno kot nič vredno, danes nekomu pomeni vse!
In vse imam! Moje življenje se je v nekaj letih iz čistega zidu in zaprtih vrat spremenilo v sončne
poljane, toplo obsijane z ljubeznijo in uspehom. In prav za vse se zahvaljujem postavitvam.
Ker so postavile mojo družino, moj izvor v pravo smer in tako tudi mene popeljale sreči na pot.
In neizmerno hvaležna sem za vse, kar je nekoč bilo in vse kar še bo! Na postavitve nikoli ne mislim
nehati hoditi; ker tam srečam sebe, ljubezen moje družine in s tem ljubezen do sebe!
Srečna sem! Hvala moji ljubi sestri Darji!“
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Katja Prevoršek: “Sem Katja Prevoršek, doma iz Celja. Rada imam naravo,
sprehode v gozdu. Obožujem vse, kar je živo! Mačke, pse, ribe, kuščarje in strastne
moške! Obožujem inteligentne ljudi, ki se borijo za več in bolje. Obožujem
ljubeznive, poštene in direktne odnose. S komerkoli. Zato ljubim svojo službo.
Obožujem ljudi z motnjo v duševnem razvoju. Ker se ne znajo pretvarjati! Ne
maram mask. Sama tega sploh ne znam več početi. Ljubim življenje! Ljubim
trenutke, ko sem lahko sama s sabo in začutim svojo srečo, polnost, hvaležnost
materi in očetu, da sta mi podarila ta prelepi svet!“

Foto: Katja Prelovšek

- S postavitvami postajamo boljši in zrelejši človek
Ana Viskić: “Za postavitve sem se začela zanimati po tistem, ko sem prebrala knjigo Berta Hellingera
Poredak ljubavi (Redi ljubezni). Ne spominjam se več, kaj me je potegnilo, da sem šla na prvo delavnico
družinskih postavitev, ne spominjam se niti, kdaj je to bilo in kakšna je bila moja prva postavitev.
Vendar pa sem menila, da bi skozi postavitve lahko dobila odgovor, zakaj že leta boleham za alergijo na
pelod. Alergija je bila zelo močna in se je skozi leta razvila na ves cvetni prah. Tako ni bilo dneva v letu,
da ne bi mogla vzeti tablete proti alergiji. Od stalnih alergij sem dobila tudi vnetje sinusov in obe
bolezni sta mi zelo oteževali življenje.
Bolezen izginila po postavitvi
Zato sem se odločila za postavitev v zvezi z mojo alergijo. Še danes, nekaj let po postavitvi, sem
impresionirana, s kakšno hitrostjo je bolezen izginila iz mojega življenja, čeprav je postavitev trajala le
nekaj minut. Na postavitev sem šla h g. Vedranu Kraljeti iz Zagreba, ki mi je rekel, naj izberem
predstavnika zase in za alergijo.
Za sebe sem izbrala predstavnico, ki sem jo večkrat prej videla na postavitvah. Za bolezen, čeprav je
alergija ženskega spola, pa sem izbrala moškega, ki sem ga tedaj videla prvič v življenju. Predstavnika
sem postavila enega nasproti drugemu.
Čez nekaj sekund se je predstavnik za alergijo, z roko prijel za grlo, z drugo za srce in se zrušil na tla.
Moja alergija se je vedno pokazala tako, da me je najprej stiskalo v grlu, nato so se pluča napolnila s
sluznico, in sicer tako močno, da mi je srce močno utripalo. Če ne bi pravočasno vzela tablete za
pomiritev alergije, bi mi bilo zelo težko.

16
Predstavnica, ki je predstavljala mene, je brez besed gledala predstavnika za alergijo, ki je ležal na tleh.
Potem je g. Kraljeta prosil nekega moškega, ki je bil navzoč na delavnici, da leže poleg predstavnika za
alergijo. Vprašala sem ga, kdo je to. Rekel je, da tisti, v katerega so streljali med vojno.
Rekel mi je še, naj najdem svoje mesto v postavitvi. Moja želja je bila, da pokleknem poleg
predstavnika za alergijo in da položim roko nanj. Bila sem zelo presenečena, ko sem ugotovila, da to
sploh ni več predstavnik za alergijo. G. Kraljeta je rekel, da je on predstavljal mojega očeta.
In tukaj smo končali postavitev.
Po njej sem še nekaj dni jemala tablete proti alergiji, nato pa sem pomislila, da je to samo del neke
moje igre in da jih pravzaprav sploh več ne potrebujem.
Zato sem jih nehala jemati in nikoli več jih nisem, ker se je moje zdravstveno stanje zelo izboljšalo,
alergije ni bilo več.
Približno dve leti kasneje sem delala postavitev v zvezi s težavami z mojimi sinusi. Po postavitvi se je
moje stanje zelo izboljšalo in nisem imela več težav s sinusi.
S postavitvami se rešujejo problemi
V kasnejših letih sem bila še na več postavitvah, na svojih, bila pa sem tudi predstavnica v drugih.
Iz svojih izkušenj lahko rečem, da se s postavitvama najlažje rešujejo problemi, povezani z našim
materialnim oziroma realnim svetom. Tisti, ki so ostali na duhovnem nivoju in se kažejo kot naš
karakter, se včasih rešijo, drugič pa ne.
V vsakem primeru sodelovanje pri družinskih postavitvah širi našo toleranco, imamo več možnosti
uvida v to, kaj se je dogajalo v našem družinskem sistemu, in to lažje razumemo ter čedalje manj
obsojamo druge ljudi in njihova ravnanja. S sodelovanjem v družinskih postavitvah postajamo boljši in
zrelejši ljudje.“

Ana Viškanić : Rojena sem 25. aprila 1947 na Reki, živim v Crikvenici na Hrvaškem. Že veliko let sem v pokoju, zato ne igra
več nobene vloge to, kaj sem v življenju študirala in delala. Od nekdaj so me zanimale teme, ki so kakorkoli povezane z
našimi dušami in odnosi do njih ter tako imenovane paranormalne teme. Veliko berem in sodelujem na različnih
delavnicah. Sem članica društva Anastasija in včasih tam predavam. Teme so v glavnem povezane z odnosom do zdravja. Redno
tudi hodim na jogo.
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VI. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE
Sistemsko odločanje – organizacijske postavitve:

28. marec 2018, v Ljubljani
Kaj je sistemsko odločanje, kdaj, kako ga uporabiti in kaj so prednosti
sistemskega pogleda?
Odgovor na ta, in mnoga druga vprašanja, bomo dobili na delavnici, kjer
boste praktično spoznali metodo sistemskih postavitev in dobili vpogled v
to, kako celostno pogledati na specifično poslovno tematiko, vprašanje,
problem ter kako sprejemati odločitve, da ohranjamo vitalnost
organizacije oz. podjetja, da dosega poslovno uspešnost ter udejanja svoje
poslanstvo. Lahko boste delali tudi na lastnem primeru: spremembi
delovnih mest, večji produktivnosti, večji prodaji, boljšimi odnosi s
partnerji ipd.

Več: www. sistemske-postavitve.com

UVODNI SEMINAR POSTAVITEV DRUŽINE, Ljubljana
MALE POSTAVITVE DRUŽINE, Maribor




Male postavitve družine: 3. april 2018, v Mariboru
Uvodni seminar: 13. april 2018, od 16. do 18. ure, v Ljubljani.

Uvodni seminar in Male postavitve družine so namenjeni tistim,
ki želijo spoznati fenomenološko metodo in se prepričati, če je ta način
dela primeren zanj. Na seminarju predstavimo metodo in naredimo
primer ali dva s postavitvijo.
Več: www. sistemske-postavitve.com

Delavnica POSTAVITEV DRUŽINE:



odnos med starši in otroci – otroci, 14. april 2018, 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

Mednarodni trening za moderatorje postavitev
družine:



I. modul od: 20.–22. april 2018, v Ljubljani

Trening je namenjen vsem tistim, ki že imajo izkušnje na tem področju jih
je poklical način dela Berta in Sophie Hellinger.
Dobrodošli so tudi drugi strokovnjaki in terapevti, ki želijo poglobiti svoje
izkušnje na področju dela s fenomenološko metodo Postavitev družine in
jih pot vodi v moderiranje.
Delavnice sistemskih postavitev bosta vodila Vedran Kraljeta (Hrvaška,
SiKon mreža) in Nataša Čebulj (Slovenija, Institut za sistemske
postavitve), izkušena moderatorja in trenerja sistemskih postavitev,
dolgoletna člana Hellinger Sciencie.
Udeleženci bodo po zaključenem treningu prejeli mednarodni certifikat,
da so se udeležili usposabljanja za moderatorje Postavitev družine.
Več: www. sistemske-postavitve.com

IOCTI 2018 Slovenia – Bled

Dogodek s pionirji sistemskih postavitev, s prvovrstnimi
mednarodnimi trenerji in udeleženci iz vsega sveta ponuja enkratno
priložnost za izredno bogato in globoko izmenjavo znanja, izkušenj in
pristopov.
IOCTI (intenzivno usposabljanje za organizacijske sistemske postavitve) je
celovit program usposabljanja z inovativnimi sistemskimi orodji za
uporabo pri svetovalnih dejavnostih, načrtovanju upravljanja sprememb in
razvojnih procesih v podjetjih, ustanovah, skupinah in posameznikih.
https://iocti.org/sl/ Dogodek s prvovrstnimi mednarodnimi trenerji in
udeleženci iz vsega sveta ponuja enkratno priložnost za izredno bogato in
globoko izmenjavo znanja, izkušenj in pristopov.
UGODNOSTI za ZGODNJE PTICE do 31. 3. 2018
Več: www.iocti.org
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ
V naslednji številki Sistemskih zavedanj bomo govorili o partnerstvu oziroma ločitvah in o tem, kaj
srečno partnerstvo ter ločitve staršev lahko pomenijo za otroke. In kako lahko razvezanim staršem in
njihovim otrokom pri tem pomagajo sistemske družinske postavitve.

Foto: Pixaby

