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I. UVODNIK  
 
Pozdravljeni drage bralke in bralci,  

dobrodošli nazaj. Po mesecu dni brez mesečnika Sistemska zavedanja vam v branje ponujamo 

šestnajsto številko mesečnika, ki ga izdajamo na Inštitutu za sistemske postavitve.  

V tokratni številki vam bomo predstavili sistemske postavitve v organizacijah in podjetjih ter projekt 

IOCTI 2018 na Bledu (intenzivno usposabljanje za organizacijske sistemske postavitve), ki ga letos 

prvič v Sloveniji organizira sam Inštitut za sistemske postavitve. Oče metode sistemske postavitve je 

Bert Hellinger iz Nemčije, metoda pa se je najprej uporabljala za pomoč posameznikom in njihovim 

družinskim sistemom prek družinskih postavitev. Kasneje so jo Hellingerjevi učenci prenesli tudi v 

organizacije in podjetja, zato jo danes zelo koristno uporabljajo velika in priznana svetovna podjetja, 

kot sta avtomobilska in računalniška podjetja, BMW in IBM. Sama sem najprej spoznala družinske 

postavitve, nato pa še, kako lahko metodo uspešno uporabljamo tudi v podjetjih in organizacijah. Na 

poslovnih postavitvah me je fasciniralo, kako lahko s pomočjo metode in energijskega polja dobimo 

vpogled, kaj se dogaja v našem podjetju. In kako lahko s pomočjo metode dobimo rešitve našega 

problema v zvezi s podjetjem, ali kako lahko izboljšamo delovanje in poslovanje podjetja. Zanimivo mi je 

bilo tudi, ko nam je na izobraževanju za moderatorje sistemskih postavitev v organizacijah in podjetjih 

Jan Jakob Stam, Hellingerjev učenec in trener, eden izmed pionirjev na področju sistemskih postavitev v 

organizacijah in podjetjih, pripovedoval svoje primere iz prakse. Sam svetuje in dela poslovne postavitve 

tudi za eno izmed švicarskih bank. Ko je za lastnike banke izvajal eno izmed poslovnih postavitev, se je 

na njej pokazalo tudi to, česar niso vedeli. Bili so šokirani, da se je pokazalo, da se v eni izmed bančnih 

poslovalnic dogajajo velike nepravilnosti. Zadevo so preverili in ugotovili, da je 

to, kar se je pokazalo na postavitvi, žal res. Tudi sama ugotavljam, da mi je 

poznavanje omenjene metode spremenilo pogled na delo organizacij in 

podjetij ter zaposlenih v njih. Nedavno sem se pogovarjala s prijateljico, ki je 

zaposlena v enem izmed dokaj uspešnih slovenskih podjetij. Potožila se mi je, 

da imajo v podjetju približno leto dni novega direktorja na enem izmed 

delovnih področij in da se zelo oholo, lahko bi rekli tudi domišljavo in 

prevzetno, obnaša do svoji podrejenih. Po pogovoru, ki sem ga vodila s 

pomočjo pridobljenih znanj o sistemskih postavitvah, sva prišli do zanimive 

ugotovitve. In sicer da omenjeni direktor verjetno kaže zaposlenim odnos 

lastnika in direktorja do svojih podrejenih. Sam je pogosto odsoten, zamuja v 

službo, iz nje odhaja, kadar se mu zahoče, in podobno. In da se na ta način do 

zaposlenih, čeprav je lastnik in direktor, na nek način obnaša prevzetno in s 

tem kaže, da za njega veljajo drugačna pravila kot za ostale zaposlene.  

                                                                                                                    Damijana Žišt  
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II. POLJA SKRITIH POVEZAV V ORGANIZACIJAH IN PODJETJIH 

 
Foto: Pixabay 

V avgustovski številki mesečnika Sistemska zavedanja bomo govorili o sistemskih postavitvah v 

organizacijah in podjetjih, saj bo Inštitut za sistemske postavitve na Bledu od 7. do 14. oktobra 2018 

organiziral mednarodni dogodek IOCTI 2018 (Intenzivno usposabljanje za organizacijske sistemske 

postavitve).  

IOCTI bo letos organiziran že osmič, prvič v Sloveniji. Dogodek s prvovrstnimi mednarodnimi trenerji in 

udeleženci z vsega sveta ponuja enkratno priložnost za izredno bogato in globoko izmenjavo znanja, 

izkušenj in pristopov. Prvi IOCTI je bil organiziran leta 2004 v Amsterdamu, njegov pobudnik in vodja je 

bil Jan Jacob Stam, ustanovitelj nizozemskega Inštituta Bert Hellinger, ki bo seveda tudi na Bledu. 

Tudi drugo srečanje IOCTI, leta 2006, se je odvijalo v Amsterdamu. Leta 2008 in 2010 je bila država 

gostiteljica Mehika, na čelu s Katio del Rivero, direktorico podjetja Visión Sistémica. Leta 2012 je 

dogodek potekal v Baskiji, njegov vodja je bil Guillermo Etchegaray, direktor podjetja Geiser Works. V 

letih 2014 in 2016 se je lokacija preselila v Južno Ameriko. V Urugvaju je IOCTI organizirala in vodila 

skupina Foco Sistémico. Takrat smo govorili o “odprtem IOCTI-ju, odprtem za dialog v svetu, ki nas 
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spreminja”. Ob koncu dogodka smo spoznali, da se IOCTI spreminja. In letos bo IOCTI znova v Evropi, v 

prelepi Sloveniji, in sicer na Bledu.  

Program bo razdeljen na tri dele. V prvem bodo udeleženci lahko slišali, kaj bodo o sistemskih 

organizacijskih postavitvah povedali pionirji na tem področju (Gunthard Weber, Jan Jacob Stam ter 

drugi ) in predstavili metodo in primere dobrih praks.  

V drugem delu bodo udeležencem predstavljeni uspešno izvedeni projekti z uporabo organizacijskih 

postavitev in sistemskega coachinga v različnih okoliščinah v podjetjih, organizacijah in širši skupnosti. 

Udeleženci bodo na primer slišali o uporabi sistemskih postavitev v danskih šolah, o sistemskem 

projektu latvijske državne policije: vzorci, ki pritegnejo vzorce, ter drugi. Predstavljen pa bo tudi 

slovenski projekt z naslovom Kako lahko organizacijske postavitve in sistemski coaching učinkoviteje 

pomagajo pri iskanju zaposlitve ali ustvarjanju lastnega posla (Projekt Model M za mlade nezaposlene).  

Glavni namen projekta je zagotoviti večjo zaposljivost mladih in jih z usposabljanjem, mreženjem, 

svetovanjem in aktivno participacijo v družbi opolnomočiti, da bodo ustvarili svoje Modele uspeha. 

Vodja projekta Anita Hrasta je v sodelovanju z Inštitutom sistemski način dela integrirala pri aktivni 

udeležbi mladih, da čim hitreje pridejo do zaposlitve.  

Tretji del programa bo namenjen razvoju novih projektov z organizacijskimi postavitvami in 

sistemskim coachingom. Udeleženci konference bodo tako lahko pridobljeno znanje prenesli v svoje 

delovno okolje.   

 

Jan Jakob Stam v knjigi Polja skritih povezav v organizacijskih sistemih pravi, da običajno živimo 

življenje kot posamezniki, obdani z neštetimi možnostmi in omejitvami, s katerimi se dnevno soočamo. 

Vendar pa lahko hitro pozabimo, da smo hkrati tesno povezani z večjo celoto. 

Prek svojega inštituta na Nizozemskem se že dolga leta ukvarja s sistemskimi postavitvami v 

organizacijah in podjetjih. Gre za metodo sistemske postavitve, katere oče je nemški filozof in 

psihoterapevt, 93-letni Bert Hellinger, ki jo je sicer najprej začel uporabljati kot Postavitev družine. 

Nato so jo njegovi učenci, predvsem Gunthard Weber, Jan Jakob Stam in drugi, začeli uporabljati kot 

orodje za izboljšanje delovanja podjetij ali organizacij. Stam pravi, da nam sistemski način razmišljanja 

in pogled na svet omogočata, da se zavemo številnih nevidnih mehanizmov in dinamik, ki delujejo v 

sistemih, le da jih običajno ne opazimo. Te dinamike pa nas lahko v nekem trenutku ponesejo do neba 

ali v neki drugi situaciji popolnoma paralizirajo in onemogočijo delovanje. Hellinger je odkril način, 

kako te skrite dinamike sistemov napraviti vidne.  

Za to je uporabil metodo, ki jo imenuje postavitev. Gunther Weber, ki je bil dolgoletni Hellingerjev 

sodelavec, je skupaj s številnimi kolegi nadaljeval z razvojem Hellingerjevih inovativnih idej in jih 

uveljavil v obliki sistemskih postavitev na področju organizacij.  
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Sistemska postavitev ima edinstveno zmožnost razkrivati temeljne resnice o vsakem posameznem 

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

prilagajamo in izkrivljamo resnico.  

Zato je postavitev 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 organizacijah uspevajo.  

 

Stam Jan Jakob,  Polja skritih povezav v organizacijskih sistemih, Ljubljana, samozaložba Nataša Čebulj, 

2014  
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III. POGOVOR Z MODERATORJI SISTEMSKIH POSTAVITEV 

 

- METODA POMAGA PREPOZNATI, KJE SO SKRITE OVIRE, KI ONEMOGOČAJO RAZVOJ 

POSAMEZNIKA, TER KAKO JIH PREMAGATI- intervju z ANITO HRAST  

                             

  Foto: Osebni arhiv 

 

Anita Hrast je soustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene 

odgovornosti (od leta 2004 dalje). Poslovno svetuje, organizira poslovna in strokovna srečanja ter 

znanstvene sestanke, konference. Predava podjetjem na področju menedžmenta, organiziranja 

poslovanja, marketinga ter družbene odgovornosti.  

Usposablja mlade, tudi brezposelne, za vstop v podjetništvo in nevladništvo ter jim pomaga učinkovito 

izvajati delo na teh področjih. 

Od avgusta 2016 vodi 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 je integrirala pri aktivni udeležbi mladih, da čim hitreje pridejo do zaposlitve.  

 

 

 

Ste soustanoviteljica in direktorica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO).  

S čim se ukvarja IRDO in na katerem področju deluje?  

 

“IRDO je bil ustanovljen leta 2004 z namenom raziskovati in pospeševati razvoj družbene odgovornosti 

v Sloveniji in svetu. Prizadeva si povezati vse ključne akterje na področju razvoja družbene odgovornosti 



9 

 

(podjetja, vlada, civilna družba …) ter izvajati skupne aktivnosti in kampanje za osveščenost širše 

družbe o potrebnosti in pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji.  

S svojim delovanjem inštitut IRDO prispeva k prenosu in prilagajanju tujega znanja ter konceptov 

slovenskim razmeram in potrebam, hkrati pa omogoča izmenjavo slovenskega znanja in izkušenj s 

tujimi strokovnjaki, podjetji in organizacijami. Inštitut IRDO z raziskovanjem, izobraževanjem, 

svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju družbene odgovornosti v slovenskem in 

svetovnem merilu. Pri tem sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami, organizacijami, 

vladami in podjetji ter tako prispeva k izmenjavi znanja in izkušenj o družbeni odgovornosti. Do leta 

2020 želimo postati v Sloveniji in svetu še bolje poznano in priznano jedro znanstvenikov, raziskovalcev 

in strokovnjakov s področja družbene odgovornosti, ki s svojimi aktivnostmi pomembno prispevamo k 

razvoju družbene odgovornosti mladih in družbe v celoti. Dejavnosti inštituta IRDO so raziskovanje, 

svetovanje, izobraževanje, informiranje, promocija, povezovanje in dobrodelnost. Med dejavnosti 

Inštituta spadajo različni projekti s področja družbene odgovornosti (DO) (s primeri dobre prakse v 

Sloveniji in tujini),  znanstveni prispevki, publikacije,  osveščanje medijev ter krepitev njihove podpore 

razvoju DO (nagrada Horus …), izobraževanja (delavnice, konference),  informiranje in povezovanje 

(gospodarstvo, vlada, mediji, civilna družba, interesna združenja), svetovanje in razvoj novih DO 

projektov, tudi izdelkov in storitev za naročnike, založništvo ter dobrodelnost.  

 

Kaj Inštitut IRDO svetuje drugim? 

 

“IRDO podjetjem in drugim zainteresiranim svetuje, kako poslovati družbeno odgovorno in kako se pri 

tem učinkovito povezovati z drugimi. Po svojih močeh vzpostavlja medijsko podporo razvoju družbene 

odgovornosti in izvaja druge naloge s področja razvoja in uveljavljanja družbene odgovornosti v 

Sloveniji. Svetujemo podjetjem na področju razvoja novih izdelkov in marketinških storitev v kontekstu 

družbene odgovornosti ter priprave strategij družbene odgovornosti. O tem izobražujemo zaposlene in 

izvajamo interne delavnice zanje. Opozarjamo na možnosti uvajanja družbene odgovornosti v njihove 

dejavnosti in nakažemo primere dobrih praks na tem področju. Posredujemo številne informacije s 

področja družbene odgovornosti medijem, največ v okviru organizacije konference in izvedbe 

mednarodnih projektov. Spremljamo objave v medijih, rezultate povečanja števila objav na temo 

družbena odgovornost v medijih vsako leto predstavimo na konferenci inštituta IRDO. Družbena 

odgovornost  podjetij  je neposredno povezana z razvojem Slovenije in prispeva k večji motivaciji 

zaposlenih za delo, boljšemu odnosu delodajalcev do zaposlenih, pozitivnemu razvoju socialne slike, 

skrbi za okolje in prebivalcev države v celoti … Zato smo v Strokovnem svetu inštituta IRDO oblikovali 

pobudo za pripravo Nacionalne strategije razvoja družbene odgovornosti. Predstavili smo jo v 

Državnem zboru na posvetu Kam po krizi? (19. 3. 2010), v prihodnjih letih pa upamo, da bo učinkovito 
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zaživela tudi v praksi. Ugotavljamo, da se posamezne skupine prebivalstva v tej smeri že uspešno 

aktivirajo in sodelujejo z nami ter širše. Smo tudi pobudniki nagrade Horus, katere namen je spodbujati 

celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij, 

organizacij, posameznikov. Z nagrado želimo krepiti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti in 

opozoriti na našo soodvisnost. Nagrado podeljujemo v sodelovanju s Slovenskim društvom za odnose z 

javnostmi (PRSS) in številnimi podpornimi partnerji.  Od leta 2006 smo tudi organizatorji mednarodne 

konference z naslovom Družbena odgovornost in izzivi časa – Konferenca ustvarja bogato tradicijo 

raziskav o vedenju in razvoju družbene odgovornosti (DO), organiziramo jo v sodelovanju s številnimi 

podpornimi partnerji.“ 

 

IRDO se ukvarja tudi z usposabljanjem mladih in brezposelnih za vstop v podjetništvo in 

nevladne organizacije. Od avgusta 2016 vodite projekt Model M Slovenija: karierno 

usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo za mlade. Prosim, povejte nam kaj več o tem 

projektu. 

 

“Inštitut IRDO v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in regijskimi partnerji v sedmih regijah po 

Sloveniji usposablja mlade za podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve v okviru projekta 

Model M Slovenija. Projekt Model M Slovenija pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno 

najdeš zaposlitev ali ustvariš svojo lastno. V projekt se lahko vključijo mladi brezposelni v starosti od 18. 

do 29. let z najmanj srednješolsko izobrazbo. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada in Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Traja od 1. 

avgusta 2016 do 15. septembra 2018, z njim pa želimo organizatorji za večjo zaposljivost in 

zaposlenost usposobiti vsaj 140 mladih in zaposliti vsaj 32 mladih v sedmih statističnih regijah.  Do 31. 

maja 2018 je bilo v usposabljanje  vključenih 118 oseb, od tega jih je petdeset do 15. junija 2018 že 

dobilo zaposlitev. Na vsakem regionalnem (in brezplačnem) usposabljanju se mladi povežejo s 

podjetniki, nevladniki in dosedanjimi udeleženci projekta ter tako hitreje pridejo do zaposlitve. Ogledajo 

si dobre prakse regionalnih podjetij in nevladnih organizacij,  se pogovarjajo z delodajalci ter spoznavajo 

življenjske in poslovne zgodbe regionalnih in drugih podjetnikov, nevladnikov.“ 

 

V okviru Inštituta za sistemske postavitve sodelujete tudi pri pripravi velikega mednarodnega 

dogodka IOCTI 2018 na Bledu.  S svojim projektom Model M Slovenija  boste tudi sodelovali na 

Bledu. Kaj boste o projektu povedali udeležencem z vsega sveta, kakšni so rezultati tega projekta?  

 

“Z metodo sistemskih organizacijskih postavitev sva z Natašo Čebulj in mnogimi drugimi strokovnimi 

delavci (tudi z drugimi metodami) mladim pomagali k prepoznavanju njihovih potencialov za 
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ustvarjanje kariere – lastne zaposlitve kot podjetnik ali nevladnik oziroma za inovativno iskanje 

zaposlitve drugje. Metoda je kandidatom pomagala prepoznati, kje so skrite ovire, ki onemogočajo 

njihov razvoj, ter kako jih premagati. Kandidati so prek usposabljanja v posameznih regijah spoznali le 

en del metode, ker žal za celovito obravnavo na tem usposabljanju ni bilo dovolj časa. Na usposabljanju 

je bilo namreč še veliko drugih vsebin, ki so kot celovit sklop pripomogle mladim do osebnega napredka 

in novih spoznanj.“ 

 

Ste tudi moderatorka sistemskih postavitev v organizacijah in podjetjih. Gre v bistvu za isto 

energijsko metodo, ki jo lahko uporabimo pri težavah v osebnem in poslovnem življenju. Kdaj 

ste se spoznali z omenjeno metodo? 

 

“Moram priznati, da me je Katja Majer, moja draga prijateljica, več let nagovarjala k temu, da se udeležim 

družinskih postavitev, pa sem se kar nekako izogibala temu, ker sem mislila, da je to spet nekaj 

duhovnega, kar vpliva nate tako ali drugače in ti malo obrne pogled v skladu s skrivnim “gurujem“. Tudi 

informativna predstavitev se mi je najprej zdela pred leti kot nekaj neverjetnega, kot da Nataša malo 

pretirava pri tem. A ko je bilo potrebno stati v postavitvi, sem šele začutila, kaj to je, in da dejansko gre 

tukaj za nekaj, kar je nad nami, veliko mogočnejše, kot si mislimo, in da moramo s tem ravnati 

spoštljivo, tako kot z vsakim živim bitjem, pa tudi s stvarmi, dogodki in podobno.  

Spoznala sem, kako soodvisni dejansko smo, in da četudi mislimo, da imamo prav, je morda zadaj nekaj, 

česar sicer ne uvidimo, pa bi lahko in bi nam zaradi tega lahko bilo bolje. In da ima vsak človek neko 

vrsto trpljenja in veliko prtljage zadaj, in če ne drugega, moramo že zaradi tega biti drug z drugim 

spoštljivi in si pomagati, se spoštovati. Zato sem se po nekaj družinskih postavitvah pred leti odločila za 

izobraževanje za moderatorja na organizacijskih postavitvah in ga 2017 uspešno zaključila. Lahko 

rečem, da sedaj to metodo podzavestno uporabljam pri svojem delu in kar preseneča me, kako to bistri 

mojo intuicijo.  

Vsekakor pa potrebujem še veliko vaje, predvsem pri poslušanju in upoštevanju svoje intuicije. Metoda 

mi je pokazala tudi druge možnosti poslovnega sodelovanja in prepoznavanja potencialov v ljudeh in 

podjetjih. Verjamem, da metoda s smiselno in spoštljivo uporabo odpira mnoge poslovne priložnosti in z 

njo lahko preverjaš  tudi svoje poslovne ideje, potenciale za razvoj in podobno.“ 

 

Kdaj ste imeli svojo prvo poslovno postavitev po metodi sistemske postavitve? 

 

“Najprej smo za Inštitut naročili prvo postavitev. Po tem pa sem se odločila za učenje moderiranja. To je 

bilo približno pred tremi leti. Že kar na samih vajah za moderatorje smo nato reševali tako osebne kot 

poslovne situacije.“ 
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Kakšna so bila vaša spoznanja po postavitvi? Se je v vašem poslovnem življenju po postavitvi 

kaj spremenilo?  

 

“Zdaj sem bolj pozorna na zgodbe “zadaj“. Tisto, kar se mi v mislih pojavi, ko nekdo nekaj govori, pa ga 

sploh ne poslušam s sluhom toliko, ampak ga poslušam z vidom, opazovanjem kretenj, občutkom, kaj 

mi izraža in podobno. Poznavanje metode mi zelo pomaga pri delu in osebnem razvoju. Vsekakor še ne 

vem vsega, ker pa sem poslovno tudi raziskovalka in me vedno zanima kaj novega, raziskujem to in še 

druge metode in jih medsebojno povezujem. Tako sva tudi prišli z Natašo do pilotnega sodelovanja pri 

projektu Model M Slovenija.“ 

 

Ali bi metodo Sistemske postavitve v organizacijah in podjetjih priporočili tudi drugim?  

 

“Seveda bi jo priporočila, saj jo uporabljajo tudi pri tako svetovno znanih znamkah, kot so IBM, BMV in 

podobno. Nataša rada kaj več o tem pove na svojih seminarjih … Celo doktorska disertacija je napisana 

na to temo. Vsekakor pa verjamem, da vodstva velikih korporacij o tem javno ne govorijo, saj gre za 

poslovne skrivnosti in razvoj prihodnosti podjetij, kar ostaja v ozkem krogu odločevalcev. Ta metoda je 

uporabna in hkrati odlična za poslovno načrtovanje, preverjanje usmeritve, nabor kadrov, in sicer ne  

glede na velikost podjetja ali druge organizacije. Razumem jo kot nekaj, kar ti predstavi situacijo iz 

celostnega vidika v danem trenutku. Pokaže ti, kakšno je stanje sedaj in kaj bi se lahko zgodilo, če izbereš 

katerega od možnih scenarijev za naprej, vsekakor pa ta metoda ni nekaj, kar bi rekel, da velja danes in 

za vekomaj, ko iščeš odgovore. Dejansko ti pokaže trenutno situacijo. V določnem času pa se situacije 

spreminjajo, vplivi različnih dejavnikov so lahko drugačni, zato so lahko tudi izidi drugačni. Za 

kratkotrajne rešitve in trenutne vpoglede v situacije “behind the scene“ se mi pa zdi zelo uporabna.“ 
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IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE  
 

O osebnih izkušnjah in učinkih smo se pogovarjali z udeleženci delavnic sistemske postavitve v 

organizacijah in podjetjih ter družinske postavitve pogovarjali z Borutom Bundaro in Natašo Špeh.  

- ZAZNAL SEM, DA OBSTAJAJO NEKAKŠNA BREMENA IZ PRETEKLOSTI INŠTITUTA, KI SO 

OBREMENJEVALA ODNOSE 

 

Borut Bundara: “Z metodo sistemskih postavitev sem se seznanil pred približno 15. leti. V tistem času 

je šlo za družinske postavitve. Ne vem, če so bile takrat v Slovenije že znane poslovne (organizacijske) 

postavitve kot druga veja sistemskih postavitev. Najprej sem se udeležil informativne predstavitve 

metode. Predstavitev je vodil Matej Škufca. Z nekajmesečnim zamikom sem se udeležil delavnice, na 

kateri sem bil kot udeleženec vključen v družinske postavitve drugih udeležencev, poleg tega pa sem 

imel tudi eno osebno postavitev. Udeležba na delavnici je bila zame precej čustveno naporna izkušnja, 

predvsem zaradi postavitev drugih udeležencev. Nekaj postavitev drugih udeležencev se me je precej 

dotaknilo in to je v meni vzbudilo občutek, da že s prisotnostjo na postavitvah, še bolj pa z vključenostjo 

v postavitve, postane postavitev del tebe in neizbrisno ostane v tebi. Moja izkušnja z metodo je bila sicer 

pozitivna in občutil sem jo kot dobro terapevtsko orodje za bolj celovito dojemanje posameznikovih 

življenjskih okoliščin. 

Opisana izkušnja z družinskih postavitev se me je dotaknila do te mere, da se vse do leta 2017 nisem 

udeležil več nobenega dogodka na temo družinskih postavitev. Leta 2017 sem se udeležil tridnevnega 

seminarja “Postavitve v tišini“, ki ga je vodil Gerhard Walper.  

Moja udeležba je bila motivirana s seznanitvijo z drugačno metodo postavitev in ne z vsebino postavitev. 

To pomeni, da sem zadržal distanco do družinskih postavitev in se na dogodku nisem potegoval za 

osebno postavitev. Še več, zelo sem si prizadeval, da me moderator čim manjkrat vključi v postavitve 

drugih. 

 

Iz družinskih na poslovne postavitve  

 

Moja prva izkušnja z družinskimi postavitvami je pomembna za moje zanimanje za poslovne postavitve 

toliko let kasneje. V obdobju od 1995 do 2003 je bilo moje delo osredotočeno predvsem na sisteme 

vodenja. Bil sem direktor za kakovost v tovarni, ki je proizvajala energetske transformatorje. Zaposlene 

sem dojemal kot ključni del vsake organizacije. Na nek način kot “poslovno družino“.  

Ob izkušnji z družinskimi postavitvami sem pomislil na možnost uporabe te metode tudi v poslovnem 

okolju. Da obstajajo tudi poslovne postavitve in da je na tem področju že precej narejenega, sem povsem 
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po naključju izvedel leta 2015. Takrat je zaključila svoje enoletno usposabljanje prva generacija 

moderatorjev pod vodstvom Nataše Čebulj. Ob zaključku usposabljanja prve generacije je potekala tudi 

predstavitev metode poslovnih postavitev pod vodstvom Jana Jakoba Stama.  

Dogodka sem se udeležil z velikim zanimanjem. Predstavitev me je navdušila in tudi sam sem imel 

priložnost kratke postavitve iz mojega poslovnega okolja. 

Po prvi izkušnji s poslovnimi postavitvami v letu 2015 sem se v obdobju naslednjih dveh let udeležil treh 

delavnic na temo poslovnih postavitev. Delavnice je organizirala in vodila Nataša Čebulj.  

Na vsaki od teh delavnic smo izvedli tudi po eno postavitev za Inštitut, ki ga vodim. 

Poleg navedenih delavnic sem imel priložnost poslovne postavitve tudi na delavnici, ki jo je vodila Bibi 

Schreuder. Delavnica z naslovom “Kako zagotoviti zdravje in vitalnost v vaši organizaciji“ je bil v marcu 

2016 v Ljubljani. Če se prav spomnim, je bila delavnica organizirana ob zaključku usposabljanja druge 

generacije moderatorjev sistemskih postavitev pod vodstvom Nataše Čebulj. 

 

Postavitve so pomagale pri vodenju podjetja 

 

Inštitut, ki ga vodim, je bil formalno ustanovljen pred več kot 60 leti, od izvornih začetkov Inštituta pa je 

minilo že več kot 70 let. Zgodovina inštituta je precej zapletena in okrašena (ali obremenjena) z dogodki 

znotraj Inštituta kot tudi z dogodki v poslovnem in družbenem okolju. Inštitut je s svojo zgodovino in 

letnico ustanovitve primer organizacij (podjetij), ki jih pri obstoju in poslovanju podpira (ali 

obremenjuje) zgodovina. Ne nek način so take organizacije drug svet v primerjavi z novodobnimi 

zagonskimi podjetji, ki množično nastajajo vsak dan, mnoga med njimi poslujejo (živijo) le kratek čas, 

nekaj jih s težavo posluje (životari) nekoliko dalj časa, le redka uspešno poslujejo dalj časa in le 

posamična zablestijo. Stara podjetja imajo zgodovino, ki je ohranjena v dinamiki podjetja in vpliva tudi 

na tekoče poslovanje. Zagonska podjetja niso obremenjena.  

Vsebina mojih poslovnih postavitev je bila različna. V enem primeru je bilo vprašanje razrešitve odnosa 

s sodelavcem, ki je s svojim dejanjem ogrozil nadaljnji poslovni odnos z dolgoletnim poslovnim 

partnerjem. Postavitev mi je bila v pomoč, da sem ukrep, ki sem ga neizogibno moral sprejeti, izvedel 

tako, da je bil z razumevanjem sprejet tudi na strani sodelavca, čeprav je šlo za prekinitev pogodbe o 

zaposlitvi. Po izvedenem ukrepu sem se sestal tudi z direktorjem poslovnega partnerja, ki je v povezavi 

z omenjenim dejanjem preklical večje naročilo tik pred podpisom pogodbe. Preklica naročila ni bilo 

mogoče urediti, vendar pa se je poslovni odnos uredil in se nadaljuje. 

V enem primeru je bil predmet postavitve položaj Inštituta v družbi. O postavitvi ne morem napisati 

podrobnosti, lahko pa napišem, da je postavitev pokazala na osebne zamere med vodilnimi ljudmi na 

fakulteti (formalna ustanoviteljica inštituta) in dejanskim ustanoviteljem (kreatorjem, očetom) Inštituta. 

Šlo je za dogodke izpred več kot 60 let, o katerih nisem vedel nič. Kakšno leto po postavitvi sem imel 
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sestanek na fakulteti in sogovornik mi je izven konteksta pogovora, povsem po naključju (?), omenil, kaj 

je bil razlog takratnih osebnih zamer. O teh zamerah je mojemu sogovorniku povedal njegov oče, ki je 

bil v tistem času zaposlen na fakulteti. 

 

 

Pomemben je ustanovitelj podjetja 

 

Za vsako organizacijo je pomembno, kdo je ustanovitelj, kaj je bilo njeno osnovno poslanstvo, kdo je bil 

lastnik in kdo so bili ključni ljudje za razvoj organizacije. Pri starejših organizacijah so te informacije 

pogosto pozabljene in neobnovljive, ker ljudje priče tistega časa niso več dosegljivi. Velikokrat so 

pozabljeni ljudje in dogodki, ki so pomembni za nastanek organizacije in za njen uspeh. S pozabo je 

tem ljudem odvzeta pravica do pripadnosti, kar lahko vpliva na delovanje organizacije v sedanjem času. 

Na postavitvi, ki jo je moderirala Bibi Schreuder, se je pokazalo, da zametek Inštituta sega v čas okoli 

konca druge svetovne vojne in da je lokacija zametka v Avstriji ali Nemčiji. Uradna letnica ustanovitve 

inštituta je 1955, ko je Inštitut začel poslovati finančno samostojno in pod današnjim imenom. Sicer 

prepoznana izvorna letnica nastanka je 1948, ko je bil oblikovan Inštitut, ki je imel nekoliko drugačno 

ime in je deloval znotraj fakultete na način, ki je primerljiv z današnjimi katedrami. Postavitev pa je 

pokazala, da je prezrto, da je bilo še nekaj pred tem.  

Postavitev je pokazala, da začetki Inštituta segajo v čas tik pred ali tik po koncu 2. svetovne vojne. To, 

kar je bilo na nek način prezrto ali zapostavljeno, je bilo, da je kreator (ustanovitelj) Inštituta tik pred 

koncem 2. svetovne vojne doktoriral na Dunaju in da je ta dogodek pomemben za kasnejši nastanek 

Inštituta, pri čemer je pomembna tudi vloga mentorja, znanega avstrijskega profesorja.  

Dolgo obdobje po 2. svetovni vojni se je negiralo vse, kar je imelo povezavo z državami, ki so sodelovale v 

okupaciji tedanje države. Težko je bilo sprejeti ali priznati, da je prišlo z avstrijske ali nemške strani tudi 

kaj dobrega. Na postavitvi jaz nikakor nisem mogel sprejeti misli moderatorke, da so vojne največji 

generator razvoja. Moral pa sem priznati, da je imel Inštitut v povezavi s povojno obnovo države veliko 

dela, kar je Inštitutu omogočilo rast in razvoj.  

Opisano je le del vsebine postavitve, ki je bila naravnana v prihodnost Inštituta. O zaključkih na tem 

mestu ne morem pisati, ker gre za poslovno skrivnost. Lahko pa napišem, da mi je bilo sporočilo 

postavitve v oporo pri prepoznavi pomembnih dogodkov in občutkov v daljni preteklosti Inštituta. Vsaj 

glede te zamolčane preteklosti sem se potrudil, da je razkrita in dokumentirana. 

 

 

Postavitve pomembne za moje izobraževanje in razumevanje  
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Izkušnje ob že opisanih udeležbah na posameznih delavnicah organizacijskih postavitev so bile 

pomembne za mojo odločitev, da se udeležim izobraževanja za moderatorje organizacijskih postavitev, 

ki ga je organizirala in vodila Nataša Čebulj. Bil sem član tretje generacije, ki je začela z usposabljanjem 

junija 2016 in ga zaključila z izpitom v maju 2017. Moj osnovni motiv za udeležbo je bil, da se bolj 

celovito in poglobljeno seznanim z organizacijskimi (poslovnimi) postavitvami in da pridobljeno znanje 

kolikor je mogoče uporabim v korist organizacije, ki jo vodim. 

Izobraževanje je potekalo v obliki delavnic, na katerih smo sproti preizkušali posredovano znanje in 

tako pridobili vsaj osnovne praktične izkušnje. V okviru izobraževanja sem dobil veliko novega znanja, 

pri čemer je bil del tega znanja zame popolna novost. V nekaterih primerih pa sem prejel razlago za 

medsebojne vzročne povezave, za katere sem imel občutek, da obstajajo, a si jih sam nisem znal 

razložiti. Od posredovanega znanja želim izpostaviti naslednje ključne teme: trije principi (zgodovina in 

hierarhija, dajanje in prejemanje, pravica do pripadnosti), štiri načela (brez namena, brez sodb, brez 

strahu, brez pomoči) in tri vesti (osebna, kolektivna, duhovna). Izpostavljene teme so pomembne, sem 

jih večinoma sprejel, ne morem pa zapisati, da sem jih tudi povsem prevzel. 

Pridobljeno znanje sem v prvi vrsti uporabil na sebi. To pomeni, da sem si vzel čas in premislil o svojem 

načinu življenja, o svojem dojemanju pomembnejših okoliščin, v katerih sem se znašel v življenju ter o 

svojem odzivu na te okoliščine. Priznam, da sem imel precej dela že sam s sabo. Razumevanje je le 

uvodni korak k spremembi. Naslednji korak je sprejemanje. In naslednji, ne vem, če tudi zadnji, je 

ravnanje v skladu z novimi spoznanji. Včasih je težko opraviti vse tri korake, v nekaterih primerih ne 

morem opraviti niti prvega koraka. Primer popolne blokade, ki si je niti ne trudim prebiti, je korupcija. 

Ne morem razumeti in še manj sprejeti pojasnilo, da gre tudi v tem primeru za nekaj koristnega, saj to 

omogoča preživetje precejšnjemu številu ljudi in njihovih družin. 

Nova spoznanja so mi pomagala pri razumevanju in v določeni meri tudi sprejemanju sodelavcev. 

Inštitut je starejši od 60 let in v njegovi zgodovini je bilo zaposlenih približno 300 ljudi. Bilo je nekaj 

ljudi, ki so bili vso svojo delovno dobo zaposleni na Inštitutu. V času študija sem bil Inštitutov štipendist 

in sem se po diplomi ter odsluženem vojaškem roku konec leta 1980 zaposlil na inštitutu. Uvodna leta 

moje zaposlitve sem bil sodelavec te izvorne generacije Inštituta, ki je bila v izteku delovne dobe in pred 

upokojitvijo. Takrat sem lahko zaznal, da obstajajo nekakšna bremena iz preteklosti Inštituta, ki so 

obremenjevala odnose. A o tej neprijetni preteklosti se ni govorilo. Šlo je za spor z ustanoviteljem 

(očetom Inštituta), ki je bil tudi prvi predstojnik. Spor se je končal z odhodom predstojnika leta 1962. 

Spor se ni razrešil in ni bila dosežena pomiritev v vseh nadaljnjih letih, ko so bili udeleženci v sporu še 

aktivni in živi. Zanimivo je, da so vsi naslednji direktorji odšli v sporu. Včasih se vprašam, če bom tudi 

jaz odšel v sporu. To je vzorec ali dinamika, ki sem jo osebno prevzel ob odhodu z Inštituta leta 1990 in 

se je tudi pri meni večinoma ponovila ob naslednjih menjavah zaposlitve. S pomočjo novih spoznanj 
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sem se trudil zmanjšati zaostala bremena iz preteklosti. Nameni so dobri in morda je naravnanost 

prava, a okoliščine so kompleksne. 

 

 

 

Metoda pomagala do boljšega razumevanje sodelavcev 

 

Spoznanja v okviru šolanja za moderatorja so me naredila bolj razumevajočega do sodelavcev. V 

delovanju nekaterih sodelavcev prepoznam dinamiko sodelavcev iz prvega obdobja moje zaposlitve na 

Inštitutu. Pogosto ob (domnevnem) napačnem ravnanju sodelavca ali sodelavke pomislim, kako je 

delovanje sedanjega sodelavca podobno delovanju nekega sodelavca iz mojega prvega obdobja na 

Inštitutu. Včasih se mi zdi, da kdo od sodelavcev ne deluje več tako, kot sem ga poznal delovati v daljšem 

časovnem obdobju prej, temveč začne delati napake, ki so bile značilne za sodelavca, s katerim je bilo 

pred časom prekinjena pogodba o zaposlitvi. Ob zaznavi takega delovanja sem sicer bolj razumevajoč, 

vendar pa moj osebnostni razvoj še ni napredoval toliko, da se ob (ponovno) storjenih napakah ne bi 

sekiral. 

Inštitut vse svoje prihodke ustvari s prodajo storitev naročnikom, zato so odnosi s strankami 

pomembni. Med zgodovino inštituta se je spreminjala tudi njegova vloga v poslovnem okolju in 

posledično so se spreminjale tudi potrebe, pričakovanja ali zahteve strank. V zadnjih 20. letih se je 

pomembno spremenil odnos poslovnega okolja do stroke. Strokovnost ni več primaren kriterij za izbiro 

izvajalca. Pogoj najnižje cene je zelo vplival na naročila in prihodke. Na strani naročnikov so tudi za 

storitve povsem tehnične vsebine vse pogosteje sogovorniki ljudje, ki so strokovnjaki z drugih področij 

in ne prepoznajo vsebinski razlik v tehničnem delu ponudb. Spremenjene razmere imajo za posledico, 

da stranke pogosto menjavajo dobavitelje. Nestalnost strank obremenjuje poslovanje. Posebej težavni so 

odhodi dolgoletnih strank, pri katerih so se zamenjali tudi kadri. Organizacijske postavitve dajejo 

možnost, da se vpogleda v odnose in se na podlagi uvida izboljša odnos s stranko. Včasih uvid pokaže, da 

je odnos nepovratno zamrl. In tudi za take primere je mogoče vsaj do neke mere tvorno zaključiti odnos 

s stranko. 

 

Metodo bi previdno priporočil drugim 

 

Organizacijske postavitve bi priporočil drugim, vendar previdno in po preudarku. Najprej vsekakor 

ljudem, ki se ukvarjajo z organizacijo in s sistemi vodenja, predvsem v cilju seznanitev z metodo in 

njeno potencialno uporabo. Previdnost in preudarek sta povezana s premislekom, da je tudi to metodo 

mogoče zlorabiti ali izkriviti. Zelo privlačna je možnost, da se osebna odgovornost za dejanja in odločitve 
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pripiše oziroma prenese na metodo, v smislu, da smo nekaj storili zato, ker je postavitev to pokazala za 

potrebno. Poleg navedenega se mi zdi resna nevarnost tudi ta, da posamezniki postanejo od metode 

odvisni v smislu zasvojenosti. V napredovalni obliki bi to pomenilo, da bi zasvojenec hotel vsako 

odločitev preveriti s postavitvijo. Ob navedenih nevarnostih pa se mi zdi potrebno opozoriti še na 

možnost, da se v postavitvi preplete več polj. V primeru prepleta dveh ali več polj, ki se borijo za 

prevlado, se po mojem občutku lahko povsem izkrivi uvid, ki ga ponuja postavitev.“ 

 

 

Borut Bundara: “Rojen sem v letu in mesecu formalne ustanovitve inštituta (julij, 1955). Diplomiral sem leta 1979 

na FAGG (gradbeništvo) v Ljubljani. Temo moje diplome je določil ustanovitelj Inštituta, ki je bil takrat predstojnik 

Katedre za jeklene konstrukcije. Prvih 10 let delovne dobe sem bil zaposlen na Inštitutu. Sledilo je pet let zaposlitve 

na FS UL.  

V tem času sem zaključil magisterij in doktorat. Po oddaji doktorata sem se zaposlil pri družbi Energoinvest, 

Tovarna energetskih transformatorjev, ki je bila leta 1997 preoblikovana v d.d. in preimenovan v ETRA 33, d.d. 

(danes – Kolektor Etra). V tovarni transformatorjev sem bil direktor kakovosti od leta 1995 do 2003. V obdobju od 

1997 do 1999 (dve leti) sem bil na podoktorskem usposabljanju na Japonskem, ki je bilo finančno podprto od JSPS 

(Japan Society for the Promotion of Science). V začetku leta 2003 sem sprejel mesto pomočnika direktorja pri 

družbi Commerce – Trgovina. Bila je posebna izkušnja, ki se je zaključila z globokim podukom ob prekinitvi 

pogodbe konec leta 2004.  Sledila je dvomesečna izkušnja na Zavodu za zaposlovanje, tokrat ne v vodstveni vlogi, 

temveč v vlogi brezposelne osebe. S 1. 1. 2005 sem bil imenovan za v. d. direktorja Inštituta za metalne konstrukcije (IMK), ki ga vodim še danes.“  

 

- KAJ SO MI DALE POSTAVITVE? PREPROSTO: MENE 

 

Nataša Špeh: “Vabilo na postavitev sem dobila od kolegice po elektronski pošti. Kot večni skeptik vseh 

teh zadev, za katere moraš na koncu še plačati kar visoko ceno, sem z branjem kar hitro končala in 

elektronsko pošto izbrisala. Ker mnenje kolegice cenim, in ker sem zatem večkrat zasledila postavitev 

družine na internetu kot ena izmed rešitev oziroma pomoč reševanja pri mojih problemih, sem začela 

brati. Zadeva me je čisto posrkala vase. Na koncu sem brala samo še o tem, gledala posnetke in o tem 

razmišljala. Vem, da je trajalo kar nekaj časa, da sem imela tudi čas, denar in pogum za to, da sem se 

odločila, da grem na postavitev družine.  

Junija je bilo štiri leta, od kar sem bila prvič na postavitvi. Takrat sem postavljala tudi svojo temo. Bilo je 

pri Nataši Čebulj. Mislila sem, da vem vse. Itak. Pa me je že pri prvi postavitvi presenetilo. Pred vsemi 

sem se na ves glas jokala. Solze so mi lile po licih. Ni mi bilo jasno, kaj se z mano dogaja. Dobro je bilo, da 

je to trajalo samo kratek čas, saj so moje misli ponorele: Zakaj? Kako? Kaj je bilo to? Od kje ...? ... 

Naslednja je bila na vrsti moja postavitev. Postavljala sem partnerstvo. A se je na koncu izkazalo, da je 

zame najbolj pomemben ta trenutek odnos z mamo. Tudi tukaj sem bila osupla, kako se je predstavnica 

moje mame premikala po prostoru, opazovala druge in kako je držala svoje roke.  

Kot moja mami. In kako nor je bil občutek, ko sem bila spet v njenem objemu. Seveda sem po parih 

dneh doma začela v vse dvomiti. To sem ja jaz :). Bila sem seveda tudi jezna, ker sem JAZ HOTELA 
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partnerstvo. TO SEM hotela REŠITI, ne pa mami. Na kraj pameti mi ni prišlo, da se bo pokazalo, da bi šla 

za njo. Jaz sem mislila, da sem njeno smrt že predelala, saj je od takrat le minilo kakih 10 let. Imela sem 

družino. Bilo je sicer hudo, ampak sem se borila in reševala ... borila sem se ... ostati tukaj ... No, na 

postavitvi se je pokazala prava slika.  

Še ena postavitev s tistega dne se me je dotaknila zelo globoko. Bila sem predstavnica za sestro in to zelo 

trmasto sestro. Moja sestra bi rekla, da sem bila v svoji vlogi :) No, dejansko sem nekako bila.  

In neskončno hvaležna sem dobila tudi uvid od kod izvirajo ta "negativna" občutja oziroma takrat  

občutek trme. Dojela sem, da iz moje bolečine, ranjenosti. Vse to sem doživela tako močno, tako bogato, 

tako jasno ... Čustva. Moj svet. To poznam. Skozi to živim. To me ohranja. A od nekdaj so me zatirali glede 

svojih čustev in njihovega izkazovanja. Nič ni bilo prav. Nič se ni smelo. Vse je moralo biti noter. Skrito. 

Vse. Bila sem tako zavrta, ranjena, da sem si jih upala izražati samo skozi umetnost, glasbo, gibanje, 

ustvarjanje ... Pa še to se mi zdi, da je bilo zelo previdno. Pod vplivom vere se seveda tudi nisem mogla 

izogniti sramovanju nekaterih svojih čustev in misli. Mislila sem, da sem slaba. Ne vem, zakaj. Mogoče 

mi bo še dano to odkriti. Se bom pustila presenetiti. 

 

Tudi jaz lahko tukaj pripadam 

 

Nad postavitvami sem bila sprva navdušena. Kaj kmalu jezna in razočarana. Padla je odločitev, da ne 

grem več. A po treh mesecih me je že vleklo in sem rekla, da si bom dala še eno priložnost. In nikakor mi 

ni žal. Zame se je pričela odisejada postavitev. Bilo je obdobje, ko nisem hotela ničesar zamuditi. 

Obdobje, ko sem nanje malo pozabila. Kar sem ugotovila, da je tudi dobro. Name so izredno dobro 

vplivale. Me oživile. Uživam kot predstavnica. Uživam, ko nikoli ne vem, kam bo peljalo. Uživam v 

izražanju vseh čustev. Če je intenzivno ali samo malo melanholično. Vsa se predam. In služim. Dobivam 

uvide. Se učim o odnosih, višjih namenih. Vsakič nekaj novega. Nekaj, kar tistikrat potrebujem za korak 

naprej ali pa le za razjasnitev. In kako fino je, ko delam nekaj, kar mi je všeč, kar mi pomaga in ob tem 

dajem in posredno pomagam drugim. Dam dobim. Super.  

Kaj so mi dale postavitve? Preprosto: mene. Da sem lahko to, kar sem. Da sem dobra. In da ja, tudi jaz 

imam en namen v tem svetu. Tudi jaz lahko tukaj pripadam. Tudi in celo jaz imam eno vlogo, ki je 

pomembna tukaj. Vsi jo imamo. In kako čudovito je, ko z vsem svojim bitjem to doživljam, ozaveščam. 

Ni dvoma. Samo čudenje ... Kako smo čudoviti. Kako smo vsi povezani. Kako je življenje skrivnostno in 

kakšen skriti, lepi namen ima. In vsi smo del. Ja, nakladam :) 

Lansko poletje sem se prvič udeležila rekonstruktivnih postavitev. Dobro, da sem se poslušala. Dobila 

sem eno ogromno porcijo ljubezni in brco v rit, da naj si že enkrat začnem zaupati in se ceniti. In takoj 

po prihodu domov dobila en tak velik lep izziv v postavljanju meja. Sem ga opravila. Sem potrebovala 

veliko poguma in "jajc". Pa mi je uspelo. In verjamem, da bo vedno lažje. Po teh postavitvah se mi je 
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življenje precej obrnilo na glavo. Hodila sem, kamor me je pač vleklo, čeprav sem dvomila, a se je na 

koncu vedno izkazalo, zakaj. Če ne takoj, pa kar kmalu. Na rekonstruktivnih sem bila sedaj že trikrat. 

Čudovito. Močno. Prave informacije iz ust nekoga, ki nič ne ve o tebi. Razjasnitve. Po drugi 

rekonstruktivni postavitvi se je odnos z osebo še isti dan bistveno izboljšal. Postal je znosnejši. Te 

postavitve so zame veliko darilo. 

 

Zame je bilo neprecenljivo 

 

Letos v juniju sem se udeležila tudi letnega kampa v Crikvenici. Nepozabno. V mojem srcu vtisnjeno na 

posebnem mestu za vedno. Se opravičujem, ker sem tako skopa z besedami. Verjamem, da bi vsaka 

beseda, ki bi jo napisala o doživetjih in občutkih na kampu odvzela čar vsega doživetega. Niti se ne da 

izraziti z besedami. Zame je bilo neprecenljivo in iskreno sem hvaležna, da sem imela možnost biti tam. 

Hvala Rok. 

No, zdaj se prepuščam tudi izobraževanju za moderatorje družinskih postavitev na Inštitutu za 

sistemske postavitve. Hvala Nataši Čebulj in Vedranu Kraljeti, ki nas tako tankočutno vodita skozi 

izobraževalni proces. In seveda za vso modrost in izkušnje, ki ju delita z nami. Vse je zelo drugače, kot 

sem si predstavljala. Hodim v tiste svoje sence, kjer si ne želim biti niti v bližini, a hkrati čutim, da 

moram. Hvaležna učiteljema in sošolcem za ta varen prostor, kjer lažje dostopaš do skritih kotičkov v 

sebi. In hvala sošolcem za odprtost ranljivosti.“ 

 

Nataša Špeh: “Sem mama treh otrok. Hvaležna tetki Miciki in partnerju, da lahko na takšen način raziskujem 

življenje. Seveda sem v prvi vrsti hvaležna svojim staršem (končno) in širši družini, partnerjevi družini, vsem 

prijateljem in znancem, vsem mimoživečim in obstoječim. Vsem in vsemu, kar mi pride naproti in mimo. Ne 

sicer vedno in v vsakem trenutku. Se pa učim daljšati čas hvaležnosti oziroma krajšati nehvaležnost. Hvaležna, 

da sem lahko doma, čeprav pogrešam delo v družbi. Od nekdaj uživam v ustvarjanju, odkrivanju, hecanju, 

gibanju, čustvih, naravi ... Živali in narava so vedno imeli pomembno vlogo v mojem življenju. Rada plešem 

(čeprav se spotikam), rada pojem (čeprav nimam posluha) in zelo rada rišem nasmehe na obraze. Najrajši se 

učim jemati življenje takšno, kot je, in ga zajemati z veliko žlico (zajemalko). Biti hvaležna zanj. Uživam v tem, 

ko raziskujem vzgibe za dejanja, čustva. Uživam, ko odkrivam resnično resnico. Tudi, če včasih zaboli zaradi 

moje zaslepljenosti. Uživam se odkrivati v vsej svoji obstojnosti. To sem rada počela že prej, a s to metodo je 

lahkotnejše in ni možnosti za dvom, razen če nočeš sprejeti. Vse pa se nam tako pokaže,  ko smo pripravljeni 

kaj sprejeti, pogledati. Ko je pravi čas. Uživam, ko vidim, občutim in drugače zaznavam, da je čisto vse v redu. 

Da končno dojemam in si počasi priznavam, da sem v redu, da sem vredna ljubezni. Da obstaja razlog, da živim. Da sem. Uživam v novem odkrivanju sebe. 

Ob odkrivanju globljega smisla bivanja tukaj.“ 
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V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVODNI SEMINAR POSTAVITEV DRUŽINE, Maribor  
in Ljubljana  
8. september 2018, od 16. do 19. ure, v Mariboru 
19. september 2018 od 16.30 – 19.30 v Ljubljani 

 
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: www. sistemske-postavitve.com  
 

POSTAVITEV DRUŽINE –BOLEZNI IN ODVISNOSTI– 
KAKO JIH OZDRAVIMO 

• sobota, 22. september 2018 od 9.00–19.00, v Ljubljani 
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: www. sistemske-postavitve.com  
 

ORGANIZACIJSKE POSTAVITVE – Določanje 
prioritet – najprej najbolj pomembno 

• 12. september 2018, v Ljubljani 
Kaj je sistemsko odločanje, kdaj, kako ga uporabiti in kaj so prednosti 
sistemskega pogleda pri prepoznavanju prioritet v specifičnih 
poslovnih situacijah, pri uvajanju sprememb v organizacijah in 
podjetjih? Odgovor na to in mnoga druga vprašanja bomo odgovorili 
na delavnici, kjer boste praktično spoznali metodo sistemskih 
postavitev in dobili vpogled v to, kako celostno pogledati na specifično 
poslovno tematiko, vprašanje, problem ter kako postaviti prioritete, da 
ohranjamo vitalnost organizacije oz. podjetja, da dosega optimalno 
poslovno uspešnost ter udejanja svoje poslanstvo. Več: www. 
sistemske-postavitve.com  

IOCTI 2018 Slovenia – Bled 

• 7–14. oktober 2018, Ljubljana 
Dogodek s pionirji sistemskih postavitev, s prvovrstnimi 
mednarodnimi trenerji in udeleženci z vsega sveta ponuja enkratno 
priložnost za izredno bogato izmenjavo znanja, izkušenj in pristopov.  
IOCTI (intenzivno usposabljanje za organizacijske sistemske 
postavitve) je celovit program usposabljanja z inovativnimi 
sistemskimi orodji za uporabo pri svetovalnih dejavnostih, 
načrtovanju upravljanja sprememb in razvojnih procesih v podjetjih, 
ustanovah, skupinah in posameznikih.  
 
Več: https://iocti.org/sl/ 
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN  ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ 
 

V naslednji številki Sistemskih zavedanj bomo govorili o prepletanju družinskih in poslovnih sistemov 

in kako nam ob težavah, v enem ali drugem sistemu, ali kar v obeh, če imamo družinsko podjetje, lahko 

pomagajo sistemske postavitve po Bertu Hellingerju.  

Foto: Pixaby  

SEMINAR Z GERHARDOM WALPERJEM,  
docentom Hellinger Sciencie 
 – Sreča in ljubezen v odnosih med moškim in žensko, mamo in 
očetom, starši in otroki, nami in svetom,  Ljubljana  
• od 23. – 25. novembra 2018,  
Seminar je namenjen vsem, ki želite poglobiti razumevanje novih 

pristopov Berta in Sophie Hellinger. Tistim, ki želite doživeti tihe 

premike duše, ki na nežen način kaže korenine naših težav. Vabimo 

vas, da odkrijete pot sprememb do radosti, ljubezni in sreče - z 

nežnimi gibi fenomenološkega pristopa v naše srce in dušo ponovno 

vključimo vse, kar je izključeno, zatirano in pozabljeno. Tako se 

poveže tisto, kar je ločeno. Odkrijte in doživite vaše lastne premike 

h  globoki ljubezni, ki vse zajema in je brez sodb.  


