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“Kdor jemlje od svojih staršev, je majhen in se vede, kot da je majhen.
Kdor se do staršev vede kot velik, ne jemlje, kar mu podarjajo.
In to mu kasneje manjka.
Kdor vzame od svojih staršev, reče, jaz sem majhen in vi ste veliki.
Ko potem to, kar je dobil od staršev, deli naprej, postane velik.
Če ostane majhen, ne more dati naprej.“
Bert Hellinger v knjigi Ljubezenske zgodbe
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V kontekstu družbene odgovornosti (zmanjšanje stroškov, onesnaževanja okolja) so novice v elektronski obliki. Za vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji.
Mnenja avtorjev niso nujno tudi mnenja uredništva. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem
uredništva.
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I. UVODNIK
Pozdravljeni drage bralke in bralci,
pred vami je nova, 19. številka mesečnika Sistemska zavedanja, ki ga izdajamo na Inštitutu za sistemske
postavitve. Za ustanoviteljico in direktorico Inštituta za sistemske postavitve Natašo Čebulj in
sodelavkami je uspešno zaključena mednarodna konferenca o sistemskih postavitvah v organizacijah in
podjetjih IOCTI 2018 na Bledu, kjer so predavali pionirji, ki so metodo postavitev družine, očeta metode,
Berta Hellingerja, pred skoraj dvajsetimi leti prenesli v organizacije in podjetja. Tako smo se lahko
udeležili delavnic pionirjev Guntharda Webra,

Jan Jacoba Stama, Cecilia Fernandeza Regoja, Inse

Sparrera in Matthiasa Varga von Kibéda, ki so pred skoraj dvajsetimi leti začeli uvajati metodo
sistemske organizacijske postavitve. Udeležili smo se tudi zanimivih delavnic drugih predavateljev in
spoznali primere dobrih praks, kjer so s pomočjo metode sistemskih postavitev prišli do rešitve nekega
problema, do sprememb v organizacijah in podjetjih ter drugo. Posebej zanimivo se je bilo udeležiti
delavnic pionirjev. Zame je bila zelo zanimiva izkušnja pri Gunthardu Webru, kjer smo videli, kako se v
družinskem podjetju prepletata dva sistema, družinski in poslovni, ki ju praktično ni mogoče ločiti. Ob
opazovanju njegovega dela sem opazila, kako se prepletata družinsko in poslovno polje in da mu pri tem
zelo pomagajo znanje in dolgoletne izkušnje, ki jih ima s postavitvijo družine in sistemskimi
postavitvami v organizacijah in podjetjih.
Poudaril je, da je zelo pomembno, da se tako v družini kot v podjetju
in organizacijah, če hočemo, da se razvijajo, da gredo naprej in da so
uspešni, spoštuje zgodovina, hierarhija in vrstni red. Torej, da je tisti,
ki je prišel prvi,

res prvi, v smislu spoštovanja do njega

in

njegovega dela. In da je pri postavitvah pri podjetjih in organizacijah
zelo pomembno, da se ve, kdo je dal idejo za ustanovitev podjetja, in
da nanj, tisti, ki, pridejo za njim, gledajo z iskrenim spoštovanjem.
Na IOCTI 2018 mi je bilo zanimivo spoznati tudi druge, mlajše
predavatelje, ki so nam pokazali, kje vse je mogoče uporabiti metodo
sistemskih postavitev, in sicer v šolskem sistemu, na policiji,
na kmetiji ... skratka povsod, kjer si ljudje želijo napredka in jim
sistemsko energetsko polje pokaže, kakšna je pot, ki naj ji sledijo.
Če se odločijo za rešitev, ki jo je pokazalo sistemsko polje,
je njihova odločitev. In ravno zato, ker nam polje pokaže, mi pa
imamo možnost odločitve, je metoda sistemske postavitve tako zelo
dragocena.

Damijana Žišt
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II. IZJEMNA PRILOŽNOST ZA ORGANIZACIJE IN VODSTVENE DELAVCE

Foto: Pixabay

V organizaciji Inštituta za sistemske postavitve iz Ljubljane, ki ga vodi Nataša Čebulj, je na Bledu
od 7. do 14. oktobra 2018 potekal velik mednarodni dogodek, namenjen zaposlenim v podjetjih, javnem
sektorju, organizacijam in različnih projektih. Dogodek ali usposabljanje IOCTI 2018, ki je bil
organiziran že osmič, prvič v Sloveniji, je pomenil celovit program usposabljanja z inovativnimi
sistemskimi orodji za uporabo pri svetovalnih dejavnostih, načrtovanju upravljanja sprememb in
razvojnih procesih v podjetjih, ustanovah, skupinah in posameznikih.
Udeležilo se ga je več kot osemdeset udeležencev iz več kot tridesetih držav sveta. Ustanovitelj tega
usposabljanja je Jan Jacob Stam iz Inštituta Bert Hellinger – Nizozemskem, ki je IOCTI prvič organiziral
2004 v Amsterdamu in od takrat se na vsaki dve leti dogodek organizira v drugi državi.
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Sistemski pristop že mnoga leta uporabljajo svetovno znana podjetja
Inštitut za sistemske postavitve v Sloveniji se ukvarja s sistemskimi postavitvami v organizacijah ter
izobraževanji, treningi in delavnicami, namenjenim organizacijam, podjetjem ter posameznikom.
Nataša Čebulj nam je povedala, da so se na omenjenem usposabljanju IOCTI 2018 udeleženci lahko
seznanili s tem, kako uvesti organizacijske postavitve kot uspešno orodje pri uvajanju sprememb v
poslovno okolje, javni sektor in ostale družbeno odgovorne projekte.
Na IOCTI 2018 so bili predstavljeni tudi primeri dobrih praks doma in v tujini, kjer odgovorni pri svojem
delu uporabljajo sistemski pristop kot eno izmed metod, ki nam lahko pomaga pri izboljšanju
poslovanja podjetja, odnosom s sodelavci in strankami ter drugo.
Nataša Čebulj pravi, da omenjen 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 se vedno
ponavljajočih težav v organizacijah.
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.
Metoda izhaja iz metode Berta Hellingerja, ki so jo Gunthard Weber, Jan Jacob Stam ter drugi
strokovnjaki integrirali na področje organizacij.
Osnovna predpostavka te metode je, 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," še pravi ustanoviteljica in direktorica Inštituta za sistemske postavitve Nataša
Čebulj.
Slovenski primer dobre prakse
Na Bledu je bil v okviru IOCTI 2018 predstavljen tudi slovenski primer z naslovom Kako lahko
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organizacijske postavitve in sistemski coaching učinkoviteje pomagajo pri iskanju zaposlitve ali
ustvarjanju lastnega posla (Projekt Model M za mlade nezaposlene), ki sta ga izvedli Nataša
Čebulj in Anita Hrast. Delavnica je bila zelo dobro sprejeta, udeleženci so bili navdušeni nad slovenskim
modelom. Nekateri udeleženci iz Amerike so bili tako navdušeni, da bi ga radi prevzeli tudi v nekaterih
njihovih državah, so povedali. Zanimivih je bilo tudi več drugih primerov, na primer danski, ki govori o
uporabi sistemskih postavitev v danskih šolah, primer iz Latvije z naslovom Sistemski projekt latvijske
državne policije: vzorci, ki pritegnejo vzorce ter drugi.
Zato je bilo takšno usposabljanje, kot je bilo na Bledu, izjemna priložnost za vse organizacije in njihove
vodstvene delavce, da so lahko spoznali svetovno priznane strokovnjake s tega področja, kot so pionirji
na tem področju, Gunthard Weber, Jan Jacob Stam, Cecilio Fernandez Regoj, Inso Sparrera in Matthiasa
Varga von Kibéd, ki so pred skoraj dvajsetimi leti začeli uvajanja metodo sistemske organizacijske
postavitve. Naslednji IOCTI 2020 bo znova na Nizozemskem, kjer je Jan Jakob Stam začel prvi IOCTI.

Foto: Inštitut za sistemske postavitve

Sodelavke Inštituta za sistemske postavitve, njegova ustanoviteljica Nataša Čebulj in Gunthard Weber. Od leve proti desni;
Janja Rebolj, Gunthard Weber, Nataša Čebulj, Damijana Žišt in Katja Greif.
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III. IOCTI 2018 BLED
- KAKO SE JE PRAVZAPRAV ZAČEL PROJEKT IOCTI 2018 SLOVENIJA?

Foto: Inštitut za sistemske postavitve

Od desne proti levi Gunthard Weber, Jan Jakob Stam, Nataša Čebulj, Inssa Sparrer, Matthias Varga von Kibéd in
sodelavke Inštituta za sistemske postavitve.

Nataša Čebulj: “Zame je prav posebna čast, da smo lahko v okviru Inštituta za sistemske postavitve
skupaj s sodelavkami organizirali dogodek IOCTI 2018.
Kako se je pravzaprav začelo? Jeseni 2015 sem se udeležila delavnice Carole Castillo s področja
rekonstruktivnih postavitev, ki jo je organiziral Jan Jacob Stam, moj učitelj in ustanovitelj Inštituta Berta
Hellingerja na Nizozemskem. Na tej delavnici je prišlo do uvidov, kako pomembna sta dežela in zemlja,
na kateri organiziramo sistemske postavitve.
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Takrat sem izpostavila, kako je naša Slovenija, božji dar, majhen "košček" zemlje, ki zajema vse tipe
geografskih področij (gore, hribovje, planote, kraški svet, obmorski svet ...). To povzroča, da smo ljudje
lahko hvaležni, da imamo vse naravne darove, a hkrati kaže našo različnost.
Slovenija je torej kot križišče na sredini med severom in jugom Evrope ter vzhodom in zahodom.
Predlagala sem, da bi lahko bila iz tega vidika zelo dobra gostiteljica različnih držav. Priznam, da se tedaj
nisem zavedala, kaj takšna organizacija pomeni.
Kasneje sem na to malce pozabila in ko je Jan Jakob s svojo ženo Bibi prišel poleti leta 2016 na dopust v
Kobarid, sta padla predlog in njegova odločitev, da mi zaupa, da organiziram IOCTI 2018, kar je bilo
napovedano novembra na dogodku IOCTI 2016 v Urugvaju.
Imam kar nekaj izkušenj z vodenjem organizacije večji dogodkov, ko sem bila še zaposlena v večjem
mednarodnem podjetju.
Treba je priznati, da je bilo to čisto nekaj drugega. Najtežji sta bili komunikacija in usklajevanje različnih
želja s celega sveta. Tukaj me je moja želja vsem ustreči, večkrat spravila v stisko.
Najprej usklajevanje vsebin in programa z 20 predavatelji iz 16 različnih držav in narodnosti ter nato
usklajevanje želja več kot 65 udeležencev iz 40 različnih držav.
Brez sodelavk Janje Rebolj, ki je skrbela za komunikacijo s predavatelji, Urshe Fister, ki je bila odgovorna
za komunikacijo z udeleženci, Katje Greif, ki je skrbela za promocijo in marketing dogodka, Damijane
Žišt, ki je bila odgovorna za sponzorje, ter Irene Rezec, ki je skrbela za internetne strani, tega ne bi
zmogla. In kako zelo je bila Ljoba Jenče, slovenska narodna umetnica, ki je na IOCTI 2018 predstavila
slovenske običaje skozi slovenske ljudske pesmi, prava ambasadorka Slovenije.
Projekt “Slovenia“
Posebej se moram zahvaliti tudi Aniti Hrast, direktorici Inštituta za družbeno odgovornost, ki je
integrirala sistemske postavitve v projekt Model M za mlade – karierni model za lažjo pridobitev
zaposlitve. Z njo sva skupaj predstavili slovenski projekt, kako mladi uporabljajo organizacijske
postavitve za bolj učinkovito iskanje zaposlitve in ustvarjanje svojega posla.
Zame je bilo zelo ganljivo, ko je udeleženka, kolegica Jessica iz ZDA, zelo prepričljivo zatrdila, da je to
eden redkih zelo praktičnih modelov, ki ga bo lahko zelo hitro integrirala v svoji državi. Poimenovala ga
je kar projekt "Slovenia". Z njo smo še naprej v stiku.
Še posebej se zavedam pomembnosti tega, da smo imeli priložnost gostiti pionirje organizacijskih
postavitev, ki jih še niti sama nisem imela priložnost srečati v živo, eden takih je Gunthard Weber, ki je
prvi začetnik uvedbe sistemskih postavitev v organizacijah.
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V okviru IOCTI je predstavil, kako sta družinska dinamika in organizacijska dinamika v družinskih
podjetjih zelo povezani, in če ne spoštujemo obeh, gre podjetju zelo težko.
Prav tako sem prvič spoznala Insso Sparrer in Matthiasa Varga von Kibéd.
Večkrat sem se udeležila delavnic njunih učencev in imela sem kar malo treme pred njima, vendar je bil
stik z njima popolnoma nekaj drugega, kot sem pričakovala. Zelo sem hvaležna za to srečanje.
Bilo mi je, kot bi končno prišla domov. Njuna toplina, in ljubezen do lastnega dela in udeležencev, sta me
zelo ganila. In še posebej, ko je Matthias Varga von Kibéd izrazil svoje občudovanje do Slovenije in
slovenskih umetnikov s svojim recitiranjem Prešernove pesmi v slovenskem jeziku: kar spravil me v jok
ganjenost. Takrat sem se zavedala, kaj me je vodilo, da organiziram IOCTI 2018; da v zdravilno Slovenijo,
svojo domovino, povabim ves svet, da se pozdravi in poveže v nekaj novega.
IOCTI 2018 smo začeli s sadeži narave, ki nam jih ponuja narava in jih vzgojimo tudi sami. In ko sadeže
použijemo in odslužijo svojemu namenu, znova postanejo semena za nove sadeže.
Prav tako smo na dogodku IOCTI 2018 predstavili veliko sadnih dreves in sadežev – "projektov", ki so
hkrati postali semena za nove projekte po vsem svetu. IOCTI 2020 se vrača nazaj domov na
Nizozemsko, kjer se je začel. In iskreno si želim, da bi se tam predstavilo čim več sadežev, ki bodo zrasli
iz semen IOCTI Slovenija. Nam, v Sloveniji, pa se že razvija seme o združenju organizacijskih postavitev
na Balkanu.“
- MENIM, DA SE BO METODA UPORABLJALA IN DA IMA PRIHODNOST

Jan Jacob Stam pravi, da v prihodnosti ne vidi zelo velikega razcveta sistemskih postavitev v podjetjih
in organizacijah, saj ni za pričakovati, da bodo metodo podjetniki množično začeli uporabljati.

Foto: Inštitut za sistemske postavitve
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»Vendar menim, da se bo metoda uporabljala in da ima prihodnost. Pokaže nam mehanizme delovanja
sistemov v organizacijah in podjetjih, tako v ustaljenih podjetjih, start-upih, družinskih podjetjih …
Da bi klienti lažje razumeli, kaj so sistemske postavitve in kako jim lahko pomagajo v organizacijah in
podjetjih, bo treba več delati v strokovnih timih vodstvenega kadra, z zaposlenimi v podjetju in
socialnimi mrežami. Glede prihodnosti IOCTI, ki sem ga začel pred štirinajstimi leti, lahko rečem, da se je
IOCTI skozi leta spreminjal, glede na potrebe uporabe metode sistemske postavitve v družbenih okoljih.
Vprašanje, ki si ga postavljam iz srca – kakšna je prihodnost IOCTI, za zdaj še nima odgovora. Mogoče je
čas, da IOCTI, kot je zdaj, zaključimo, in začnemo na novo.
Lahko pa hodimo še naprej po isti poti kot do sedaj, se prilagajamo izzivom iz družbenega okolja in
spremljamo spremembe, ki nedvomno sledijo v naši družbi.«

- POSTAVITVE SO NEKAJ NARAVNEGA
Matthias Varga von Kibéd in Insa Sparera:

Foto: Inštitut za sistemske postavitve

Predavatelji in učitelji (od leve proti desni), Vedran Kraljeta, Matthias Varga von Kibéd, Elena Veselago, Insa Sparera in Nataša
Čebulj.

Matthias Varga von Kibéd: »Zame je bil IOCTI 2018 na Bledu nekaj izjemnega, v čudovitem okolju,
kjer se je čutila povezanost ljudi in narave, kar se mi je zdelo veliko bolj pomembno kot same vsebine
delavnic. Tukaj smo govorili v več jezikih, veliko se je prevajalo. Sam sem včasih na delavnicah razumel
tudi jezik, ki ga sicer ne razumem, saj sem bil povezan z energijskim poljem in udeleženci, s katerimi
sem delil svoje znanje in izkušnje.
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In to se mi zdi nekaj čudovitega, nekaj, kar nam lahko prinesejo sistemske postavitve. Izjemno sem
vesel, da sem spoznal gospo, ki nam je predstavila zgodovino Slovenije skozi pripoved in pesem (Ljoba
Janče, op. av.) in da ste Slovenci imeli kralja Matjaža, ki mu je ime kot meni.« Ljoba Jenče, ki ohranja in
širi slovensko pesem ter pripoved, je s svojim nastopom otvorila in zaključila konferenco in zelo
navdušila tudi Inso. Matthias glede prihodnosti sistemskih postavitev pravi: »Ker so postavitve nekaj
zelo naravnega, verjamem, da je pred njimi velika prihodnost.«

IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE
Po končanem IOCTI 2018 na Bledu smo zbrali tudi nekaj vtisov slovenskih udeležencev. Z nami so jih
delili Borut Bundara, Helena Jurca, Alenka Tomšič, Marko Škerl, Katja Greif, Suzana Javeršek in
Anita Hrast.
- GRE ZA ZAVEDANJE, DA JE NEKAJ V SISTEMU “PRIŠLO DO KONCA“
Borut Bundara: “V splošnem so mednarodni seminarji lepa priložnost za srečanje z ljudmi z vsega
sveta, ki ustvarjajo na nekem področju. Običajna težava v povezavi s seminarji na svetovni ravni je, da
potekajo v oddaljenih krajih, zato je udeležba povezana z velikimi potnimi stroški.
Dogodek IOCTI je priložnost za srečanje z ljudmi z vsega sveta, ki delujejo na področju organizacijskih
postavitev. IOCTI 2018 je potekal na Bledu, zato je bila to, vsaj kar zadeva potne stroške, idealna
priložnost za udeležbo ljudi iz Slovenije in bližnje okolice. O tem, da je bila Nataši Čebulj dodeljena
organizacija IOCTI 2018, sem bil seznanjen že jeseni 2016. Takrat sem bil prepričan, da se bom
seminarja udeležil. Žal mi redne obveznosti niso dopuščale udeležbe na celotnem seminarju, zato je bila
zelo dobrodošla odločitev organizatorjev, da omogočijo udeležbo tudi po dnevih. Zaradi le enodnevne
udeležbe nisem mogel izkusiti vseh dogodkov. Pri odločitvi, katerega dne naj se udeležim in katera
predavanja naj izberem, sem sledil premisleku, kaj mi lahko najbolj pomaga pri mojem delu. Po naslovu
sta me pritegnili predavanji (delavnici) Jana Jacoba Stama, ki sta bili v ponedeljek, 8. oktobra 2018.
Dopoldansko predavanje je bilo naslovljeno: “Planned Future, Emerging Future, Emerging Past, Ba and
Ya.“ Naslov popoldanskega predavanja pa je bil: “Leadership, change and transformation, seen from a
systemic Perspective.“
Spremembe in transformacije v poslovnem svetu
Obe predavanji sta bili zelo zanimivi. Osebno se me je sicer bolj dotaknila vsebina drugega predavanja,
ker je zelo povezana z aktualnim problemom v mojem poslovnem okolju. Predavatelj je govoril o
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spremembah in transformaciji v poslovnem svetu. Pojasnil je bistveno razliko med spremembo in
transformacijo. In sicer da je po spremembi možna vrnitev v predhodno stanje, medtem ko je
transformacija nepovraten proces.
Predavatelj je iz svojih poslovnih svetovanj na Nizozemskem navedel primere treh večjih sistemov
(gasilstvo, zdravstvo in šolstvo), v katerih so zaznali potrebo po transformaciji. Zanimivo je, da so v
stanju, ko čutijo, da je nečemu prišel konec. Ne vedo še, česa je konec oziroma kaj se približuje svojemu
koncu, zato tudi nimajo predstave, v kaj naj bi se sistem transformiral.
Od omenjenih sistemov imamo vsi izkušnje s šolstvom, zato se lahko vsak od nas zamisli, če šolstvo v
obliki in načinu kot smo ga izkusili in ga poznamo, še ustreza potrebam izobraževanja in usposabljanja
prihajajočih generacij za današnje in bodoče življenjsko okolje. V povezavi s predstavitvijo mi je ostalo v
spominu večkrat ponovljeno predavateljevo vprašanje: “What comes to the end?“
Predavanje me je nekoliko “pomirilo“ zaradi splošnega sporočila, da je veliko ljudi s podobno težavo, kot
je moja. Gre za ugotovitev oz. zavedanje, da je nekaj v sistemu “prišlo do konca.“ Sledi spraševanje, česa
je konec. In če je prepoznano tisto, čemur je prišel konec, sledi razmišljanje, kaj storiti, da zaradi konca
enega dela sistema ne bo vzet konec celotnega? Kaj storiti, da sistem preživi? Preživetje je mogoče
doseči s spremembami, a te včasih zgolj podaljšajo življenje sistema, sam pa v podaljšanem času le
životari. Zgolj preživetje v pomenu životarjenja ne sme biti dolgoročni cilj poslovnega sistema.
Pomembno vprašanje je, kaj storiti, da bo sistem prešel (se transformiral) v novo razvojno etapo oz. v
novo življenjsko obdobje organizacije (podjetja).
V povezavi s šolskim sistemom si lahko predstavljamo, da je močno upadla potreba po tem, da učitelji
posredujejo podatke učencem. Današnja tehnologija omogoča enostaven dostop do informacij
(podatkov) kadarkoli in kjerkoli, zato ni potrebe po pomnjenju podatkov. Žal baze podatkov vsebujejo
tudi nepopolne, napačne, zavajajoče in lažne informacije (podatke). Še nikoli v zgodovini ni bilo tako
enostavno priti do informacij, kot je to mogoče danes. Pa kljub temu morda nikoli v zgodovini ni toliko
ljudi živelo v zmoti (bilo napačno informiranih), kot jih (nas) je danes. Če je izčrpana potreba po
posredovanju informacij (točnih podatkov) učencem, je vprašanje, kakšna je nova vloga učiteljev ali
šolskega sistema.
Morda je nova vloga šolstva naučiti mlade ljudi, kako ločiti resnico od laži; kako v množici informacij
(podatkov) prepoznati tiste, ki so resnica. Morda pa je nova vloga šolstva naučiti mlade ljudi prepoznati,
katere informacije sprejeti za resnične, ker bo to ugodno vplivalo na njihovo življenje ali vsaj pomagalo
njihovemu preživetju. Če človek pozna resnico, je sam odgovoren za svoje odločitve in svoja dejanja.
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Če je človek dezinformiran, je lahko v precejšnji meri ali v celoti razbremenjen odgovornosti za svoje
napačne odločitve in dejanja. V okoliščinah, ko je na voljo »več resnic«, je vsakemu posamezniku
prepuščeno, da si izbere sebi všečno “resnico“.
Večina se verjetno odloči za tisto “resnico“, ki jim je najbolj udobna ali priročna za njihovo odločitev o
morebitnem odzivu v obliki ukrepanja ali ignoriranja.
Ob predavateljevem spraševanju “What comes to the end?“, me je prešinila misel, da se za prihajajoče
generacije morda pričakuje, da ne bodo imele potrebe ali želje po resnici. Morda pa je z novo tehnologijo
vzpostavljeno okolje, v katerem je resnica postala obvladljiva, kar je sicer skozi zgodovino stalna želja
ljudi, ki so na oblasti ali želijo priti na oblast.
Čeprav smo ljudje fizično še povsem v materialnem svetu, pa smo miselno vse več v virtualnem
(namišljenem). In namišljen (virtualen) svet pospešeno postaja naša realnost. Morda je v interesu neke
oblasti željne kolektivne vesti, da pri ljudeh usahne potreba po resnici. Prihajajoče generacije posledično
ne bodo imele potrebe po sposobnosti ali zmožnosti, da iz množice informacij oziroma ponujenih
“resnici“ izluščijo resnico. Ljudje bodo lažje vodljivi in bodo zaupali, da nekdo misli za njih.

Konec potrebe po resnici?

Po predavanju sem imel priložnost za krajši pogovor s predavateljem in sem mu povedal, da sem ob
njegovem predavanju pomislil, če ni morda “prišel konec“ potrebi po resnici.
Povedal sem mu, da me na tako misel napeljujejo izkušnje iz mojega poslovnega okolja. Kot primer sem
mu povedal, da se v svojem poslovnem okolju vse pogosteje sprašujem, katera od poslovnih strank sploh
želi vedeti resnico o strokovnem mnenju. Če strokovno mnenje ustreza resničnemu stanju, a je
negativno, pomeni za naročnika težavo, ker se mora o nečem odločiti in ukrepati. Če naročnik lahko
dobi pozitivno strokovno mnenje drugega izvajalca ne glede na to, da gre za enako dejansko stanje, je
tako mnenje naročniku »prijaznejše«. Prijaznejše zato, ker naročniku dopušča, da nič ne ukrene.
Še več, tako mnenje daje naročniku tudi formalno podlago, da ne naredi nič. Tudi v primeru, ko ni
koruptivnega motiva, je za naročnika bolje, da za strokovno mnenje angažira izvedenca, ki “ima
razumevanje“ za naročnikove želje in potrebe. Če so v ozadju koruptivni motivi, pa je resnica vnaprej
onemogočena na način, da resnici zavezan ponudnik ne dobi niti povpraševanja za ponudbo.
Vezano na prihodnost organizacije, ki jo vodim, se sprašujem, kdo v našem poslovnem okolju sploh (še)
želi vedeti resnico. Če ni potrebe po strokovni resnici, ni potrebe in tudi ne naročil za storitev inštituta.
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Posledično ni potrebe in ne možnosti za nadaljnji obstoj inštituta. Z morebitno spremembo cenika
(znižanje cen storitev) inštitut v opisanih pogojih ne bo povečal obsega naročil.
Morebitna sprememba naravnanosti od primarne zavezanosti stroki v naravnanost, da se resnica
prilagodi naročnikovim željam in potrebam, narekuje vsaj zamenjavo direktorja in negacijo izvornega
poslanstva inštituta. Izvorna in minimalna potreba vsake organizacije je obstoj, čeprav zgolj preživetje.
Inštitut je pred pomembno odločitvijo in v izpostavljenem predavanju Jana Jacoba Stama sem dobil
poglobljeno sporočilo in napotek, kako je treba izvesti transformacijo, da bo uspešna.
Seveda pa je povsem v skladu z mojim pričakovanjem, da na predavanju nisem dobil napotka, kakšna
naj bo transformacija po vsebini.“

Borut Bundara: “Sem direktor Inštituta za metalne konstrukcije (IMK), katerega osnovna dejavnost
je projektiranje, tehnično svetovanje in preizkušanje na področju jeklenih konstrukcij. Po naključju
ali ne, sem rojen v mesecu in letu (1955), ko je bil IMK ustanovljen. Dodiplomski študij sem opravil na
gradbeni fakulteti (takrat FAGG) in diplomiral na področju jeklenih konstrukcij. Kasneje sem še
magistriral in doktoriral. Življenjsko dolgoročno pomembna izkušnja je bilo dvoletno (1997–99)
podoktorsko raziskovalno delo na Japonskem, na Mie University, ki ga je financirala JSPS (Japan
Society for the Promotion of Science). Bivanje na Japonskem je bilo zame zelo obogateno tudi z
duhovnimi izkušnjami. Od leta 2005 sem direktor IMK.

- NA KONFERENCI SEM SE NAUČILA OGROMNO NOVEGA
Helena Jurca: “Za udeležbo na IOCTI 2018 na Bledu sem izvedela med svojim izobraževanjem za
moderatorja sistemskih postavitev v organizacijah, ko nam je naša mentorica in učiteljica Nataša Čebulj
predstavila projekt IOCTI 2018. Ker je bil v Sloveniji, se mi je zdela enkratna priložnost, da se ga udeležim
in svoja znanja ter vedenja na tem področju še nadgradim.
Ko sem gledala program konference, se mi je zdelo najdragocenejše, da se na seminarju srečam s pionirji
s tega področja. Različni predavatelji in učitelji, mednarodna udeležba, aktivno delo in sodelovanje so bili
argumenti, ki se jim nisem mogla (niti hotela) upreti.
Zato sem že spomladi potrdila udeležbo na celotnem programu. Lahko rečem, da se je splačalo uskladiti
ostale obveznosti in nameniti teden odkrivanju skrivnosti sistemov in sistemskih postavitev v
organizacijah.
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Želela sem doživeti predavatelje

Moram reči, da so bile vse delavnice na programu zelo zanimive in sem imela težavo hkrati izbrati samo
eno, saj je bil to zame velik izziv. Želela sem doživeti tako uveljavljene predavatelje kot tiste, ki kreirajo
nove projekte. Iz nabora sem izbrala delavnice, ki so jih vodili Jan Jacob Stam, Gunthard Weber, Cecilio
Fernandez Regojo, Juliana Bohórquez Pinzón, Gabriel de Velasco Valenzuela Vazquez, Vedran Kraljeta.
Pri vsebini sem iskala tiste, ki so bolj usmerjene v poslovni svet, gospodarstvo, kjer tudi sama največ
delam. Moram reči, da so me navdušili vsi predavatelji, z nastopom, vsebino, svojo prezenco. In energija,
ki je vladala v skupinah, je bila neverjetna.
Lahko rečem, da sem se na konferenci naučila ogromno novega. Odlično podlago, ki sem jo dobila na
izobraževanju pri Nataši, sem nadgradila in obogatila. Dobila sem zelo koristne ideje o uporabi
sistemskega pristopa v coachingu in pri timskem delu. To, da je bila konferenca mednarodna, s
slovenskimi predavatelji, učitelji in tujimi ter udeleženci iz Slovenije in še več kot 30 drugimi državami
sveta je zame pomenilo dragoceno izmenjavo znanj in izkušenj z udeleženci iz različnih držav in z
različnih delovnih področij. Ne samo o načinu dela, ampak tudi o načinu predstavitve sistemskega
pristopa svojim strankam. Na seminarju so bili tudi pionirji, ki so metodo sistemske postavitve vnesli v
organizacije in podjetja. Zato lahko rečem, da sem lahko prisostvovala delu pionirjev, čutim kot privilegij.
Kako enostavno se zdi, ko mojstre opazuješ pri delu …

Sistemski vidiki je zelo pomemben

Na podlagi predstavitev različnih projektov, ki so jih avtorji predstavili na kongresu in pri izmenjavi
izkušenj z udeleženci, sem spoznala, kako široko je lahko področje uporabe sistemskega pristopa v
različnih projektih, pri karierni orientaciji, pri odločanju ….
Menim, da je sistemski vidik zelo pomemben za razumevanje odnosov med elementi v organizacijah. V
svoje delo že intenzivno vključujem sistemski pristop in izkazuje se kot odlična nadgradnja (ali podlaga)
za reševanje izzivov, s katerimi se srečujejo moje stranke. Zato, najlepša hvala Janji, ki me je usmerila v
raziskovanje sistemov, Nataši, moji učiteljici in mentorici na Inštitutu za sistemske postavitve za
priložnost IOCTI 2018 na Bledu.“
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Helena Jurca: Sem Helena Jurca, business in karierni coach, moderator sistemskih
postavitev v organizacijah, lastnica in direktorica Business Successa. Po študiju kemije sem
se zaposlila v gradbenem podjetju, kjer sem pridobivala izkušnje na področju vodenja
različnih oddelkov. Potem sem stopila na pot usposabljanja zaposlenih v različnih poslovnih
okoljih na področju komunikacije in odnosov. S sistemskim pristopom še učinkoviteje
pomagam svojim klientom pri coachingih in delavnicah.«

- POSTAVITVE POMAGAJO PRI SPREMEMBI VZORCEV V BLIŽNJI PRIHODNOSTI
Alenka Tomšič: Udeležba na konferenci IOCTI 2018 na Bledu je bila čudovita izkušnja in neponovljivo
doživetje. Prisotni so bili pionirji in najboljši ter najbolj prodorni moderatorji organizacijskih postavitev
in coachi z vsega sveta. Že pred časom sem si rezervirala cel teden za udeležbo na vseh delovnih dnevih
konference. 90 udeležencev iz 40 držav smo bili ena velika družina. Občutek povezanosti vsega z vsem
je še posebej prišel do izraza. Ko je Jan Jacob Stam na začetku delavnice dejal, naj vsak pove svoje ime in
državo, iz katere prihaja: Rusija, Mehika, Brazilija, Španija, Švedska, Slovenija, Kostarika, Italija,
Singapur, Nizozemska, Nemčija, ZDA, Kitajska, je bil to shod združenih narodov. Kako veličastno,
velikost države ni bila pomembna, samo prisotnost v polju odprtih možnosti. Udeležba na konferenci mi
je še dodatno odprla nov pogled na našo domovino, čutim globoko spoštovanje in hvaležnost, da tukaj
živimo. In v kako različnih okoljih udeleženci delujemo, od prostrane Amazonije do modernih pisarn v
velikih prestolnicah, delamo s posamezniki, manjšimi skupinami ali velikimi sistemi.
V trenutku se vse spremeni
Vse dni so vzporedno potekale tri ali štiri delavnice, tako sem se jih lahko udeležila precej, žal ne vseh. Pri
vsakem moderatorju je bilo nekaj zanimivega in posebnega, način dela,
metodološko ali vsebinsko. Videli smo, da posamezni moderatorji delujejo različno in vključujejo v svoje
delo tudi drugačne pristope in poglede (npr. šamanske, psihološke, sociološke, motivacijske veščine …)
ter nadgrajujejo Hellingerjevo platformo.
Kot je dejal Jan Jacob Stam, postavitve pomagajo pri spremembi vzorcev v bližnji prihodnosti, v
trenutku se vse spremeni. Ljudje naravno razumejo in sprejmejo, ni jim treba govoriti, kako sistem
deluje.
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Prvih 15 let je to razlagal, sedaj pa nič več, saj sistemska inteligenca deluje in jo vsi razumejo. Med
drugim je predaval tudi o travmi v sistemih. Travma sistema so razne nesreče, smrtni primeri, požari,
poplave, potresi, spremembe imena, odpuščanja delavcev, bankroti, vojne …). Travma v sistemu se je
lahko pojavila pred mnogimi leti, vendar ostane v sistemu, saj ima spomin. Travma ima tendenco, da se
pojavlja na obletnice.
Vodstveni tim je pogosto zmrznjen. Če po dveh letih ne uspe rešiti zadeve, pride do novih travm.
Ko gledaš na tim kot organizem, ima možnosti za preživetje, saj je veliko energije v sistemu, vendar ne
more steči. V delu s timom ali vodstvom je zelo pomembno integrirati travmatični dogodek (direktor naj
reče: Za vedno je bankrot del tega podjetja.).
Ne sme si zatiskati oči pred dejstvi, s tem se poveča “container“, ponovno se zbere razbite delce energije.
Če želiš kot moderator krepiti človeka v travmi, je zelo učinkovita povezava s koreninami v družini,
podjetju ali sistemu, državi.
Vplivi prejšnjih generacij so še zelo prisotni
Zelo zanimiva izkušnja je bilo predavanje Juliane Bohorquez Pinzon iz Kolumbije, ki je vodila delavnico z
nazivom “Vodenje kot fenomen.“ Nov način vodenja, ki izhaja iz služenja življenju ali klica, je drugačno
od tradicionalnega. Ta je bolj usmerjeno na ožje področje in donosnost. Nov način vodenja in pogled sta
širša, v ospredju so interesi javnosti, vodi ga višja sila. Vodenje spremljata radost in lahkotnost, kar smo
lahko občutili tudi v vaji, ki smo jo naredili z dvema stoloma in smo se nanje usedli.
Gunthard Weber je podal svoje izkušnje in pristope pri delu z družinskimi podjetji. Vplivi prejšnjih
generacij so še zelo prisotni (npr. suženjstvo v Braziliji, nacizem v Nemčiji), pogledati je treba žrtve. V
nadaljevanju podajam nekaj njegovih metodoloških pristopov in napotkov, ki so lahko zanimivi tudi za
druge moderatorje. Ko zagleda klienta, ima takoj hipotezo.
Opazuje osebo, njeno držo, hojo, glas (otročji, glas prestrašenega otroka, jezne osebe …), ali gleda kot
očetova ali mamina hči oz. sin. Dela v tišini. Klientu položi roko na koleno (ženske prime za roko), nato
nastopi tišina. Želi, da ga klient gleda v oči, saj tako ne more pobegniti v preteklost (pogosto klienti
gledajo v tla).
V proces je dobro vključiti humor. Ko intenzivno opazujemo osebo, dobimo njene občutke, vidimo
žalost. Pomembno je opaziti majhne spremembe na obrazu, majhne premike ust, oči. Ko pridejo solze v
oči: Kaj se je zgodilo? Vprašanja so test za dostop do dušnega nivoja, ali je mogoče še prezgodaj za vstop
v določeno čustvo.
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Opazuje klienta, kakšen jezik uporablja, ko govori o problemu, ali govori več o problemu kot o rešitvi,
njegovo samozavest, kakšne metafore uporablja (včasih sliši stavek, ki ne pripada sistemu).
Povpraša ga, v kakšnih okoliščinah je delal oz. dela (pozicija, kakšna vrsta podjetja, koliko zaposlenih,
finančna situacija v podjetju, morebitni problemi, ali je delo nevarno itd). Povpraša ga, v kakšnem
razmerju živi (samski, poročen, otroci …). Kaj je problem in kakšno rešitev želi, je naslednje vprašanje.
“Da bi se počutil bolje“ ni dovolj, mora biti bolj konkretna (npr. V 1 letu želim …).
Ko klient postavi predstavnika, opazuje, kako stoji. Nato vpraša klienta, koga je še treba postaviti (3 do
7). Slike znotraj družine so povsod enake. To je prva slika, ki je zelo pomembna, nato postavlja hipoteze.
Tudi naslednji korak je zelo pomemben, saj je postavitev lahko zelo enostavna, če je vse dobro
postavljeno. Vsak korak ima določene posledice. Običajno vpraša predstavnike, kako se počutijo. Tako
dobimo zelo pomembne informacije, lahko spremenimo hipotezo.
Poveže se s pozitivnimi resursi v klientu in ne z deficiti. Včasih je bil orientiran na rešitve, sedaj pa bolj v
možnosti osebe (čustvovanja, akcije, kje se lahko kaj spremeni, kaj klienta lahko spremeni in ta
sprememba pomeni v življenju). Vsak sistem in situacija sta unikatna, ni samo ene rešitve. Pomembno
je, da moderator predvideva, da se veliko stvari lahko odpre. Imamo različne možne rešitve, tako pri
starših, otrocih. Duša se ponovno odpre.
Nepričakovano nas je obiskal tudi Stephan Hausner, ki največ dela na področju zdravja oz. bolezni. Imel
je večerno predavanje o zdravju, kjer je poudaril, da je za moderatorje zelo pomemben počitek. Počivati
moramo vsaj dvakrat toliko kot drugi ljudje, skrbeti pa moramo tudi za svoj »container« in ga širiti.
Preprosto rečeno, koliko lahko preneseš, sprejmeš. Ko postane premajhen, zbolimo.
Na koncu čestitam Nataši Čebulj za pogum za organizacijo tako velikega dogodka. Hvala njej in celotni
ekipi za odlično organizacijo in sokreacijo odprtega prostora, katerega semena so se raznesla po celem
svetu.“
Alenka Tomšič: “Po poklicu sem univ. dipl. ekonomistka, vedno so me zanimale skrivnosti sveta, v
študentskih letih bolj sociološki in antropološki vidiki, kasneje pa vse bolj človek in njegove globine. Že
od malih nog imam poseben odnos do narave, rada hodim sama po odmaknjenih predelih ali pa po
odprtih pobočjih v gorah, ko se stopim z okoljem. Občudujem moč naravnih sistemov, ki vedno
najdejo način, da gre življenje naprej, tudi v najbolj nemogočih okoljih. Ko sem pred leti začela z
biodinamičnim vrtnarjenjem, sem začutila tudi zelo močno povezavo s predniki. Obdelujem vrt in
njivo po biodinamičnih principih, tj. skladno s kozmičnimi ritmi, kar me prizemljuje in hkrati
povezuje z nečim mnogo večjim. Zanimajo me energije z različnih vidikov in tehnik, še posebej v
povezavi z zdravjem človeka in narave.“
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- VELIKO LAHKO O STRANKI RAZBEREMO BREZ POGOVORA Z NJO

Marko Škerl: “Za tridnevno udeležbo na IOCTI 2018 me je prepričala predvsem bližina tega dogodka.
Taka priložnost ni pogosta. Na enem mestu zbrati vodeče predstavnike organizacijskh sistemskih
postavitev ni enostavno. Ob tem pa pripraviti program, ki vsebinsko predstavlja bodoče smeri razvoja
tega področja po svetu.
Zelo so me pritegnila predvsem znana imena pionirjev sistemskih postavitev in obetajoči naslovi
predstavitev konkretnih projektov z uporabo metode organizacijskih sistemskih postavitev. Ravno
vključenost praktičnih del in konkretno izvedenih projektov se mi je zdelo še posebej atraktivno.
Udeležil sem se več delavnic. Želel sem si udeležiti vsaj ene delavnice pionirjev organizacijskih
sistemskih postavitev ter najzanimiveše predstavitve konkretnih projektov, kot na primer: Jan Jacob
Stam – Planned Future, Emerging Future, Emerging Past …Cecilio Fernadez Regojo – Interview,
Connection, Responsibility and Empowerment of the Client, Jan Jacob Stam, Stephan Hausner –
Solution versus Transformation, Gunthard Weber – The Wide View – The forbidden consideration…,
Cristine Essen, Eduard Ulreich – Two systems, One World. Farm Future – a consultation project for
family farms and farming families, Juliana Bohorquez Pinzon – Meraki: Leadership as a phenomenon,
Leadreship 5.0.
Najbolj zanimive delavnice so bile delavnice pionirjev organizacijskih sistemskih postavitev. Njihovi
pogledi in razprave so bili zelo teoretični in usmerjeni v iskanje globljih pomenov in učinkov novih
metod. Vse to kaže nove možne smeri razvoja te metode v prihodnje.
Njihove delavnice so bile zame nekaj posebnega. Delno v pogledu iskušenj, kjer so zlahka odgovarjali na
zelo zahtevna vprašanja. Delno tudi v pogledu samega praktičnega dela, kjer so se sami znašli v
situacijah, ko tudi te bogate izkušnje niso pomagale naprej. A so naslednji korak poslikali v polju.

Sistemske postavitve v praksi

Osebno so mi bile bolj blizu delavnice s področja poslovnih tematik, kjer smo obravnavali določeno temo
iz teoretičnega vidika. Za tem smo večino tega preiskusili s praktično vajo oz. konkretno predstavitvijo.
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To sta med drugimi zelo nazorno predstavila tudi Cristine Essen in Eduard Ulreich iz Avstrije s
projektom – Two systems, One World. Farm Future.
Opisala sta svoje praktično delo pri transformaciji kmetij v Avstriji. Delno zaradi ekonomskih težav delno
zaradi izzivov nasledstva.
Najprej s teoretičnega vidika s poudarkom, kje sta praktičo uporabila metodo organizacijske sisstemske
postavitve. Za tem pa smo skupaj naredili praktični primer, kjer je bila prisotna konkretna stranka –
mlajši lastnik kmetije. Pred kratkim je kmetijo (tudi z dejavnostjo kmečkega turizma) prevzel od svojih
staršev. Želel je dopolniti in spremeniti osnovni program kmetije ter opustiti gostinsko dejavnost.
Skupaj z udeleženci delavnice smo naredili postavitev na njegovo temo.
Dobili smo zanimive rezultate. Predvsem pa se je ponovno pokazala izredna uporabnost metode
organizacijskih postavitev.
Najbolj dragocena je nova praktična izkušnja oziroma izkušnje, ki sem jih pridobil med in v postavitvah.
Spoznal sem, da imam v teoreičnem pogledu že veliko znanja. Sami praktični pristopi predavateljev pa
so različni. Prav tako je uporaba tega znanja različna, vendar skozi sistemski proces vodi do enakih
uvidov. Opazil sem tudi, da metode oz. znanje izkušeni moderatorji uporabljajo oz. uporabijo pogosteje
v smeri globine ne toliko širine. Naj pojasnim. Veliko lahko o stranki razberemo brez pogovora z njo – iz
samega načina, kako stranka pride do nas, načina sedenja, obrazne mimike … skratka iz prvih nekaj
minut našega stika. Torej brez daljših pogovorov in vprašanj, ki so lahko za stranko in proces neugodna.

Mednarodni seminar je velika priložnost za izmenjavo izkušenj

Glede na to, da je bil seminar mednarodni, s slovenskimi in tujimi predavatelji, učitelji in udeželenci iz
Slovenije in tujine, zame pomeni, da je metoda mednarodna, univerzalna.
Uporabljamo jo lahko povsod po svetu enako z upoštevanjem lokalnih pogojev.
Sem pa imel možnost deliti izkušnje z ostalimi udeleženci – večinoma moderatorji iz teh držav. Ugotovili
smo, da razlike med nami obstajajo – različni lokalni običaji, zgodovina, navade, verovanja, zaupanje … S
sprejemanjem in predvsem upoštevanjem teh dejstev pa proces postavitev ni moten.
Zato vsekakor omenjeno metodo vedno priporočam, ker vsak lahko spozna področja, kjer se nekaj
zatika oziroma blokira. Sem pa tudi v razgovorih z moderatorji, ki metodo praktično uporabljajo,
zasledil podoben izziv, ki ga zaznavam tudi sam.
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Nezaupanje pri tistih, ki se z metodo srečajo prvič. Izkušnje moderatorev s tem izzivom so bile
dragocene in so mi ob tem tudi pomagale. “

Marko Škerl: Po izobrazbi sem elektrotehnik, šolanje pa sem nadaljeval na Ekonomski fakulteti v
Ljubljani. Kombinacijo te izobrazbe sem najprej nadgradil s prvimi delavnimi izkušnjami v
podjetju Winterhalter – profesionalni pomivalni stroji za gostinstvo kot komercialist. Delo sem
nadaljeval v podjetju Renault Slovenija kot področni vodja prodaje osebnih vozil, kjer mi je stik z
mednarodnim podjetjem dal potrebno širino in dodatna znanja. Od leta 1999 sem se vrnil v
podjetje Winterhalter, kjer sem direktor podjetja v Sloveniji ter regionalni vodja prodaje za države
bivše Jugoslavije, Albanije in Grčije.

- ČE V SISTEMIH NI SPOŠTOVANJA ZGODOVINE, PRIDE DO TEŽAV

Suzana Javeršek: “Za mano sta dve leti izobraževanja za moderatorja družinskih in poslovnih
postavitev. In kot piko na i izobraževanja sem začela spoznavati mednarodnost sistemskega delovanja.
Prvi korak je bil narejen v septembru 2018, ko je bilo srečanje ISCA, naslednji korak pa je bilo srečanje
IOCTI na Bledu oktobra 2018.

Zaznavanje namena projekta
Že ISCA in sedaj IOCTI me je pritegnila ta mednarodnost, skupnost ljudi, ki delujejo na sistemskem
področju po vsem svetu. Zavedala sem se, da tudi sama postajam del te velike mednarodne družine.
Na IOCTI sem bila le zadnji dan, ko mi je mesto odstopila prijateljica Helena in odobril organizator
srečanja. Moja želja je sicer bila, da se udeležim celotnega IOCTI srečanja, a se ni izšlo.
Šla sem v skupino, ki so jo moderirali Salome Scholtens, Jimy Calderon Matta in Jan Jakob Stam.
Delali smo na mednarodnih projektih in njihovih vplivih na organizacije, ljudi, uporabnike in izvajalce.
Pri mednarodnih projektih je pomembno, da je medsebojno spoštovanje izvajalca in prejemnika.
Poudarjeno je bilo, da če je možno, da so izvajalci iste narodnosti kot prejemniki, je za uspešnost
projekta to mnogo bolje, kot da so izvajalci tujci.
Pri mednarodnih projektih je pomemben namen, zakaj je bil ta mednarodni projekt uveden, saj je od
“odkritih“ in “prikritih“ namenih odvisen tudi rezultat projekta.
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Identificirali smo namene konkretnega projekta, jih napisali na liste, ki smo jih razporedili na tla. Potem
pa smo se ustavili na posameznem namenu in v telesu zaznavali namene projekta. Zanimiva izkušnja, ki
ti da misliti in prinese uvid tudi za konkretna delovanja v sistemih.
Zaključek IOCTI je bil v priznavanju in spoštljivosti do vsega dosedanjega dela in ljudi, ki so to delo
opravili. Ko je bila postavljena časovnica IOCTI srečanj od leta 2003, je bila zazna obsežnost in
mednarodnost opravljenega sistemskega dela.
Na problem pogledamo s sistemskega vidika
Sistemski pogled na organizacijo mi omogoča, da na problem pogledam še s sistemskega vidika.
Ta način dela prenašam v podjetje, kjer sem zaposlena. Ravno v obdobju pred IOCTI 2018 so se v
podjetju začeli kazati problemi. Zaznavala sem, da so del nespoštovanja ljudi, področij v preteklosti. In
vse z določenim namenom. Tudi to, da sem šla na IOCTI 2018 zadnji dan, ko je Jan Jakob Stam imel
delavnico o travmah v organizacijah. V tistem obdobju delovanja v podjetju sem se morala udeležiti te
delavnice, saj sem dobila uvid za naslednji korak v podjetju.
Preseneča me podporno mednarodno delovanje sistemskih moderatorjev, ki so pripravljeni prek
literature, člankov, zapisov primerov deliti svoje znanje z drugimi. Na IOCTI (in po njem) sem dobila
zavedanje, da skupno delovanje prinaša dobro vsem – našim družinam, sodelavcem, skupnostim,
državam in s tem celotnemu človeštvu.
Domov in v svoja delovanja v sistemih sem odnesla še večje zavedanje – če v sistemih ni spoštovanja
zgodovine, hiarhije, izmenjave, pride v sistemih do težav. In da imajo težave v sistemih globlje vzroke, do
katerih lahko dostopamo s sistemskim znanjem. Še bolj se je poglobilo zavedanje, da sistemsko znanje
ni samo za delavnice, seminarje, ampak ga je treba implementirati v vsakdanje delo na delovnem mestu,
v društvih, v šoli … S tem namreč omogočam sebi, sodelavcem, podjetju (seveda v okviru svoje
pristojnosti), da se razrešijo določena neravnovesja, ki pripomorejo k lažjemu delovanju sistema.
Srečanje IOCTI 2018 mi je dalo nova znanja in orodja, s katerimi lahko delam.“

Suzana Javeršek:»Sem Suzana Javeršek, (novopečena) moderatorka družinskih in
organizacijskih postavitev. V življenju imam veliko vlog: jaz meni najboljša prijateljica, hči mame Olge
in očeta Janeza, žena možu Miru, mama Ani, Marku in Sari, delavka, iskalka. Dva dneva na leto ne
morem narediti ničesar, to je včeraj in jutri. Danes pa lahko iščem pot in smer mojega delovanja, da s
sistemskim delom sebi, bližnjim, sodelavcem gradim strugo, kjer ima ljubezen pot.«
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- SPOŠTUJMO NARAVO, ZGODOVINO, HIERARHIJO IN DRUG DRUGEGA
Anita Hrast: "IOCTI 2018 mi je prinesel nova spoznanja o sebi in drugih, o naši
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Anita Hrast: “Sem soustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene
odgovornosti (od leta 2004 dalje). Poslovno svetujem, organiziram poslovna in strokovna srečanja
ter znanstvene sestanke, konference. Predavam podjetjem na področju menedžmenta,
organiziram poslovanja, marketinga ter družbene odgovornosti. Usposabljam mlade, tudi
brezposelne, za vstop v podjetništvo in nevladništvo ter jim pomagam učinkovito izvajati delo na
teh področjih. Od avgusta 2016 vodim projekt Model M Slovenija: karierno usposabljanje,
zaposlovanje in podjetništvo za mlade. Glavni namen projekta je zagotoviti večjo zaposljivost
mladih ter jih z usposabljanjem, mreženjem, svetovanjem in aktivno participacijo v družbi
opolnomočiti, da bodo ustvarili svoje Modele uspeha. Sistemski način dela sem integrirala pri
aktivni udeležbi mladih, da čim hitreje pridejo do zaposlitve.“

- UPAM IN VERJAMEM, DA JE SLOVENIJA VEDNO BOLJ ODPRTA ZA SISTEMSKI PRISTOP

Katja Greif: »Na nek način sem se za IOCTI odločila že veliko prej, kot je bil najavljen. Ko sem se
odločila, da začnem sodelovati z direktorico Inštituta za sistemske postavitve, Natašo Čebulj, sem kot
sodelavka in kot samozaposlena rekla »da« tudi temu, kar prihaja – torej tudi IOCTI-ju 2018.
Organizacijske postavitve so eden od inovativnih pristopov, ki jih uporabljam pri svojem delu. Tako je
bila moja udeležba del mojega dela in razvoja hkrati – spontano logična. Ob tem sem bila del
organizacijske ekipe, za kar sem globoko hvaležna. Veliko smo se naučili. Praktična naravnanost
letošnjega IOCTI-ja in sam način izvedbe, kjer so vsi deležniki sokreirali vsebino in potek, je samo
potrdil, da je bila odločitev »za« natančno to, kar sem potrebovala in kjer sem hkrati tudi prispevala.
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Na kožo mi je bil pisan celoten koncept, kjer so pionirji metode predstavili izkušnje in razvoj ter ključne
uvide, ki jih prinaša metoda. Ravno zato so lahko tudi tisti udeleženci, ki so se prvič srečali z
organizacijskimi postavitvami, dobili celostno sliko. Trenerji organizacijskih postavitev so v
nadaljevanju predstavili konkretne, uspešne projekte, ki so jih ali jih še izvajajo v svojih državah. Gre za
področja izobraževanja, mentoriranja, ekonomije, kmetijstva, javnih služb, družinskih ter drugih
podjetij in organizacij. Udeležila sem se delavnic Guntharda Webra na temo Širok pogled – »prepovedan«
razmislek o osebnih/družinskih dinamikah v poslovnih postavitvah: kje so prednosti, kje moramo biti
previdni. Na tej delavnici je eden od pionirjev skozi konkretne primere udeležencev slikovito predstavil
dinamike v družinskih podjetjih. Prav te dinamike mnogokrat ovirajo uspeh ali nam onemogočajo, da bi
zaznali bistvo problemov, s katerimi se srečujejo družinska podjetja. Mnogokrat zato tudi ne vidimo
rešitve, ki omogočijo vitalnost podjetja in njegovih zaposlenih. Vse prevečkrat so namreč v posel takega
podjetja vpletene osebne dinamike. To je skoraj neizogibno in organizacijske postavitve nam
omogočajo, da to prepoznamo in, kar je odlično, ponudijo nam uvide, da delujemo v smeri razrešitve.
Včasih to pomeni veliko spremembo v podjetju, včasih pa je že sam uvid v ozadje problema hkrati
rešitev, da gre dobro naprej. 67 % dodane vrednosti v slovenskem gospodarstvu ustvarijo družinska
podjetja (Svet kapitala, 23. 3. 2018). Dragoceno je, da imamo sistemska znanja tudi v Sloveniji, saj gre
lahko z uporabo sistemskega pristopa tem podjetjem še bolje. To je dobro za celotno družbo, saj
družinska podjetja zaposlujejo tudi družinske člane mnogih drugih družin, delujejo mednarodno in tako
globalno doprinašajo blaginjo.
Organizacijske postavitve v Sloveniji
Nataša Čebulj je prva prinesla organizacijske postavitve v Slovenijo, potem ko se je usposabljala za
moderatorko in trenerko tega pristopa na Hellingerjevem inštitutu na Nizozemskem, ki ga vodi Jan
Jakob Stam. Je tudi edina certificirana trenerka za metodo organizacijske postavitve v Sloveniji.
Skupaj z Anito Hrast (IRDO) sta mednarodni publiki predstavili projekt ModelM, ki je eden od uspešnih
projektov v Sloveniji na področju opolnomočenja mladih pri iskanju zaposlitve oziroma načrtovanju in
postavljanju svojega lastnega posla v Sloveniji. Nad projektom so bili udeleženci navdušeni. Na zadnjem
delu srečanja so tudi že postavili temelje, kako bodo projekt izpeljali v svoji državi.
S tem projektom je bila Slovenija aktivna udeleženka tega velikega mednarodnega dogodka, kjer je še 10
drugih trenerjev predstavilo svoje projekte. Te projekte je mogoče prenesti in po potrebi modificirati v
svoji državi. Mednarodna strokovna srečanja, kot je bil IOCTI, prinesejo dodano vrednost na mnogih
nivojih. Na enem je to izmenjava podobnih izkušenj, ki opogumljajo stroko in njene uporabnike. S
pomočjo izkušenj po eni strani širijo dobro prakso oziroma jo nadgradijo z izmenjavo dosedanjih
izkušenj, ki so se v različnih okoljih in skupnostih izkazale kot uspešne. Po drugi strani pa v različnih
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okoljih in podobnih situacijah lahko delujejo povsem različni modeli. S tem se razširi zavest
posameznika in družbe – v kolektivnem obsegu vsi pridobimo. Nenazadnje pa je to priložnost za
navezavo novih poslovnih sodelovanj, mednarodno ustvarjanje in tkanje novih prijateljstev, ki obogatijo
vsakega posameznika na osebnem nivoju. Naši prelepi deželi, Sloveniji, je dogodek prinesel kar nekaj
navdušenih ljudi z vseh koncev sveta, ki so impresionirani nad lepotami dežele povedali, da se gotovo še
vrnejo.
Udeležba na IOCTI mi je prinesla globje razumevanje, kako nam organizacijske postavitve omogočijo
celosten vpogled v stanje neke organizacije, posla, projekta in nas opozorijo na pomembne specifike
okolja, družbe, kulture, odnosov, procesov, produktov, ki so izjemnega pomena, ko uvajamo
spremembe, novosti v prostor, kjer delujemo. Na primer: Mette Nordahl iz Nizozemske je predstavljala
projekt PAF (power, attitude, focus), ki ga je vpeljala v šolski sistem na Danskem.
Gre za projekt, v katerem sodelujejo učenci osnovne šole, učitelji in strokovni delavci šole ter starši.
Rezultati v obliki izboljšanja koncentracije, motiviranosti, kreativnosti in medsebojnih odnosov pri
otrocih so izjemni. Izboljšalo se je tudi sodelovanje med starši in učitelji, zadovoljstvo učiteljev pri delu
se je dvignilo. A si lahko želimo še česa boljšega? Moja osnovna izobrazba je prof. biologije in kemije in
navdušena sem, če bi lahko kaj podobnega vpeljali v Sloveniji. A naše navdušenje, znanje, volja, videnje
včasih niso dovolj. V postavitvah lahko preverimo tudi pripravljenost okolja na to, kar vidimo, da bi
lahko doprineslo k razvoju nekega sistema, organizacije, skupnosti.
V organizacijskih postavitvah lahko vidimo na primer tudi katere vsebine, produkti in storitve
potrebujejo prilagoditve zaradi okolja, kulture, zakonskih predpisov in podobno. Upam in verjamem, da
je Slovenija vedno bolj odprta za sistemski pristop in da najde svoje mesto tudi v šolstvu in sociali, kjer
sem dolga leta delovala kot učiteljica in skupinska habilitatorka v VDC-ju. Drug projekt, ki ga lahko vidim
zaživeti v Sloveniji, sta na delavnici predstavila Maya Sigala iz Mehike in Jimy Calderon Matta iz Peruja,
nosi naslov Mentorstvo prihodnosti – nastajajoča prihodnost kot mentor. Glavni cilji projekta so dvig
čuječnosti v organizacijah; razvoj posameznika in timov, da podjetja in organizacije služijo razvoju
skupnosti. Mogoče ga je vpeljati tako v podjetjih kot organizacijah. Spodbuja samozaznavanje,
prepoznavanje svojih potencialov ter samoodgovornosti in čuječnost ter sokreiranje v timih za
uspešnejše vodenje, doseganje ciljev.
Kaj manjka in kaj želi biti vidno
Na inkubatorju, ki ga je skupaj z Mayo in Jimyjem vodil ustanovitelj IOCTI-ja Jan Jakob Stam, sem
pridobila oz. poglobila naslednje zavedanje: Ključni vprašanji, ki nam odpreta zorni kot, ko neka stvar v
poslu ne gre, se zatika ali ustavlja kljub temu, da smo vse skrbno načrtovali, pripravili, ali ko nikakor ne
moremo začeti s projektom ali delom, ki smo ga prav tako skrbno strukturirali, zastavili cilje, faze … sta:
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»Kaj je tisto oz. kaj manjka ali kaj še želi biti vidno, da razrešimo problem oz. realiziramo načrtovano?«
in »Komu služi delo, projekt, produkt …?« To sicer ne pomeni, da lahko razrešimo ali izvedemo vse tako,
kot smo si zamislili. Včasih sploh ne gre in takrat je dragoceno, da najdemo drugo pot ali celo zaključimo
oziroma ne začnemo novega projekta. S temi odgovori prihranimo mnogo energije, dela in tudi denarja.
Kakor živa bitja imajo tudi organizacije svojo usodo, ki je končna, minljiva. Ker je vsaka organizacija kot
živ organizem, ki ima svoje energetsko polje, z vsemi svojimi deli, se v polju postavitve pokažejo ključne
dinamike ter koraki k rešitvi, včasih že v nekaj minutah. Metoda služi kot izjemno diagnostično,
strateško orodje in zdravilno orodje v najrazličnejših sistemih.
Zanimivi in poučni sta bili tudi delavnici Gabriela de Velasca in Cecilie Regojo, ki uvajata organizacijske
postavitve tudi v multinacionalnih podjetjih in imata veliko izkušenj pri sistemskih coachingih s timi.
Pri svojem delu udeležencem zelo igrivo predstavita sistemski pristop in tudi v zelo napetih situacijah v
timih omogočita sprostitev in neverjetne premike v zapletenih poslovnih primerih.
Po vsem doživetem na letošnjem IOCTI-ju sem zelo hvaležna direktorici Nataši Čebulj za pogum, znanje,
zaupanje, ki ga potrebuješ ob organizaciji tako velikega in kompleksnega dogodka, Janu Jakobu Stamu
za zaupanje ter vsem sodelavkam organizacijskega tima, trenerjem in udeležencem, da smo soustvarili
in izmenjali plodove dosedanjega dela in nova semena za delo naprej – za skupnost. Verjamem, da se tudi
sam koncept IOCT-ja spreminja in razvija v skladu s potrebami časa in prostora. 2020 ga bomo doživeli
na Nizozemskem, kjer se je leta 2004 tudi začel. Veselim se in povsem zaupam ekipi strokovnjakov iz
Bert Hellinger institut Netherland z Janom Jakobom na čelu.
Vsem slovenskim podjetnikom in vodjem v različnih organizacijah, svetovalcem, coachom … z veseljem
priporočam, da se spoznajo s sistemskim pristopom. Na Inštitutu za sistemske postavitve smo odprti za
vsa vprašanja na to temo. V februarju 2019 začnemo z naslednjim Mednarodnim treningom za
sistemski pogled v delovanje in vodenje organizacij, ki ga vodi Nataša Čebulj. Dobrodošli!«

Katja Greif: “Sem hči, sestra, žena in mama štirih otrok, ki v svojem srcu verjame, da je življenje

darilo – že samo po sebi. Če ga le zmoremo hvaležno živeti – takšnega, kot je – v skladu z zakoni
narave – povezani z družinskim, družbenim sistemom, v stiku z univerzalnim poljem. Če ne, nič
hudega – v vsakem primeru poskrbi za nas – s takimi in drugačnimi učenji, ki jih ima na zalogi.
Imam več kot 19 let delovnih izkušenj pri delu z otroki, najstniki, študenti, hendikepiranimi ter pri
spoznavanju dinamik kadrov v javnih zavodih.“
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITV
SISTEMSKE POSTAVITVE KRAJA IN PROSTORA
- KAKŠEN JE SPOMIN KRAJEV IN PROSTOROV?
Kako kraj in prostor omogočata, da živimo zdravo,
srečno in smo poslovno uspešni?
18. december 2018, od 14. do 17. ure,
Inštitut za sistemske postavitve, Mencigerjeva 7,
Ljubljana
Sistemske postavitve omogočijo, da nevidne sile postanejo vidne in
nam omogočijo, da za kraj in prostor lahko zaznamo red in omejitve
nevidnih sil, ki nam omogočijo, da živimo in delamo zdravo in uspešno.
Več na: https://sistemske-postavitve.com

ZAVEDANJE POSLOVNE ČUJEČNOSTI Z
ORGANIZACIJSKIMI SISTEMSKIMI
POSTAVITVAMI
- Kako uspešno začeti nove posle in projekte?
20. december 2018, od 14.30 do 16.30 ure,
Inštitut za sistemske postavitve, Mencigerjeva 7,
Ljubljana
Velikokrat se nam zgodi, da začnemo izvajati nove cilje, projekte,
naloge in se zatika. Rekli bi, da gre bolj robato, manj gladko in pri delu
izgubljamo energijo ter sebe in druge spravljamo v stres. Zdi se nam,
kot da nas nekaj nevidnega ustavlja, kljub skrbnim načrtom.
Strokovnjaki za organizacijske sistemske postavitve so ugotovili, da se
to pogosto zgodi, ker "nekaj" ni zaključeno. Z nami lahko čuječe
zaznate, kaj je tisto, kar je potrebno zaključiti, da bi novo lahko steklo
in bodo novi projekti uspešni.
Več na: https://sistemske-postavitve.com

SISTEMSKI PRINCIPI USPEŠNEGA VODENJA
PODJETJA? KAJ OMOGOČA, DA JE MOJ
POSEL USPEŠEN IN DA ZAPOSLENI
USPEŠNO DELAJO?
--20. december 2018, od 12. do 14. ure,
Inštitut za sistemske postavitve, Mencigerjeva 7,
Ljubljana
Sistemske postavitve nam omogočijo, da nevidne sile postanejo
vidne. Če želimo, da uspeh teč v poslu je potrebno spoštovati
sistemske principe uspeha. Na delavnici bomo spoznali 10
sistemskih principov, ki omogočajo, da je posel, projekt ali
podjetnik uspešen.
Več na: https://sistemske-postavitve.com

SISTEMSKI POGLED V DELOVANJE IN
VODENJE ORGANIZACIJ, USPOSABLJANJE ZA
MODERIRANJE ORGANIZACIJSKIH SISTEMSKIH
POSTAVITEV

- od februarja do oktobra 2019.

Udeleženci se bodo naučili uporabljati sistemski pristop v
organizacijskem razvoju, pri svetovanju, coachingu in vsakodnevnem
profesionalnem delu ter samostojno moderirati organizacijske
postavitve. Po zaključenem izpitu bodo prejeli certifikat Inštituta za
sistemske postavitve in Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem.
Več: www. sistemske-postavitve.com
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ
V naslednji številki Sistemskih zavedanj bomo v predprazničnem času govorili o družini in o tem, kako
je zelo pomembno, da smo pred našimi straši majhni, da lahko od njih vzamemo to, kar nam lahko dajo,
ljubezen. Da jo lahko dajemo naprej in s tem postajamo veliki. In kako nam pri tem pomaga metoda
postavitev družine.
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