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1 - Mivel magyar nyelven is terjedőben van a
VUCA betűszó használata, nem ültettük át
magyarra. Néhány magyar nyelvű forrás:
https://vezetofejlesztes.hu/milyen-egy-sikeresvezeto-vuca-vilagban/
https://orientpress.hu/cikk/2017-1226_mindannyiunkat-erintenek-a-vuca-vilagkihivasai
https://www.hrportal.hu/hr/hogyanboldoguljon-a-vezeto-valtozekony-bizonytalan-kornyezetben-20180130.html

Ebben a fejezetben először a VUCA modellt fogjuk
megvizsgálni, amely úgy írja le világunkat, mint ami
változékony, bizonytalan, összetett és ellentmondásos.
(A „VUCA” ezen szavak angol megfelelőinek
kezdőbetűiből áll össze: volatile, uncertain, complex
and ambiguous¹.) A 2. részben megismerjük, hogy a
közösségek rugalmas ellenálló képessége (resilience)
és a fenntarthatóság, hogyan nyújthat megoldást a
VUCA világban. A 3. részben tovább vizsgáljuk, hogyan
működik a közösségi vezetés, majd a 4. részben látni
fogjuk a közösségi vezetés eredményeit: a közösségi
változást és kitörési-, vagy fordulópontokat.

1. Bevezetés
Ez a fejezet a közösségi vezetés, a közösség rugalmas ellenálló képessége és a
közösségi változás fogalmait vizsgálja a VUCA összefüggés-rendszerében. Ezen
fogalmak megértése segít nekünk a RUSDELA Eszköztárban szereplő eszközök és
módszerek alkalmazásában, így a vidéki közösségek megtanulhatják, hogyan reagáljanak
és alkalmazkodjanak rugalmasan és fenntarthatóan a mai, gyorsan változó világ
kihívásaihoz (lásd 1. ábra).

2 - (Waters, et al in Science, Vol351:2016)

A világ, amelyben élünk sokkal gyorsabban változik, ráadásul másképp, mint valaha.
Ennek nem csak technológiai és tudományos okai vannak, hanem demográfiai, környezeti
és társadalmi-gazdasági okok is hatnak. Ezen okok olyan jelentős ökológiai változásokhoz
vezettek, hogy tudósok a közelmúltban javasolták, hogy mostani korunkat egy új geológiai
korszaknak nevezzük: Anthropocénnek. Ebben az új korszakban az emberek az ökológiai
változások legfontosabb alakítói² és tartósan befolyásolják a bolygó geológiáját.

1. ábra: A VUCA Út - Az ábra alapja: Success Performance Solutions, 2015; A VUCA keretrendszerhez és a
RUSDELA projekthez átalakította: Resilience Earth 2017

Globalizált világunk egyre bonyolultabb és kiszámíthatatlanabb. Egyik elterjedt kifejezés,
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amely ezt a helyzetet leírja a VUCA betűszó, amely a változékonyság, bizonytalanság,
összetettség és ellentmondásosság angol megfelelőinek kezdőbetűiből áll, és ezen
tulajdonságok mentén írja le a mai ökológiai, társadalmi, politikai és gazdasági rendszert
(lásd 2. ábra). A VUCA megközelítés többféle elemzési célra is felhasználható, itt a
RUSDELA Eszköztárban, úgy véljük, ez egy megfelelő keretet nyújt ahhoz, hogy jobban
megértsük a vidéki közösségek és települések valóságát. Több kormány is foglalkozik
azzal, hogy a városi és például a tengerparti közösségek hogyan tudnak alkalmazkodni
egy VUCA világhoz, de kevesen vizsgálják, hogy a vidéki közösségek miként tudnának
reagálni és boldogulni egy ilyen világban.
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2. ábra: A VUCA Keretrendszer - Resilience Earth, 2017

Az első oszlop a fenti ábrán elmagyarázza a VUCA keretrendszer minden eleméről,
azt hogy mire utal közvetlenül. A középső oszlop azonosítja a VUCA keretrendszer
egyes elemeinek negatív hatását. Az utolsó oszlopban a diagram szemlélteti azokat az
eszközöket és módszereket, amelyek segíthetnek kezelni a negatív hatásokat.
A változékonyság esetében, a változás gyors és dinamikus. Ez instabilitást
eredményezhet, amikor kis változásoknak nagy hatásuk lehet, és fordítva. A települési
szintű tervezést nagyban befolyásolja ez a tényező, mert nehezebb a változékonyság
figyelembe vételével tervezni. A települési vezetés VUCA típusú problémák kezelésére
irányuló óriási erőfeszítéseinek elhanyagolható hatásai lehetnek, míg látszólag apró
beavatkozások jelentős hatást gyakorolhatnak
A közösségek közötti különbségek óriásiak lehetnek. Egyes közösségekben
belső változások okozhatnak instabilitást, míg más közösségekre inkább a külső
változások hatnak. A külső és belső változások kombinációja még instabilabb
helyzetet eredményezhet.
Ha megértjük, hogyan történik a változás az egyes közösségekben, és minden egyes
vidéki közösség számára egyéni változás elméletet dolgozunk ki, a helyi szereplők
segíthetnek a közösségüknek, hogy számoljanak a változékonysággal és tanuljanak is
belőle.
A bizonytalanság a települési intézkedések kiszámíthatatlan következményeire
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utal. A vidéki közösségekre egyre több dolog hat, ezáltal sokkal összetettebb és
kiszámíthatatlanabb az életük. A bizonytalanságnak negatív hatásai lehetnek egy
közösségre, mivel túl sok tényezőt és hálózatot kell figyelembe vennie a közösségnek
egy tevékenység megtervezésénél. Ezt nevezzük információs túlterheltségnek. Az egyik
stratégia, amely segíthet enyhíteni a bizonytalanságot, a közösségi folyamatok elemzése
és azon kitörési pontok vagy stratégiai akciók beazonosítása, melyekkel a legpozitívabb,
legjelentősebb és legtartósabb hatást lehet gyakorolni a közösségre.
A helyi és a globális változási folyamatok magyarázatára szolgáló kifejezés: az
összetettség. Ez számos kulcsfontosságú tényezőre utal, amelyek együttesen
befolyásolják a vidéki közösségek világát. Ezek a tényezők együttesen megnehezítik
a települések számára, hogy jó döntéseket hozzanak egy átlátható és részvételi
döntéshozatali folyamatban. A közösség bevonása, képzések és egyéb részvételi
folyamatok segíthetnek egy közösségnek megérteni saját belső és külső összetettségét,
ezáltal megalapozottabb döntéseket tud hozni, módszeresebb döntéshozatali
folyamatokban.
Végül, az ellentmondásosság fogalmát annak magyarázatára használjuk, hogy
milyen nehéz megérteni és elemezni a vidéki közösségek valóságát érintő zavaros és
egymásnak ellentmondó információit. Ez a helyi vezetés erőfeszítéseinek elaprózását
eredményezheti, ami csökkenti a projektek és a hosszú távú stratégiák eredményességét.
Az egyik eszköz, amely segíthet az ellentmondásosság kezelésében, ha hálózatelemzést
készítünk minden települési tervezési folyamat elején. Így tudunk megbizonyosodni
arról, hogy a helyi vezetés világosan érti-e a polgárok, szervezetek, vállalkozások és
intézmények szükségleteit, érdekeit és erőforrásait.
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3. ábra: A VUCA mint lehetőség - Resilience Earth, 2017

Egészen a legutóbbi időkig a legelterjedtebb stratégia, melyet a közösségek a nehéz
helyzetek leküzdésére alkalmaztak, az volt, hogy megpróbáltak ellenállni a változásoknak
és akadályoknak, miközben igyekeztek fenntartani és megerősíteni meglévő struktúráikat
és intézményeiket. A múltban ez a stratégia jól működött, mivel a nehéz helyzetek
kiszámíthatóbbak és egyszerűbben előrejelezhezőek voltak.
Ugyanakkor, ez a stratégia már nem életképes a közösségek számára a VUCA világban. A
vidéki közösségek jövőjének kulcsa, hogy képesek legyenek sokkal aktívabban reagálni és
alkalmazkodni a változásokhoz, ezáltal egyre ellenállóbbá és fenntarthatóbbá válnak.
Ehhez meg kell változtatni a világfelfogásunkat. A VUCA helyzet nagy kihívás, de egyúttal
nagy lehetőség is. Ha így tekintünk rá, az megkönnyíti a vidéki közösségek számára, hogy
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reagáljanak rá. A jó válasz az akció, a reakció helyett és az alkalmazkodás, az ellenállás
helyett.
A jelenlegi helyzet a közösségektől és a települési vezetőktől igényeikre és érdekeikre
szabott megoldásokat követel. Ezek a megközelítések sokszor újszerűnek számítanak, és
gyakran szükségessé tesznek némi kockázatvállalást.
De még lehet ezt a folyamatot információkkal ösztönözni. Ami újnak és úttörőnek
tűnik a közvetlen környezetünkben, azt valószínűleg mások máshol már
kipróbálták. Ez egyrészt inspirációs forrás lehet, de ezen kívül lehetővé teszi,
hogy lássuk, mi működhet a mi esetünkben, és mi nem. Például, ha helyi termelőifogyasztói közösséget szeretnénk indítani, akkor számos meglévő lehetőség közül
választhatunk.
Mark Zuckerberg, a Facebook vezérigazgatója mondta:
„A legnagyobb kockázat, ha nem vállalunk kockázatot... Egy nagyon gyorsan
változó világban az egyetlen stratégia, amely garantáltan elbukik, ha nem vállalunk
kockázatot.” (Zuckerberg, 2011)
„A szükségszerűség a kockázatvállalás anyja.”- Mark Twain
Ez nem pusztán a „kockázatvállalásról” szól, hanem arról, hogy milyen irányba szeretnénk
fejlődni. A következő részben felvázoljuk az olyan típusú vezetés jellemzőit, amely
kiaknázza az innovatív ötletekben és a tájékozott kockázatvállalásban rejlő potenciált.

2. A Közösség Rugalmas Ellenállóképessége
és a Fenntarthatóság
3 - (ARUP, 2015; Folke, 2016)

A rugalmas ellenállóképesség fogalma egyre alapvetőbb a fenntarthatóság elméletében
és gyakorlatában³. A jelentősebb intézmények, mint például a Schumacher College,
beépítette ennek tanulmányozását a fenntarthatósági programjainak alaptantárgyai
közé, a Stockholmi Egyetem pedig egy évtizeddel ezelőtt megalapította a Stockholm
Rugalmas Ellenállóképesség Központot, (Stockholm Resilience Centre, SRC), ezzel
vezető szerepre tettek szert a téma kutatásában. A Schumacher College és az SRC
elsősorban a rugalmas ellenállóképesség ökológiai szempontból történő megértésére
koncentrál.
Ez a rész a közösségi rugalmas ellenállóképesség és a fenntarthatóság fogalmait
a vidéki közösségek szempontjából vizsgálja. A következő oldalakon bemutatott
gondolatokat, egyrészt az ökológiai és társadalomlélektani szakirodalom inspirálta,
másrészt a spanyolországi Resilience Earth (www.resilience.earth) nevű nonprofit
szövetkezet saját kutatásaira épülnek, melyeket kifejezetten ezen Eszköztár számára
végzett a vidéki közösségekben megvalósítható rugalmas ellenállóképességről.
A rugalmas ellenállóképesség ezen Eszköztárban használatos definíciója az SRC
alapítójának, Carl Folkének a definíciójára épül:
A rugalmas ellenállóképesség a vidéki közösségek azon képessége, hogy
fennmaradnak, alkalmazkodnak és átalakulnak a várt, vagy meglepetésszerű
változásokkal szembesülve, ezáltal egy valóban fenntartható, egységes emberkörnyezet bolygó létrejötte felé tudunk elmozdulni.

4 - (Gunderson & Holling, 2002)
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A Buzz Holling⁴ és a Rugalmas Ellenállóképesség Szövetség szerint, a rugalmas
ellenállóképesség ciklusa négy szakaszból áll (lásd 4. ábra).
Amikor ezt a vidéki közösségekre alkalmazzuk, akkor a megőrzési fázist stabil helyi
vezetés jellemzi, amely nem tapasztalt változásokat hosszú idő óta. Lehet, hogy az
intézmények jól szolgálják a közösséget, de egyre merevebbé válnak és a közösség
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rugalmas ellenállóképessége alacsony.
Rövid vagy hosszú távon, a megőrzési fázist követi egy elengedési fázis, amelyet
az összeomlás, bizonytalanság és a „kreatív rombolás” jellemez. Ennek belső okai is
lehetnek, mint például jelentős változások a helyi önkormányzatban, mondjuk egy hosszú
ideje hatalmon lévő párt vagy polgármester leváltása, de ugyanúgy külső tényezők is
okozhatják, mint egy nemzeti vagy globális szintű gazdasági, politikai vagy ökológiai
válság. Az elengedési fázis gyakran egy rövid és intenzív szakasz, melyet alacsony,
de egyre növekvő rugalmas ellenállási kapacitás jellemez. Az elengedési fázis elején a
közösség pusztán csak reagál a válságra, de a vége felé megnő a mozgástere ahhoz,
hogy reflektáljon és reagáljon a megváltozott körülményekre.

Átrendeződési fázis
Az innováció, az újrastrukturálás és a
legnyagyobb bizonytalanság időszaka.
Rugalmas ellenállóképesség szintje: magas

Növekedési fázis
A terjeszkedés és a lehetőségek
megragadásának időszaka
Rugalmas ellenállóképesség szintje:
magas, de csökken

Megőrzési fázis
A stabilitás és a növekvő rugalmatlanság
időszaka. Rugalmas ellenállóképesség
szintje: alacsony

Elengedési fázis
A „kreatív rombolás”, az összeomlás és a
bizonytalanság időszaka.
Rugalmas ellenállóképesség szintje:
alacsony, de növekszik

4. ábra: A Rugalmas Ellenállóképesség Ciklusa - Eredeti ciklus Rugalmasság Szövetség, 2010; Módosított és
adaptált változat - Resilience Earth 2017

Az elengedési fázis végére a közösség tagjai és a külső szereplők látni kezdik, hogy hová
tudják átcsoportosítani magukat és erőforrásaikat az „új” közösségi környezetben. Amikor
elkezdik aktívan átalakítani és átszervezni magukat, a közösség belép az átrendeződési
fázisba. Gyakran ez az a pont, amikor a közösség a legbizonytalanabbnak érzi a
jövőt. Ugyanakkor ezen a ponton születnek a leginnovatívabb ötletek és megoldások,
a közösség rugalmas ellenállóképessége ekkor a legmagasabb. A fázis végéhez
közeledvén, a közösségi vezetők és a közösség tagjai felvázolnak és megterveznek olyan
projekteket, melyek kitöltik a hézagokat és olyan területeket vonnak ellenőrzésük alá,
amelyek az elengedési fázis során szabadultak fel, vagy amelyek igazán soha nem voltak
megfelelően kezelve.
Amikor a vidéki fenntarthatóságot célzó elképzelések és tervek megvalósítása
elkezdődik, az jelzi a kezdetét a rugalmas ellenállóképességi ciklus következő,
növekedési fázisának. Ez a lehetőségek megragadásának, a kísérletezésnek és a
kockázatok felvállalásának a fázisa, ahol elindulhatnak különböző projektek, mint
szabadidő parkok közösségi tervezése, vagy a lakosság növekvő részvétele a településszintű döntésekben, melyek a költségvetés tervezéséről szólnak. Ebben a fázisban
a rugalmas ellenállóképesség magas, bár lassan csökken, ahogy a közösség belép a
megőrzési fázisba.
Ami az egyes ciklusok időtartamát illeti, a növekedési és megőrzési fázis gyakran
tovább tart, mint az átrendeződési és elengedési szakasz, sok energia szükséges az
utóbbi kettő fenntartásához. Ugyanakkor egy vidéki közösség több „mini-ciklust” átélhet
egy-egy nagyobb rugalmas ellenállóképességi ciklusba ágyazva. Ez különösen igaz a
VUCA időkben, amikor a közösségek sok zavart és változást tapasztalhatnak.
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magas szintje = Fenntarthatóság

Idő

5. ábra: A nagyfokú rugalmas ellenállóképesség eredménye a fenntarthatóság - Resilience Earth, 2017

Másik módja a rugalmas ellenállóképesség szemléltetésének az időbeli változást
bemutató diagram. Az 5. ábrán, a „rendszer”, jelen esetben: „a vidéki közösség” a
nagyfokú rugalmas ellenállóképesség állapotában látható. Ez azt jelenti, hogy a
közösség nagy kapacitással bír a jelentős változásokkal való megküzdés terén, legyenek
azok társadalmi, ökológiai, politikai, stb. jellegűek, és nemcsak épségben, de gyakran
megerősödve kerül ki ezekből a nehézségekből.
Egy, nagy energiával és rugalmas ellenálló képességgel rendelkező, vidéki közösséget
az egészséges biológiai sokféleség jellemez, illetve a tagjai közötti, többszörösen pozitív
kölcsönhatások valamint az emberek és a föld közötti interakció. Mint ilyen, a rugalmas
ellenállóképességű vidéki közösség ökológiailag is fenntarthatóbb.

+ Rugalmas ellenállóképesség
- Rugalmas ellenállóképesség

Küszöb vagy
fordulópont

6. ábra: A rugalmas ellenállóképességi küszöb vagy fordulópont - Resilience Earth, 2017

A 6. ábra részletesen megmagyarázza a küszöb, vagy potenciális „fordulópont” (vagy
kitörési pont) koncepcióját. Amikor egy vidéki közösség képes növelni a kölcsönhatások
számát és a változatosságot minden tekintetben (ökológiai, szociális, gazdasági, politikai
szempontból), akkor magasabb a változási küszöb és ezért ellenállóbb a változásokkal
szemben. Azonban, ha ez a küszöb csökken, mert a közösség túlzottan kihasználja az
erőforrásokat és leegyszerűsíti az ökoszisztémával kapcsolatos kölcsönhatásokat (lásd
7. ábra), akkor a közösség nem csak a helyi és regionális biodiverzitást csökkenti, hanem
gyengíti az emberek egymás közti kapcsolatait, valamint az ember és a természet közti
kapcsolatokat is.
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7. ábra: A rugalmas ellenállóképesség elvesztése - Resilience Earth, 2017

Az erőforrások túlzott kihasználásának és a biológiai sokféleség csökkenésének
végeredménye az, hogy a közösség rugalmas ellenállóképessége lecsökken és eléri
a „fordulópontot”. Ez azt jelenti, hogy a közösségi rendszer lecsúszik egy olyan új
egyensúlyi helyzetbe, melyet alacsonyabb energiaszint és a változások kezelésére
való gyengébb képesség jellemez. Ha egy súlyos társadalmi, politikai, gazdasági vagy
ökológiai változással kell szembe néznie a közösségnek, most kevesebb kapacitása és
energiája van arra, hogy alkalmazkodjon és átalakuljon, annak érdekében, hogy rugalmas
ellenállóképességét megőrizve kerüljön ki a helyzetből. A végső kockázat az, hogy a
közösség olyan alacsony energiaszintre kerül, hogy belép egy jelentős változásokat és/
vagy válságot hozó időszakba, amely végül az elengedési fázisba juttatja a közösséget.
Ez egy reményteljes, de kihívásokkal teli szakasz.
A rugalmas ellenállóképesség és a fenntarthatóság felépítése amúgy hosszú
természetes folyamat, de emberi beavatkozással lehet módosítani, akadályozni és/vagy
segíteni. A 8. ábrán, a körök a fenntarthatósághoz és a rugalmas ellenálló képességhez
kapcsolódó különböző folyamatokat jelzik, mint amilyen a leromlás (degradáció), a
helyreállítás és a regenerálódás. Az első kör egy olyan vidéki közösséget jelent, amely
túlhasználja az erőforrásait és hamarosan lekoptatja a rugalmas ellenállási küszöböt,
aminek hatására lecsúszik a második pozícióba. Az átmenet az első és a második fázis
között egy társadalmi és ökológiai leromlási (degradációs) folyamat. A második körben
már rátalált egy új, de nem fenntartható egyensúlyra, amelyet alacsony energiaszint és
alacsony rugalmas ellenállóképesség jellemez.
Az élet fontos jellemzője a rugalmas ellenállóképesség, így a közösség ezen a
legalsó szinten is képes lehet belépni egy elengedési fázisba, amelyben teret tud
teremteni magának az újraszerveződésre és a növekedésre. Például, egy természeti
ökoszisztémában, ahol alacsony az emberi beavatkozás szintje, megjelennek a pionír
növények, mint a fenyők, melyek növelik a növényzet mennyiségét, ez ösztönzi az
ökoszisztéma megerősödését. Az emberi kapcsolatokra épülő ökoszisztéma, mint
amilyen egy vidéki közösség, megfontoltan és tudatosan helyreállíthatja az eredeti
állapotát, társadalmi és ökológiai elvek mentén. Ez megtehető a lecsökkent biológiai
sokféleség helyreállításával, fenntartható fejlődési projektek által és a közpolitikák,
szabályozások kijavításával melyek növelik a közösségi jólétet, visszaállítva azt eredeti
állapotába.
Az átmenet a harmadik kör felé a helyreállítási folyamatot ábrázolja.
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8. ábra: A rugalmas fenntarthatóság helyreállítási és regenerációs folyamatai - Resilience Earth, 2017

A harmadik körben a közösség már fenntarthatóbb, mint volt, és hogyha fel tud építeni
egy magasabb rugalmassági küszöböt, fenntarthatóvá is válik. Ahhoz azonban, hogy a
vidéki közösség növelje rugalmas fenntarthatóságát, át kell mennie az átrendeződési
fázison. Ebben, a vidéki közösségnek tudatosan növelnie kell a helyi és regionális
biológiai sokféleséget és az emberek közötti, illetve a természet és az ember
közötti kapcsolatokat. Például, egy közösségben nagyszabású faültetési programot
lehet végezni, vagy ambiciózus közösségi részvételi stratégiákat lehet alkalmazni,
amelyek hozzájárulhatnak az ökológiai és társadalmi megújuláshoz, ezáltal a nagyobb
fenntarthatósághoz.
A faültetési programmal jól be lehet mutatni a regenerációs folyamatot. Például,
lehetőség van arra, hogy létrehozzunk „ehető parkokat” vagy „ehető erdőket”, hogy
(újra) ültessünk gyümölcsfákat, a mezőgazdasági területek között. Ez több célt is
szolgál: oktatás, egészség, helyi élelmiszer, biológiai sokféleség, éghajlatváltozás
csökkentése. India például nemrégiben nemzeti programba fogott, hogy
megfeleljen a Párizsi Megállapodásnak, 30 millió hektáron fákat telepített. Tavaly,
önkéntesek 66 millió fát ültettek 12 óra alatt⁵.

5 - http://www.independent.co.uk/news/world/
asia/india-plant-66-million-trees-12-hoursenvironment-campaign-madhya-pradesh-globalwarming-climate-a7820416.html

A rugalmas fenntarthatóság koncepcióját más szemszögből is vizsgálhatjuk, ha
összehasonlítjuk a hagyományos fenntarthatóság koncepciójával (lásd 9. ábra). A
hagyományos fenntarthatóság három dimenzió közös metszetének tekinthető: a
társadalmi, gazdasági és ökológiai dimenziókénak. Ezen három dimenzió értelmezése és
azok szerepe a fenntarthatósági folyamatokban az, ami a hagyományos fenntarthatóság
koncepcióját jól megkülönbözteti a rugalmas fenntarthatóságétól.
A rugalmas fenntarthatóság rendszerszemléletű megközelítést alkalmaz a
fenntarthatóságra, amelynek a rugalmas ellenállóképesség és a regenerálódás szerves
részét képezi. A szociális gazdaság koncepciójában a gazdaság összefonódik a
társadalom fogalmával. Ily módon, a gazdasági kapcsolatok a társadalmi vállalkozás
eszméjén alapulnak. A szociális gazdaság beépül az ökologikus társadalomba, mely
saját magát az ökológiai folyamatok részének tekinti és nem azoktól különbözőnek. Így
a regenerációs dinamika szabályozza az ökologikus társadalom cselekedeteit. Végül,
az ökológiai társadalmat és annak szociális gazdaságát a természet integrált részének
tekinti, amivel a rugalmas fenntarthatóság kiválóan szemléltehető.
Ez a koncepció, a gazdaság, a társadalom és a környezet egymásba ágyazottsága
megjelenik a fenntartható fejlődés eredete című részben is a II. Fenntartható
fejlődés című fejezetben.
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9. ábra: Hagyományos Fenntarthatóság versus Rugalmas Fenntarthatóság - A hagyományos
fenntarthatóság eredeti ábrája - Amitrano, 2009; A rugalmas fenntarthatósággal való összehasonlításhoz
adaptálta Resilience Earth, 2017

3. Közösségi vezetés
Sok közös jellemző határozza meg, hogy egyes városi és vidéki települések miért
képesek jobban reagálni és alkalmazkodni a változásokhoz, mint mások. Azonban, ha
azt vizsgáljuk, hogy ezek a közösségek hogyan döntenek a reagálás és alkalmazkodás
módjáról, ezt két fogalommal össze lehet foglalni: részvétel és felelősség.
Azok a települések, rendelkeznek részvételi döntéshozatali folyamatokkal, ahol:
erős a civil társadalom, amely képes arra, hogy belépjen a települési döntéshozatali
folyamatokba és részt vegyen bennük; vagy/és részvételi módszereket alkalmaznak a
települési vezetésben, melyek során a legkülönbözőbb társadalmi csoportok aktívan
közreműködnek a települési döntéshozatalban.
A részvételi közösségi vezetés megjelenik az ENSZ Környezetvédelmi Programjának
(UNEP) 2016 és 2030 közti időszakra szóló fenntartható fejlesztési céljai (FFC-k)
közt. A 16-os számú, a békéről, igazságosságról és erős intézményekről szóló FFC-ben,
megfogalmazott egyik cél:
„biztosítani a felelős, befogadó, részvételi és reprezentatív döntéshozatalt
minden szinten.” (SDG 16.7, UNEP)
Bár az FFC-knek elvileg a következő 15 évben kell teljesülniük, sok olyan közösség
van már világszerte, melyek már gyakorolják a horizontális részvételi döntéshozatalt.
Hagyományosan, számtalan őslakos közösség és nemzet szerte a világon gyakorolja
valamilyen formában a részvételi vagy kollektív, közösségi döntéshozatalt, mint például
a Haudenosaunee nemzet Dél-Ontarioban, Kanada (Horn-Miller, 2013), különböző maori
nemzetek Új-Zélandon (Haring et al, 2015), a Pokot nemzet Kenyában (Masinde et al,
2003), valamint az Eberá Katío nemzet Észak-Kolumbiában (CCJ, 2013).
Néhány jelentősebb európai példa a részvételi döntéshozatalra is megelőzi az ENSZ
FFC-it. Például, kapcsolódó kezdeményezések hulláma lepte el az Egyesült Királyságot
„Az Érdeklődés Hatalma” (2006) közzététele után, amely egy független vizsgálat a
brit demokratikus rendszerről (EIPP, 2009). Ezen kezdeményezések közt szerepelnek
internetes platformok ugyanúgy, mint az egyre terjedő lakossági tanácsadó és értékelő
csoportok, fórumok és csúcstalálkozók. 2007-ben a németországi Rheinland-Pfalz
tartomány sikeres részvételi folyamatot indított az állami/önkormányzati szektor
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reformjára, amely azóta más régiókat és települések inspirált olyan döntéshozói fórumok
létrehozására, ahol a polgárok és a közigazgatás dolgozói közösen tervezhetik és
dolgozhatják ki a közpolitikai szabályozásokat (EIPP, 2009).
Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak megfogalmazását követően, az alulról jövő
kezdeményezésre épülő „Barcelona en Comú” politikai párt, amely Barcelona városát
irányítja, aktívan bevonja polgárait a nyilvános városi terek újratervezésébe, ami által
egyaránt hozzájárulhatnak a pozitív ökológiai és társadalmi hatásokhoz (Ajuntament
de Barcelona, 2015). Ebben a szellemben folytatva, 2017 elején Barcelona városa
ambiciózus kísérleti projektet indított az egész városra kiterjedő részvételi költségvetési
folyamat megvalósítására (Ajuntament de Barcelona, 2017).

RÉSZVÉTELI

VEZETÉS

Leckék a vadludaktól...
1. Megnövekedett lendület:
Minden vadlúd a szárnycsapásaival egyúttal a mögötte lévőket is megemeli.
2. A közös összhang megtapasztalása:
Amikor egy lúd elhagyja a csoportot, érzi az egyedül repülés nagyobb ellenállását és lassabban
tud csak repülni.
3. A felelősség megosztásának érzése:
Amikor vezető lúd elfárad, hátrébb kerül a sorban, teret adva a következő vezetőnek
4. A bizalomra és szolidaritásra épülő kommunikáció:
A hátrébb repülő ludak gágognak, hogy biztassák az elöl lévőket.
5. Az összetartás, méltányosság és jóllét fontossága:
Ha egy lúd megbetegszik, vagy megsérül, két másik is kiszáll a csapatból, hogy segítsen neki és
megvédje.

10. ábra: Közösségi vezetés - Resilience Earth, 2017

A vidéki településeken megvalósuló részvételi vezetés néhány kulcsfontosságú
jellemzője a vadludak vonulásakor felvett „V” alakzathoz hasonlítható. Amint azt a
10. ábra mutatja, amikor a település nyit a nagyobb közösségi részvétel irányába,
ez pozitívan hat a fenntartható vidéki közösségfejlesztésre. Ezen pozitív hatások
közé tartozik a jóval következetesebb és érzékenyebb fejlődési ütem, valamint a
megnövekedett hálózatépítési kapacitás a közösség tagjai, az intézmények és más
érintettek között. A részvételi vezetés, ezen kívül, az informális kommunikációs tereket
is bővíti, amely nemcsak a közösségi alapú értékek elterjedését segíti, mint a szolidaritás
és a méltányosság, hanem javítja és hatékonyabbá teszi a közösség konfliktuskezelési
képességét. Végül, a részvételi vezetés egyfajta közös felelősségvállalás érzetét is
ösztönzi. A fenntartható vidéki közösségfejlesztés összefüggésében, a közösségi
felelősségvállalást is a VUCA környezetre való válaszadás képességének lehet
tekinteni. Amint a 11. ábra mutatja, a válaszadás képessége három megközelítést
foglal magában, amelyek így összegezhetőek: tudatosság – képessé tétel – akció.
Egy fogékony, jól reagáló vidéki településen, ahol magas szintű a közösségi részvétel,
ez a három megközelítés egyidejűleg működik a polgárok szintjén, a család szintjén,
szomszédsági szinten és önkormányzati szinten is. A tudatosság megköveteli a közösség
tagjaitól (a vezetőktől is), hogy egyrészt együtt érezzenek közösségük más tagjaival,
azok szükségleteit és kapacitásait figyelembe vegyék, másrészt a településhez tartozó
és az ahhoz kapcsolódó természeti környezet szükségleteit és kapacitásait ugyanúgy
figyelembe vegyék.
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RESPONSE ABILITY
Felelős válaszadási képesség
1. Együttérző tudatosság, a közösség tagjai, illetve a természet szükségleteinek és
kapacitásainak felismerése.
2. Kreatív képessé tétel, a közösség tagjainak megerősítése, helyzetbe hozása.
3. Tudatos akció, nem öntudatlan reakció.

11. ábra: A közösségi felelősségvállalás - Resilience Earth, 2017

A közösség tagjainak bevonása és felhatalmazása kreatív módszerek vizsgálatával
és gyakorlásával valósítható meg, amelyek segítenek a tagoknak „dobozon kívül
gondolkodni”, azaz új szemszögből rátekinteni a helyzetükre, lehetőségeikre (További
információkért lásd az az VII. Receptek a fenntartható és rugalmasan ellenálló
helyi fejlesztésekhez című fejezetet). A harmadik megközelítés az, hogy tudatosan
cselekedjünk, és ne csak öntudatlanul reagáljunk a különböző helyzetekben, amelyek a
VUCA világban egy vidéki település számára megjelennek. Például, ha egy önkormányzat
jól meg tudja ítélni az összefüggéseket és megfelelő jövőforgatókönyveket tud kidolgozni,
ezzel a felelős vezetés jó példáját nyújtja, ami a fenntartható vidékfejlesztés irányába
mutat.
A közösségi részvételi megközelítések hozzájárulhatnak a vidéki települések
hatékonyabb és átláthatóbb irányításához. Két fontos kikötést kell tennünk a közösségi
részvételi megközelítések hatékony felhasználását illetően, mivel ezek (1) stratégiailag
meghatározottak kell, hogy legyenek és (2) a közösség egyedi igényeire szabottaknak
kell lenniük. A VUCA kontextusában minden közösség különböző társadalmi, kulturális,
gazdasági és környezeti problémái segítenek beazonosítani, hogy mely közösségi
részvételi megközelítést válasszunk és alkalmazzunk. Sok esetben más közösségek
tapasztalatai nagyon inspirálóak lehetnek a vidéki közösségek számára nem csak arra,
hogy alkalmazzák más közösségek részvételi modelljeit, hanem, arra is, hogy saját
helyi kultúrájukra, sajátosságaikra szabott, innovatív megoldásokat dolgozzanak ki és
tervezzenek meg.
Összefoglalva, a közösségi részvétel stratégiai, és a közösség egyedi igényeire szabott
használata, a vidéki fenntartható fejlődési folyamatban többszörös előnyökkel jár
(lásd 12. ábra). Ez növelheti a bevont személyek felelősségvállalását, valamint növeli
azon emberek számát, akik osztoznak ebben a felelősségben. Ráadásul a közösségi
részvétel változatosabbá teszi a közösségi párbeszédben megosztott perspektívákat,
ez cserébe növeli annak esélyét, hogy kreatív és innovatív megoldásokat találjanak
a VUCA kérdésekre, amelyekkel a közösség szembesül. A részvétel decentralizálja
a döntéseket is, ami növeli a település válaszadási képességét és cselekvési terét,
bonyolultabb helyzetekben. Végül, amikor a közösség tagjai részt vesznek az
önkormányzati döntéshozatalban, a vidékfejlesztési folyamat céljai sokkal tisztábbak
és körülhatárolhatóbbak lesznek, és a települési fenntarthatósági kezdeményezéseket
sokkal inkább a magukénak érzik a lakosok.
Fontos felismerni, hogy a közösségi részvétel a részvételi vezetés
elengedhetetlen feltétele. Ezért a közösségi részvételnél kell kezdeni, majd csak
utána lehet a részvételi vezetést gyakorolni. Hogy hogyan lehet megvalósítani
ezeket a célokat: lásd a VII. Receptek a fenntartható és rugalmasan ellenálló helyi
fejlesztésekhez című fejezetet.
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A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL számunkra megteremt
1. Felelősebb válaszadási képességet, mivel több ember vonódott be a folyamatba.
2. Nagyobb sokféleséget a perspektívák terén, így nagyobb kreativitást a válaszadásban.
3. Decentralizácót a döntéshozatalban, így jobb válaszadási képességet az összetett
környezetben.
4. Közösen kidolgozott folyamatokat, melyek nagyobb közösségi részvételt generálnak, és
amelyek világosabbá teszik a jövőképet.
12. ábra: A közösségi részvétel - Resilience Earth, 2017

4. Közösségi változás és kitörési pontok
Sok történelmi, kulturális és hagyományos elmélet létezik a társadalmi és ökológiai
változásra, ebben a részben azonban a társadalmi változások hármas elméletére
alapozunk, melyet Doug Reeler, egy dél-afrikai közösségfejlesztő alkotott meg, mert ez
egyrészt a rendszergondolkodáson, másrészt a helyi, hagyományos tudáson alapszik. A
társadalmi és ökológiai változás magyarázatát annak bemutatása fogja követni, hogy ez
hogyan csatlakozik a rugalmas fenntarthatóság koncepciójához, a VUCÁ-hoz és a hozzá
kapcsolódó kitörési pontok koncepciójához.
Reeler (2010) szerint háromféle társadalmi változás létezik (lásd 13. ábra). Az első
a kialakuló változás. Ez a lassú, napról napra történő változásra utal, ami akkor
történik, amikor egy társadalom a bonyolult és / vagy dinamikus környezetben tanul és
alkalmazkodik. Egy példa a kialakuló változásra, a női jogok megerősödése terén történő
pozitív fejlemények, melyek az elmúlt évszázadban tapasztalhatóak. Ezek a jogok lassan
alakultak ki az idő múlásával, az oktatási rendszerben, a választási rendszerben, illetve
a kulturális és politikai térben történő változások hatására, lassan csökkentve a nemek
közti, egykor óriási különbséget a legtöbb országban. A kialakuló változások egy sokkal
tudatosabb változási folyamattá alakulnak, amikor egy közösség vagy társadalom
szándékosan több időt szentel az elmélkedésre és a tanulásra, például előtérbe helyezi a
kritikai gondolkodást a tantermekben, vagy teret enged szomszédságokban a közösségi
párbeszédnek.
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KIALAKULÓ VÁLTOZÁS: KITAPOSSUK MAGUNKNAK AZ ÖSVÉNYT
KEVÉSBÉ TUDATOS KIALAKULÓ VÁLTOZÁS

TUDATOSABB KIALAKULÓ VÁLTOZÁS

ÁTALAKÍTÓ VÁLTOZÁS: KRÍZISEK ÉS ÚJRAÉRTELMEZÉS, FELEJTÉS ÉS ÚJRATANULÁS ÉLTAL
MELEG HELYZET, VAGY ÉPP MEGDERMEDT
VISZONYOK
ÚJ HELYZET MEGTEREMTÉSE
ÚJ ÉRTÉKEK, ÖTLETEK FELKAROLÁSA
A KRÍZIS GYÖKEREINEK
FELTÁRÁSA, AZ ELAVULT
ÉRTÉKEK, ÖTLETEK ELENGEDÉSE

FORDULÓPONT. AZ IGAZI VÁLTOZTATÁSI
SZÁNDÉK MEGSZÜLETÉSE.
AZ ELLENÁLLÁS FELOLDÁSA.
A FÉLELMEN, KISHITŰSÉGEN, ÖNHIBÁZTATÁSON, STB. VALÓ TÚLLÉPÉS

TERVEZETT VÁLTOZÁS: TERVSZERŰ HALADÁS

A KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ VÁLTOZÁSOK ÖSSZEKAPCSOLÓDÓ
SZERVEZŐDÉSE A KONTEXTUSTÓL ÉS A HELYZETTŐL FÜGG.

13. ábra: A társadalmi változás három aspektusa - Elmélet és eredeti rajz Doug Reeler, 2010; Újrarajzolva és
módosítva - Resilience Earth 2017

6 - 15M refers to the 15th of May 2011, when
hundreds of thousands of protestors occupied
the main squares across all of Spain in order
to protest the mismanagement and lack of
transparency in the regional and national banking
sectors and the grave economic crisis that hit
Spain as a result.
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Átalakító változás akkor történik, ha egy társadalom vlságot tapasztal, vagy egy
hosszabb ideig tartó stagnálási időszakot. Ez a változási folyamat azt eredményezi, hogy
a társadalom kénytelen találni egy új egyensúlyt, melyben elveszti vagy helyreállítja,
esetleg javítja korábbi életminőségét. Ezt jól szemlélteti az előzőekben tárgyalt, 8.
ábra a rugalmas fenntarthatóság helyreállítási és regenerálódási folyamatairól. Egy
friss példa a globális válság által kiváltott pozitív regenerációs társadalmi változásra
a 2011-es „15M”⁶ mozgalom Spanyolországban, melyet az arab tavasz mozgalom
ihletett. A 15M mozgalomnak sok célja volt, melyek mindegyike az állampolgári részvétel
növelése köré szerveződött a közjó érdekében (Castells, 2012). A mozgalom hatására
jelentős mértékben erősödött a köztudatban a civil társadalom hangjának ereje és
jelentősége. 2015-ben, az alulról jövő kezdeményezésre épülő „Barcelona En Comú”
nevű politikai pártot az állampolgári részvételt célzó programja miatt megválasztották a
város vezetésére. Azóta több pilot projektet indított el, létrehozott internetes fórumokat,
mint például a www.decidim.cat, hogy megkönnyítse az online népszavazásokat
és a governobert.bcn.cat, amely biztosítja az átláthatóságot az önkormányzati
rendelkezések és intézkedések terén.
Végül, tervezett változás az, amelyik célok meghatározása és megfelelő intézkedések
tervezése által pozitív társadalmi változást idéz elő. A fenntartható fejlesztés – ha
megvalósul – lehet a tervezhető változás egyik formája.
A fenntartható fejlesztés tervezése a tervezett változás jó példája, amelyben a rugalmas
fenntarthatóság céljai világosan megfogalmazódnak, és ezek elérésére módszereket
dolgoznak ki és alkalmaznak.
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14 ábra: A társadalmi változás, mint egy rugalmas folyamat - Eredeti ciklus Resilience Alliance, 2010;
Alkalmazva a társadalmi változások hármas elméletéhez - Resilience Earth 2017

A társadalmi változások e három fajtája öko-szociális szempontból is értelmezhető,
a rugalmasság ciklus használatával (lásd 14. ábra). A tervezett változás megfelel a
növekedési és a megőrzési fázisnak, amelyek általában sokkal kiszámíthatóbb időszakok.
Ezekben a szociális és környezetvédelmi területeket érintő tervek általában az előre
elvárt eredményeket hozzák. Átalakító változás az elengedési fázisban történik,
közvetlenül a válság, vagy a „megrekedtség” időszaka után. Egy geopolitikai válság
vagy egy természeti katasztrófa nagyszabású példák az olyan helyzetekre, melyek a
megőrzési fázis végét és az elengedési fázis kezdetét jellemzik. Végül, kialakuló változás
a közösségi gondolkodás és tanulás, illetve
az ökológiai egyensúly helyreállása eredményeképp történik, melyek az átrendeződési
fázis jellegzetességei.
Tekintettel a jelenlegi VUCA kontextusra, annak gyors és dinamikus társadalmi,
gazdasági és politikai változásaira, fontos megérteni, hogy mind a három féle változási
folyamat releváns a pozitív és tartós társadalmi és ökológiai fenntarthatóság elérésében.
Az átalakító változás szerepe az, hogy előnyünkre használjuk ki a konfliktusokat és a
válságokat úgy, hogy a társadalom épülésének lehetőségeivé alakítjuk át őket. Például,
egy VUCA világban nagyobb valószínűséggel fordulnak elő gazdasági válságok, de ha
az átalakító változást megértjük és alkalmazzuk, ezeket a válságokat arra is fel tudjuk
használni, hogy alulról jövő információkra épülő pozitív társadalmi változást idézzünk
elő. A kialakuló változási folyamatokat néha elnyomják a VUCA időkben, mert a lakosság
a jelenlegi, illetve a potenciális válságokra koncentrál. Azonban a közösségek számára
elengedhetetlen a stratégiai gondolkodás alkalmazása és erőforrások biztosítása a
kialakuló pozitív változások megerősítésére és a bennük rejlő lehetőségek kiaknázására.
Ez magában foglalhatja innovatív oktatási projektek finanszírozását az állami iskolákban,
települési ehető erdőkert telepítését, vagy részvételi költségvetési folyamat bevezetését.
Az átalakító és a kialakuló változási folyamatokat a legnehezebb menedzselni és
ösztönözni, de ezek lehetnek a leggyümölcsözőbbek és a leghasznosabbak, mivel a nagy
hatóerejű kitörési pontok megtalálására és kihasználására épülnek (Lásd 16. ábra). Azt
is tudjuk, a női jogi kérdések fent említett példája alapján, hogy ez csak akkor történhet
meg, ha a folyamat vezetői, segítői a célcsoporton belülről jönnek. Vagy gondolhatunk
a fekete polgárjogi mozgalomra, amely Martin Luther King nélkül nem tudta volna elérni
céljait. Tehát alapvető fontosságú, hogy először megvalósítsuk a közösségi részvételt.
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Végül, a tervezhető változás egy érvényes megközelítés a pozitív társadalmi változás
megteremtésére a VUCA-ban, de inkább csak konkrét intézkedésekre korlátozódik,
például fenntartható fejlesztési tervek és projektek kidolgozására.

RENDSZER-SZINTEK

Társadalom
Közösség
Szervezet
Interperszonális
Személyes

15. ábra: A különböző rendszer-szintek közötti összefüggések - Eredeti ciklus Resilience Alliance, 2010;
Adaptálva Resilience Earth, 2017

A változási folyamatok vezetésénél fontos tudni, hogy egy vidéki közösségben
bekövetkezett változások közvetlen hatással vannak mind a polgárokra, mint
egyénekre, mind a természeti környezetre. Ez az egymásba ágyazott rendszerek
közti összefonódások miatt van, melyben a kisebb rendszerek (egy ember vagy egy
fa) ugyanazon viselkedést és jellemzőket mutatják, mint a nagyobb rendszerek (egy
közösség vagy egy erdő), csak más léptékben, „nagyításban” (lásd 15, ábra). Például, egy
átlagos lakos növekvő tudatossága és aggodalma a fosszilis tüzelőanyagok ökológiai
hatásaival szemben, egyúttal jelzi, hogy a társadalomban szintén növekszik a tudatosság
és aggodalom ugyanezekkel a kérdésekkel kapcsolatban.
A probléma lényege abban rejlik, hogy hol és hogyan tudják a vidéki közösségek
megvalósítani a hosszútávú és előnyös társadalmi és környezeti változásokat, hogy
elérjék a rugalmas ellenállóképesség és fenntarthatóság magasabb fokát. Ennek
érdekében, Donella Meadows, ökológiai gazdálkodó és rendszergondolkodó 1993-ban
egy elméletet dolgozott ki a kitörési pontokról. A kitörési- vagy fordulópont arra utal,
hogy mennyire eredményes és hatékony egy cselekvés, az összhatását figyelembe véve.
Ezek gyakran ellentmondanak az intuícióinknak, ami azt jelenti, hogy azok a lépések,
melyeket a leghatékonyabbnak gondolnánk, végül a legkevésbé bizonyulnak hatékonynak
és azok, melyekről azt hinnénk, hogy kudarcra vannak ítélve, meglepően magas
hatékonysággal működnek. 1996-ban Peter Senge a Meadows által megfogalmazott
kitörési pontokat felhasználva megalkotta a népszerű „jéghegy modellt” (lásd 16. ábra).
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A JÉGHEGY MODELL
Rendszergondolgkodást támogató eszköz

ESEMÉNYEK
Mi történt?
Megfáztam.

MINTÁZATOK/TRENDEK
Milyen trendek, intázatok figyelhetőek
meg az idő előrehaladtával?
Amikor kevesebbet alszom, nagyobb
eséllyel betegszem meg.
ALAPSTRUKTÚRÁK
Mi befolyásolja a mintázatokat?
Mik az egyes részek közti kapcsolatok?
Több stressz a munkahelyen, nem megfelelő
táplálkozás, az egészséges élelmiszerekhez való
hozzáférés nehézségei a munkahely, vagy az
otthon közelében.
MENTÁLIS MODELLEK
Milyen feltételezések, hiedelmek és értékek élnek
az emberekben a rendszerről? Milyen
meggyőződések tartják működésben a rendszert?
A karrier az identitásunk legfontosabb eleme, az
egészséges élelmiszerek túl drágák, a pihenés az
alulmotiváltaknak való.

Reagálás

Előrejelzés

Tervezés

Átalakítás

16. ábra: A társadalmi és ökológiai változás kitörési pontjainak jéghegy modellje - Eredeti koncepció Donella
Meadows, 1993; Jéghegy modellként bemutatva Peter Senge által, 1996

Meadows és Senge szerint egy alacsony hatékonyságú kitörési- vagy fordulópont az,
amikor a közösség pusztán csak reagál egy eseményre. Senge a megfázás példáját
hozza fel. Ha valaki úgy reagál a megfázásra, hogy „Mi történt?”, az egyszerű válasz,
hogy „Megfáztam”. Azonban ez korlátozza az illetőt a teljes szituáció észlelésében és így
kezelésében is. Egy vidéki közösség esetében a települési vezetés felteheti a kérdést,
hogy „Mi történik a munkaerőpiaccal?”, amire az egyszerű válasz az lenne: „Nincs elég
munkahely”. Az egyszerű, de kis hatékonyságú megoldás, munkanélküli segélyt nyújtani
az embereknek, ahol korlátozott havi juttatást kapnak és támogatást a munkahelykeresésben.
A jéghegy egyre mélyebb rétegei felé történő elmozdulás mélyebb megértéssel és
nagyobb hatóerejű kitörési lehetőségek feltárásával lehetséges. Így, amikor az ember, aki
megfázott, azt a kérdést teszi fel, hogy „Mik az időbeli trendek / változások?”, ezzel növeli
a mintázatok, visszatérő sajátosságok felismerésének és előrejelzésének képességét.
Talán azt válaszolja „Olyankor nagyobb eséllyel betegszem le, amikor kevesebbet alszom”.
Ez az információ segít számára átlátni, hogy várhatóan mikor fog újra megbetegedni,
de abban nem segít, hogy megértse, miért történik ez. A vidéki közösség esetében
felismerhetnek bizonyos mintázatokat, összefüggéseket, például egy nemzetközi
áruházlánc üzletének megnyitása és a munkanélküliség növekedése közt a régióban.
Mélyebbre hatolva a jéghegybe, a lebetegedett ember felteszi a kérdést „Mi határozza
meg ezeket a mintázatokat, visszatérő eseménysorokat?” és „Mik az összefüggések
az egyes részek között?”. Ez segít megérteni a mögöttes struktúrák felépítését és
működését és segíthet az illetőnek, hogy összekösse a fokozott munkahelyi stresszt, az
ehhez kapcsolódó egészségtelen táplálkozást, az alvási problémáit a megbetegedésre
való hajlamával. A vidéki közösségben a válasz erre a mélyebb kérdésre feltárhatja,
hogy a közösség már korábban gazdaságilag hanyatlott, ennek során a legtöbb helyi
vállalkozás megszűnt. Így, amikor egy áruházlánc megnyitotta üzletét, a helyiek
elkezdték ott intézni a bevásárlásaikat, mert olcsóbb és egyszerűbb volt.
A legmagasabb hatóerejű kitörési pont, amikor a megbetegedett ember megkérdezi
magától: „Milyen feltételezéseim, hiedelmeim, meggyőződéseim vannak magamról
és a körülöttem lévő világról?” és „Milyen hiedelmek stabilizálják a rendszeremet?”.
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Ezen mélyebb kérdések megválaszolásával az illető többet tanul magáról és sokkal
jobb helyzetben van a mentális modelljeinek és világnézetének megváltoztatása és
átalakítása szempontjából. Ha például azt válaszolja, hogy „Azt gondolom, számomra a
karrier a legfontosabb az életemben.”, vagy „Az egészséges élelem túl drága.”, vagy „Akik
napi 8 órát alszanak, lusták”, akkor sok mindent feltár arról, hogy mit értékel az életben
és hogyan gondolkodik a munka szerepéről az életében. A vidéki közösség esetében
ezen kérdések feltevése feltárhatja, hogy a közösség úgy gondolja, nem válhat újra
gyarapodó faluvá, amely fenntarthatóan használja az erőforrásait, ahogy hajdanában
tette, mivel most már a nagyvállalatoktól függ, melyek biztosítják a számára szükséges
javakat és szolgáltatásokat. Csak miután ezek a mélyen rögzült gondolatok és hitek
felszínre kerültek, tudja a személy vagy a közösség megtenni a következő lépést:
eldönteni, hogy szeretné-e megőrizni és tovább alkalmazni ezt a hiedelemrendszert,
vagy megváltoztatja, létrehozva egy sokkal fenntarthatóbb és rugalmasan ellenállóbb
mentális modellt.
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