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ŠOLA ŽIVLJENJA 
Matej ŠKUFCA 

POSTAVITEV DRUŽINE IN ŠE VELIKO VEČ 
Odhod: 22.04. - 24.04.2016 

 
Po štirinajstih letih dela in več kot 500 seminarjih z več tisoč udeleženci sem se letos odločil in naredil 

korak v novo smer. Tako vam v sodelovanju z Agencijo Oskar ponujam intenzivni tridnevni seminar v Medulinu. Z 

mnogoletnimi izkušnjami bo Agencija Oskar poskrbela, da bo tudi po organizacijsko - turistični plati vse v 
najlepšem redu in v zadovoljstvo vseh sodelujočih. Vesel sem, da sem z Agencijo Oskar stopil v močno zanesljivo 

partnerstvo, ki temelji na spoštovanju, zaupanju in služenju življenju.  
 

Eden od osnovnih ciljev mojega dela je ponovna vzpostavitev 

reda v družini. Dejansko naš največji problem ni pomanjkanje 
ljubezni, temveč je pomanjkanje reda. Ljubezen brez reda pa ne more 

uspevati in rasti, pa naj bo še tako velika. Ne da bi se zavedali, je 
večina ljudi bolj ali manj premaknjenih in že v svoji izvorni družini niso 

na svojem pravem mestu, ki jim pripada. To svojo premaknjenost pa 
potem, ko odrastejo, ne da bi se tega zavedali, vedno bolj prenašajo 

na svoje druge odnose, kar nezadržno vodi do konfliktov. Lahko bi 

rekel, da nas konflikti v odnosih le opozarjajo na slab red. Namen 
mojega dela ni v iskanju krivcev. Postavitev družine je metoda, s 

katero se iščejo rešitve v konfliktnih odnosih.  
 

Kot vemo, je naše življenje prepleteno z medsebojnimi odnosi. Najintenzivnejše jih doživljam znotraj svoje 

družine. Prav tukaj, pri koreninah svojega obstoja, je posameznik pogosto zapleten z ostalimi člani svoje družine in 
njihovimi usodami. Te nezavedne povezave, ki pogosto segajo tudi preko generacij, vodijo v problematične odnose, 

bolezni in osebne neuspehe. 
 

Na seminarju se boste s povsem novimi izkušnjami in perspektivami poslovili od zelo razširjenega mišljenja in 
teorije, da naše védenje temelji le na opazovanju in dobljenih sporočilih. Da torej otrok ve o svoji družini le toliko, 

kolikor mu je bilo povedano, in da lahko določene informacije pred njim skrijemo v smislu: če otroku tega ne 

povemo, potem tudi ne bo vedel. Postavitev družine je razkrila, da ta teorija ne drži. Pri meni boste lahko spoznali, 
kaj vse veste o svoji družini in prednikih, ne da bi se tega zavedali. Pogledali bomo, kje se skrivajo rešitve, ki 

pripeljejo do harmonije med živimi, in kaj lahko naredimo sami, da se končno pomirimo z mrtvimi.  
 

Udeleženci mojih seminarjev so ljudje z najrazličnejšimi bogatimi življenjskimi izkušnjami. Vsi se 

zavedamo da smo v življenju naredili tudi kakšno napako, kar je povsem človeško. Moj namen je, da vam s svojim 
znanjem in videnjem pokažem za vas nove perspektive na dogajanja v družini in vam s tem dodam nova znanja, ki 

vam bodo služila na poti do spoštljivega odnosa do staršev, harmoničnega partnerskega odnosa ter do 
odgovornega, ljubečega starševstva. In kar bi pravzaprav moral napisati na prvem mestu: želim vas pripeljati do 

spoznanja, da je zelo pomembna predvsem ljubezen do samega sebe. Na seminarju v Medulinu bomo skupaj 

odkrivali vaše družinske dinamike in pogledali, kje so skrite rešitve. Vsem, ki želite delati na sebi, nudi hotel Park 
Plaza Belveder intimen ambient in dvorano, kjer je dovolj prostora tudi za otroke, ki jih lahko pripeljete s seboj, saj 

so zelo zaželeni.  
 

Morda že dolgo čakate in upate, da se bodo vaši problematični odnosi s časom rešili sami, a verjamem 
da ste spoznali, da temu ni tako. Za rešitev je nujno, da v tem procesu sodelujete tudi sami. Vse, kar boste razrešili 

zase, pomeni razbremenitev tudi za vaše otroke. Za ta korak je potreben pogum in tudi odločenost, da v življenju 

ne želite biti več v vlogi žrtve. To je prvi korak, ko boste odgovornost za svoje življenje in srečo prevzeli sami. 
 

 Veselim srečanja z vami, 
Matej ŠKUFCA 
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URNIK 

petek 22. april   od 19.00 do 21.30 uvodni večer 
 

sobota 23. april  od 8.30 do 13.00 dopoldanski del 

   od 13.00 do 15.00 odmor za kosilo 
   od 15.00 do 18.00 popoldanski del 

od 20.00 do 22.00 večerni del 
 

nedelja 24. april  od 8.30 do 13.00 dopoldanski del in zaključek 
 

LOKACIJA: Hotel: Park Plaza Belvedere****, Medulin www.parkplaza.com/medulin-hotel-hr-52203/hrvppbm  

 
CENA SEMINARJA – POSAMEZNIK   

POSAMEZNA PRIJAVA: 150,00 € 
PARI: 250,00 € 

OTROCI: 16 – 20 let 75,00 € (v spremstvu vsaj enega od staršev) 

OTROCI: 0 - 16 brezplačno (v spremstvu vsaj enega od staršev) 
 

Doplačila o želji – Hotel Park Plaza Belvedere****: 
- 1 nočitev s polpenzionom v hotelu (23/24. april) po osebi v dvoposteljni sobi 47 EUR 

- 1 nočitev s polpenzionom v hotelu (23/24. april) po osebi v enoposteljni sobi 62 EUR 

- 2 nočitvi s polpenzionom v hotelu (22/24. april) po osebi v dvoposteljni sobi  94 EUR 
- 2 nočitvi s polpenzionom v hotelu (22/24. april) po osebi v enoposteljni sobi 124 EUR 

- riziko odpovedi 5%, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje.  

Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 5,5 kune/osebo/dan. 
 

Kdo je Matej Škufca? 

MATEJ ŠKUFCA je vrhunski strokovnjak za delo po metodi 
POSTAVITEV DRUŽINE. Na tem področju je profesionalno prisoten že 

več kot 14 let. Ustanovil je prvi inštitut za fenomenološke terapije in 
s svojim delom postavil temelje POSTAVITVE DRUŽINE v Sloveniji. 

Kot učenec in prijatelj Berta Hellingerja je Matej Škufca pionir in oče 

tega dela pri nas. S svojo predanostjo temu poklicu in s tesnim 
sodelovanjem z Bertom Hellingerjem, ki je razvil to metodo dela, ves 

čas poglablja svoje poglede in izkušnje na tem področju. V teh letih 
je organiziral in vodil več kot 500 delavnih seminarjev, z več  tisoč 

udeleženci. V desetletju in pol njegovega dela je v Sloveniji postala 
POSTAVITEV DRUŽINE sinonim uspešne metode, ki je v veliko 

pomoč vsem tistim, ki jim je pomembno, da v družinskih odnosih 

prevladujejo občutki odgovornosti, zaupanja, harmonije in sreče. 
Udeležence seminarjev pripelje do povsem novih spoznanj in 

pogledov na konfliktna dogajanja v njihovih družinah ter jih vodi na 
pot, kjer sami prevzamejo odgovornost za svoja življenja in svojo 

srečo. Vrata ima vedno odprta za vse, ki so pripravljeni delati na 

sebi. 
 

 
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 
na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.  

 

PRIPRAVA POTOVANJA: 1. marec 2016.  
ORGANIZATOR: Agencija Oskar in g. Matej Škufca 

 

http://www.parkplaza.com/medulin-hotel-hr-52203/hrvppbm

