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I. UVODNIK  

Pozdravljeni, drage bralke in bralci, pred vami je nova, 27. številka, mesečnika Sistemska zavedanja, ki 

ga izdajamo na Inštitutu za sistemske postavitve. V tokratni številki bomo znova govorili o tem,  kako 

se lahko sistemske postavitve uspešne tudi pri odkrivanju skritih dinamik v podjetjih in organizacijah, 

da jim gre lahko bolje. Večkrat se spomnim Jan Jakoba Stama, ki je metodo očeta Postavitev družine 

Berta Hellingerja vpeljal v delovanje organizacij in podjetij. Na podelitvi certifikatov prve generacije, ki 

smo pri Nataši Čebulj, ustanoviteljici in direktorici Inštituta za sistemske postavitve, končali 

izobraževanje za moderatorje sistemskih postavitev v organizacijah in podjetjih, je bil navzoč tudi on. 

To je bila za nas posebna čast – prejeti certifikat od Nataše in njega. Ob tej priložnosti je izvedel tudi 

dvodnevno delavnico in zelo dobro se spomnim primera, ki ga je opisal v zvezi z neko švicarsko banko, 

za katero dela postavitve že več let. Povedal nam je, da se je na postavitvi pokazalo, da v eni izmed 

poslovalnic izginja denar. Lastniki so dejali, da to ni mogoče, saj je vse zelo urejeno in natančno 

vodeno, kot je normalo v Švici, še posebej v nemškem kantonu, kjer je bil sedež banke. Čez dva meseca 

so lastniki poklicali Stama in mu povedali, da je postavitev pokazala prav, saj so ugotovili, da je v eni 

izmed poslovalnic uslužbenka prirejala knjige in spreminjala poslovne rezultate, del dobička pa je 

dajala v svoj žep. Ta zgodba je bila zame zelo zanimiva. In že večkrat sem se spraševala, zakaj se je to 

zgodilo ravno lastnikom te banke, kaj je bilo v njihovi preteklosti takega, 

da so si »zaslužili«, da so bili okradeni. Za kakšne skrite dinamike v 

njihovem družinskem in poslovnem sistemu je šlo. Na izobraževanju in 

delavnicah s sistemskimi postavitvami sem spoznala, kako lahko na naše 

osebno in poslovno življenje vplivajo naši predniki v nas, naši geni in 

določeni dogodki povezani z njimi.  

Da pri naši uspešnosti nista pomembna le znanje in predanost k delu, 

temveč tudi to, kar nosimo v sebi, kot neko osebno noto? Da je naše 

delovno področje del nekega večjega sistema, ki mu pripadamo, in da gre 

za živ sistem, katerega delovanje je običajno skrito? In da je za delovanje 

sistema, torej neke organizacije in podjetja, pomembnih več faktorjev, ki 

vplivajo na uspešnost podjetja. Podjetje je namreč živ sistem, s številnimi 

dinamikami, in včasih prav te onemogočajo, da bi bilo podjetje uspešno. 

Zato nam pri tem, da jih odkrijemo, pomagajo sistemske postavitve. 

Spoznala sem tudi, da ne moremo biti uspešni v službi, pri svojem poslu, 

če najprej ne razrešimo tega, kar je za nas najpomembnejše v našem 

zasebnem življenju. Šele potem se lahko usmerimo na svoje poslovno 

življenje in smo v njem uspešni.                                          Damijana Žišt                                                                                                                  
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II. KAKO SKRITE DINAMIKE POSTANEJO  VIDNE 

 

Foto: Pixabay 

 

 

V tokratni številki mesečnika Sistemska zavedanja bomo govorili o sistemskih postavitvah v organizacijah 

in podjetjih, saj je na Inštitutu za sistemske postavitve kar nekaj dogodkov oziroma delavnic v jeseni 

namenjenih ravno temu. Inštitut za sistemske postavitve iz Ljubljane se ukvarja s sistemskimi 

postavitvami v organizacijah in izobraževanji, treningi ter delavnicami, namenjenim organizacijam, 

podjetjem in posameznikom.  Metoda izhaja iz metode Berta Hellingerja, očeta Postavitev družine, ki 

so jo Gunthard Weber, Jan Jacob Stam ter drugi strokovnjaki integrirali na področje organizacij.  

Nataša Čebulj, ustanoviteljica in direktorica Inštituta za sistemske postavitve, moderatorka in trenerka 

sistemskih postavitev, ki na svojem Inštitutu tudi izobražuje bodoče moderatorje sistemskih 

postavitev v organizacijah in podjetjih (kot tudi moderatorje družinskih postavitev) pravi, da so lahko 

organizacijske postavitve uspešno orodje pri uvajanju sprememb v poslovno okolje, javni sektor in 

ostale družbeno odgovorne projekte.  
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Organizacijske sistemske postavitve omogočajo rešitve posameznikom in organizacijam – kako priti 

do uvida vzroka različnih dilem. Pokažejo nam rešitve in načine, kako uspeti kot posameznik, kako 

lahko uspe organizacija, podjetje, posel, projekt, kako so lahko uspešnejši timi in drugo. 

Običajno živimo življenje kot posamezniki, obdani z neštetimi možnostmi in omejitvami, s katerimi se 

dnevno soočamo. Vendar pa lahko pri tem hitro pozabimo, da smo hkrati povezani z večjo celoto.  

Nizozemec Jan Jakob Stam, ustanovitelj Hellinger instituta na Nizozemskem, ki je med prvimi začel 

uvajati sistemske postavitve v organizacije in podjetja ter z izobraževanjem moderatorjev za 

organizacijske postavitve, pravi, da se sicer zavemo številnih nevidnih mehanizmov in dinamik, ki 

delujejo v sistemih, le da jih običajno ne opazimo.  

“Te dinamike nas lahko v nekem trenutku ponesejo vse do neba ali pa nas v neki drugi situaciji prav te 

iste dinamike popolnoma paralizirajo in onemogočijo delovanje,“ pravi Stam. 

Oče metode sistemske postavitve, Bert Hellinger, nemški filozof in psihoterapevt, je namreč odkril 

način, kako te skrite dinamike sistemov napraviti vidne. Za to je uporabil metodo, ki jo je poimenoval 

sistemske postavitve. Gunthard Weber, ki je bil dolgoletni sodelavec Berta Hellingerja, je skupaj s 

številnimi kolegi nadaljeval z razvojem Hellingerjevih inovativni idej in jih uveljavil v obliki sistemskih 

postavitev na področju organizacij.  

Stam pravi, da ima postavitev edinstveno zmožnost razkrivati temeljne resnice o vsakem posameznem 

sistemu. Obide mnenja ali sodbe, s katerimi tako zlahka obremenjujemo realnost in s katerimi pogosto 

prilagajamo in izkrivljamo resnico. Postavitev je sistemski pristop, ki je neposredno povezan z 

zaznavanjem resničnosti. Zato sistemske postavitve omogočajo številna nova spoznanja o tem, kako 

organizacije v resnici delujejo in kako lahko ljudje v njej uspevajo.  

Kaj je v resnici organizacija s stališča sistemskega mišljenja, ki ga je v okviru družinskih sistemov 

razvil Hellinger?  

Neka organizacija lahko obstaja že stoletja. Morda v njej ni nikogar več, ki je bil tam od ustanovitve, 

organizacija pa je skozi leta ostala ista. Vsak, ki je bil zaposlen v njej, je prispeval k njeni rasti, delovno 

mesto, ki ga je zasedal, pa je prevzel nekdo drug. Delovno mesto sicer lahko tudi stagnira skupaj z 

vsemi delavci, ki so ga zasedali.  

V organizaciji, kjer ljudje delujejo kot predstavniki v sistemskih postavitvah, zavzamejo svoje mesto. 

Na tem delovnem mestu delujeta dve sistemski dinamiki; prva je dinamika tega delovnega mesta, 

druga je osebna dinamika delavca, ki ga trenutno zaseda. Zato vsako delovno mesto s seboj prinaša 

različne možnosti in omejitve.  
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Za podjetje pa je tudi zelo pomembno zdravje celotne organizacije, ki pomeni uravnovešenost 

materialne (prostori, okolje), človeške (zadovoljstvo, kreativnost, vitalnost), ekonomske (uspeh, denar, 

dobiček) in socialne blaginje. Zdrava organizacija pomeni, da se zaposleni v njej dobro počutijo in da 

so sposobni svoje delo opravljati učinkovito. To pomeni tudi, da organizacija izpolnjuje svoje 

poslanstvo, s katerim je bila ustanovljena, in da obstaja živahna izmenjava znotraj same organizacije 

ter organizacijo in zunanjim svetom.  

Zdrava organizacija je okolje, v katerem si ljudje resnično želijo delati, in gre za ravnovesje med 

dajanjem in sprejemanjem vseh zaposlenih, ki delujejo v sistemu. V primeru, da je to ravnovesje med 

dajanjem in sprejemanjem porušeno, sistemu ne gre dobro, zato pride do težav pri poslovanju 

podjetja.  

Sistem organizacij tudi ne dovoljuje izključitev nekoga ali nečesa, ki je ključen za določen sistem 

oziroma organizacijo. Če je bil, na primer nekdo odpuščen na neprimeren način, organizaciji ne bo šlo 

dobro. Prav isto se lahko zgodi, če se nek proizvod ali izdelek, ki je organizaciji oziroma podjetju 

prinašal dobiček, iz nekih razlogov ukine.  

Novi izdelki, ki se bodo v tem podjetju proizvajali in šli na tržišče, ne bodo dosegli želene prodaje. S 

sistemskega vidika ima namreč tisto, ki je bilo prej, prednost pred tistim, ki je v organizacijo prišel 

kasneje.  

Tisti, ki je prišel prej mora biti na višjem mestu, kot tisto ali tisti, ki je prispel v podjetje kasneje. Če pa 

spoštujemo tisto, kar je bilo prej v podjetju, potem bo tisto, kar pride pozneje v sistem, v njemu 

zavzelo dobro mesto in se bo ustvaril prostor za nekaj novega. V dinamiki podjetja je pomembno 

vedeti tudi, pravi Stam, da če v podjetju obstaja neporavnan dolg, bo posredoval sistem. Prav tako bo 

sistem odreagiral, če bo, na primer podjetje obogatelo na račun zdravja in blaginje drugih ljudi, saj je v 

tem primeru v podjetju nastal dolg do teh ljudi. Zato bodo morali zaposleni v tem podjetju prevzeti 

breme tega podjetja, četudi je nastal pred mnogimi leti, in čeprav zaposleni ne bodo vedeli za obstoj 

tega dolga. Zaposleni bodo nezavedno dolg podjetja plačali s svojim zdravjem, blaginjo in bodo na ta 

način prešli na stran žrtev podjetja.  

Vse te in še druge skrite dinamike v podjetju, ki lahko slabo vplivajo na razvoj in uspešnost podjetja, pa 

vidimo v sistemskih poslovnih postavitvah, ki nam nakažejo smer, v katero naj gre poslovanje našega 

podjetja, da bo podjetje zdravo in uspešno.  

 

(Stam Jan Jakob, 2014, Skrite dinamike v podjetjih. Ljubljana: samozaložba, N. Čebulj.)  
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Nataša Čebulj pravi še, da je osnovna predpostavka te metode, da čez čas vsaka skupina ali 

organizacija (manjša ali svetovna) razvija svoje vzorce in načine delovanja, ki vplivajo na misli in 

dejanja vseh svojih članov. Ti osnovni vzorci obnašanja in kultura vedenja lahko pogosto zmanjšajo 

sposobnost organizacije za produktivnost in uspeh. Podjetja s tem porabijo velike količine truda in 

energije, ki bi se lahko uporabila bolj produktivno, saj je dinamičen razvoj izven nadzora ali znanja 

posameznikov.   

Sistemske postavitve pa ponujajo sredstvo za razumevanje osnovnih vedenjskih vzorcev in dinamiko 

skupine ter organizacije tako v ožjem kot najširšem smislu.  

Organizacijska sistemska postavitev je neke vrste simulacija, v kateri lahko ocenimo trenutni položaj 

in ovrednotimo vpliv alternativnih možnosti in rešitev.  

S tem lahko razumemo dejavnike, ki pomagajo ali ovirajo uspešnost organizacije ali podjetja, in 

najdemo najustreznejšo rešitev.  Praksa je že pokazala, da kjer odgovorni pri svojem delu uporabljajo 

sistemski pristop kot eno izmed metod, lahko pride do izboljšanja poslovanja podjetja, odnosov s 

sodelavci in strankami ter drugo.  

Poleg tega omenjeni sistemski pristop že mnoga leta uporabljajo svetovno znana podjetja, kot so IBM, 

BMW in njim podobni pri strateškem odločanju, uvajanju sprememb, pri zagotavljanju in pridobivanju 

ključnih kadrov, vpeljevanju novih izdelkov produktov ter reševanju vedno ponavljajočih se težav v 

organizacijah.  

 

  

 
Foto: Pixabay 
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III. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV – Intervju s Heleno 

Jurca 

- SISTEMSKE POSTAVITVE SO ME POKLICALE  
 

 

Helena Jurca je coach in moderator sistemskih postavitev, ki vodi svoje svetovalno podjetje. Rada se uči, 

odkriva in raziskuje nove stvari, uživa v predajanju znanj in spoznanj drugih, v sodelovanju in verjame v 

dobro. 

 

 

Foto: Osebni arhiv 

Kdaj ste se prvič srečali s sistemskimi postavitvami? 

 

Lahko rečem, da so me sistemske postavitve na nek način poklicale. Nataša Čebulj z Inštitut za 

sistemske postavitve mi je večkrat poslala vabilo na usposabljanje za moderatorja sistemskih 

postavitev. Vabila sem opazila, odzvala se pa nisem. Postavitev nisem poznala, moje misli so bile 

okupirane z drugimi vsebinami.  Leta 2017 sem naredila prvi korak – poslala prijavnico, čeprav nisem 

vedela, v kaj se podajam. Začutila sem, da je pravi čas za nekaj novega.  

 

Kako so se vam zdele? 

 

Na prvem modulu, dokler je Nataša razlagala teorijo, se mi je zdelo vse tako domače in logično. Čutila 

sem, da sem na pravem mestu.  
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Vsi moji sošolci so že imeli izkušnje iz družinskih postavitev in so vedeli, kaj jih čaka. Mene so prve 

praktične postavitve pustile odprtih ust, v začudenju.  

Takrat sem začela razmišljati, ali je to primerno zame – strah je bil močan: Razumem? Ne razumem? 

Moram razumeti? Se lahko prepustim?  Vesela sem, da sem ga premagala in nadaljevala pot 

raziskovanja sistemskih postavitev. 

 

Kdaj ste sami imeli svojo prvo poslovno postavitev, kaj ste želeli razrešiti?  

 

Na eni mojih prvih poslovnih postavitev sem prepoznala določene vzorce delovanja podjetja v povezavi z 

našo vizijo. Trenutek, ki mi je dal največ moči za nadaljevanje moje poslovne poti, je bil v postavitvi, kjer 

sem intenzivno začutila podporo svoje družine. Že prej sem vedela, da me podpirajo, vendar je bilo tisto 

spoznanje drugačno, močno in danes si lahko te občutke prikličem v spomin v vsakem trenutku. V kritičnih 

situacijah, pri pomembnih odločitvah, pri uspehih – s to podporo samozavestneje stopam po svoji poti in 

sem za njo neizmerno hvaležna. 

 

Ali se vam je po njej kaj spremenilo življenje, pogled nanj? 

 

Hvaležna sem, da zmorem na življenje in na določene situacije pogledati drugače – s sistemskega vidika. 

Zavedam se vpliva družinskega sistema na posameznika in njegove odzive v različnih situacijah.  

Močno sem zmanjšala mojo potrebo po nenehni skrbi za ugodje drugih (da bodo zadovoljni, srečni, da se 

bodo v odnosu z menoj dobro počutili …). Naporna pot, hvaležna sem zanjo. Danes se lažje odločim in lažje 

postavim meje.  Opazujem odzive – nekateri so olajšani, nekateri šokirani, nekateri agresivni. Zavedam se, 

da jim z jasno postavljenimi mejami omogočim, da prevzamejo svoj del odgovornosti. 

 

Kako je postavitev vplivala na vašo službo, odnos med sodelavci? 

 

V  timu gradimo na sistemskih načelih, spodbujam sodelavke, da nenehno krepimo hvaležnost in 

spoštovanje do vseh elementov sistema. Večkrat si pri poslovnih odločitvah pomagam s postavitvami. Še 

vedno me kakšna slika preseneti, odločitve so posledično drugačne.  
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Zanimiv je pogled na odnose med posameznimi elementi sistema in ravnovesjem med dajanjem in 

sprejemanjem. Pot je prava in verjamem, da bomo naših prvih 24 let delovanja uspešno nadgradili še z 

mnogimi naslednjimi. S pomočjo postavitev krepim sebe, sodelavce, podjetje in poslovne partnerje. 

 

V okviru Inštituta za sistemske postavitve ste končali tudi izobraževanje za moderatorje 

sistemskih postavitev v podjetjih in organizacijah. Zakaj ste se odločili za omenjeno 

izobraževanje? 

 

Kot sem že omenila je bila odločitev za udeležbo na usposabljanju popolnoma spontana. In zelo sem 

zadovoljna, da sem se v tistem trenutku pravilno odločila in spoznala odlično učinkovito metodo za osebni 

in poslovni razvoj sebe in naših poslovnih partnerjev. 

 

Kako lahko pri svojem delu uporabljate orodja, ki ste jih pridobili na izobraževanju za 

moderatorje poslovnih sistemskih postavitev?  

 

Pri vseh naših poslovnih partnerjih vključim v delo tudi sistemski pogled. Včasih samo kot pomoč sebi, da 

lažje prepoznam dinamike in posledično pripravim vsebine, ki podprejo razvoj podjetja. To nam omogoča, 

da je sodelovanje učinkovitejše in da naši partnerji lažje in hitreje napredujejo. S tem tudi prepoznajo 

dodano vrednost našega sodelovanja. Če prepoznam pripravljenost vodstva, izvajam tudi poslovne 

postavitve in podprem vodje, da dobijo vpogled v določene situacije oz. jih razrešijo.  

Najbolj intenzivno pa orodja uporabljam pri coachingih, saj na coachinge pridejo klienti, ki želijo 

napredovati in ki so pripravljeni prevzeti odgovornost.  

 

Tudi sami za druge izvajate poslovne postavitve. Kaj opažate, da se po postavitvah spremeni pri 

vaših strankah? 

 

Po začetnih dvomih dobim povratne informacije klientov, da so se nekatere situacije umirile 'same od sebe', 

da je bila njihova odločitev, ki so jo sprejeli na podlagi postavitve, pravilna in da so jo drugi sprejeli z 

naklonjenostjo (kar sicer ni običajna praksa). Zelo pogosto se srečam s situacijo, ko bi nekdo bil rad 

pametnejši od svojega vodje. Ko se posameznik zave svojega položaja, ko v svoje odnose vnese spoštovanje 

reda, odloži breme, ki si ga je naložil. Počuti se olajšanega, odnosi z vodjem se izboljšajo.  
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Zelo sem ponosna na enega od naših partnerjev, kjer so imeli z odnosi kar velike težave. Vodstvo družbe je 

zahtevalo, da delamo z drugim nivojem vodenja, saj so ti vodje med seboj slabo komunicirali in še slabše 

sodelovali. Po prvih dveh srečanjih, kjer smo delali tudi mini postavitve, predvsem pa sem razložila načela 

za učinkovito delovanje sistema, so se skupini pridružili tudi člani ožjega vodstva. Z razlago, da se je klima 

zelo spremenila in da jih zanima, kaj točno počnemo.  

Postavitev in razumevanje pomena upoštevanja načel sta jim pomagala razumeti razmejitev odgovornosti in 

odločanja. Danes imajo na stenah poleg vizije in vrednot družbe tudi sistemska načela. Vodstvo družbe pa za 

svoj napredek in učinkovito delo redno uporablja sistemske postavitve. 

 

Ali  bi sistemske postavitve priporočali drugim, zakaj? 

 

Sistemske postavitve v organizacijah so odlična metoda, ki jo priporočam vsakemu, ki je pripravljen 

prevzeti odgovornost za svoje življenje, delo, odločitve. Odkriva pogosto neznane svetove in razrešuje na 

višjih nivojih. Vesela sem, da je vedno več ljudi pripravljenih uporabiti metodo sistemskih postavitev v 

organizacijah, saj prepoznajo njen dobrobit za uspeh svoje organizacije, sebe in sodelavcev. 

 

                                                                               

IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  

 

Za tokratna Sistemska zavedanja sta o svojih izkušnjah o postavitvah družine spregovorili Margareta 

Guček Zakošek in Mojca Justin. 

 

 

-  KOT ZAČUTIŠ RADOST V SEBI, VEŠ, DA JE TO TO 

 

Margareta Guček Zakošek: »S postavitvami sem se prvič srečala pred nekaj leti, na enem izmed 

mesečnih srečanj Društva moderatorjev Slovenije, kjer nam je Nataša Čebulj predstavila osnove 

postavitev in z nekaterimi od udeležencev naredila nekaj primerov za prikaz metode. Metoda me je 

nezavedno pritegnila že takrat. Za sabo sem imela kar nekaj moderatorskih izobraževanj in izkušenj, 

predvsem poslovnih delavnic, zato je metoda v meni izzvala precej zanimanja. Kasneje sem del prakse 

doživela še na enem izmed mednarodnih srečanj coachev na Bledu in živo se spominjam zanimivih 

rezultatov enostavne postavitve z naslovom »Kateri osebi se počutim bolje«, oseba pa je predstavljala 

z listkom pri sebi, eno izmed vrednot, ki je bila za udeležence pomembna.   
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Kmalu po tem sem se prijavila  na eno prvih izobraževanj (mislim, da celo prvo tovrstno v Sloveniji), a 

takrat čas in prostor nista bila naklonjena temu, da bi izobraževanje začela oziroma končala. Za tem 

sem mnogokrat na družbenih omrežjih zasledila kakšen zanimiv dogodek, ki je v meni vedno 

vzpodbudil iskrico zanimanja. Nekajkrat sem se tudi pogovarjala z ljudmi, ki so bili na delavnicah 

družinskih postavitev, a konkretnih izkušenj z njimi nisem nikoli izmenjevala. Kot da bi slutila, da je to 

nekaj, kar name še čaka. 

 

Iskala sem svojo pot poznavanja človeka 

 

 

V letu 2017 sem pričela eno izmed svojih mnogih, a lahko rečem, da tudi zahtevnejših, poslovnih 

izkušenj po tem, ko sem delovala v res veliko različnih vlogah in sistemih: od biologinje (kar je moj 

osnoven poklic), mlade raziskovalke, do menedžerke v različnih vlogah. Najprej v dveh velikih 

svetovnih korporacijah, nato pa še v velikem slovenskem zasebnem podjetju enake branže. Svojo dušo 

biologinje sem počasi prebujala v podjetniško, kar sem tudi formalno potrdila z magisterijem iz 

ekonomije. Ob različnih vodstvenih funkcijah v prodaji, marketingu in direktorovanju in vse več 

izkušnjah pa sem v sebi zadnje desetletje ves čas gojila strast do moderiranja, cocahinga, skratka 

veščin komunikacije (sem NLP coach in trener).  

V zadnjih štirih letih sem ljubiteljsko ukvarjala z metodo bioresonance, kar se je komplementarno 

dopolnjevalo z branžo, v kateri sem po začetnem naključju prve službe delovala skoraj 20 let, in sicer 

farmaciji in medicini.  

Tako sem v neformalnih oblikah izobraževanja neutrudno iskala svojo pot poznavanja človeka, 

njegovega uma in zavesti, zdravljenja in samozdravljenja, poznavanja različnih sistemov, v katerih 

človek deluje, naravnih zakonitosti. Pot me je v želji delovati v dobro vseh državljanov zanesla tudi v 

politiko, kar je bila svojevrstna izkušnja kolektivne vesti, ki mi ob močni osebni vesti (danes to vem), v 

tistem trenutku ni prav ustrezala, kar mi je pokazalo tudi moje telo, zato sem jo predčasno zapustila. 

Zato pa mi je dala pomembna spoznanja, na kakšen način deluje naša družba in kakšni so njeni 

principi v politiki, vse izkušnje pa mi v sistemu, kjer delujem trenutno, zelo pomagajo. 

Izkušnja delovati v velikem javnem sistemu, za katero sem se odločila v letu 2017, je zame pomenila 

velik izziv, večji, kot sem lahko pričakovala, kljub vsem izkušnjam in znanjem od prej. Na pot pa so mi v 

dobrem letu prihajali drug za drugim mnogi, premnogi, skorajda vsakodnevni izzivi v organizaciji in 

samem sistemu. Nisem prav dobro razumela, kaj se dogaja, na trenutke sem bila obupana v iskanju 

hitrih rešitev. Želela sem naprej, z zavedanjem, kaj se dogaja z organizacijo, sistemom in mojo pozicijo 

v njem. In ko sem maja letos ponovno zasledila dogodek »sistemskih postavitev za managerje v 

organizacijah«, ki ga izvaja Inštitut za sistemske postavitve, sem intuitivno vedela, da moram iti. 
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Postavitev je prinesla nove uvide 

 

Na postavitev sem prišla skoraj kot meteor, neposredno iz delovnega okolja, s polno glavo obveznosti, 

brez pričakovanj, brez predpriprav, brez razmišljanja, kaj bo. Postavitev je ozavestila nekaj tistega, kar 

sem v sebi nekako že vedela, pokazala pa tudi nekaj novih uvidov.  

 

Bilo je kot razodetje na dlani in za tisti dan dovolj, da sem lahko učinkovito razmišljala, kako dalje. 

Hkrati sem se takoj povezala s skupino udeleženk Izobraževanja za moderatorje sistemskih postavitev 

in kot nas uči Nataša: »Ko začutiš radost v sebi, veš, da je to to.« Hkrati sta me dve od njih nagovorili, 

naj se pridružim skupini, čeprav je prvi modul že bil za njimi. Tako je padla tudi ta odločitev, povsem 

intuitivno, z radostnim, skorajda otroškim zanimanjem, ki je prevladal nad delovnimi in drugimi 

obveznostmi. Z izkušnjami moderacije je vstopanje v sistem izobraževanja šel lažje, prijazno pa se je 

mojim možnostim prilagodila tudi trenerka.  

Če primerjam svojo postavitev in nato udeležbo na vikendih na izobraževanju, bi rekla, da je sama 

postavitev kot trenutek razodetja, slika, ki te pelje naprej lažjega, z določenim zavedanjem, na kaj imaš 

in na kaj nimaš vpliva.  

Že sam uvodni razgovor z moderatorjem, ki je popolnoma nevpleten in neveden o vsebini in sprašuje 

takšna in drugačna »neumna« vprašanja, prebudi v tebi marsikatero spoznanje. V sami postavitvi se 

odprejo nova razmišljanja za naprej, da se lažje lotiš novih izzivov in vprašanj s spoznanji, ki si jih 

pridobil na postavitvi. Naučiš se opazovati. Ozavestiš svoje občutke in svojo vlogo v sistemu, uvidiš 

občutke in vloge ljudi ali projektov, s katerimi si povezan. Zaveš se zgodovine sistema in kako so v tem 

trenutku stvari postavljene. Lahko si postaviš nova vprašanja in jih ponovno preveriš, ko je čas. 

V sami postavitvi sem lahko preverila tudi svojo nadaljnjo pot, možnosti, za katere vem, da obstajajo.  

Samo izobraževanje pa mi daje veliko več. Z uvidom sistemov, ki delujejo, kot delujejo, z močjo, da se 

postavim »nad«, pogledam vse skupaj od daleč, brez sodb, brez strahu. S hvaležnostjo za vse, kar mi je 

bilo, kar mi je in kar mi bo še dano, sem danes veliko bolj umirjena v svoji trenutni funkciji kot tudi v 

življenju na sploh. Odnose v poslovnem okolju opazujem z večjo mero strpnosti in lastne intuicije, kar 

mi daje občutek zaupanja. V sistem in odnose. V sebe. Lažje se vprašam, kaj je za tem in kako lahko 

sama vplivam na vse skupaj. Med izobraževanjem sem postavljena v postavitvah v vloge, ki mi na 

koncu dneva povedo veliko tudi o meni, o mojem sistemu – tako poslovnem kot družinskem. Ko jih 

ozavestim, so zelo koristne tudi v mojem vsakdanjem delovanju. Na ljudi gledam drugače. Zanimivo je, 

da se je med izobraževanjem in udeležbo na vzporednih delavnicah marsikaj postavilo na pravo mesto, 

marsikaj tudi spremenilo v poslovnem sistemu. 
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 Izostrila sem občutek, kdaj vstopam v svojo zgodbo in kdaj zgodba ni moja. Kdaj naj vplivam in kdaj 

naj pustim stvarem, da se same postavijo na svoje mesto. Lažje zaupam sistemu, da ve, kdaj je čas za 

spremembe in kdaj preprosto sistem še ni pripravljen. Izobraževanje me na ta način uči 

potrpežljivosti, ki sem jo še kako potrebovala v poslovnem in zasebnem življenju. V vodenju 

organizacije in v trenutni situaciji pa daje določen občutek svobode, da bo vse, kot mora biti; občutek, 

ki sem ga iskala dolgo časa. Med izobraževanjem sem imela tudi priložnost preveriti z manjšimi 

postavitvami nekatere dileme v službenem okolju, ki so se v teh mesecih pojavile v organizaciji, zato 

sem vsak mesec prišla po delovnem in intenzivnem vikendu na delo bogatejša.  

Prav tako sem pozornejša v občutkih, ki se porajajo v meni v določenih situacijah, zato reagiram 

mirneje in strpneje. Ozavestila sem dejstvo, da sem prišla v sistem zadnja in da moram na svoje 

predhodnike ne glede na to, kaj menim o njihovem delu, gledati s spoštovanjem.  

Da je vsaka stvar v življenju imela svoj namen, tudi pozitiven. Da so ljudje, ki me najbolj motijo v 

sistemu, moji največji učitelji in predstavljajo tudi nekoga v mojem družinskem sistemu. To mi je 

pomagalo pri tem, da gledam na svoje izkušnje in vse, kar se dogaja, z večjim spoštovanjem. Poskušam, 

da ne obsojam in da ne sodim. Pogledala sem zgodovino svojega prihoda, zgodovino organizacije in 

danes bolje razumem, zakaj se določene stvari dogajajo, kot se. Bolje razumem dinamike, ki se 

dogajajo vsak dan: v službi in doma. 

Ob tem, da je moje delo v organizaciji učinkovitejše, bolj sproščeno in umirjeno, sem doživela tudi 

mnoga samospoznanja. Ne želim več pomagati, če me ne prosijo za pomoč – napaka, ki sem jo 

velikokrat delala v življenju in sem zanjo velikokrat tudi plačala svojo ceno. Tudi v poslovnih odnosih. 

Ne odgovarjam, če nisem vprašana, veliko stvari raje kot na glas povem na tiho v sebi. In deluje. To so 

mnoga spoznanja, ki so življenjskega pomena.  

 

Zanesla sem se na svoje občutke in signale 

 

Ob udeležbi na intenzivni delavnici uspeha, zdravja in moči v Crikvenici sem se soočila tudi z nekaj 

stvarmi iz osebnega in družinskega življenja. Zavedam se, da sem odgrnila zaveso le za hip in da je še 

veliko za storiti. Zato bom po končanem izobraževanju metodo uporabljala še naprej in se udeleževala 

postavitev. 

Za konec je zanimiva osebna izkušnja z letošnjega popotovanja po Skandinaviji. Potovanje je potekalo 

nekoliko drugače, saj sem v svoji navigaciji na naši poti poskušala zaupati sistemu. Nič nisem dosti 

načrtovala vnaprej. Veliko sem opazovala svoja družinska sopotnika kot tudi okolico. Zanesla sem se 

na svoje občutke in signale, ki sem jih na poti dobivala. Od njiju in okolice. Če smo zgrešili začrtano pot 

ali predolgo postali na določenem mestu, sem vzela to z namenom, da moramo videti še nekaj.  
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Če smo zamudili karte za kakšen muzej, verjetno za nas ni bil pomemben. Če smo spremenili načrte, 

smo doživeli nekaj, česar sicer ne bi, pa je bilo za nas pomembno.  

Potopis pa letos vsebuje veliko več občutkov in osebnih razmišljanj, zgodb, spominov, ki so se mi 

porodili, ko smo potovali. Na pot sem poleg gradiva izobraževanja sistemskih postavitev vzela le 

zbirko dela knjig  Paola Coelha, ki sem se jo odločila v celoti prebrati. In znan pisatelj je letos dobil 

»naključno« v knjigah Hipi, Magov dnevnik in Alef povsem nove razsežnosti.  

Zanimivo je, da sem iz njegovega kupa povsem nezavedno za potovanje izbrala ravno 3 njegova dela, 

kjer opisuje svoje poti, ki so mu vsaka po svoje spremenile življenje: popotovanje proti Nepalu, pot po 

Jakobovi poti v Španiji (ki smo jo že prevozili tudi z avtodomom) in popotovanje s transibirsko 

železnico. Pomen izbire verjamem, da bom še izvedela. 

Če bi govorila o sistemskih postavitvah, bi za konec izbrala naslednji odlomek iz knjige Hipi, zanimive 

pripovedi iz njegovih mladostnih let, ko je po naključju odšel na pot v Nepal: »Če se boš prepustil 

Veliki Tišini, se boš učil od nje. Možno jo je prevesti v besede, ker takšna je njena usoda, ampak ko bo 

prevedena v besede, ne poskušaj pojasnjevati Skrivnosti sebi in drugim, le poskrbi, da jo bodo ljudje 

spoštovali. Nauči se hoditi v puščavi. Govori s svojim srcem, a ne poskušaj koga prepričevati, zadovolji 

se s tem, da boš sledil svoji usodi brez strahu ali pa celo z njim – samo hodi po svoji poti. Spoštuj 

zgodovino in se ji zahvali za vse izkušnje. Padec je del poti in vsak se mora naučiti vstati sam …« 

 

Margareta Guček Zakošek :« Margareta Guček Zakošek sem po  izobrazbi 

univerzitetna diplomirana biologinja in magistrica ekonomskih znanosti, ki jo je v 

študijskih letih vodila predvsem želja, biti povezana z naravo in vsemi živimi bitji. 

Profesionalna pot me je po študiju zapeljala v management, v strateški marketing 

in prodajo, vodenje ljudi ter timov. Trenutno sem direktorica večjega javnega 

zavoda V RS, v prostem času pa še vedno veliko energije namenjam izobraževanju 

na področju komunikacije in moderiranja skupin. Rada tudi potujem in hodim v 

hribe.  
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- POSTAVITEV JE BILA EDEN NAJBOLJ ŠOKANTNIH DOŽIVETIJ ZADNJIH LET 

 

Mojca Justin: »Vesela sem bila, ko so mi pred dobrima dvema letoma v službi zaupali novo nalogo; 

direktor podjetja za Slovenijo je po večmesečni bolezni (izgorelost in težave na srcu) dal odpoved in 

zdelo se jim je idealno, da me postavijo na to mesto. Meni pa tudi. 30 ljudi je ravno prav velika ekipa, 

procese že dolga leta poznam, v branži sem praktično doma, zadnja 4 leta dela na globalnem nivoju te 

družbe pa so mi dala dovolj globok vpogled v delovanje tega podjetja, da sem se počutila domače.  

Vedela sem, da je motivacija ljudi na dnu, da je strah prisoten po celi organizaciji, večjega 

nezadovoljstva še nisem doživela. Vse to so bile moje ključne naloge, ob katerih sem si zastavila glavni 

cilj, da naredimo veliko boljši rezultat (dobiček in rast poslovanja), kot ga je katerakoli lokalna 

podružnica te korporacije do sedaj. Skratka, to bo rekordno leto. 

 

Odločila sem se, da naredim to »postavitev« 

 

Vse je teklo lepo, dokler mi ni neposredno nadrejeni začel novačiti ljudi v ekipo: svojo hčerko, svojega 

prijatelja, ženo svojega prijatelja. Ko mi je za vodjo prodaje predlagal sodelavca svojega prijatelja, sem 

se ustavila in globoko vdihnila; kaj naj storim, kaj je prav. Kolegica seveda ni vedela, kako naj to rešim, 

me je pa povabila, da pridem situacijo postavit na njihove vaje za moderatorje organizacijskih 

sistemskih postavitev. Nisem imela pojma, o čem govori, in mogoče sem se ravno zato odločila, da 

naredim to »postavitev«. 

Postavitev je bila eden najbolj šokantnih doživetij zadnjih let. Predstavniki so neverjetno popolno 

izražali stanje in občutke elementov. Stavki, ki so jih izrekli, so bili do besede taki, kot so mi jih 

povedale stranke in partnerji. A vseeno me je slika situacije presenetila in tudi rešitev, kdo je najbolj 

primeren za vodja prodaje, je bila proti mojemu razmišljanju. 

Kakorkoli, rešitve, ki se je pokazala kot najboljšo, nisem mogla speljati, ker je moj nadrejeni vztrajal pri 

svojih prijateljskih navezah. Če bi mu nasprotovala, bi najbrž morala oditi s položaja.  

Tako sva naredila kompromis, da ta oseba začne kot vodja oddelka 6 mesecev poskusno, potem pa se 

skupaj odločiva glede na njene rezultate. Po dveh mesecih so sodelavci s tega oddelka družno prišli k 

meni in me prosili, naj  osebo fizično odstranim iz njihove pisarne, ker ne morejo delati. Očitali so ji 

lenobo, pokroviteljstvo, neznanje in nesposobnost ob tem, da jim stalno gleda pod prste za 

nepomembne zadeve. Tudi rezultati so bili krepko pod pričakovanimi in še bolj pod preteklimi.  
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Takrat sem se spomnila na postavitev. Kako se je vse potrdilo! Pokličem kolegico, kje se da kaj več 

zvedeti o postavitvah in kdaj je kakšen trening. Žal nisem nič uporabnega izvedela, me je pa poklicala 

prijateljica, naj grem z njo na dinamiko družine. Spet nekaj, kar mi nič ne pove, a dovolj, da me zanima 

in grem. Tako sem spoznala še eno metodo družinskih sistemskih postavitev.  

A očitno lekcija z vodjo oddelka še ni bila dovolj močna, delo sem nadaljevala in poslovanje peljala 

proti zastavljenim ciljem – da naredim rekordno leto korporacije. 

In sem ga, v vseh pogledih. Nato sem čakala na dogovorjeno nagrado. Namesto tega me po 

enotedenskem dopustu pričaka odvetnik družbe s krivdno odpovedjo.  Kaj se dogaja? Nasprotovala 

sem, pregledovala rezultate, dokazovala nasprotno. Seveda se tudi glasno razjezila, zanikala in se 

želela maščevati; rekla sem si, da bom najela najhujšega odvetnika. Potem me je vseeno zajel občutek 

krivde in sem pregledovala, kaj sem storila narobe. Postalo me je strah, kako in kaj bom naprej. Tudi 

jokala sem. In jokala sem dolgo, nekaj mesecev. Potem sem se racionalno odločila, da tako ne morem 

naprej, da moram nazaj v posel, poiskati službo ali ponovno zagnati svoj posel svetovanja. In glej ga 

zlomka, po nekaj poslanih prijavah na razpis, sem zbolela. Položila sta me gripa, nato pljučnica in še 

zobobol. Trije tedni v postelji, v vročini in bolečinah. Pa kaj se dogaja? Bom sploh še kdaj kaj ustvarila, 

delala? In kaj bom delala? Sem na pravi poti? 

 

Vedela sem, da sem končno na pravem mestu 

 

Moja kolegica ni pozabila name in me je ravno takrat pritegnila, da se začenja izobraževanje za 

moderatorje sistemskih organizacijskih postavitev. Prijava je bila sicer zaključena, a je rekla naj kar 

pokličem Natašo Čebulj in se dogovorim. Od prvega dne treninga dalje sem vedela, da sem končno na 

pravem mestu. Stvari, ki nam jih je Nataša razlagala, kazala, nudila prostor, da smo jih čutili, so bile 

meni znane in blizu. Bile so moje od nekdaj, a zakopane nekje globoko in malo pozabljene. To ni bil 

običajni študij, ko ti na predavanju težke veke padajo na mizo, monotoni stavki predavatelja se 

zgubljajo v mučni tišini predavalnice, zapiski so nečitljivi in ob prebiranju ne sestavijo celote.  

Z Natašo so nam ure prehitro minevale ob zaznavanju sistemov, učenju naravnih stvari in zlasti ob 

spoznavanju samih sebe. Vzorci in prepričanja so leteli skozi okno učilnice, da je kar pokalo in bobnelo. 

Zavedale smo se programov, po katerih delujemo in se odločamo, vzrokov in posledic, zlasti pa 

povezanosti in soodvisnosti vsega z vsem, tudi nas.  

Poslovni svet se mi je sestavil v logično celoto, povezano z okoljem, socialnim svetom, soodvisnostjo 

ljudi, ki v službe prinesemo vso svojo družino (primarno, sekundarno, izkušnje naših pradedov, 

prelomne zgodovinske in družinske dogodke).  
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Na poslovanje vpliva prostor z zapisanimi dogodki, ki so jih povzročili tako človek kot narava, pretekli 

dogodki – vse to prek načel sistema poskrbi zato, da nič ni pozabljeno, da je ravnovesje med dajanjem 

in prejemanjem in da je upoštevan red hierarhije in zgodovine. 

In tako sem tukaj: na mednarodnem treningu za sistemski pogled v delovanje in vodenje organizacij 

po metodi Berta Hellingerja. Pred nami je peti, zadnji modul. In tečajnice smo si enotne, da si želimo 

nadaljevati. Ne vem, če bo to moj nov poklic ali le občasno delo. Eno je gotovo, naredila sem ogromen 

korak na bistvenem življenjskem področju: JAZ SEM – kakovost bivanja, sprejemanje življenja, 

dojemanju sveta (vsega, kar je in s čemer smo tesno povezani) ali narave, vesolja ... – Vse, kar je. In tega 

mi ne more nihče vzeti. Kaj bom s tem naredila, je moja odgovornost. In ni majhna . 

 

Sistemski pristop vedno bolj uporabljam 

 

Postavitve ne samo, da priporočam, o njih pišem in objavljam prispevke v svoji mreži z namenom, da 

se še bolj uveljavijo v slovenskem in širšem poslovnem prostoru. Sistemski pristop vedno bolj 

uporabljam v svojem poslu in zasebnem življenju. Skoraj celo svojo kariero delam v panogi 

informatike – delam z analitičnimi metodami in orodji, da bi z njimi podjetja izboljšala svoje 

poslovanje, in dosegla boljše rezultate. Zdaj spoznavam, kako lahko sistemski pogled hitro najde pravo 

rešitev. 

Zavedanje neločljivosti, povezanosti in soodvisnosti me spremlja na vsakem koraku. Na osebnem 

področju mi omogoča, da sledim sebi in ob tem ne pozabim na druge. Na poslovnem področju mi 

pomaga, da napredujem in zadovoljno služim. 

Spoštovanje, hvaležnost in ponižnost – pojmi, ki sem jih včasih, seveda, razumela (z glavo), so zdaj 

občutki v več dimenzijah. In kako prav mi pridejo v prav vsaki situaciji! 

 

 

 

Mojca Justin : “ Sem Mojca Justin, mama, žena in podjetnica – ne nujno v tem 

vrstnem redu. Sicer diplomirana ekonomistka, podjetnica, športnica in strastna 

jadralka, z dušo med morjem in gorami, z nogami trdno na tleh, a znam leteti med 

oblaki in zvezdami. Kandidatka za moderatorko organizacijskih sistemskih 

postavitev.«  
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA V SEPTEMBRU  2019 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ORGANIZACIJSKE POSTAVITVE – Sistemsko doseganje 
ciljev in uvajanje sprememb z organizacijskimi 
postavitvami 
Ljubljana, 6. september 2019  
Velikokrat se nam zgodi nepredvidena sprememba, ko začnemo izvajati 
nove cilje, projekte, naloge – kot, da se zatika  – kljub skrbnemu 
načrtovanju in analizam imamo občutek, kot, da nas nekaj 
nepojasnjenega “drži nazaj”, da se težko odločamo kako naprej. 
Strokovnjaki za organizacijske postavitve so ugotovili, da so mnogokrat v 
ozadju skrite dinamike, ki onemogočajo tok uspeha in naše učinkovito 
odločanje in le-te postanejo vidne, ko na aktualno situacijo pogledamo s 
sistemskega zornega kota – z organizacijsko postavitvijo. Tako dobimo 
ključne korake v včasih navidez povsem “meglenih” primerih, kako iti 
naprej. 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 
                                                                                                                                         
 
 
UVODNI SEMINARJI POSTAVITEV DRUŽINE 
MALE POSTAVITVE DRUŽINE 
Ljubljana,  11. september 2019 v Ljubljani in 27. 
september v Mariboru 
Uvodni seminar in Male postavitve družine so namenjeni tistim, ki želijo 
spoznati fenomenološko metodo in se prepričati, ali je ta način dela 
primeren zanje. Na seminarju predstavimo metodo in naredimo primer 
ali dva s postavitvijo.  
Več na: www.sistemske-postavitve.com 

 
 
 
 
POSTAVITEV DRUŽINE V LJUBLJANI– Izgorelost – 
Možne poti do zdravja in vitalnosti – Kaj nam kažejo 
bolezni, odvisnosti v družini? 
Ljubljana, 19. september 2019 
Postavitev družine razrešuje odnos s samim seboj (zdravje), odnos s 
starši, z otroki, s partnerjem, odnos z vsemi, ki pripadajo družini. Metoda 
Postavitev družine je posebna metoda, ki temelji na dejstvu, da je 
uspešna šele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim družinskim 
sistemom. Namenjena je iskanju rešitev, ki so povezane s težavami v 
družini. Za udeležbo na delavnici je zaželeno, da se nariše družinsko 
drevo. 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 

 
 
 

 
 
POSTAVITEV DRUŽINE V MARIBORU 
Ljubljana, 28. september 2019  
Postavitev družine razrešuje odnos s samim seboj (zdravje), odnos s 
starši, z otroki, s partnerjem, odnos z vsemi, ki pripadajo družini. Metoda 
Postavitev družine je posebna metoda, ki temelji na dejstvu, da je 
uspešna šele takrat, ko smo v slogi in soglasju s svojim družinskim 
sistemom. Namenjena je iskanju rešitev, ki so povezane s težavami v 
družini. Za udeležbo na delavnici je zaželeno, da se nariše družinsko 
drevo. 
Več na: www.sistemske-postavitve.com 
 

https://sistemske-postavitve.com/dogodek/sistemsko-dolocanje-in-doseganje-ciljev-3-2/?t=1557469800
http://www.sistemske-postavitve.com/
http://www.sistemske-postavitve.com/
http://www.sistemske-postavitve.com/
http://www.sistemske-postavitve.com/
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 
 

 

V naslednji številki Sistemskih zavedanj bomo govorili o tem kako biti delovno uspešen in srečen v družini 

in kako nam pri tem lahko pomagajo sistemske postavitve.  

 

 

 

Foto: Pixabay 

 

 


