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BESEDA UREDNICE 
 
 

 

TOČNO TAKO KOT SE MORA ZGODITI 

 

 

“Ko se zaprejo ena vrata, se 

odprejo druga ali pa vsaj okno”, je 

vedno govorila moja mami, ki je 

pred dvema letoma šla na svojo 

dolgo pot od tukaj tja. Moram reči, 

da jo zelo pogrešam in da mi zelo 

manjka. Čeprav je vsak dan z 

mano, v meni, v mojem srcu, 

mislih in da sva bili veliko 

»skupaj« v tem težkem 

koronskem času, ki nas je vse 

prizadel. Mnogi so zboleli, izgubili 

koga od svojih najdražjih, prijateljev, sodelavcev, sosedov…., izgubili 

službe in s tem sredstva za preživljanje, prijatelje, sorodnike, sorodne 

duše…, ker se nam je ta čas, ki se je v naših življenjih meril v dveh letih, 

močno vtisnil v naša življenja. Ne samo, da nas je bilo strah…., izgubila 

bom službo…, podjetje mi bo propadlo…., otrok ne more v šolo…., v 

trgovini je vsak dan dražje…., mož me tepe…, sin je psihično zbolel od 

stisk…., mama je obupala v domu starejših občanov…., nas je bilo strah, 

da bomo izgubili sebe in svojo svobodo. Ker nas je oblast, pod krinko 

nujnih ukrepov, ki so jih sicer bili deležni tudi domala po vsem svetu, za 

nekaj časa povsem zaprla v naše domove, kjer je bilo marsikomu 

pretesno, stresno, napeto, zaradi različnih stisk, ki so jih čutili družinski 

člani. Začeli smo se bati drug drugega, se zapirati pred sabo in svetom, 

ker so bili takšni čudni časi. Sama moram reči, da mi ta čas ni tako zelo 

težko padel, saj je sovpadel z žalovanjem ob izgubi drage mame in sem 

se še bolj povezala z očetom in bratom, ki sta živela z mamo doma na 

Štajerskem. Moja služba pa mi je v prvih mesecih epidemije, ko smo 

delali od doma, omogočala, da sem zapustila prestolnico in se vrnila 

domov na deželo, na mojo drago in prelepo Štajersko, kjer sem delala od 

doma. Imela sem privilegij, da sem za razliko do mnogih, ki živijo v bloku 

in niso smeli iz njega zaradi nevarnosti okužbe, vsak dan z našo kužiko, ki 

je žal dva meseca po maminem odhodu zbolela za epilepsijo, hodila z njo 

Slika: osebni arhiv  
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na sprehode po našem »gruntu« in v gozd in tam sem vedno svobodna. 

In ta navada je ostala še danes, iti v gozd s kužiko in uživati v tej 

neizmerni svobodi in privilegiju.  

Zakaj sem naredila tako dolg uvod? Zato ker hočem reči, da je tudi za 

zaprtost, ki smo jo bili deležni zadnji dve leti, morda kljub bolečinam in 

izgubam komu izmed nas vendarle prinesla kakšen kanček lepega, 

svobodnega življenja, četudi le za kratek čas. Mami je vedno govorila, da 

je vsako slabo za nekaj dobro. Vem, marsikdo izmed vas bi mi rekel, le 

kaj je bilo dobrega v tem težkem, koronskem času. Drugi pa bi se strinjali 

z mano. Poznam ljudi, ki so »prisilno« bivanje doma pametno izkoristili, 

bolj so se zbližali z domačimi, imeli več časa za svoje konjičke, delali na 

sebi in na svoji samopodobi, urejali dom, našli nove poklicne izzive, ki jih 

morda sicer ne bi našli in drugo. To je bil čas, ko smo pospravili staro in 

se lotili novega. Čas, ko smo se spominjali, morda tudi odpuščali in šli 

naprej. Kajti samo sprava v nas samih in v svetu ter ljubezen nas lahko 

poženejo naprej.  

Zdi se mi tudi zelo pomembno, da zapišem še naslednje: sistemske 

postavitve so mi v teh težkih časih velikokrat pomagale, da mi je bilo 

lažje (pre)živeti. Vedno znova sem si govorila, da gre za situacijo, na 

katero nimam vpliva in da se zato ne smem bati in da se bo zgodilo točno 

tako, kot se mora zgoditi. To sicer lahko pomeni, da bo za ene slabo in za 

druge dobro, vsekakor pa bo šlo življenje naprej in meje, tiste resnične in 

tiste v glavah se bodo odprle, enkrat. In takrat se bodo znova razširila 

obzorja, svet in takrat bomo zopet imeli priložnosti, ki jih bomo izkoristili 

v zasebnem in poklicnem življenju ali pa tudi ne. Nič ne bo narobe, vse bo 

tako, kot pač mora biti in na to nimamo vpliva. Življenje se nam počasi 

odpira, skoraj ni več zdravstvenih omejitev v poslovnem in družabnem 

življenju, svet se počasi postavlja na svoje noge. Čeprav je še vedno 

prisoten strah, da se bodo ti težki kovidni časi vrnili. Poskusimo ne misliti 

na to, skušajmo živeti z odprtim srcem in dihati zrak s polnimi pljuči. In 

prositi Vsemogočnega, da ustavi vojno vihro na evropskih tleh, ki je tako 

rekoč čez noč zarezala v suvereni državi v srcu Evrope. Z mislimi in v 

srcu, svobodna sem vedno tudi z njimi, ki so izgubili svoj dom, bližnje, 

domovino. In dovolim si upati, da je tudi zanje luč na koncu tunela.  

 

Damijana Žišt, Urednica Sistemskih zavedanj za družinske postavitve 

 

 
 

  



 

5 

 

KAZALO 
 

 

 
TEMA MESECA KDOR JEMLJE OD STARŠEV, LAHKO DA        

     NAPREJ             6 

 
TEMA MESECA VOJNA IN MIR  9 

 

INTERVJU        DUŠKA VAKE    12 

 
TEMA MESECA ODPIRANJE NOVEMU V POSLOVNEM SVETU      17 
 

INTERVJU JASNA JERONČIČ                19 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV INŠTITUTA  25 
 

 
  



 

6 

TEMA MESECA 

 

KDOR JEMLJE OD STARŠEV, LAHKO DA 

NAPREJ 

 
 

Bogataš, ki je imel mnogo želja in si je številne tudi lahko izpolnil, 

je umrl. Odpravil se je na pot do nebes, potrkal na vrata in prosil, 

da bi vstopil. Odpre mu sveti Peter in ga vpraša, kaj želi. »Želim si 

prvorazredno sobo z lepim razgledom na Zemljo, moje najljubše 

jedi ter dnevni časopis. Sveti Peter je postal žalosten. V njem je 

videl nekoga, ki se je samouresničil. Vendar je kljub temu izpolnil 

njegove želje. Ko je ustregal vsem, se je še enkrat obrnil k njemu 

in rekel: »Čez tisoč let pridem znova«, in za seboj zaprl vrata. Po 

tisoč letih se je vrnil in pogledal skozi režo na vratih. Ko ga je 

bogataš videl, je zakričal: »Končno si prišel, ta nebesa so 

grozna.« Sveti Peter je zmajal z glavo in rekel: »Varaš se, tukaj je 

pekel.« Toliko o svobodi.                

 Bert Hellinger, Ljubezenske zgodbe 

 

Ko sem prebirala knjige očeta metode Postavitve družine Berta Hellingerja 

in iskala njegove misli in zapise na temo o odprtosti, kar je tema tokratih 

Sistemskih zavedanj, sem naletela na zgoraj zapisano Hellingerjevo 

pripoved, ki se me je zelo dotaknila. In moram reči, da se strinjam z njim, 

saj smo svobodni toliko, kolikor si dovolimo v sebi in kolikor nam 

dopuščajo življenjske okoliščine, v katerih živimo. Pri tej svobodi pa smo 

nekoliko omejeni tudi na naše korenine, prednike. Torej, če želimo, da 

gremo naprej, da se torej odpremo Življenju in smo pri tem uspešni, da 

smo na nek način svobodni, je potrebna ljubezen. Zelo pogosto doživimo, 

da ljubezen ne uspe. Kaj je vzrok, da ne uspe? Ko pride do ločitve, ko 

smo odrezani od odnosa, ko izgubimo nekoga, ki ga potrebujemo ali 

ljubimo, je tok ljubezni prekinjen. Ljubezen ne more več priti do cilja. Vsi 

bistveni problemi v našem življenju so povezani z neko ločitvijo, s 

prekinjenim tokom ljubezni do neke osebe, ki nam je pomembna, z 

izgubo. Prvi, osnovni tok do nekoga, ki nam je zelo pomembnen, je tok 

ljubezni do mame in očeta. Če je bil ta tok uspešen, smo srečni in smo 

pripravljeni na življenje. Hellinger pravi, da kdor jemlje od svojih staršev, 

je majhen. Kdor se do staršev vede kot velik, ne jemlje, kar mu 

podarjajo. In to mu kasneje manjka. Kdor jemlje od staršev in reče, jaz 

sem majhen in vi ste veliki, od vas vzamem, se potem obrne in da naprej, 
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v tistem trenutku postane velik. Če ostane majhen, ne more dati naprej. 

Torej, najprej majhen in potem velik, takšen je tok življenja.  

 

Dimenzije ljubezni  

Bert Hellinger pravi, da gre življenje naprej, ko med družinskimi člani teče 

ljubezen. Slednja ima tri dimenzije. Bližnjo dimenzijo poznamo vsi: otroci 

ljubijo svoje starše, vse dokler so majhni. Starši ljubijo svoje otroke, 

moški in ženska ljubita drug drugega. Občutek ljubezni kroži med njima 

sem in tja. To je nivo, na katerem smo najbolj dejavni. Potem je tukaj še 

druga ljubezen. Zavestna ljubezen. Kaj to pomeni? Da ona sledi vesti. 

Kateri vesti? Družinski, ki nam odreja, kaj moramo narediti in česa ne 

smemo, da pripadamo družini. Dobro vest imamo, kadar se obnašamo 

tako, da smemo pripadati. In slabo vest imamo takrat, ko nas je strah, da 

smo pripadnost izgubili. Vest razlikuje med slabim in dobrim. Dobro 

pomeni vse, kar nam daje pravico pripadnosti, in slabo pomeni vse, kar 

ogroža mojo pripadost. Ker nas vest veže na to družino, druge izključuje. 

Na primer, druge ljudi, skupine, druge predstave o dobrem in slabem. 

Bolj kot smo povezani z družino, predvsem v časih stiske in nevarnosti, 

takrat ko je za nas povezanost z družino življenjsko pomembna, toliko 

močneje zavračamo okolico. Dobra vest hrani naše zavračanje drugih. Z 

agresijo do drugih ali celo željo po uničenu ali z željo, da se želimo drugih 

znebiti ali da za željo, da izginejo ali celo umrejo, stoji ista dobra vest, ki 

nas povezuje z našo družino. Zaradi tega z dobro vestjo lahko nekoga iz 

družine izločimo. Vendar za to dobro vestjo, ki jo občutimo kot krivdo ali 

nedolžnost, stoji še povsem druga vest, kolektivna, izvorna, arhaična 

vest. In ta je za nas nezavedna. Ta vest ne trpi tega, da bi bil nekdo 

izključen. Če je nekdo iz neke družine izključen, ne glede na način, mora 

kasneje pod pritiskom te vesti nek drug član zastopati izključenega. Na ta 

način bo ta ponovno dobil mesto v družini, ne da bi se posamezniki tega 

zavedali. To imenujemo vpletenost. In to lahko pomeni novo rast, nov 

začetek.  

 

Ostati v ljubezni  

»Rad bi povedal nekaj o ljubezni, vendar nekaj drugega, kot morda mnogi 

pričakujete. Včasih slišimo stavek: »Ostanita v ljubezni.« Kaj to pomeni 

ostati v ljubezni? Poznamo ljubezen, ki nas povezuje. S posebno 

ljubeznijo smo povezani s starši, s svojim ljubezenskim partnerjem, s 

svojimi otroki. Ko smo tako povezani z njimi, smo hkrati ločeni od ostalih. 

Ostati v ljubezni pa pomeni, da ljubimo vse, takšne kot so in da takšne 

kot so, vzamemo v svojo dušo. To pomeni, da z njimi soglašamo s 

takšnimi, kot so. Pomeni tudi, da soglašamo s celotnim življenjem, s 
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takšnim kot je; z lastnim življenjem, takšnim, kot je, z življenjem ostalih, 

točno takšnim, kot je, s stvarstvom, točno takšnim, kot je.  

K temu življenju spada tudi borba. Življenje posameznika se za svoje 

mesto bojuje z življenji ostalih. Če ostanemo v ljubezni, ljubimo tudi to; 

nasprotje, borbo, zmago, potop, življenje in smrt, žive in mrtve, 

preteklost, takšno kot je bila, prihodnost, takšno, kot bo, točno takšno, 

kot bo prišla. V tej ljubezni smo široki, z vsem v resonanci in soglasju. Ta 

ljubezen je naša predanost vsemu, je resnična religija. V tej ljubezni smo 

polni, sproščeni, lahko jo gledamo, kako teče, smo predani svoji usodi in 

spoštujemo usodo drugih in usodo sveta. Biti tako predan vsemu, pomeni 

ostati v ljubezni. In  kdor je v tej ljubezni, lahko pogleda na vse takšno, 

kot je; srečo in nesrečo, življenje in smrt, vpletenost in trpljenje. Ker vse 

ljubi in je vsemu predan, je včasih dejaven tudi v reki življenja, ne da bi 

se povzdignil, vedno v resonanci in v soglasju. In kdor tako pomaga, je 

brez skrbi. In je pri tem svoboden, tako kot so svobodni vsi, ki jim 

pomaga.« 

Bert Hellinger, Sreča, ki ostane, 2006 Korenine in Krila, Ribnica, 2007  

 

In kaj je pomembno za nas, da lahko gremo naprej v življenju, se 

sprašuje Hellinger. In sicer to, da se poslovimo od starega. Nekaj, kar nas 

v sedanjosti ovira, je to, da smo povezani z nečem starim iz otroštva. V 

sebi nosimo različne starosti svojega razvoja. Hellinger pravi: »Poleg sebe 

tečem vedno kot jaz dveletik, petletnik, desetletnik, štinajstletnik in tako 

naprej, vse do današnjih let. Zato tekamo naokoli kot roj nas samih. Si 

lahko to predstavljate? Torej, vsakdo je skupina samega sebe. Včasih je 

to, kar nosimo s seboj, breme. Prehod od enega v drugo življenjsko 

obdobje uspe, če sme preteklost ostati zadaj in če imamo zato blagoslov 

našega otroka v sebi. Torej, če gremo skozi vrata naprej v življenje, 

ostane to, kar je, zunaj. Razen, če to vlečemo za seboj. Vendar to 

pomeni, da potem ne bomo mogli naprej, ker nas bo vedno nekaj vleklo 

nazaj.  

 

Bert Hellinger, Sreča,ki ostane, Korenine in krila, Ribnica, 2010 

 

 

Damijana Žist 
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TEMA MESECA 
 

VOJNA IN MIR 

 
 

Nam je treba vojne? Ja, kot izgleda, jo potrebujemo. Odkar 

pomnimo, smo se ljudje med sabo vojskovali, borili za kos zemlje, 
za kos kruha. Ali mogoče za kos vrednot? In se s tem delili na 

vaše in naše.   

 

 
“Tako kot je, je prav.” 

 

Ko gledamo celoto, vidimo vse. Vse, ki pripadajo, nihče ni izključen. Tudi 

pretekli in mrtvi so priznani in vplivajo na celoto. Vsak poskus, da bi koga 

izključili, je neuspešen. Še več, s tem ko ga poskušamo izključiti, mu 
damo moč. In bolj ko se trudimo, da bi nekaj zanikali ali se znebili nekoga 

ali nečesa nezaželenega, večjo moč dobiva in zato raste. V konfliktu 

bomo, vse dokler ne sprejmemo tega, kar poskušamo zanikati ali uničiti in 

mu damo svoje mesto (v družbi, v podjetju ali v družini). 
 

Ko se otrok rodi, potrebuje samo mamo in od nje je popolnoma odvisen. 

Hrano in toplino, ki ju nujno potrebuje za razvoj v tej fazi življenja, lahko 

dobi samo od nje. Intuitivno ve, kaj mora narediti, kako se odzvati, kako 

na glas jokati ali drugače vzbujati pozornost, da mu mama da mleko ali 
ga vzame v naročje. Ve, kaj mora narediti, da pripada družini. Pravimo, 

da je otrok v osebni vesti. Če se neprimerno vede, ga je strah, da ne bo 

več pripadal in zaradi tega ima slabo vest. Dokler se vede primerno, ima 

dobro vest. 
 

Osebna vest je omejena na lastno dojemanje, kaj je prav in kaj narobe, 

in nas povezuje z družino in hkrati ločuje  od vseh ostalih. Razlikuje, kdo 

sme in kdo ne sme pripadati. Doživljamo jo v pogojevanju dobrega in 
slabega.  

 

Torej na nek način dobra vest ločuje. Vsak, ki ima dobro vest, zavrača 

druge, sicer ne more biti v dobri vesti. In to ni povezano z dobrim in zlim, 

temveč je povezano z našo družino in bazično potrebo po pripadanju.  
 

Ker smo pod vplivom dobre vesti, je naš svet polariziran. Pripadajo lahko 

le tisti, ki sprejemajo pravila in dogovore skupine. Ti so dobri in dovoljeno 

jim je pripadati. Torej obstajajo še drugi, ki jim ni dovoljeno pripadati. 
Imajo drugačna pravila in dogovore in so zato izključeni iz naše skupine. 

Gledano celoto pa so še vedno tu. Ker so na površju izključeni in 

potlačeni, pod površjem dobijo moč in vedno bolj pritiskajo na “dobre”. 

Kar tako odločno zavračamo v zunanjem svetu, se dviguje znotraj nas in 
tudi v okolici; zlo raste. Ujeti smo v notranje bitke lastne svetlobe s temo, 
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vse dokler se ne izčrpamo in mogoče damo prostor slabemu znotraj nas. 

Takrat se nam v občutku poraza pojavi slaba vest. 
 

 

Zakaj torej veliki konflikti?  

 
Zaradi konflikta med dobro in slabo vestjo. Največji konflikti med 

skupinami in znotraj nas nastanejo, ko poskušamo krmariti med dobro in 

slabo vestjo. 

 
 

“Ves čar in raznolikost, vsa lepota življenja je narejena iz svetlobe in 

sence.” 

Lev Nikolajevič Tolstoj, Ana Karenina 

 
 

Ko ljudje verjamejo, da se borijo za pravico, jih je zlahka mobilizirati v 

vojno. Še lažje, če so ogorčeni zaradi nekoga drugega. Ljudje bodo ubijali 

mirne vesti, če jih bodo prepričali, da se borijo za zaščito tistih, ki so 
zlorabljeni, ali da popravijo krivice iz preteklosti in da maščujejo žrtve 

preteklih vojn. To dobro izkoriščajo tisti, ki jih vodijo v vojne. 

 

Pod vplivom dobre vesti in neustavljive želje po pripadnosti postanemo 
slepo goreči. Zaradi nedolžnosti, dobre vesti in varne pripadnosti se pojavi 

občutek vznesenosti, ki jo v slepi jezi obrnemo proti drugim. Ta 

vznesenost vodi v pripravljenost, da umremo, v kombinaciji s 

pripravljenostjo uničiti druge, ki jih ne vidimo več kot človeška bitja. 

Sčasoma vznesenost preraste v manijo, ko bi druge vrgli volkovom in jih 
slepo žrtvovali - v svoji nedolžni in neustavljivi želji po pripadnosti. Tak 

konflikt se napaja iz norosti množice. 

 

Individualni jaz se izgubi v kolektivnem, ki ga tvorijo ljudje brez imen. Ti 
so zaradi “uroka” dobre vesti podlegli mamljivi superiornosti nad drugimi. 

Dinamika je enaka tisti, ki vodi v navdušenje. V polju kolektivnega 

navdušenja pa se individualno zaznavanje in presojanje izgubita, 

nadomesti ju zabloda. 

 
Če se v tem trenutku kdo umakne iz množice navdušencev, da bi spet 

našel sebe, ni več primeren, da služi konfliktu. Zanj to ni več zanimivo, po 

drugi strani pa je takrat v nevarnosti, da se nanj spravijo navdušenci, češ 

da je izdajalec. Postane žrtev konflikta z navdušenci. Do tega pride 
enostavno zato, ker nima več enake dobre vesti. 

 

 

In zakaj vojne? 
 

Sistemsko gledano zaradi nerešenih zadev iz preteklih vojn. Ker smo 

globoko v sebi izključili storilce iz preteklih vojn. Če jih obtožujemo in 

obsojamo, jim odrečemo pravico do pripadanja. Ker imajo vsi pravico 
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pripadati, to hoče nazaj in se želi pokazati. Nazaj se vključujejo le tako, 

da sami postanejo takšni kot tisto, kar so izključili. Tisti, ki vztrajajo v 
svoji vlogi žrtve, sami postanejo storilci, je ugotovil Hellinger. Ta 

dinamika deluje tako na individualni kot na kolektivni ravni. Narod, ki 

vztraja v vlogi žrtve, sam postane storilec v prihodnji vojni.  

 
 

Kako je lahko drugače? 

  

Kot prvo in ključno, preteklost pustimo tam, kjer je. To pomeni, da vse 
žrtve vojne pustimo tam, da počivajo v miru. Prav tako vse storilce 

pustimo tam, ene ob drugih, neločljive. Spoštljivo pogledamo na njihovo 

usodo in jih pustimo z njo. Sprejmemo, da se je vse zgodilo tako, kot se 

je moralo in da je to več, kot lahko razumemo ali si predstavljamo, da je 
prav ali narobe. Brez očitkov, želja, da bi bilo drugače, obžalovanja ali 

obsodb temu rečemo ja in sprejmemo, da je to več kot lahko razumemo o 

dobrem in slabem.  

 

Ko pustimo preteklost v preteklosti, preprečimo bodoče konflikte. 
In če tega ne storimo globoko v svoji duši, nas hitro lahko 

potegne v nov konflikt in novo vojno.  

 

Povzeto po delih Berta Hellingerja 
 

Mojca Justin 

 

 
 

 

 

Avtor: Mojca Justin  
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INTERVJU 
 

DUŠKA VAKE:  

BOLEZEN JE ENA IZMED LEKCIJ, KI NAREDI 

ČLOVEKA MAJHNEGA, PONIŽNEGA 

 

Duška Vake je na svoji 

poklicni poti dvajset let 

delala kot učiteljica 

slovenščine v osnovni šoli, 

od tega tri leta kot 

pomočnica ravnatelja. Od 

leta 2014 vodi družinske 

postavitve po metodi Berta 

Hellingerja, certifikat za 

moderatorko družinskih in 

poslovnih sistemov si je pridobila v okviru izobraževanja na Inštitutu za 

sistemske postavitve Nataše Čebulj. Je trenerka za osebni razvoj s 

pridobljenimi znanji iz karmične diagnostike, šamanskih tehnik, regresije, 

progresije, theta heallinga. Dela s skupinami in posamezniki, je avtorica 

različnih programov za osebni razvoj. 

Zase pravi, da je ženska, ki verjame, da ko se aktivno odpravimo proti 

svojemu cilju, nas stvarstvo podpre na naši poti. Verjame, da je vrnitev k 

sebi najlepše potovanje, ki si ga lahko podarimo. Verjame, da je 

namenjeno, da se ljudje srečujemo in si s svojim znanjem in izkušnjami 

pomagamo, da premostimo ovire na poti do cilja. Verjame, da smo del 

nečesa večjega od nas samih in da pridemo do sreče, uspeha, zdravja in 

obilja lažje in hitreje, če smo uglašeni s to veliko celoto. Verjame, da so 

delo, trud in disciplina pot do napredka, medtem ko so ljubezen, predaja 

in radost pot do uspeha, ki ostane. Verjame v drugo, tretjo in deseto 

priložnost. Verjame v spoštovanje staršev, preteklih rodov, narodov in 

Zemlje. 

 

Za nami sta dve leti koronskega časa, ki je poleg bolezni in žal 

tudi smrti, prinašal tudi veliko odrekanja na račun osebne 

Slika: osebni arhiv  
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svobode in omejevanja človekovih pravic. Kaj je ta čas, v katerem 

se je znašel cel svet, pomenil za nas s sistemskega vidika, kaj nam 

je prinesel in kaj nam je odvzel? 

Gledano s sistemskega vidika ima sistem prednost pred posameznikom. 

Sploh v kriznih časih. To pomeni, da je posameznik izgubil del svoje 

osebne svobode in pravice, da sistem bolje in lažje preživi. V ospredje je 

prišla odgovornost posameznika, ki je bila postavljena v ospredje. To je 

naravno in posameznik to sprejme in zdrži, v kolikor se ohrani ravnovesje 

med sprejemanjem in dajanjem in sistem potem ustrezno poskrbi za 

posameznika, ga nagradi. Dokler ima posameznik občutek, da sistem dela 

za njegovo dobrobit, da ukrepi služijo življenju tako sistema kot 

posameznika. Ko posameznik tega občutka nima, se začne ukrepom 

upirati oziroma jih ne spoštuje.  

Koronski čas nam je prinesel veliko stvari, morda bolje rečeno, jih je 

naplavil. Med drugim razlikovanje med »mi« in »vi«, »naši« in »vaši«. 

Narod se je razdelil na cepljene in necepljene, te, ki nosijo maske in te, ki 

ne, upornike in ovce … Ljudje so čutili močno potrebo, da pripadajo eni od 

teh strani, kot v času vojne. In na kolektivnem nivoju je bilo resnično 

občutiti vojno stanje. Tako je mnogo generacijskih travm začelo kričati 

skozi nas, a ker jih nismo prepoznali, smo padli v past razdelitve namesto 

povezovanja.  

 

Torej je šlo za vprašanje pripadanja in izločanja? 

Da, odločali smo, kdo sme pripadati in kdo ne ter pozabili na prvi naravni 

zakon: vsi imamo pravico, da pripadamo. Sonce sije tako na cepljene kot 

necepljene. Hkrati nam je ta čas odvzel potovanja in nam dal možnost, da 

se ponovno povežemo z zemljo, od koder prihajamo. Spoznavali smo 

lepote naše države, naših krajev. Na nek način smo se vrnili domov in se 

obrnili vase, v svojo celico, družino. Prevrednotili smo vrednote in tudi tu 

se je kazala polarnost: razdalja, bližina, življenje, smrt, bolezen, zdravje, 

družina, narava, tehnika, sprejemanje, upor, ljubezen, sovraštvo.  

 

Kaj sta nam sporočala virus, bolezen?  

Gledano s sistemskega vidika je virus človeka postavljal nazaj na njegovo 

mesto. Človek je del narave in ne obratno. Zemlja, Gaja, je obstajala 

pred človekom, s svojimi potoki in gozdovi ter virusi. Človek je prišel na 

zemljo zadnji, a obnaša se, kot da je bil na njej  prvi, kot da mu je dan 

primat. V osnovi tukaj ni spoštovan naravni zakon hierarije in zgodovine, 

manjka spoštovanje do tega, kar je obstajalo milijone let pred nami. Tako 

je virus po svoji naravi zelo majhen, neviden s prostim očesom, močnejši 

od človeka. Ustavil je naša potovanja, »osvajanje sveta« in nas vrnil 
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domov. Odmaknil nas je z zraka, morij, cest in dal naravi priložnost, da 

začne bolj svobodno dihati. Bolezen pa je ena izmed lekcij, ki naredi 

človeka majhnega, ponižnega. V bolezni se človek zaveda svoje omejene 

moči, minljivosti, postaja ponižen in skromen.  

 

Med zaprtjem države se je močno povečalo tudi nasilje v družini, 

veliko je bilo osebnih stisk, še posebej med mladimi. Kaj nam to 

pove, sporoča?  

Današnji človek le malo časa preživlja v družini, deluje nazven, v poslu, 

popoldanskih dejavnostih. Družina pa je polje največje bližine, intime in s 

tem tudi največje ranljivosti. Partnerja en drugemu pritiskata na 

nerazrešene otroške travme. Poleg tega je srečanje med moškim in 

žensko tudi srečanje dveh družinskih sistemov več generacij nazaj. In če 

nista v sebi odrasla, temveč ranjena otroka, so lahko bili izzivi, ko so 

družine preživljale veliko časa med štirimi stenami, preveliki. 

Nepozdravljene rane, zamere in energije obeh sistemov, v katere sta 

moški in ženska vpletena, so vodile v nasilje, ločitve, zatekanje v alkohol. 

Umik v službo, restavracije, potovanja več ni bil mogoč in človek je ostal 

sam s sabo. 

 

Kaj pa otroci? 

Otroci so bili najšibkejši člen. Kot najmanjši v sistemu naj bi imeli oporo v 

odraslih, v starših, a ti so se spopadali s svojimi lastnimi eksistencialnimi 

stiskami, strahovi. Tako so otroci pogosto ostali sami s svojimi stiskami, 

prikovani na računalnike in telefone. Ob tem jim je bila kot najšibkejšim 

naložena prevelika družbena odgovornost – zdravje njihovih staršev, 

babic in dedkov. V njihove otroke je bil položen občutek, da so oni tisti, ki 

na nek način odločajo o življenju ali smrti. Kot učiteljica v osnovni šoli 

sem videla in v spisih brala o njihovem strahu, sploh v začeku epidemije. 

Povrhu vsega so bili s strani države spregledani, da ne rečem žrtvovani. 

Kot piše Bert Hellinger, kadar skupina ščiti svoje lastno življenje, ta 

zaščitna skupina terja svoj davek. Fitnesi so bili odprti, treningi so 

potekali, šolarji pa so se šolali od doma. Kakšne bodo posledice, bomo 

šele videli.  

 

Zdaj virus ni več nevaren, država je sprostila skoraj vse do zdaj 

stroge ukrepe, v osebnem in družabnem življenju smo se začeli 

odpirati. Kaj to pomeni s sistemskega vidika za nas osebno, naš 

narod, državo in svet?  

Koliko je virus nevaren, bomo še videli. Prav tako, kaj prinaša ta ponovna 

odprtost. Vsekakor naj bi bil cilj preobrazba človeka in človeštva ali vsaj 
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sprememba. Da na osebnem nivoju in vseh drugih opustimo to, kar ni 

služilo življenju. Če do tega premika ni prišlo in moj občutek je, da ni, 

potem bomo lekcijo ponavljali. Ko poslušam ljudi, jih je namreč večina 

komaj čakala, da bomo živeli po starem. Vsaj pri nas. V Italiji npr. je 

drugače, tam imajo drugo izkušnjo z virusom. Tako da se sprašujem, ali 

bo potrebna nova, večja lekcija. Po drugi strani pa cenimo sedaj to, kar 

nam je bilo prej samoumevno – da lahko gremo na kavo, da se 

objamemo. Ali spoznavamo, da ima nekaj, za kar se nam je prej zdelo, da 

je velik nebodigatreba, pravzaprav posebno vrednost - kot je možnost 

obiskovati šolo.  

 

Kaj nam sporoča ta odprtost? Je morda prišel čas za nov osebni 

razvoj, za nove osebne in poslovne priložnosti, čeprav je življenje 

zdaj za marsikoga veliko težje kot pred koronskim časom (izguba 

službe, podražitve, težave doma…)? 

Krize so zmeraj bile možnost za pospešen razvoj. Če samo pogledamo 

pospešen razvoj IKT, ki omogoča lažje delo s tujino in mreženje. Tudi 

sama sem tretjino svojega posla prenesla na delo na spletu. Spletna 

članstva sicer ne morejo nadomestiti živega stika, a vseeno predstavljajo 

podporo posamezniku, da osebnih in poslovnih premikov ne dela sam. 

Prej smo mi odhajali v svet, sedaj svet prihaja k nam domov. Tudi Inštitut 

za sistemske postavitve dogodke kombinira in večkrat tem, ki se jih ne 

morejo udeležiti v živo, omogoči, da so vendarle prisotni preko Zooma.  

 

In v tej novi odprtosti je prišla vojna v osrčju Evrope, ki znova 

prinaša velike izgube, bolečine, strah tudi pri ljudjeh, ki niso 

neposredno udeleženi v tej vojni. Kako nam pri stiskah, ki jih 

imajo ljudje ob tej novi, težki situaciji in ko se še nismo navadili 

na novo »normalnost« brez virusa, lahko pomaga metoda 

postavitve družine oziroma sistemske postavitve, ki jih lahko 

vnesemo tudi v poslovni sistem? 

Stiske ljudi v tem času so povsem naravne, človeške. Občutek 

negotovosti, kaj prinaša prihodnost tudi nam in našim otrokom, je še 

toliko močnejši, ker se vojna tokrat odvija blizu. Povrhu vsega v nas živi 

spomin na osamosvojitveno vojno, še bolj pa na drugo svetovno vojno. Pa 

tudi prvo vojno in vojne prej. Skoraj vsak ima v družinski liniji koga, ki se 

je boril v vojni. Ki je padel na tej ali na oni strani, ki je izginil, ki je 

zapustil domovino kot begunec. Mamo, ki je ostala sama z otroki, otroke, 

ki so ostali sirote. Lakota, taborišča, zapori, vse to nas je zaznamovalo. Ni 

važno, koliko generacij nazaj se je naš družinski sistem soočal z 

grozotami vojne, le-te živijo v čustvenem energijskem spominu našega 

družinskega sistema in delujejo na nas. Sploh zato, ker te travme niso 
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bile pozdravljene. Živeti je bilo potrebno naprej, pozabiti na mrtve, ne 

govoriti o njih. V službi obstoja družine, naroda, tudi podjetij, da je lahko 

življenje živelo naprej, je bilo potrebno bolečino potisniti. In v teh 

situacijah generacijske travme ponovno oživijo. Potem so tukaj mešani 

zakoni, kjer lahko ponovno pridejo na dan travme naroda, celo boji dveh 

narodov postanejo boji med možem in ženo. Podobni izzivi oziroma 

dinamike se lahko dogajajo v poslovnem svetu, v mednarodnih podjetjih 

ali podjetjih, ki so nastala iz teh, katerih pot se je zaključila s travmo.  

 

Se travme lahko pozdravijo s sistemskimi postavitvami? 

Postavitve nam omogočajo, da se ta travma končno pozdravi, da se mrtve 

pogleda, da sprejmemo njihovo usodo brez potrebe, da bi hoteli, da bi 

bila drugačna, brez potrebe, da bi se nam zdela krivična. Vsak ima 

pravico do svoje usode in umetnost je tukaj s spoštovanjem to zdržati, ne 

da bi se vmešali. Prav tako, da se ločimo od njihovih usod in bremen, da 

jih več ne nosimo in ne ponavljamo. Sistemske postavitve delujejo skozi 

čas in ponudijo možnost sprave med posamezniki in narodi. Pomagajo 

nam, da v svojem srcu damo vsakemu in vsemu svoje mesto, ki mu 

pripada, in sprejmejo vlogo in nalogo, ki jo je imel v delovanju nekega 

sistema. Pomagajo nam premostiti razlikovanje med prav-narobe, dobro-

slabo, mi-vi. Prinesejo mir v dušo posameznika, kar nam omogoča, da 

smo na voljo svojemu življenju in nalogam, ki jih imamo opraviti tukaj in 

sedaj.  

 

Kljub težkim časom, ko so mnogi izgubili veliko ali pa vse, pa gre 

življenje vendarle naprej, rojevajo se otroci, najdejo se nove 

osebne in poslovne priložnosti… Kaj bi nam kot izkušena 

moderatorka in poznavalka sistemskih postavitev svetovali, da 

počnemo, da bi lažje razumeli Življenje in lažje sprejeli vse ovire 

in prepreke, ki so postavijo na naši poti?   

Predvsem naredimo vse, kar je v naši moči, da vnesemo mir v svojo 

dušo. Bodimo v stiku z dušo in duhom, ki vse prežema. Izbrali smo si to 

življenje tukaj in sedaj. Izbrali smo si te starše, to domovino, ta čas. Prav 

tako naši otroci. Torej smo vsi varni ne glede na to, kaj nas čaka. Nosi 

nas namreč tok, ki smo se mu predali in z njim soglašali, ko smo bili še 

Tam, na oni stani, še preden smo pristali Tu, na Zemlji, v to življenje.   

 

Z Duško Vake se je pogovarjala Damijana Žist.  
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TEMA MESECA 
 

 

ODPIRANJE NOVEMU V POSLOVNEM SVETU 
 

 
Organizacijo pomembno oblikujejo njeno poslanstvo (namen), 

cilji, vizija in kultura. To so okviri delovanja organizacije, ki 

omogočajo, da v njej lahko delajo skupaj zaposleni in zunanji 

deležniki. Ko se lotevamo novega v organizaciji, naj bo to nov 
izdelek, metoda dela ali postavljamo nove cilje, velja upoštevati te 

okvire. Poglejmo, zakaj. 

 

Za novo je treba v organizaciji narediti prostor. Če na primer želimo 

postaviti nove cilje, starih ne rabimo več, zato se najprej poslovimo od 
njih. Previdno: bolj ko si želimo, da bi se jih znebili, bolj smo vezani 

nanje. 

 

Takšne dinamike v organizacijah so povezane s pravico do pripadnosti. Ta 
sistemski red zahteva, da vsi v sistemu pripadajo. Vse, kar povezuje ljudi 

v organizaciji, kar je izvor njihove predanosti skupini, je del sistema. Vsi 

elementi, ki so kadarkoli pripadali v sistemu, so vedno njegov del. Če ni 

spoštovanja do prejšnjih elementov, ni pripadnosti sedanjemu 
sistemu.  

 

Zaposleni so povezani s podjetjem, njegovim namenom, vodstvom in cilji, 

s sodelavci, s svojim poklicem in vsemi drugimi enakega poklica. 
 

Če nekaj izločimo, na primer stare cilje, jih zanikamo, skrijemo, ne 

priznamo, smo do tega zaničljivi, obravnavamo kot manj vredno, se bo to 

želelo pokazati in se bo odrazilo nekje v organizaciji: starih del zaposlenih 

se bo povezal s starimi cilji in jim sledil.  
 

Če se po nekaj letih prvotni cilji organizacije opustijo in niso prikazani v 

zgodovini organizacije, na primer v sejni sobi ob portretu ustanovitelja, 

bodo delovali kot izločeni element iz sistema.  Morda bo eden od 
zaposlenih začel oponašati obnašanje ustanovitelja in bo zastopal prvotne 

cilje. Pogosto lahko tudi opazimo, da se zaposleni razdelijo v dva tabora, 

od katerih vsak zastopa ene cilje. Zaposleni se na nezavednem 

poistovetijo z obema ciljema. Konflikt med ciljema se prenese na ljudi, ki 
nimajo nič opraviti z izvorom konflikta. 

 

Generalno so ustanovitelji naklonjeni spreminjanju - prilagajanju ciljev 

razmeram, ki se spreminjajo skozi čas. Na postavitvah se je pokazalo, da 

je predstavnikom ustanoviteljev neprijetno, če se zaposleni predolgo 
držijo prvotnih ciljev. Če organizacija obtiči v preteklosti, so ustanovitelji 

nemirni.  
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Pri uvajanju nove strukture v organizacijo pride tudi do odpuščanja 
določenih zaposlenih zaradi opuščanja starih proizvodnih programov in 

uvajanja novih. Trenutni učinek tega je navadno pozitiven, vendar če 

proces ni izveden korektno, s spoštovanjem odpuščenih, lahko v 

prihodnosti pride do težav. Pokažejo se lahko tako, da se nekdo ali več 
zaposlenih poveže z odpuščenimi v smislu solidarnosti. To se kaže v 

njihovem obnašanju kot vnašanje odpora, prelaganje odgovornosti in 

nesoglasja, v strahu in občutku krivde, da so oni obdržali delovno mesto 

na račun odpuščenih.  
 

Takšna dinamika kaže na to, da je nekaj v sistemu izločeno, nepriznano in 

da sistem ni več celota. Rešitev za sistem je, da se s spoštovanjem 

sprejmejo manjkajoči deli in se jim dodeli mesto, ki jim pripada. 
 

Zato kadarkoli želimo v svoje poslovanje pripeljati nekaj novega, mu 

moramo najprej narediti mesto - s spoštovanjem se poslovimo od starega 

in mu priznamo njegov pomen in mesto pri uspehu naše organizacije. 

Šele nato pripeljemo novo. 
 

 

Vir:  

- Gradivo Inštituta za sistemske postavitve za trening moderatorjev  

- Jan Jacob Stam: Polja skritih povezav v organizacijskih sistemih 
 

 

Mojca Justin 

 
 

 
 

 
Avtor: Mojca Justin  
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INTERVJU 

 

JASNA JERONIČ  

 
 
 

Jasna Jerončič je certificirana 

moderatorka organizacijskih 

sistemskih postavitev, ena mlajših po 
staležu, saj prihaja iz zadnje, šeste 

generacije moderatorjev Inštituta za 

sistemske postavitve. Pa vendarle 

najbolj pogumna od vseh v generaciji, 

saj jih je praktično takoj pričela 
uporabljati pri svojem delu.  

 

 

 
 

 

 

Jasna, kdo si in kaj počneš? 

Po poklicu sem tekstilni inženir in nekaj let sem tudi delala v tej stroki. 

Pred 12 leti pa sem se odločila,  da pustim staro in grem na novo.  

Ta prehod ni bila kar tako. Ni se zgodil v trenutku, ampak je bil proces, ki 

je trajal nekaj let. Danes sem naturopatinja, sem councelor telesne 

mediacije po Lowenu, sem kranio sakralni operater - facilitator. Učim tudi 

jogo, sem inštruktorica kundalini joge in   joge plesa ali Shakti dance® , 

kar počnem predvsem za moje notranje veselje. Delujem na različnih 

področjih, vsa ta znanja združujem v delavnice in individualne tretmaje. 

Živim v Biljah pri Novi Gorici. S partnerjem imava v bližini doma v Biljah 

fizioterapevtski studio, ki je hkrati tudi holistični studio za izvajanje 

individualnih obravnav  s klienti. Predvsem moj partner, ki je 

fizioterapevt. 

Za hišo sva si uredila posestvo, kjer v družbi živali izjemno uživava. Z 

nama živita dva psa: Lajka in Kali ter dva konja: Nena in Tari . 

Ko delaš dosti z ljudmi, rabiš svoje trenutke miru, kjer se lahko napolniš. 

Pri tem mi pomaga zlasti joga pa tudi narava. Brez narave mi ne gre. Če 

gre nekdo gre iskat boga, zame je ta bog narava, kjer najdem svoj mir, 

se resetiram in spet najdem sebe. 

 
 

Slika: osebni arhiv  
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Konji so lahko terapevti, sem slišala. Tudi vajina konja? 

Težko bi rekla, da je konj terapevt.  V bistvu je zrcalo, ki ti takoj pokaže 

sliko, kakšen si. To bi bil bolj pravi opis. Pomaga ti, da vidiš, v kakšnem 

stanju si, kakšne napake delaš, ali si mogoče preveč invaziven pri vdoru v 

prostor, ali te je strah … V tem smislu je konj terapevtski. Zaenkrat konje 

uporabljava le zase, je pa res, da se partner izobražuje, kako lahko s 

pomočjo konj obravnavaš travmatske dogodke. Načrtujeva, da se bova v 

prihodnosti ukvarjala tudi s tem in da v kombinaciji s sistemskimi 

postavitvami mogoče pride ven ena lepa stvar.  

 

Kako  vaju klienti najdejo?   

Od ust do ust in preko spleta. Imava svojo spletno stran za kranio 

sakralno terapijo z osnovnimi informacijami in drugo za šolo za 

naturopatijo, kjer je opisan izobraževalni program, ki ga ponujava. 

 

Lani si zaključila šolanje za moderatorja organizacijskih 

postavitev, letos pa si začela šolanje za moderatoja družinskih 

sistemskih postavitev. Kako si prišla v stik s to metodo? 

Vrsto let že sodelujemo s kolegom iz Italije, ki moderira sistemske 

postavitve. On jih je želel poimenovat sistemske aurične postavitve. 

Delamo zlasti na družinskih nivojih, redko se vplete poslovno. Takšne 

vikend delavnice organiziramo dvakrat letno že več kot 15 let in se jih 

udeležujejo predvsem naši klienti, ki potrebujejo dodatno podporo k 

individualnim obravnavam ali pa slušatelji  Šole za evolutivno 

naturopatijov smislu podpore k osebni rasti. Pred tremi leti se mi je 

pojavila želja, da bi znanje in metodo sistemske postavitve  poglobila. 

Nisem želela več gledati le z enega zornega - zornega kota našega  

kolege, želela sem pogledati malo v ozadje metode in kaj se še lahko 

dela. Po pravici povedano, zdelo se mi je, da nekaj manjka.  Poleg tega 

smo bili malo štufi, kot rečemo pri nas, prebujal se je klic po neki 

spremembi. Prišlo je kot z neba, ko sem že mislila, da bomo s tem nehali, 

me je prijelo in sem v avtu kar preko telefona iskala šolanje za družinske 

postavitve. Vedela sem, da je tega veliko v tujini, a nekako nisem bila 

pripravljena predaleč potovati, saj sem že imela za sabo izkušnje s 

šolanjem v tujini in sem vedela, kako zelo naporno je to. Nisem pa 

vedela, da je šolanje  tudi v Sloveniji.  Iskala sem Hellingerja na 

Nizozemskem, našla pa Inštitut v Sloveniji. “Kaj, je to mogoče?”, sem si 

rekla.  Izobraževanje za moderatorje družinskih postavitev je bilo takrat 

že v teku,  pravzaprav proti koncu, a sem takoj napisala pismo in se 

odločila, da se vpišem v prvo izobraževanje, ki bo na voljo. Tako sem se 

vpisala na študij organizacijskih sistemskih postavitev. Pravzaprav nisem 
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vedela, v kaj se spuščam. Izkušenj z družinskimi sem imela dosti, z 

organizacijskimi pa nič. 

Iz te nuje, hočem se poglobit, sem se vpisala v prvo razpisano 

izobraževanje. 

 

 

Kako definiraš to, kar je manjkalo, kar je bilo zadaj in je 

manjkalo? 

Ta pestrost in široka možnosti uporabe. Zahvaljujoč ravno Nataši, ki ima 

to širino in kreativnost pri delu. Kako se vse da, zlasti pri organizacijskih, 

to me je totalno fasciniralo. Upam, da se pokaže kakšna možnost, da še 

sodelujem pri šolanju nove skupine, da dobim še kakšno izkušnjo.To je 

manjkalo; ta ustvarjalnost, kje vse lahko metodo uporabiš. 

V tem duhu so individualne postavitve, ki so bolj prišle do izraza v času 

covida. Kakšen je tvoj odnos do individualnih sistemskih postavitev? 

Mene so takoj pritegnile in sem se že lani udeležila tečaja. Potem sem jih 

takoj dala v prakso. Ker že sedaj veliko delam individualno: kranio 

sakralne terapije, naturopatija in  psihosomatska podpora, counseling. 

Mogoče je lažje integrirat sistemske postavitve v svoje delo, če že imaš 

stranke na individualnih terapijah kot pa organizirat celo skupino. Ja, 

nekaj sem jih že speljala in je bilo super. Tudi klienti so jih dobro sprejeli, 

efekt je bil močan. 

 

S čim si pomagaš pri individualnih postavitvah: podlogami ali 

figurami? 

Vse sem si nabavila! (smeh) Prav zanimivo, kako hitro sem šla v akcijo. 

Kupila sem si gumene podlogice v raznih barvah, te so super, potem 

barvne liste, tudi figure, a s temi ne delam. Barvne podloge različnih barv 

in dimenzij mi pridejo najbolj prav. Poslužujem se tudi navadnih listov in 

nanje napišem elemente. Na mizi, s figurami, mi ni bilo domače. 

 

Kaj bi izpostavila pri sistemskih postavitvah, kaj je bil tvoj “vau”? 

Na prvih postavitvah je bilo to, kako se nekdo drug vživi in se obnaša 

točno tako, kot se je tvoj nono, ki ga ni več in ga nihče v skupini ne 

pozna, ga ni nikoli srečal. To, da uporabi iste besede, iste geste, me je 

fasciniralo. Pri organizacijskih postavitvah se nekako zavedaš, da pripelješ 

v posel celotno družino. A to doživeti v postavitvi in videti, kakšna je 

širina tega, da vpliva tako na odnose, na sodelavce, kot na celotno 

delovanje podjetja, to je bil drugi “vau”. 
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Na moji prvi individualni postavitvi me je presenetilo, kako je prišla na 

plan bolečina, za katero sploh nisem vedela, da obstaja: žalovanje po 

smrti strica. Postavljala sem svojo samozavest pri delu. Ne moreš verjeti! 

Kaj ima smrt mojega strica povezave z mojo samozavestjo?  

Presenetilo me je tudi to, kako je Nataša peljala individualno postavitev. 

To je bilo zame prvič, da si je moderator pomagal s podlogami, da sem 

stopala z ene na drugo in s tem menjala elemente. In kako se je Nataša 

vključevala; enkrat kot  moderator in drugič  kot predstavnik za prvi 
element,  za drugi element. Pojavila se je tudi bivša Jugoslavija in odnos 

med dvema državama. Močno, res močno in zanimivo. 

 

S pomočjo sistemskih postavitev uvidiš in razumeš, zakaj je do nečesa 

prišlo. S tem dobiš nek notranji mir in ti je v življenju lažje, ko si soočen s 
podobno situacijo ali se pojavi podoben občutek. Takrat se tega spomnim 

in postanem bolj mirna. 

 

Nekajkrat si omenila, da metodo že uporabljaš pri svojem delu. 

Ja, nekaj malega. Malo sem jezna nase, ker še ne najdem  tistega 

pravega načina, da bi ta potencial bolj izkoristila. Vem, da je tako v 

metodi sistemskih postavitev kot v meni potencial, da to dam v prakso. 

Za zdaj jo premalo uporabljam, a čutim v sebi, da se bo s časom zgodilo 

odpiranje, neka širina. 

 

Kako je metoda vplivala na tvoje sedanje delo? Kaj mogoče delaš 

drugače? Imam občutek, da je to nekaj, kar se šele razvija in bo 

raslo s tabo. Mogoče bova takrat naredili še en intervju. A očitno 

se je nek preskok že zgodil. 

Vsekakor sem v sebi bolj mirna. Že pri sami pripravi na delo; naslonim na 

svoj sistem in se zavedam, da tudi klient s sabo prinese svoj družinski 

sistem. Da ni sam, temveč je prinesl sabo cel svoj sistem. To zaznavanje 

se je spremenilo. Ne fokusiram se več le na eno stvar,  simptom, zaradi 

katerega je klient prišel k meni, temveč poskušam razširit pogled, razširit 

zaznave, tudi na levo, desno in tisto zadaj.  

Bolj sem sigurna vase, manj strahu je. Če sem se včasih ustrašila oziroma 

me je zgrabila trema, ko je nekdo prišel s tako ali drugačno boleznijo, 

zdaj vem, da je lahko cel kup vzrokov, in grem v obravnavo z večjo 

mirnostjo. Tudi pri delu s skupinami imam zdaj več suverenosti. Več 

prostora je. Imam namreč tendenco, da rada hitim. Mogoče se ne vidi, 

vendar včasih malo prehitevam. Zdaj si rečem: “Calma, daj prostor, 

počakaj, da se pokaže.” 

S postavitvijo si včasih pomagam pri svojem delu. Na primer pri izbiri 

naturopatskih produktov si pomagam sistemsko z listki. Dobim nekaj idej, 



 

23 

kaj bi koristilo klientu, med njimi potem na sistemski način skupaj 

izbereva  najustreznejšo. 

 

Si kdaj uporabila metodo zase, da bi sprejela kakšno odločitev? 

Sem. Ne ravno zase, za moj sistem. Lani poleti je naša psička imela 

težave z zdravjem in sem naredila postavitev. Se mi zdi, da jo je prav to 

rešilo. 

Tri leta nazaj sva s partnerjem vzela parcelo za posestvo na Banjški 

planoti. Pri iskanju in izbiri lokacije sem si pomagala s postavitvami. Več 

let že sanjava o večjem posestvu, kjer bi klienti lahko prenočili in bi bilo 

dovolj prostora za izvajanje odmika (retreat). Pri odločitvah v zvezi s tem 

projektom si še vedno pomagava z metodo sistemskih postavitev. Kadar 

se odločam sama zase, uporabljam kar intuicijo. 

 

Partner, te podpira pri sistemskem delu? 

Ja, seveda. On me pravzaprav sili, naj razpišem kakšno delavnico.  Ja, 

imam veliko podporo, sicer ne bi vsega tega ustvarjala skupaj.  

 

Banjška planota se lepo sliši, kje je to? 

Od Svete gore nad Novo gorico v smeri proti Tolminu. Voziš se po planoti 

med tolminskim in goriškim delom. Vzela sva parcelo s kmečkim 

poslopjem in hišo. Hišo bomo podrli, ker ni uporabna. Hlev bomo obnovili, 

naredili skupni prostor, jedilnico, kuhinjo in apartma. Načrti so že, a nas 

je ustavil covid. Zdaj smo se znašli v povišanju cen in ne vem, kdaj se 

bomo spet lotili. 

 

 

Kaj bi izpostavila pri metodi sistmeskih postavitev? 

To znanje, življenska modrost, ki jo dobiš na treningu sistemskih 

postavitv, je znanje, s katerim bi se moral vsak srečati. Pa ne pri 

štiridesetih, ampak že prej! Na sebi začnemo delati po tridesetem, to pa 

je nekaj, kar bi res moral poznati vsak. Filozofija življenja, sistemski red, 

ta znanja res manjkajo v družbi. Ko sem se izobraževala  za inštruktorja 

joge, sem takrat rekla, da bi to morali vsi poznati. Danes to pravim za 

sistemske postavitve. Humanologija, v  jogi je mnogo tega, pri sistemskih 

postavitvah še več: pravila ljubezni, pravila uspeha, red v družini. Zdaj na 

vsakem koraku vidim, kje v kakšni družini manjka red. S tem, ko bi se to 

upoštevalo, bi lahko prišel na svet en lep mir.  
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Zelo sem zadovoljna s tem prehodom. Bila sem inženir tekstilne 

tehnologije, s čimer se danes ne morem več identificirati, sem pa 

hvaležna za to prehojeno  pot. Tako študij kot delovno mesto sta me 

pripeljaja do organizacijskih sistemskih postavitev. Dala sta mi 

razumevanje organizacijskih sistemov, da sem jih lahko nadgradila s 

sistemskim znanjem.  

Zadovoljna sem s sedanjim življenjem in delom. Samostojna in svobodna 

sem pri organizaciji delovnega časa, nimam nikogar, ki bi mi težil, nimam 

nikogar, da bi morala delati zanj. Delam za lastno veselje. Včasih sama, 

včasih skupaj s partnerjem  se odločiva  ali bomo speljali določen projekt-

seminar, tečaj in če nam je to sploh  v veselje in če podpira skupno 

dobro.  

Ta prehod, pustiti staro in stopiti v novo, je res treba pustiti, da se zgodi. 

Ne moreš na silo.  

 

Kaj je bilo v tvojem primeru to staro? Čemu si se odpovedala, da 

je prišlo novo? 

Hm. V tistem trenutku sem se odpovedala finančni samostojnosti in 

varnosti. V bistu svoji identiteti. V prejšnji službi sem dosegla nek nivo in 

finančno sem bila zelo zadovoljna. Identifikacija z nekim položajem, vlogi 

v družbi, temu sem se odpovedala. Tudi temu, da bi bila to jaz.  

Pravzaprav se še vedno ukvarjam s podobnimi zadevami. Že prej sem s 

sistemi kakovosti na nek način takrat ozaveščala ljudi. Brez te izkušnje ne 

bi znala zdaj vodit in organizirat dogodkov. Danes mi je to mala malica. 

Prav nič ni vrženo proč. 

 

Sporočilo za naše bralce? 

Ogromno mi pomeni mir, imeti čas zase. V tem miru preprosto si, je 

prostor in je polno. Če si teh trenutkov ne utrgaš tekom dneva, da greš v 

naravo, si sam s sabo, mogoče v meditaciji, ti nekaj manjka. Mir je vse in 

je potencial za novo. 

 

 

Z Jasno se je pogovarjala Mojca Justin. 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV INŠTITUTA 
 
 

 

KRATKE DELAVNICE SISTEMSKIH POSTAVITEV – 
SISTEMSKO SOUSTVARJANJE V PODPORO ŽIVLJENJU V 
DRUŽINKSIH, DRUŽBENIH IN ORGANIZACIJSKIH 
SISTEMIH 
 

KDAJ: 13.4., 25.5. od 18.00 do 20.30.  

 

LOKACIJA:) Delavnice potekajo preko ZOOM aplikacije ob sredah od 18. 

do 20.30 
 

 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kratke-delavnice-

sistemskih-postavitev-sistemsko-soustvarjanje-v-podporo-zivljenju-v-
druzinskih-druzbenih-in-organizacijskih-sistemih/?t=1649865600  

 

 
SREČANJ E ČLANOV ISP (INŠTITUTA ZA SISTEMSKE 
POSTAVITVE) 
  

KDAJ:  enkrat mesečno od 17.30 do 20.30 

 
LOKACIJA: on-line (Zoom) Ali Ljubljana 

 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/srecanje-clanov-

isp/?t=1649950200  
 

 
DELAVNICA POSTAVITEV DRUŽINE – V ŽIVO ALI 
SPLETNA DELAVNICA ZOOM 
 

KDAJ: 1x mesečno ob petkih (16.4., 13.5., 21.5.) od 16.30 do 21.30 ure 
 

LOKACIJA: v živo v Ljubljani ali spletna delavnica (zoom) 

 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-postavitev-
druzine-v-zivo-ljubljani-in-hkrati-preko-zooma/?t=1650031200  

 

 
 

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kratke-delavnice-sistemskih-postavitev-sistemsko-soustvarjanje-v-podporo-zivljenju-v-druzinskih-druzbenih-in-organizacijskih-sistemih/?t=1649865600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kratke-delavnice-sistemskih-postavitev-sistemsko-soustvarjanje-v-podporo-zivljenju-v-druzinskih-druzbenih-in-organizacijskih-sistemih/?t=1649865600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kratke-delavnice-sistemskih-postavitev-sistemsko-soustvarjanje-v-podporo-zivljenju-v-druzinskih-druzbenih-in-organizacijskih-sistemih/?t=1649865600
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/srecanje-clanov-isp/?t=1649950200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/srecanje-clanov-isp/?t=1649950200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-postavitev-druzine-v-zivo-ljubljani-in-hkrati-preko-zooma/?t=1650031200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/delavnica-postavitev-druzine-v-zivo-ljubljani-in-hkrati-preko-zooma/?t=1650031200
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SISTEMSKA KREATIVNA SUPERVIZIJA– ZA 
PROFESIONALNI RAZVOJ MODERATORJEV IN DRUGIH 
STROKOVNJAKOV 
 

KDAJ: 9 srečanj od marca 2022 do januarja 2023 - enkrat mesečno ob 

sredah od 16.30 do 20.00 

 

 
LOKACIJA: v Ljubljani 

 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemska-kreativna-

supervizija-za-profesionalni-razvoj-moderatorjev-in-drugih-
strokovnjakov/?t=1650465000  

 
 
IZOBRAŽEVANJE ZA SISTEMSKO VODENJE 
ZAZNAVANJE IN DELOVANJE V DRUŽBENEM, 
OSEBNEM IN ORGANIZACIJSKEM SVETU IN 
MODERIRANJE SISTEMSKIH POSTAVITEV 
 
 

KDAJ: 21.4. do 23.4. od 12.30 do 17.30 

 

LOKACIJA:  Ljubljana in online preko ZOOM aplikacije 

 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-

sistemsko-vodenje-zaznavanje-in-delovanje-v-organizacijskem-

druzbenem-in-osebnem-svetu-in-moderiranje-sistemskih-

postavitev/?t=1650537000 
 

 

KOLEKTIVNE SISTEMSKE POSTAVITVE – ZA 
SISTEMSKO ODLOČANJE IN UVAJANJE SPREMEMB 
 

KDAJ: 29.4. od 17.00 do 19.00  
 

LOKACIJA: hibridno - v živo in online preko ZOOM aplikacije. Potekajo na 

tri mesece: v petek, 29.4., 15.7., 14.10. 2022 

 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kolektivne-sistemske-
postavitve-uvid-zaplete-in-konflikte-v-druzbi-in-zdravljenje-kolektivnih-

bolecin-in-travm-2/?t=1651244400  

 

 

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemska-kreativna-supervizija-za-profesionalni-razvoj-moderatorjev-in-drugih-strokovnjakov/?t=1650465000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemska-kreativna-supervizija-za-profesionalni-razvoj-moderatorjev-in-drugih-strokovnjakov/?t=1650465000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemska-kreativna-supervizija-za-profesionalni-razvoj-moderatorjev-in-drugih-strokovnjakov/?t=1650465000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-vodenje-zaznavanje-in-delovanje-v-organizacijskem-druzbenem-in-osebnem-svetu-in-moderiranje-sistemskih-postavitev/?t=1650537000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-vodenje-zaznavanje-in-delovanje-v-organizacijskem-druzbenem-in-osebnem-svetu-in-moderiranje-sistemskih-postavitev/?t=1650537000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-vodenje-zaznavanje-in-delovanje-v-organizacijskem-druzbenem-in-osebnem-svetu-in-moderiranje-sistemskih-postavitev/?t=1650537000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/izobrazevanje-za-sistemsko-vodenje-zaznavanje-in-delovanje-v-organizacijskem-druzbenem-in-osebnem-svetu-in-moderiranje-sistemskih-postavitev/?t=1650537000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kolektivne-sistemske-postavitve-uvid-zaplete-in-konflikte-v-druzbi-in-zdravljenje-kolektivnih-bolecin-in-travm-2/?t=1651244400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kolektivne-sistemske-postavitve-uvid-zaplete-in-konflikte-v-druzbi-in-zdravljenje-kolektivnih-bolecin-in-travm-2/?t=1651244400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/kolektivne-sistemske-postavitve-uvid-zaplete-in-konflikte-v-druzbi-in-zdravljenje-kolektivnih-bolecin-in-travm-2/?t=1651244400
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INDIVIDUALNE POSLOVNE SISTEMSKE POSTAVITVE IN 
COACHING – ZA SISTEMSKO ODLOČANJE IN UVAJANJE 
SPREMEMB 
 

KDAJ: Proces traja 2 uri - 2x 60 minut termin se določi posebej s 
stranko.  

 

LOKACIJA: Lokacija: Ljubljana ali online preko ZOOM aplikacije. 

 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-poslovne-

sistemske-postavitve-in-coaching-za-sistemsko-odlocanje-in-uvajanje-

sprememb/?t=1651302000  

 
 
INDIVIDUALNE POSTAVITVE DRUŽINE – ZA 
RAZREŠITEV STISK POSAMEZNIKA IN DRUŽINE 
 

KDAJ: Proces traja 2 uri - 2x 60 minut termin se določi posebej s 
stranko.  

 

LOKACIJA: Lokacija: Ljubljana, Maribor, Ankaran ali online preko ZOOM 

aplikacije. 
 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-postavitve-

druzine-razresimo-svoje-stiske/?t=1651334400  

 
 
 
MEDNARODNI TRENING ZA MODERATORJE 
POSTAVITEV DRUŽINE PO METODI BERTA 
HELLINGERJA 2021/23 – 1. LETNIK 
 
KDAJ: 6.5. 2022 - 8.5. 2022 

 

LOKACIJA: Ljubljana, Zagreb in preko spleta (zoom) 

 
 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/mednarodni-trening-za-

moderatorje-postavitev-druzine-po-metodi-berta-hellingerja-1-letnik-

2/?t=1643335200  
 

 

 

 

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-poslovne-sistemske-postavitve-in-coaching-za-sistemsko-odlocanje-in-uvajanje-sprememb/?t=1651302000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-poslovne-sistemske-postavitve-in-coaching-za-sistemsko-odlocanje-in-uvajanje-sprememb/?t=1651302000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-poslovne-sistemske-postavitve-in-coaching-za-sistemsko-odlocanje-in-uvajanje-sprememb/?t=1651302000
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-postavitve-druzine-razresimo-svoje-stiske/?t=1651334400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/individualne-postavitve-druzine-razresimo-svoje-stiske/?t=1651334400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/mednarodni-trening-za-moderatorje-postavitev-druzine-po-metodi-berta-hellingerja-1-letnik-2/?t=1643335200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/mednarodni-trening-za-moderatorje-postavitev-druzine-po-metodi-berta-hellingerja-1-letnik-2/?t=1643335200
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/mednarodni-trening-za-moderatorje-postavitev-druzine-po-metodi-berta-hellingerja-1-letnik-2/?t=1643335200
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DUHOVNI VIKEND ODDIH S SISTEMSKIMI 
POSTAVITVAMI, BACHOVIMI CVETNIMI PLESI IN 
GAJINIMI DOTIKI Z DREVESI: Z NATAŠO ČEBULJ IN 
ALBINCO PESEK V ANKARANU IN OKOLICI 
 

KDAJ: 27.5. do 29.5. 

 

LOKACIJA: Ankaran 

 
VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/duhovni-vikend-oddih-s-

sistemskimi-postavitvami-bachovi-cvetnimi-plesi-in-gajinimi-dotiki-z-

drevesi-z-nataso-cebulj-in-albinco-pesek-v-ankaranu-in-

okolici/?t=1653656400  

 
 

POLETNI ODDIH NA OTOKU IŽ - DELAVNICA 
ENERGETSKA SISTEMSKA POSTAVITEV 5 DNI 5 
ELEMENTOV Z  NATAŠO ČEBULJ 
 

KDAJ: 12.6. do 18.6. 

 
LOKACIJA: Hotel Korinjak, Veli Iž, Otok Iž, Hrvaška 

 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/poletni-oddih-na-otoku-

iz-delavnica-energetska-sistemska-postavitev-5-dni-5-elementov-z-

nataso-cebulj/?t=1655056800  
 

 

POLETNI ODDIH NA OTOKU IŽ - RAZREŠEVANJE 
DRUŽINKSE KARME IN NEGATIVNIH ČUSTVENIH 
VZORCEV V ŽIVLJENJU - DRUŽINSKE, 
REKONSTRUKTIVNE IN SISTEMSKE POSTAVITVE Z  
NATAŠO ČEBULJ 
 

KDAJ: 18.6. do 25.6. 

 
LOKACIJA: Hotel Korinjak, Veli Iž, Otok Iž, Hrvaška 

 

VEČ: https://sistemske-postavitve.com/dogodek/poletni-oddih-na-otoku-

iz-razresevanje-druzinske-karme-in-negativnih-custvenih-vzorcev-v-
zivljenju-druzinske-rekonstruktivne-in-sistemske-postavitve-z-nataso-

cebulj/?t=1655546400  

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/duhovni-vikend-oddih-s-sistemskimi-postavitvami-bachovi-cvetnimi-plesi-in-gajinimi-dotiki-z-drevesi-z-nataso-cebulj-in-albinco-pesek-v-ankaranu-in-okolici/?t=1653656400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/duhovni-vikend-oddih-s-sistemskimi-postavitvami-bachovi-cvetnimi-plesi-in-gajinimi-dotiki-z-drevesi-z-nataso-cebulj-in-albinco-pesek-v-ankaranu-in-okolici/?t=1653656400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/duhovni-vikend-oddih-s-sistemskimi-postavitvami-bachovi-cvetnimi-plesi-in-gajinimi-dotiki-z-drevesi-z-nataso-cebulj-in-albinco-pesek-v-ankaranu-in-okolici/?t=1653656400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/duhovni-vikend-oddih-s-sistemskimi-postavitvami-bachovi-cvetnimi-plesi-in-gajinimi-dotiki-z-drevesi-z-nataso-cebulj-in-albinco-pesek-v-ankaranu-in-okolici/?t=1653656400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/poletni-oddih-na-otoku-iz-delavnica-energetska-sistemska-postavitev-5-dni-5-elementov-z-nataso-cebulj/?t=1655056800
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/poletni-oddih-na-otoku-iz-delavnica-energetska-sistemska-postavitev-5-dni-5-elementov-z-nataso-cebulj/?t=1655056800
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/poletni-oddih-na-otoku-iz-delavnica-energetska-sistemska-postavitev-5-dni-5-elementov-z-nataso-cebulj/?t=1655056800
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/poletni-oddih-na-otoku-iz-razresevanje-druzinske-karme-in-negativnih-custvenih-vzorcev-v-zivljenju-druzinske-rekonstruktivne-in-sistemske-postavitve-z-nataso-cebulj/?t=1655546400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/poletni-oddih-na-otoku-iz-razresevanje-druzinske-karme-in-negativnih-custvenih-vzorcev-v-zivljenju-druzinske-rekonstruktivne-in-sistemske-postavitve-z-nataso-cebulj/?t=1655546400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/poletni-oddih-na-otoku-iz-razresevanje-druzinske-karme-in-negativnih-custvenih-vzorcev-v-zivljenju-druzinske-rekonstruktivne-in-sistemske-postavitve-z-nataso-cebulj/?t=1655546400
https://sistemske-postavitve.com/dogodek/poletni-oddih-na-otoku-iz-razresevanje-druzinske-karme-in-negativnih-custvenih-vzorcev-v-zivljenju-druzinske-rekonstruktivne-in-sistemske-postavitve-z-nataso-cebulj/?t=1655546400

