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“Kdor jemlje od svojih staršev, je majhen in se vede, kot majhen.
Kdor se do staršev vede kot velik, ne jemlje, kar mu starši dajejo.
In to mu kasneje v življenju manjka.
Kdor jemlje od svojih staršev reče,
ja, jaz sem majhen in vi ste veliki, od vas vzamem.
In v tistem trenutku postane velik.
Če ostane majhen, ne more dajati naprej.
Torej, najprej majhen in nato velik. Takšen je tok življenja.

Bert Hellinger v knjigi Ljubezenske zgodbe
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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,
pred vami je štirinajsta številka mesečnika Sistemska zavedanja, ki ga izdajamo na Inštitutu za sistemske
postavitve v Ljubljani. Tokrat bomo govorili o uspehu in kaj nas pri tem, da smo uspešni, podpira. Predstavili
vam bomo pogovor z uspešnim direktorjem Markom Škrljem, moderatorjem sistemskih postavitev v
organizacijah in podjetjih.
Kaj nas dela srečne in uspešne v osebnem življenju in v poslovnem svetu? Težko bomo uspešni v poslovnem
svetu, če v svojem osebnem življenju ne bomo v sebi našli nekega ravnovesja, ki nas bo delalo zadovoljne in
srečne. Uspešni pa smo lahko šele takrat, ko smo dovolj vzeli od svojih staršev, obeh, očeta in mame.
Kajti šele tedaj lahko damo naprej in k nam bodo prihajali prav tako zadovoljni in uspešni ljudje.
Spomnim se primera nekega uspešnega mlajšega podjetnika, ki mu je oče zapustil zelo uspešno podjetje, ki se je
ukvarjalo z gradbeništvom. Oče je bil ustanovitelj in prvi direktor tega podjetja in veliko let ga je uspešno vodil.
Podjetje je zaposlovalo tudi več kot petdeset ljudi. Po očetovi upokojitvi je njegov sin prevzel podjetje, očetu pa
ni dovolil, da se vrača nazaj v podjetje, češ, da je v pokoju, čeprav bi sinu kdaj očetovi nasveti zelo prav prišli.
Sin se je počutil dovolj sposobnega za vodenje podjetja, ker je končal fakulteto in je mislil, da bo znal voditi
podjetje in posle. Prav tako je odpustil nekaj delavcev, ki so več let pošteno služili njegovemu očetu in pomagali
pri razvoju in rasti podjetja. Po nekaj mesecih, ko je sin prevzel podjetje, je podjetje začelo izgubljati že
dolgoletne, utečene posle, novih poslov pa ni bilo. Podjetje je začelo jemati velika posojila , da bi preživelo,
poslov pa je bilo čedalje manj, posojila se niso vračala banki. Zadeva je šla tako daleč, da je direktor, sin očeta, ki
je ustanovil in veliko let uspešno vodil podjetje, moral odpustiti še več delavcev. Na koncu je šlo podjetje v
stečaj. Takrat še nisem poznala sistemskih postavitev, ki so jih učenci očeta
sistemskih družinskih postavitev Berta Hellingerja prenesli še v organizacije in
podjetja. Seveda ne poznam vzrokov, da je šlo nekoč uspešno podjetje v stečaj,
domnevam pa lahko, da je k temu propadu pripomoglo tudi dejstvo, da sin ni
dovolj spoštoval očeta, ki je ustanovil podjetje in ga dolga leta uspešno vodil in
prav tako ne delavcev, ki jih je sprva samovoljno odpustil. Za uspešno delovanje
podjetja je med drugim zelo pomembno tudi spoštovanje hierarhije ljudi, ki so
prišli v podjetje, kot na primer v tem primeru sina, ki je prevzel vodenje podjetja.
Kdor je prvi prišel v podjetje, ima v smislu spoštovanja prednost. Če tega novi
direktor ne spoštuje, podjetju ne bo šlo dobro.
Podobno je tudi v našem osebnem življenju, saj ne moremo biti uspešni, če ne
spoštujemo svojih staršev. To pa je mogoče le takrat, ko smo jih zares vzeli v
svoje srce in jih sprejeli takšne, kot so, ker so za nas najboljši.
Damijana Žišt

1

2

II. USPEŠNI SMO, KO SMO DOVOLJ VZELI OD STARŠEV

Foto: Pixels

Kaj ljudi osrečuje in kdaj smo v življenju uspešni? Najsrečnejši je otrok na maminih prsih, zato smo
najsrečnejši v povezavi s svojo mamo – in potem še s svojim očetom. Nemški psiholog in psihoterapevt
Bert Hellinger, oče metode sistemske postavitve, se sprašuje, kaj osrečuje ljudi, kaj osrečuje mene?
Ko sem pozoren do vseh ljudi enako. To ne pomeni, da do vseh enako čutim, temveč da sem do njih
pozoren s spoštovanjem. Če nekoga izključimo iz svoje pozornosti, izgubimo svojo srečo, pravi
Hellinger. V življenju pa smo res lahko uspešni šele, če smo dovolj vzeli od svojih staršev. Ko smo torej
do njih najprej majhni in od njih jemljemo vse, kar nam lahko dajo, in smo potem veliki, ko lahko to
dajemo naprej v življenju.
(Hellinger, Bert, 2008. Sreča, ki ostane, Ribnica, Korenine in krila.)
Mama je v vsakem pogledu začetek sreče. Ta sreča pride najprej do izraza v partnerskem odnosu in
kasneje naprej v dajanju življenja naprej svojim otrokom, bogastvo lahko sedaj teče naprej do otrok.
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Preidimo na delo. Ljubezen dajemo naprej s tem, ko služimo. Delo, ki služi, služi življenju, in nas takoj
osreči. Ko smo vzeli od mame, je bil to naš prvi velik uspeh. Vzeti mamo v svoje srce je zgodba o
uspehu. Ko nam je to uspelo, smo največji uspeh v življenju že dobili. Naslednji uspehi v ljubezni so
posledica prvega uspeha. Kdor je našel in sprejel svojo mamo, je uspešen pri svojem delu in v svojih
drugih odnosih. Kdor je sprejel svojo mamo, ta žari in kdor žari, je ljubljen. Takoj je ljubljen in za druge
je takoj privlačen. K takšnemu človeku lahko gremo takoj, brez zadržkov. Vemo, da bomo od njega
nekaj dobili. Ključ do našega uspeha in bogastva je, da od svoje mame uspešno vzamemo vse, kar nam
je podarila. Brez mame je vsakdo reven, z mamo je vsakdo bogat. Za naš uspeh v življenju pa je seveda
pomemben tudi naš oče, ki nas popelje v svet.
Gradivo za moderatorje družinskih postavitev 2016–2018
Kako pa je z uspehom v organizaciji, podjetju? Kaj je v resnici organizacija s stališča sistemskega
mišljenja, ki ga je prvi razvil Bert Hellinger v okviru družinskih sistemov? Neka organizacija lahko
obstaja že stoletja in v njej ni nikogar več, ki je bil tam v času ustanovitve in vendarle je v osnovi ostala
enaka. Vsak delavec, ki je bil kadarkoli zaposlen v tej organizaciji, četudi za kratek čas, je bil takrat z
njo povezan in je prispeval k njeni rasti, je osebno rasel, nato pa je odšel. Delovno mesto, ki ga je
zasedal, pa je ostalo in ga je za nekaj časa prevzel nekdo drug. Tudi delovno mesto v organizaciji ostaja
in se razvija, lahko pa stagnira z drugimi delavci, ki so ga kadarkoli zasedali. V organizaciji ljudje
delujejo kot predstavniki v sistemskih postavitvah, zavzamejo določeno mesto. Ne tem mesu delujeta
dve vrsti sistemskih dinamik, prva je dinamika delovnega mesta, druga pa osebna dinamika delavca, ki
ga trenutno zaseda. Ko ta oseba odide, delovno mesto v organizacijskemu sistemu ostane.
S sistemskega vidika to delovno mesto omogoča točno določeno svobodo delovanja tistemu delavcu, ki
ga zasede. Torej, vsako delovno mesto s seboj prinaša različne možnosti in tudi omejitve, vse v skladu s
širšo celoto. Ob tem se lahko vprašamo, kaj vpliva na zdravje in uspeh organizacije? Zdravje
organizacije je stanje uravnoteženosti materialne (prostori, okolje), človeške (zadovoljstvo,
kreativnost, vitalnost), ekonomske (uspeh, denar, dobiček) in socialne blaginje. Zdrava organizacija
pomeni, da se zaposleni v njej dobro počutijo in da so sposobni učinkovito opravljati svoje delo.
To pomeni tudi, da organizacijav družbi izpolnjuje svoje poslanstvo, s katerim namenom je bila
ustanovljena ter da obstaja živahna izmenjava znotraj same organizacije ter med organizacijo in
zunanjim svetom.
Zdrava organizacija je okolje, v katerem si zaposleni resnično želijo delati. Organizacijski sistem ima
veliko elementov, in sicer delavce, kupce, izdelke in storitve, ki jih ponuja organizacija, poslanstvo ali
cilj organizacije in številne druge.
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Vendar je treba organizacijski sistem kot celoto videti kot živ organizem. Sistem organizacije izkazuje
svoj lastni sklop dinamik, ki so ločene od ljudi, ki so kadarkoli del tega sistema.
Ko govorimo o dinamikah, govorimo o dogajanju med različnimi elementi v sistemu in njihovih
medsebojnih odnosih. Žal pa sistemske dinamike niso vidne na prvi pogled in delujejo onkraj
zavestnega področja našega vsakdanjega zavedanja. Kljub temu pa lahko učinke teh sistemskih
dinamik dovolj izrazito zaznavamo.
V zdravi organizaciji, ki je uspešna, so vsi ljudje spoštovani, ne glede na to, kdo so. To ne velja samo za
tiste, ki so trenutno zaposleni v organizaciji oziroma podjetju, ampak tudi za vse tiste, ki so
zgodovinsko gledano v organizaciji nekaj pomenili.
Vsekakor med pomembne ljudi v nekem podjetju štejemo ustanovitelja podjetja in hkrati vse tiste, ki
so v preteklosti opazno prispevali k rasti ali preživetju sistema kot celote. Vsakdo v organizaciji,
podjetju ima svoje legitimno mesto ter je enakovredno obravnavan in cenjen. Gre za dinamiko, do
katere je prišel Hellinger, da ima vsakdo pravico do pripadanja. Podjetje je tudi uspešno, če upošteva
dinamiko med dajanjem in sprejemanjem. Vsak zaposlen po svoje v podjetju prispeva k njenemu
razvoju, in v zameno podjetje vrača z dinamiko med dajanjem in sprejemanjem. Takšna organizacija,
podjetje je uspešno in privablja veliko novega. Podjetje pa lahko pride do točke v svojem življenju, ko
se je njegov čas iztekel. V takšnem primeru je najbolje, da se vodilni odločijo, da bodo podjetje zaprli,
ker je očitno čas za nekaj novega. V primeru, da podjetju ne gre najboljše ali pa v primeru, ko bi
podjetje rado bilo še uspešnejše, pa lahko pomagajo sistemske postavitve v organizacijah in podjetjih,
ki nam pokažejo skrito dinamiko v podjetju in nam nakažejo rešitev oziroma pot, kako naprej.
(Jan Jakob Stam, 2014. Polja skritih povezav v organizacijskih sistemih, samozaložba Nataša Čebulj)
Za vse tiste, ki si želite biti uspešnejši v svojem poklicnem življenju, vas Inštitut za sistemske
postavitve od 7.- 14. oktobra vabi na Bled, na mednarodni dogodek IOCTI (Intenzivno usposabljanje za
organizacijske sistemske postavitve Slovenia).
Gre za dogodek s pionirji sistemskih postavitev, s prvovrstnimi mednarodnimi trenerji in udeleženci.
Udeležencem z vsega sveta dogodek ponuja enkratno priložnost za izredno bogato izmenjavo znanja,
izkušenj in pristopov. IOCTI 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.
Tiste, ki pa bi bili radi uspešnejši v svojem osebnem življenju, pa vas v okviru Inštituta vabimo na
mednarodni kamp družinskih postavitev v Crikvenico od 15.-20. julija.
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III. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV
- USPEH PODJETJA JE ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU: Intervju z Markom Škerljem

Foto: Osebni arhiv

Marko Škerl je po izobrazbi elektrotehnik, šolanje je nadaljeval na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Zaradi obeh izobrazb je svoje prve delovne izkušnje pridobil v podjetju Winterhalter – profesionalni
pomivalni stroji za gostinstvo kot komercialist. Delo je nato nadaljeval v podjetju Renault Slovenija kot
področni vodja prodaje osebnih vozil, kjer mu je stik z mednarodnim podjetjem dal potrebno širino in
dodatna znanja. Leta 1999 se je vrnil nazaj v podjetje Winterhalter, kjer je direktor podjetja v Sloveniji
ter regionalni vodja prodaje za države bivše Jugoslavije, Albanije in Grčije. Z njim smo se pogovarjali o
tem, kaj je potrebno za osebni uspeh in uspeh podjetja.
Kaj za vas pomeni uspeh?
“Uspeh je, na kratko, dobro narejeno delo. Pomen uspeha je po mojih izkušnjah zelo različen, odvisen
predvsem od okoliščin in časa, v katerem se nahajam. Zame je uspeh premikanje stvari naprej, v smeri,
ki sem si jo začrtal. To konkretno pomeni doseganje ciljev, oblikovanje strategij, izvajanje posameznih
aktivnosti, ki so za doseganje teh ciljev potrebne...“
Od česa je uspeh odvisen?
“Uspeh je odvisen od vzpostavitve motivacije in sodelovanja v podjetju. Uspeh je vedno posledica
skupinskega dela. Delo v skupini pa zahteva sodelovanje. Pravilna razporeditev vlog, nalog in
razumevanje prispevka vsakega posameznika v tem procesu so zelo pomembni. Okvir za vse to pa je
red ter spoštovanje hierarhije, ki mora biti vzpostavljena.“
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Kaj je za vas osebni uspeh?
“Osebni uspeh je doseganje osebnega zadovoljstva v tem, kar delam. Seveda si pogosto ne moremo
izbirati svojih nalog, vendar pa se lahko s svojimi odločitvami premikamo v smeri svojih osebnih
preferenc. Ko spoznamo sebe, ko najdemo področja, ki nam bolj ležijo, so te odločitve lažje.
Zadovoljstvo po opravljenem delu pa večje. Pri tem je razumevanje odločanja – to neprestano
izbiranje/poslavljanje od ene (ali več) možnosti - ključnega pomena. K osebnem uspehu pa prištevam
tudi podporo svoje soproge ter najinih otrok – družine, pri tem, kar delam, kajti brez tega vse
doseženo ne bi imelo pomena!“
In kaj potrebno za uspeh podjetja?
“Uspeh podjetja je zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Če je delavno vzdušje pozitivno, bo opravljanje
nalog laže in učinkovitejše. Pri delu bo več inovativnosti, sprejemanje novosti in sprememb pa lažje.
Dobri medsebojni odnosi zaposlenih bodo prepoznani pri strankah, kupcih, dobaviteljih ….
Posledično sledi temu realizacija zastavljenih ciljev in na koncu izpolnjevanje finančnih pričakovanj
vodstva podjetja oziroma lastnika podjetja. Seveda brez finančnih kriterijev v poslovnem svetu ne gre,
vendar so po mojih izkušnjah največji uspeh dobri medsebojni odnosi na vseh nivojih podjetja.“
Kakšne so po vaše ovire, da ne postanemo uspešni?
“Ovire so v postavljanju previsokih, nerealnih ter neprimernih ciljev. Predstave o previsokih ali
nerealnih ciljih so večinoma znane. Neprimerni pa so cilji, povezani z omejevanjem ali stalnim
primerjanjem z neposrednim konkurenti.
V teh pogledih torej prevladujejo cilji, ki povzročajo blokade oziroma zastoje zaradi neustreznega
osredotočanja. Takšno nastalo vzdušje v podjetju pa medsebojne odnose poslabšuje, saj se
komentirajo le problemi, ne pa osredotočenost na rešitve.“
Ste direktor zelo uspešnega slovenskega podjetja, kdo je zaslužen za uspeh podjetja?
Vi kot direktor, vsi zaposleni, vaši produkti?
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“Najprej ustanovitelj podjetja, ki je začel s svojo prvotno poslovno zamislijo. To zamisel je po nekaj
letih poslovanja v svojem lokalnem okolju prenesel v obliki licenčne proizvodnje pred 45 leti v našo
regijo. Vsi tisti, ki so pri teh dogovorih sodelovali in jih realizirali, so zaslužni za naš današnji uspeh.
S tem so ob razpadu nekdanje skupne države omogočili ustanovitev sedanjega podjetja, ki ga vodim v
Sloveniji. Skupaj z vodstvom matičnega podjetja ga je ustanovil in vodil moj predhodnik s tedanjo
ekipo predanih sodelavcev do leta 1999. Torej, tudi vsi ti so omogočili nadaljevanje uspešne zgodbe,
ki sem jo s sodelavci nadaljeval do danes. Tega se moramo vsi sedanji zaposleni zavedati in spoštovati.“
S kakšnimi znanji in veščinami si pomagate pri vodenju podjetja, kjer ste direktor?
“V ospredju je grajenje medsebojnih odnosov in zaupanja. Temu sledijo tehnične kompetence, ki so za
našo panogo zelo pomembne. Prodajne veščine pa so nadgradnja uspešne zgodbe, ki pripomorejo k
nadpovprečnim stopnjam rasti.“

Ste morda lastnik podjetja?
“Nisem, lastništvo je popolnoma na strani matičnega proizvodnega podjetja. Se pa z vodstvom podjetja
redno pogovarjamo in usklajujemo kratkoročne in dolgoročne strategije razvoja, ki upoštevajo naše
lokalne značilnosti in dosežke.“
Kaj se vam zdi pomembno v odnosu med lastnikom in direktorjem podjetja v odnosu do
zaposlenih, strank in produktov, ki jih nudite strankam?
“Med lastnikom in direktorjem je pomembno razumeti več stvari, prednost pa bi dal
razumevanju/spoštovanju hierarhije ter dajanju in sprejemanju odgovornosti. Posledično ustrezno
planiranje, nadziranje, poročanje. Stopnja zaupanja pri teh procesih pa je zelo pomembna.“
V okviru Inštituta za sistemske postavitve ste končali tudi izobraževanje za moderatorje
organizacijskih postavitev. Kakšna znanja in orodja ste si po končanem izobraževanju
pridobili?
»Pri tem sem pridobil znanja, ki tehničnem pogledu niso blizu. Ta pogled še nekako razume princip
ravnovesja med dajanjem in sprejemanjem. Ne pa tudi posledice neupoštevanja tega principa.
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Princip pravice do pripadanja in hierarhije pa sta za kadrovsko področje ključnega pomena.
Tem je bilo veliko, zato bi na tem mestu takšno izobraževanje priporočal vsem podjetnikom,
ki si prizadevajo vsakokratne dogodke razumeti ter v nadaljevanju ustrezno ukrepati.
To pa s tradicionalnimi znanji vedno ni možno oziroma zahteva bistveno več časa in vloženega truda.
Omenil bi morda še en primer – spoznavanje principa polarnosti.
Obstaja uspeh in neuspeh, plačniki in
neplačniki, točni in netočni, redoljubni in neredoljubni, profit in izguba …S prvimi smo si blizu, si ji
želimo, jih iščemo… od njihovega nasprotnega pola “bežimo“, so nezaželjeni, jih odvračamo,
ignoriramo, vendar so del naše realnosti. Na njih imamo enak vpliv, če jih upoštevamo ali vidimo, pa
nam lahko dajejo najboljša priporočila za korekcijo v naših poslovnih odločitvah.“
Kako vam to znanje in orodja pomagajo pri vodenju podjetja, v odnosu s sodelavci in
strankami?
“Ta znanja meni osebno pomagajo, ko pride do zastojev, blokad, konfliktov in podobno.
Vse to ima dokaj odklonilen pristop. Neradi se s tem soočamo, ker večinoma povzroča nelagodje.
Vse to pa nam lahko daje znake, kaj in kje so naše težave. Morda celo vodi stran od določene smeri,
ki smo si jo zastavili v popolnoma drugo, ki se čez čas pokaže kot veliko boljša. Primer je lahko stranka,
ki vedno zamuja s plačili ali ima stalno neke reklamacije. Pogosto obstaja neka “skrita“ dinamika, ki
povzroča stalne blokade. Vzroke lahko najdemo le s sistemskim pogledom, ki poleg tradicionalnih
analiz upošteva še analizo sistemskih pogledov.“
Ste se kot direktor podjetja udeležili kakšne poslovne postavitve za podjetje?
“Seveda sem se, kar je bilo posebej od začetka zelo neobičajno. Ukvarjali smo se z reorganizacijo in
izboljšanjem medsebojnih odnosov. Šele postavitev je pokazala takratno dinamiko in vzroke zastojev.
Prepričan pa sem, da so me ravno ti začetki spodbudili, da grem naprej in da smo na pravi poti.
Pri tem se želim zahvaliti Nataši Čebulj za njeno zavzeto vodenje uvodnih delov naših postavitev, ki so
bili predstavljeni tudi mojim sodelavcem.“
Kaj ste spoznali na postavitvi in kako vam je pomagala pri nadaljnjem vodenju podjetja?
“Na postavitvah spoznavam, kakšna je širša slika dejanskega stanja določene poslovne situacije ali
razmerja. Kdo ali kaj v teh situacijah ali razmerjih ima vpliv na koga ali kaj. V teh uvidih se pokaže, kaj
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bi bil ustrezen korak naprej k zastavljenemu cilju ali rešitvi situacije. V kolikor seveda ta uvid lahko
sprejmemo.“
Ali bi sistemske postavitve v organizacijah in podjetjih priporočali drugim in zakaj bi jih?
“Priporočam jih vsekakor. Ob tem pa priporočam tudi vsaj malo osnovnega spoznavanja o tem, kaj so
poslovne postavitve. Že nekaj iskanja na spletu bo dovolj za osnovno spoznanje o postavitvah,
dosegljivo pa je tudi veliko literature na to temo. Razlog, zakaj jih priporočam, pa je hitrost premikanja
in reševanja situacij, ko se “zapletejo.“
Oktobra letos se boste udeležili tudi mednarodnega dogodka IOCTI (intenzivno usposabljanje
za organizacijske sistemske postavitve) na Bledu, ki ga organizira Inštitut za sistemske
postavitve. Zakaj ste se odločili za udeležbo na omenjenem dogodku?
“Za udeležbo sem se odločil, ker si želim izvedeti še več o poslovnih postavitvah. V klasičnem
poslovnem svetu se stvari neprestano spreminjajo. Tako se po mojem prepričanju tudi poslovne
postavitve. Stik s temi novimi znanji pa ne bo tako kmalu spet tako blizu.“

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 spregovorili Sonja
Kodre in Simono Privošnik.
- VEM, DA JE TO METODA, KI RESNIČNO ZDRAVI
Sonja Kodre:““Ko se je name obrnila ga. Damijana s prošnjo, da napišem nekaj svojih misli o
družinskih postavitvah, svojo lastno izkušnjo, se mi je postavilo vprašanje, kaj pa naj pravzaprav
povem. Da sem skoraj začetnica z malo izkušnjami, da se z metodo komaj spoznavam, da zaznavam
senzacije in občutke, kot pač jih, da si z metodo veliko pomagam, da mi je precej obrnila pogled in
spoštovanje moje družine in prednikov, itd.
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Ko je pravi čas, se zgodi
Za metodo družinskih postavitev sem prvič slišala od zunanjega sodelavca, zelo naključno, ko sva se
pogovarjala o nekih težavah in možnostih alternativnih pristopov.
Kljub razlagi nisem imela nobene predstave, kaj to sploh je. Čas je tekel naprej in sama sem se soočala
s številnimi težavami v času ločitve, hude bolezni mame, težko somatiko otrok, finančnim polomom,
alkoholizmom moža, da tu niti ne omenjam sebe, ki sem morala ostati “heroj“ in vsem pomagati ...
To je bil čas, ko se mi je čisto vse, kar sem predhodno gradila, na hitro podrlo. Težave so se nakopičile
do te mere, da sem imela občutek, da bom še sama razpadla na koščke.
Ko sem iskala pomoč zase, sem spoznala številne ljudi ter različne metode in orodja za samopomoč.
Dejansko sem to začutila kot potrebo. Potrebo, da se umirim, da se sestavim in živim na čisto drugačen
način. Življenje mi je pošiljalo vedno nove ljudi in nova znanja. Prebrala sem številne knjige o
osebnostni rasti, obiskala mnoge delavnice, preposlušala številne posnetke, objavljene na Youtubu,
hodila na predavanja, športala. Vpisala sem se na izobraževanje iz NLP-ja, coachinga.
Vključila sem se v tečaj meditacije, ki jo redno prakticiram vsak dan. To je bila najboljša naložba, ki mi
je dobesedno spremenila življenje.
Ker sem rekreativna športnica, ljubiteljica narave in hribov, sem notranji mir in uravnoteženost iskala
tudi tukaj. Od nekdaj so me zanimale alternativa, astrologija in energije, zato sem se po nekem
naključju spet srečala z djotišom. Želela sem ugotoviti, zakaj se mi kar naprej ponavljajo neki vzorci
vedenja in nisem hotela, da se to prenese naprej na moje otroke.
Poleg tega sem imela zelo težaven odnos z mamo, ki sem ga želela izboljšati. Mama je drugič
prebolevala raka in se ji je zdravstveno stanje zelo hitro slabšalo. Ob njeni bolezni sem pravzaprav več
izvedela o metodi postavitve družine, kaj je to, kako to poteka, kaj lahko rešim s to metodo. Že takoj isti
dan sem prebrala vse, kar sem našla v slovenskem jeziku na to temo in poslušala predstavitev metode
Boštjana Trtnika na Youtubu. Kljub vsemu pa prave predstave o tem, kako poteka predstavitev
družine, nisem imela. S prijateljico, ki je že imela osebno izkušnjo kot predstavnica, sva se dogovorili,
da greva na delavnico Boštjana Trtnika kot predstavnici. Še sedaj se spomnim njenih besed: “Sonja, to
moraš preizkusiti. To je metoda, ki bo pomagala tudi tebi.“ Želela sem v živo doživeti, kaj je pravzaprav
to. Ko sem imela že dogovorjeni termin, je prvič odpadlo, naslednjič se je pa močno poslabšalo
zdravstveno stanje moje mame in sem jaz odpovedala. Ker me je to kar nagovorilo, sem iskala nove
poti, kako do tega priti. Za Natašo Čebulj sem slišala od svoje sošolke, ki se je pri njej izobraževala za
moderatorko organizacijskih postavitev. Vzpostavila sem kontakt in se prijavila na uvodni seminar in
delavnico s postavitvami.
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Postavitev družine je bila zame popolna novost
Postavitev družine - zakaj prav družine? Za Berta Hellingerja sem prvič slišala. Prav tako za pomen
družine. Kaj družina predstavlja. Kateri redi veljajo in kaj se zgodi, če so kršeni.
Kar sem poslušala in izkusila tu, je bilo zame popolna novost. Skozi male postavitve sem dobila prvo
izkušnjo kot predstavnica. Lahko sem v živo opazovala, kaj se dogaja, kaj se je zgodilo in kako vsaka
sprememba spremeni dinamiko. Ko sem opazovala ostale udeležence, kaj vse občutijo, sem bila malo
razočarana, ker sem jaz čutila neko otopelost, okornost, praktično ničesar. Malo pozneje pa me je
preplavila ena huda žalost, kakršne že zelo dolgo nisem občutila. Jokala sem kot dež. Predstavljala sem
svojo mamo. Šele takrat sem se zavedala, da je moja percepcija doživljanja moje mame najbrž nekaj
čisto drugega, kot je v resnici. Obsojala sem jo, mislila, da sem jaz veliko boljša od nje. Velikokrat sem
bila jezna in razočarana nad njo. Drugi dan sem opazovala postavitve in bila tudi predstavnica. Nič mi
ni bilo jasno, le opazovala sem, kaj se dogaja. Vpijala sem povedano in se čudila videnemu. Spoznala
sem, da je tisto, kar mislim, da je, v resnici lahko zelo drugače. In predvsem, da nič ni tako, kot sem
mislila, da je.
Opogumila sem se in se prijavila s svojo lastno temo. Postavljala sem očeta in moj odnos z njim. Po tej
strani sem kot otrok občutila veliko konfliktov, zamer in jeze. Bilo me je strah in nisem vedela, kaj se
bo pokazalo. Postavitev je bila zame zelo šokantna. Čisto nič mi ni bilo jasno. Pokazale so se relacije, ki
jih nisem zaznavala, slika, ki je nisem poznala. Moram reči, da tudi ne vem, ali sem sploh kaj razumela.
Čisto nič ni bilo tako, kot sem mislila, da je. Bila sem zelo pretresena nad videnim. Sprostilo se je veliko
emocij, solz in žalosti. Po postavitvi sem čutila eno veliko olajšanje in povsem spremenila pogled na
očeta. Po svoji postavitvi sem lahko prišla še na eno delavnico kot predstavnica. Tam sem spoznala
študentke izobraževanja za moderatorje družinskih postavitev in dobila še dodatne informacije o tem,
kaj se z metodo lahko rešuje. Spoznavala sem skrite dinamike in pomen družine, ki ga prej nikoli
nisem razumela na tak način. Preko postavitev sem začela pravzaprav spoznavati sebe in prepoznavati
dinamike v svojem lastnem življenju in družini.
Postavitve so mi spremenile pogled na mojo družino, nase
Začela sem se udeleževati delavnic in počasi spoznavati, kako ta metoda sploh deluje in kako
moderator moderira. V svojem prostem času sem na tak način pričela nabirati izkušnje in razvijati
zaznave. Spoznala sem več moderatorjev. Zanimivi so mi bili njihovi pristopi in načini dela. Skozi vsako
“vlogo“ sem reševala tudi veliko svojega. Vedno sem bila predstavnica za temo, ki je bila tudi v moji
družini zelo aktualna. Postavitve so mi postale dodatno močno orodje za razreševanje težav v mojem
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življenju in družini. Na ta način sem se pri Nataši Čebulj spoznala tudi z organizacijskimi postavitvami.
Ker je poslovni svet - management in vodenje - moje delo, me je ta poslovni del tudi zelo potegnil. Ta
znanja se odlično nadgrajujejo z vsem, kar sem se do sedaj naučila in spoznala. Odločila sem se za
izobraževanje za moderatorja organizacijskih postavitev. Ta znanja in spoznanja spretno uporabljam
pri svojem delu in razumevanju skritih dinamik v lastni organizaciji. Tekom izobraževanja sem s to
metodo že na vajah dobivala veliko uvidov in rešitev za lastne situacije, na katere imam seveda vpliv. V
pomoč mi je bila in je pri lastnih spremembah in odločanju.
Ker se vse začne in konča pri lastni družini, sem začutila potrebo, da pobliže spoznam metodo
postavitev družine, jo uporabim najprej zase in uredim svoje življenje, odnose z otroki, partnerstvo,
zdravje in službo. Potem pa bi rada to znanje spravila v življenje – v prakso in s tem pomagala
posameznikom in organizacijam k lažjemu in uspešnemu življenju. Želim, da bi to lahko postalo moj
poklic. Velik izziv mi je, kako živeti postavitve vsak dan. Kako to znanje in vedenje prenašati v prakso, v
vsakdanje življenje in delo. Ker sem šele začetnica, vem o tem še zelo malo. Izkustveno pa lahko
povem, da je vse povezano. Da je še tako majhen premik pri meni povzročil kar velike pozitivne
spremembe v moji družini in okolici. Da so uvidi popolnoma spremenili mojo zaznavanje in
spoštovanje ljudi okrog mene. In da se izogibam obsojanju, ker ne poznam pravih razlogov
posameznih vedenj in dogajanj.Vem pa, da je to metoda, ki resnično zdravi in omogoča, da se vzpostavi
spet pravi red in ponovno steče energija ljubezni. Na nek način postaja to del mojega življenja in
pogleda na življenje. Hvaležna sem Bertu Hellingerju za ta znanja. Hvaležna vsem mojima učiteljema –
Nataši Čebulj in Vedranu Kraljeti, ter vsem sošolcem, moderatorjem, ki mi pomagajo pri učenju in
vajah.“
Sonja Kodre:“Po osnovni šoli sem se vpisala na srednjo zdravstveno šolo in sanjala,
da bom zdravnica. Zaradi strahu, da ne naredim sprejemnih izpitov na medicino, sem
nadaljevala šolo na Višji zdravstveni šoli v Ljubljani.
Zaposlila sem se kot diplomirana medicinska sestra v Splošni bolnišnici Nova Gorica
v internistični službi in dializi. Vedno me je pritegnila organizacija in vodenje ljudi,
zato sem ob delu dokončala najprej visoko zdravstveno šolo, organizacijo dela na
univerzitetnem nivoju in takoj za tem magistrirala s področja managementa
tehnologij. Veliko sem se ukvarjala z managementom, vodenjem ljudi in procesov,
kakovostjo in varnostjo v zdravstvu. Hvaležna sem za vse izkušnje in znanja, ki sem
jih pridobila v bolnišnici. Sledila je menjava službe na dializni oddelek bolnišnice Sežana in kasneje v novo ustanovljen in
zgrajen dom za starejše občane v Vipavi. To zadnje delovno mesto mi je dalo popolnoma novo izkušnjo v zame popolnoma
novem okolju. Ker mi je znanje velika vrednota, sem se v tem času vključila v izobraževanje iz NLP- NLP praktik, NLP
Coach, Dreambuilding, številne druge delavnice iz komunikacije in Sistemskih postavitev. Sicer sem športnica rekreativka,
strastna planinka in popotnica. Zelo imam rada zemljo in gojim zelenjavo. Rada imam naravo in rada imam ljudi. Praktično
celo svoje življenje že delam z ljudmi in za ljudi. Želim in ostajam zvesta sebi in suvereno hodim po svoji poti naprej.“
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- KO NI NIČ VEČ DELOVALO, SEM SPOZNALA POSTAVITVE
Simona Privošnik: “S postavitvami sem se prvič srečala poleti 2016, poleti. To leto je bilo zame
prelomno. Leto, kjer sem naredila velik korak naprej tako na osebnem kot poklicnem področju.
Presenečena sem, kako se mi je življenje s postavitvami spremenilo na bolje, od vseh metod, ki sem se
jih prej posluževala, so bile postavitve edine, ki delujejo na dolgi rok.
Postavitve so mi spremenile pogled na življenje, dobila sem drugačen uvid, lažje sprejemam določene
stvari. Zadetek v polno. Edina metoda, ki je delovala na dolgi rok. Spremenile so mi življenje, izboljšali
so se odnosi doma …
Dogodki, ki so mi prej pognali kri po žilah in mi dvignili pritisk na 220, so videti zdaj manjši, ne
dotaknejo se me več v tolikšni meri, če pa že, pa to hitreje predelam. Vedeti pa je potrebno, da nobena
metoda ni instant napitek, ki ga spiješ in je potem vse v redu, ni čarobne palčke in enako velja za
metodo postavitve družine. Najprej moraš imeti pogum, željo po spremembi, sploh, ko vidiš, kako je že
hudo in ne vidiš izhoda oz. hodiš v začaranem krogu, da prideš na delavnico.
Predvsem pa, kot drugo, da nekaj narediš potem drugače in rešitve se bodo pojavile.
Ampak, če želiš izboljšati življenje in nekako ne zmoreš sam, so postavitve odlična pomoč k temu. Ni
potrebno v to verjeti, ker tudi če si velik skeptik, kot sem bila jaz, se dejansko pokažejo spremembe,
lahko zelo kmalu. Lahko že dan po postavitvi, tako kot meni. Začne se z majhnimi spremembami.
Tako kot se procesi v naravi razvijajo v določenem zaporedju, tako se tudi pri postavitvah stvari
odvijajo, kot je potrebno in ko je čas.
Življenje se mi je dobesedno sesulo
Spomnim se dve leti nazaj, ko sem bila polna zamer, jeze, sovraštva do domačih, doma nisem nikoli
naredila nič prav. Vedno, ko sem omenila, da bom diplomirala, našla službo, se odselila… sem naletela
na posmeh, češ kaj boš ti. To me je zelo bolelo. Ampak sama pri sebi sem vedela, da zmorem. Zato sem
se odmikala od staršev, želela, da me pustijo pri miru. Starša sta se ločila, ko sem imela 19 let. Stiki in
pogovori so se še bolj zmanjšali. Celo tako daleč, da smo hodili mimo en drugega. Nekaj let kasneje
sem dobesedno čez noč “zbolela“, dobila sem kar krepko diagnozo za moje stanje hrbtenice, ki jo
spremlja še spastična tetrapareza po levi strani. Doma nisem imela podpore, ko sem hotela pojasniti
svoje stanje, sem naletela na gluha ušesa. Najbolj hudo je bilo to, da sem težje hodila z levo nogo in so
se na cesti ljudje obračali za mano. Trajalo je veliko let, da sem se s tem sprijaznila, a postavitev na to
temo me še čaka, in vem, da bom tudi s tem ogromno izboljšala stanje, saj bolezen izvira od tam, kjer
ljubezen ne teče.
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Vsa ta leta so bila moja najhujša, obrnila sem se vase, podporo imela ob nekaj prijateljicah. Brala sem
različne knjige o osebni rasti, srkala vase različne psihološke oddaje, videe, iskala rešitve, hodila na
mnoge delavnice, vedela, da če si nekaj želim, lahko to sčasoma dosežem. In res naproti so same prišle
osebe, ki so me nekako vedno popeljale nazaj na pot, ko sem “zašla“; enkrat je bilo boleče in drugič
veselo, to je življenje. Z njihovo pomočjo sem se nekako pobrala in našla vero in upanje.
Ampak nekaj je manjkalo, tista praznina v meni je ostajala. Vse dokler nisem spoznala postavitev.
Ko je vsa dosedanja teorija “padla“
Nekaj mi ni dalo miru, nisem našla poti do želenih rezultatov. Knjige me niso več navduševale, prav
tako vsi ti veliki guruji in večina motivatorjev … Dokler mi niso pot prekrižale postavitve, ki so bile
zame edina metoda, po kateri sem rezultate videla že po prvi delavnici, edina metoda, ki je bila zame
uporabna. Metoda, ki je še danes ne znam razložiti, a meni je pomembno, da pri sebi vidim rezultate.
In edino to šteje. Tukaj se je vsa “zabava“, ali če hočete, pravo življenje šele začelo. Tisti občutek, ko se
sprašuješ, zakaj ravno jaz, kdaj bom jaz na vrsti, kako drugim uspeva, meni pa ne. Kaj počnem narobe.
Jaz, ki se tako trudim in sem poštena in iskrena. Ampak tu se pojavi vprašanje, a sem res bila vsa ta leta
iskrena do sebe? Odgovor sem našla v postavitvah. Lahko si samo mislite, kakšen je odgovor.
Poleti omenjenega leta sem pričela z usposabljanjem v invalidskem podjetju CRI Celje, d.o.o. To ime
vedno s ponosom povem, saj je bilo moja najbolj srečna prelomnica v življenju. Spoznala sem toliko
toplih in razumevajočih ljudi, da še danes čutim toplino in hvaležnost v srcu. Najbolj pa se mi je
vtisnila v srce posebna dušica z imenom Darja. Ravno v tem podjetju so potekale tudi delavnice
Postavitev družine, ki jih je vodila Nataša Čebulj. Ko sem prvič videla vabilo na steni, sem si brez
oklevanja z zaupanjem rekla: “Vau, to pa moram iti.“ Brez posebnih vprašanj in brez da bi karkoli prej
brskala po spletu o tem, sem se prijavila. Kar je zame zelo presenetljivo, glede na to, da običajno vse
pregledam in “vprašam“ ata Googla (smeh).
Prišel je dan D, na hodniku neznani, a nasmejani obrazi, končno spoznam tudi Natašo Čebulj. Prijazna
in polna življenja v očeh. Sama pri sebi pomislim, da si tudi jaz želim, da bi moje očke nekoč tako sijale
in bi bila polna energije ter tega pristnega mira.
Po uvodnem delu, kjer nas je Nataša seznanila s kratko teorijo o sami metodi Postavitev družine po
Bertu Hellingerju, so sledile male ter velike postavitve. Že prvič sem bila kot predstavnica udeležena v
postavitvi nekoga drugega.
Spomnim se, kako fascinirana sem bila med delavnico, nisem mogla verjeti, da je to mogoče. Zdaj
razumem ljudi, ki pravijo, da je to treba doživeti. Sledila sem energiji telesa, zavedala sem se, kaj
počnem, ampak telo me je vodilo samo, nisem ga imela pod kontrolo.
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Ker sem po naravi zelo analitična in rada razmišljam, sem se tukaj zelo “opekla.“ Tu ni bilo prostora za
um. Od začetka sem se še trudila razumeti, kdo, kaj, zakaj, kako, potem pa sem se enostavno prepustila
toku energij, ki so me vodile. Lahko bi rekla, da sem bila v nekakšnem Vortexu. Spomnim se, kako sem
jokala na prvi delavnici, ko sem bila udeležena v postavitvi, bila sem v “vlogi“ male punčke, ki je hlipala
in prosila za tolažbo in ljubezen. Oh, ja, danes po dveh letih sem dobila preko velikih postavitev
odgovor na to sliko.
Vedno predstavljaš kot udeleženec neko energijo, ki je aktivna tudi v tvojem življenju, in tako dobiš
smernico, kaj in kako dalje, kje začeti. Teh delavnic v Celju sem se mesečno udeleževala. Pomagala sem
Darji, da smo prej pripravile prigrizke in stole. Naj povem, da sem že po prvi delavnici, brez postavitve
opazila drugi dan rezultate, bila sem igriva, lahkotnejša in kar zagrabilo me je, da bi zaplesala po
trgovskem centru. Veliko sem spoznala tudi skozi male postavitve.
Oče in mama, osnova za naš uspeh
Vsi pomembni dogodki v mojem življenju so se zgodili ravno na trinajstega. Zato sem se odločila, da bo
moja prva postavitev ravno takrat. Seveda pri Nataši Čebulj. Tokrat v Ljubljani. Več kot pol leta sem
čakala “pravi“ trenutek in zbirala pogum, da naredim prvo veliko postavitev, in končno sem rekla, da je
dovolj. Grem. Kar je, je in kar bo, bo. Bila sem napeta in vznemirjena. Spet neznani obrazi, edini znan
obraz je bil Natašin obraz. Ko sem prišla na vrsto, sem se usedla na stol zraven Nataše, ker sem imela
širok spekter težav za rešit. In ker je to bila moja prva postavitev, sva začeli kar na začetku. Oče in
mama. Osnova za naš uspeh in srečo. Izberem predstavnika za oba dva, ter na koncu predstavnico
zase. Predstavnica, ki je bila v moji energiji, je hodila v krogu in skozi iskala nekaj.
Nataša je poklicala v polje par predstavnikov, izkazalo se je, da gre za splavljene otroke.
Sedem bi nas moralo biti, a preživela sva le midva z bratom. Bila sem šokirana, jokala sem kot dež, od
vsakega otroka sem se poslovila. Čutila sem jih. Dobila sem uvid, razumela sem, kakšno breme nosita
moja starša, in s pomočjo te postavitve sem ju v podzavesti, ki je tako pomembna za nas, in nas drži
zabetonirane, nehala obsojati. Razumela sem, zakaj je bilo njuno obnašanje takšno, in zakaj določene
slabe navade pri očetu. Kot otrok nisem razumela pijače. In to sem prepogosto videla doma.
Danes zaradi tega uvida na delavnicah, osebe, ki preveč pijejo, ne obsojam, ker vem, da vsak nosi
svoje breme in ga “zdravi“, kot trenutno zna sam najboljše.
Bilo je že poletje, zlomila sem si prst na nogi. In tako sem bila primorana biti doma več kot mesec dni.
Ne boste verjeli, točno 13. julija je moja mami sama prišla k meni domov, tri leta se nisva obiskovali
in nisva izmenjali niti ene besede, takrat pa sva se začeli normalno pogovarjati. Bila sem več kot
presenečena. Kot da se to ne dogaja meni. Stvari, ki so me včasih razjezile, se me niso dotaknile, prvič v
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življenju sva bili sposobni normalnega pogovora brez obsodb, brez zamer, brez očitanja in žaljenja. V
meni mama zdaj vidi zdaj odraslo osebo, ki je sama sposobna poskrbeti zase. Danes se večkrat dobiva
na kavi, greva na sprehod, se objameva in večkrat slišiva po telefonu. Seveda še vedno pride kdaj do
kakšnih nesoglasij, ampak so zanemarljiva ter jih lažje in hitreje predelam. Takoj sem vedela, da so za
to “krive“ postavitve.
Ampak tu se ni končalo, prišel je čas, ko se je nekje spet ustavilo in želela sem seveda naprej. Prišla
sem do nove točke, iz katere sem se želela odlepiti, pa je nekaj manjkalo … Splet okoliščin je prinesel
novo postavitev pri Darji Prevoršek, ki pri Nataši Čebulj preko Inštituta za sistemske postavitve
končuje izobraževanje za moderatorja družinskih postavitev. Dobila sem uvid, kateri družinski član
predstavlja moje zaupanje ter da imam podporo življenja. Noro je čutiti takšno povezanost in srečo v
sami postavitvi, in še danes, ko se kje zapletem, se vedno spomnim, da sta zaupanje in življenje vedno
ob meni. Globoko hvaležna mojemu sistemu. Jeza do očeta, se je v začetku tega leta precej stopnjevala.
Nisem si znala razložiti, kako je to možno, ko pa hodim na postavitve. V glavi mi je rojilo milijon
vprašanj. Od kje mi toliko jeze, sovraštva, ki je skakalo iz mene kot zmaj, ki bruha ogenj. Rekla sem si,
dovolj bo. Odgovor bom našla le na postavitvah. Marca letos sem se tako odločila za svojo drugo veliko
postavitev pri Nataši Čebulj. Na moje veliko presenečenje je tokrat pogovor z moderatorjem na
začetku potekal drugače. Nataša je začutila in kot iz topa izstrelila vprašanje:“ Na koga si tako jezna,
koga bi najraje pretepla?“ Vedela sem, da je potem moje sovraštvo res močno, potrebno je bilo je
ugotoviti, od kje izvira, da naredim še večji korak naprej v življenju.
Izbrala sem predstavnike za mojo temo. Izbrala sem tudi predstavnico, ki je predstavljala mene, kot
eno leto staro punčko. Čeprav tisti, ko ima postavitev, običajno samo sedi na stolu in opazuje dogajanje
oz. kako se energije zapletajo, sproščajo, sem tokrat bila poslana v polje, da najdem svojo mesto. Videla
in čutila sem, kako zelo sem povezana z žal že pokojnim družinskim članom. Vleklo me je k njemu, a
oseba, ki je predstavljala skrivnost naše družine, me je vztrajno vlekla stran, čutila sem bes, jezo,
žalost, ubijala bi lahko tisti trenutek. In to je tudi namen postavitev, energije so morale steči, se
sprostiti, saj le tako lahko pride nazaj ljubezen. Nataša pravi, kjer je sovraštvo, je tudi veliko ljubezni.
In res je tako. Gledala sem sebe, to malo punčko, ki je imela leto dni, bila je veliko bolj pogumna in
odrasla kot jaz. Potrebno je bilo zamenjati vlogi. Čas je, da vzamem v srce mojo malo, krhko Simono,
vse njene razbite koščke bolečine, jeze in zamere, jo stisnem k sebi in povem, da je sedaj z mano varna.
Bila sem šokirana, gojila sem zamere do staršev in starih staršev, jih obtoževala za marsikaj, kar zadaj
skriva naša velika družinska skrivnost, ki je še danes skrivnost. Preko tega jaz ne morem, ker je večje
od mene, moram biti “mala“ in to spoštovati. Biti odrasel pomeni prevzeti odgovornost za svoje
življenje, dokler gojimo zamere do staršev, smo mali otroci. To spoznanje je bilo najbolj boleče.
Bolečina, solze, jeza, vse to se je prepletalo še nekaj dni po postavitvi.
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Trudila sem se pobrati, sestaviti koščke, tolažila malo Simono v sebi, da jaz to zmorem. Nisem vedela,
kako bom našla način, da začnem komunicirati z očetom. Saj se nisva niti pozdravljala. Pa še vedela
sem, da je za uspeh v življenju potreben tudi dober odnos z očetom. Dobila sem še par nasvetov po
postavitvi od Nataše, za kar sem ji neizmerno hvaležna, ki so mi še dodatno dajali energijo. Hvaležna
tudi Darji za vso podporo. Tako sem začela čisto od začetka. Sama. Vsak dan sem se trudila res živeti,
kar prej nisem, vsaj ne v takšni obliki kot danes, korak za korakom, opravilo za opravilom, cilj za
ciljem, v mislih sem začela drugače gledati na očeta in še na enega drugega pomembnega družinskega
člana, ki ima tudi pomembno vlogo v mojem življenju. In kar naenkrat se je zgodilo. Tisto, česar ne bi
nikoli pričakovala.
Premiki večletnih zamer v pozitivno smer
Ko sem že mislila, kako bom našla način, da začneva z očetom komunicirati, ko sem že iskala vse
možne rešitve v glavi, se naslonila samo nase, prosila Vesolje, naj mi pomaga, da kakšen znak, zraven
dihala (ja, dihanje je zelo pomembno), se je dobesedno zgodil čudež.
Oče je prišel sam do mene zaradi ene zadeve in tako je komunikacija stekla.
Poravnala sem neplačane položnice zaradi vseh zamer zadnje pol leta. Moje največje zamere in jeza so
izpuhtele kdo ve kam, spremenila sem pogled nanj, sem bolj mirna in sproščena. Četudi me še kdaj
pograbi jeza, ki je manjša, in mogoče me še bo, vem, da se bom hitro spomnila vsega, kar sem čutila in
spoznala v postavitvah. S prakso ugotavljam, da sploh ni tako težko. Prav dobro mi gre.
Zakaj to vse bolj podrobno opisujem? Ker sem s tem spoznala nekaj velikega. Včasih je res težko, res
težko, a ko človek ostane majhen, ponižno, potiho in predvsem iskreno prosi za pomoč kogarkoli ali
karkoli že v kar veruje in se predvsem nasloni samo nase ter išče možne rešitve, se čudežno pojavi celo
veliko boljša rešitev, na katero si sploh ne bi upala pomisliti. Lažje je, zaradi postavitev.
Tokrat sem resnično spoznala, kar sem prej že večkrat slišala in prebrala; da sem samo jaz odgovorna
za svoje življenje in nihče drug.
Bilo je vredno, začela sem živeti
Zahvaljujoč postavitvam so se po več letih izboljšale razmere doma. Sploh po tej zadnji postavitvi se
počutim veliko bolj živa, sproščena, mirna, besede ali dejanja domačih, ki so me prej motila, se me
skoraj ne dotaknejo več. Če pa že, to lažje in hitreje predelam, namesto več tednov rabim zdaj samo
kakšen dan ali pa par ur, odvisno od situacije. Tako imam več energije za življenje. Ne bežim več stran
od sebe. Našla sem novo upanje in vero. Hvaležna sem vsem žalostnim in pretresljivim dogodkom v
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mojem življenju, saj so me vsi nekaj naučili in če jih ne bi bilo, ne bi na svoji poti spoznala tako krasnih,
srčnih ljudi. Prav tako verjetno ne bi spoznala postavitev, s katerimi lahko zdaj čutim in lažje
razumem sebe, svoje življenje ter druge ljudi. In spet se lahko osebnostno razvijam.
Na postavitve bom še hodila z velikim veseljem. Ko sem tam pozabim na čas, prepustim se energijam,
prostoru. Tisti dan zame ne obstaja popolnoma nič drugega kot samo jaz, moja energija in vsi moji
predniki, katerim sem hvaležna v polni meri, saj sem zaradi njih danes živa in lahko okušam življenje.
Hvaležna tudi mojim staršem, saj me drugače ne bi bilo na tem svetu.
Sem spada tudi druženje z ostalimi udeleženci, izmenjava informacij, nova spoznanja. Produktiven dan
na polno. Bilo je veliko solz, žalosti, jeze, besa, zamer, nevoščljivosti. A če me danes vprašate … Ja, bilo
je vredno. Bilo je vredno vsake solze, vseh slabih občutkov. Bilo je vredno. Vedno bo.
Včasih sem po postavitvah polna energije, včasih pa jezna in žalostna. Ampak to je vse del procesa, ki
je (bil) potreben, da sem danes svobodnejša in dejansko živim.
Danes sem ponosna, koliko sem že dosegla v zadnjih dveh letih, v primerjavi s prejšnjimi desetimi leti,
ko so zadeve skoraj dobesedno stale na mestu, kljub mojemu prizadevanju, da se konkretno
premaknem. Ponosno gledam na svoje različne delovne izkušnje zadnjih dveh let, iz katerih sem se
toliko novega naučile. Tudi na tem področju je bil viden učinek postavitev. Postavitve definitivno
prinesejo hitrejši premik k željenemu stanju. In tukaj se zgodba ne konča ampak šele začne. Vedno še
imamo kaj za premakniti v življenju, saj nam vedno znova nam na pot “prileti“ nekaj, na kar moramo
najprej globoko pogledati vase ter nato to sprejeti z ljubeznijo in spoštovanjem.
Zagotovo postavitve spremenijo življenje, če smo le pripravljeni pogledati vase in nekaj premakniti pri
sebi, da bi nam šlo bolje. Kakršnokoli bolečino že nosimo.
Danes vem, da smo del velikega sistema, povezani zelo daleč nazaj v družinski sistem, vsi naši dedki,
babice, prastarši, prav vsi, nas danes podpirajo, da lažje zmoremo iti naprej v življenju.
Spoznala sem, da če nam karkoli v življenju ne gre in se jezimo na starše, smo v bistvu jezni nase,
nismo dovolj vzeli od njih. Če imamo urejene odnose z mamo in očetom, nam zagotovo dobro gre.
Lahko pa je zadaj še kaj večjega, zato je potrebno včasih pogledati tudi cel sistem po mamini ter po
očetovi strani.
Postavitve pomagajo spremeniti globoko bolečino
Največje spoznanje, ki sem ga ponotranjila, pa je naša podzavest. Danes vem, zakaj druge metode niso
delovale. Nič ne pomagajo knjige, ostale delavnice, pozitivne afirmacije, če globoko v podzavesti gojiš
zamere in jezo. To je tako, kot bi na umazano telo oblekel sveža oblačila. Ni efekta.
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Na videz samo prekriješ “smrad“, ki slej ko prej udari ven. Spoznala sem, kako močna je podzavest. Vsi
so samo govorili in pisali, kako vpliva na naše življenje, da jo je treba izkoreniniti, če želimo
spremembe. Nihče pa mi ni znal podati odgovora “kako.“ Na kakšen način? Odgovor sem našla na
postavitvah, ker tam občutim energije, se povežem s tistimi dogodki, osebami v polju, vidim reakcije
drugih v polju in le tako se lahko nekaj premakne v podzavesti. Treba je občutiti oziroma dobesedno
doživeti tisti trenutek, kjer ljubezen ne teče, da lahko “izkoreniniš“ neko globoko prepričanje, ki nam
ne služi. Zato na takšen način nehaš obsojat ljudi in situacije.
Težko razložim drugače, ker to je treba doživeti in občutiti na lastnem primeru. Tukaj se sprosti
energija in tudi naša podzavest se vztrajno “čisti“ oziroma preoblikuje. Večkrat ko greš na delavnico,
več stvari spoznaš in ponotranjiš, lažje je. Nikoli pa ne bomo razumeli vsega, nemogoče je, zato se niti
ne trudimo, enostavno se prepustimo tudi toku oziroma sistemu, ki nas tako dobro vodi. Smo le pikice
v primerjavi s sistemom, ki je nad nami. Za konec naj se zahvalim najprej naši dušici Darji, za vso
podporo in kasneje tudi delavnice, namreč preko nje sem spoznala Natašo Čebulj. Hvaležna sem Nataši
za vse delavnice in postavitve, ki sem jih imela pri njej ter vso dodatno pomoč. Tako kot sem hvaležna
za vse ostale dušice, ki sem jih spoznala na postavitvah. Na koncu delavnice vedno čutim neko
povezanost s temi ljudmi, zdijo se bližje.
Hvala vam. Se vidimo na postavitvah.“
Simona Privošnik: “Sem velika ljubiteljica narave. Rada se gibam v naravi, hodim na
sprehode in v hribe. Okoli jezer. Obožujem sončne zahode, sploh na morju. Ljubim
morje. Obožujem fotografiranje narave. Rada slikam posebne in drugačne detajle
narave, tako kot jih vidim samo jaz. Zajamem jih res s posebno energijo trenutnega
navdiha, katero želim prenesti na samo fotografijo. Ob tem pozabim na čas. Enostavno
se izgubim. Dobim novo dodatno energijo, s katero lahko lažje živim ta čudež, ki se mu
reče življenje. Čeprav sem po izobrazbi diplomirana ekonomistka, z izkušnjami
predvsem v administrativnih delih na različnih področjih, sem bila zadnje leto in pol
bolj v socialnih vodah. Ponudila se mi je kratkoročna delovna priložnost. Nudila sem
pomoč otrokom na domu, invalidom, socialno šibkejšim. Glede na moje dosedanje delo sem ugotovila, da mi delo z ljudmi,
otroci zelo leži. Moja empatija in razumevanje ljudi v stiski se mi zdi, sta res pomembna dejavnika pri delu z ljudmi, ki
potrebujejo pomoč. Mogoče toliko bolj, ker sem imela določene izkušnje kot otrok doma, in potem zdaj, kot odrasla, zrela
oseba drugače vidim in lahko pristopim k problemu-ljudem. Rada opravljam to delo. Neprecenljivo je, ko vidiš srčnost ter
nasmehe na obrazih otrok in odraslih. To je delo, ki ti čez nekaj časa da tisoč razlogov, zakaj naj bi to počel. Hvaležna sem za
toliko stvari v življenju. Danes vem, da mojega življenja ne bi zamenjala z nikomer. To sem jaz in to je moja pot.“
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE
UVODNI SEMINAR POSTAVITEV DRUŽINE, Ljubljana
MALE POSTAVITVE DRUŽINE, Maribor



30. maj 2018 od 16. – 20. ure v Mariboru, Male postavitve
družine,



1.junij 2018, od 15. do 18. ure, v Ljubljani, Uvodni seminar
postavitev družine



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

POSTAVITEV DRUŽINE- OČE in naš odnos s svetom


sobota, 26. maj 2018 od 9.00–19.00

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. Za
udeležbo na delavnici je zaželeno, da se nariše družinsko
drevo.
Več: www. sistemske-postavitve.com

Mednarodni poletni kamp 2018 – z delavnicami
sistemskih postavitev
Crikvenica, 15.–20. junij 2018
ZAŽIVETI SREČNO – V HARMONIJI SVOJE DRUŽINE
Ali sanjate o dopustu, ki vam bo omogočil neverjetno skupno
doživetje koristnega in zabavnega?
V prekrasnem mediteranskem okolju se lahko obenem sprostite in
pridobite izkušnje za srečno življenje.
Vabljeni, da stopimo skupaj do harmonije odnosov in sreče v
družini.
Več: www. sistemske-postavitve.com

IOCTI 2018 Slovenia – Bled
7–14. oktober 2018
Dogodek s pionirji sistemskih postavitev, s prvovrstnimi
mednarodnimi trenerji in udeleženci z vsega sveta
ponuja enkratno priložnost za izredno bogato 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.
Več: www.iocti.org
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ
V naslednji številki Sistemskih zavedanj bomo govorili o tem, kaj je pomembno za našo osebno srečo
in naš uspeh, in kaj so ovire, da smo v življenju manj uspešni in srečni, kot bi si želeli.

Foto: Pixaby
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