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“Fenomenologija je filozofska metoda. Zame pomeni, da se prepustim višjemu redu brez zahteve,
da bi ga razumel. Prepustim se mu brez namena,, da bi kaj dokazal.
Prepustim se mu brez strahu pred tem, kaj bi se morda lahko razkrilo.
Prav tako se ne bojim. Kadar se razkrije kaj grozljivega. Prepustim se vsemu, takšnemu kot je,

Bert Hellinger v knjigi Priznati, to kar je
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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
SKRITE DINAMIKE POSTANEJO VIDNE
Pozdravljeni drage bralke in bralci,
pred vami je nova, peta številka mesečnika Inštituta za sistemske postavitve, Sistemska zavedanja.
V njej bomo spregovorili o tem, kako se lahko sistemske postavitve uspešno uporabljajo tudi pri
odkrivanju skritih dinamik v podjetjih in organizacijah, da jim lahko gre boljše.
Sta kdaj pomislili, da naše osebno življenje, naši predniki v nas, naši geni, vplivajo tudi na to, kako
uspešni in zadovoljni bomo v svoji službi, pri svojem poslu?
Da pri naši uspešnosti nista pomembna le znanje in predanost k delu, temveč tudi to, kar nosimo v sebi,
kot neko osebno noto? Da je naše delovno področje del nekega večjega sistema, ki mu pripadamo, in da
gre za živ sistem, katerega delovanje je običajno skrito? In da je za delovanje sistema, torej neke
organizacije in podjetja pomembnih več faktorjev, ki vplivajo na
uspešnost podjetja. Podjetje je namreč živ sistem, s številnimi
dinamikami, in včasih prav te onemogočajo, da bi bilo podjetje
uspešno. Zato nam pri tem, da jih odkrijemo, pomagajo sistemske
postavitve.
Ste kdaj pomislili, da gre vašemu podjetju slabo, ker ste se v preteklosti
slabo poslovili od svojega sodelavca? Ali pa zato, ker se sodelavci med
seboj ne razumejo?
Na postavitvah se je pokazalo tudi, da lahko gre slabo nekemu
poslovnemu sistemu, če niso pravi ljudje na pravih mestih ali zato, ker
je bila storjena krivica v zvezi z zemljo, kjer stoji vaše podjetje? In
tega, seveda, kot lastnik ali direktor podjetja ne veste.
Vse to, in še več, se lahko pokaže na sistemskih postavitvah.
Vendar pa ne moremo biti uspešni v službi, pri svojem poslu, če
najprej ne razrešimo tistega, kar je za nas najpomembnejše v našem
zasebnem življenju. Šele potem se lahko usmerimo na svoje poslovno
življenje in smo v njem uspešni.
Foto:Pexels

Damijana Žišt
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II. KAKO SKRITE DINAMIKE POSTANEJO VIDNE
Običajno živimo življenje kot posamezniki, obdani z neštetimi možnostmi in omejitvami, s katerimi se
dnevno soočamo. Vendar pa lahko pri tem hitro pozabimo, da smo hkrati povezani z večjo celoto.
Nizozemec Jan Jakob Stam, ustanovitelj Hellinger institute na Nizozemskem, ki je med prvimi začel
uvajati sistemske postavitve v organizacije in podjetja ter z izobraževanjem moderatorjev za
organizacijske postavitve, pravi, da se sicer zavemo številnih nevidnih mehanizmov in dinamik, ki
delujejo v sistemih, le da jih običajno ne opazimo. “Te dinamike nas lahko v nekem trenutku ponesejo
vse do neba ali pa nas v neki drugi situaciji prav iste dinamike popolnoma paralizirajo in onemogočijo
delovanje,“ pravi Stam.
Oče metode sistemske postavitve, Bert Hellinger, nemški filozof in psihoterapevt je namreč odkril način,
kako te skrite dinamike sistemov napraviti vidne. Za to je uporabil metodo, ki jo je poimenoval
sistemske postavitve. Gunthard Weber, ki je bil dolgoletni sodelavec Berta Hellingerja, je skupaj s
številnimi kolegi nadaljeval z razvojem Hellingerjevih inovativni idej in jih uveljavil v obliki sistemskih
postavitev na področju organizacij.
Stam pravi, da ima postavitev edinstveno zmožnost razkrivati temeljne resnice o vsakem posameznem
sistemu. Obide mnenja ali sodbe, s katerimi tako zlahka obremenjujemo realnost in s katerimi pogosto
prilagajamo in izkrivljamo resnico. Postavitev je sistemski pristop, ki je neposredno povezan z
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zaznavanjem resničnosti. Zato sistemske postavitve omogočajo številna nova spoznanja o tem, kako
organizacije v resnici delujejo in kako lahko ljudje v organizacijah uspevajo.
Kaj je v resnici organizacija s stališča sistemskega mišljenja, ki ga je v okviru družinskih sistemov razvil
Hellinger?
Neka organizacija lahko obstaja že stoletja. Morda v njej ni nikogar več, ki je bil tam od ustanovitve,
organizacija pa je skozi leta ostala ista. Vsak, ki je bil zaposlen v njej, je prispeval k njeni rasti, delovno
mesto, ki ga je zasedal, pa je prevzel nekdo drug. Delovno mesto sicer lahko tudi stagnira skupaj z vsemi
delavci, ki so ga zasedali.
V organizaciji ljudje delujejo kot predstavniki v sistemskih postavitvah, zavzamejo svoje mesto. Na tem
delovnem mestu delujeta dve sistemski dinamiki; prva je dinamika tega delovnega mesta, druga je
osebna dinamika delavca, ki ga trenutno zaseda. Zato vsako delovno mesto s seboj prinaša različne
možnosti in omejitve. Za podjetje pa je tudi zelo pomembno zdravje celotne organizacije, ki pomeni
uravnovešenost materialne (prostori, okolje), človeške (zadovoljstvo, kreativnost, vitalnost), ekonomske
(uspeh, denar, dobiček) in socialne blaginje. Zdrava organizacija pomeni, da se zaposleni v njej dobro
počutijo in da so sposobni svoje delo opravljati učinkovito. To pomeni tudi, da organizacija izpolnjuje
svoje poslanstvo, s katerim je bila ustanovljena, in da obstaja živahna izmenjava znotraj same
organizacije ter organizacijo in zunanjim svetom. Zdrava organizacija je okolje, v katerem si ljudje
resnično želijo delati in gre za ravnovesje med dajanjem in sprejemanjem vseh zaposlenih, ki delujejo v
sistemu. V primeru, da je to ravnovesje med dajanjem in sprejemanjem porušeno, sistemu ne gre dobro,
zato pride do težav pri poslovanju podjetja.
Sistem organizacij tudi ne dovoljuje izključitev nekoga ali nečesa, ki je ključen za določen sistem
oziroma organizacijo. Če je bil, na primer nekdo odpuščen na neprimeren način, organizaciji ne bo šlo
dobro. Prav isto se lahko zgodi, če se nek proizvod ali izdelek, ki je organizaciji oziroma podjetju
prinašal dobiček, iz nekih razlogov ukine. Novi izdelki, ki se bodo v tem podjetju proizvajali in šli na
tržišče ne bodo dosegli želene prodaje. S sistemskega vidika ima namreč tisto, ki je bilo prej, prednost
pred tistim, ki je v organizacijo prišel kasneje. Tisti, ki je prišel prej mora biti na višjem mestu, kot tisto
ali tisti, ki je prispel v podjetje kasneje. Če pa spoštujemo tisto, kar je bilo prej v podjetju, potem bo tisto,
kar pride pozneje v sistem, v njemu zavzelo dobro mesto in se bo ustvaril prostor za nekaj novega. V
dinamiki podjetja je pomembno vedeti tudi, pravi Stam, da če v podjetju obstaja neporavnan dolg, bo
sistem posredoval. Prav tako bo sistem odreagiral, če bo, na primer podjetje obogatelo na račun zdravja
in blaginje drugih ljudi, saj je v tem primeru v podjetju nastal dolg do teh ljudi. Zato bodo morali
zaposleni v tem podjetju prevzeti breme tega podjetja, četudi je nastal pred mnogimi leti, in čeprav
zaposleni ne bodo vedeli za obstoj tega dolga. Zaposleni bodo nezavedno dolg podjetja plačali s svojim
zdravjem, blaginjo in bodo na ta način prešli na stran žrtev podjetja.
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Vse te in še druge skrite dinamike v podjetju, ki lahko slabo vplivajo na razvoj in uspešnost podjetja, pa
vidimo v sistemskih poslovnih postavitvah, ki nam nakažejo smer, v katero naj gre poslovanje našega
podjetja, da bo podjetje zdravo in uspešno.
(Stam Jan Jakob, 2014, Skrite dinamike v podjetjih. Ljubljana: samozaložba, N. Čebulj.)

III. SISTEMSKI POGOVORI Z MODERATORJI DELAVNIC SISTEMSKIH POSTAVITEV
- NAJPREJ MI, NATO POSEL: VEDRAN KRALJETA

Zagrebčan Vedran Kraljeta, moderator družinskih postavitev in sistemskih organizacijskih postavitev, se
je srečal s postavitvami l. 1997, izvaja jih od l. 1998, poslovne postavitve od l. 2000. Na Hrvaškem in v
Srbiji že nekaj let izobražuje moderatorje za družinske postavitve, v Sloveniji jih izvaja skupaj z Natašo
Čebulj z Inštituta za sistemske postavitve v Ljubljani.

Kdaj ste se prvič srečali s poslovnimi postavitvami?
“S poslovnimi postavitvami sem se srečal, ko sem vodil nacionalni program izobraževanja trenerjev za
podjetnike, v okviru katerega smo šli na študijsko potovanje na Nizozemsko. Tam sem se udeležil neke
terapije in mislil sem, da gre za hipnoterapijo, v bistvu pa so bile postavitve. Ko so me seznanili z
metodo, sem pomislil, da bi lahko bila koristna tudi za podjetnike. In tako sem se spoznal z Janom
Jakobom Stamom, ki je med prvimi začel delati poslovne postavitve v podjetjih in organizacijah in začel
sodelovanje z njim. V tistem času sem delal kot svetovalec za managment v enem izmed hrvaških
podjetij. S svetovanjem sem imel veliko izkušenj, zato so se mi poslovne postavitve zdele odlična
dopolnitev pri mojem delu. Ugotovil sem, da so tehnike, ki se jih uporablja pri svetovalnem delu s
podjetniki, zelo logične, analitične in racionalne. Pri delu s postavitvami pa sem ugotovil, da lahko
gledamo še nekaj drugega, in sicer dinamike v podjetjih.“
Za koga so primerne poslovne postavitve, komu bi lahko pomagale oziroma koristile?
“Poslovne postavitve so namenjene tistim, ki so pri svojem delu uspešni in bi radi bili še boljši. In tudi
tistim, ki jih gre trenutno težko v podjetju in bi radi prišli do rešitve za uspeh. Poslovne postavitve so res
nek nov pristop, ki še nima tradicije, pa ga podjetniki še ne poznajo tako dobro. Zato iščejo rešitve za
svoje poslovne probleme najprej z nekimi drugimi metodami in pristopi. Ko jim ti ne pomagajo, se
nekateri odločijo, da bodo poskusili še poslovne postavitve, češ, saj nimajo več kaj izgubiti. Vendar se
včasih, žal, za postavitve odločijo prepozno, to se namreč pokaže v sami postavitvi.
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Poslovnih postavitev se poslužujejo tudi velika in zelo znana podjetja, kot so IBM, BMW, Mercedes,
velike verige supermarketov, banke ter drugi. S pomočjo postavitev iščejo rešitve za še boljše
poslovanje njihovega podjetja. Pogosto se postavitve v podjetjih uporabljajo tudi za iskanje novih
kadrov v podjetju, saj pri iskanju kadrov niso pomembni le znanje in veščine, ki jih imajo ljudje, ki se
prijavijo na neko delovno mesto. Pomembna je tudi njihova sposobnost, da se vklopijo med nove
sodelavce, ki so že dalj časa v podjetju.
Spominjam se neke postavitve v srednje velikem podjetju v avtomobilski industriji. Lastnik in direktor
je najel psihologa, da so kandidatom za delovna mesta prodajalca avtomobilov dali izpolnjevati
psihološke teste. Direktor se je na osnovi rešenih tekstov odločil in izbral kandidata. Kljub temu čez čas
ni bil zadovoljen z novim zaposlenim, saj ni bilo sinergije oziroma povezanosti med njimi in ostalimi
zaposlenimi, ki so imeli dobre plače in dobre delovne pogoje in izobraževanja. Zato je odpustil prodajalca
in začel iskati novega. Z vsakim novim kandidatom se je pogovoril, pri tem pa jim je postavil
pomembno vprašanje, kakšni so njihovi odnosi z njihovo družino. Vprašal jih je tudi, kako bi reagirali v
primeru neke določene krize ter druga vprašanja. Glede na odgovore kandidatov se je potem odločil,
koga bo zaposlil. Situacija v podjetju se je sicer popravila, vendar še vedno ni bil zadovoljen.
Zato je prišel na poslovno postavitev, da bi videl, kaj bi lahko še naredil. Ko smo postavili predstavnike
zaposlenih, se je videlo, da je njihova pozornost nekje drugje. Zato je bil le del njihovega znanja in veščin
namenjen delovanju in rasti podjetja. Tiste zaposlene, ki so bili obrnjeni k podjetju, k njegovemu
razvoju in viziji, jih je obdržal, ostalim se je zahvalil za sodelovanje in jih je odpustil. In potem je podjetju
šlo veliko boljše, saj je upošteval to, kar se je pokazalo na postavitvi.“
Kaj pomembnega ste v postavitvah prepoznali, da bi jih lahko ponudili podjetnikom in tistim, ki
delajo v organizacijah?
“Med drugim sem ugotovil, da sistemska postavitev lahko pomaga podjetnikom pri izboljšanju odnosa s
kupci. V času, ko sem se seznanil z metodo sistemske postavitve, je bil na Hrvaškem velik problem
vračanja dolgov. Upniki so me spraševali, ali bi jim z metodo lahko pomagal, da bi dobil nazaj svoj denar,
ki so jim ga iz poslovnega sodelovanja dolgovali kupci, in ali imajo zato sploh kakšne možnosti. Na
postavitvah se je lahko videl odnos prodajalca in kupca, kar je bilo zelo koristno za upnika. Metoda mu je
namreč pokazala, ali ima sploh kakšno možnost, da se mu povrnejo dolgovi.
Postavitve sem delal tudi na področju marketinga. Na primer, delali smo na primeru, kjer smo lahko
videli, katere reklame pri kupcih naletijo na najboljši odziv. Navajam še primer direktorice neke
poslovne šole v Beogradu, ki je imela težave pri odločanju, katerim programom naj da prednost oz. na
katere naj se fokusira.
Postavitev je pokazala, katere storitve in programi so za kupce bolj zanimivi. To je upoštevala in
dejavnost se je tako razširila, da so iskali dodatne predavatelje za svoje dejavnosti.
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Pri naslednjem primeru je bila moja stranka direktor, ki je potožil, da zaposleni le rutinsko delajo in niso
kreativni pri svojem delu. Postavitev je pokazala, da zaposleni niso kreativni zato, ker so bili povezani s
prejšnjimi zaposlenimi, ki so bili odpuščeni na grd način. In v zaposlenih je bil (podedovan) strah, da
bodo ostali brez službe, zato jim strah ni omogočal kreativnosti. Po postavitvi so se odnosi pomirili in
podjetje je postalo bolj kreativno.
Lahko opišem tudi primer direktorja, ki je imel podjetje za servisiranje in je sodeloval z različnimi
podjetji. Nekoč je dobil zelo ugodno ponudbo tujega podjetja za poslovno sodelovanje. Ponudbo je odbil,
ker je bil lojalen domačemu podjetju, s katerimi je na tem področju že dalj časa sodeloval. Nekaj časa
kasneje po svoji odločitvi, da vztraja v poslovnem odnosu z domačim podjetjem, je prišel na poslovno
postavitev. Na njej se je pokazalo, da bi bilo bolje sodelovati s tujim podjetjem. Vendar, ker je bil lojalen
svojemu pokojnemu očetu, ki je pred njim vodil podjetje, se je težko odločil za tuje podjetje. Čez pol leta
sva se srečala in povedal mi je, da je spremenil odločitev in da sedaj uspešno dela s tujim podjetjem.
Kakšna pa je razlika med družinskimi in poslovnimi postavitvami?
"To sta dve različni dimenziji življenja. Rodimo se v družino, ki je do konca življenja ne moremo
zamenjati, smo vedno njeni člani in ji pripadamo, če to hočemo ali nočemo. Ko smo del neke družine, ne
moremo izstopiti iz nje. Če smo na primer na mestu drugega sina, tam vedno ostanemo, ne moremo biti
na mestu tretjega sina, čeprav si na primer to želimo. Tudi mi ni všeč moj oče, mu ne morem reči ti nisi
več moj oče; lahko sicer to rečem in grem daleč stran , vendar je on še vedno moj oče. Tega se ne da
spremeniti.
Delovno mesto oziroma poslovni sistem pa za razliko od družine lahko zamenjamo. Lahko gremo v
drugo službo ali drug poslovni sistem. To je ena razlika. Druga je, da so odnosi, ki se vzpostavljajo v
družinskem sistemu, veliko bolj čustveni, kot so v poslovnem sistemu. Če povzamemo, v družinskem
sistemu nimamo možnosti svobode, da iz njega izstopimo, iz poslovnega pa lahko. Družinske postavitve
so zato veliko bolj čustvene in globlje kot poslovne postavitve.
Poslovne postavitve so neke vrste eksperimentalni laboratorij, ki ga uporabimo, preden v podjetju nekaj
zamenjamo, spremenimo, izvedemo novo poslovno potezo. Lahko tudi testiramo bodočo poslovno
odločitev in kakšne učinke bi imela na poslovni sistem. Stranka pa se potem odloči ali bo to uporabila v
praksi."
Kako pa je z družinskimi podjetji, ki pri vas poiščejo pomoč, ali pri njih izvedete poslovno ali
družinsko postavitev?
“Za kakšno vrsto postavitve bi se odločili, je stvar stranke, sam bi povedal, kakšno želi – družinsko ali
poslovno. Postavlja se tisto, za kar stranka misli, da je zanj pomembno v tistem trenutku. V njegove
odločitve se moderatorji nimamo pravice vmešavati. Včasih se, seveda, v poslovni postavitvi družinskega
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podjetja lahko vidi, da gre za neko družinsko dinamiko, ki se izraža tudi v delovanju družinskega
podjetja. Ko vidim družinsko dinamiko, na to opozorim stranko in ji rečem, da gre za neko dinamiko v
družinskem odnosu, ki vpliva na poslovanje. Vendar te teme ne rešujemo na poslovnih postavitvah.
Stranki ponudimo možnost družinske postavitve. In strankina odločitev je, ali jo bo sprejela ali ne. “
Obstaja kakšna skupna točka med družinskim in poslovnim sistemom?
“Res je, poslovni sistemi imajo eno podobnost z družinskimi, ki je zelo pomembna. V poslovnih sistemih
je zelo pomemben element denar, ki v nekem smislu odloča o življenju in smrti, torej obstoju ali
propadu podjetja in eksistenci ljudi, ki so odvisni od delovanja podjetja, zaposleni in poslovni partnerji.
Podobno je v družinskih postavitvah, kjer se pogosto dogajajo stvari, kjer se odloča o življenju in smrti.
In sicer gre za rojstva, odraščanja, težke travme ter drugo. Postavitve nam, na primer, pokažejo, kako
družinski sistem lahko preživi s travmami.“
Kaj bi rekli za zaključek?
“Kot moderator se vedno vprašam, ali so ljudje pripravljeni na spremembe. Če so se pripravljeni
spremeniti, postavitev lahko prinese rešitev.
Zato je zelo pomembno, da če želimo biti poslovno uspešni, najprej na družinskih postavitvah rešimo
tisto, kar je za nas zelo pomembno na osebnem področju. Ko imamo to razrešeno, se lahko orientiramo
na posel in smo pri njem uspešni.“

Vedran Kraljeta
Foto: Sikon-sistemske konstelacije
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IV. OSEBNE IZKUŠNJE IN UČINKI METODE
O osebnih izkušnjah in učinkih smo se pogovarjali z udeleženci delavnic Postavitev družine. Tokrat sta
za Sistemska zavedanja o svojih izkušnjah iz družinskih postavitev spregovorila Agatha Kopač in
Stanislav K.
- KO GREŠ STRAN OD SEBE …
Agatha Kopač: “Kot mnogi drugi iz moje generacije sem kot deklica ugotovila, da bom najlažje preživela
in prišla do tega, kar hočem, če bom pridna in sledila zahtevam okolice. Hitro sem se naučila, da
spoštovati svoje občutke in srčne želje v sistemu, ki me je obkrožal, ni varno. Tako sem se pač raje
odločila za navidezno varen svet in v naprej znane pogoje, ki so bili del paketa. Sedaj vem, da za to niso
bili krivi oziroma odgovorni drugi, ampak jaz in moji strahovi. Tako sem že v začetku osnovne šole
odplavala povsem stran od sebe. Postala sem robot, ki izpolnjuje pričakovanja drugih. To mi je nato ob
moji izjemni količini življenjske energije tudi izvrstno uspevalo. Od ljudi in življenja sem se obrnila v
knjige in navidezne uspehe. V šoli sem bila odlična, na takih in drugačnih tekmovanjih sem zmagovala.
Dokončala sem pravno fakulteto in kot edina pravnica v generaciji leta 2004 končala znanstveni
magisterij s področja financ v angleškem jeziku na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Do tu je vse
potekalo, kot sem si zamislila, da bo dobro za okolico in posledično tudi zame. Na magisteriju sem
srečala tudi svojega današnjega partnerja, za katerega še danes pravim, da je najlepše darilo za konec
mojega uradnega šolanja.
Zdravje me je pri mojih ego ciljih in buljenju v papir izvrstno podpiralo, čeprav sem že tekom študija
prvič začutila znake izgorelosti. A opozorila niso bila dovolj močna. Še vedno sem vztrajala v svojem
ugajanju drugim. Nato pa konec magisterija vseeno padla dol in kar nekaj časa sem potrebovala, da sem
se sestavila po celoletnem nočnem bedenju. Žal se o izgorelosti takrat še ni govorilo. Komaj sem se na
pol sestavila, sem soustanovila družinsko visoko-tehnološko podjetje, kjer sem dokončno izgorela.
Hvala bogu me je po zaključenem magisteriju srečal tudi mrežni marketing, kjer sem odkrila neizmerne
potenciale človeka. Ko sem videla, kako lahko zacvetijo posamezniki in družba, ko jim daš roko, sem
vedela, da je to moje poslanstvo. Zopet sem se začela obračati med ljudi, s tem pa k sebi. Prebrala sem na
kupe knjig o osebni in duhovni rasti, obiskala take in drugačne guruje in duhovne mojstre. Ko sem leta
2007 tako doživela adrenalni zlom in nato leto in pol bolj ali manj preležala, sem na srečo imela ob sebi
številna orodja, da sem šla intenzivno pot nazaj proti sebi. Dokopala sem se do globokih uvidov v
življenje, odkrila univerzalni zakon sreče in še bolj zajadrala v svetovalne vode. Organizacijam in
posameznikom tako pomagam, da pridejo do sebe in živijo svoje potenciale. Tudi organizacije namreč
niso nič drugega kot živi organizmi.
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Kar si srce želi, dobi
V času velikega raziskovanja življenja sem spoznala tudi družinske postavitve. Obiskala sem jih pri
različnih slovenskih moderatorjih. Vsak je imel svoj pristop, razrešitev pa me je vsakič znova navdušila.
Sama se takrat kljub temu nisem odločila za lastno postavitev.
Igor, moj partner in bivši asistent mednarodnih financ, je ta čas raziskoval različne finančne,
ekonomske, bančne sisteme itd. in v to povlekel tudi mene. Tako sva prišla do ugotovitev, da se
družbenega sistema kot takega ne da rešiti, pa četudi se transformira v katerikoli »-izem«, ne da bi se
sistemu spremenili temelji. Spoznala sva, da se vse začne in konča s spremembo zavesti posameznika.
Ko sem tako raziskovala družbeni sistem, me je pripeljalo do delavnice v času Tedna vseživljenjskega
učenja, ki jo je vodila Nataša Čebulj. Govorila je o organizacijskih postavitvah, o družbi. Ko smo naredili
neko postavitev, sem vedela, da je to točno to, kar sem dolgo imela v srcu in nezavedno iskala. Poslovno
svetovanje kot tako mi je bilo blizu. Kot regresoterapevt in transformativni aI-coach sem videla, kako
lahko izjemno pomagam direktorjem, podjetnikom, da s pomočjo nezavednega pridejo do vseh rešitev,
ki jih potrebujejo za uspešno poslovanje. V svoji svetovalni praksi sem razvila številna svoja orodja,
vseeno pa mi je nekaj manjkalo. Po Natašinem predavanju je v meni tako vzklila velika srčna želja, da bi
se naučila delati organizacijske postavitve. Na mojo žalost pa Nataša takrat še ni izvajala treningov.
Kot vedno pa se prave srčne želje tudi uresničijo. Leta 2015 mi je prijateljica Andreja rekla, da je pričela
hoditi na trening za organizacijske postavitve k Nataši Čebulj. Žal sem bila takrat prepozna, da bi se
pridružila, zato sem morala počakati leto dni na novo skupino.
Pot do osebne sreče tudi s pomočjo družinskih postavitev
Svojo prvo veliko družinsko postavitev sem imela tako šele v času treninga za moderatorja sistemskih
organizacijskih postavitev spomladi 2016 pri Nataši Čebulj. Žal se je ne spomnim več, ker je tej sledilo
kar nekaj postavitev. So bile pa vse moje postavitve izjemno globoke in transformativne.
Uvidi, ki sem jih sama dobila v družinski sistem in sebe tekom svojih in tujih postavitev, so zame
resnično blagoslov. Postavitve so fenomenološka metoda, ne terapija, zato je krasno opazovati, ko se mi
pri sebi in delu s strankami, ko izvajam regresoterapijo ali aI-coaching, pokažejo čisto isti fenomeni.
Sistem, polje, zavest ne laže. Bodisi s to ali katerokoli drugo tehniko pokaže le to, kar je, brez filtrov ega.
So pa postavitve izjemno učinkovite, ker posamezniku, ki je v egu, ob dobrem moderatorju omogočijo
vpogled v sebe in svoj sistem, ki ga sicer samo prek pogovora ali nežne meditacije skorajda ne bi bil
sposoben zaradi svojih blokad. Že pred tem treningom sem se zaradi sledenja raznim tradicionalnim
kulturam zavedala velikega pomena družine in prednikov za našo lastno srečo. Pri postavitvah pa sem
dobila resnično poglobljen uvid v svoj družinski sistem in njegovo delovanje. Ne glede na vse, kar vsak
dan doživljam s strankami, sem pri postavitvah vsakič znova presenečena, kako v nas »živijo« vsi
predniki, tisti, ki jih poznamo, in tisti, za katere nihče sploh ni vedel. Leto in pol nazaj sem tekom
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uporabe svojih tehnik ugotovila, da sem v maminem trebuhu imela dvojčka, ki je kaj hitro umrl. Mami
za to ni vedela. Zame pa je ta izguba predstavljala veliko travmo in sem podzavestno težila k temu, da se
mu pridružim. Skoraj štirideset let sem umirala. Na kar nekaj postavitvah z Natašo in drugimi
moderatorji se mi je ta dvojček tudi pokazal, pa te informacije nisem nikomur izdala. Zdaj vem, da sem v
bistvu za bratom, pokojnim bratom, pokojnim dvojčkom, četrti otrok v družini, ne drugi. Ko sem na
svojem pravem mestu, mi je v življenju veliko lepše. Vsi v družini so po vseh teh postavitvah veliko bolj
živi.
Ena postavitev pa res žal ni bila dovolj. Postavitve pa tudi niso čudežne vedno same po sebi v trenutku,
ko se jih izvede. Za vsako sem uporabila še številne druge metode in tehnike. Rabila sem leto in pol, da
sem dvojčka končno spustila in se odločila za življenje, s čimer sem prišla tudi nazaj do svoje energije.
Da ne boste razočarani in pričakovali preveč od enega srečanja s poljem. Največ se zgodi, ko gremo za
srcem in pustimo, da se zgodi vse samo od sebe. Tega sem navajena sama že od drugih tehnik in metod.
Pogosto pa moramo sami v naslednjih tednih, mesecih in letih postoriti še marsikaj, da se vse sestavi,
kot je najbolje za nas. Resnično mogočnost postavitev pa uvidimo šele, ko se po pol leta, letu, spremeni
nek družinski član ali odnos z njim, za kar v sebi čutimo in vemo, da je posledica postavitve. Ne
potrebujemo spreminjati ljudi okrog sebe. Ko delamo na sebi, se avtomatično spreminja ves družinski
sistem.
Niso pa postavitve samo pot do razrešitve nečesa, kar nas bremeni. Moje poslanstvo je, da spodbujam in
učim druge, kako se povezati in komunicirati z univerzalno zavestjo, torej vsem, kar obstaja. Postavitve
so odlično orodje tudi za to. Ko posameznik vstopi v polje, ne more, da se ne bi zavedel, da nanj deluje
nekaj več od tega, kar je sposoben videti in doživeti s čutili, ki smo jih navajenih uporabljati vsak dan.
Več časa, ko preživiš v polju postavitve, bolj se zavedaš svoje povezanosti z vsem.
Pri tem bi omenila, da je pri postavitvah izrednega pomena, da moderator sledi osnovnim načelom reda.
Pri Nataši mi je všeč, ker ji kljub temu, da je samo človek, kot vsi mi, pri delu lahko popolnoma zaupam,
kar je osnova za uspeh kateregakoli odnosa, procesa. V kolikor moderator dela iz strahu, svojega ega, in
ni povezan s poljem, vpliva na razrešitev postavitve. Tudi tako postavitev sem doživela v preteklosti. Ni
bilo »pravega« učinka. Zato vsakemu priporočam, da skrbno izbere moderatorja zase. Žal ne more biti
moderator kar najbližji sosed, čeprav se za to lahko izuči vsak. Potrebno je upoštevati sistem in njegove
principe. To je tudi osnova šolanja, ki smo ga dali skozi.
Pot do poslovne sreče in sreče družbe kot celote
Družinske postavitve so mi pomagale, da sem razrešila marsikateri odnos in zdravstveno težavo. Na
treningu za moderatorja organizacijskih postavitev pa sem dobila še globlji uvid v delovanje poslovnih
sistemov pa tudi družbe kot celote. Še bolj mi je jasno, da revolucije niso dobre. Obstoječi sistem je
potrebno spoštovati tak, kot je, z vsem »dobrim« in »slabim«, ki ga nosi. Vse ima svoje mesto, tako
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vojska kot cerkev. S tem ko transformiramo sebe, transformiramo sistem. Vse, kar pišem v svoji knjigi,
je dobilo še dodatno potrditev.
Veliko stvari, ki sem jih doživela in se naučila tekom treninga, mi koristijo tako pri svojem podjetju kot
strankah. Ko sem bila v začetku leta povabljena v nek projekt, sem tako naredila postavitev in takoj
dobila uvid, da se želi eden izmed potencialnih partnerjev na račun drugih okoristiti. Seveda v projekt
nisem šla. Kasneje se je izkazalo, da se je zgodilo vse, kot je pokazala postavitev. S tem, da sem bila s
postavitvijo olajšana za številna preverjanja, SWOT-analizo ipd. Vedno znova se mi potrjuje kup stvari, ki
smo jih spoznali tekom treningov. Najbolj pomembno se mi zdi, kar že tako ali tako stalno opažam pri
delu, da smo na delovnem mestu vedno skupaj s svojim družinskim sistemom. Kolikokrat vidimo v šefih
svojo mamo ipd. To zavedanje je meni pa tudi drugim pomagalo razrešiti marsikateri odnos, težavo v
organizacijah. Razrešili smo odnose z bivšimi partnerji in delodajalci, marsikaj je bolje steklo. Pogosto
nam namreč ne gre na obstoječem delovnem mestu, kot bi želeli, ker nimamo razrešenega za nazaj,
bodisi da smo tam kaj preveč pustili ali vzeli. Zame in druge podjetnike pa je bilo neprecenljivo tudi to,
da smo s postavitvijo tekom treningov dobili vpogled v to, kako so pomembni odnosi med sedežem
podjetja in okolico ter lokacijami poslovalnic. Vse, kar sem se učila pri feng shui-ju, je dobilo dodatno
oporo. Menim, da bi imela čisto vsaka organizacija velike koristi od uporabe organizacijskih postavitev
pri svojem delovanju na vseh ravneh.
Trdno sem prepričana, da bom postavitve – tako družinske kot poslovne – še naprej spoznavala in
uporabljala zase in za druge. Prek knjige, ki je na poti, želim spodbuditi povezanost s poljem, kar
omogoča več sreče tako posameznika kot družbe kot celote. Vsakomur želim, da postavitve kot metodo
preveri in mogoče v njih spozna nekaj, kar mu lahko priskoči na pomoč, ko ne ve, kako naprej v
življenju ali v poslu. Za zdaj pa samo še enkrat iz srca hvala Nataši Čebulj in Vedranu Kraljeti za vse, kar
sta nam podelila tekom treninga s polnim srcem.
Agatha Kopač: “Mag. Agatha Kopač, transformativni aI-coach, poslovna
svetovalka sem tudi moderator za organizacijske postavitve. Moje poslanstvo je biti
srečna in soustvarjati sr(e)čno družbo. Posameznikom, organizacijam in družbi po
vsem svetu pomagam reševati tako vsakdanje življenjske kot poslovne izzive. Moja
naloga je ljudi pripeljati do sebe, svojega bistva, poslanstva in s tem sreče. To
počnem 24 ur na dan. Navzven sem rada odeta v vse, kar je ročne izdelave, saj
podpiram narejeno s srcem.
Navznoter pa sem moderna šamanka, ki živi v vseh svetovih hkrati in zato, da
drugim pomagam preseči obstoječe stanje zavesti, uporabljam številne tehnike,
metode in metodologije od NLP, regresoterapije, sistematikih postavitev do starih
znanj naših prednikov z vseh celin, dimenzij in časov. V ta namen sem soustanovila
Inštitut za sr(e)čno družbo.“
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SKOZI BOLEČINO V POLNO ŽIVLJENJE

Stanislav K.: “Življenje je čudovito v vseh svojih dimenzijah. Njegovo lepoto spoznavamo prek svojih
lastnih pozitivnih izkušenj in bolečin, ki nam omogočajo, da rastemo v svojem zavedanju. Nenehno
hrepenimo po ljubezni, želimo si, da bi živeli v obilju in bojimo se smrti.
V nadaljevanju želim z vami podeliti mojo življenjsko preizkušnjo, ki me je pripeljala na pot družinskih
in organizacijskih postavitev."
Veselo pričakovanje
Od najinih prvih srečanj, skupnih plesov, potovanj in čudovite ljubezni sva se z ženo pred mnogimi leti
odločila, da stopiva na najino skupno življenjsko pot. Po poroki sva si želela najprej ustaviti pogoje za
novo družino. Oba sva svojo energijo in čas usmerila v delo v službah in ustvarjanju lastnega doma. Po
nekaj letih sva se odločila, da si oba želiva ustvariti družino polno ljubezni in veselja. Postala sva
presrečna, ko sva izvedela, da je žena noseča in da pričakujeva rojstvo najinih dveh sinov. Vsak trenutek
nosečnosti in doživljanja radosti življenja obeh sinov naju je navdajal z veseljem in neizmerno srečo.
Bila sva v veselem pričakovanju.
Brezmejna bolečina
V šestem mesecu nosečnosti pa je pri ženi je nastal zdravstveni zaplet in kljub medicinski pomoči se je
stanje tako poslabšalo, da je na nitki viselo njeno življenje in življenje obeh otrok. Odločitev je bila, da se
morava od sinov posloviti, saj bom v nasprotnem izgubil vse tri, ženo in oba sinova. Oba sinova sta po
rojstvu takoj umrla. Sam osebno sem ju držal v naročju in gledal z vso bolečino v srcu, ki jo premore
prenesti srce očeta. Imel sem občutek, kot da sem izgubil svojo prihodnost in da je vsega konec. Zakaj
mi ju je življenje vzelo? Zakaj se je to zgodilo meni? Kaj sem naredil v življenju narobe? Zakaj, zakaj,
zakaj? To so trenutki brezmejne bolečine, ki se je ne da opisati. Ko sem nato objel mojo ženo se je v moji
glavi v nekaj trenutkih odvrtel življenjski film najinega skupnega življenja in v kriku bolečine je v meni
nastala praznina. Praznina, v kateri ni nič pomembno, ampak samo si in doživiš življenje v enosti.
Iskanje odgovorov
Po tem dogodku sem pričel iskati odgovore na vprašanja o smisla svojega življenja, mojega poslanstva
in zakaj sem sedaj v tem trenutku tukaj. Udeležil sem se mnogih predavanj in delavnic na temo osebne in
duhovne rasti tako doma kot tudi v tujini, vendar kljub vsem temu nisem prišel do odgovorov, ki sem jih
iskal. Pred leti pred dogodkom izgube sinov sem spoznal tudi družinske postavitve, na katerih sem bil
udeleženec, vendar nisem imel svojih postavitev.
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V iskanju odgovorov glede poslovne poti pa sva se oba z ženo v letu 2016 na pobudo najine prijateljice
udeležila izobraževanja za moderatorja sistemskih organizacijskih postavitev, ki ga je vodila ga. Nataša
Čebulj v sodelovanju z g. Vedranom Kraljeto in ga uspešno zaključila v letošnjem letu. V samem procesu
izobraževanja sem spoznal teoretična in praktična znanja s področja sistemskih postavitev, ki se
pojavljajo v poslovnih sistemih. Pričel sem s praktično izvedbo organizacijskih sistemskih postavitev za
lastne in poslovne potrebe strank.
V postavitvah se je večkrat pokazalo, da je treba najprej razrešiti družinske odnose in šele nato lahko
dobimo prave odgovore v poslovnih postavitvah. Zato sem se v procesu izobraževanja odločil, da tudi
sam izvedem družinsko postavitev na temo izgube najinih sinov. Postavitev je bila izvedena v Zagrebu
pri g. Vedranu Kraljeti. V procesu postavitve sem dobil odgovor, da je izguba najinih sinov del večjega
družinskega procesa, na katerega nimava vpliva. V sami postavitvi sem podoživel svoje trenutke izgube
in ponovnega srečanja s sinovoma. V srcu in duši sem se poslovil od njiju in ju spustil v svetlobo, iz
katere sta tudi prišla. V popolnosti sem odpustil sebi in vsem ostalim. Smrt je tako postala del življenja in
proces moje transformacije. V meni pa je ostala praznina nepovezanosti s seboj.
Ponovno povezan sam s sabo
Ker sem v sebi še vedno čutil nepovezanost samega s sabo in zastoj v spodnjem delu telesa sem se
odločil, da se udeležim letošnje Mednarodne poletne intenzivne delavnice - Sistemske postavitve v
Crikvenici od 30. 6.–2. 7. 2017.
Predavanja so vodili ga. Nataša Čebulj iz Slovenije, g. Vedran Kraljeta iz Hrvaške in g. Steffen A. Rostock
iz Norveške. Na osnovi lastne izdelane slike smo drugi dan delavnice pod mentorstvom g. Steffena
izvajali sistemske postavitve. Na začetku postavitve sem doživel občutek svoje nemoči in nepovezanosti
s seboj. V procesu postavitve so se sprostile energije, ki so me blokirale in me osvobodile. V svojem
telesu sem doživel spoščenost, veselje, radost in ljubezen do vsega, kar me obdaja. Po postavitvi sem se
počutil povezanega s sabo in vsemi udeleženci. Postavitev mi je omogočila, da sem zopet našel sebe in
se veselim življenja. Občutek ponovne povezanosti s samim seboj, s svojo dušo in izvorom mi daje novo
energijo za življenje, v katerem se bom lahko soočil z vsemi izzivi, ki mi bodo prišli na pot.
Živeti polno življenje
Svojim staršem sem hvaležen za življenje, moji ženi za ljubeč odnos, ki ga skupaj doživljava v ljubezni in
bolečini na poti osebne rasti, svojima sinovoma za vsak trenutek skupnega življenja in za doživeto
transformacijo. Hvaležen sem vsem duhovnim učiteljem, še posebej ge. Nataši Čebulj, za vsa
posredovana znanja in modrosti o organizacijskih in družinskih postavitvah ter prijateljem, ki so mi
stali ob strani, ko sem potreboval njihovo pomoč. Na vse moje dosedanje izkušnje in preizkušnje gledam
s spoštljivostjo in jih v celoti sprejemam, saj so del mene. S pomočjo družinskih in organizacijskih
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postavitev pa sem zopet našel sebe in sedaj cenim vsak trenutek življenja in ga živim tako, kot si želi
moje srce. Vem, da je vsak tukaj z razlogom, da s svojo edinstvenostjo razsvetljuje ta svet in živi polno
življenje. “

Stanislav K.: “Sem raziskovalec življenja in ljubitelj narave. Na svoji poslovni poti mi je
vedno izziv raziskovanje novih poti in pristopov za izboljšanje življenja ljudi in skrb za
okolje. Prebiranje nove literature s področja osebne in duhovne rasti me navdihuje in
motivira, da živim polno življenje.
Uživam ob morju in v planinah, kjer si vzamem čas zase, ženo in za prijatelje. Rad
potujem in raziskujem nove kraje in kulture ter sem navdušen nad lepoto življenja, ki
nas obdaja. “

Foto: Pexel

18

V. KLJUČNI DOGODKI INŠTITUTA ZA SISTEMSKE POSTAVITVE

Vikend delavnica REKONSTRUKTIVNE POSTAVITVE, UVID V
KARMIČNE VZORCE NAŠEGA TELESA, NAŠE DRUŽINE, NAŠE
SKUPNOSTI IN NAŠE DUŠE IN NJENIH PREJŠNJIH SPOMINOV, od 4.
do 6. avgusta 2017, v Ljubljani.
Vas že celo življenje učijo letati kot metulj, vi pa ste polni bušk, saj ste
morda aligator?
Če želite spoznati, kdo resnično ste, vabljeni na rekonstruktivne
postavitve, ki nas pripeljejo do večje ozaveščenosti in odgovornost, da
sprejmemo nove izzive, ki jih od nas zahteva naša prisotnost na Zemlji.
Več: www. sistemske-postavitve.com

POČITNIŠKE INTEGRATIVNE DELAVNICE DEKLIŠKE SKRIVNOSTI
IZPOD BABIČINEGA PREDPASNIKA za deklice od 6 do 12. let, od 7.
do 11. avgusta 201 od 7.30 do 15.30 ure v Ljubljani.
Delavnice
so namenjene deklicam in dekletom, da izboljšajo socialne
Več:
www.sistemske-postavitve.com
veščine, še zlasti tistim, ki jih veseli gledališče, likovna umetnost,
narava, kuhanje, lepota v vseh pogledih. Namen je spoznati stare
veščine naših prednic skozi igro, leposlovje, gibalno, besedno, likovno
izražanje. Končna produkcija je lutkovno-plesna predstava, ki nastaja
skozi delavnice..
Več: www. sistemske-postavitve.com

KAKO SE ODLOČATI MED PRIORITETAMI, KO JE VSE NUJNO IN
KAKO URAVNAVTI POSLOVNO IN OSEBNO ŽIVLJENJE - seminar s
primeri; 6. september od 9 do 16. ure 2017.
Na seminarju boste praktično spoznali metodo sistemskih
postavitev in dobili vpogled v to, kako produktivno začrtati naslednje
korake za uspešno poslovanje vašega podjetja. Lahko boste delali tudi
na lastnem primeru: spremembi delovnih mest, večji produktivnosti,
večji prodaji, boljšimi odnosi s partnerji ter drugo.
Več: www. sistemske-postavitve.com

INTENZIVNI TRENING ZA SISTEMSKI POGLED V DELOVANJE IN
VODENJE ORGANIZACIJ, usposabljanje za moderiranje
Več:
www.sistemske-postavitve.com
organizacijskih
sistemskih postavitev,
od septembra 2017 do junija 2018.
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

Več: www.sistemske-postavitve.com
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VI. NAPOVEDNIK VSEBIN ZA NASLEDNJO ŠTEVILKO SISTEMSKIH ZAVEDANJ
V naslednji številki mesečnika Sistemska zavedanja bomo govorili o partnerskem odnosu. In o tem,
kako je za uspešen partnerski odnos zelo pomembno, koliko ljubezni smo vzeli od svojih staršev.
Šele potem lahko namreč ljubezen tudi dajemo naprej, partnerju, otrokom.
Govorili bomo tudi o tem, kako nam pri težavah v partnerskem odnosu lahko pomagajo sistemske
družinske postavitve.
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