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Online Fields – Ako to funguje?
Poznámky pre facilitátora konštelácií

Ďakujeme za stiahnutie a používanie Online Fields predlohy.
Vy ako facilitátor budete pracovať so svojim klientom a zástupcami v
dokumente súčasne a zároveň budete navzájom komunikovať cez
komunikačné programy Zoom, Teams, Skype alebo mobilný telefón. Každý
účastník môže pohybovať a meniť pozíciu symbolov ktoré súvisia a jeho rolou.

Predpokladom je, že už máte ako facilitátor skúsenosti s vedením individuálnych
a skupinových konštelácií. The Online Fields je iba nástroje a návod ako ho
použiť. Vy aplikujte svoje vlastné systemické vedomosti a zručnosti, keď
pracujete s klientom a zástupcami v spojení online.

Naše zistenia,
• Systemické vnímanie funguje aj onine
• Vnímanie zástupcov funguje aj onine
• Je možné vidieť/vnímať vzájomné vzťahy medzi zástupcami/elementmi
• Čo chýba to sa ukáže
• Funguje to rovnako pri individuálnych aj skupinových konšteláciách
• Základné pravidlá, vzdialenosti a smer sa prejavujú rovnako
• Naviac vieme pracovať s rozšírovaním tvarov, veľkostí a farieb elementov
• Dôležité zmeny, pohyby alebo kroky sú ľahko zaznamenané
• Môže sa to zdať zložité, ale je to veľká zábava 
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Online konštelácia
Dátum, čas

1. Privítanie & predstavenie
2. Check in – čo je potrebné povedať, aby všetci účastníci boli 

prítomní
3. Technika Online konštelácií
4. Online konštelácia – Kto má otázku?
5. Diskusia
6. Záver
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Usporiadanie okien s aplikáciami
video účastníkov & šablóna s konšteláciou sú vedľa seba
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Usporiadajte si okná vedľa seba. 
Zabezpečte aby žiadne z okien 

nezaberalo celú obrazovku. 

video účastníkov & šablóna s konšteláciou 
Obrazovky by sa nemali prekrývať.

Nemajte ich na celú obrazovku.



Kopíruj (CTRL+C) element, ktorý ťa reprezentuje



Prilepte (CTRL+V) svoj element
Doplňte svoje meno (dvojité kliknutie)

pohybovať, zväčšiť/zmenšiť, otáčať
Držte klávesu shift pri presune, elementy si zachovajú svoj pomer 

(alebo posúvajte elementy šípkami)



Usporiadaj elementy (CTRL+V) podľa veku

najmladší najstarší



Miesto kde sa nachádzate

poloha



Kde sa vnútorne nachádzate voči 
znázornenému elementu?

Pokoj



Predtým ako začneme...

Spomaľte, bude toho veľa čo zažijete

Stlmiť zvuk
Výnimkou je moderátor, klient

a zástupcovia

Klient si vyberie 
zástupcov

Zástupcovia si vyberú 
a umiestnia symbol

Pohybujte symbolom 
iba po vyzvaní
facilitátorom

Nehýbte s inými symbolmi
zástupcov

Vnímajte svoje zmysly, 
svoje telo

Čokoľvek na zdieľanie?
Referujte facillitátorovi

Dôvernosť
Všetko čo sa povie / ukáže

/udeje v skupine to aj v 
skupine zostáva



… kto má otázku?



Symboly používané v konštelácii
Vyberte si jeden symbol, kopírujte (CTRL+C, CMD+C) a prilepte do konštelácie 




