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E-knjigi na pot

To e-knjigo posvečam vam, ki ste vedoželjni in sami motivirani za branje,
ter vam, ki vas okoliščine postavljajo v položaj, da je koristno prebrati
kakšen stavek, kakšen odstavek, kakšno razmišljanje ali kakšno poučno
zgodbo.
Vseeno je, ali ste se odločili pokukati v vsebino te e-knjige, ker ste
navdušen bralec vsakovrstnih poslovnih knjig ali karkoli drugega ali ker
vam je e-knjigo kdo (pre)poslal. V vsakem primeru vas je ta e-knjiga
srečala, ker je ravno danes primeren trenutek za to.
Vseeno je, ali boste to e-knjigo prebrali takoj sedaj, ali jo boste danes le
ošvrknili s hitrim pregledom: pokukali na kazalo v nadaljevanju, si
ustvarili prvi vtis o vsebini in prebrali kakšen detajl. Kakšen dan kasneje
pa se morda branje e-knjige lotite kar v enem kosu, saj je samo nekaj čez
50 strani. Nekaj čez 50 strani? To je pa res malenkost.
Ta e-knjiga hrepeni po tem, da bi bila brana. Za to je bila ustvarjena in
komaj čaka, da opravi svoje poslanstvo.

Darija Račnik sem NLP master coach, NLP trenerka, moderatorka
sistemskih postavitev (Postavitev družine in Organizacijske - poslovne
postavitve), sistemski coach ter bownova terapevtka.
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Zgodba: Čarobno drevo, ki materializira misli
Nekoč davno nazaj se je v Afriki
utrujen popotnik usedel v senco
drevesa, da bi počival. Ni pa vedel,
da je bilo to čarobno »drevo, ki
izpolnjuje želje«. Ko se je usedel na
trda tla, je pomislil kako lepo bi bilo,
če bi se sedaj znašel na mehkem in
udobnem ležišču. V trenutku se je pred njim prikazalo najbolj udobno ležišče, kar ga
je kdaj koli videl. Osupel je zlezel nanj in pomislil, da bi bil višek sreče, če bi se
pojavila maserka in mu zmasirala vneta stopala. Nemudoma se je pojavila ženska in
ga pričela masirati. »Kako sem lačen«, si je rekel. »Užitek bi bilo kaj pojesti«. In glej
ga čudo, pred njim se je znašla bogata izbira različne hrane. Mož se je razveselil in
začel jesti, kolikor mu je srce poželelo. Utrujenemu in sitemu možaku so kaj kmalu
zlezle skupaj veke in postal je bolj in bolj dremav.
Raztegnil se je po ležišču in razmišljal o dogodkih, ki so se zgodili tistega posebnega
dne. »Lahko bi zaspal za uro ali dve«, je pomislil. Preden, da je potonil v globok
spanec, je še pomislil »Hm, kaj pa če pridejo kakšni trgovci s sužnji in me ugrabijo,
medtem ko spim?« V trenutku, ko je zaspal, so prišli trgovci s sužnji in ga ujeli.
Prodali so ga za delo na polju.
Za razmislek: V sebi imate čudežno drevo, ki uresničuje in materializira vaše misli.
O čemer razmišljate večino časa, to se vam dogaja. Bodite pozorni na misli, ki se
vam pojavljajo in trenirajte vaš um, da vam bo kreiral dobre ter koristne predstave,
kaj si želite in kje so dobre priložnosti za vas . To isto drevo lahko izpolni vaše sanje
in želje kot tudi črne misli in strahove. Naše nezavedno popolnoma nevtralno
podpira ideje in zamisli, ki so v nas samih. Predstava o lastni samopodobi, lastni
vrednosti ter sposobnostih, je stvar vsakega posameznika. Vsak človek si kreira svojo
realnost sam.
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Zgodba: Kar daš, to dobiš
Velik potepuški pes se je znašel v nenavadni sobi: vse
stene so bile od vrha do tal prekrite z ogledali. Ves
presenečen je v trenutku spoznal, da ga je obkrožila
cela tolpa psov. V jezi in strahu je začel kazati zobe,
renčati in lajati. Psi okoli njega so, kot njegov odsev,
ponavljali za njim: renčali so in kazali zobe. Da bi jim
pokazal, da z njim ni šale, se je začel vrtoglavo hitro
vrteti okoli svoje osi, nato pa z vso silo planil v enega
od navideznih napadalnih psov – v ogledalo.
Razbil je ogledalo in tudi druga so pričela padati kot domine. Med truščem in
žvenketanjem se je porezan in ranjen komaj privlekel iz sobe. Razmišljal je: »Kako
so lahko drugi psi tako nesramni do mene? Že spet so me ranili.«
Niti pomislil ni na nekaj pomembnega. Če bi ob prihodu samo enkrat prijazno
pomahal z repom, bi ga vsi psi sprejeli prijazno.
Za razmislek: Človek vedno najde tisto, kar pričakuje, da bo našel. Lepa beseda,
lepo mesto najde , zato bodimo prijazni drug z drugim.

Ali znate poiskati skupne točke s sogovorniki?
Ko ste z nekom prvič v komunikacijskem odnosu, imate na izbiro, da se
ukvarjate z vprašanji:



V čem sem od te osebe drugačen ali boljši?
Kaj imava s to osebo skupnega?

Če želite imeti z drugimi dobre odnose, jih pripraviti do sodelovanja, jim
pokazati, da so v redu, poiščite ali bodite pozorni na stvari, ki vaju lahko
združujejo. Če boste z drugimi govorili, kot da ste vi boljši, da ste uspešnejši,
da imate boljše delo, da ste bolj izobraženi, da ste bolj ustvarjalni …, se ne
čudite, da se bodo vaši sogovorniki kaj hitro obrnili stran.
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Najti skupne interese in stične točke je značilnost uspešnih komunikatorjev.
Karkoli se pojavi, vse znajo uporabiti in vključiti v ustvarjanje dobrega stika.
Učite se ustvarjati odnos z drugimi preko stvari, ki vas z njimi združujejo.
Iščite podobnosti. Iščite to, kar vas povezuje.
Kako si lahko olajšate odnose z drugimi ljudmi?


Prizadevaje si biti dostopni. Prizadevajte si biti človek, ki ga lahko
imajo ljudje radi. S tem boste deležni večje podpore in večjega
razumevanja.



Sprejmite človeške razlike in omejitve. Od drugih ljudi ne pričakujte
popolnosti. Zavedajte se, da ima vsakdo pravico do drugačnosti.
Izogibajte se temu, da bi bili reformator ali da bi ljudi, ki so drugačni
od vas, usmerjali k temu, kar mislite, da je zanje prav.



Preklopite na kanal P (pozitivno) in na dobre misli. V drugih ljudeh
iščite vrline, ki so vam všeč in jih občudujete, ne pa tega, kar vam pri
njih ne ugaja. Ne pustite se vplivati tujim predsodkom, o ljudeh mislite
pozitivno in dobili boste pozitivne rezultate.



Pri pogovoru z drugimi ljudmi bodite velikodušni. Bodite taki, kot so
uspešni ljudje. Vzpodbujajte jih h govoru. Naj vam pripovedujejo o
svojih mnenjih, stališčih in dosežkih.

Vselej si prizadevajte, da ste prijazni in spoštljivi do drugih. Vsi se boste bolje
počutili. Nič vas ne stane, če pokažete drugim svojo najsvetlejšo plat osebnosti.

Zgodba: Trije možje z vrečami
Stara pripoved govori o treh možeh, ki so tovorili
vsak po dve vreči; visele so jim na vratu, ena
spredaj, druga zadaj.
Ko so prvega vprašali, kaj tovori, je rekel:
»Vse dobro, kar sem doživel od svojih prijateljev,
je spravljeno v vreči na hrbtu. Ker je nimam pred
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očmi, sem že večinoma pozabil, kaj sploh je v njej. V sprednji vreči pa nosim vse, kar
se mi je zgodilo slabega. Spotoma se pogosto ustavim, jemljem v roke posamezne
kose in si jih ogledujem z različnih strani. Ukvarjam se z njimi in jih preučujem.
Vse moje misli so posvečene njim.«
Ker se je prvi mož pogosto ustavljal in premleval nesrečne zadeve iz preteklosti, ni
prišel daleč.
Ko so vprašali drugega, kaj nosi v svojih vrečah, je odgovoril:
»V sprednji so vsa moja dobra dela. Spredaj jih nosim zato, ker jih pogosto jemljem
ven in razkazujem, da se drugi čudijo. V hrbtni vreči pa nosim vse svoje napake.
Kamorkoli grem, jih nosim s seboj. Vreča na hrbtu je težka in zaradi nje hodim
počasi, vendar je ne znam odložiti.«
Tretji pa je na vprašanje o vrečah odgovoril:
»Sprednja vreča je polna dobrih misli o ljudeh in dobrih dejanjih, ki so jih storili; v
njej je vse dobro, kar me je v življenju doletelo. Kljub temu, da je vreča velika in
polna, je lahka. Njena teža je kot jadro na barki in pomaga mi iti naprej. Zadnja
vreča pa je prazna, ker sem ji v dno naredil veliko luknjo. Vanjo mečem vse slabo,
kar slišim o drugih, in vse slabe misli, ki jih imam včasih o sebi. Vse to leti skozi
luknjo v dnu in se izgubi za vedno, zato mi ni potrebno vlačiti s seboj nobenega
bremena, ki bi me oviralo na poti.«
Za razmislek: Vsake toliko časa je smiselno pogledati, kaj na poti skozi življenje
nosimo s seboj. Kaj od tega nas podpira in nam koristi ter kaj nas ovira ter zadržuje
na istem mestu. Bistveno je tudi zavedanje: kamor bomo usmerili pozornost, tja bo
šla energija. Iz tega razloga se je smiselno ukvarjati s sedanjostjo ter prihodnostjo.
S prihodnostjo zato, ker bomo z njo preživeli preostanek življenja.
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Ali pozitivno razmišljanje sploh kaj pomaga?
Vam je že kdaj kdo predlagal, da razmišljajte pozitivno? Ste to upoštevali,
oziroma, ali to še upoštevate? Ali je takšno razmišljanje koristno?
Da se razumemo, pozitivno razmišljanje samo sebi ne rešuje težav, pomaga pa,
da jih lažje in hitreje rešimo. S pozitivnimi mislimi in ustreznim pristopom so
se pomorščaki že pred nekaj stoletji naučili pluti proti vetru. S pozitivnim
pristopom je Edison po nekaj tisoč poskusih naredil žarnico.
Misli so osnova dejanj. Preden se zgodijo dejanja, se sprožijo ustrezni miselni
procesi. Poleg pozitivnega pristopa k reševanju raznih tehničnih ali
organizacijskih zapletov v delovnih procesih je dobrodošlo, da razvijete
pozitivno mišljenje tudi v zvezi z odnosi z ljudmi. Vaše misli o ljudeh, s katerimi
živite skupaj ali z njimi sodelujete, vplivajo na to, kako se ti ljudje obnašajo do
vas.
Če želite biti uspešni, se naučite upravljati svoja čustvena stanja in razvijati
pozitivno razmišljanje. Naučite se soočati z izzivi. Ni umetnost početi velike ali
majhne stvari takrat, ko vse teče kot namazano. Umetnost jih je početi, ko se
pojavijo ovire in jih znate s pravimi vprašanji, odgovori in dejanji obvladovati.
Ni umetnost biti pozitiven med pozitivnimi in ustvarjalnimi ljudmi, umetnost
je ohraniti pozitivnost med ljudmi, ki so pesimisti, nergači in dvomljivci. Vsa
umetnost pozitivnega mišljenja je v tem, da si znate postavljati prava vprašanja.
Predvsem troje vprašanj je vedno dobrodošlo:




Zakaj je to, kar se mi dogaja, lahko dobro?
Kaj se iz tega lahko naučim?
Kaj se mora zgoditi (pri meni), da bom zadevo naslednjič sprejel in
ovrednotil pozitivno?

Naučite se skozi življenje potovati s stvarmi, ki vas podpirajo. Naučite se
razmišljati o stvareh, ki vam vzpodbujajo dobre občutke. Naučite se razmišljati
o stvareh, ki imajo pozitiven vpliv na vašo prihodnost. Ukvarjajte se z mislimi
o tem, kako si lahko izboljšate kvaliteto življenja v prihodnosti. Pozitivno
mišljenje ne pomeni, da zanikamo probleme, ampak da verjamemo v to, da so
rešljivi.
7
Darija Račnik s.p., Prožinska vas 38a, 3220 Štore,
031 548 066 darija.racnik@harmonija.biz

Odnos do problemov
Problemi so eden od načinov učenja, ki vam pomagajo pridobiti boljšo
perspektivo in imajo v sebi izjemno bogastvo. Ko razmišljate o rešitvi
problemov, v bistvu rastete in se razvijate. Noben plačan svetovalec ali trener
vam ne bo omogočil takšnega napredka kot pa izkušnja, ki ste jo pridobili pri
razrešitvi pomembnega problema. Da ne govorim o ponosu, ki ga ob tem
doživite.
Življenje je sestavljeno iz vzponov in padcev, to pa nudi izjemne življenjske
lekcije. Naslednjič, ko se boste soočali z reševanjem kakega problema,
razmišljajte nekoliko dlje. Uporabite nekaj več vprašanj. Od tega, kakšna
vprašanja si postavljate, je odvisen vaš uspeh.
Ko imate kakšen problem ali izziv pomislite na naslednja ali podobna
vprašanja:







Kako bom na to gledal/a leta 2035?
Kako bi se tega lotil Richard Branson?
Kaj se lahko iz tega naučim?
Zakaj je to zame dobro?
Kaj bi se moralo zgoditi, da bi našel rešitev?
Kaj želim namesto tega in kako lahko čim hitreje pridem iz te situacije
v želeno?

Vsak problem ima nek okvir. Od vas je odvisno, kako ga boste uokvirili. V
okvirju učenja ni napak, so samo povratne informacije, ki sporočajo, ali nekaj
deluje in daje dobre rezultate ali pa je potrebna sprememba. S prejšnjimi
vprašanji dobijo problemi več okvirjev, s tem pa se pojavi več možnosti, da jih
osmislite in razrešite.
Problemi so kot vejice, pike, klicaji in druga ločila pri pisanju. Šele ko je napisan
cel stavek, dobijo svoj pomen.
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Zgodba: Kako nastanejo prepričanja

Ko v Indiji začnejo z vzgojo mladih slonov,
jim okrog noge privežejo verigo, ki je mladi
slonček ne more pretrgati. Nekaj časa sicer
poskuša, potem pa odneha. Sčasoma točno
spozna, koliko dolga je veriga in se temu
primerno tudi premika – npr. le 5 metrov
od tam, kjer je privezan.
Ko slonček odraste v slona, je v njem »sprogramirana« veriga in razdalja, do koder
se lahko premakne. To dreserji točno vejo in slona privežejo samo s tanko vrvjo. In
slon za vedno verjame »programu« iz preteklosti in ne verjame, da bi »verigo« lahko
pretrgal.
Slon se ne zaveda, da je v tem času napredoval in da sedaj lahko premaguje težje
ovire. Zato niti ne poskusi. Ker ne poskusi ostane suženj svojih prepričanj.
Takšni smo tudi ljudje. Včasih se sploh ne zavedamo, da smo postali sposobni
reševati probleme, ki so nam bili pred leti še prevelik zalogaj. Ne zavedamo se, da
smo močnejši.
Redno preverjajte svoje prepričanja. Vprašajte se: »Me to prepričanje podpira ali
omejuje?«

Vpliv prepričanj in strahov na to, kar se nam dogaja
Nekatere raziskave so privedle do ugotovitev, da je med tem, kaj se nam dogaja
in kakšno je naše razmišljanje o nas samih, povezava. Kdor doživlja pogoste
nesreče, neprijetnosti, žalitve ter podobno, naj preveri, o čem razmišlja večino
časa. Kdor razmišlja o sebi kot nerodi, bedaku in osebi, ki jo vsak lahko
izkorišča, bo z večjo verjetnostjo doživel situacije, kjer bo na ta pričakovan način
kaznovan. To spoznanje nas navaja k temu, da je vredno poskrbeti za ohranjanje
lastnega pozitivnega mišljenja.
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Vsa prepričanja izhajajo iz nekih jedrnih prepričanj, ki so globoko v
nezavednem.
In kako ta prepričanja sploh nastanejo?
Nekatera smo skozi odraščanje povzeli od pomembnih oseb v svojem življenju
(npr. staršev, sorodnikov, šefov, vzornikov …). Precej jih je, ki so rezultat naših
lastnih subjektivnih izkustev v preteklosti. Subjektivnih zato, ker so naša
izkustva glede preteklosti popačena. Naši spomini niso dejstva, temveč
interpretacije tega, kar se je takrat zgodilo. Interpretacija je odvisna od našega
takratnega čustvenega stanja.
Na mnogo naših omejujočih prepričanj ter strahov vplivajo tudi mediji. Kar
pomislite, kakšna so vaša prepričanja glede varnosti, svetle prihodnosti,
možnosti za uspeh, če vsak dan gledate dramatične televizijske prispevke,
poslušate radijska poročila in berete časopise s šokantnimi novicami …?
Ko se prepričanja iz raznih virov združijo, se iz njih oblikuje nekaj močnih
prepričanj, ki usodno krojijo kakovost našega življenja. Če gre za prepričanja,
ki nas podpirajo je to odlično, koristno pa je preveriti, če nas katera tudi
omejujejo.
Omejujoča prepričanja povzročajo sabotažo lastne sreče. Od tega, da se na
nezavednem nivoju pogosto zgodijo vzroki, ki npr. preprečijo odhod na
počitnice, do tega, da se ne naučimo česa novega. Le kako se naj nekaj naučimo,
če pa »nismo dobri«?

Zgodba: Jezen fant in žeblji
Mlad fant, ki je bil nagle jeze in jo je zelo težko
obvladal, se je nekega dne ponovno močno
razburil. Tistega dne mu je oče dal zabojček poln
žebljev in mu dejal, naj vedno, ko bo razburjen in
ne bo mogel obvladati svoje jeze, zabije toliko
žebljev v ograjo, kot je potrebno, da se bo pomiril.
Prvi dan je fant zabil v ograjo kar 37 žebljev.
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V naslednjih nekaj mesecih se je naučil bolje obvladovati svojo jezo in število zabitih
žebljev se je počasi začelo zmanjševati. Fant je čez čas odkril, da je lažje obvladovati
jezo, kot zabijati žeblje v ograjo. Končno je prišel dan, ko se ni nič razburil, in tako
tudi ni zabil nobenega žeblja v ograjo. To je povedal očetu in ta mu je rekel, da naj
odslej vsak dan, ki bo minil brez jeze in razburjenja, izvleče en žebelj iz ograje.
Dnevi in meseci so minevali in prišel je dan, ko je fant povedal svojemu očetu, da v
ograji ni več žebljev. Oče je predlagal sinu, da si sedaj gresta pogledat ograjo. Tam
mu je rekel: »Sin moj, dobro si opravil svoje delo, toda poglej koliko lukenj je sedaj v
ograji. Ograja ne bo nikoli več taka kot je bila. Ali sedaj vidiš, kaj povzročita jeza in
razburjenje?«
Za razmislek: Ko nekomu rečete manj primerne besede v jezi in besu, to pusti v
njem brazgotine, ki so kot te luknje v ograji. Tudi če se kasneje opravičite in
neštetokrat rečete, da vam je žal, rana ostane za vedno.

Jeza, kaj naj s tabo?
Kadar v odnosu z drugimi izberete jezo, potem tej osebi dovolite, da nadzira
vaše življenje. Jeza nastane, ker se stvari odvijajo drugače, kot si želite ali kot
pričakujete, ne poznate pa še načina, s katerim bi lahko nanje vplivali in jih
spremenili.
Kdor ima o sebi visoko mnenje, izključuje možnost, da bi drugi z njim upravljali
tako, da ga spravijo v jezo. Ko drugi v vas uspejo z nekim svojim vedenjem
vzbuditi jezo, ste jim dejansko dovolili, da upravljajo z vašim življenjem. Dovolj
je morda, da samo pridejo v vašo bližino. Dovolj je morda, da vam rečejo
besedo. Dovolj je …
Drugi se do nas vedejo tako, kot jim dovolimo in jih naučimo. Naučite jih, da
ste vredni spoštovanja.
Jeza je naravno čustvo in se izraža zaradi:




izbire,
navade in naučenega odziva,
močno prizadete temeljne vrednote.
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S potlačitvijo se jeza obrne navznoter (slaba volja, samopomilovanje, užaljenost
…) ali se izrazi navzven (agresivnost). Če jeza že nastane, jo je zdravo izraziti,
vendar s spoštovanjem do drugih in na varnem mestu. Še posebej je vredno biti
pozoren, da je to v odsotnosti otrok. Izražanje jeze pred otroki v njih prebuja
strah.
Kadar koga preplavi jeza zaradi odnosov z drugimi ljudmi, je za tem želja, da
bi bil svet in drugi ljudje drugačni. Včasih je tukaj tudi želja, da bi bili mi sami
drugačni. Občutek besa in sovražnosti ter želje po fizičnem obračunavanju,
uničevanju stvari ali pa kaznovanje drugih z molkom in mučno tišino so izbira,
navada ter naučene reakcije. Vzdrževanje in ohranjanje jeze ni niti potrebno niti
človeško. Še najmanj je v jezi kaj takšnega, kar bi bilo povezano z ljubeznijo.
Naučite se omiliti jezo. Naslednjič poskusite z naslednjimi pristopi:
1. Odločite se za postopno zmanjševanje intenzivnosti jeze. Takoj, ko se
jeza pojavi, vadite zmanjševanje na navidezni lestvici od +10 do 0, kot
npr. pri nastavitvi glasnosti na radiu. Če npr. stopnjo jeze čutite na
intenzivnosti 9, si predstavljajte, da intenzivnost počasi zmanjšujete do
stopnje 6, nato pa še nižje.
2. Ob sprožitvi jeze spremenite odziv na telesni ravni. Vadite odprto
telesno držo, pogled v zrak, dvignite roke nad glavo, govorite karkoli
vzpodbudnega. Najbolje se je spraševati: »Zakaj je to dobro? Zakaj je to
dobro? Zakaj je to dobro?«
3. Če ste zelo jezni, naj bo to vaša zavestna odločitev. Določite si čas v
minutah. Prizadevajte si, da ste jezni največ eno uro. Nato pa se odločite,
za kaj dobrega lahko jezo uporabite. Kaj boste naslednjič naredili
drugače? Kaj ste se naučili? Ali vas ta jeza lahko motivira za kakšno
spremembo?
4. Če je jeza zelo intenzivna, jo izrazite na varen način. Mirne duše si lahko
dovolite jok. Če ste na samem lahko vpijete (npr. v avtomobilu).
Dobrodejna je tudi fizična dejavnost (delo, šport …).
5. Naučite se uporabljati posebne izraze za občutke jeze, npr. preizkušnja,
učna lekcija …
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Najbolj zdravo je skoraj popolnoma omejiti razloge, da se obudijo čustva jeze.
S čim? Z novimi vzpodbudnimi mislimi, ki prebujajo pozitivne misli. Z učenjem
komunikacije. Z razumevanjem vedenja ljudi. Z učenjem novih odzivov. Čim
prej se naučite biti spoštljivi tudi sami do sebe. Kdo pa vas lahko ima bolj rad
kot sami sebe? Dovolite jezi, da gre mimo vas. Jeza je le stanje. Tako kot je stanje
tudi nasprotni občutek, veselje. Naučite se hitro prestopati med stanji. Naučite
se v sebi prebuditi stanje, v katerem želite biti.

Kako osvojiti boljše vedenjske vzorce?
Omejujoči in škodljivi vzorci vedenja ter odzivanja so trdovratno umeščeni v
naše nezavedno. Ljudje se pri odločitvah in pri vedenjskih vzorcih poslužujemo
strategij, ki so v nam v nekih preteklih situacijah prinašale koristi, v sedanjosti
pa tega pozitivnega učinka v različnih okoliščinah nimajo več, celo nasprotno,
postanejo motnja in omejitev. Precej neugodno pri tem pa je, da smo na katerega
od teh vzorcev ljudje celo ponosni. Marsikdo je npr. ponosen na svojo
tolerantnost, nasprotje temu je tekmovalnost, ki marsikdaj pride prav, a
tolerantna oseba to vedenje zavrača.
Kdo drug je ponosen na to, da se nenehno uči, izobražuje, raziskuje… svari
raziskuje »v nulo«, nasprotje temu je npr. praktičnost, delavnost ter usmerjenost
v konkretne rezultate. Kdor samo raziskuje in zbira znanje, z njim pa ne naredi
kaj praktičnega, mu znanje ne pride kaj posebej prav, ker zgolj filozofira. Tisti,
ki pa je ponosen na to, da je deloven, pa dela in dela… na star in počasen način.
Neredko se zgodi, da kdo v družini ali v podjetju s svojim delovanjem ali
vedenjem povzroča težave. Tega seveda ne počne nalašč temveč z najboljšimi
nameni sledi svojim ciljem in motivom pri tem pa sploh ne opazi, kaj zaradi
tega povzroča sebi ali drugim okoli sebe. Te oblike vedenja so pogosto za
družino ali podjetje večja težava, kot so to osebe z motečim vzorcem vedenja
pripravljene odkrito priznati.
Če gre za osebo s statusom avtoritete (starš, direktor, vodja) so lahko posledice
motečega vedenja v smislu vzgleda tudi katastrofalne.
Kar se tiče vedenjskih vzorcev, je še posebej pri osebah na pomembnih pozicijah
z avtoriteto koristno prepoznati, če se pojavi katera od naslednjih oblik vedenja:
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•
popustljivost,
•
občutki krivde,
•
apatija/brezvoljnost,
•
primerjanje z drugimi,
•
slabo govorjenje o sebi in drugih,
•
nezmožnost vprašati po tistem, kar bi radi,
•
intenzivno nihanje čustvenega razpoloženja,
•
nezmožnost izražanja naklonjenosti drugim,
•
pogost kritičen odnos do drugih,
•
ustvarjanje vtisa o večvrednosti,
•
zavist ob uspehih drugih,
•
pretirana samohvala,
•
ljubosumnost,
•
sarkazem
•
…
Proces spreminjanja večinoma zahteva svoj čas, v katerem sta potrebni
disciplina in zavestno samo-opazovanje. Pri raznih oblikah t.i. samopomoči
lahko to traja tudi nekaj let. Obstajajo hitrejše poti, ena od zelo dobih,
preizkušenih in učinkovitih je osebni ali poslovni coaching.
Kaj je coaching?
Coaching je zelo učinkovita metoda, za razvoj novih oblik vedenja, za
spremembe, za doseganje ciljev in za uravnoteženje življenja. Coaching se
pogosto uporablja tudi za odpravljanje motenj, ki ovirajo optimalno
doseganje rezultatov in uspehov, ki jih je realno možno doseči.
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Za koga je coaching še posebej primeren:





za lastnike podjetij, direktorje in vodje, ,
za ravnatelje, učitelje in vzgojitelje,
za starše in športne trenerje,
za osebe, ki se želijo osebno in poslovno razvijati.

Ob katerih težavah se je smiselno odločiti za coaching?











preobremenjenost z delovnimi nalogami ter obveznostmi,
neuravnoteženost poslovnega in zasebnega življenja,
izzivi s čustvi, kot so: jeza, zamera, užaljenost...,
zavlačevanje in neodločnost, ko je potrebno sprejeti odločitev,
strah pred prihodnostjo ter neznanke v zvezi z vizijo in cilji,
strahovi in fobije (npr. letenje, zaprti/odprt prostori...),
uvajanje sprememb v delovnih procesih,
težave pri reševanju konfliktov,
težave z vodenjem, motiviranjem, prodajo…
...

Vrste coachingov:





Enkratni, interventni coaching: 1 do 4 ure v enem srečanju.
Mini poslovni coaching: 2 do 4 srečanja, 90 minut/srečanje.
Osnovni poslovni coaching: 5 ali več srečanj, 90 minut/srečanje.
Poslovni coaching po meri naročnika.

Coachinge izvajam Darija Račnik, ki sem certificirana kot NLP master coach
ter sistemski coach po metodi sistemskih postavitev (Postavitev družine in
Poslovne postavitve).
Nobene potrebe ni, da bi morali vlagati v uspeh večji napor, kot je nujno
potrebno ali da bi morali doživljati stres in preobremenitve.
Za več informacij o coachingu me pokličite na GSM 031 548 066 ali mi pišite
na elektronski naslov darija.racnik@harmonija.biz
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Zgodba: Gandhi in sponka
Nekoč se je Gandhi znašel na krovu velike parne ladje
na poti v Anglijo. Tja je bil povabljen na neko
srečanje. Sedel je na klopi in pisal pismo.
Ko ga je neki mlad Anglež zagledal v njegovi značilni
indijski obleki, bosega in plešastega, se mu je njegova
podoba zazdela smešna, nenavadna in neprimerna za
Anglijo. Zato se je potnik umaknil v kabino in tam
napisal žaljive pripombe, zraven pa narisal razne
karikature bosega, napol nagega in plešastega
Gandhija. Vse te liste je spel s sponko in odšel do mesta, kjer je sedel Gandhi.
Pristopil je k njemu, mu izročil liste in rekel: »Tu imate nekaj koristnega. Preberite
in si hranite.«
Obrnil se je in odšel do sosednje klopi, od koder je opazoval Gandhijevo vedenje, ko
je bral žaljiva sporočila.
Gandhi je mirno bral. Ko je vse pregledal, je dvignil glavo in se zagledal v mladeniča.
Tedaj je počasi izvlekel sponko, papir pa zmečkal in vrgel v košaro za smeti.
»Napravil sem natanko to, kar ste mi rekli, da naj napravim,« je rekel in se smehljal.
»Zadržal sem vašo sponko, ker je to edina koristna stvar, ki ste mi jo dali. Hvala
vam.«
Mladi Anglež je pričakoval, da bo njegovo pisanje razburilo Gandhija, da se bo vnel
prepir in da se bodo zbrali še vsi drugi Angleži, da bi uživali v škandalu. A spoznal
je, kako je Gandhi kulturen, skromen in inteligenten je. S sklonjeno glavo je odšel.
Nauk o samonadzoru, ki ga je dobil od Gandhija, je ostal z njim vse življenje
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Naučite se upravljati s svojimi čustvenimi stanji
Kadar vas skušajo nezadovoljni ljudje razjeziti, razmišljajte dolgoročno. Obstaja
precej ljudi, ki jim je všeč, če vas vidijo poražene, razdražene ali na robu
samoobvladovanja. Všeč jim je, če se odzovete na njihove pikre pripombe ali
žaljive izjave. Če se odzivate, jim s tem dovolite, da z vami upravljajo.
Zapomnite si dvoje stvari:


Naučite se biti ob takšnih ravnanjih ravnodušni. Odzivanje na njihove
pripombe vas pomanjša na njihovo velikost. Če znate biti mirni, vas to
poveča. Pričakujte, da vas bodo nezadovoljneži napadali, vam nagajali,
vas preizkušali …To spada k vaši uspešnosti.



Kadar vas kdo želi pritegniti v prepir ali spor, razmišljajte dolgoročno.
Uprite se skušnjavi, da bi se prerekali ali prepirali. Vprašajte se: »Ali mi
zares toliko pomeni, da se dokazujem skozi prepir?« S prepirom
redkokdaj kaj pridobite, vedno pa kaj izgubite.

Osnovna stvar pri upravljanju s sabo je upravljanje s svojimi čustvenimi stanji.
Čustvena inteligenca je več kot le vsebina popularne psihologije. Osebe z dobro
razvito čustveno inteligenco znajo razumeti, sprejeti in doživljati najprej svoja
čustvena stanja, od jeze do veselja, od razočaranja do navdušenja … Kdor zna
razumeti in upravljati svoja čustvena stanja, zna razumeti in upravljati tudi s
čustvenimi stanji ljudi s katerimi je v stiku. Osebe, ki imajo razvito čustveno
inteligenco, znajo pomiriti manj ugodne strasti pri drugi ljudeh in jih spremeniti
v dejavnike motivacije. Da postane posameznik na tem področju uravnotežena
oseba, je pomembno, da spozna svoje vrednote, svoja prepričanja, svoje
strategije. Šele ko jih dobro ozavesti, jih lahko prične izboljševati.
Osebe, ki še ne znajo upravljati s svojimi čustvenimi stanji, v stanju stresa
uporablja manj primerne vedenjske vzorce. Ameriška družinska terapevtka
Virginia Satir je odkrila, da so pri slabih medsebojnih odnosih ter problemih v
skupnostih (družina, tim, podjetje, organizacija …) prisotni naslednji vedenjski
vzorci:



obtoževanje,
racionalnost,
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pomirjanje,
odvračanje pozornosti.

Najprimernejši vedenjski vzorec oseb, ki stopijo na pot osebnega razvoja in
želijo biti komunikacijsko uspešni in srečni, je »skladna stabilnost«. To stanje
dosegajo osebe, ki so skladne s svojimi vrednotami, imajo razvito čustveno
inteligenco, obvladajo komunikacijo, so prožni pri razmišljanju, znajo postaviti
jasne ter dosegljive cilje, znajo sodelovati z drugimi in jih motivirati ter imajo
dobro razvite razne socialne veščine.

Kaj je za vas sreča?
Glede sreče ima vsak človek neko svojo razlago in svoje kriterije. Večina ljudi
srečo povezuje s tem, da se mora zgoditi nekaj posebnega, da bi bili srečni. Eden
od takšnih trenutkov je npr. velik denarni ali materialni zadetek v nagradni igri.
Gre za srečo, ki je rezultat trenutnih čustev ter nerealne vizije. Oboje, čustva in
nerealna vizija, pa sta dejavnika, ki sta preveč negotova, da bi na njiju
dolgoročno oblikovali svojo usodo.
Kako dolgo traja sreča,









ko končate šolo,
ko dobite nenadejano nagrado,
ko se zaljubite,
ko kupite nov avto,
ko dobite novo službo,
ko zmagate v nekem tekmovanju,
ko dosežete viden poslovni uspeh,
…

Spisek bi lahko nadaljeval še daleč naprej, a nima smisla. Bistvo zgornjih
vprašanje je v tem, da ozavestite spoznanje, kako so trenutni uspehi in sreča
dva različna dejavnika.
Sreča, ki jo povezujemo s trenutnimi čustvenimi odzivi, je preveč kratka, da bi
zaradi nje življenje bilo kakovostno. O tem nas prepriča že partnerski odnos
npr. med možem in ženo. Ljubezen je stvar discipline in skupnega sodelovanja
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obeh partnerjev. Pri tem je pomembno, da imata oba skupno vizijo, ki pa
povezuje uresničitev vizij vsakega od njiju.
Bistven preobrat na bolje se v življenju zgodi, ko se za srečo odločimo zavestno.
Pri tem je pomembno, da si pojasnimo osebno vizijo, ki seže dlje od naših
današnjih morebitnih problemov in preizkušenj. Ko imamo svojo vizijo ter nam
je dokaj jasno življenjsko poslanstvo, so odzivi na trenutne težave povsem
drugačni.
Ko imamo vizijo ter prepoznamo svoje poslanstvo, začnemo preizkušnje in
izzive gledati kot priložnosti za učenje. Pri tem ni napak, so samo povratne
informacije, ki nam kažejo, kaj deluje in kaj je potrebno še izboljšati.
Ljudje imamo to čudovito sposobnost, da si lahko kreiramo svojo resničnost
sami. In to se zgodi že zjutraj, ko vstanemo. Dan lahko začnemo z mislijo ali
besedami: »Ah, spet ta presneta služba«, ali pa: »Spet en odličen dan.«
Da bi lahko bili večino časa zadovoljni in srečni, je potrebno odkriti, kaj je smisel
našega življenja. Obstaja dvoje dobrih vprašanj, s katerima si pojasnimo, zakaj
smo na tem svetu in kaj je naša vloga na planetu Zemlja:
1. Kakšna sled bo ostala za mano, ko bom zapustil ta svet?
2. Kdo bo prišel na moj pogreb in o čem se bodo lahko pogovarjali, ko
bodo vrednotili mojo vlogo, dokler sem bil med njimi?
Eden od mojih učiteljev je nekoč dejal: »Življenje je kot zgodba, ki jo nekdo
zapiše. Šele, ko je napisana celotna zgodba, dobijo pravi pomen poglavja,
odstavki, pike, vejice, klicaji, vprašaji … Vedite, težave, ki se vam trenutno
dogajajo so te pike, vejice … Morda sedaj še ni čisto jasno, zakaj so tam. To boste
spoznali šele čez čas. In sreča je, da se vam to dogaja. To pomeni, da ste živi in
se preko teh izzivov pripravljate na naslednje preizkušnje. In srečo imate, ker
vas te trenutne težave pripravljajo na to, da boste zmožni z izzivi, ki vas še
čakajo, opraviti suvereno, odločno in uspešno. Odločite se, da lahko živite vsak
dan srečno.«
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Zgodba: Družina z oslom
Nekoč je živela družina z oslom. Oče, mati in sin.
Odločili so se, da bodo potovali, delali in spoznali
svet. Tako so odpotovali vsi trije z oslom vred.
Starša sta fanta posedla na osla, onadva pa sta šla
ob njem. Prišli so v prvo vas in ljudje so
komentirali: »Poglejte tistega fanta, sploh ni lepo
vzgojen …on sedi lepo na oslu, njegovi ubogi
starši, že ostareli, pa ga porivajo.«
Žena reče možu: »Ne bomo dovolili, da ljudje grdo govorijo o najinem otroku.« Mož
je postavil otroka na tla in se sam povzpel na osla.
Ko so prispeli v drugo vas, so ljudje mrmrali: »Poglejte, sram naj bo tipa …pusti,
da otrok in uboga žena porivata osla, med tem ko je on kot gospod v sedlu.«
Odločili so se, da se bo žena povzpela na osla, med tem ko bosta oče in sin držala
uzdo za vodenje osla.
Prišli so v tretjo vas in ljudje so komentirali: »Ubogi človek! Verjetno je delal cel
dan, sedaj pa pusti, da je žena zlezla na osla. In ubogi sin, kdo ve, kaj ga še čaka s
tako mamo!«
Zmenili in odločili so se, da se bodo vsi trije povzpeli na osla za nadaljevanje svoje
poti.
Prispeli so v naslednjo vas in poslušali, kaj pravijo vaščani: »Glejte jih brezčutneže!
Ubogi osel, ki jih nosi! Saj mu bodo ja hrbet zlomili!«
Na koncu se obupani odločijo, da bodo vsi trije sestopili z osla in hodili ob oslu,
ampak ko so šli skozi naslednjo vas, niso mogli verjeti govoricam ljudi, ki so se jim
smejali: »Poglejte tiste tri idiote, hodijo, tudi če imajo osla, ki bi lahko nosil vsaj
enega od njih!«
Za razmislek: Zmeraj vas bo kdo kritiziral, govoril slabo o vas, imel kakšno mnenje
o vašem vedenju … A našli boste tudi koga, ki mu boste všeč takšni, kot ste. Torej
živite, kot verjamete, da je prav in delajte, kar vam veli srce …
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Če želite v življenju uspeti se sprijaznite s komentarji na svoj račun
Če ste oseba, ki prične v družbi tako ali drugače izstopati, npr. postanete
vodja, podjetnik, politik ali karkoli, s čimer pričnete izstopati od povprečja,
boste zagotovo prej ali slej deležni različnih oblik vrednotenja ter
komentiranja v zvezi z vedenjem in odločitvami. Včasih so takšni komentarji
tudi neposredni. Nekateri so umestni in upravičeni, spet drugi pa neumestni
in kdaj tudi nesramni in žaljivi.
Mnogi ljudje, ki se prično osebnostno in karierno razvijati, so presenečeni,
začudeni in kdaj tudi jezni in razočarani, ko ugotovijo, da jih okolica prične
obsojati, izločati ali zaničevati, ker postajajo drugačni. To je nekaj kar boste
primorani preživeti in iti čez to, če se odločite za velike spremembe v svojem
življenju. To je večinoma ena od največjih preizkušanj za osebe, ki se odločijo,
da ne želijo več biti žrtve okoliščin temveč odgovorni kreatorji svojega
življenja in zmagovalci.
Če boste pričeli spreminjati svoje življenje in se družiti z ljudmi, ki delajo na
svojem osebnem razvoju, ki so vplivni, uspešni, bolj premožni itn. boste
precej verjetno deležni različnih komentarjev, ki jih boste doživljali za
krivične in neosnovane. Temu se verjetno ne boste mogli izogniti in bodo
postali ter ostali del vaše realnosti.
Sprijaznite se s tem, da bodo ljudje zelo pogosto našli razloge, da komentirajo
vaše odločitve, vedenje, dosežke … Izziv za vas je, da razvijete sposobnost
nevtralnega odzivanja na to in da znate prepoznati, če je kdaj v njih kaj
takšnega, o čemer je vredno razmisliti ali kaj spremeniti, neosnovanim
komentarjem pa pustite, da gredo mimo vas.
Včasih kdo reče, da se kar tako, čez noč, ni možno odločiti in nevtralno odzivati
na kritike ali komentarje na svoj račun. V nevrolingvističnem programiranju
(NLP) obstajajo tehnike mentalnega treninga, s katerimi lahko zelo hitro
razvijete nov vzorec odzivanja na kritiko ali komentarje na svoj račun.
Opomba: Nekaj informacij o izobraževalnem programu za NLP Praktika, ki se
ga vam zagotovo splača udeležiti, je napisano na koncu te e-knjige. Z možem
Marjanom Račnikom že preko 12 let izvajava ta program, v njega pa so se
vključili mnogi udeleženci, ki so osebnostno in karierno zelo napredovali.
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Zgodba: Jaka, izjemen optimist
Jaka je bil res človek, ki si ga z veseljem
sovražil. Vedno je bil dobre volje in vedno je
povedal kaj pozitivnega. Ko ga je kdo vprašal,
kako mu gre, je odgovoril: »Če bi mi šlo bolje,
bi bil že samemu sebi dvojček!«
Bil je naravni motivator. Če je imel kakšen
uslužbenec slab dan, mu je vedno pokazal,
kako naj gleda situacijo v pozitivni luči. Vedno me je zanimalo, kako mu to uspe,
zato sem šel nekega dne k njemu in ga vprašal: »Ne razumem. Ne moreš biti vedno
pozitiven. Kako ti to uspe?«
Jaka mi je odgovoril: »Vsako jutro, ko se zbudim, si rečem, Jaka, imaš dve možnosti.
Lahko si slabe ali dobre volje. Vedno izberem dobro voljo. Vsakič, ko se mi zgodi kaj
slabega, lahko izbiram, ali bom žrtev ali se nekaj naučim iz tega. Raje izberem učenje.
Vsakič, ko se mi kdo pritoži, imam možnost sprejeti njegovo pritožbo ali pa izluščim
kaj pozitivnega. Raje izberem kaj pozitivnega.«
»Ja, ja, ampak ni tako preprosto«, sem se pritožil.
»Seveda je«, je rekel Jaka. »Vse v življenju so odločitve. Ko odmisliš vso navlako, je
vsaka situacija odločitev. Sam se odločiš, kako se boš odzval na okolico. Sam se
odločiš, kako bodo ljudje vplivali na tvoje razpoloženje. Sam se odločiš, ali boš slabe
ali dobre volje. In konec koncev se sam odločiš, kako boš živel svoje življenje.«
Veliko sem razmišljal o njegovih besedah. Kmalu sem zapustil podjetje in začel na
svoje. Izgubila sva stike, a vsakič, ko sem se odločil, namesto da bi samo sprejel, sem
se spomnil nanj.
Več let zatem sem slišal za Jakovo nesrečo. Padel je 20 m globoko s komunikacijskega
stolpa. Po 18-urni operaciji in tednih intenzivne nege je Jaka zapustil bolnišnico s
kovinskimi vsadki v hrbtenici.
Pol leta kasneje sva se srečala. Ko sem ga vprašal, kako je, je odvrnil: »Če bi mi šlo
bolje, bi bil sam sebi dvojček! Bi rad videl moj brazgotine?« Ni mi bilo do pogleda
na brazgotine, zato sem ga vprašal, na kaj je mislil med padanjem.
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»Najprej sem pomislil na svojo še nerojeno hčerko. Ko pa sem ležal na tleh, sem se
spomnil, da imam dve možnosti. Lahko izberem smrt, lahko pa življenje. Izbral sem
življenje.«
»Se nisi bal? Ali si izgubil zavest?« sem ga vprašal.
Jaka je nadaljeval: »… reševalci so bili super. Ponavljali si mi, da bo vse v redu in
naj nič ne skrbim. Toda ko so me peljali na urgenco, sem videl izraze na obrazih
doktorjev in sester in sem se res ustrašil. V njihovih očeh sem bil že mrtev. Vedel
sem, da moram nekaj ukreniti.«
»Kaj si naredil?« sem ga vprašal.
»Velika debela sestra mi je kričala vprašanja. Vprašala me je, ali sem na kaj alergičen.
'JA', sem odgovoril. Zdravniki in sestre so prenehali z delom in čakali na moj
odgovor. Zajel sem zrak in zakričal 'Na gravitacijo!'. Ko se je smeh polegel, sem jim
dejal 'Odločil sem se živeti. Operirajte me kot živega, ne kot mrtvega!'«
Jaka je preživel zaradi spretnosti zdravnikov pa tudi zaradi svojega izjemnega
odnosa. Takrat sem spoznal, da se moram vsak dan odločiti in živeti polno življenje.

Ali znate biti optimist?
Če kdo želi postati in ostati optimist, je najbolje, da se odloči za zaobljube sebi,
ki se glasijo takole:












Vedno imam dobro mnenje o sebi.
Na druge vplivam z dejanji in ne samo z besedami.
Vsak človek, vključno z mano, je nekaj posebnega.
Prizadevam si razumeti svoja čustva in jih upoštevati.
Razmišljam o stvareh najboljše in pričakujem najboljše.
Ljudem, ki jih srečujem, govorim o zdravju, sreči in uspehu.
Nad uspehom drugih sem enako navdušen kot nad svojim.
Ne glede na to, kar se dogaja ali se zgodi, sem notranje miren.
Pretekle napake so moje učne izkušnje na poti k novim uspehom.
Prizadevam si večinoma biti dobre volje in imeti nasmešek na ustih.
Prizadevam si videti stvari pozitivno, saj s tem uresničujem svoj
optimizem.
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Optimizem je življenjski nazor, filozofija, način življenja. Stvari, ki se nam
dogajajo, so dejansko nevtralne, pomen jim dajemo s svojimi izkušnjami,
pričakovanji, sodbami … zgolj mi sami.
Marsikdo postane pesimist, ker so njegove najzgodnejše življenjske izkušnje
povezane z bolečino, ki jo je doživel ob napakah in neuspehih, do katerih je na
nek način kot otrok imel pravico, saj se nekaterih stvari ne moreš naučiti brez
učne izkušnje. Ko je kot otrok nato bil označen za neumnega, nespretnega,
nesposobnega, morda kdaj tudi za neželenega in hudobnega … se je v njem
aktiviral sistem prepričanj, da je slab človek in da se nima smisla prizadevati,
ker mu ne bo uspelo dokazati nasprotnega ali doseči dobrega rezultata.

Kako doživljate neuspeh?
Zelo pomemben dejavnik, ki določa vašo osebnost, je odnos, ki ga imate do
neuspehov.
Na vprašanje: »Kaj je pomembno za uspeh?«, bo neuspešni takoj dejal, da sreča.
Za nekatere je uspeh tudi genialnost. V resnici gre pri uspehu za upornost in
prepričanje v svoje sposobnosti in zmožnosti. Slednje vključuje realno
zavedanje, da se lahko vsega naučimo in da pri tem naredimo tudi napake.
Napake so sestavni del vsakega uspeha, najsi so majhne ali velike, bistveno je
zavedanje, da so pomembne zaradi pridobivanja izkušenj. Ob napakah se
zgodi, da ponovno ovrednotimo svoj cilj in poiščemo drugačne strategije, da bi
ga dosegli. Normalno je, da je ob doseganju cilja včasih nujno spremeniti načrt
in pristop. Kadar imamo iskren in dober cilj, je rešitev novo nastajajočih
problemov vedno preizkušnja, s katero se preverja naša pripravljenost, da cilj
udejanjimo.
Seveda bomo v življenju naleteli na kopico ljudi, ki bodo imeli o naših uspehih
in neuspehih svoje mnenje. Morda se bodo sklicevali na svoje teoretične in
praktične izkušnje ter vrednotili naše rezultate skozi svoje oči in svoje izkušnje.
To je povsem njihova stvar. Tudi če nas označijo za nesposobneže, jih
sprejmimo takšne, kot so in pojdimo po svoji poti. Zanesljivo bomo našli in
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srečali tudi ljudi, ki so spoznali, da so napake nujne in da se v življenju in praksi
stvari včasih zasučejo drugače, kot predvideva teorija. Slednji nas bodo
razumeli in vzpodbujali.
Uspeh in dosega cilja nista samo vprašanje zmožnosti in sposobnosti. Sta v
veliki meri tudi vprašanje vloženega potrebnega časa in pripravljenosti za
predano in vztrajno delo, da bi ju dosegli. Sicer pa, uspeh je povsem
individualna zadeva. Kriterije si določa in opredeljuje vsak posameznik sam
zase.

Eden od aksiomov nevrolingvističnega programiranja (NLP) se glasi: Neuspeh
je samo povratna informacija, da nekaj (še) ne deluje. Naslednji aksiom pa se že
tudi glasi: »Če nekaj ne deluje, poskusi drugače.«
Neuspehi in napake so v kontekstu učenja resnično le povratne informacije. So
del učnega procesa. Napake in neuspehi so koristna povratna sporočila, s
pomočjo katerih smo prisiljeni odkriti nove poti pri doseganju ciljev. Razlika
med uspešnimi in manj uspešnimi ljudmi je v tem, da so uspešni pripravljeni
narediti kdaj kakšno stvar tudi narobe. Pripravljeni so tvegati. Če boste
povprašali zelo uspešne ljudi, če so kdaj doživeli neuspeh ali naredili kakšno
napako, boste morda presenečeni, ko vam jih bodo zaupali. Uspešni ljudje vedo,
da je včasih potrebno narediti korak nazaj, da bi nato lahko naredili dva koraka
naprej. Ko ugotovijo, da nekaj ne deluje, spremenijo pristop!
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Uspeh je posledica modrosti.
Modrost je posledica izkušenj.
Izkušnje so posledica napak.

Uspeh in neuspeh sta stvar osebnih kriterijev in meril










Neuspeh ne pomeni, da niste nič dosegli – pomeni, da ste se nečesa
naučili.
Neuspeh ne pomeni, da ste bili bedak – pomeni, da ste imeli vero.
Neuspeh ne pomeni, da ste se osramotili – pomeni, da ste bili
pripravljeni poskusiti.
Neuspeh ne pomeni, da ne znate – pomeni, da je potrebno nekaj narediti
drugače.
Neuspeh ne pomeni, da ste manjvredni – pomeni, da niste popolni.
Neuspeh ne pomeni, da ste zapravili svoje življenje – pomeni, da imate
dober razlog, da začnete znova.
Neuspeh ne pomeni, da morate obupati – pomeni, da si je potrebno
malce bolj prizadevati.
Neuspeh ne pomeni, da vam ne bo nikoli uspelo – pomeni, da bo malce
dlje trajalo.
Neuspeh ne pomeni, da vas je Bog zapustil – pomeni, da ima Bog boljšo
zamisel!

Imejte se radi in se učite iz neuspehov. Trenutni neuspehi so zametki uspehov.

Zgodba: Kamor usmeriš pozornost, tja gre energija
Dedek je učil svojega vnuka o življenju. Rekel mu je: »V meni se strašno bijeta dva
volkova. En volk predstavlja strah, jezo, zavist, žalost, lakomnost, krivdo, zamero,
laž … Drugi predstavlja veselje, mir, ljubezen, upanje, vedrino, umirjenost,
skromnost, prijaznost, prijateljstvo, dobroto, resnico, sočutje in zaupanje. Takšen
boj se dogaja v vsakem od nas.«
Vnuk se je zamislil, nato pa vprašal dedka: »Kateri volk pa potem zmaga?«
Dedek je mirno odgovoril: »Tisti, ki ga hraniš.«
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Kakšen odnos imate do svojih napak?
Napake so nujen del nabiranja izkušenj. So le povratne informacije v zvezi z
nekimi dejanji, ki jih povzročamo in s katerih rezultati nismo zadovoljni. Vsaj
prvi trenutek ne.
Zgodovina nas uči, da so največji umetniki in izumitelji do največjih dosežkov
prišli potem, ko so si nabrali dovolj življenjskih izkušenj. Izkušnje so si nabrali
s tem, da so delali napake. Včasih je šlo za ogromno napak. Sploh na področju
tehnike. A so kljub vsemu vztrajali. Imeli so cilj in iskali so poti do uresničitve.
Zavedali so se dejstva: »Če nekaj ne deluje, moram poskusiti drugače. Znova in
znova.«
Vsakdo ima pravico doživljati svoje osebne življenjske izkušnje. Izkušenj se ne
moremo naučiti od drugih. Moramo jih doživljati in se učiti iz njih. Doživljati je
potrebno stvari, ki so na prvi pogled dobre, kot tudi tiste, ki so manj prijetne.
Dobre nas motivirajo, navdušujejo in dvigajo v nebo, tiste manj prijetne pa nas
delajo ranljive, razmišljujoče ter nas vračajo nazaj v resničnost in med ljudi. Le
s celotno paleto izkušenj lahko postajamo modrejši. Modrost in izkušnje daje le
življenje, ki vključuje doživljanje uspehov in neuspehov.
Kaj pa razmišljanje, da ni potrebe, da bi delali napake, ki so jih naredili že drugi?
Ali je vedno dobro, če upoštevamo izkušnje, ki so jih bili deležni drugi? Je
smiselno upoštevati njihove dobronamerne nasvete, s katerimi nas željo
obvarovati pred napakami, ki so jih naredili oni? So njihovi nasveti zanesljivo
uporabni tudi za nas in vse naše situacije?
Nasveti izkušenih oseb so zelo dobrodošle informacije. Smiselno jih je
upoštevati, če gre za resnično povsem identične zadeve in seveda tudi, če gre
za povsem enake situacije. Velja pa razmisliti, ali so se oni resnično zadeve lotili
povsem enako, kot se je nameravate vi? Ali morda med njihovim in vašim
pristopom obstaja kakšna razlika? Morda ta razlika omogoča, da bo vaš pristop
dal povsem drugačen rezultat. Želen rezultat.
Kar se tiče nasvetov, se je vedno smiselno zavedati naslednjega:


Še tako dobri nasveti so običajno odlični ali dobri le za tistega, ki
vam jih ponuja; včasih pa še zanj ne.
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Zelo pozorni bodite na nasvete ljudi, ki so strokovnjaki za teoretična
znanja, nimajo pa realnih lastnih izkušenj v zvezi z zadevo, o kateri
vam svetujejo.

Navadite se poslušati mnenja drugih. Pozorno prisluhnite njihovim izkušnjam.
Vendar pa si mirno dovolite tudi lastno raziskovanje. V kolikor vam čas, denar
in razmere to omogočajo, je to najboljši način nabiranja izkušenj. Če vam ego
dopušča, si privoščite tudi kakšno napako. V kolikor zmorete mirno prenesti
posmehovanje in kritike drugih v zvezi s svojimi napakami, ste primerni za
nabiranje življenjskih izkušenj. Ljudje, ki so zelo uspešni, so si dovolili narediti
tudi kakšno napako.
Ali veste:


da je Albert Einstein spregovoril šele v četrtem letu starosti, da šole ni
maral in ni bil prav uspešen učenec;



da je Beethovnov učitelj glasbe izjavil: »Kot skladatelj je povsem zanič.«;



da je Louis Pasteur bil pri kemiji ocenjen kot »povprečen«, danes pa ga
poznamo kot utemeljitelja bakteriologije in kot iznajditelja cepiv proti
mnogim prej smrtonosnim boleznim;



da so se iz Winstona Churchilla v šoli norčevali, ker je imel govorno
napako, da je pogosto imel najslabše rezultate v razredu, kasneje pa je
postal ministrski predsednik Velike Britanije in med drugo svetovno
vojno odigral pomembno vlogo v boju proti nacizmu;



da Edisona v šoli niso marali, neki učitelj pa je celo menil, da z njegovim
umom ni vse v redu, danes pa ga poznamo kot enega največjih
izumiteljev vseh časov, med drugim je izumil gramofon in električno
žarnico;



da je Mahatma Gandhi kot otrok bil bolj plašne narave in da je kasneje
kot odvetnik nekoč v sodni dvorani zablokiral od treme, čez leta pa je
vodil gibanje za neodvisnost Indije in iz države mirno in nenasilno
pregnal Angleže;



da je Marie Curie doživela skoraj popoln finančni polom, preden je za
vedno spremenila smer znanosti in dvakrat prejela Nobelovo nagrado;
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da so Wilmi Rudolph kot otročičku zdravniki napovedali, da ne bo
nikoli hodila, potem pa je na olimpijskih igrah v Rimu 1960 dobila tri
zlate medalje?

Med tem, kar ste danes in kar boste čez 10, 15 ali 20 let, je lahko velika razlika.
To razliko lahko povzročite le vi sami. Postavite si pomembne cilje in se jim
korak za korakom postopoma približujte.

Zgodba: Uspeh in zadovoljstvo
Uspešen podjetnik s preko 1000
zaposlenimi je preživljal svoj dopust v
majhni in mirni obmorski vasici. Nekega
dopoldneva je na pomolu opazoval
domačina, ribiča srednjih let, ki je namakal
trnek in v eni uri ujel deset rib, nakar je
pričel pospravljati ribolovni pribor.
Podjetnik je pristopil in ga povprašal: »Koliko časa tako ribarite in koliko rib
ujamete?
Ribič: »Lovim vsak dan in ko imam 10 rib, neham.
Podjetnik: »Zakaj pa ne ostanete še dlje in ujamete še več rib?
Ribič: »Ta ulov popolnoma zadostuje za potrebe moje družine.«
»Kaj pa počnete v preostalem času, ko ne lovite rib?«, je spet vprašal podjetnik.
Domačin odvrne: »Kaj malega postorim še na njivi, imam nekaj živali, igram se z
otroki, pogovarjam z ženo, pozno popoldan ali zvečer grem v vas, kjer se srečam s
prijatelji. Vsake toliko časa kaj postorim okoli hiše. Zdi se mi, da imam kar pestro in
prijetno življenje.«
Podjetnik zmaje z glavo in reče: »Ne morem verjeti, da ne vidite potenciala. Več časa
bi morali loviti ribe. Opažam, da so tukaj odlične in bi na trgu dosegale lepo ceno. Z
zaslužkom bi kupili
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večji čoln in lahko hodili lovit z mrežo. Ta zaslužek bi nato vložili v pravo in
konkretno ribiško barko. S to barko bi sčasoma zaslužili in si ustvarili celo ribiško
floto. Kot velik in pomemben ribič bi nato ribe mimo posrednikov prodajali direktno
proizvajalcem, trgovskim verigam ali verigam restavracij. Naslednji razvojni korak
bi bila predelava in trženje pod lastno blagovno znamko. Način poslovanja bi postal
takšen, da bi lahko na drugih lokacijah po svetu odpirali podružnice. Lahko bi se
preselili v večje mesto, od koder bi vodili svoje nenehno rastoče podjetje«, je
navdušeno zaključil podjetnik.
Ribič: »Koliko časa pa bi trajalo, da bi ustvaril vse to?«
Podjetnik: »Kakšnih 15 do 20 let.«
Ribič: »In čemu mi bo vse to? Kaj naj potem s tem počnem?«
Podjetnik navdušeno odvrne: »Ko bi bil pravi in primeren čas, bi lahko podjetje
prodali in obogateli. Zaslužili bi bajno vsoto denarja!«
Ribič: »In kaj naj počnem z bajno vsoto denarja?«
Podjetnik rahlo presenečeno in razočarano: »Ali res ne razumete? Lahko bi se
upokojili, preselili v kakšno majhno vasico, malo ribarili, kaj postorili okoli hiše, se
igrali z otroki, pogovarjali z ženo, družili s prijatelji. Imeli bi pestro in zanimivo
življenje.«
Ribič se nasmehne in odvrne: »Gospod, ponujate mi svoj pogled na življenje, pri
katerem naj bi se 20 let ukvarjal z nečim, kar mi ne deluje niti zanimivo niti
potrebno, da bi nato dobil nekaj, kar imam že v tem trenutku.«

Ali živite skladno s svojim osebnim smislom?
Razmislite o tem, kaj vam pri vašem delu predstavlja smisel. Kakšen smisel ima
to, kar počnete? Čemu vaše delo služi? Vas to izpolnjuje in dela zadovoljne?
Koliko užitka in zadovoljstva vam predstavlja vaše delo?
Čisto v redu je, če ste lastnik podjetja, predsednik uprave, direktor, menedžer
in da vodite stotine ljudi, da obračate v svojem poslu velike količine denarja in
da ste na poziciji moči in vpliva. Dokler skozi takšno delo izražate svoj
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potencial, svoje talente in vam to predstavlja užitek in smisel, je to zdravo. Kdor
pa to počne na silo in vztraja, ko delo postaja utrujajoče in predstavlja vse večji
stres, vztraja pa zgolj in samo zaradi želje po pomembnosti, zaradi moči, zaradi
želje po več zaslužka, zapade v krizo in doživlja nezadovoljstvo. Zakaj? Ker
nekaj počne v nasprotju s svojo osebno vestjo. Osebne krize so znak, da ljudje
nekaj počnemo v nasprotju s seboj.
Duhovna inteligenca je naša vest. Če kaj naredimo v nasprotju z vestjo, nas ta
opomni in nas potegne v življenjsko krizo. Kazen, da ne delujemo skladno s
svojim duhovnim poslanstvom in skladno z vestjo, se pokaže kot občutek
notranje praznine, nezadovoljstva in tudi v obliki psihosomatskih težav. Bolj
kot človek ignorira te znake, bolj se stanje slabša. Občutek nezadovoljstva in
praznine lahko privede do depresije, motenj v prehrani, zasvojenosti in tudi
zdravstvenih težav.
Naučite se poslušati sebe in svoje resnične potrebe. Večkrat si postavite
vprašanja, s katerimi boste preverili, ali sledite svoji notranji poti. Odgovorite
si tudi na vprašanja: »Kaj sem do sedaj storil s svojim življenjem? Čemu v resnici
služi moje delo? Kaj bo ostalo kot materialna in duhovna dediščina po moji
smrti? Po čem želim, da si me zapomnijo ljudje, s katerimi sem živel, delal,
sodeloval in posloval? Po čem si me naj zapomnijo potomci moje družine in
rodbine?
Prepoznajte, kaj je za vas smiselno in za katere stvari se vam je resnično vredno
prizadevati. Prepoznajte svoje talente, zastavite si svojo smer in temu sledite.
Ne silite se biti nekaj, kar niste in dosežke ter uspeh vrednotite po svojih
kriterijih.
Krize izkoristite za osebno rast. Ko se stvari ustavijo ali morda celo poslabšajo,
je to znak, da počnete nekaj, kar ni skladno z vašim poslanstvom in vašo vestjo.
To je znak, da tako ne gre več naprej. Poslušajte svojo vest, svojo dušo. Kaj vam
želi povedati?
Obnovite ali ponovno prebudite energijo in duh otroštva. Otroštvo je obdobje
domiselnosti, ustvarjalnosti in poguma. Če se kot odrasli ponovno naučimo
prebuditi to moč v sebi, nam zelo koristi pri kreiranju novih možnosti in pri
preverjanju, kaj nas veseli in napolnjuje z energijo.
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Sprejmite in odločajte se za spremembe. Ko opazite, da vam rutina postaja
naporna in jemlje življenjsko energijo, se vprašajte, kam bi šli, če bi bili spet na
začetku. Kadarkoli lahko začnete nekaj znova in na drugačen način. Življenje je
prekratko, da bi obtičali nekje, kjer se ne razvijate več in kjer doživljate občutke
nezadovoljstva in neizpolnjenosti.

Zgodba: Izkrivljena predstava
Proti koncu prvega šolskega polletja je ravnatelj neke osnovne šole rekel učiteljem:
»Vsak od vas naj napiše svoje mnenje in ugotovitve, kaj mu je že uspelo storiti, da
postaja boljši učitelj. Ugotovitve bom izobesil na oglasno desko.«
Učitelji so se strinjali. Ko so bile njihove ugotovitve izobešene na oglasni deski, so
pohiteli, da jih preberejo.
Ena od mlajših učiteljic je prav kmalu jezno rekla: »Mojega mnenja ni izobesil,
čeprav sem ga oddala med prvimi. Nič se ne meni zame. To izraža, kakšno je stanje
na tej šoli.«
Ravnatelju, ki je to slišal v svojo pisarno, je bilo zelo neprijetno. Niti opazil ni, da
njenega listka ni obesil. Pobrskal je po papirjih na mizi, in ga hitro našel. Tako je
hitel, da ga obesi na oglasno desko, da ga niti prebrati ni utegnil. To je storil šele
kasneje, ko je bil list že pritrjen. Na listku je bilo napisano: »Uspelo mi je, da me
majhne stvari ne razjezijo več.«

Ali je vaša predstava o osebnem napredku realna?
V idealnih okoliščinah bi vsak človek potreboval zaupanja vrednega prijatelja
ali mentorja, ki bi mu povedal realno, iskreno in pristno resnico, kako lahko kot
osebnost še napreduje. Kaj lahko izboljša. A realnost je drugačna. Preveč ljudi
je ranljivih in se želi izogniti mnenjem ter ocenam s strani drugih.
Še posebej so ranljive osebe, ki imajo visoko potrebo po tem, da bi bili s strani
drugih sprejeti kot uspešni in priljubljeni. To so osebe, ki svojo samopodobo
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povezujejo s tem, kako si ne smejo privoščiti, da nekaj ne vedo, da česa ne znajo,
da so naredili napako…
V realnosti tu in tam naletim na primere, ko ljudje doživijo kritiko na svoj račun
kot osebni napad in se odzovejo izjemno obrambno, nekateri tudi maščevalno.
Četudi kdaj kakšna oseba izjavi, da želi slišati komentar in kritiko na svoj račun,
da je odprta za to in da je to ne bo ujezilo, se kasneje odzove drugače, kot je
trdila še maloprej.
Mnogo ljudi misli, da so že premagali neko slabost, da so lahko ponosni na
napredek na področju odpravljanja svojih pomanjkljivosti, a v realnosti se nato
izkaže, da to še zdaleč ni res. Bodite pozorni na to, kaj si mislite, kaj govorite in
kaj dejansko počnete.

Hiter test osebnosti.
Na naslednji sliki vidite kvadrat, pravokotnik, trikotnik, krog in
krivuljo.
Izberite dva lika. Kateri lik
vam prvi pritegne pozornost?
Kateri lik vam je všeč kot
drugi po vrsti?
Razlago za test najdete na naslednji strani.
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Obrazložitev: test osebnosti – liki in simboli
Kvadrat predstavlja osebo, ki se najbolje počuti v stabilnem in predvidljivem
okolju, kjer so jasno določene smernice kaj je treba delati. Ta oseba spoštuje red
in pravila. Ko dobi nalogo, jo opravlja, dokler je ne konča, četudi je naloga
enolična in dolgočasna. Njena največja prednost je, da delo opravlja, kot je bilo
naročeno in natančno.
Oseba ki je izbrala pravokotnik ima rada strukturo in vrstni red. Da to dosega
se poslužuje organiziranja in dogovarjanja. Rada izvršuje in opravlja stvari na
pravi način, upoštevajoč pravila in predpise. Ko prevzame nalogo, jo prične
planirano izvajati in se organizira, da bi jo dokončala. Prednost te osebe je
strukturiranost pri izvajanju postopkov.
Osebe, ki so usmerjene v cilje, izberejo trikotnik. Te osebe rade načrtujejo in
izvršujejo naloge, motivirajo jih dosežki. Bolj kot kratkoročni, so jim zanimivi
dolgoročni cilji. Ko ta oseba dobi nalogo, si takoj postavi končni cilj ter si
predstavlja, kako ga doseže, nato pa se loti dela. Prednost te osebe je ciljna
orientiranost. Cilj ima prednost pred vsem ostalim.
Oseba, ki izbere krog je družabna in komunikativna. Probleme rešuje na ta
način, da se o njih pogovarja. Verjame, da se ljudje lahko medsebojno razumejo,
zato si prizadeva za harmonične odnose. Prednost te osebe je, da zna in želi
razumeti druge. Razumevanje in odnosi imajo pri tej osebi prednost.
Ustvarjalne in »odštekane« osebe izberejo krivuljo. Te osebe se počutijo
najbolje, če se stvari lotijo drugače kot ostali. Ko dobijo nalogo, se radi ukvarjajo
s tem, kako jo narediti na drugačen ali neobičajen način. Prednost te osebe je,
da se stvari loteva na nov, drugačen in ustvarjalen način.
Kvadrat, pravokotnik in trikotnik označujejo osebe, ki imajo konvergentni
način razmišljanja. Značilnost tega razmišljanja je, da so vse misli usmerjene v
eno samo rešitev, do katere se pride na analitično - logičen in razumski način.
Na drugi strani pa krog in krivulja označujeta divergetni način razmišljanja,
kjer se ob nekem problemu poskuša odkriti več možnih rešitev. Značilnost tega
načina razmišljanja je, ustvarjalnost ter posluževanje intuicije.
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Ta test je dobrodošel, če želite odkriti katero delo je za vas najbolj primerno,
oziroma kateri tip delavca je za vaše potrebe najbolj primeren.

Tip »kvadrat« se bo najbolj našel pri delu s podatki; npr. kot knjigovodja.
Tip »pravokotnik« se znajde, ko je potrebno stvari organizirati v neko strukturo;
npr. kot tehnični vodja.
Tip »trikotnik« je izvrsten izvajalec; npr. organizacijski vodja
Tip »krog« je izvrsten kot svetovalec; npr. pedagog ali psiholog
Tip »krivulja« je izvrsten, če se iščejo neke nove ideje; npr. kreativec v reklamni
agenciji.
Vsak človek se lahko do določene mera razvija na vseh področjih, je pa najbolje
in najbolj učinkovito, če pri gradnji lastne kariere išče priložnosti na področjih
kjer je že tako ali tako najbolj »močan« in ima za to najbolj izražene talente. Kdor
nadgrajuje svoje talente dosega vrhunski uspeh, kdor se posveča odpravljanju
pomanjkljivosti bo morda dosegel le povprečnost.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ali želite narediti opazen in očiten napredek na področju osebnega razvoja?
Odličen program za razvoj osebne odličnosti in prepoznavanje svojih osebnih
talentov je izobraževalni program NLP Praktik. Oznaka NLP je mednarodna
okrajšava za nevro-lingvistično programiranje.
Največja prednost programa NLP Praktik je, da traja 4 mesece ali več, vseh
izobraževalnih pedagoških ur je okoli 130, s čimer je možno nova spoznanja
postopoma prenašati v vsakdanje življenje. Po zaključku tega programa vsi
udeleženci prepoznajo, da so naredili veliko preobrazbo in da so zelo
napredovali. V poslovnem in osebnem življenju.
Pokličite me na 031 548 066 ali mi pišite na darija.racnik@harmonija.biz ter
zahtevajte informacije o naslednjem aktualnem treningu NLP Praktik.
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Nevrolingvistično programiranje (mednarodna okrajšava je NLP)
Ljudje smo bitja navad ter vzorcev. Imamo vzorce in navade, ki nas vodijo do
ciljev kot tudi vzorce in navade, ki nas vodijo stran od njih. Klasično
spreminjanje navad običajno zahteva visoko disciplino ter izjemno voljo skozi
daljši čas, s pomočjo NLP-ja pa lahko nove navade in vzorce osvojimo
v izredno kratkem času.
NLP je že preko 40 let izjemna veščina za osebnostni razvoj ter za delo z ljudmi.
Metoda je še posebej priporočljiva za osebe, ki delate z ljudmi, ki želite izboljšati
svojo komunikacijo ter razviti učinkovite in etične veščine za vplivanje na
druge.
NLP je še posebej primeren, če:








želite spoznati ter izraziti svoje talente,
želite karierno ter osebnostno napredovali,
želite izboljšati svojo samopodobo, samozavest
prepričljivost,
želite uravnotežiti zasebno in poslovno življenje,
želite izboljšati svoje prodajne sposobnosti,
želite postati predavatelj, coach ali trener,
želite začeti živeti skladno s svojo vizijo.

ter

osebno

Kakšne koristi imate od NLP-ja na splošno v življenju?




Hitro znate prepoznati, kako se lotiti problemov in izzivov.
Naučite se etično in odgovorno vplivati na ljudi, da sprejmejo vaše
ideje.
Naučite se razumeti ter upravljati svoja čustvena stanja.


Naučite se uporabljati NLP tehnike za osebnostne spremembe.

Pokličite me na 031 548 066 ali mi pišite na darija.racnik@harmonija.biz
ter zahtevajte informacije o naslednjem aktualnem treningu NLP Praktik.
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NLP obravnava razmerja med tem:




kako razmišljamo in kako način razmišljanja deluje na naš
živčni sistem (nevro).
kako komuniciramo besedno oz. verbalno (lingvistično).
kakšne vzorce vedenja in čustvovanja uporabljamo (programi).

NLP se je razvil iz proučevanja odličnosti oz. kot rezultat modeliranja
zelo uspešnih psihoterapevtskih praks v začetku sedemdesetih let
prejšnjega stoletja. Dr. Richard Bandler in dr. John Grinder sta
proučevala ter prepoznala ključne tehnike s področja gestalt terapije,
družinske terapije in hipnoterapije. NLP se uporablja na področju
vodenja ljudi, prodaje, poučevanja in izobraževanja, športa, osebne
rasti…
Pokličite me na 031 548 066 ali mi pišite na darija.racnik@harmonija.biz ter
zahtevajte informacije o naslednjem aktualnem treningu NLP Praktik.

Zgodba: Mišelovka
Pred davnimi leti je nekega dne miška iz ene od
luknjic v kotu kuhinje opazovala kmetico, kako
odpira škatlo, ki jo je prinesla, ko je bila v mestu
po nakupih. Spraševala se je: »Le kaj je v tej
škatli? Ali je kakšna zanimiva in dobra
hrana?«
Ko je kmetica odprla škatlo in je miška videla, kaj je vzela iz nje, jo je spreletala groza.
Kmetica je iz škatle vzela mišelovko.
Takoj je stekla čez dvorišče in grozečo novico delila z drugimi živalmi na kmetiji.
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»V hiši je mišelovka! V hiši je mišelovka!«, je vpila.
Kokoš, ki je brskala po tleh, dvigne glavo in reče: »Gospa Miš, to je resen problem zate
in nima z mano nobene veze. Kaj me briga mišelovka.«
Miš steče proti hlevu, kjer je prašič in kriči: »V hiši je mišelovka! V hiši je mišelovka!«
Prašič malce povesi oči v znak sočutja in ji reče: »Uh, ti uboga, uboga. Zelo mi je žal,
gospa Miš, da ti preti nevarnost, ampak mišelovka nima s prašiči nobene veze.
Miš steče proti kravi: »V hiši je mišelovka! V hiši je mišelovka!«
Krava reče: »Oh, gospa Miš, žal mi je zaradi tebe, ampak z mojega hrbta zaradi te
mišelovke ne bo padla niti ena sama, samcata dlaka.«
Miška se po teh brezbrižnih odzivih ostalih živali s povešeno glavo vrne v hišo in se
vdana prepusti usodi.
Nekaj dni kasneje, sredi noči, se v hiši v nekem trenutku zasliši čuden zvok. Sprožila se
je mišelovka. Kmetica, ki jo zvok zbudi, takoj pohiti pogledat kaj se je ujelo, a ko v mraku
prižiga svečo, ne opazi, da se v mišelovko ni ujela miš temveč, da je mišelovko s svojim
repom sprožila strupena kača, ki kmetico zaradi občutka ogroženosti piči v nogo in zbeži
iz prostora.
Kmetico prične vpiti in klicati na pomoč ter zbudi ostale člane družine, ki takoj spoznajo,
kaj se zgodilo. Takoj se nekdo odpravi po zdravnika v sosednjem kraju, ki prispe na
kmetijo dve uri kasneje, ko ima kmetica že zelo visoko vročino, noga pa je že zelo otečena.

Zdravnik predlaga, da naj počiva in da naj uživa veliko tekočine, najboljša bi bila
krepčilna kokošja juha.
Kmet zakolje kokoš in ji skuha krepčilno kokošjo juho. A izboljšanje ni in ni. Kmet
pomili, da bi morda bilo dobro in spodbudno, če bi h kmetici prišli na obisk prijatelji in
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sorodniki. Ti se odzovejo v velikem številu. Da so jih lahko pogostili, kmet zakolje
prašiča.
Po enem tednu kmetica umre in ker v tej vasi na pogreb vedno pride zelo veliko ljudi,
običaj pa je tudi pogostitev pogrebcev s sedmino, se kmet zakolje kravo.
Za razmislek: Ko naslednjič opaziš, da se je nekdo znotraj tvojega sistema soočil s
problemom in misliš, da se tebe to ne tiče, se spomni: »Če je nekdo iz našega sistema v
težavah, bomo prej ali slej vsi v težavah, če bomo to brezbrižno ignorirali.«

Zgodba: Kupi in plačaj pošteno
Oče je naročil sinu, naj gre v vas na tržnico in kupi sol. Zanjo naj plača pravično ceno:
niti preveč, niti premalo.
Sin je bil presenečen. Dejal je, da razume, da ni potrebe, da bi za sol plačal previsoko
ceno, vendar pa, če malo baranta, potem lahko kupi sol poceni, kolikor je le mogoče, in
tako privarčuje denar.
Oče mu razloži, da tisti prodajalec, ki prodaja sol zelo poceni, razvrednoti ceno soli in
postavlja v težak položaj vse pridelovalce ter prodajalce in da to ni prav in je to krivično.
Sin razume razlago, vendar reče očetu, da je to majhna stvar, ki na splošno zanj nima
nobenega pomena in da se njega to nič ne tiče. Če je to problem, je to problem tistih, ki
so pripravljeni prodati sol za nižjo ceno. Poleg vsega pa se mu to ne zdi krivično, saj gre
pri teh razlikah v ceni le za nekaj centov in je to nepomembna in zanemarljiva razlika.
Oče mu odgovori: "Male razlike niso zanemarljive. Na začetku sveta in človeštva je bilo
zelo malo krivic. Ko so v naslednjih generacijah ljudje v svoj način delovanja postopoma
dodali še nekaj malih krivic, misleč, da tisto malo ni nič posebnega, so svet usmerili v
smer, kjer smo danes."
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Oče je zaključil: "Krivice in težave današnjega sveta so seštevek tistih navideznih in
zanemarljivih malenkosti, ki so nastajale skozi daljši čas z mislijo: To ni nič takšnega.
Saj vsi tako delajo"
Za razmislek: Sistemska načela so tisti nevidni dejavnik, ki v ozadju določa in usmerja
dinamiko v organizacijah. Še posebej je smiselno raziskati zgodovino oddelkov ali
delovnih mest, kjer se dogaja več nenavadnih in presenetljivih dogodkov kot so
npr. visoka fluktuacija, nenehni konflikti, uporništvo in maščevalnost zaposlenih ...
Pogosto razlog za te težave niso ljudje, ki so tam trenutno zaposleni temveč gre za neke
sistemske kršitve, ki so se "zgodile" skozi daljše časovno obdobje. O teh skrivnostnih
zadevah je možno marsikaj spoznati in izvedeti s pomočjo metode Sistemska postavitev.

Kaj je Organizacijska sistemska postavitev in za kaj se uporablja?
Organizacijska sistemska postavitev (Organisational Constellations) je metoda
kartiranja/modeliranja kjer se s pomočjo simulacije pridobi vpogled v dinamiko
nekega posameznika ali skupine kot je npr. organizacija, oddelek, skupnost,
družba… Metoda je še posebej primerna za težave/probleme/izzive, ki jih je
težko razreševati s katerim od poznanih/znanih pristopov. Mnogo strank, ki se
odloči za to metodo, se zanjo odloči, ko enostavno ne vidi in ne pozna več
načina, kako se zadeve lotiti, da bi se problemska situacija razrešila.
Nekateri, ki to metodo že poznajo, se zanjo odločijo precej hitro, ker vedo in
imajo izkušnjo, da jim prihrani čas in energijo. Ker ne rabijo premlevati raznih
scenarijev in opcij lahko na podlagi “uvida” precej hitro sprejmejo končno
odločitev.
Organizacijska sistemska postavitev omogoči vpogled v skrito ozadje
problema. Prikaže se vzrok, ki je izza problema. Na podlagi tega vpogleda
lahko stranka prepozna, kaj bi bilo potrebno storiti, da se v njenem sistemu
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vzpostavijo in ohranijo: harmonija, ravnotežje in uspeh. Metoda je običajno
hitra in se lahko že v kakšni uri ali prej, v nekaj korakih odvije od začetne
opredelitve problema do točke, ko se prepozna možen vzrok, ki je izza
problema.
Za to metodo se stranke najpogosteje odločajo, ko imajo splošna vprašanja v
zvezi s sabo kot posamezniki, ali pa kot predstavniki organizacij, strokovnih in
delovnih področij, lastniki podjetij itn. Najpogostejše tematike so naslednje:


Kako doseči osebne cilje? Katero študijsko smer naj izberem? Kako se
soočiti z izzivi?, Kako preseči ovire, dvome, zadržke, strahove …? Za kaj
točno se odločiti, da bi zadovoljno živel in opravljal delo v svojem
poklicu, izbranem podjetju …? Kje bi rad živel in v katerem kraju
bivanja bom najbolj zadovoljen? Ali naj odprem svoje podjetje ali se
zaposlim?



Kdo je primeren za neko delovno mesto in funkcijo? Kaj zavira pretok
informacij? Zakaj zaposleni kršijo dogovore in pravila? Zakaj niha
kvaliteta izdelkov ali storitev? Kaj je razlog za konflikte v oddelkih ali
med različnimi vodji in področji ali v organizaciji?



Kako izkoristiti vire, talente in prednosti v podjetju? Kako izboljšati
postopke in procedure? Kako izboljšati odnose s strankami? Kako
pospešiti prodajo? Kako izboljšati proizvod ali storitev?



Kako kadrovati in razvijati zaposlene? Kdo je najbolj primeren
kandidat za neko delovno mesto? Kdo naj bo za kakšno stvar pristojen
in odgovoren? Kako privabiti v podjetje talentiran kader? Zakaj se je
povečalo število odpovedi delovnega razmerja? Kako v podjetju
zadržati kvalificiran in usposobljen kader?
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Kako sprejemati dobre strateške odločitve? Kako opraviti spremembo
lastništva? Kako opraviti spremembe na ključnih vodstvenih delovnih
mestih? Kako izboljšati sodelovanje s strateškimi partnerji?



Kako kreirati dobro organizacijsko kulturo? Kako zaposlenim
približati razumevanje vizije, vrednot in ciljev organizacije? Kako
izboljšati kompetentnost in vpliv formalnih vodij? Kako povezati
veterane in novince? Kako izboljšati zaupanje med zaposlenimi?



Kako delovati kot zunanji svetovalec ali strokovnjak v podjetju? Kaj
smem in kaj ne smem narediti za stranko? Ali ima naročnik resen
namen uvesti spremembo ali le »kupuje« čas in spremembe dejansko ne
želi in je noče? Kaj je moja vloga in pristojnost, če sem svetovalec v
podjetju? Kateri skriti dejavniki ovirajo moje svetovalno delo?

Organizacijske sistemske postavitve se lahko uporablja praktično za vse oblike
poslovnih zadev, za preverjanje različnih poslov, v velikih, srednjih, majhnih in
mikro podjetjih, v korporacijah, v družinskih podjetjih, v javnih podjetjih, v
neprofitnih organizacijah, javnih inštitucijah itn. Osnovna značilnost te
metodologije je, da stranka z njeno pomočjo ne dobi povsem dokončne rešitve
temveč se lahko na osnovi informacij iz postavitve lažje odloči za kreiranje
možne rešitve. Čeprav metoda sama po sebi večinoma ne daje rešitev, se s
prepoznavanjem pravega vzroka za problem, stranka lahko loti reševanja
problema pri vzrokih. S tem ne zapravlja več časa in energije za stvari, ki ne
dajejo učinka.

Zakaj je smiselno spoznati to metodo na kateri od delavnic?
Metoda deluje na fenomenološkem principu, ki ga trenutno ni možno
enostavno logično-razumsko razložiti, a vendar deluje in daje rezultate.
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Metodologija Organizacijskih sistemskih postavitev se praktično uporablja že
preko 20 let. Logične razlage, kako deluje in so s področja kvantne fizike ter s
področja energetskih polj raznih sistemov, so šele v nastajanju. Kljub temu, da
celotne metodologije še ni možno popolnoma logično razložiti, se metode
poslužujejo velika in znana svetovna podjetja in mnoge javne inštitucije ter
vlade (npr. podjetje Siemens, javni pravosodni sistem v Braziliji, nizozemska
vlada…). Čeprav smo ljudje zaradi nerazložljivega delovanja metode kdaj tudi
zbegani, ker ne razumemo, kako in zaradi česa se zgodi v simulaciji razplet, na
koncu šteje le to, da je stranki, ki ima problem, omogočeno, da vidi, kaj se
dogaja. Posledično mnogo strank ob tem tudi spozna, s katerim pristopom bo
problem lahko rešen.

Kdo lahko »gleda« problemske situacije s pomočjo postavitve?
Stranka lahko »gleda« in naroča le postavitve za svoje lastne sisteme. V
poslovnih sistemih to pomeni, da lahko neka oseba kot naročnik naredi le
postavitev za svoje področje dela oz. za stvari, ki so stvar njihove pristojnosti in
odgovornosti. Postavitve situacij in sistemov, pri katerih bo moderator
prepoznal, da jih stranka nima dovoljenja obravnavati oz. pogledati, bo
moderator odklonil, ker je to kršitev sistema. Moderator tudi odkloni izvedbo
postavitve, če je njen namen le radovednost ali pa če želi stranka samo preveriti
kakšno svojo že sprejeto odločitev. Postavitev se dela in obravnava podobno,
kot se v medicini opravlja operativni poseg. Ni poskusov in testiranja. Dela se
takrat, ko je to potrebno in z namenom, da se obravnava konkretna situacija z
jasnim ciljem in namenom.
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Kako poteka delavnica s postavitvami?
Postavitev poteka v manjši ali večji skupini (do petnajst ali dvajset ljudi).
Stranka, ki hoče rešiti ali razrešiti poslovno vprašanje, se o izvedbi z
moderatorjem predhodno dogovori in se pripravi na postavitev. Odvisno od
zadeve/vsebine postavitve lahko stranka od moderatorja predhodno dobi
vprašalnik in navodila za pripravo. Stranka, ki ob pomoči vprašalnika in
navodil dobro opravi ta del naloge, praviloma lažje in bolje razume, kaj se med
postavitvijo dogaja in lažje razume od kod problem izhaja, kaj ga ustvarja ali
vzdržuje ter kaj bi lahko bile možne rešitve. Strankina priprava je pomembna
tudi za moderatorja, saj lahko na osnovi teh informacij prepozna kaj naj bodo
ključni elementi postavitve. Moderatorja praviloma ne zanimajo vsebinske
podrobnosti problema temveč predvsem to, kateri elementi so v problemu
udeleženi. Npr. kateri ljudje, inštitucije, podjetja, oddelki, predmeti (premičnine
in nepremičnine) itd. Kar se tiče zgodovine problema zadostujejo osnovne
informacije,

ki

pa

jih

moderator

pridobi

iz

intervjuja

s

stranko.

Stranka ne rabi ostalim udeležencem delavnice razkrivati podrobnih informacij
o organizaciji iz katere prihaja ali o problemu, ki ga želi obravnavati. Moderator
praviloma potrebuje le toliko informacij, da lahko razbere katere ključne
elemente je potrebno vključiti v simulacijo oz. postaviti v polje.
Kaj se zgodi na postavitvi?
Izrazi, ki so uporabljeni v nadaljevanju pomenijo:
• Moderator - usposobljena ter certificirana oseba, ki izvaja Organizacijske
sistemske postavitve.
• Stranka - oseba, ki ima poslovni izziv in se metoda zanjo izvaja z namenom
ter ciljem, da se odkrije možna rešitev ali da se razjasni trenutna situacija.
• Element - predstavlja posamezne dele in delčke, ki so povezani s strankino
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tematiko, vsebino, ciljem, problemom ali zadevo.
• Polje - je območje, kamor stranka postavi predstavnike za posamezne
elemente in kjer se kasneje samodejno odvija dinamika med njimi.
• Postavitev - je dinamična ter aktivna vizualna simulacija, kjer se ob pomoči
predstavnikov v polju prepozna v kakšnem medsebojnem odnosu ter
dinamiki so vsi vpleteni elementi.
• Predstavniki - to so osebe, ki jih stranka izbere, da v postavitvi predstavljajo
elemente.

Izbira predstavnikov
Stranka, ki z moderacijo raziskuje neki svoj problem, med udeleženci izbere
predstavnike za izbrane elemente in jih prosi, da to predstavljajo. Na splošno je
priporočeno, kadar je le možno, da se v primeru izbire elementov, ki so
dejansko ljudje, za moške in ženske izbere predstavnike enakega spola. Za
sistem sicer to ni nujno potrebno, je pa za stranko lažje, saj lažje spremlja in
zaznava dogajanje med postavitvijo. Stranka med udeleženci delavnice izbere
tudi nekoga, da zastopa njo samo.

Vloga predstavnikov
Predstavniki ne rabijo razumeti ali imeti informacij o stranki, njenem problemu
ali njenem sistemu, ki ga na postavitvi obravnava. Predstavniki so le povabljeni,
da izklopijo svoje misli in se prepustijo telesnim občutkom, da jih vodijo. Izklop
misli ter zaznavanje telesnih občutkov ter energije se vzpostavi z dihanjem, ki
poteka skozi odprta usta, s čimer smo ljudje izven mentalnega polja. Če želite
lahko naredite poizkus – odprite usta in o nečem močno razmišljajte. Bolj
intenzivno in poglobljeno kot razmišljate, bolj vam prične samodejno vleči
ustnice skupaj. Človek ki globoko razmišlja o nekem problemu ima praviloma
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stisnjene ustnice. Če odprete usta in ste pozorni na dihanje (vdih in izdih) se
izklopijo misli in pričnete bolje čutiti telo ter razne signale, ki jih je možno
zaznavati v telesu. Mnogi so sicer komaj zaznavni, a vendar so. Moderator, ki
vodi postavitev je usposobljen, da prepozna, če je kdo od predstavnikov v
»mentalnem polju« in karkoli počne razumsko. Takšnega povabi, da izklopi
misli in sledi občutkom ter energiji. Če predstavniku to ne bi uspevalo (kar pa
je izjemno redko), ga lahko stranka ali moderator zamenjata z drugim
predstavnikom, ki se lažje prepusti spontani dinamiki ter energiji v polju.
Pozornost je na telesnih občutkih, kot so npr: vroče, hladno, lahkotnost, teža ali
pa zaznavanje različnih energij privlačnosti ali odbojnosti med elementi v
postavitvi. Za sledenje občutkom ter energiji je pomembno tudi, s katerimi
ostalimi predstavniki v polju se čuti kdo povezan in s kom sploh ne. Mišljeno
je, kakšna čustva goji in prepoznava v odnosu do drugih (npr. toplina, jeza,
žalost). Predstavniki lahko tudi zaznavajo občutek oz. impulz v telesu, da se
premaknejo v določeno smer. Če želijo predstavniki med postavitvijo karkoli
izraziti, je to zaželeno izraziti s premikanjem, gibanjem, mimiko… Govorijo
praviloma le takrat, ko jih moderator kaj vpraša. Pri tem le odgovarjajo na
postavljeno vprašanje.

Vloga moderatorja
Moderator s stranko opravi uvodni razgovor v katerem stranka opredeli namen
postavitve, vključene elemente ter kaj bo merilo, s katerim se bo na koncu
»merila« uspešnost postavitve. V času postavitve moderator po potrebi kaj
vpraša

kakšnega

predstavnika

in

uporablja

njihove

informacije

za

diagnosticiranje, kaj se dogaja znotraj strankinega sistema. Pri izražanju
diagnoze po potrebi stranki razloži, če je kršeno kakšno sistemsko načelo in
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kateri sistemski dejavniki so izza strankinega problema. Med postavitvijo lahko
moderator po potrebi tudi testira, če se kaj spremeni, če kdo od predstavnikov
zamenja svoje mesto. S temi intervencijami se doseže, da sistem pokaže, na
kakšen način bi v njem lahko bilo več harmonije ter uspeha. Odvisno od
situacije lahko moderator v polje postavi tudi stranko, da sama doživi dinamiko
ter odnose med elementi.
Moderator konča postavitev, ko se v obelodani kar se je s postavitvijo iskalo ali
ko prepozna, da je to trenutno vse, kar sistem dovoli videti in raziskati.
Odvisno od situacije lahko moderator stranki poda še kakšno informacijo, ki je
pomembna zanjo. Marsikdaj to niti ni potrebno, ker stranka sama prepozna, kaj
ji dinamika v postavitvi in odnos med elementi sporoča.

Zgodovina Organizacijskih sistemskih postavitev
Metoda organizacijskih sistemskih postavitev je bila prvič uporabljena leta 1995
v Avstriji, ko je bil Bert Hellinger povabljen, da je za mednarodno korporacijo
vodil poslovno simulacijo po principih, kot je to značilno za metodo Postavitev
družine, katero je razvil pred tem. Čeprav je izvedba pokazala, da je koncept
metode zelo primeren tudi za poslovne namene ter situacije, Bert Hellinger
najprej ni bil zainteresiran za ukvarjanje s tem področjem. Delo na področju
organizacijskih sistemskih postavitev so nadaljevali ter razvijali Gunthard
Weber, Jan Jacob Stam in Matthias Varga_von_Kibed.
Ker osnovni koncept Organizacijskih sistemskih postavitev izhaja iz metode
Družinskih postavitev, katere je zasnoval Bert Hellinger in ker je izvedel tudi
prvo takšno poslovno simulacijo, se mu zaradi tega priznava status “očeta”
Organizacijskih sistemskih postavitev.
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Postavitev družine

Postavitev družine je fenomenološka metoda, ki jo razvil nemški terapevt
Bert Hellinger. Težave v odnosih, bolezni, neuspehi kljub vloženemu trudu …
so najpogostejši razlogi, zaradi katerih se ljudje odločajo za razreševanje raznih
težav

po

tej

metodi.

Metoda

pomaga

posamezniku

prepoznati

in

razumeti vzroke za njegove težave in zaplete, ki so povezani z zgodovino in
dinamiko njegove družine ter rodbine. Ko je prepoznan izvorni vzrok, je možno
lažje najti dobre rešitve.
Postavitev družine razrešuje področja kot so:








zdravje in bolezen
partnerstvo
spolnost in srečno partnerstvo
odnosi v družini: starši – otroci
osebni in poklicni uspeh
denar
življenje

Kako poteka metoda postavitve družine?
Ta metoda je simulacija, v kateri izbrani ljudje (predstavniki) vstopijo v izbrane
vloge in prevzamejo njihovo dinamiko. Pri tem skladno z vlogo predstavljajo
ljudi (starše, dedke, babice, brate in sestre, bivše partnerje, otroke …) ali tudi
druge elemente kot so: države, organizacije, zgodovinski dogodki, premičnine
in nepremičnine, uspeh, bolezen, smrt, zdravje, poklic…
Udeleženec si v skupini poišče predstavnika zase, za svojega zakonskega
partnerja, za otroke, očeta, mamo, brate in sorodnike. Ko se ti potem zberejo v
osrednjem prostoru, ki ga imenujemo »polje« se mirno prepustijo procesu,
zaznajo občutja in misli ljudi, ki jih zastopajo. Osebam, ki so kot predstavniki v
postavitev vključeni prvič, moderator predhodno predstavi, kako naj izklopijo«
svoje mentalne procese in kako naj začutijo energijo ter dinamiko v »polju«.
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Fenomen postavitve je v tem, da se pogosto v zelo kratkem času pokažejo ter
razjasnijo družinski dogodki, ki so povezani s trpljenjem, travmami in
prepletenimi odnosi med različnimi predstavniki družinskega sistema.
Pogosto je presenetljivo kolikšna je povezava med osebami v družinskem
sistemu, ki se v resnici sploh niso poznali, saj so iz različnih generacij (povezava
pradedka in pravnuka, prababice in pravnukinje…). Podzavestna, slepa
ljubezen, ki prinaša trpljenje notranjega otroka, se preko doživetega vpogleda
vpletenosti spremeni v 'zavestno ljubezen', ki spoštuje in ceni usodo drugega in
ki stoji za posledicami svojih dejanj.
S premiki predstavnikov v »polju«, ki predstavljajo družinske člane nastane
slika, ki deluje pozitivno in osvobajajoče na osebo katere tematika se na
postavitvi »postavlja«. Moderator pusti sodelujočim, da izgovorijo stavke, ki
razvežejo magičen urok 'slepe ljubezni'. Tako lahko na koncu postavitve načela
ljubezni delujejo globoko v dušo udeleženca in tako lahko steče moč za novo
delovanje.
Življenje je odnos, je srečanje z nekom drugim. Najintenzivnejše odnose
doživimo v družini in v rodbini. Prav tukaj, pri koreninah naše biti, je
posameznik pogosto prepleten z drugimi usodami svoje družine. Te nezavedne
usodne vpletenosti delujejo preko več generacij in vodijo k boleznim, osebnim
neuspehom in celo do samomorov. Ta načela veljajo na različnih področjih
življenja: partnerski odnos, odnos starši – otroci, ločitev, posvojitev, incest,
zgodnja smrt , samomor, vpletenosti v neugodne situacije po lastni izbiri, umori
(vojni zločini), izguba domovine; pregnanstvo, bolezni (zasvojenosti,
bolezensko hujšanje, bulimija), invalidnost, splav.
Vsak udeleženec delavnice lahko sodeluje kot predstavnik pri postavitvi družin
ostalih udeležencev. Postavitev družine se praviloma zelo globoko dotakne
vseh sodelujočih, tudi tistih, ki ne delajo s svojo tematiko in učinkovito vodi k
zdravilnim preobrazbam. Proces postavitve družine služi tako rekoč kot
ogledalo, v katerem so vidne bolezenske dinamike medčloveških odnosov kot
so jih doživeli vsi udeleženi. Tukaj se dogajajo zelo zgoščene človeške usode:
globoko hrepenenje po pripadnosti, kot tudi potreba po izravnavi in pravičnosti
znotraj roda. Najprepričljivejša moč postavitve družine je, kot lahko vedno
znova opažam, v doživetem izvajanju vpletenosti in rešitve in to iz oči v oči.
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Za udeleženca, ki »postavlja« svojo tematiko je vsekakor dobrodošlo, da ima na
razpolago najpomembnejše informacije o svojih prednikih. Še posebej o težkih
in usodnih dogodkih. Zelo koristna je tudi izdelava družinskega drevesa kjer
so dodane opombe za nenavadne, travmatične ali usodne dogodke. Teh stvari
ne rabi moderator, temveč oseba za katero se izvaja »postavitev«, da lahko
razume dogajanje v postavitvi. Tik pred postavitvijo se v pogovoru med
udeležencem in moderatorjem naredi pregled celotne situacije.
Delo postavitve družine poteka dostojno, v varnem okolju in okoliščinah
visokega medsebojnega spoštovanja. Vsi opazovalci, ki so prisotni na seminarju
imajo do ostalih udeležencev največje možno spoštovanje. Sodelujoči dogajanja
ne komentirajo in ne ocenjujejo. Vsi so zavezani k varovanju zaupnosti
podatkov in informacij, ki jih lahko prepoznajo ter razberejo v postavitvah
ostalih udeležencev.

V kakšnih oblikah izvajam 'Postavitve'?
Sistemske postavitve (Organizacijske in Postavitev družine) izvajam večinoma
v obliki skupinskih delavnic s predstavniki, ki je lahko javna ali skrita. Če je
skrita, pomeni, da predstavniki v postavitvi, in opazovalci, ne vedo o čem gre
in kaj kdo predstavlja, le jaz kot moderatorka, in stranka, veva, kaj je vsebina
postavitve in kakšna dinamika je opazna. Skoraj vse skupinske postavitve
izvajam v 'skriti' obliki, da se predstavniki lahko zgolj prepustijo občutkom in
energiji, ki jo zaznavajo in se razumsko ne vživljajo v strankino zgodbo ali
vlogo, ki jo predstavljajo.
Po želji in dogovoru izvajam tudi individualno – osebno Organizacijsko
sistemsko postavitev s simboli in figuricami, ki pride v poštev, če stranka
pride na coaching in se pojavi potreba, da pogledava v skrito ozadje dinamike,
ki ustvarja neko težavo ali problem. Ta oblika izvedbe pride v poštev tudi, če se
stranka ne počuti varno, da bi nek svoj primer obravnavala pred skupino, ker
ima pač potrebo, da zaradi svojega statusa, družbenega položaja ali iz povsem
svojih osebnih potreb ostane njen problem oziroma obisk pri meni popolnoma
diskreten.
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Spoznajte Sistemske postavitve!
Četudi še nimate kakšne težave je zelo koristno, če metodo spoznate, saj se boste
lahko v primeru nastopa težav lažje in hitreje odločili za njeno uporabo, s čimer
si boste prihranili dvome, napetost, strah, tesnobo, zaskrbljenost …

Ne glede ali ste vedoželjni in želite spoznati moje delo ter programe s
katerimi se ukvarjam, ali pa imate neko težavo za katero ste spoznali, da vam
jo lahko pomagam odpraviti, veselim se srečanja z vami.
Prijavite se za obveščanje o mesečnih srečanjih in dogodkih, ko izvajam
'Postavitve'. Prijavite se s klicem na 031 548 066 ali mi pišete na mail
darija.racnik@harmonija.biz.

Lepo vas pozdravljam in vam želim, da sprejmete življenje z odprtimi rokami,
Darija Račnik, certificirana NLP master coach, NLP trenerka, moderatorka
sistemskih postavitev (Postavitev družine in Organizacijske - poslovne
postavitve), sistemski coach ter bownova terapevtka.
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