Tokratna postavitev je bila zares učinkovita. Družino sem že prej postavljala pri drugih
terapevtih, vendar na tak način še nisem naletela. Zelo prijetno sem bila presenečena,
ko sem videla, koliko truda in ljubezni Boštjan vloži v to. Tokrat se je po postavitvi tudi v
zunanjem svetu veliko spremenilo na bolje. Postavitev je bila močna, a kljub vsemu
lahkotna. Nisem travmirala, kar me je presenetilo. Boštjan zna energijske vozle razplesti
z ljubeznijo, kar sem občutila kot lahkotnost. Hvala še enkrat in še se vrnem!
Sandra

Ko se je začela postavitev, me je preplavila žalost, enako tudi vse ostale, ki so jo potem
pomagali izjokati. Vsa ta žalost me je pošteno izmučila, ta moj prvi čustveni maraton me
je pošteno utrudil. Doma o postavitvi sicer nisem želela govoriti, vendar me je mamin
interes prijetno presenetil. Imela je veliko vprašanj. Včeraj sem jo tudi prvič zares z vso
ljubeznijo in hvaležnostjo objela. Njej pa je največ pomenilo, da je izvedela, da jo ima moj
oče še vedno res zelo rad (kar je začutila udeleženka, ki ga je predstavljala). Že nekajkrat
je namreč želela oditi, ker oče (oziroma vsa njegova družina) ne zna izražati čustev in
občutkov. Mislim, da ji je to dalo novo moč in zagon za naprej, kajti ona je najbolj
prizadeta. Ko sem videla njene smejoče oči, mi je srce kar zaigralo. Jaz pa sem si zaželela
v prihodnosti spoznati svoja babico in dedka.
Lea

Kot sem rekla že na sami delavnici, je bilo zame res naporno. Vsa čustva in izbruhi in vse,
kar spada zraven ... da bi najraje kar ušla ven. Močna čustva so mi že od nekdaj naporna.
Na moji postavitvi me je bilo zelo strah. Mislila sem, da bom izpadla kot najbolj grozna
oseba in občutila sem sram zaradi tega. Ko pa se je začelo, sem se res prepustila in si
mislila, naj se zgodi, kar se mora. Ko se je vse ugodno rešilo, sem takoj začutila, kako je
breme padlo z mene. Res, pravo olajšanje ... Sedaj vidim, kako sem to potrebovala, ker
mi je res zelo, zelo pomagalo. Kajti s krivdo sem se zadnje leto intenzivno ukvarjala, res
sem si želela, da se to uredi, prosila za znake, kaj naj še naredim. Borila sem se, a kar ni
in ni izginila. Tako sem občasno doživela obup in se vdala v usodo. Sedaj čutim, kako

odhaja. Če bom čez čas potrebovala še kakšno postavitev, bom prišla in se prepustila.
Moram pa se ti zahvaliti, Boštjan, da si mi pomagal ... ti in vsi ljudje tam. Resnično sem
vam vsem hvaležna iz srca. Vidi se tudi, kako ti dobro gre, nedvomno obvladaš svoje
delo in vesela sem, da je tako!
Marjanca

Skoraj teden je že, odkar sem imela svojo postavitev, doživljala sem jo povsem drugače
kot prvič, na plan so prišla povsem nova čustva ... Spoznala sem, da ni dobro obsojati,
ker ne vemo in v resnici ne poznamo resnične preteklosti naših prednikov. Lahko nam
govorijo nekaj, kar se na postavitvah pokaže v povsem drugi luči. Srečna sem, da so se
tančice skrivnosti začele odstirati, in srečna, da prihaja na dan prava resnica, pa čeprav
še tako boleča za vse nas, a je hkrati osvobajajoča, tudi pomirjujoča ... V sami postavitvi,
pa čeprav je bila to moževa primarna družina, sem doživljala tudi svojo primarno
družino, vzorci so skoraj enaki, še vedno boleči, ne več tako močno obtožujoči. Polna
sem hrepenenja in upanja, da bi mama spoznala, kako sem jo pogrešala v svojem
otroštvu, njeno bližino, topel objem in to, da bi mi vsaj kdaj dala vedeti, da me ima rada.
To, kar je doživljal moj mož, sem doživljala tudi sama in posledično doživljata tudi najina
otroka, tako sin kot hčerka. Rada ju imam, zanju bi naredila vse, a spoznala sem, da jima
velikokrat tega nisem znala pokazati na način, da bi onadva čutila, da sta ljubljena in da
ju imam rada. Lepo se je pokazalo, da če sam nisi deležen prave iskrene ljubezni, je tudi
sam ne znaš dajati naprej. Na začetku, ko smo se povezovali, sem doživela zame nekaj
novega, zelo lepega – posebno žarečo svetlobo, ki me je zelo pomirila in opogumila,
strah je kar zbledel. V sebi sem bila pomirjena, a hkrati pripravljena za postavitev. Še ko
smo imeli zaprte oči, sta mi pritekli solzi po licih, začutila sem nekaj več, zelo veliko
spoštovanje do vseh nas, do vsega, kar se na delavnici dogaja.
Kristina

Postavitev moževe družine zadnjič je bila tako doživeta, tako resnična, da sem še več dni
živela v teh energijah. Možu sem pripovedovala in opisovala dogajanje, samo gledal me

je z velikimi očmi in ni mogel razumeti (saj to se s pametjo skoraj ne da), kako je mogoče.
Povedal mi je, da je vse bilo in je tako, kakor se je pokazalo na postavitvi. Odrešitev,
olajšanje, ki sem ju čutila zatem, se ne dasta opisati.
Petra

Zadnjič me je dogajanje na delavnici res osupnilo, zato sem se tako na hitro odločila za
postavitev. Do konca pa me je prepričalo, kar se je zgodilo med mojo postavitvijo. Kar
nekako ne morem dojeti tega, kar se dogaja zdaj po tej izkušnji. S sinom sva se srečala
na očetovi osemdesetletnici in med kosilom ga je klical prijatelj, češ naj takoj pripelje
avto k vulkanizerju. Seveda sem mu ponudila prevoz nazaj in tako se nama je ponudila
priložnost, da sva se med vožnjo lepo pogovarjala po treh letih popolnoma prekinjenih
odnosov. Nič posebnega nisem občutila, tako kot da teh treh let sploh ne bi bilo.
Nobenega posebnega olajšanja, samo enako povezanost med nama, kot je bila pred
njegovim molkom. Torej, kaj naj rečem – hvala prijateljici, ki me je ves čas vabila na
postavitve, in hvala tebi, Boštjan, ker si.
Irena
Postavitve delujejo resnično čudežno. Po dolgem iskanju in po najrazličnejših poskusih,
delavnicah … sem že po prvi postavitvi svoje primarne družine začutila olajšanje
bremena, ki me je težilo od mojega ranega tretjega leta otroštva. Takrat sem izgubila
ljubljenega očeta, vendar se nisem nikoli poslovila od njega. Postavitev družine mi je to
omogočila. Sedaj sem spokojna in vesela ter ponosna na svojega očeta. Kljub temu da
sem ga imela le tri leta, še sedaj čutim njegovo ljubezen.
Zdenka

Iskreno povedano, še kak teden po postavitvi so se mi slike in občutki z nje podili po
glavi. Analizirala sem jih. Potem pa sem si rekla, da je najbolje, da se prepustim, in stvari
so se nekako razrahljale. Vsi so isti, samo jaz nisem. Moje reakcije so drugačne, bolj
umirjene. Odnos z možem se je umiril, določene stvari me ne motijo več, ne reagiram

več na enak način in tudi on se je začel drugače odzivati name. Stvari, ki so mi prej šle na
živce, me zdaj sploh ne ganejo več. Saj ne, da me ne bi preizkušali, ampak se ne
pustim :-) Veliko dela je še pred mano, zato grem naprej, korak za korakom. Mi je pa
metoda postavitve res blizu, ker ne gre samo za psihološki vidik, temveč tudi za
duhovnega, in zaradi tega me je čisto prevzela!
Barbara

Iz srca hvala za pomoč pri postavitvi. Pred samo postavitvijo me je bilo malo strah, kaj
bom videl. In videl sem tisto, kar sem nekje v globini pričakoval. Videl pa sem tudi tisto,
česar niti v sanjah nisem pričakoval. Sem pa zadovoljen, da sem zaključil veliko
ozaveščanje primarne družine in spustil v družino veliko svetlobe s pomočjo nesebičnih
ljudi in tebe, Boštjan.
Slavko

