Rebecca Szeto

Način in učinek dela na delavnici
Za
kreiranje
postavitve
izberemo
glavne
predstavnike, ki vplivajo na posamezen problem. Že
sam pogled na postavitev sistema odnosov na način,
kot ga doživljamo v svoji notranjosti, sproži
spremembe in premike v perspektivi in energetskem
polju celotnega sistema. Dobesedno lahko vidimo
skrito dinamiko, zanke in mrežne v katere smo
zapleteni v svojem sistemu odnosov. S tega mesta se
prično premiki v energetskem polju, čiščenje
čustvenih napetosti, izgovorijo se besede, ki
prinesejo olajšanje vsem članom.
Vspostavijo se lahko bolj zdrave povezave, več
ljubezni se pretaka po medsebojnih vezeh in lažje
sledimo globjemu hrepenenju našega bitja.
Postanemo močnejši in po na novo vspostavljenem
notranjem redu ljubezni in spoštovanja lahko
zavzamemo prostor v družini, podjetju in družbi, ki
nam v resnici pripada. Tako lahko naredimo
naslednje korake v našem življenju.
Učinek dela na delavnici se lahko občuti še dolgo po
končanem delu in vpliva tako na postavljalca, kot na
vse osebe, ki so bile zastopane v določeni sistemski
postavitvi. Cilj dela je ustvariti bolj zdrave,
harmoničnejše in ljubeče odnose med vsemi člani.
Sistemske terapije v Sloveniji
V Sloveniji se s sistemskimi postavitvami oz.
postavitvami družine v polju duha že več let ukvarja
Matej Škufca, ki je tudi edini Sistemski terapevt po
metodi Berta Hellingerja v Sloveniji. Več o njem,
njegovem delu in delavnicah si lahko preberete na
spletnih straneh www.korenineinkrila.com.
Rebecca Szeto je vodila delavnice sistemskih
družinskih postavitev v Sloveniji na sejmu Ezofest
leta 2002 in 2003.

DELAVNICA POSTAVITVE DRUŽINE

HARMONIJA ODNOSOV
Izvajalec :
Rebecca Szeto

Sistemski terapevt po metodi Berta Hellingerja
Institute for Systemic Solutions
www.rebecca-szeto.com

za doseganje harmoničnejših odnosov med
partnerji, v družini, v poslovnem življenju, v
družbi po terapevtski metodi sistemske
postavitve (Systemic Constellation) Berta
Hellingerja, ki jo bo vodila priznana
sistemska terapevtka Rebecca Szeto

Datum in lokacija delavnice :
21. november 2008, ob 18:00, predstavitev
22. in 23. novembra od 9.00 do 18.00 delavnica
Slovenijales, učilnica pritličje
Dunajska cesta 22, Ljubljana

Cena delavnice (sobota in nedelja):: 130 €
Delavnica bo potekala v angleškem jeziku s
simultanim prevodom.
Prijave in informacije
Breda Mencej
Tel.: 041/ 341- 753
e-pošta : breda@rabi.si

21.,22. in 23. Novembra 2008.
Delavnica bo potekala v učilnici,
v poslovni stavbi Slovenijalesa,
Dunajska cesta 22, Ljubljana

Naši globoko osebni odnosi s starši, partnerji,
otroci in drugimi nam nudijo temeljno oporo
življenju. Vendar nam skrite ovire v teh odnosih
pogosto preprečujejo, da bi čutili pozitivne
vplive teh odnosov. Metoda sistemske
postavitve (postavitev družine) je orodje, ki nam
pomaga ozavestiti skrito dinamiko in odstarniti
ovire v odnosih in omogoča, da postanejo naši
odnosi bolj ljubeči, nam nudijo več opore v
življenju in dajejo več notranje moči.
Vabimo vas na

Delavnico harmonija odnosov
za doseganje harmoničnejših odnosov med
partnerji, v družini, v poslovnem življenju, v
družbi po terapevtski metodi sistemske
postavitve (Systemic Constellation) Berta
Hellingerja
Delavnica bo potekal v učilnici, v poslovni
stavbi Slovenijalesa, Dunajska cesta 22,
21.,22. in 23. Novembra 2008
Metoda sistemske postavitve (v ožjem
pomenu postavitev družine) pomaga razrešiti
širok spekter težav:
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Nerazložljivo žalost, potrtost, jezo ali
sram
Zasvojenosti
in
druge
oblike
destruktivnega obnašanja
Neuspeh, zmeda in druge težave v
odnosih do partnerjev, otrok, staršev,
sorojencev
Depresija in žalost
Bolezen in kronične zdravstvene težave
Težave povezane s posvojitvami
Izguba smeri in smisla

‐
‐
‐

Ponavljajoče nesreče
Poslovni neuspehi in težave z denarjem
Zmeda v odnosih in organizaciji

Delavnica bo potekala :
•
•
•

petek 21. novembra 2008 med 18:00– 21:00
uro predstavitveni del (vstop prost)
sobota 22. novembra med 9:00 – 18:00
nedelja 23. novembra od 9:00 – 17:00

Cena delavnicaja : 130 €

O Rebecci Szeto in njenem delu

Prijave in dodatne informcije : breda@rabi.si,
GSM: 041/ 341-753

Rebecca Szeto ima dolgoletne izkušnje s tehniko
sistemskih postavitev, tako z
družinskimi
postavitvami (postavitve družin), postavitvah
odnosov, kot tudi pri poslovnih postavitvah za
podjetja in korporacije. Tehnik in poznavanja
sistemskih postavitev se je učila od utemeljitelja
te metode Berta Hellingerja (več o njem lahko
preberete na strani http://www.hellinger.de) s
katerim še danes tesno sodeluje.

Delavnica bo vodila Rebecca Szeto, potekal bo
v angleškem jeziku s simultanim prevodom.
Komentarji udeležencev Rebeccinih delavnic:
Iskusil sem veličastnost resničnega jaza in najglobjo
ljubezen. Vsi vedo kaj je ljubezen, vendar prepogosto
pozabimo kako sladka je v resnici.
Choy Lai Ah, študent medicine, Tajvan
Opazoval sem, kako se duše povezujejo skozi čas in
prostor. Doživljal sem jasnost in zmedo lastnih misli.
Začutil sem, kako se je po dolgih letih zablokiranosti,
med nami spet pričela pretakati ljubezen.
B.MacDonald, CEO, Philipni
Rebecca je zelo pristna, naravna in sproščena s svojo
očitno sposobnostjo zaznavanja tega, kar je pod
površino. Daje globok uvid v posameznikovo situacijo
in jasno pokaže kje se nahajate v tem trenutku.
Dr. Christa Gescher, Nemčija

Rebecca Szeto je po izobrazbi magister
Informacijske Tehnologije (Hong Kong),
univ.dipl.inž. Matematike (Kanada). Poučevala
je informacijsko tehnologijo na Chinese
Universities v Honk Kongu. V ZDA se je
usposobila tudi za mojstra praktika Nevrolingvističnega programiranja (NLP Master
Practitioner). Je ustanoviteljica in direktorica
inštituta za sistemske rešive (Institute for
Systemic Solutions).
Rebecca Szeto dela s posamezniki in vodi
skupinske delavnice tako rekoč po celem svetu
in se tako srečuje z ljudmi iz različnih
kontinentov in različnih kultur od Azije, do
Evrope in severne Amerike. Več o Rebecci in
njenem
delu si lahko preberete na
www.rebecca-szeto.com.

