
REKONSTRUKCIJA STARIH NEGATIVNIH VZORCEV S SISTEMSKIMI 
POSTAVITVAMI Z NATAŠO ČEBULJ  

- UVID V KARMIČNE VZORCE NAŠEGA TELESA, NAŠE DRUŽINE, NAŠE 
SKUPNOSTI IN NAŠE DUŠE 

– Hotel Korinjak, Veli Iž, Otok Iž Hrvaška, 10. – 17. 6. 2023 

od 10. do 17. junija 2023 –  (v soboto, 10. junij ob 20. uri predstavitveni večer, od 
nedelje, 11. 6. do petka, 16. 6.  2023 od 9. do 13. ure – delavnica, 16. 6. ob 20. uri 
zaključni večer, 17. 6. odhod)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vas v življenju spremljajo fetiši, tiki? Imate do koga nepojasnjene občutke, o katerih 
težko spregovorite? Vas nepojasnjeno privlačijo situacije, stvari, vedenja zaradi 
katerih bi se še pred sabo skrili? Z rekonstruktivno sistemsko postavitvijo lahko 
presežemo karmične vzorce različnih življenj ter pridemo do ozaveščenosti brez 
posebnega namena in notranjega boja, kar vodi do ravnovesja med čustveno, 
mentalno, telesno in duhovno energijo. To nam omogoči, da smo v sedanjosti v toku 
življenja, da lahko ljubimo in smo ljubljeni.  

V čudoviti naravi boste podprti, da pridejo vase telo, duh in um do sprostitve in uvidov 
v vzorce našega telesa, naše družine, naše skupnosti, naše duše in njenih prejšnjih 
spominov. 

 



KAJ SO TO REKONSTRUKTIVNE SISTEMSKE POSTAVITVE? 

Rekonstruktivne sistemske postavitve nas pripeljejo do večje ozaveščenosti in 
odgovornost, da sprejmemo nove izzive, ki jih od nas zahteva naša prisotnost na 
Zemlji. Z njo lahko presežemo karmične vzorce naših življenj ter izkusimo te izzive z 
večjo močjo in rastjo. To nam omogoči, da smo v sedanjosti v toku življenja, da lahko 
ljubimo in smo ljubljeni. Pridemo do ozaveščenosti brez posebnega namena in 
notranjega boja, kar vodi do ravnovesja med čustveno, mentalno, telesno in duhovno 
energijo. Udeleženci bodo na lastnih izkušnjah spoznali  sistemske postavitve.  

Bert Hellinger je s Postavitvijo družine osvetlil, kar razkriva polje duha družinskega 
sistema. Prišel je do tega, da imajo “pretekli spomini duha” poseben pomen v sferi 
družinskega polja. Na svoji poti celostnega zdravljenja travme posameznika, družine 
ali skupnosti, telo pride do nepričakovanih rešitev po premagovanju čustev.  

Velikokrat, na različne načine ljudje naletimo na “čudne” sile, ki presegajo naše 
sposobnosti, da bi zaznavali vse, kar je “duh”, ki se pokaže nevidno. Nataša Čebulj je 
od Carolle Castillo spoznala rekonstrukcijo travmatičnega vzorcev iz osebnega, 
družinskega, kolektivnega in večdimenzionalnega polja, ki omogoča vzpostavitev 
novih življenjskih vzorcev v človeku. Vodena je, da sistemsko polje družine poveže in 
razširi z rekonstrukcijo večplastnega duha s posebnimi sistemskimi postavitvami, ki 
nas pripelje čez polje »družinskega duha« in nam omogočijo nove povezave. 

Poletni teden s rekonstruktvnimi sistemskimi postavitvami je namenjen vsem, ki: 

* želite spoznati ali poglobiti razumevanje fenomenološkega pristopa rekonstruktivnih 
sistemskih postavitev, 

* se zavedate pomena lastnega zdravja in si želite le-to zase, za svoje najdražje, za 
svojo družino, za svoje podjetje in zaposlene, čutite, da je za vašimi težavami nekaj, 
kar ne morete doseči le z umom.. 

 
Cel teden boste vključeni v različne vrste delavnic sistemskih postavitev kot 
udeleženec, klient ali predstavnik. Lahko boste postavili svojo temo, vprašanje, 
namen, želje in cilje. Doživite lahko posebna izkustva, kako spoznati sebe v globino 
duše v polju sistemske energije in duhovne zavesti, ki služi življenjski sreči in uspehu. 

Vsebinski sklopi: 

 Rekonstrukcija starih vzorcev na nivoju osebnih spominov v našem življenju 
od spočetja do danes, 

 Rekonstrukcija starih vzorcev na nivoju spominov družinske duše 
 Rekonstrukcija starih vzorcev na nivoju spominov kolektivne duše 



 Rekonstrukcija starih vzorcev na nivoju spominov kraja in prostora v katerem 
smo rojeni in živimo 

 Rekonstrukcija starih vzorcev na nivoju spominov naših življenj 

KDAJ?       

od 10. do 17. junija 2023 –  (v soboto, 10. junij ob 20. uri predstavitveni večer, od 
nedelje, 11. 6. do petka, 16. 6.  2023 od 9. do 13. ure – delavnica, 16. 6. ob 20. uri 
zaključni večer, 17. 6. odhod)  

 KJE?       

Hotel Korinjak, Veli Iž  

http://korinjak.com/cenik-slo/ 

   

KDO DELAVNICO VODI? 

Nataša Čebulj je na osebnem področju hči, sestra, mama, partnerka, babica in 
prijateljica. Po izobrazbi je univ. dipl. soc. pedagog, andragog in prof. umet. zgodovine, 
s strokovnim izpitom na področju svetovalnega dela in socialnega varstva, 
izobraževanja in socialnega varstva. Je certificiran NLP-coach, članica slovenskega 
društva moderatorjev in licenčni moderator sistemskih postavitev Hellinger Sciencie. S 
sistemskimi postavitvami se je srečala že leta 2002 in jih samostojno moderira od leta 
2008, ko je prejela certifikat Hellinger Sciencie. V letu 2013 je prejela tudi certifikat 
Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem za trenerja za moderatorje organizacijskih 
postavitev in certifikat Carole Castillo iz Venezuele  za moderatorko šamanskih 
rekonstruktivnih postavitev. Leta 2014 je ustanovila prvi Inštitut za sistemske 
postavitve v Sloveniji, ki je tudi edini, ki usposablja moderatorje za organizacijske in 
družinske postavitve po metodi Berta Hellingerja v Sloveniji, do sedaj je usposobila že 
več, kot 35 moderatorjev. Od leta 2014 je članica ISCA (International Systemic 
Constellations Association). Ima že več kot 30 let delovnih izkušenj in od tega 20 let 
na področju sistemskih postavitev. S kitajsko metafiziko se je srečala leta 2008, od 
takrat se redno izpopolnjuje in posreduje znanje naprej. Leta 2019 je zaključila Šolo 
geomantije. Svoje znanje in izkušnje je pridobila pri domačih in mednarodnih 
strokovnjakih, kot so Bert Hellinger, Maria Sophie Hellinger, Jan Jakob Stam, Vedran 
Kraljeta, Carola Castillo, Stephan Hausner, Sarah Peyton, Franz Ruppert, Christine 
Blumenstein- Essen, Marko Pogačnik, Joey Yap, Dušan Donko, Dan Brule, Dirk 
Oellibrandt in ostali. Je specializantka umetnostne terapije na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani in izvaja delavnice umetnostne terapije z otroki in mladino s posebnimi 
potrebami. 

Več: https://sistemske-postavitve.com/ekipa/natasa-cebulj/ 



  

KDO SE JE LAHKO UDELEŽI? 

– delavnice se lahko udeležijo vsi, ki so polnoletni in želijo delati na sebi 

 JEZIK: slovensko in hrvaško 

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVA do 8. 6. 2023: 

institut@sistemske-postavitve.com 
+386 41 975 008, +386 70 657 484 

KOTIZACIJA: 

 za teden dni 150,00 EUR 
 Cena vključuje: šestdnevno udeležbo od 9. do 13. ure na delavnicah, vsi 

udeleženci bodo imeli možnost svoje osebne postavitve. 
 Plačate lahko v hotelu ali na naš TR. 

NASTANITEV 

 Za namestitev kontaktirajte Hotel Korinjak; email: reception@korinjak.com, 
mob. 00385 95 372 00 24; 
tel: 00385-(0)23-277-064; https://korinjak.com/  

  

Prevoz na Iž 

 Ta prevoz na otok IŽ kontaktirajte MIRTTOURS Peter Mirt s.p.: 
prevozi@mirttours.si, mob.: +386 51 645 795 (8-16 radni dani) 

 


