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Vsi si prizadevamo biti srečni. Včasih to ni tako enostavno – 
prepričan sem, da ste, tako kot jaz, doživeli neizpolnjeno ljubezen, 
žalost, razočaranje in prepire zaradi popolnoma nepomembnih 
zadev. Morda se vam je kdaj zgodilo, da preprosto niste vedeli, 
kako naprej, ali ste se počutili popolnoma obupani. Sam sem se 
že znašel v tovrstnih stanjih in povsem prepričan sem, da ste 
podobno doživeli tudi vi, na tak ali drugačen način. Okoliščine se 
lahko razlikujejo, vendar so trdoživa, zoprna čustva enaka – 
in vsi se jih lahko osvobodimo. Ta knjiga je za vas, za vse, ki 
nudite in prejemate pomoč v življenju, za vse, ki želite živeti 
srečno in harmonično življenje, ustvariti ljubeče odnose ter doseči 
materialno in duhovno bogastvo. Na prihajajočih straneh boste 
spoznali vrhunski orodji, ki vam bosta vse to pomagali doseči: 
postavitev družine/sistemska postavitev in ho'oponopono, havajski 
ritual odpuščanja. Oboroženi s temi orodji boste lahko odstranili 
prepreke s svoje poti in se še za korak približali svojim ciljem.

Kot izkušeni terapevt in vodja delavnic vam želim predstaviti, 
kako se lahko (1) osvobodite vseh stvari, ki vas v življenju ovirajo 
in (2) ozdravite svoje odnose. Tako boste imeli priložnost postati 
uspešnejši v svojem življenju; samo kadar imamo dobre odnose 
s samim seboj, s soljudmi, z naravo in našim duhovnim izvorom, 
lahko dosežemo uspeh. Na koncu so soljudje vedno tisti, ki 
nam odpirajo vrata.

1. del 

Ločite se in povežite
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Ključne stvari, ki jih boste našli v tej knjigi – razen nekaterih 
oddaljitev v svet socialne in vedenjske psihologije –, so preprosta 
navodila za postavitev družine in/ali sistemsko postavitev, ki 
jim sledi opis ho'oponopono, havajske družinske terapije. Sama 
izraza »postavitev družine« in »družinska terapija« ponujata 
namig o tem, na kakšen način oba pristopa obravnavata osebo 
in izzive, s katerimi se sooča – ne ločeno, temveč v kontekstu 
njenih okoliščin. Hkrati boste izvajali praktične vaje, namenjene 
učenju tega, kako lahko združite ta dva pristopa – za lastno 
korist in dobro sveta, v katerem živite. Povezovanje posameznih 
elementov v nekaj še mogočnejšega je pristop, ki ga je utemeljil 
zdravnik, filozof in mistik Paracelsus (1493–1541), znan kot 
spagyric (grščina: spao = ločeno, ageiro = združeno, povezano). 
Ta metoda naravnega zdravljenja se opira na farmacevtske 
in terapevtske prakse, ki temeljijo na zelo starih receptih in 
formulah, prenesenih iz roda v rod – kot je, na primer, 
izdelovanje mazil, ki razvijejo svoje zdravilne sposobnosti le, 
kadar so med seboj združena izbrana zelišča.

Na našem potovanju skozi 160 strani te knjige bomo sledili 
načelom velikih filozofov, kot sta Sokrat in Seneka, ki nas 
učita (1), da ugotovimo, kdo smo, in nato tudi, (2) kako biti ta 
oseba. Do zdaj ste morda že ugotovili, da knjiga poudarja 
zavedanje samega sebe; odkrili boste nekatere stvari o sebi 
in te bodo vse spremenile. Ker ima vsaka znanost vedno 
teoretično in praktično plat, sem opisal mogoče rešitve vaj, 
predstavljenih v tej knjigi, ter dodal nekaj anekdot in študij 
primerov, da boste lahko nemudoma videli in občutili konkretne 
rezultate. Majhen nasvet: svetujem vam, da si omislite neke 
vrste delovni zvezek, morda beležko A4, v katero lahko beležite 
svoje ugotovitve; ta sistematični pristop vam bo pomagal 
utrditi pridobljeno znanje. Sledili bomo velikim ajurvedskim 
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učiteljem, ki so vsako zdravljenje najprej preizkusili na sebi, 
nikoli na drugih. Torej, posvetimo se praksi!

Vedeti ni dovolj,
treba je uporabiti znanje;

želeti si nekaj, ni dovolj,
treba je ukrepati.

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832),
Učna leta Wilhelma Meistra 

Pri razvoju svoje tehnike psihologije vizije je ameriški psiholog 
Chuck Spezzano poudaril, da je na neki način ali v neki obliki 
vse povezano z vsem drugim – vse obstaja v odnosu do vsega 
drugega, zato se bistvo vsakega problema nanaša na odnose. 
Ko sem to prvič ozavestil, so se mi odprle oči in spoznal sem, 
da moram zdraviti svoje odnose: z mojim telesom, z mojimi 
starši, z mojim denarjem – celo z mojimi neurejenimi predali. 
Prenehal sem gledati nase kot na žrtev okoliščin – namesto 
tega sem ugotovil, da igram aktivno vlogo, kljub vsem težavam, 
ter da imam stoodstotno moč, ki jo potrebujem za spreminjanje 
stvari. Hvala, Chuck Spezzano, za to spoznanje! Vedno so drugi 
ljudje tisti, ki nam odpirajo vrata in bogatijo naše življenje.

Če nimate veliko denarja ali ga nimate dovolj, ima to povezavo 
s težavami v vaših odnosih – morda z vašim delodajalcem, 
mogoče z vašimi strankami ali celo s »pretočnostjo energije« 
denarja kot takega. Ne glede na vzrok, je to povezano tudi s 
težavami, ki jih imate s samim sabo. Kako vidite sebe? Koliko 
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se cenite? Si zaupate? Ste trdno zasidrani na svoji poti? Se 
imate dovolj radi, da si želite zase le najboljše in ste pripravljeni 
plačati za to? Vse to so pomembna vprašanja z vidika odnosov.
Torej, kakšni so vaši odnosi? Z vašimi starši, vašim poklicem 
ali telesom, z vašo preteklostjo in prihodnostjo, z uspehom 
soljudi okoli vas? Ali pa raje ne razmišljate o tovrstnih 
povezavah, saj se z njimi težko soočate in bi jih raje ignorirali? 
Naj vam bo všeč ali ne, bolj kot odrivate tovrstna vprašanja, 
bolj bodo silila na površje, kot da imajo lastno voljo – prej ali 
slej se boste morali soočiti s samim sabo in svojimi odnosi. 
Verjamem, da ste kot bralec te knjige med najinteligentnejšimi 
petimi odstotki ljudi – saj se le tolikšen odstotek prebivalstva 
zanima za samospoznavanje.

Podajmo se na skupno potovanje s to knjigo ter ozdravimo 
vse vrste različnih odnosov. Gotovo bo koristno – veliko 
raziskav, vključno z nekaterimi, ki so bile izvedene na univerzi 
Stanford, je pokazalo, da naša percepcija sreče in individualnega 
uspeha temelji predvsem na naših medosebnih odnosih. V 
dvajset let trajajoči študiji so psihologi Arie Shirom, Sharon 
Toker in Yasmin Akkaly z univerze Tel Aviv celo dokazati, da 
ljudje, ki imajo dobre odnose na svojem delovnem mestu, živijo 
dlje.* Ob pomoči postavitve družine in ho'oponopono smo 
popolnoma pripravljeni, da se podamo na pot do sreče.  
Torej, odprimo vrata in pojdimo!

* Napovedovalci smrtnosti na podlagi dela: 20-letno spremljanje zdravih 
zaposlenih, objavljeno v: Zdravstvena psihologija, Ameriško psihološko 
združenje, 2011, vol. 30, 3, 268–275.
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Mnoge postavitve družine potekajo konec tedna in se začnejo 
tako, da moderator (terapevt) povabi ljudi s specifičnim 
problemom, da sedejo v krog skupaj s skupino do dvajset 
drugih zainteresiranih udeležencev. V prvi fazi terapevt 
prosi osebo, ki je izpostavila težavo (stranka ali »iskalec«),  
da opredeli svoj neposredni problem, nato pa ga razišče v 
kontekstu določene družinske situacije – po možnosti skozi 
dve generaciji ali tri. Terapevt bo povprašal stranko o morebitnih 
nesrečah, ki so se morda zgodile v družini, o tem, ali so starši 
še vedno živi, o odnosu stranke z materjo in očetom ter o tem, 
ali obstajajo kakšni nasilni zločini, boleče izgube ali nezaželeni, 
izobčeni člani družine. Terapevt nato izbere več ljudi iz skupine 
in jih prosi, naj zasedejo mesta v sobi kot predstavniki članov 
družine. Vaja se začne samo z nekaj predstavniki, saj se dela 
z jedrom družine – s tistimi družinskimi člani, ki so neposredno 
povezani s težavo. Medtem ko se predstavniki med to drugo 
fazo navajajo na svoje vloge, se zgodi t. i. »percepcija 
predstavnika« – pojav, ki je značilen za postavitve in ima 
odločilno vlogo pri izidu –, predstavniki se zdaj počutijo in 

Postavitev družine

Kratek pregled

Težava: pogovor s stranko
Raziskovanje: odkrivanje povezav, ki ovirajo sistem
Rešitev: pomikanje k razrešitvi in vizualiziranemu izidu

Hoponopono_notranjost.indd   17 11. 12. 2017   19:00:31



18

delujejo kot ljudje, ki jih poosebljajo, občasno celo izkažejo 
enake vedenjske vzorce. Doslej še ni pojasnila, kako in zakaj 
se to zgodi, vendar to omogoči, da postanejo konflikti v odnosih 
in medsebojne povezave očitne. Terapevt postopoma premesti 
udeležence na način, da v sistem vnese red. Med tretjo fazo 
se udeleženci sami premestijo (pod vodstvom terapevta) v 
formacijo, ki rešuje in razrešuje težavo. V tej zdravilni formaciji 
predstavniki stojijo na mestu, kjer lahko ljubezen nemoteno 
teče. Blokade se odstranijo in »postavitev« predstavnikov, ki 
je sprožila to zdravilno razrešitev, udeležencem na splošno 
prinese občutek mirnosti, moči, olajšanja ter upanja. Ko je ta 
formacija enkrat vzpostavljena, stranka (ki je doslej sedela 
ob terapevtu in spremljala dogodke kot ločeni opazovalec) 
prevzame mesto svojega predstavnika. Na ta način bo stranka 
sama doživela to pomirjujoče stanje, ki je bilo predmet vaje, 
ter ga dokončno zasidrala z majhnimi rituali (na primer 
sidri) in zdravilnimi stavki.

Kaj je postavitev?

»Sistemska postavitev« je splošen izraz, ki se uporablja za opis 
načina izbire ljudi iz sestavljene skupine, ki se jih razporedi 
po prostoru in se jim nadene vlogo predstavnikov članov ali 
delov sistema. »Postavitev družine« je način vizualizacije 
prevladujočega sistema znotraj družine in se uporablja kot 

Sistemska postavitev je način vizualizacije 
konfliktnih odnosov s predstavniki v prostoru.
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terapevtsko orodje v fenomenološki psihoterapiji. Izraz fenomen 
se uporablja, ker postavitev vključuje prikazovanje vedenja 
in doživljanje učinkov, katerih vzrokov (1) ni mogoče fizično 
izmeriti in (2) jih ni mogoče količinsko opredeliti; poleg tega 
(3) je vsaka postavitev edinstvena – ni je mogoče ponoviti. 
Sistemske postavitve zato štejejo za neznanstveni postopek, 
saj oznaka »znanstveno« nakazuje, da je rezultat mogoče 
napovedati in ga ponoviti, kar je ravno to, kar se pri 
postavitvah ne zgodi.

Med postavitvijo družine intuitivno razvrščanje predstavnikov 
odstre pogled na osebna stališča stranke do družinskih 
odnosov in soodvisnosti. Kot igralci na odru predstavniki v 
postavitvi razkrijejo subtilna razmerja konfliktov, ki motijo 
naravno delovanje sistema (v tem primeru družine – čeprav 
bi lahko enakovredno veljalo tudi za partnerstvo ali podjetje) 
in ljudem preprečujejo, da bi razvili svoj polni potencial. 
Stranka si lahko ogleda svoj konflikt in medsebojne povezave 
z druge perspektive (zahvaljujoč predstavnikom) in je 
sposobna »stopiti« iz lastne osebnosti; to olajša identifikacijo 
motečih ali manjkajočih elementov – in morda celo pomaga 
najti pot do rešitve. Postavitev uporablja moč zaznavanja,  
da razkrije povezave in zagotovi resnično pomoč v kritičnih 
življenjskih trenutkih.

Študija primera

Peter, 42, drugič poročen, je obupan in išče pomoč. Njegov 
oče je v zgodnjem otroštvu zapustil družino, njegova mati 
pa je umrla pred štirimi leti. Občutek ima, da na delovnem 
mestu ni motiviran, hkrati pa je neprestano pod pritiskom; 
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meni, da je njegov šef nesposoben ter da si z ženo doma 
nimata več kaj povedati. Počuti se izčrpan, žalosten in 
nemočen.

Postavitev: Peter, stranka, sedi zraven mene, svojega 
terapevta, in najprej opazuje postavitev. Iz skupine desetih 
udeležencev glede na leta izberemo pet predstavnikov, ki 
poosebljajo Petra, njegovo mamo, očeta, drugo ženo 
(Moniko) in prvo ženo (Ruth).

Oče
Peter

Mati

Monica
Ruth

slika 1
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Petrov predstavnik stoji v središču sobe ter gleda naprej in 
v tla (mogoča navezava na mrtvo mamo). Materino 
predstavnico prosimo, da se postavi na točko, kamor 
gleda Peter. Nato dodamo še očetovega predstavnika, ki 
intuitivno stoji na eni strani, medtem ko se Petrov 
predstavnik nemirno premika naprej in nazaj ter je videti 
brez moči. Zdaj prosimo predstavnici obeh žena, da se jim 
pridružita, ena za drugo. Obe se postavita na eno stran, za 
mamo (slika 1).

Predstavnike vprašamo, kaj občutijo. Petrov predstavnik se 
počuti slaboten in zavrnjen ter ima občutek zapuščenosti 
zaradi očeta. Monikina in Ruthina predstavnica čutita, da 
se ju ne priznava in da ne moreta videti Petra, ki je skrit za 
mamo; to je Ruth celo zelo razjezilo. Očetov predstavnik se 
želi še bolj umakniti s prizorišča, medtem ko ima materina 
predstavnica občutek tesnobe.

Razkrile so se naslednje težave: oče ni bil prisoten v 
njegovem otroštvu, zato Peter ni bil izpostavljen moški 
energiji. Petrovo prestopanje naprej in nazaj nakazuje, da 
na eni strani zavrača očeta, po drugi strani pa ga kot sina 
vleče k njemu. Njegovo zaupanje je bilo zlorabljeno in 
njegova zvestoba materi ga veže z njo. Njegov odnos z 
materjo, ki je nadomestila odsotnega očeta, blokira pot do 
Ruth in Monice. Peter je morda nezavedno prevzel vlogo 
partnerja svoje matere in se zato ni mogel popolnoma 
posvetiti obema svojima ženama. Ali je mati igrala aktivno 
vlogo pri tem, se bo razkrilo v kasnejših fazah postavitve.

Z majhnimi rituali in zdravilnimi stavki zdaj delamo z vsemi 
udeleženci ter vodimo predstavnike k mirni (slika 1) in 
naravni zdravilni razrešitvi (slika 2) v treh fazah. Najprej oče 
in mati stojita za sinom in njegovo ženo. Monica stoji pred 
njim. V zaključni fazi Peter zavzame mesto svojega 
predstavnika, da bi lahko začutil podpirajočo moč svojih 
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MatiOče

Peter

Ruth

Monica

MatiOče

Peter

Ruth
Monica

slika 2
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staršev in našel mir z Monico in Ruth. Monica in Peter si 
padeta v objem, se končno obrneta naprej ter stojita drug 
ob drugem kot poročeni par. Celotna postavitev je trajala 
le malo več kot eno uro.

Kot je Peter poročal ob naslednjem srečanju, približno dva 
meseca kasneje, se je prvotna težava, konflikt z njegovim 
šefom, izkazala za projekcijo (očetova zavrnitev). Postavitev 
družine in rituali sprave so rešili ta konflikt; Peter je prepoznal 
kompetence svojega nadrejenega in zdaj v podjetju 
konstruktivno uporablja svoje veščine. Z Moniko obiskujeta 
plesni tečaj, da se bosta zbližala.

Cilj postavitve

Ljudje se pogosto počutijo ujeti in oropani energije. Nezavedno 
iščejo smisel v življenju, posameznikov namen in izpolnjenost. 
Hkrati pa so tako zaposleni, da ne vidijo nobenega izhoda. 
Kje je smiselno začeti? Cilj postavitve je najprej prepoznati 
(disfunkcionalne) sile, ki zavirajo sistem, ter morebitne vzroke 
za težave. Biti zunanji opazovalec tega, kje točno se nahajate 
v življenju, je lahko izjemno intenzivna, morda celo boleča 
izkušnja, vendar lahko omogoči zagon, da prevzamete nadzor 
nad svojim življenjem. Tako kot čiščenje zamašene cevi lahko 

Prikazati, zaznati, prepoznati in občutiti.
Doseči, da se stvari premaknejo.
Pridobiti spodbudne vpoglede.
Odpraviti simptome in vzroke.
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postavitev sprosti zastalo energijo. Lahko pripelje do 
pomembnih vpogledov in vam da pogum za rešitev težav. 
Kljub temu pa postavitev ni podobna tabletki, ki jo le preprosto 
pogoltnete, nato pa sedite in nadaljujte življenje kot doslej; 
treba je nekaj aktivno spremeniti.

Pomembno je, da ne rešimo le težav, ki so očitne na prvi pogled, 
temveč tudi čim bolj natančno obravnavamo vzroke, ki se 
skrivajo za njimi – vzorci, travme iz zgodnjega otroštva, odnosi 
in dediščina prednikov. Vzemimo kot primer simptome fizične 
težave s telesom: boleča in ponavljajoča se vnetja se lahko 
zdravijo in ublažijo, vendar jih ne moremo imeti za ozdravljena, 
dokler se ne ugotovi primarni vzrok in se kot ukrep uvede 
sprememba – na primer drugačna prehrana. Popolnoma enako 
se dogaja tudi v našem čustvenem življenju: resen prepir je 
mogoče pozabiti, vendar je v primeru, da ne razrešimo travme 
iz zgodnjega otroštva, samo vprašanje časa, kdaj bo nekaj 
ponovno odprlo staro rano in »pritisnilo rdeči gumb«, zaradi 
česar bo travma ponovno prišla na površje. To je odgovor, 
zakaj je cilj klasičnih postavitev družine in ho'oponopono 
družinskih terapij obravnavati tako simptome kot tudi vzroke, 
ki se skrivajo v ozadju težav.

Umirjeni in pravilni »odmerek«

Med postavitvijo in v mesecih, ki sledijo, pride pri stranki do 
sprememb na čustveni ravni, za katere je potreben čas, da se 
zares usidrajo ter izkažejo svoj nežni vpliv. Stranka se mora 
nahajati v okoliščinah, ki bodo pripomogle k doseganju 
končnega cilja, zato veliko terapevtov svetuje, da med 
posameznimi postavitvami mine nekaj mesecev. Pravijo, da 
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