
 

 

Ne vem, kako naj vas naslovim … pismo v glavi nastaja že kar nekaj časa … Mogoče me je 

strah, da bo po tem, ko bom napisala te vrstice, vse dobro, kar se mi po postavitvi dogaja, 

izginilo. Ne vem, a čutim potrebo, da se vam zahvalim, da je moj sin lahko to, kar bi moral 

biti že od rojstva – OTROK, a so ga usmerjale energije, ki so mu to onemogočale, meni pa, da 

sem njegova mamica. S postavitvijo ste te zlobne energije odpravili. Hvaležnost je 

preskromna beseda. 

Kako lepo je zdaj, ko me sin objame in mi reče, da me ima rad. Kako lepo je, ko ga vidim, da 

se igra umirjeno, zadovoljno. Tudi ko je trmast, vem, da je to on, moj sin, in da to prihaja iz 

njega in ne od nekoga drugega. In kako noro dobro se počutim, ko sem jaz lahko spet jaz. In 

me zmrazi, ko pogledam nazaj, koliko energije je šlo samo za golo preživetje iz dneva v dan, 

ampak zdaj … Zdaj lahko ŽIVIM tudi jaz svoje življenje! 

Še bi lahko pisala … saj veste … hvaležnost do vas in vašega dela bo z menoj do konca … 

Hvala, kar delate za nas! 

Polona in sin Puu 

3. september 2017 – najino ponovno rojstvo 

 

Pred dvema mesecema sem bil pri tebi na postavitvi, zdaj vmes še v Indiji. Moram povedati, 

da mi je vse pospešilo notranje zdravljenje potlačenih čustev. Delal sem na odnosu z mamo in 

očetom. Na neki način še vedno čutim nekaj jeze in sploh ne čutim potrebe, da bi se srečal z 

njima. Čeprav v meni tema govori: “Kako si ju lahko zapustil …” Svetloba pa: “Nisem ju 

zapustil, temveč sem zapustil samo njuno temo!” Upam, da bo prišel čas, ko se bom lahko z 

njima srečal bolj v svetlobi. Hvala! 

Joc 

 

Že nekaj dni čutim, da bi se po postavitvi morala javiti. In sicer bo že dva tedna od postavitve 

in sem neizmerno hvaležna, da moj otrok ne kašlja več. Prav čutila sem, da mora biti njegov 

kašelj energijskega izvora in očitno sem imela prav. Na postavitvi se je izkazalo, da mu je 

kašelj “dal” njegov dedek in točno tako, kot si ti na postavitvi kašljal, je sin naslednji dan 

doma. Čez dan in ponoči. Partner je bil ves paničen in je šel po sirup za zaviranje kašlja. 

Ampak nisem mu ga dala, sem čutila, da se čisti, saj je trajalo le en dan in potem kot bi 

odrezal. Po dveh mesecih sin ne kašlja več. Prej sem pa poskusila veliko alternativnih metod, 

nič ni pomagalo. Dokler ni Svetloba prišla zraven! Hvala! 

Resnično sem hvaležna, najbolj sem izpostavila sinovo zdravje, ker mi je bilo to res prioriteta 

postavitve, so pa učinki tudi drugje v odnosih in v meni, veliko bolj mirna in neobremenjena 



sem in končno sem lahko večinoma izklopila avtopilota in lahko odreagiram bolj zavestno in 

iz sebe. Hvala še enkrat za to izkušnjo! Bi si pa želela še priti, ampak sem videla, da je marec 

že skoraj zaseden, zato bi lepo prosila, če me lahko daš na čakalno listo za april v Mariboru. 

Darinka 

 

Vesela sem, da je dala zadnja postavitev res dobre rezultate. Vnuk je postal v šoli drugačen, 

tudi če ga malo zanese, se hitro umiri in sodeluje z učiteljico. Učiteljica ga je zaznala in mu 

skuša pomagati. Hčerka se je začela ukvarjati z njim. Misli, da so spremembe nastale zaradi 

njene terapije na daljavo. Povedala sem, da nisem prepričana, da je tako. Pomembno je, da so 

se energije sprostile. Ob vseh teh postavitvah sem ugotovila, da so potrebni čas in energija ter 

pripravljenost duš, da se določene stvari uredijo. Mislim, da se z eno postavitvijo ne da rešiti 

težjih problemov. 

Renata 

 

Po postavitvi se počutim svobodna. Teža mojih prednikov je padla in se pokazala v svetli luči. 

Ni mi več hudo zanje, ker jim nisem mogla pomagati. Postala sem vesela, ker si mi pokazal, 

da sta v meni tista moč in svetloba, s katerima lahko podiram zidove in meje. Hvala, 

preteklost ne pritiska več name! 

Irena 

 

Pozdravljen, Boštjan! 

Minilo je več kot mesec dni od moje zadnje individualne postavitve. Glavni problem, ki sem 

ga želela rešiti, je bilo zdravstveno stanje naše najmlajše hčere, ki se je po rutinski operaciji 

zakompliciralo. Naj spomnim, da se naše dekle nikakor ni pobralo; po operaciji je prišlo do 

zastrupitve, sesutja imunskega sistema in hudih želodčnih težav … Nekoč vesela, v šoli 

zabavna in športu zelo uspešna deklica je postala lahko rečem neprepoznavna. Shujšana in 

bleda, vedno utrujena, bila je le še senca sebe, vse skupaj se je vleklo več kot dve leti. 

Poskusili smo vse mogoče diete, preiskave, testiranja … Žal vse brez uspeha. Odločila sem se 

poskusiti še s postavitvijo družine, saj nisem imela česa izgubiti. 

Na postavitvi sem bila milo rečeno šokirana. Pokazalo se je namreč, da je moja pokojna mami 

vse breme svojega težkega življenja (imela je težko mladost po vojni, njen mož – moj oče je 

bil alkoholik, težko fizično delo v službi, bolezen – kap) preložila na našo deklico, se pravi na 

svojo vnukinjo. Težko sem dojela, da je moja mami, ki je imela svojo najmlajšo vnukinjo 

neizmerno rada, vso težo svojega življenja prenesla prav nanjo. Da sem imela postavitev 

doma, nisem nikomur pripovedovala, bila sem tiho in sem budno spremljala, kaj se bo 

dogajalo. 



Tretji dan po postavitvi mi je hči rekla, da je sanjala babico (mojo mamo), prosila me je, da 

greva skupaj na pokopališče prižgat svečo. Seveda sva šli. Kar nekaj dni je govorila o babici, 

gledala slike v albumih in obujala spomine … Po kakšnem tednu je z vsem skupaj prenehala. 

Njeno zdravstveno stanje se je začelo izboljševati, spet je dobila apetit, nič več ni utrujena, 

dobila je voljo do učenja in tudi s športom se je začela ponovno ukvarjati. Počasi se vrača 

naša “stara” živahna osemnajstletnica, polna življenja, takšna, kakršno smo imeli včasih. 

Rečem lahko, da jo je prav veselje videti, kako spet uživa mladost. Pa še to, tudi ljubezen je 

potrkala na njen srček. 

Dragi Boštjan, tako se odvija epizoda moje postavitve. Iskrena ti hvala iz srca za to, kar si 

storil za našo hčer in s tem za vso našo družino. V bližnji prihodnosti pa se prav zagotovo spet 

srečava. 

Mihaela 

 

Vsak dan v različnih situacijah ugotavljam, kako energije, ki si mi jih prikazal v postavitvi, 

držijo. Ampak sedaj jih vsaj poznam, se jih zavedam in vem, zakaj je obnašanje ljudi takšno. 

To spoznanje zelo boli, ampak vidim, da je za nekaj dobro – da se dokončno osamosvojim in 

postopoma zapustim ta strupeni krog. Pri tebi sem se naučila tudi to, da je treba čustva čutiti 

in jim dovoliti, da pridejo na dan. Vse je res z razlogom. Hvala ti za vse zapise, ki mene in 

druge vodijo skozi življenje! 

Polona 

 

Boštjan. Naslednji dan po postavitvi sem se počutil lažjega v predelu trebuha, kot da bi šlo 

nekaj starega ven iz drobovja. Nekaj, kar je bilo zelo “glasno” v meni, a ker potisnjeno, 

neslišno v zunanjem svetu oz. manifestirano kot lastna nemoč, da bi lahko spremenil stvari na 

bolje zase in vzporedno tudi za druge. Kot uravnovešene energije v odnosih z “drugimi”. 

Hvaležen za postavitev. 

Alan 

 

Boštjan, hvala za ta zapis danes na FB! Prebrala sem ga večkrat in je v ponoven opomin, kako 

ravnati. List s tvojim napisom “Svetlobni oče” imam še vedno spravljen. Čutim, da si mi dal 

moč, da se postavim zase in ne plešem več, kot sta ves čas zahtevala starša. Zato opažam, da 

jima ni jasno, kaj se z mano dogaja in me še poskušata dobiti na svojo stran. 

Hvala ti, vse dobro želim! 

Irena 

 



Boštjan, hvala ti za individualno postavitev družine. Hvaležen sem, da lahko tako čisto 

prepoznaš energije družinskega polja, jih enostavno “odigraš” in lepo obrazložiš, kaj se 

dogaja v ozadju. Vedel sem, da imam kar nekaj bremen od staršev, ki me energijsko mečejo iz 

ravnovesja, kar vpliva na moje počutje, odnose in kariero. Ampak sem si težko predstavljal, 

kaj točno je. Hvala sebi, da sem si dal to priložnosti. In hvala tebi še enkrat! 

Joc 

 

Pozdravljen, Boštjan! 

Še enkrat hvala za čudovito postavitev. Kot da bi se vse, kar sem delala na sebi tekom poletja, 

združilo in razrešilo v tej postavitvi. Jaz sem dobro, bilo mi je malo slabo, bolela sta me glava 

in vrat, vendar ne hudo. Danes se počutim mirna, svetla in odprta. Največja sprememba pa je 

pri mojem možu. Kot da bi napetost, ki je bila večkrat prisotna med nama, izginila. Zahvalil 

se mi je za stvari, ki jih delam zanj. Ne morem verjeti! Boštjan, hvaležna sem, da sem te 

spoznala in da mi pomagaš na moji poti osebne rasti že več kot 10 let! 

Nevenika 

 

Dragi Boštjan, 

moja zadnja postavitev mi je bila na neki način tako zelo lepa. Ko si v mojem imenu 

simbolično pretrgal verige, v katere so me ujele prednice, sem si lahko želela le, da bi to čim 

prej zmogla tudi sama v resničnem življenju. In da se vzljubim. Popolnoma. 

Reakcije na postavitev so bile manj običajne, kot sem jih vajena. Sprva sem se počutila láhko 

in srečno, kar mi je znano. Presenetilo me je le, da sem bila manj strpna do moža kot 

običajno. Pogovarjala sva se in spet se je izkazalo, da sploh ne dojame določenih misli, ki mu 

jih povem. Včasih pa »prežveči« mojo idejo in mi jo servira kot svojo. Zdi se mi, da se od 

moža čedalje bolj oddaljujem, celo sam mi je rekel, da bežim od njega. Hkrati se zavedam, da 

moram najprej poskrbeti zase, se pobožati, si zaupati in zbrati moč, da pretrgam te preklete 

verige, vstanem in začnem delati stvari, ki mi že tako dolgo ležijo na srcu. Ena možnost se je 

odprla. Ko se pripravim nanjo, boš obveščen. 

Zaenkrat pa: hvala ti in zagotovo še pridem! Pred postavitvijo je morda negotovost, kaj bo, 

kako bo. A spoznala sem, da se na tvojih postavitvah pravzaprav počutim tako zelo doma! Saj 

ni čudno: svetloba, družinska karma, popolno razumevanje situacije, mene same … 

Še ena lepa malenkost: ko sem se v ponedeljek po nevihti s kolesom peljala iz službe po 

kolovozu ob reki, sem premišljevala o svojih sanjah, poslanstvu, možnostih potovanja, pisanju 

… in v spoju dveh luž zagledala veliko srebrno (in mokro) srce. Ja, Svetloba je definitivno z 

mano! 

Vse dobro, Tanja 



 

Dragi Boštjan! 

Individualna postavitev mi je prinesla olajšanje s tem, da mi je odpadlo veliko breme. Po 

nekaj dneh so se začele dogajati spremembe. Začeli smo se veliko pogovarjati (z možem, 

sinovoma, mamo, sestrami). Iz mene so začele prihajati stvari, ki jih tiščim v sebi že 20 let in 

več. Bilo je zelo naporno, veliko joka, ob večerih sem bila čisto izmučena in sem kar padla v 

posteljo. Zadnje dni govorim kot dež, prej sem bila vedno tiho, samo poslušala sem, bila sem 

brez energije, volje, ciljev. Življenje se mi obrača na glavo v pozitivnem smislu, kar 

verjamem, da sem sprožila s postavitvijo in tvojo pomočjo. Za vse se ti globoko zahvaljujem. 

Andreja 

 

Rada bi ti sporočila, da sem po postavitvi zasledila spremembe pri sebi. V službi in pri sinu 

sem se brez težav uprla, da bi takoj opravila stvari, ki dejansko niso moja stvar. Povedala sem 

svoje mnenje brez zadržkov. 

Pri mami še umikanje … Ampak bom tudi pri njej naredila korak naprej. Zadovoljna! 

Maja 

 

Boštjan, živijo! 

Hvala ti za nedeljsko postavitev. Ugotavljam, da mi je individualna postavitev dosti bolj všeč, 

ker lažje sledim dogajanju, ti pa tudi dosti več poveš. V ponedeljek sem s pomočjo Svetlobe 

napisala možu spisek stavkov kot pomoč pri osvobajanju od bremen. Napisala sem na roke, 

ne z računalnikom, da je v napisanem čim več moje energije. Potem sem mu prebrala zapis 

postavitve in tudi to, kar sem pripravila. Dobro je sprejel, vsak dan prebere in tudi za 

postavitev se je odločil. Prosim te, da zanj rezerviraš termin. 

Danes zjutraj sem tudi hčeri povedala o postavitvi in še zanjo pripravila zapis tega, kar ji 

lahko pomaga pri osvobajanju od bremen. Tudi ona je to sprejela in začela sama govoriti, 

kako se situacije iz roda v rod ponavljajo. Rekla sem ji, da bom »nadzornik« nad izvajanjem 

tega in bo večino nalog opravljala vpričo mene. 

V nedeljo po postavitvi sem imela nekaj ur prebavne motnje, od torka do danes pa hude 

bolečine v mišicah obeh nog, kot neka otrdelost, zakrčenost. Danes je že boljše. Skratka, 

očitno gre za zelo močno delovanje. Že med postavitvijo sem začutila, da je to tista »dooolgo« 

pričakovana postavitev, ki odpira srž problemov v vsej naši družini in hkrati »odvezuje« našo 

usodo. Hvala, hvala, hvala ti, Boštjan! 

Prosim te torej za termin za moža in … se spet vidiva! 

Marjana 



 

Pozdravljen, Boštjan. Moram priznati, da je bila to danes zame najmočnejša izkušnja v mojem 

življenju, pa sem v zadnjih treh letih poskusila že marsikaj. Zato iskrena hvala za ta moj 

premik in razbremenitev. Veselim se že dni, ki prihajajo. Vse dobro! 

Marjeta 

 

Boštjan, živjo! Lahko bi analizirala, kaj vse je postavitev prinesla v moje življenje – pa se mi 

ne ljubi. Ampak je. Veliko lepega, zdravega, osvobajajočega, lahkotnega, radostnega, 

modrega in rastočega. Hvala ti! 

Taja 

 

Lepo pozdravljeni, Boštjan, 

najlepša hvala za prečudovito postavitev. Moram povedati, da se mi zdi individualna 

postavitev v primerjavi s skupinsko veliko bolj intenzivna in globinska. Kljub vsem 

negativnim, vsiljivim, hudobnim, slabim, nadvladujočim energijam je močna svetloba 

premagala vse zlo in pripeljala »pozitivo«. Zelo sem ponosna, da je ta močna svetloba moja 

nova, neprebojna zaščita, ki mi je na voljo, kadar koli jo potrebujem. Predvsem pa sem 

ponosna, da se zavedam svojega “jaza”, da se s pomočjo svetlobe zdaj znam ubraniti, 

postaviti zase in si nadeti “napis”, do nadaljnjega ne sprejemam “pijavk”. Hvala za vso 

podarjeno pozitivno energijo, močne žarke svetlobe in še posebej mi je všeč svetlobni meč, ki 

je bil v mojih nočnih sanjah že uporabljen. Moje počutje po postavitvi ni enako, kot je bilo 

prej, in tako je tudi prav; je veliko bolj svetlo in ni dušeče, sem pa v pričakovanju, da se bo 

mnogo, mnogo odnosov še spremenilo, ko se jih bo dotaknila energija in jim bo svetloba 

govorila namesto mene. Čutim tudi neverjetno olajšanje, pretok pozitivne energije in 

nadnaravno moč, ki me bo vodila dalje. Iskrena hvala za vse. 

Darja 


