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BESEDA UREDNICE 
 
 

Drage bralke, dragi bralci! 
 

Pomlad je v deželi naši. Sicer sramežljivo, a prijazno je vstopila in 
ozelenila naravo, pogrela naša srca in nam dala upanja. Življenje 

se prebuja, cveti, brsti in kljub hladnim jutrom – živi. Naj živimo 

tudi mi. Tako polno, kot nam pripada in smo dolžni. Dolžni do sebe 

in dolžni življenju, čudežu našega sveta. Zbudimo se iz sanj, 

odklopimo avtopilota, izdihnimo, vdihnimo in izdihnimo in živimo.  
 

 

Večina naših misli je enakih kot prejšnji dan. Baje 80% misli stalno 
ponavljamo. Najbrž številka drži; če pomislimo, koliko je vsakodnevnih 

opravil, dejanj, gibov – enakih kot včeraj, koliko del opravimo kot 

ponavljajočih, naš način razmišljanja, vzorci in prepričanja, naše navade, 

vse to oblikuje 80 odstotkov naših misli. In kaj torej ostane? Teh 20 

odstotkov se ne sliši ravno veliko, a hkrati je čisto dovolj, da začnemo kaj 
novega, da spremenimo vzorec razmišljanja in obnašanja, da se drugače 

odzovemo, da zaustavimo isto misel in preusmerimo tok, da odvržemo 

prepričanje, da se zavemo trenutnega čustva, ... Da naredimo nekaj 

drugače in tako začnemo svojo pot, začnemo živeti svoje življenje, 
izpolnjeno. 

 

Kako živeti izpolnjeno? Tako, da prevzemam polno odgovornost. Najlažje 

je kazati s prstom na nekoga, naj bo to vlada, organizacija, soseda, mož, 
nekdo zunaj. Naši možgani projecirajo navzven in iščejo krivca zunaj nas. 

In ga. Maria se ob tem le nasmehne in nas vrača nazaj k sebi, vase. Ker 

kdo smo, je čista dobrota, srce in ljubezen, ki jo dajemo. A ne zato, da 

bomo nekaj dobili nazaj ali koga manipulirali. Imeti odprto srce je zelo 

enostavno, a hkrati zahtevno. Ker je treba opazovati, kako deluje naš 
racio, kako si dela zgodbe in nas tako ločuje od tega, kdo smo.  

 

Ga. Maria Dolenc, Slovenka, ki je našla svoj dom v daljni Avstraliji, bo 

vodila spletno delavnico o travmah, zdravju in boleznih, odvisnostih in 
partnerskih odnosih 24. in 25. aprila.  

 

Gospe Marii Dolenc in sistemskemu pogledu na travme v družinskih in 

travmam v poslovnih sistemih posvečamo tokratno številko Sistemskih 
zavedanj.  

 

K izpolnjenemu življenju, 

 
Mojca Justin 

Urednica Sistemskih zavedanj za poslovne sisteme 
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INTERVJU 
 

 
 

MARIA DOLENC: ŽIVLJENJE VEDNO 

PRINESE SVOJE, PREPUSTIMO SE MU 

 

 

FOTO: Osebni arhiv 

 
Za Sistemska zavedanja je znova iz Avstralije spregovorila gospa Maria 

Dolenc, s katero se bomo prek Inštituta za sistemska zavedanja družili 

na delavnici 24. in 25. aprila letos. Maria Dolenc je strokovnjakinja z 

neprecenljivimi izkušnjami na področju odvisnosti in odnosov v družini. 
Naslov njene delavnice je »O travmah, zdravju in bolezni posameznika, o 

vitalnosti in odvisnostih v družini, zdrav in nezdrav partnerski odnos« 

(delo z družinami odvisnikov, delo s pari). Delavnica bo zaradi epidemije s 

koronavirusom potekala prek Zoom povezave. Maria je svojo prvo 
delavnico na Inštitutu za sistemske postavitve v Ljubljani v živo izvedla 

aprila 2019. Tudi tedaj smo z njo za Sistemska zavedanja opravili 

intervju, ki pa se kar nekoliko razlikuje od tega, ki je zdaj pred vami, saj 

se je spremenila situacija, v kateri živimo. Z njo sem se v slovenščini 

pogovarjala Damijana Žišt, v angleščini pa Mojca Justin, urednici 
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Sistemskih zavedanj. Oba intervjuja je mogoče v živo poslušati tudi na 

facebook strani in na YouTube kanalu Inštituta za sistemske postavitve. 
 

 

Draga Maria, dobrodošli znova med nami. Z nami je Slovenka, 

Maria Dolenc, ki že skoraj petdeset let živi v Avstraliji, kjer je 
našla svoj drugi dom. Gospa Maria je gestalt terapevtka, 

svetovalka za težave z odvisnostmi, pri svojem delu uporablja 

sistemske postavitve, je trenerka in akreditirana supervizorka 

PACFA… Je mama, babica, prababica in še vedno zelo rada prihaja 
nazaj v Slovenijo.  

 

 

Gospa Maria, nam lahko 
prosim poveste, kako vas je 

življenjska pot zanesla na 

drugi konec sveta? 

 

Tudi jaz sem vesela, da sem 
znova z vami, na začetku pa vas 

moram popraviti, da sem v 

Avstraliji že enainpetdeseto leto. 

Zanimivo vprašanje, kaj je mene 
zaneslo v Avstralijo… V Ljubljani 

sem bila v službi v Slovenija 

sadje. V službi sem bila zelo 

zadovoljna, lepo mi je bilo, nisem 
razmišljala, da bi šla kam 

drugam. Nekoč mi je nekdo rekel, 

da pa bom mogoče le kdaj šla 

kam drugam, v svet. Rekla sem, 

da ne, da sem zelo zadovoljna v 
Sloveniji, zato nikoli ne bom 

nikamor šla. Ampak življenje gre 

svojo pot. Spoznala sem Petra, 

mojega nekdanjega moža, s 
katerim sem se po dvajsetih letih 

zakona ločila, ker je bil odvisnik 

od iger na srečo. Kljub temu, da 

je bilo zelo hudo, je bil zame 
največji učitelj in sem zelo 

hvaležna, da sem bila z njim, ker 

me je življenje veliko naučilo. 

Takrat, ko sva živela skupaj - 
imava dva sina- , seveda nisem 

bila hvaležna, ker je bilo zelo 

hudo, doživela sem tudi živčni 

zlom, kasneje sem bila zelo 
hvaležna in sem še vedno. 

 

Bivanje v Avstraliji sprva ni 

bilo lahko, kajne?  

 
Drži. Ko je šel Peter sprva iz 

Slovenije v Avstrijo, sem mu 

sledila, tam sva ostala leto in pol. 

Od prijateljev sva izvedela, da v 
Avstraliji iščejo dobre delavce, še 

posebej mehanike. Avstralci so 

vabili za dve leti, plačali so tudi 

letalsko karto in odločila sva se, 
da greva skupaj z nekajletnim 

sinom. Prišli smo v Sydney in že 

ko je letalo pristajalo, mi je bilo 

zelo žal, da smo prišli. Bilo je 

obdobje požarov, jaz pa sem bila 
navajena hribov, zelene narave. 

Zato sem dva tedna samo jokala 

in sem si želela nazaj domov. 

Prve mesece v Avstraliji sem 
imela zelo močno domotožje, a 

nisem mogla nazaj v Slovenijo. 

Počasi sem se privadila, delala 

sem kot šivilja doma, saj sem 
rodila še enega sina in sem 

morala skrbeti zanju. Takrat sem 

tudi veliko hodila v cerkev, ne ker 

bi bila posebej verna, ampak ker 
so se tam zbirali Slovenci in mi je 

zelo veliko pomenilo, da smo se 
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družili. Takrat tudi še nisem znala 

angleškega jezika.  
 

Vaš mož je bil odvisnik od iger 

na srečo; to je bilo za vso 

družino verjetno zelo težko 
obdobje? 

 

Res je. Ker je bil Peter zasvojen z 

igrami na srečo, smo imeli zelo 
težko življenje, njegovo odvisnost 

smo tudi skrivali pred drugimi, saj 

je bilo to sramotno. Zdaj vem, da 

veliko lažje delam z odvisniki, ker 
sem sama šla skozi to zgodbo, 

tako je moralo biti. Če si mislimo, 

da bomo v življenju s tistim, ki si 

ga sami izberemo, se motimo. 

Življenje nam ga izbere, za 
partnerja nam dodeli takšno 

osebo, ki nas kar naprej budi v 

življenje, četudi skozi probleme. 

Zato sem zelo hvaležna, da naju 
je s Petrom življenjska pot 

privedla skupaj, za njegovo 

odvisnost in vse probleme, skozi 

katere sva morala. Iz tega sem se 
ogromno naučila. Brez te izkušnje 

tega, kar zdaj počnem, ne bi 

počela. 

 

Preden bova govorili o vašem 
življenju in delu, nam prosim 

povejte, kako je trenutno v 

Avstraliji, se tudi vi še vedno 

bojujete s koronavirusom? 
 

V Avstraliji trenutno živimo precej 

drugače, kot vi v Evropi, v 

Sloveniji. Zelo smo svobodni v 
gibanju, le če gremo na avtobus 

ali letališče, moramo imeti 

zaščitne maske, pol leta nazaj 

smo nosili maske v trgovinah. 
Dolgo časa ni bilo nobene okužbe 

s koronavirusom, pred dnevi sem 

po dolgem času slišala, da je s 

koronavirusom okuženih nekaj 

ljudi v Beranbeu. Sicer pa ne 
gledam televizije in ne poslušam 

o koronavirusu, tudi ne berem o 

tem že nekaj mesecev. Kar vem, 

izvem od drugih, s tem virusom 
se nočem obremenjevati. Vem, da 

ga ne bom dobila, če pa bi ga 

dobila, bi to pomenilo, da je prišel 

moj čas, da grem, tja čez. Seveda 
vem, da virus obstaja, da je lahko 

zelo nevaren, tega se zavedam, a 

se ne obremenjujem z njim, živim 

življenje tukaj in zdaj. Zaupam 
svojemu telesu in duši, da bo vse 

v redu. Zato priporočam, da se 

čim manj obremenjujemo s tem, 

kar o virusu poročajo mediji, ker 

potem nekateri ljudje postanejo 
panični, jih je strah. Sama vem, 

da če iz bojazni oziroma strahu 

reagiramo, to ni dobro za nas, za 

nikogar. 
 

Kaj je bilo tisto, da vas je 

privedlo do tega, da ste 

najprej postali gestalt 
terapevtka in kako je v vaše 

življenje prišla metoda 

Postavitev družine? 

 

Vse se je zgodilo enostavno, 
spontano. Zaradi moževe 

odvisnosti in težav, povezanih s 

tem, sem doživela živčni zlom. 

Nisem vedela, kako naj grem 
naprej, zato sem v nekem 

trenutku vse spustila in sem si 

rekla: »Dobro, obstajamo ti, Bog 

in jaz in če moram umreti, bom 
pač umrla.« Enostavno nisem 

zmogla več, prepustila sem se 

usodi, rekla sem si, naj bo, kar 

bo, če bom preživela, bom, če ne, 
pa ne bom. Potem sem pa v 

nekem trenutku spoznala, da 

potrebujem jaz terapijo, in da 
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moram pogledati, kaj se je v 

preteklosti dogajalo z mano, mojo 
družino, predniki. Da torej 

ugotovim, zakaj imam takšne 

težave, da sem dobila moža 

odvisnika. In tako sem šla na 
terapijo. Nikoli nisem razmišljala, 

da bom šla na terapijo zato, da se 

bom naučila pomagati drugim, da 

bom terapevtka, ampak zato, da 
bom pomagala sebi. Tako me je 

pot privedla tudi do gestalt 

terapije, kamor sem šla, da bi 

spoznala sebe, da bi si pomagala. 
A po drugem letu terapije sem si 

potem nekoč rekla, no, mogoče 

pa bom tudi jaz kdaj komu 

pomagala. A najprej sem 

pomagala sebi, nisem si delala 
nobenih ciljev. To, da sem postala 

terapevtka, je šlo počasi, korak 

po koraku, saj je vedno v 

življenju tako, da nam pride 
nasproti tisto, kar v nekem 

trenutku najbolj potrebujemo. Ko 

smo v stiku s svojo dušo, nam 

življenje, korak po koraku prinaša 
tisto, kar potrebujemo. Čeprav 

večina ljudi meni, da mora samo 

delati in imeti neke natančno 

določene cilje v življenju, se 

veliko stvari zgodi z nekim 
namenom, samo od sebe. In tako 

sem postala gestalt terapevtka. 

Tako me je nekoč pot zanesla na 

neko konferenco, kjer je imel 
nekdo delavnico o Družinskih 

postavitvah. Ker sem bila že 

družinska terapevtka, me je zelo 

potegnilo in sem šla pogledat na 
to delavnico. Vstopila sem v 

prostor, kjer je bila delavnica. 

Kmalu mi je neka ženska rekla, 

če bi predstavljala njo. O metodi 
nisem nič vedela, sem pa pristala, 

da bom njena predstavnica. Po 

približno petnajstih minutah, sem 

ji rekla, čakaj, saj to je vendarle 

moja družinska postavitev, ne 
tvoja. Ko smo postavitev končali, 

sem šla do nje in se ji opravičila, 

da sem ji “ukradla” postavitev. 

Nasmehnila se mi je, in rekla, da 
je vse v redu, da je bila njena 

postavitev, v njej pa sem videla 

tudi delček sebe in svojega 

družinskega sistema. Metoda me 
je zelo prevzela. Zato sem šla 

takoj naslednje leto v Nemčijo k 

očetu metode Postavitev družine, 

k Bertu Hellingerju na 
postavitve, in tako, ne da bi 

načrtovala, čez leta postala tudi 

moderatorka Postavitev družine. 

Postavitve sem vzljubila, zato 

verjamem, če imaš nekaj res rad, 
ti življenje tisto prinese na tvojo 

pot. 

 

Trenutno ves svet živi v 
strahu pred okužbo s 

koronavirusom. To je 

življenje, kjer prevladujejo 

strah, travme in bojazni, kako 
naprej. Kako nam z vašimi 

znanji lahko pomagate, da 

bomo na koncu tunela 

vendarle videli luč? 

 
Zame je najpomembnejše, in to 

naj bi veljalo za vse ljudi, da 

živimo tukaj in zdaj, danes. Nihče 

od nas ne ve, kaj bo jutri prineslo 
življenje, kaj šele čez mesece ali 

drugo leto. Zato moram živeti za 

danes, videti svoje strahove in 

bojazni in se s tem sprijazniti. 
Tako pač trenutno je. Če hočemo 

strah poriniti stran, bo še vedno 

tukaj, še večji bo. Zato je 

pomembno, da smo močni v sebi 
in se sprijaznimo s strahovi, ki so 

v nas oziroma okoli nas, ker res 

ne vemo, kaj bo jutri. Zato je 
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pomembno, da živimo za zdaj, 

danes in se ne skušamo 
obremenjevati s tem, kaj bo jutri, 

na to tako ali tako nimamo vpliva. 

Torej, da skušam biti odgovorna 

za svoja dejanja, za svoje misli in 
naredim le tisto, kar lahko 

naredim, kar je v moji moči. Ne 

morem pa prevzemati 

odgovornosti za dejanja drugih. 
Prav tako odsvetujem spremljanje 

medijev, ki nas kar naprej 

“bombardirajo” o koronavirusu, 

no, tega je v Sloveniji veliko več, 
kot tukaj pri nas. Ker negativne 

informacije o obolelih in mrtvih v 

nas povzročajo dodatni strah in 

bojazni, zato sem v tem lahko 

izgubimo, se počutimo zelo slabo, 
utesnjeno, bolno. Zato jaz živim 

daleč od medijev in negativnih 

informacij, tisto, kar moram 

vedeti, pa tako pride do mene. 
Zato me ni strah prihodnosti. 

 

Tudi sami izvajate delavnice in 

terapije s klienti, ki so doživeli 
različne travme. Kaj pogosto 

opazite na njih? 

 

Pred nekaj dnevi sem se vrnila z 

delavnice v rehabilitacijskem 
centru Byron Bay o travmah. In 

govorili smo tudi o tem, da je 

treba določene stvari pustiti v 

preteklosti, da ne pripadajo nam, 
temveč našim prednikom. In da 

lahko prevzamemo odgovornost 

le za svoje življenje, tukaj in zdaj. 

Na svojih delavnicah pogosto 
vprašam klienta, “kaj ti 

pravzaprav zdaj manjka v 

življenju”. In pogosto rečejo, da v 

bistvu nič konkretnega, da pa 
vedo, da nekaj ni prav, ker jim v 

življenju ne gre dobro. Zato 

vedno pogledamo, kaj se je 

dogajalo v njihovem družinskem 

sistemu, kaj je tisto, zaradi česar 
jih je na primer strah sedanjosti 

in prihodnosti. Pogosto se pokaže, 

da je klienta na primer strah 

zaradi neke travme v preteklosti, 
ki ni njegova. 

 

Kako pa je z odvisnostmi? 

Zakaj nekdo postane odvisen? 
 

Z odvisnostmi delam že 25 let. In 

vsak odvisnik ima nekoliko 

drugačno zgodbo. V terapijah 
oziroma postavitvah se je 

najpogosteje pokazalo, da imajo 

odvisniki največjo težavo, da se 

ne morejo sprejeti, imajo nizko 

samopodobo, težavo z izražanjem 
čustev, v sebi jih je strah, se česa 

sramujejo in podobno. Zato pa, 

da jim je lažje, pijejo alkohol, 

jemljejo drogo, kockajo ali kaj 
drugega. Odvisnosti poznamo še 

več vrst: deloholike, odvisnike od 

nakupovanja in druge. Opažam, 

da smo ljudje od marsičesa 
odvisni. Pogosto postanemo taki 

zato, da z nečem zunaj sebe 

skušamo pomiriti svojo 

notranjost, da nam je potem vsaj 

trenutno lažje. Dokler pa ne 
ugotovimo vzroka v sebi, zakaj 

smo postali odvisni, se le-te ne 

moremo rešiti. Zato z odvisniki 

delam tudi tako, da skozi terapijo 
ali postavitve skušamo ugotoviti, 

kaj se je dogajalo v njihovemu 

družinskem sistemu, da so 

nesamozavestni, da jih je strah, 
se česa sramujejo in podobno in 

da so zato postali odvisni. Zato je 

v procesu terapije zelo 

pomembno, da odvisniki najprej 
sebe sprejmejo takšne kot so, da 

lahko potem delamo naprej, da 



 10 

postanejo takšni, kot si želijo, da 

bi bili, vendar brez odvisnosti. 
 

Kako pa je za našo srečo in 

uspeh življenju pomembna 

naša prvotna družina, oče in 
mama? 

 

Starša sta za nas zelo 

pomembna. Jaz sem sedmi od 
osmih otrok. Mama je bila stara 

56 let, ko je umrla. In ko sem 

odraščala, me je bilo vedno strah, 

da bom tako mlada umrla, kot 
moja mami. Ko sem se zavedla, 

da imam to bojazen, sem si rekla, 

da moram to premagati, kar ni 

bilo lahko. Pri tem so mi 

pomagale postavitve, da sem 
videla, kaj se je dogajalo v 

mojem družinskem sistemu, kaj 

je bilo z mamo. In šele, ko sem 

lahko končno sprejela njeno 
usodo, in se ji res iskreno in z 

veliko hvaležnostjo priklonila in se 

ji zahvalila za vse, kar mi je lahko 

dala, mi je bilo lažje. Res sem ji 
bila zelo hvaležna za vse, hkrati 

pa sem spoznala, da jaz lahko 

živim drugače, kot je lahko ona. 

In vse to sem sprejela z veliko 

ljubeznijo. Pogosto na postavitvah 
vidim ljudi, ki so kritični do svojih 

staršev, jih obsojajo, so jezni 

nanje. Do vsega tega seveda 

imajo pravico, vendar pa jim 
vedno rečem, da ne bodo mogli 

naprej, dokler tega, kar so jim 

dali starši, tudi če je bilo slabo, ne 

sprejmejo v svojem srcu, s 
hvaležnostjo. Mogoče starši niso 

znali drugače in so delali z nami v 

najboljši veri, pač to, kar so znali 

in zmogli. In ko je klient 
pripravljen pogledati na svojo 

mamo in očeta s hvaležnostjo, 

ljubeznijo, in ko se je pripravljen 

pred njima resnično iskreno in 

globoko prikloniti, se jima 
zahvaliti, za vse, kar sta mu dala, 

šele tedaj lahko gre naprej v 

življenje. Zato s svojimi klienti 

veliko delam na odnosu s starši. 
 

Koronsko krizo močno 

občutijo tudi poslovneži in 

uslužbenci različnih 
organizacij in ustanov, tudi 

oni se srečujejo s težavami, 

bojaznimi in strahovi, 

travmami. Kako jim lahko 
pomagate, kaj jim svetujete? 

 

Ja, seveda, moji klienti so tudi 

poslovneži. Moje izkušnje so, da 

vsak v podjetje bodisi, da je 
njegovo ali tam le dela, vedno 

pride s svojo družinsko zgodbo. 

In pogosto se izkaže, da ljudje, ki 

imajo težave v poslu, mislijo, da 
jim bo posel oziroma služba, kjer 

so zaposleni, lahko pomagala pri 

reševanju njihovih družinskih 

težav. Zato jim vedno povem, da 
temu ni tako, in da je treba za 

rešitev problema v poslu, najprej 

pogledati njihovo družinsko 

zgodbo, torej kaj se je dogajalo z 

njihovimi predniki, da jim torej v 
poslu ne gre dobro oziroma imajo 

težave. Pogosto se namreč 

pokaže, da če nekaj nismo 

predelali v družinskem sistemu, 
to nesemo s seboj na delovno 

mesto, kjer se lahko pokažejo 

težave. Na primer, nekdo pride na 

novo na neko delovno mesto in se 
obnaša zelo vzvišeno, arogantno. 

Na postavitvah se pogosto 

pokaže, da takšen človek na 

primer ne spoštuje tiste, ki so bili 
tam pred njim in to je kršitev 

reda, ki pravi, kdo prej pride ima 

prednost. In da je torej prevelik v 



 11 

sistemu, da si jemlje nekaj, kar ni 

njegovo. Skozi terapijo oziroma 
postavitev pa se pokaže, kaj se je 

zgodilo v njegovem družinskem 

sistemu in ko to s hvaležnostjo in 

ljubeznijo sprejme, lahko gre 
naprej in mu gre dobro tudi v 

službi, poslu. 

 

Gospa Marija, povejte nam, 
prosim, kako bi lahko s 

sistemskega vidika ocenili, to, 

kar se zdaj dogaja po svetu v 

povezavi s koronavirusom? 
Kaj nam sporočajo sistemi? Ali 

so v ozadju res virusi, bolezni 

ali gre za farmacijo, zaslužek 

ali kaj drugega? 

 
Pred časom smo v Sydneyu 

naredili slepo postavitev na 

trenutno situacijo v svetu v 

povezavi s koronavirusom. Nihče 
od predstavnikov ni vedel, kaj 

predstavlja, elementi pa so bili 

virus, bojazen, zemlja, ljudje, 

farmacija in še dva elementa. 
Postavitev je pokazala, da virus ni 

predstavljal nevarnosti nikomur 

od ostalih elementov in da je 

največjo moč imel element 

farmacija, na katerega sta 
elementa ljudje in bojazen, ko se 

je farmacija pojavila, bila zelo 

jezna. In ko so elementi spoznali, 

da je farmacija največja, in da se 
v bistvu vse dogaja zaradi nje, so 

bili sprva jezni, nato pa so se 

osvobodili. Zanimiva postavitev je 

bila, moram reči. Zato še enkrat 
rečem, bodimo odgovorni zase in 

za svoje življenje, da se ne 

izgubimo v nekih igrah, ki so 

večje od nas. Živimo za danes, še 
posebej pa skrbimo za svoje 

otroke, vnuke, za našo 

prihodnost. Zavedati se moramo, 

da so nekatere stvari večje od 

nas in da jih ne moremo 
spremeniti, zato delamo tisto, kar 

lahko. Torej, da živim kar lahko 

najboljše in da s svojim zgledom 

in pozitivnim pogledom na 
življenje, ne glede na to, da je 

zdaj marsikomu zelo težko, lahko 

dobro vplivam tudi na druge. 

 
Kako danes poteka vaše delo, 

saj svojih delavnic, vsaj izven 

Avstralije, ne morete izvajati v 

živo, ampak preko zoom ali 
drugih internetnih povezav. 

Ali je delo zato kaj drugačno? 

Kaj lahko pričakujemo na vaši 

delavnici 24. in 25. aprila, ki 

jo organiziramo v Inštitutu za 
sistemske postavitve? 

 

Če bi mi pred leti kdo rekel, da 

bom delala svoje delavnice 
oziroma Postavitve družine prek 

zoom ali druge povezave, bi 

odločno rekla, da tega pa nikoli 

ne bom počela, saj moram biti v 
neposrednem stiku s svojimi 

klienti. Vendar pa je tudi mene ta 

korona čas prisilil, da sem začela 

delati prek zooma, za začetek 

svoja izobraževanja za trenerje ali 
moderatorje Postavitve družine. 

Bila sem presenečena, da zadeva 

deluje, tudi če nismo fizično v 

istem prostoru. Energija vedno je, 
deluje. Kaj lahko pričakujete na 

moji ljubljanski delavnici, če se 

lahko tako izrazim? V bistvu težko 

rečem, kaj bo, saj so vedno 
drugačni klienti in njihova 

vprašanja oziroma težave, ki jih 

imajo, krojijo delavnice. Jaz jih 

poslušam in jih nato vodim skozi 
proces, ki sledi. Zato vedno 

rečem, bo, kar bo. Življenje 
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vedno prinesle svoje, prepustimo 

se mu. 
 

Zase vedno rečete, da imate 

dve domovini, Slovenijo in 

Avstralijo. Kako na vas vpliva 
dejstvo, da zaradi epidemije s 

koronavirusom ne morete priti 

v Slovenijo? 

 
V Slovenijo prihajam vsako ali 

vsaj vsako drugo leto. Lani sem 

že imela rezervirano letalsko 

karto za Slovenijo, a žal nisem 
mogla priti. Bilo mi je hudo, a 

sem si rekla, tako pač zdaj je, na 

to nimaš vpliva, sprejmi to, kar 

je. Enkrat se bo spet spremenilo 

in boš spet lahko šla v Slovenijo. 
Zelo sem hvaležna, da živim v 

Avstraliji, a je moje srce še vedno 

tudi v Sloveniji. V Avstraliji imam 

dva sina, šest vnukov in 
pravnuka, moja družina je tukaj. 

Z mojimi sorodniki in prijatelji v 

Sloveniji pa sem ves čas 

povezana preko različnih 
internetnih povezav, vem kaj se 

dogaja z njimi, kaj se dogaja v 

Sloveniji in oni vedo, kaj se 

dogaja z mano in mojo družino v 

Avstraliji. Seveda pa je najlepše, 
ko se lahko vidimo v živo. 

Verjamem, da bom prišla v 

Slovenijo drugo leto. Rojena sem 

bila v Češeniku pri Dobu v okolici 
Domžal in tam, kjer smo živeli, 

nas je obkrožala narava, gozdovi, 

planine, in vse to zelo pogrešam. 

Po drugi strani pa sem zelo vesela 
in hvaležna, da je Avstralija moj 

dom. Zato lahko rečem, kjerkoli 

sem, v Avstraliji ali v Sloveniji, 

jaz sem doma. 
 

Gospa Maria, imate za konec 

še kakšno posebno sporočilo 

za nas, ki živimo v Sloveniji? 

 
Rada bi vam položila na srce, to, 

kar sem omenila že zgoraj, in 

sicer, živite za danes, ne 

obremenjujte se s tem, kaj bo 
jutri, še posebej ne s stvarmi, na 

katere nimate vpliva. To toplo 

priporočam vsem ljudem, ne 

glede na to, kje živijo. 
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TEMA MESECA 

 

ALENKA TOMŠIČ: TRAVMA NI NUJNO 

DOŽIVLJENJSKA IZKUŠNJA 

 

 
Travma je spremljevalka življenja, vsi ljudje 

doživljamo bolj ali manj pogosto travme, 
katerih posledice so daljnosežne in težko 

predstavljive, saj nastajajo na nezavednem 

nivoju. Nerazrešene travme se posledično 

prenašajo iz generacije na generacijo, mnoge 
od njih se odražajo tudi v kolektivnem polju. 

Kot koncept se je travma najprej pojavila v 

medicini in pomeni fizično poškodbo tkiva ali 

kosti s strani zunanjega izvora. Beseda 

travma izvira iz grščine in v prevodu pomeni 
»rana«.  

 

 

 
 

Proučevanje travme se je 

intenzivneje razvilo v zadnjih treh 

desetletjih. Najprej so se s 

travmo začeli ukvarjati pri spolnih 
zlorabah, v zadnjem obdobju pa 

proučevanje travme dosega 

neslutene razsežnosti, hkrati pa 

spoznanja omogočajo 
ozaveščanje vpliva travme in 

njenih dolgoročnih posledic, če le 

ta ni zdravljena. Kljub dejstvu, da 

praksi sodobne medicine in 
kognitivne psihologije sicer 

podpirata povezavo med umom in 

telesom, pa močno podcenjujeta 

globoko povezanost obojega pri 
zdravljenju travm. Starodavni 

šamanski pristopi in nekateri 

novejši terapevtski pristopi pri 

zdravljenju dajejo bistveno vlogo 

telesu in telesnim občutkom, med 

katere sodijo somatske metode in 

metoda postavitve družine. 

 

Travma je dejstvo sodobnega 
življenja, saj je bila večina ljudi v 

določenih situacijah 

travmatizirana, tako vzroki kot 

posledice travme pa so 
mnogoštevilni in pogosto prikriti 

našemu zavedanju. Poleg 

naravnih katastrof, 

izpostavljenosti nasilju, vojnam, 
raznoraznim zlorabam, nesrečam, 

hudim boleznim, nenadnim 

izgubam bližnjega, izgubam dela, 

kirurškim in medicinskim 
posegom, težavnim porodom, 

splavom ali celo stresom ploda 

med nosečnostjo, je spekter 

travmatskih dogodkov zelo širok.  

 

Foto: osebni arhiv 
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Dodatno k travmi posameznika 

pripomorejo tudi travme 
družinskih sistemov, ki so vpeti v 

širše sisteme, pri katerih gre 

lahko celo za kriminalna dejanj: 

udeležbe v vojnah; umori v 
sistemih, ki so prikazani kot 

nesreče; pravi oče ni imenovan in 

je pripisan drugemu očetu; incesti 

in otroci iz incestuoznih razmerij; 
družinske skrivnosti; primeri, ko 

so npr. vojni ujetniki delali za 

družinska podjetja, v preteklih 

stoletjih tudi sužnjelastništvo.  
 

Fiziološki odziv na travmatski 

dogodek 

 

Travme so naše reakcije na 
dogodke, v katerih smo se znašli 

v kritični, nevarni situaciji in smo 

bili povsem nemočni. V teh 

situacijah smo običajno prežeti s 
strahom in se generalno 

odzivamo na tri načine: z borbo, 

begom ali zamrznitvijo. V 

trenutku nevarnosti se v telesu 
poveča količina energije, ki se 

nato aktivira v borbi ali begu, v 

primeru zamrznitve pa ostane 

energija ujeta, blokirana v telesu 

in je vzrok poznejših travmatskih 
simptomov in težav, ki  izhajajo iz 

zamrznjenega ostanka energije, 

ki ni bila sproščena. Dolgoročni 

hromeči posttravmatski sindromi 
se razvijejo, ko ne moremo 

dokončati procesa zamrznitve s 

prehodom iz negibnosti v gibanje 

ter sprostiti v živčni sistem ujete 
energije in strahu.  

 

Pri travmi gre za nekaj 

relativnega, za odnos med 
značilnostmi situacije in človekom 

ter njegovimi mehanizmi za 

reševanje, zato je lahko podobna 

situacija za nekoga bolj 

travmatična, medtem ko je lahko 
za drugega le stresna ali težavna.  

 

Ko opciji borbe ali bega nista 

izvedljivi, je nagonsko izbrana 
strategija zamrznitve, pri tem se 

organizem skrči, energija, ki bi se 

sicer sprostila pri borbi ali begu, 

pa ostane ujeta v živčnem 
sistemu. Nato pride v 

hormonskem sistemu z 

izločanjem kortizola do impulza 

umirjanja. Gre za nezaključen 
proces sproščanja ujete energije, 

kar se naravno dogaja pri živalih, 

ko nevarnost mine.  

 

Zatrt odziv boja v tem tesnobnem 
stanju izbruhne v bes, medtem ko 

zatrt odziv bega odpira prosto pot 

nemoči. Posameznik ima še vedno 

možnost premika v odziv bega ali 
v protinapad, s čemer se 

organizem zmore razbremeniti 

nakopičene energije, travma pa 

se ne bo pojavila. Na fiziološki 
ravni je vsaka naslednja izkušnja 

zamrznitve in ponovne 

zamrznitve identična izvorni 

izkušnji, vendar se kopiči količina 

energije, ki zahteva oblikovanje 
še več simptomov. Odziv 

negibnosti ne postane samo 

kroničen, temveč se intenzivira, 

simptomi pa se kopičijo. 
Simptomi postanejo varnostni 

ventil organizma, ki sprošča 

natanko dovolj pritiska, da 

ohranja sistem delujoč.   
 

Odziv psihe na travmatično 

izkušnjo 

 
Normalni odziv psihe na 

travmatično izkušnjo je, da se 

umakne s prizorišča poškodbe. Ko 
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se v takem stanju znajdemo kot 

nemočni, pride do disociacije, v 
kateri se psiha odcepi od 

dogajanja. Ta proces je 

avtomatski, izven kontrole, v 

katerem pride do potisnitve 
travmatske izkušnje v našo 

podzavest. Torej, če umik ni 

mogoč, mora biti umaknjen del 

osebnosti (angl. self), tako je 
disociacija normalni del obrambe 

pred morebitnim škodljivim 

vplivom travme. Disociacija je 

»zvijača«, ki jo psiha uporabi, da 
lahko človek po travmi živi dalje 

in sicer tako, da neznosne 

izkušnje razcepi in jih porazdeli v 

različne dele uma in telesa, še 

posebej v nezavedne. Oseba, 
katere življenje je zaznamovala 

travma, ne more povedati celotne 

zgodbe in se ne spominja dobro 

svojega življenja. Psihološka 
obramba disociacije ji omogoča, 

da kljub neznosni bolečini 

nadaljuje svoje zunanje življenje, 

vendar za visoko notranjo ceno.  
 

V psihi nastane razcep ali tako 

imenovana fragmentacija na več 

delov osebnosti, ki omogočajo, da 

oseba preživi. V splošnem pride 
do razcepa psihe na tri dele: na 

preživetveni del, travmatizirani 

del in zdravi del. Po travmi 

prevzame »vodenje« preživetveni 
del, popolnoma je okupiran z 

izogibanjem travme in jo potlači v 

nezavedno. Na začetku je 

značilno disociativno stanje, toda 
čez nekaj časa po travmi začne 

preživetveni del oblikovati razne 

strategije preživetja, ki bodo 

omogočale, da se travmatske 
izkušnje ne bomo zavedali.  

 

Preživetveni del z raznimi 

strategijami skrbi za ohranjanje 
meja med razcepljenimi deli, kot 

so  izogibanje situacijam, ki bi 

lahko ponovno sprožile travmo; 

oseba se z lahkoto disociira; 
odvračanje pozornosti; potreba 

po kontroli okolice, drugih in 

sebe; kompenzacije za 

pomanjkanje radosti z alkoholom, 
drogami, seksom ali delom; 

oseba ne more vzpostaviti dobrih 

odnosov; nima jasnih in dobrih 

odločitev; prisotno je 
pomanjkanje jasnosti in empatije; 

iluzije in blodnje kot »vse je v 

redu«, »moje otroštvo je bilo zelo 

srečno«; pogosta zmedenost; 

pogosto trpijo zaradi 
nerazložljivega občutka krivde ali 

sramu ipd. 

 

Travmatizirani del nosi spomin na 
travmo, izkušnjo in občutke, 

stalno išče izhod za zaključitev 

procesa. Gre za poskus, da se s 

ponovnim udejanjanjem 
zamrznjena energija sprosti. 

Hkrati pa deluje preživetveni del, 

ki hoče te poskuse travmatizirane 

osebe z raznimi strategijami 

blokirati in zatreti. Gre za 
situacijo, kot bi v avtomobilu 

istočasno pritiskali na plin in 

zavoro.  

 
Zdravi del se zaveda, da je nekaj 

narobe, hrepeni po celovitosti, to 

je po  integraciji razcepljenih 

delov. Poskuša zdraviti in išče 
pomoč (npr. pri terapevtu, obisk 

delavnice, šport, joga ipd). Po 

travmatski izkušnji lahko 

dostopamo do zdravega dela šele, 
ko se počutimo varne, zdravi del 

vse bolj postaja  dominanten. Ko 

se ponovno aktivira sprožilec  
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FOTO: Pixabay.com 

 

travme, postane preživetveni del 
ponovno zelo aktiven, da bi 

zadržal travmo v nezavednem. 

Takrat bo preživetveni del razvil 

še več strategij za ohranitev 

kontrole nad travmatično 
izkušnjo.  

 

Značilnosti zdravega dela so: 

jasnost misli; išče resnico, 
poštenost in realnost; ima dobre 

izbire in odločitve; lahko 

vzpostavi dobre odnose in 

povezave; prepoznava in 
razrešuje odnose, ki so nezdravi 

ali destruktivni; lahko ostane v 

intimnih vezah; ima zdrav odziv 

na tekoče dogodke; je odgovoren 

in etičen; seksualne želje in 
navade so primerne; ima dober 

spomin na preteklost; je 

samozavesten; občutki krivde in 

sramu so situaciji primerni; je 
lahko prisoten v sedanjem 

trenutku. 

 

Nerazrešena travma nadaljuje 
samo sebe 

 

Peter Levin je v svoji knjigi Kako 

prebuditi tigra, zdravljenje travm  

napisal, da je nerazrešena travma 
zmožna nadaljevati samo sebe. 

Travma rojeva travmo in se 

nerešena prenaša skozi 

generacije znotraj družin, 
skupnosti in držav, vse dokler ne 

bomo zaustavili njenega širjenja. 

Nerazrešena travma nas lahko 

ohranja v otopelosti, pretirano 
pazljive in zavrte ali pa nas vodi v 

krogih nevarnega ponovnega 

udejanjanja, izpostavljanja 

nevarnosti in ostajanja v vlogi 

žrtve.  
 

Ponovno udejanjanje se lahko 

zgodi v intimnih odnosih, 

službenih situacijah, ponavljajočih 
se nesrečah ali nesrečnih 

naključjih in podobno. Lahko se 

zgodi tudi v obliki telesnih 

simptomov ali psihosomatskih 
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bolezni. Otroci s travmatično 

izkušnjo jo bodo vedno znova 
podoživljali pri igri. Neustavljivo 

nas privlačijo situacije, ki so na 

očitne in na neočitne načine 

replika izvorne travme. Ponovno 
udejanjanje pa pogosto sovpada z 

obletnico travmatičnega dogodka.  

 

Ponavljajoče se nesreče so način 
ponovnega udejanjanja, še 

posebej, ko so si nesreče na nek 

način podobne. Drug nazoren 

primer so ponavljajoče poškodbe, 
kot so zvini gležnjev, poškodba 

kolena, nihajne poškodbe vretenc 

in mnoge tako imenovane 

psihosomatske bolezni. Ponovno 

udejanjanje se odvija tudi skozi 
več generacij družinske 

zgodovine, travmatiziran otrok bo 

v odraslosti travmatiziral druge, 

prenašajo se strategije v 
določenih situacijah, kot so 

alkoholizem, droge in druge 

odvisnosti, rizično obnašanje ipd.  

 
Ponovno udejanjanje je 

najskrivnostnejši in najbolj 

zapleten sindrom travme. Je 

ponovni poskus organizma, da bi 

sklenil naravni cikel aktivacije in 
sprostitve zakrčene energije. 

Izgleda, kot da dobi 

travmatizirana oseba (tudi 

skupina ali družba) ponovno 
priložnost za aktivno rešitev – 

borbo ali beg, da bi  s tem 

sprostila zakrčeno energijo in 

zaključila proces. 
 

Transgeneracijski prenos 

travme 

 
Z metodo postavitve družine 

krepimo zdravi del s ciljem 

združiti razcepljene dele. Prav za 

delo s hudimi travmami je Franz 

Ruppert, ki je bil Hellingerjev 
učenec, razvil prilagojeno obliko 

metode postavitve družine, ki jo 

imenuje postavitev namere, v 

kateri klient pove kaj želi rešiti, 
njen cilj pa je postopna 

integracija razcepljenih delov. Pri 

hudo travmatiziranih ljudeh je 

zelo pogosto že uspeh postaviti 
svojo namero.  

 

Pri svojem delu je Ruppert odkril, 

da so tudi ljudje, ki sami niso 
imeli travmatskih izkušenj, 

doživljali povezane simptome, kot 

so strah, panična stanja, globoka 

depresija ali zmedenost. S 

kombinacijo teorije družinskih 
povezav in uporabe metode 

postavitve družine po Bertu 

Hellingerju, je prišel do 

ugotovitve, da ima travmatska 
izkušnja vedno nek učinek na več 

generacij. Mati, ki je utrpela 

travmo, bo svoje travmatične 

izkušnje v neki obliki neizogibno 
prenesla na svojega otroka. 

Odkril je  delovanje naslednjih 

zakonitosti: 

 

1. Travmatska izkušnja se 
prenaša navzdol na 

naslednje generacije skozi 

povezave v čustvenih 

procesih.  
Tu so najpomembnejši 

odnosi v zgodnjem 

otroštvu, ko prekinjen 

zgodnji stik, največkrat z 
mamo, ustvarja vzorce, ki 

se bodo replicirali v vseh 

prihodnjih odnosih 

posameznika. Otrok bo 
vpleten v nerazrešeno 

travmo starša in jo bo 

ponavljal. Nerazrešena 
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travma v prvi generaciji bo 

v drugi generaciji povzročila 
visoko tveganje za več 

travmatičnih izkušenj, 

medtem ko bo v tretji 

generaciji zelo visoko 
tveganje travmatskih 

izkušenj. 

 

2. Človeška psiha je 
multigeneracijski fenomen. 

Fizični, čustveni in 

psihološki problemi 

posameznika so zelo 
pogosto posledica zapletov 

in povezav treh ali štirih 

generacij. Tako so problemi 

lahko rešljivi le, če se 

vzame v obzir celoten 
družinski sistem skozi več 

generacij. 

 

3. Zdravljenje psiholoških 
poškodb mora zaobjeti uvid 

v celotno travmatizirano 

mrežo, v katero je vpleten 

posameznik.  
V terapiji ni dovolj voditi 

klienta k izolirani rešitvi 

samo zanj in za posamezni 

simptom, temveč se klient 

lahko sprosti travmatične 
vpletenosti, ko lahko 

pogleda vse, s katerimi je 

povezan v ljubezni in izkusi 

občutek, da se je vrnil mir. 
V duši otroka ta proces 

hrepenenja po starševski 

ljubezni pripelje do 

zadovoljive rešitve. 
 

Travma zgodnjega otroštva in 

prekinjena povezava z mamo 

  
Najpomembnejša popotnica za 

otroka je dobra, varna povezava z 

mamo že od spočetja, skozi 

rojstvo in v začetnih obdobjih. 

Varno in toplo okolje staršev, 
družine in širšega socialnega 

okolja dalje človeku moči za 

soočanje z izzivi življenja. 

Ruppert iz svojih izkušenj 
ugotavlja, da večina kasnejših 

psiholoških problemov izhaja iz 

motene povezave med materjo in 

otrokom v zgodnjem otroštvu, 
medtem ko so motene vezi z 

očetom podrednega značaja. 

Materinska vez je primarna oblika 

povezave med ljudmi.  
 

Neugodne okoliščine za 

vzpostavitev trdne vezi med 

materjo in otrokom vključujejo 

prezgodnje rojstvo, carski rez, 
uporabo inkubatorja, prisotnost 

strojev in opreme, zdravil in 

narkotikov, zgodnjo ločitev mame 

od otroka in minimalni fizični 
kontakt ter odsotnost dojenja. Če 

je bila izkušnja rojstva 

zaznamovana s strahom in 

bolečino, se bo kljub mamini 
intenzivni skrbi, otrok kasneje 

počutil negotov in osamljen. 

Zaradi nezadovoljene potrebe po 

bližini in varnosti v tem ranem 

obdobju, se bodo lahko ti občutki 
prenesli v vse njegove odnose v 

življenju. Če po rojstvu otrok 

stalno gleda v materine oči, ki so 

»mrtve ali prazne«, ker je mati v 
neti težki situaciji, je podvržen 

stiskam in čez čas postane poln 

občutkov obupa in brezupa. Mati, 

ki hrani otroka brez izraza na 
obrazu, pogosto sproži paniko v 

otroku, otrok pije manj 

materinega mleka. Psihološke 

poškodbe nastanejo tudi v 
primeru materine neodzivnosti, 

ko pusti otroka jokati in 
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nezaslišano ignorira otrokove 

potrebe. 
 

Ločenost od matere, (pri čemer 

otrok ne loči med krajšim in 

daljšim obdobjem), pri otroku 
povzroči strah in paniko, bes, 

obup in apatičnost, kar vodi v 

somatske in fizične bolečine v 

telesu. Čustvene bolečine 
postanejo fizične bolečine, kot so 

napetost, krči in kasneje kronične 

bolezni. Otrok lahko čuti, da je 

mamo strah in se nanjo ne more 
navezati, lahko se mame celo 

boji, ker na primer čuti, da ga 

hoče splaviti. In potem se ta 

dinamika oz. nedokončana igra 

približati se, vzeti, oziroma 
odmakniti se, odbiti, ki jo je otrok 

razvil že v maminem trebuhu, v 

otroku ponavlja kasneje, ko 

odraste. Pogosto ga spremlja 
občutek sramu in lastne 

nevrednosti. Tudi razne kasnejše 

travme v odraslosti so bolj boleče 

pri posameznikih, ki so doživeli 
prekinjen zgodnji odnos z mamo.  

 

V odrasli dobi se ta dinamika kaže 

tudi v partnerskem odnosu 

travmatizirane osebe. Kar oseba 
ni prejela od mame, išče pri 

partnerju, česar pa ji partner ne 

more dati, oziroma oseba ne 

more od partnerja sprejeti, se 
prepustiti in ni sposobna ustvariti 

odnosa, v katerem bi se počutila 

varno in opolnomočeno.  

Otrok izbere eno ali več strategij 
preživetja. Če odrašča v družini, 

kjer je navzoče nasilje, bo otrok 

prevzel strategijo biti čimbolj 

neviden (da ne bi s svojim 
vedenjem povzročil nasilne 

reakcije pri staršu...), druga vrsta 

strategije nevidnosti pa je 

pridnost in dobre ocene v šoli, 

skratka, da z njim ni problemov. 
Drug travmatiziran otrok pa bo 

lahko prevzel strategijo 

borbenosti, bo na primer 

hiperaktiven, se bo pogosto 
pretepal in bo nasilen.  

 

Izhodišča pri delu s travmo 

 
Kot pravi avantgardni 

raziskovalec travme dr. Peter A. 

Levine, je travma življenjsko 

dejstvo, vendar ni nujno, da je 
tudi dosmrtna obsodba. S 

povezanostjo uma in telesa smo 

opremljeni s prirojeno 

zmožnostjo, da ozdravimo od 

posledic travme. Za 
travmatizirano osebo predstavlja 

popotovanje proti vitalnemu, 

spontanemu življenju še kaj več 

kot  zgolj lajšanje simptomov, 
pomeni preobrazbo. V preobrazbi 

pride med travmatskim in mirnim 

stanjem do sprememb v našem 

živčnem sistemu, občutjih in 
zaznavah: 

- živčni sistem niha med 

negibnostjo in fluidnostjo; 

- čustva se pretakajo med 

strahom in pogumom; 
- zaznave pa se od 

ozkoglednosti obrnejo k 

sprejemanju.  

Pri tem se širi in krepi zdravi del 
osebnosti, postopoma se krčita 

preživetveni in travmatizirani del. 

Za ponovno spoprijemanje s 

travmo so nam pri tem v pomoč 
resursi. Nismo več omejeni na 

podoživljanje travm ali njihovemu 

izogibanju, temveč obstaja tretja 

opcija, v kateri se razcepljeni deli 
integrirajo v celoto. Živčni sistem 

ponovno dobi možnost 

samouravnavanja, na svet ne 
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gledamo več prestrašeno, začenja 

nas navdajati pogum in vse bolj 
se predajamo zaupanju, v 

življenje vstopi radost. Tako je 

razrešena travma blagoslov višje 

sile.  
 

Pri delu s travmo je najbolj 

odločilna usmeritev k mami in 

ponovna vzpostavitev varne in 
podporne povezave, kar v 

travmah povezanosti med 

družinskimi člani in v travmah 

povezanega sistema ni 
enostavno. V začetku je potrebno 

odkriti, kaj so resnični problemi v 

sistemu, saj so po pravilu odeti v 

skrivnosti, zanikani ali gre za 

razcep.  
 

Travma kot multi-generacijski 

fenomen, ki se prenaša skozi 

čustvene povezave na naslednje 
generacije, se lahko učinkovito 

razreši le z obravnavo celotnega 

družinskega sistema, kot ga npr. 

metoda postavitve družine 
zaobjema. Zajeti je potrebno 

celoten sistem, obravnava samo 

enega individualnega simptoma je 

neustrezna in ne prinese trajnega 

izboljšanja.  
 

Perspektiva, ki vključuje povezan 

sistem travme s svojimi možnimi 

trans-generacijskimi vplivi, nas na 
začetku vodi v večjo usmerjenost 

na širšo sliko in uvide, ki jih daje. 

Ko z razumevanjem pogledamo, 

kako daleč se paleta zapletov 
razprostira v družini, lahko 

vidimo, kako zanemarjani ali 

zlorabljeni otroci sami postanejo 

kasneje storilci, ki povzročajo 
nove žrtve, in začarani krog se 

nadaljuje. Sprejemanje realnosti 

nas pripelje do bolj milostnega 

pogleda na vpletene.  
 

Skozi družinske povezave lahko 

spoznamo, kako pomembna je 

resnična ljubezen med moškim in 
žensko, starši in otroci, kako 

pomembno je prevzeti 

odgovornost za naša dejanja. 

Resnice ne moremo žrtvovati za 
lojalnost. Travmatizirani ljudje 

imajo visoke obrambne zidove, so 

zamrznjeni. Tudi ko je težko, 

moramo biti pripravljeni vnesti luč 
in osvetliti sence preteklosti, da 

se jih lahko osvobodimo in ne 

bomo obsojeni na ponavljanje 

travm v neskončnost, proces pa 

običajno poteka po korakih in je 
dolgotrajen. Travma daje klientu 

posebno notranjo moč, ko se z 

njo sooči. Po integraciji 

razcepljenih delov se poveča 
življenjska moč, radost in 

sposobnost tolerance klienta, da 

več prenese. 

 
Glede na zahtevnost in 

občutljivost teme in stanje 

klienta, je za delo z njim potrebno 

vzpostaviti zaupljiv odnos in 

varen prostor, proces poteka 
počasi in v skladu s tempom 

klienta. Zdravljenje, še posebej 

hudih travm, poteka običajno po 

korakih in daljše obdobje.  
 

Travma je spremljevalka 

življenja, ki se prenaša iz 

generacije na generacijo. Vendar 
pa ni nujno, da je tudi dosmrtna 

obsodba. Od vseh bolezni 

človeškega organizma, je travma 

tista, ki je za človeka lahko celo 
koristna, saj se pri zdravljenju 

travme zgodi preobrazba, ki lahko 

izboljša kakovost življenja. V 
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življenje vstopijo radost, občutki 

povezanosti in uspešnosti, 
življenje postaja lahkotno in lepo.   

 

Metoda družinskih postavitev, ki  

s celostnim pristopom deluje ne le 
na posameznika in njegov 

simptom, temveč na celoten 

družinski sistem, prinaša način in 

obetavne rezultate, da 
travmatske izkušnje ne 

prenašamo naprej kot 

nematerialno dediščino na 

naslednje generacije.  
 

Opomba: Ta članek je povzetek 

dela moje diplomske naloge z 

naslovom Travma in telo na 
izobraževanju za moderatorje 

družinskih postavitev (februar 

2021). 

 
 

Alenka Tomšič 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Foto: Pexels.com 
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TEMA MESECA 
 

TRAVMA V ORGANIZACIJAH 

 

 
Travma je dogodek, ki ogroža občutek varnosti ali celo ogroža 

preživetje posameznika ali skupine. Vsak takšen dogodek 

organizacijo zaustavi na njeni poti; pravimo, da obnemi, zastane 

in obtiči. To lahko traja trenutek ali več. In resnično boli. Vsekakor 
travmatični dogodek pusti svoje sledi. V kolikor se o njem ne 

govori, se udeleženci iskreno ne pogovorijo, ostane v sistemu 

organizacije kot zamrznjen del, ki moteče vpliva na zaposlene in 

druge deležnike, ovira razvoj poslovanja in vsekakor vpliva na 

življenje organizacije kot celote. 

 

 

 
FOTO: Pixabay 

 

 

 

 
Za soočenje s travmo je potreben 

pogum. Ko to storimo v 

sedanjosti, ozdravimo preteklost 

in odpremo nove možnosti za 
prihodnost. 

 

O travmi več govorimo na 

osebnem nivoju, o travmatičnih 
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izkušnjah posameznika, manj pa 

o travmah organizacij, podjetij in 
o dogodkih, ki so zaznamovali 

organizacijo in njene zaposlene, 

ne samo tiste, ki so doživeli 

travmatični dogodek, ampak tudi 
tiste, ki so se organizaciji pridužili 

kasneje. Vpliva na identiteto 

organizacije, na njeno blaginjo, 

na njen pogled na svet. Za 
uvedbo spremembe ali za 

transformacijo organizacije se 

moramo soočiti s travmo tako, da 

preprečimo prihodnje odzive 
nanjo in ji omogočimo razvoj 

poslovanja.  

 

Travma poškoduje ali včasih celo 

uniči zaščitno čustveno 
membrano organizacije, ker nanjo 

čustveno ni bila pripravljena. 

Organizacija, ki je doživela 

travmo,  izgubi upanje na 
ozdravitev ali rešitev. Primanjkuje 

ji učinkovitosti, ne vidi možnosti 

spremembe sveta in začne 

dvomiti v svoje sposobnosti in v 
to, da se lahko sama spremeni. 

Sčasoma izgubi svoj smisel in 

povezavo s širšim namenom.  

 

In kako najdemo travmo v 
organizaciji? Skozi vrsto 

ponavljajočih se problemov. 

Pa poglejmo na primeru. 

 
Majhno in inovativno družinsko 

podjetje je prevzela 

multinacionalka. Ustanovitelju in 

hkrati lastniku nikoli ni zares 
uspelo najti svojega mesta v novi 

družbi, ki ga je po velikih naporih 

tudi odpustila. Zaradi jeze in 

frustracije postopek zaključka 
sodelovanja ni potekal dobro.  Kot 

rezultat je mnogo ljudi menilo, da 

je bil nepošteno izključen.  

 

Ko je ustanovitelj odšel, je 
organizacija šla skozi več 

procesov sprememb: najprej 

integracija, nato prilagajanje in še 

optimizacija procesov. Košček za 
koščkom so zatirali tisto, za kar 

se je družinsko podjetje borilo v 

preteklosti, četudi je bilo v 

podjetju še mnogo ljudi, ki so bili 
tam od začetka. Zanje je bila 

vsaka sprememba kot puščica v 

srce. Njihova zvestoba 

ustanovitelju, ki je po njihovem 
odšel nepravično, je bila z vsako 

spremembo le še večja. 

Drugo pomembno dejstvo po 

odhodu ustanovitelja je bilo, da  

organizacija ni imela nobenega 
stabilnega vodstva. Vsake toliko 

so iz uprave poslali novega 

direktorja, pa vendar se nihče od 

teh začasnih direktorjev ni 
zavedal zgodovine podjetja. Nihče 

ni razumel, da je za ozdravitev 

potrebno nasloviti staro bolečino. 

Vsak je prišel do iste točke; 
veselil se je izteka svoje pogodbe. 

Ugled je propadal, vse dokler 

nekega dne uprava ni razglasila, 

da bo poslovanju vrnila nekdanji 

blišč.  
 

Novice je prinesel eden od 

korporativnih direktorjev, da bi s 

tem pokazali, da jih skrbi za 
motivacijo zaposlenih. Vendar je 

bil njegovo govor kontra 

produktiven; na skozi leta 

nabrano bolečino je le še bolj 
pritisnil. Zakaj? Ker ni priznal 

preteklosti podjetja, njegove 

zgodovine. Uporabil je besede, ki 

so popolnoma ignorirale zadevo: 
»Karkoli je že bilo, ni več 

pomembno, Obrnili smo nov list.« 

In vendar bi njegov obisk lahko 
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storil veliko dobrega podjetju in 

zaposlenim. Na žalost tega ni znal 
izkoristiti in je na koncu še 

povečal simptome organizacijske 

travme.  

 
V opisanem primeru je travma 

postajala vse močnejša, ker 

zaposleni niso bili slišani in 

njihova zvestoba je bila še vedno 
pri ustanovitelju. Zato so ostali 

zamrznjeni v vzorcu stare 

bolečine. Če bi korporativni 

direktor prepoznal njihovo 
bolečino, bi to sprožilo proces 

zdravljenja, vendar je zapravil 

priložnost in ignoriral sistemske 

sile na delu.  

 
Ali je organizacija bolj podobna 

mehanskemu sisemu - stroju ali 

živemu organizmu? Če ga 

obravnavamo kot živ organizem, 
so intervencije dejanja, ki 

reaktivirajo samoregulacijo 

sistema in sprožijo proces 

zdravljenja. Pri mehanskih 
sistemih intervencija pride od 

zunaj. Ta razlika je še zlasti 

pomembna pri odpravljanju 

travme v organizaciji: travme ne 

moremo pozdravljiti z intervencijo 
od zunaj. Kar lahko storimo je, da 

ponudimo prostor in prisotnost, ki 

sprožita proces zdravljenja.  

 
Zdravje in bolezen organizacije 

nista statična koncepta, deoma 

zato, ker se kontekst delovanja 

organizacij nenehno spreminja, 
po drugi strani zato, ker se 

organizacije stalno pomikajo med 

dvema nasprotnima poloma: med 

brstenjem in venenjem lovijo 
občutljivo ravnovesje. Kot vsako 

življenje, je tudi življenje 

organizacije stalno lovljenje 

ravnovesja. Če mrzlično stremimo 
k zdravju, smo zato manj odporni 

na bolezni. In če vsak toliko 

zbolimo, naše telo okrepimo, da 

postane bolj odporno. To lahko 
apliciramo na vse žive sisteme: 

odločnosti, odpornosti in trajnosti 

ne dosežemo tako, da smo 

fiksirani na en pol, temveč z 

nenehnim gibanjem med enim in 
drugim polom. Ko razumemo, kaj 

dela organizacije zdrave, lahko 

kot sistemski svetovalci 

podpremo naravno gibanje 
organizacije skozi njeno gibanje 

med poloma. Definitivno to ni 

gibanje blizu samo enega pola niti 

tako, da spregledamo ,kar ni 
takoj očitno. Tudi če pometemo 

pod preprogo, ne bo izginilo, 

ampak bo ostalo tam spodaj in se 

želelo pokazati.  

 
 

Vir: Philippe Bailleur: STUCK? 

 

 
Mojca Justin 
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OSEBNE IZKUŠNJE S POSTAVITVAMI 
 

 
 

Intervjuje z udeleženci družinskih postavitev je izvedla Damijana Žišt, 

urednica Sistemskih zavedanj za družinske sisteme. 

 

 

VESNA PAHOR 

 
Prevzela me je ideja o energetskih redih, ki jih tako radi kršimo in 
še mnogo drugih modrosti, ki sem jih vnesla v svoje življenje, 

zaradi česar je le-to postalo lahkotnejše, sama pa se doživljam 

svobodnejšo; ena takih je »vse se dogaja tako, kot je prav«. 

Glede reda hierarhije, »Tisti, ki pride v sistem prej, ima prednosti 

v smislu spoštovanja in odgovornosti, pred tistim, ki pride 
kasneje.«, sem spoznala, da kot prvi otrok svojih staršev nosim 

več bremen in da sem ves čas nekakšna »reševalka« svojega 

družinskega sistema. 

 

 
 

 
 

Foto: Pixabay 
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Kako ste se srečali s 

sistemskimi postavitvami oz. s 

postavitvami družine? 
 

V obdobju še ene velikih osebnih 

stisk, v kateri sem se znašla leta 

2010, ko sem ugotovila, da sem 
izpustila iz rok še zadnjo 

priložnost postati mati, sem se s 

svojo prijateljico odpravila na 

potovanje na Irsko z namenom 
preusmeriti tok misli in spremeniti 

kraj. A sebi nisem mogla ubežati, 

zato sem v pogovorih še z dvema 

dekletoma, s katerima sem se 
spoprijateljila, zaupala svojo 

nesrečnost, v kateri sem se vse 

bolj utapljala in valila krivdo nase. 

Tako sem spoznala Damijano 

Žišt, ki me je pozorno poslušala in 
mi predlagala, da bi bilo morda 

dobro, če bi naredila postavitev 

družine, o čemer nisem slišala še 

nikoli prej. Mislila sem, da mi bo 
uspelo na novo zaživeti življenje 

ob možu, a sem vedno znova 

obujala v sebi željo po otroku, ki 

sem se mu odrekla iz strahu, da 
se ne bi morda še enkrat ponovila 

največja tragedija v mojem 

življenju. 

 

Kaj je tisto, kar vas je 

prepričalo, da ste preizkusili 

to metodo? 

 

V začetku leta 2011 sem se 

odločila oditi na uvodni seminar, 

ki ga je vodila Nataša Čebulj. 

Krajšemu teoretičnemu uvodu je 

sledila postavitev družine. 

Pritegnila me je že sama razlaga 

teoretičnega ozadja, a je bil 

prikaz praktičnega primera 

ključen za mojo odločitev, da tudi 

sama naredim postavitev družine 

in to čim prej kot je mogoče. 

Čeprav sem bila le posredno 

udeležena v procesu kot 

opazovalka, me je močno 

prevzelo lastno doživljanje ob 

spremljanju razvoja dogodkov. 

Prav osebna izkušnja, ki sem ji 

bila priča, je bila glavno gonilo in 

nekakšen uvid, da bi morda na ta 

način uspela odrešiti sebe 

lastnega obsojanja ter posledično 

izboljšati kvaliteto življenja v 

partnerskem odnosu, kjer se 

nisem več dojemala živo. O svoji 

izkušnji sem navdušeno poročala 

možu in ga prosila, da bi bil ob 

meni na moji postavitvi, v kar je 

tudi privolil, da bi mi tako stal ob 

strani. Ob močno čustveni 

izkušnji, ki jo je doživel, se je 

kasneje tudi sam odločil narediti 

postavitev družine za svoj 

družinski sistem. Kasneje sem 

sama naredila še nekaj postavitev 

družine in si ob tem vsakič 

omogočila dobiti uvid v ozadje 

dinamike družinskega sistema; s 

tem sem si pomagala in 

preusmerila svojo energijo na 

področja, ki so v moji moči, na 

ostale člane družine pa pogledala 

z večjim spoštovanjem. 

 

V kolikor ste pripravljeni, nam 

lahko poveste, kaj je bila vaša 

ključna tema, za katero ste se 

odločili za sistemsko 

postavitev - postavitev 

družine? 
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Smrt otroka, splavi in nezmožnost 

živeti kvalitetnejše življenje brez 

občutka krivde, svoje življenje pa 

sem doživljala kot »prazno«, ker 

se nisem mogla uresničiti v vlogi 

mame.  

 

Kaj je bilo ključno, kar ste 

spoznali o vašem družinskem 

sistemu? 

 

Prevzela me je ideja o 

energetskih redih, ki jih tako radi 

kršimo in še mnogo drugih 

modrosti, ki sem jih vnesla v 

svoje življenje, zaradi česar je le-

to postalo lahkotnejše, sama pa 

se doživljam svobodnejšo; ena 

takih je »vse se dogaja tako, kot 

je prav«. Glede reda hierarhije, 

»Tisti, ki pride v sistem prej, ima 

prednosti v smislu spoštovanja in 

odgovornosti, pred tistim, ki pride 

kasneje.«, sem spoznala, da kot 

prvi otrok svojih staršev nosim 

več bremen in da sem ves čas 

nekakšna »reševalka« svojega 

družinskega sistema. Na nek 

način sem to vedno občutila in se 

spraševala »Zakaj prav jaz?« Šele 

kasneje sem spoznala, da je bil 

vsak kamen, ob katerem sem se 

spotaknila na poti mojega 

življenja tam z namenom osebne 

rasti, učenja in razvoja. Pri 

razrešitvi moje osebne stiske in 

nesrečnosti pa me je najbolj 

prevzelo spoznanje, kako živi so 

lahko mrtvi, predvsem pa 

dejstvo, da sem s spoštovanjem 

pogledala usodo svojih otrok, 

njihovo izbiro in svojo vlogo pri 

tem. Bolj pozorna sem postala 

tudi glede kršenja reda »Pravica 

do pripadnosti družinskemu 

sistemu« v smislu, da mi ni 

potrebno zanikati obstoja hčerke, 

kot nekaj, o čemer se ne govori, 

ker je preveč boleče, ampak jo 

vključiti v svoje življenje tako, da 

jo vidim, da je del nas, 

nepogrešljiv člen naše družine, ki 

ji enakovredno pripada.  

 

Sedanja realnost je, da 

postavitve potekajo tudi preko 

spleta (zooma). Kakšna je 

vaša izkušnja v zvezi s takšno 

postavitvijo? 

 

Imam tri izkušnje s postavitvami, 

ki potekajo preko spleta. Sprva 

sem bila skeptična glede take 

izvedbe postavitve v smislu 

»delovanja energij«, če smo vsak 

od udeležencev na svojem koncu 

države, a sem že ob prvi izkušnji 

ovrgla vsako sumničavost v 

delovanje energetskega polja, 

tudi na daljavo. Energije 

preprosto so in delujejo, ko se 

postaviš v polje in se prepustiš, 

brez namena, sodb in strahu, ob 

skrbnem vodenju moderatorke. 

Kaj bi sporočili našim bralcem 

v zvezi s postavitvami 

družine? Bi jih priporočili tudi 

drugim? 

 

Lahko izhajam zgolj iz svojih 

izkušenj, ki so moja realnost 

sveta, kot ga vidim danes in sem 
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ga poskusila deliti z bralci. Morda 

se bo ob moji izpovedi še kdo 

opogumil raziskovati svoj 

družinski sistem ali pa metodo 

priporočil drugim bližnjim, s 

katerimi je povezan. Dejstvo pa 

je, da sem v času od prve 

postavitve do danes intenzivno 

delala na osebnostni rasti, postala 

svetovalka realitetne terapije in 

imam načrte biti v oporo ljudem 

na njihovi osebnostni rasti. Še 

vedno se vračam k postavitvam, 

se učim in z večjim optimizmom 

zrem v življenje. Zaključila pa bi z 

lastnim citatom: "Pot ni vedno 

lahka; je prežeta z vzponi in 

spusti, a če se potrudiš, vztrajaš 

in verjameš vase, se je vedno 

znova mogoče dvigniti in 

nadaljevati pot." 

 

In kako zdaj živite, v času 

epidemije s koronavirusom? 

Vam pri tem lahko pomaga 

metoda Postavitve družine?  

 

Živim na podeželju, stran od 

mestnega vrveža, v stiku z 

neokrnjeno naravo, s katero se 

vedno zlijem v eno s stvarstvom. 

Prav čas epidemije sem izkoristila 

za veliko gibanja v naravi, ujela 

enakomernejši ritem življenja, 

čeprav sem večino dneva porabila 

za službeno delo. Z ohranjanjem 

dnevne rutine (dovolj spanja, 

joga, nordijska hoja, pogovori s 

partnerjem, redna in zdrava 

prehrana) sem ohranjala mir v 

sebi, s čimer sem se lažje soočala 

z negotovostjo, ki je vihrala zunaj 

in je še vedno del naše realnosti. 

S postavitvijo družine-delavnic, ki 

sem se jih udeležila v času 

božičnih praznikov, sem si 

potrdila, da je zdravilo za 

negotovost ohranjanje rutine, ki 

prispeva k notranjemu miru ter si 

pomagala jasneje videti svoje 

cilje in tisto, kar potrebujem za 

njihovo uresničitev. Sedaj 

delujem v tej smeri in počutim se 

izpolnjeno, kreativno, kot že 

dolgo ne. Obenem pa sem se 

naučila, da je vse, kar se zgodi, 

ravno tako kot mora biti, s čimer 

lahkotneje stopam skozi življenje, 

ovire pa sprejemam kot priložnost 

za učenje. 
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OSEBNE IZKUŠNJE S POSTAVITVAMI 
 

 

VITA ŠMID 

 
Spoznala sem, kako zelo pomembno je sprejeti in se pokloniti 

usodam svojih prednikov. Brez sodbe. Z globokim spoštovanjem. 
Preden sem se zmogla pokloniti in sprejeti, sem v sebi občutila 

izjemno močno, skoraj že trgajočo žalost. Tako močnega čustva 

tekom svojega življenja nisem še nikoli občutila, vendar sem 

pomislila, da bi taka žalost lahko bila prisotna ob izgubi ljubljene 
osebe. V postavitvi se je pokazalo, da so v daljnem družinskem 

sistemu bile ženske, ki so v vojnem času izgubile svoje ljubljene 

fante, može. 

 

 
 

 

Kako ste se srečali s 

sistemskimi postavitvami oz. s 
postavitvami družine? 

 

Prvič sem se z metodo srečala 

pred leti, ko sem se znašla v 
obdobju vrstečih se preizkušenj, 

ki so me pahnile v gmoto 

otopelosti in ponavljajočih 

razočaranj. Po priporočilu mame, 
ki je pred tem že imela priejtno 

izkušnjo s sistemsko postavitvijo, 

sem obiskala terapevta, ki je 

izvajal individualne družinske 
postavitve. Lahko rečem, da mi je 

ta izkušnja popolnoma spremenila 

Foto: Pixabay 
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pogled nase, na svoj družinski 

sistem, predvsem pa na situacijo, 
ki se mi je pred tem zdela tako 

brezupna. Po postavitvi sem lahko 

končno samozavestno in brez 

težav opravila vozniški izpit (ki 
sem ga pred tem neuspešno 

opravljala že petkrat). Občutila 

sem tudi opolnomočenje in 

izjemen pogum za zamenjavo 
smeri študija.  

 

Kaj je tisto, kar vas je 

prepričalo, da ste preizkusili 
to metodo? 

 

Prva izkušnja me je tako vodila v 

prebiranje in raziskovanje 

metode, ki mi je tedaj tako zelo 
pomagala. Iskala sem možnosti, 

da o sistemski postavitvi izvem 

čim več. Spoznala sem tudi 

terapevtko Natašo Čebulj, ki je v 
Sloveniji edina, ki na tem 

področju izvaja izobraževanja.  

Že nekaj časa sem čutila, da prva 

izkušnja sistemske postavitve ne 
bo zadnja. Za postavitev sem se 

odločila kljub temu, da sem bila v 

dobrem psihofizičnem stanju. 

Morda me je ravno zavedanje, da 

je preventiva boljša od kurative, 
opogumilo, da se znova podam na 

proučevanje kompleksnega 

sistema odnosov, ki tvorijo moje 

družinsko drevo. Tokrat sem šla 
na postavitev povsem umirjena, 

brez predsodkov, le z zaupanjem, 

da bom spoznala tisto, kar je 

zame v danem obdobju ključnega 
pomena za razumevanje lastne 

situacije.  

 

V kolikor ste pripravljeni, nam 
lahko poveste, kaj je bila vaša 

ključna tema, za katero ste se 

odločili za sistemsko 

postavitev - postavitev 

družine? 
 

V postavitvi je bila ključna tema 

“partnerstvo”. Spomnim se, da 

sem že med uvajanjem v polje, 
kjer sva postavljali situacijo in 

družinski sistem v sebi zaslišala 

vodilo “Razjoči svojo bolečino!” 

Takoj sem vedela, da se bo 
razkrilo nekaj zelo pomembnega 

glede mojega dojemanja 

partnerstva.  

 
Kaj je bilo ključno, kar ste 

spoznali o svojem družinskem 

sistemu? 

 

Spoznala sem, kako zelo 
pomembno je sprejeti in se 

pokloniti usodam svojih 

prednikov. Brez sodbe. Z 

globokim spoštovanjem. 
Preden sem se zmogla pokloniti in 

sprejeti, sem v sebi občutila 

izjemno močno, skoraj že 

trgajočo žalost. Tako močnega 
čustva tekom svojega življenja 

nisem še nikoli občutila, vendar 

sem pomislila, da bi taka žalost 

lahko bila prisotna ob izgubi 

ljubljene osebe. V postavitvi se je 
pokazalo, da so v daljnem 

družinskem sistemu bile ženske, 

ki so v vojnem času izgubile svoje 

ljubljene fante, može. 
Presenečena sem bila, saj nisem 

pričakovala, da bi me lahko 

njihova tragična izkušnja tako 

zelo zaznamovala. Ko sem se 
poklonila njihovim usodam, sem 

začutila blažje olajšanje, a ne 

povsem. Huda tesnoba v predelu 

srca je ostala. Nisem je znala 
ubesediti. Nato pa sem začela 

peti. Z vsakim tonom je bolečina 

popuščala, solze pa so me 
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osvobajale občutka globoke 

žalosti. Začutila sem, da sem bila 
v tistem trenutku medij. Medij za 

izraz pozabljenih tragičnih zgodb. 

Mnogokrat sem že pela sama sebi 

ali pa nastopala pred številčno 
publiko, a tokrat je bilo drugače. 

Zaznala sem globoko brezčasno 

povezanost z usodami oseb, ki jih 

nisem nikoli poznala. Glasba je 
bila medij za izraz njihove 

zgodbe. 

Ta izkušnja je popolnoma 

spremenila moje dojemanje 
kolektivne zavesti in teorije 

obstoja arhetipov. Odkrila sem 

tudi novo dimenzijo in vlogo 

glasbe kot orodje izražanja in 

zdravljenja.  
 

Sedanja realnost je, da 

postavitve potekajo tudi preko 

spleta (zooma). Kakšna je 
vaša izkušnja v zvezi s takšno 

postavitvijo? 

 

Udeležila sem se dveh skupinskih 
postavitev preko zooma. Priznam, 

na začetku sem bila skeptična, 

kako bo šlo, vendar sem 

presenečena ugotovila, da tok 

misli, občutji in spoznanj teče 
skozi vse udeležence.Kljub temu 

pa se veselim obdobja, ko se bo 

mogoče snideti v živo.  

 
Kaj bi sporočili našim bralcem 

v zvezi s postavitvami 

družine? Bi jih priporočili tudi 

drugim? 
 

Verjamem, da je postavitev 

družine izjemna metoda, ki 

omogoča uvid v lastni družinski 

sistem in kompleksnost odnosov. 
Omogoča nam, da začnemo bolje 

razumeti svoj notranji svet, ob 

enem pa tudi občutja in situacijo 

drugih.  
Izkušnje me učijo, da se raje 

izognem “priporočanju” metod za 

osebnostno rast. Kar je pomagalo 

meni, ni nujno, da lahko pomaga 
tudi drugim. Lahko le 

pripovedujem o lastni izkušnji, 

poslušalcu pa prepuščam, da sam 

začuti, če je to zanj ali ne. 
Verjamem, da je poti Iskanja 

mnogo, ter da lahko globino 

odkrivamo na različne načine. 

Predvsem pa se mi zdi 

pomembno, da si vsak, ki se poda 
na tako pot, izbere izkušenega 

terapevta, ob katerem se počuti 

varno in mu lahko zaupa. 

Pomembno se mi zdi tudi, da bi 
ljudje znali tudi v preizkušnjah 

videti dragocenost priložnosti za 

osebnostno rast in morda celo 

korenito spremembo, za katero že 
dolgo zbirajo pogum. 

 

 

In kako zdaj živite, v času 

epidemije s koronavirusom? 

Vam pri tem lahko pomaga 

metoda Postavitve družine? 

Postavitev družine me je 

opolnomočila in pripravila do 

tega, da v prihodnost zrem z 

zaupanjem in da so mi na pot 

dane zame prave izkušnje, odnosi 

in priložnosti.  
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OSEBNE IZKUŠNJE S POSTAVITVAMI 
 

 
 

MIRAN VIŽINTIN 

 
»Namenjen sem bil v kino, a me je prijateljica prepričala, da bom 
na delavnici videl boljši film kot v kinu. Pa sem odšel z njo na 

predstavitev in tudi na praktično postavitev. Prav nič nisem 

razumel. Sem pa čutil, da se dogaja nekaj meni popolnoma 

neznanega in čudnega.  
 

 

 
 

 

 

»Namenjen sem bil v kino, a me 

je prijateljica prepričala, da bom 

na delavnici videl boljši film kot v 
kinu. Pa sem odšel z njo na 

predstavitev in tudi na praktično 

postavitev. Prav nič nisem 

razumel. Sem pa čutil, da se 

dogaja nekaj meni popolnoma 
neznanega in čudnega. Začelo me 

je zanimati, zato sem bil 

naslednje pol leta prisoten na 

vsaki postavitvi pri Mateju Škufci. 

Ker pa sem tudi sam imel veliko 

vprašanj, sivih con v življenju o 
družini, o sebi, pravzaprav o 

marsičem in ker odgovorov v 

"običajnem" življenju ne dobiš 

zlahka, sem se odločil, da rešim 

čim več neznanega in predvsem 
bolečega, predvsem odnose na 

tak način - z metodo Postavitve 

družine. Poznam obe obliki 

Foto: Pixabay 
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postavitve, v živo in zdaj preko 

aplikacije Zoom. Razlika med 
obema je po mojih občutkih samo 

v načinu druženja z drugimi 

udeleženci. Vsak smo v svojem 

prostoru, ločeni eden od drugega, 
a povezani preko spleta. Pogovori 

pa v obeh primerih potekajo 

enako. 

 
Na postavitvah sem se ogromno 

naučil, ozavestil in spoznal. 

Človek si ne more misliti, kaj vse 

vpliva na nas in rešitev, kot jih 
ponudi postavitev, si enostavno 

ne moreš zamisliti. Priporočam jih 

tudi drugim, a naj bodo odprti za 

možnosti, na katere niso pomislili 

ali pa so mislili, da niso mogoče. 

Vsem bi v teh časih zaželel, naj 

ozaveščajo svoje izzive in naj 
uživajo v svojem trenutku na 

Zemlji z masko ali brez nje.« 

 

Miran na vprašanje, kako živi 
zdaj, v času epidemije s 

koronavirusom in ali mu pri tem 

lahko pomaga metoda Postavitve 

družine, odgovarja, da gre za 
težak čas, poln strahu, 

nezaupanja, dvomov in 

nestrpnosti, laži, sprenevedanja 

in nemoči. Želi si, da bi sodeloval 
na postavitvi, kjer bi postavljali 

virus korone. Prepričan je, da je 

pomembno, kako se bomo odzvali 

kot skupina in ne le kot 

posamezniki. 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Foto: Pixabay 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV INŠTITUTA 
 
 

 

SPLETNA DELAVNICA POSTAVITEV DRUŽINE Z 
MARIO DOLENC: O TRAVMAH, ZDRAVJU IN BOLEZNI 
POSAMEZNIKA, O VITALNOSTI IN ODVISNOSTIH V 
DRUŽINI, ZDRAV IN NE-ZDRAV PARTNERSKI ODNOS 
(DELO Z DRUŽINAMI ODVISNIKOV, DELO S PARI) 
 
KDAJ: Sobota, 24. 4. in nedelja, 25.4. 2021 od 09.00 do 12.30.  
 
LOKACIJA: on-line (Zoom) 

 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/spletna-delavnica-postavitev-
druzine-z-mario-dolenc-o-travmah-zdravju-in-bolezni-posameznika-o-vitalnosti-in-
odvisnostih-v-druzini-zdrav-in-ne-zdrav-partnerski-odnos-delo-z-druzinami-
odvisnikov/?t=1619247600  
 

 
 
 

 

INDIVIDUALNE POSTAVITVE DRUŽINE – ZA 
RAZREŠITEV STISK POSAMEZNIKA IN DRUŽINE 
 
KDAJ: termin se določi posebej s stranko.  
 
LOKACIJA: on-line (Zoom) 

 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-postavitve-druzine-
razresimo-svoje-stiske/?t=1619280000 

 
 
SREČANJE ČLANOV ISP 
 
KDAJ: enkrat mesečno od 18. do 21. ure: 
6.5. 
3.6. 

1.7. 
9.9. 
 
LOKACIJA: on-line (Zoom) 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/srecanje-clanov-

isp/?t=1620316800 

DELAVNICA POSTAVITEV DRUŽINE 

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/spletna-delavnica-postavitev-druzine-z-mario-dolenc-o-travmah-zdravju-in-bolezni-posameznika-o-vitalnosti-in-odvisnostih-v-druzini-zdrav-in-ne-zdrav-partnerski-odnos-delo-z-druzinami-odvisnikov/?t=1619247600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/spletna-delavnica-postavitev-druzine-z-mario-dolenc-o-travmah-zdravju-in-bolezni-posameznika-o-vitalnosti-in-odvisnostih-v-druzini-zdrav-in-ne-zdrav-partnerski-odnos-delo-z-druzinami-odvisnikov/?t=1619247600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/spletna-delavnica-postavitev-druzine-z-mario-dolenc-o-travmah-zdravju-in-bolezni-posameznika-o-vitalnosti-in-odvisnostih-v-druzini-zdrav-in-ne-zdrav-partnerski-odnos-delo-z-druzinami-odvisnikov/?t=1619247600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/spletna-delavnica-postavitev-druzine-z-mario-dolenc-o-travmah-zdravju-in-bolezni-posameznika-o-vitalnosti-in-odvisnostih-v-druzini-zdrav-in-ne-zdrav-partnerski-odnos-delo-z-druzinami-odvisnikov/?t=1619247600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-postavitve-druzine-razresimo-svoje-stiske/?t=1619280000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-postavitve-druzine-razresimo-svoje-stiske/?t=1619280000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/srecanje-clanov-isp/?t=1620316800
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/srecanje-clanov-isp/?t=1620316800


 35 

 
KDAJ: 7.5. 2021 OD 17.30 DO 21.30 
 

LOKACIJA: on-line (Zoom) 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-postavitev-druzine-
spletna-delavnica-zoom/?t=1620401400 
 
 

 
SISTEMSKO SOUSTVARJANJE V PODPORO 
POSLOVNEMU USPEHU – ORGANIZACIJSKA SKUPINA 
 
KDAJ: 12.5. 2021 OD 18.30 DO 20.30 

 
LOKACIJA: on-line (Zoom) 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemsko-soustvarjanje-v-
podporo-poslovnemu-uspehu-organizacijska-skupina/?t=1620835200  

 
 
INDIVIDUALNE SISTEMSKE POSTAVITVE – ZA 
SISTEMSKO ODLOČANJE IN UVAJANJE SPREMEMB  
 
KDAJ: termin se določi posebej v dogovoru s stranko 
 

LOKACIJA: Ljubljana, Dunajska 106, Cilj d.o.o., 4. nadstropje ali online preko 
ZOOM aplikacije 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-sistemske-postavitve-
za-sistem-odlocanje-in-uvajanje-sprememb/?t=1620975600  

 
 
 
DELAVNICA ZA MODERATORJE – MODERIRANJE 
INDIVIDUALNIH POSTAVITEV  
 
KDAJ: petek, 21. maj 2021 od 15.30 do 20. ure in  

          sobota, 22. maj 2021 od 9. do 18. ure 
 
 
LOKACIJA: Ljubljana, Dunajska 106, Cilj d.o.o., 4. nadstropje  
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-za-moderatorje-

moderiranje-individualnih-postavitev-2/?t=1621602000  

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-postavitev-druzine-spletna-delavnica-zoom/?t=1620401400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-postavitev-druzine-spletna-delavnica-zoom/?t=1620401400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemsko-soustvarjanje-v-podporo-poslovnemu-uspehu-organizacijska-skupina/?t=1620835200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemsko-soustvarjanje-v-podporo-poslovnemu-uspehu-organizacijska-skupina/?t=1620835200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-sistemske-postavitve-za-sistem-odlocanje-in-uvajanje-sprememb/?t=1620975600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-sistemske-postavitve-za-sistem-odlocanje-in-uvajanje-sprememb/?t=1620975600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-za-moderatorje-moderiranje-individualnih-postavitev-2/?t=1621602000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-za-moderatorje-moderiranje-individualnih-postavitev-2/?t=1621602000
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IZOBRAŽEVANJE ZA SISTEMSKO ZAZNAVANJE, 
DELOVANJE IN VODENJE V DRUŽBENEM, OSEBNEM 
IN ORGANIZACIJSKEM SVETU IN MODERIRANJE 
SISTEMSKIH POSTAVITEV – 4. MODUL 
 
KDAJ: 27. DO 29. MAJ 2021 
 
 
LOKACIJA: Ljubljana, Dunajska 106, Cilj d.o.o., 4. nadstropje  

 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-
zaznavanje-delovanje-in-vodenje-v-druzbenem-osebnem-in-organizacijskem-svetu-
in-moderiranje-sistemskih-postavitev/?t=1622113200  
 
 

 

SPLETNA DELAVNICA Z JULIANO BOHORQUEZ: 
NOVA NAČELA VODENJA ZA DRUŽBENO 
RAVNOVESJE ZA “NOVO” OBDOBJE PO MODELU 
VODENJA MERÁKI® 
 

KDAJ: petek, 4.6.2021 in sobota, 5.6.2021 od 17. do 20.30 ure 
 
 
LOKACIJA: spletna delavnica (ZOOM)  
 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/spletna-delavnica-z-juliano-
bohorquez-nova-nacela-vodenja-za-druzbeno-ravnovesje-za-novo-obdobje-po-
modelu-vodenja-meraki/?t=1622818800  

 
 
SRČNA POLETNA DELAVNICA POD KOZOLCEM OB 
CERKNIŠKEM JEZERU Z NATAŠO ČEBULJ IN LJOBO 
JENČE: SPREHOD V POLJU – ZDRAVJA TELESA, UMA 
IN LASTNE DUŠE, DRUŽINE, POKLICA, DELA IN 
ODNOSA DO GAJE 
 
KDAJ: 25. in 26. junij 2021 - petek od 10. do 19. ure in v soboto od 9. do 13. ure 
 
LOKACIJA: Hiša izročil, ob Cerkniškem jezeru, Dolenja vas 70C, 1380 Cerknica 
 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/srcna-poletna-delavnica-pod-
kozolcem-ob-cerkniskem-jezeru-z-nataso-cebulj-in-ljobo-jence-sprehod-v-polju-
zdravja-telesa-uma-in-lastne-duse-druzine-poklica-dela-in-odnosa-do-
gaje/?t=1624608000  

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-zaznavanje-delovanje-in-vodenje-v-druzbenem-osebnem-in-organizacijskem-svetu-in-moderiranje-sistemskih-postavitev/?t=1622113200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-zaznavanje-delovanje-in-vodenje-v-druzbenem-osebnem-in-organizacijskem-svetu-in-moderiranje-sistemskih-postavitev/?t=1622113200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-zaznavanje-delovanje-in-vodenje-v-druzbenem-osebnem-in-organizacijskem-svetu-in-moderiranje-sistemskih-postavitev/?t=1622113200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/spletna-delavnica-z-juliano-bohorquez-nova-nacela-vodenja-za-druzbeno-ravnovesje-za-novo-obdobje-po-modelu-vodenja-meraki/?t=1622818800
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/spletna-delavnica-z-juliano-bohorquez-nova-nacela-vodenja-za-druzbeno-ravnovesje-za-novo-obdobje-po-modelu-vodenja-meraki/?t=1622818800
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/spletna-delavnica-z-juliano-bohorquez-nova-nacela-vodenja-za-druzbeno-ravnovesje-za-novo-obdobje-po-modelu-vodenja-meraki/?t=1622818800
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/srcna-poletna-delavnica-pod-kozolcem-ob-cerkniskem-jezeru-z-nataso-cebulj-in-ljobo-jence-sprehod-v-polju-zdravja-telesa-uma-in-lastne-duse-druzine-poklica-dela-in-odnosa-do-gaje/?t=1624608000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/srcna-poletna-delavnica-pod-kozolcem-ob-cerkniskem-jezeru-z-nataso-cebulj-in-ljobo-jence-sprehod-v-polju-zdravja-telesa-uma-in-lastne-duse-druzine-poklica-dela-in-odnosa-do-gaje/?t=1624608000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/srcna-poletna-delavnica-pod-kozolcem-ob-cerkniskem-jezeru-z-nataso-cebulj-in-ljobo-jence-sprehod-v-polju-zdravja-telesa-uma-in-lastne-duse-druzine-poklica-dela-in-odnosa-do-gaje/?t=1624608000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/srcna-poletna-delavnica-pod-kozolcem-ob-cerkniskem-jezeru-z-nataso-cebulj-in-ljobo-jence-sprehod-v-polju-zdravja-telesa-uma-in-lastne-duse-druzine-poklica-dela-in-odnosa-do-gaje/?t=1624608000
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POLETNI ODDIH NA OTOKU IŽ – ZAŽIVETI V SRCU S 
SVOJIMI KORENINAMI; SISTEMSKE POSTAVITVE Z 
NATAŠO ČEBULJ 
 
KDAJ: 10. do 17. julij 2021 
 

LOKACIJA: Hotel Korinjak, Veli Iž, Otok Iž Hrvaška 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/zaziveti-poletni-oddih-na-otoku-iz-
v-srcu-s-svojimi-koreninami-sistemske-postavitve-z-nataso-cebulj/?t=1625911200  
 

 
 
 
 
 

POLETNI ODDIH NA OTOKU IŽ – GLAS JE MOJ 
UNIVERZUM – SAMORAZISKOVANJE SKOZI 
ARHETIPE IN ODKRIVANJE POTENCIALA SKOZI SVOJ 
GLAS Z LJOBO JENČE 

 
 

KDAJ: 17. do 24. julij 2021 

 

LOKACIJA: Hotel Korinjak, Veli Iž, Otok Iž Hrvaška 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/poletni-oddih-na-otoku-iz-glas-je-
moj-univerzum-samoraziskovanje-skozi-arhetipe-in-odkrivanje-potenciala-skozi-
svoj-glas/?t=1626516000   
 

 
 

INTEGRATIVNA DELAVNICA POD KOZOLCEM OB 
CERKNIŠKEM JEZERU Z NATAŠO ČEBULJ IN LJOBO 
JENČE: SAMOZDRAVLJENJE TELESA, UMA IN LASTNE 
DUŠE, LASTNE DRUŽINE IN DOMOVINE 

 
KDAJ: 7. in 8. avgust 2021 - (sobota, 9. do 17. , nedelja od 9. do 13.) 
 

LOKACIJA: Hiša izročil, ob Cerkniškem jezeru, Dolenja vas 70C, 1380 

Cerknica 
 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/integrativna-delavnica-pod-
kozolcem-ob-cerkniskem-jezeru-z-nataso-cebulj-in-ljobo-jence-samozdravljenje-

telesa-uma-in-lastne-duse-lastne-druzine-in-domovine/?t=1628319600  

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/zaziveti-poletni-oddih-na-otoku-iz-v-srcu-s-svojimi-koreninami-sistemske-postavitve-z-nataso-cebulj/?t=1625911200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/zaziveti-poletni-oddih-na-otoku-iz-v-srcu-s-svojimi-koreninami-sistemske-postavitve-z-nataso-cebulj/?t=1625911200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/poletni-oddih-na-otoku-iz-glas-je-moj-univerzum-samoraziskovanje-skozi-arhetipe-in-odkrivanje-potenciala-skozi-svoj-glas/?t=1626516000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/poletni-oddih-na-otoku-iz-glas-je-moj-univerzum-samoraziskovanje-skozi-arhetipe-in-odkrivanje-potenciala-skozi-svoj-glas/?t=1626516000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/poletni-oddih-na-otoku-iz-glas-je-moj-univerzum-samoraziskovanje-skozi-arhetipe-in-odkrivanje-potenciala-skozi-svoj-glas/?t=1626516000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/integrativna-delavnica-pod-kozolcem-ob-cerkniskem-jezeru-z-nataso-cebulj-in-ljobo-jence-samozdravljenje-telesa-uma-in-lastne-duse-lastne-druzine-in-domovine/?t=1628319600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/integrativna-delavnica-pod-kozolcem-ob-cerkniskem-jezeru-z-nataso-cebulj-in-ljobo-jence-samozdravljenje-telesa-uma-in-lastne-duse-lastne-druzine-in-domovine/?t=1628319600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/integrativna-delavnica-pod-kozolcem-ob-cerkniskem-jezeru-z-nataso-cebulj-in-ljobo-jence-samozdravljenje-telesa-uma-in-lastne-duse-lastne-druzine-in-domovine/?t=1628319600

