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Draga bralka, dragi bralec, 

v teh oblačnih novemberskih dneh prinaša ta izvod Aktualne pomoči v življenju nekaj 

notranje luči. Hkrati je to mesec, ko se spominjamo tudi svojih mrtvih. Smo pri tem žalostni 

ali počnemo to z vero in z zaupanjem? Nekateri prispevki nam in njim vlivajo upanje. Kot je 

to že v navadi, vas bodo nekatere stvari na začetku presenetile in potem si boste kar 

naenkrat lahko globoko oddahnili. V tem smislu vam želim obilo novih spoznanj. 

Vaš 

Bert Hellinger 

 

Modrost 

Upanje 

Če se ne predamo, nas upanje drži pri življenju. Kakšno upanje je to, ki nas drži pri življenju? 

Upanje v svoje lastne moči in v vodstvo, ki smo mu pripravljeni slediti do svojih poslednjih 

moči. Sledimo mu s svojim življenjem, ker si to življenje nadvse želimo in smo pripravljeni 

dati prav vse, da ga rešimo.  

 Je to upanje naše upanje? Ali je odgovor na voljo nekoga drugega, neke sile, ki želi 

popeljati naša življenja preko vseh meja, ki smo si jih postavili zavoljo lastnega strahu? Naše 

upanje črpa svojo moč prav od tod. V sozvočju z njo se upanju ne moremo upreti in vedno se 

izpolni. Preraste vse ugovore, od koderkoli že prihajajo, od drugih in posebej tiste, ki so naši. 

Tisti, ki ugovarjajo, so nad svojim upanjem že ubupali. Predvem so izgubili voljo, da bi tudi s 

svojimi zadnjimi močmi upanje uresničili. 

 To upanje je upanje v življenje, v polno življenje, v celo življenje, povezano z našo 

pripravljenostjo, da damo vse, naj stane, kolikor hoče. 

 To upanje je ljubezen do življenja, polna ljubezen do polnega življenja. 

 Kdaj se to upanje konča? Takrat, ko ga prenesemo na druge, na primer na tako 

imenovane velike upe. Nam se izpolnijo le lastni upi, nikoli upi velikih upov. Le mi sami 

ostajamo eno s pratemelji svojih upov. 



 To upanje je prisotno predvsem takrat, ko je nuja. Ugovori takrat ne veljajo več, 

naše odločitve in akcije so neizbežne. Vse je usmerjeno k naslednji akciji, ki je potrebna.

 Ta dejanja postanejo resnično upanje. Takrat je upanje prisotno v dejanjih.  

 

Skrivnosti 

MOŠKI IN ŽENSKA 

Za nas sta največja skrivnost življenja moški in ženska. Življenje človeštva gre naprej le skozi 

njiju. Naprej gre zaradi tega, ker sta moški in ženska na eni strani bistveno različna, tako 

različna, da moški nikoli ne more biti ženska in ženska nikoli ne more biti moški, na drugi 

strani sta drug nad drugim navdušena in naravnana na drugega, kot na svoj najvišji cilj. Kajti 

le skupaj lahko življenje, ki sta ga tudi sama dobila od moškega in ženske data naprej tistim, 

ki bodo ostali v življenju takrat, ko se bo njuno življenje izpolnilo in končalo. 

 Njuni otroci lahko dajo to življenje naprej le kot moški in ženska, v svojem lastnem 

življenju, ki ga bodo preživeli kot moški in ženska. Vse v moškem se torej navezuje na žensko, 

kar lahko opazimo že, če pogledamo vsakodnevne reklame. In vse v ženski služi cilju ustreči 

moškemu, da jo bo vzel za ženo in da bo skozi njega postala mama. 

 Biti-moški in biti-ženska je torej začetek nekega stvarniškega gibanja, ki pride na svoj 

cilj, ko iz moškega nastane oče in in ženske mama. 

 Tukaj se nam pred očmi pokaže zakon, ki v neskončnih variacijah velja za vse, kar je 

živo: Le kjer se ločeno združi, se lahko življenje ustvarjalno razvija naprej, k vedno 

obsežnejšemu novemu, v smeri že v naprej dane mu raznolikosti. Ker je za napredovanje 

življenja potreben skupek najrazličnejših vplivov, postane prepoznavna in resnična skrivnost 

vsakega pojava stvarjenja. V njem ni nikakršnega ponavljanja, vsakič se zgodi nekaj novega, 

vedno je le prihodnost. 

  V osnovni pojavni obliki sta si moški in ženska nasprotujoča. Njun življenski 

nagon, da se združita je le pojavna oblika stvarniške sile in v njej delujočega duha, ki ju sili, da 

v nosprotju prepoznata in najdeta celoto. Vendar je vedno to le začasno; tako kot pride z 

otrokom, kjer se združita moški in ženska, na svet novo nasprotje, ponovno kot moški in 

ženska. 

 Nasprotja se tukaj kot tudi drugje kažejo na najrazličnejše načine. Na primer v 

občutkih boljši ali slabši, kriv ali nedolžen in dober ali hudoben. 



 Ta nasprotja vplivajo na številne partnerske odnose in zaostrijo nasprotja med 

moškim in žensko. Obremenjujejo ljubezen moškega in ženske in vodijo določitve, ki 

ustvarijo nova nasprotja in zaženejo nov krog ustvarjalnega delovanja. 

 Tudi ta nasprotja gredo v smeri nasprotij med moškim in žensko, ki konec koncev 

omogočajo nastanek življenja. Zaradi tega so na enak način tudi presežena. Kako? To, kar si 

navidezno nasprotuje se združi, ne da bi nasprotja pri tem odpravila in na ta način v življenje 

pripelje stvarstvo.  

 Kako predvsem? Z ljubeznijo. S kakšno ljubeznijo? Z ljubeznijo duha stvarnika, ki 

nasprotja ustvarja, da jih na eni strani združuje in hkrati na drugi na novo ustvarja. Tista 

ljubezen torej, ki nasproja zagovarja in ju v soglasju z obema stranema združi tako, da iz njiju 

nastanejo nova nasprotja, ki jih ponovno preseže. V sozvočju s to stvarniško ljubeznijo, tudi 

mi soglašamo s temi nasprotji, jih prerastemo, jih v spremenjeni obliki ponovno izkusimo in 

jih ponovno prerastemo. V resonaci z gibanjem tega stvarniškega toka in v soglasju z 

izmeničnim učinkovanjem nasprotij, ki poganjajo življenje in svet, postanemo tudi s tistim 

zadnjim, kar je v nasprotjih eno. 

 

Če sta v parnerskem odnosu izvorni družini različnih ver, mora ženska priznati, da sta vera in 

religija moža enako dragoceni, kot njena vera in religija. In prav tako mora priznati moški, da 

sta vera in religija njegove ženske enakovredni njegovi veri in religiji. Vendar, če to naredita, 

imata slabo vest. Zaradi tega morata oba na višji nivo. Pogosto pa se v novi družini razplamti 

prepir, čigava vera in čigav sistem vrednot ima večjo moč. Pogosto prevzame vodenje ena od 

obeh strani, ki se izkaže kot močnejša – in takrat se prične nek nenavaden proces. 

Otroci čutijo svojo lojalnost do obeh staršev in obeh družin. Če eden od staršev 

prevzame pobudo s svojim pogledom na svet in na svojo vero, potem se otroci na skrivaj 

povežejo s podrejenim staršem. To delajo zaradi tega, da bi pripeljali v ravnotežje dinamiko 

svoje lojalnosti in dinamiko sistema. Zaradi tega nobena stran ne more zmagati. In kasneje je 

skozi generacije vedno močnejša tendenca, da se neravnotežje izravna – z rezultatom, da 

poraženec kasneje, čez dve ali tri generacije zmaga. 

Govorim o ugotovitvah, ki temeljijo na mojih lastnih opazovanjih. Prav to se je videlo 

tudi tukaj. Če je eden od partnerjev Židovskega izvora pride do te posebne dinamike. 

Pokazalo se je, da so židovske korenine močnejše od krščanskih, ker je usoda Judov dosti 

težja od usode kristjanov in ker so kristjani naredili Judom veliko krivico. Ti vplivi ne ostajajo 



neopaženi. V Družinah z mešano vero prihaja do tendence, da pride do izravnave. V takšnem 

primeru ni druge reštive kot, da se obe družini priznata za samostojni in enakovredni in da 

sta kot takšni tudi spoštovani.  

 

MEDITACIJA 

Zaprite oči. Dihajte z odprtimi usti, preprosto globoko dihajte. Dihajte malo hitreje. Sedaj 

pojdite v kraljestvo mrtvih – pojdite bliže k njim.– Ogromna vojska jih je. – Oni vstanejo, vsa 

ogromna vojska – šest milijonov in več – prepoznajte, kako majhni ste pred njimi. Pogledate 

jih – ampak oni gledajo v daljino, onkraj vas. Globoko zadihaj in stopi v stran, tako, da jim več 

na zapiraš poti – Umaknite se nazaj, čisto počasi. Sedaj se nahajajo onkraj vas. 

 

Zaupati duši 

UDELEŽENEC : Ali lahko poveste nekaj o tem, kako se bo to delo razvijalo v naslednjih dveh 

letih?  

HELLINGER :  Povedal ti bom zgodbo. Že pred nekaj časa sem na Nizozemskem delal 

postavitev z nekim mladim fantom. Takrat smo postavili Krščanstvo in Židovstvo, vendar 

nismo prišli daleč. Kasneje je ta moški prišel v ZDA, kjer sem organiziral različne seminarje in 

on je v neki postavitvi sodeloval kot predstavnik. Pri tej postavitvi je šlo za židovsko družino, 

ki živi v ZDA in izbran je bil, da predstavlja klientovega brata. V ozadju postavitve je bil takrat 

tudi holokavst in bilo je povsem jasno, da se je identificiral s storilci. Zame je bilo to zelo 

nenavadno. Takrat mi je prvič postalo jasno, da so v židovskih družinah prisotni storilci in da 

jih v družinah zastopajo potomci holokavst-generacije, če družine poskušajo izključiti 

storilce.  

Potem sem pozabil na tega moškega – dokler mi ni pred nekaj meseci poslal pisma, v 

katerem mi je opisal svoj nenavaden doživljaj. Napisal mi je, da sva se med pauzo na 

omenjenem seminarju pogovarjala – česar se ne spominjam več – in menil, da sem mu 

takrat rekel, da naj – za vajo – stopi navzdol v kraljestvo mrtvih, tam poišče storilce, naj se 

uleže zraven njih in jim reče: „Jaz sem eden izmed vas".  

Kot drugo vajo naj si predstavlja, da smrt ne stoji pred, temveč za njim in da naj jo 

vsak dan prosi za njen blagoslov. Kot tretje sem mu rekel: „Ti sam ne smeš delat nobene od 

teh vaj! Čakati moraš, dokler ne bo tega dela prevzela tvoja duša". Tudi to je bila vaja. 



Tri mesece kasneje je imel med spanjem naslednje nanavadno doživetje: Ko je tako 

ležal in spal, ga je prevzelo nekaj takšnega kot spanec, ki pa je bil več kot spanec: V njem je 

bil eden izmed Eksekutorjev v skupini, ki je pobijala ljudi – očitno so bili to Židje in tudi on 

sam je pobijal Žide. Potem je šel na sodišče in pred sodnikom se je moral zagovarjat. Rekel 

je: „Ja, to je resnica, jaz sem morilec. Ubijal sem ljudi, vendar je moja obramba ta, da sem 

človek in odvisno je od okoliščin ali postane nekdo zločinec – ali pa je dostojna oseba. Vsak 

človek je zmožen vsega." Potem je bil obsojen na smrt.  

Med sodbo in dnem izvršitve pa je bilo nekaj mesecev, v katerih se je poslovil od 

svojcev in ljubljenih. Počutil se je zelo mirno in zbrano, z zelo izostreno sposobnostjo 

zaznavanja. Na dan usmrtitve je bil odpeljan v prostor od koder je peljal hodnik do 

električnega stola, vendar je moral nekaj ur čakati. Potem je prišel nekdo, ki je povedal, da je 

usmrtitev preložena in da mora še čakati.  

Kljub vsemu je bil ves čas notranje miren in pripravljen umreti. Potem so mu 

povedali, da je sodnik spremenil sodbo, ni bil usmrčen, temveč izgnan. Dana mu je bila 

močnost, da si sam izbere kraj, v katerem bo živel sam v izgnanstvu. Tako je zapustil zapor in 

stal na prostem. 

Še v sanjah je izgovoril besede: „Preživel sem smrt in postal popolnoma nov človek. 

Za mene ni več nobene krivde in nobene nedolžnosti." Napisal je, da se je potem, ko se je 

prebudil, počutil popolnoma spremenjen in dodal: „Barve so v moji zaznavi postale bolj 

svetleče in moji gibi so se upočasnili, ker z veliko pozornostjo sledim, vsemu kar se dogaja."  

Želel me je le obvestiti o svojem doživetju. In tukaj vam o njem poročam, ker so 

takšne stvari možne, če zaupamo svoji duši in ji predamo vodstvo. 

 

Spoštuj mrtve 

Z vami bom naredil majhno meditacijo. Zaprite svoje oči, – zberite se v svoji sredini, v prazni 

sredini – in se spustite v kraljestvo mrtvih. – tam ležijo, vsi iz naše družine. – Morda imajo 

nekateri izmed njih še odprte oči in vas gledajo s prošnjo v očeh. – Nekaterim morda rečete: 

Vidim te. – Poklanjam ti svoje spoštovanje. – Vidim, kaj ti je bilo storjeno. – Ali: Vidim, kaj si ti 

storil drugim. – Poklanjam ti spoštovanje mrtvim – spoštovanje, da smeš bit enak – 

spoštovanje, da smeš imeti svoj mir, kot tudi vsi drugi. – spoštovanje, da pripadaš – 



spoštovanje, da priznavam: jaz sem kot ti, spoštovanje da bom uredil tisto, kar je zate še 

potrebno urediti.  

Potem pogledaš na oddaljeno svetlobo, daleč stran – in se pred njo prikloniš, 

globoko, – brez besed, – ponižno, – in se počasi umakneš, nazaj, čisto počasi – kot nekdo, ki 

je vdrl v prepovedano deželo –  dokler ne dosežeš konca in začutiš, da si ponovno v deželi 

živih. – Potem se zbereš v svoji sredini, se obrneš, začutiš drugo luč , odpreš oči in jo 

pogledaš.  

 

Nedovršeno in dovršeno umiranje 

HELLINGER nekemu udeležencu: Teh mrtvih ne smemo pozabiti. Postati morajo vidni. Potem, 

ko se je to zgodilo, morajo tam ležati v miru, tam kjer spadajo.  

Danes zjutraj smo naredili vajo, ko smo se podali k mrtvim. Pri teh vajah lahko 

pogosto opazimo, da nas en ali drugi, ki je mrtev, ne izpusti. Ni se še umiril. Vendar se ti 

mrtvi oprijemajo napačnih. Morajo biti pripeljani do tistih, k katerim resnično želijo in 

morajo priti. 

Udeležencu: Ta vaja je mogoče primerna za tvojega očeta – pomagati mu, da pri starših 

najde svoj mir. V kraljestvu mrtvih lahko pride do družinskega srečanja in vsi lahko najdejo 

svoj mir. 

Z opazovanji takšnih postavtitev postane jasno, da je umiranje dolg proces. Ali ni bilo 

presenetljivo, da je predstavnica klientke, ki ni vedela ničesar o osebi, ki jo je predstavljala, 

pokazala shizofreno obnašanje? Resnično vsi smo v medsebojnem kontaktu – In to ne le z 

živimi, temveč tudi z mrtvimi. Iz tega smemo sklepati, da umorjen klientkin stric še ni dovršil 

svoje smrti. Čeprav je izgovoriti kaj takega zelo drzno, potrebuje on pomoč živih, da lahko 

pripelje svoje umiranje do konca. Potrebuje z ljubeznijo mu dano priznanje, da lahko v miru 

počiva pri mrtvih, ki mu pripadajo. Potem se lahko živi umaknejo. 

 

Mi se umaknemo 

Navzočnost mrtvih 

Sedaj želim z vami še na en drug nivo. To bo učinkovalo tudi na druge ljudi, s katerimi imamo 

opravka in se izkazalo kot koristno. 

 



 Opisal vam bom kratek dogodek. Decembra sem bil na Poljskem, kjer sem imel 

krožno potovanje z večernimi predavanji. Spremljal in vodil me je Zenon Mazurczak. Z 

vlakom sva se peljala skozi Šlezijo od Wroctawa do Krakava. Prosil sem ga, naj mi pove kaj o 

Krakavu in o Židih na Poljskem pred vojno. Povedal mi je nekaj o Židovski četrti v Krakavu. To 

je bila velika četrt, takrat je bila približno tretjina prebivalca Židov. Pripovedoval mi je tudi o 

Galiciji, ki je bila takrat večinoma naseljena z Židi. Dandanes ni tam od njih skoraj nikogar 

več. 

 V notranji sliki sem si predstavljal Krakav.  Okoli mesta sem videl krog mnogih ljudi, ki 

so želeli noter, a niso mogli. Židje, ki so takrat tam živeli in ki jih ni več, želijo v mesto, a tega 

niso mogli. 

 Zadnji dan v Krakavu, sem odšel z Zenonom in drugimi prijatelji v nekdanjo Židovsko 

četrt. Še vedno so tam stale hiše s takratnimi napisi, kot da bi bili še vse tam. Le ljudi ni bilo 

več tam. Pogledal sem okna in v njih videl takratne prebivalce. Od joka so imeli votle oči. To 

me je globoko pretreslo. 

 Iz Krakava sem se peljal v Katovice, kajti zvečer sem imel tam predavanje pred več kot 

tisoč poslušalci. Povedal sem jim o svojem doživetju iz Krakava. Imel sem namreč popolnoma 

jasno sliko: Ti mrtvi židje – vsi so bili Poljaki, ne le Židje. Bili so njihovi sonarodnjaki, 

someščani, del dežele – oni se želijo vrniti nazaj v duše Poljakov. Poljska je ogromno duhovno 

polje. V tem polju so še vedno tudi vsi Židje. Iz tega polja ne more nihče izginiti. Židje so bili 

le izrinjeni vstran in ven, kar pa v takšnem polju ni možno.  

 Potem sem s poslušalci naredil meditacijo.  

Pogledamo vse njih, milijone mrtvih. Vzamemo jih v svojo dušo in jim v duši damo njihovo 

domovinsko pravico. V Svojo dušo vzamemo tudi pregnane Šlezijce, kajti tudi oni spadajo 

zraven, tako, da tudi oni, ne da bi morali kaj povrniti, dobijo svoj prostor v duši in ponovno 

postanejo navzoči. Vsi, mrtvi in pregnani, se smejo vrniti domov kot izgubljenin sinovi in 

hčere, ki se ponovno vrnejo domov in smejo ostati.  

Poljski poslušalci so jih popolnoma odprto vzeli v svojo dušo, kot da je to nekaj, 

samoumevnega.  

 Ko sem se vrnil domov, sem o svojem doživetju poročal svojemu prijatelju v Izraelu 

profesorju Haimu Dasbergu, ki je v Izraelu veliko naredil za preživele Holokavsta in njihove 

potomce. Odpisal mi je, da je tudi on enkrat že bil v Krakavu in, da je doživel nekaj 

podobnega. Tudi on je videl številne mrtve Žide na ulicah, kako so se pripravljali na Sabat. 



Vendar nikogar od njih ni bilo tam. Potem me je vprašal: „Kako je v nemški deželah? Ali se 

tam Židje vračajo? Ali imajo tam v dušah svojo domovino?“ 

 

Meditacija: Vi in jaz 

To želim sedaj narediti z vami kot kratko vajo. Zapremo oči. Odidemo v kraje iz katerih 

izviramo in v katerih živimo in pridemo v resonanco s tistimi, ki jih ni več tam, ki tudi v duši 

ne smejo biti več tam. Pogledamo jih. Večina izmed njih je bila umorjena, mnogi so zbežali ali 

pa so bili pregnani. Rečemo jim:„Vidim te. – V svoji duši ti dajem prostor. – In jočem. – Ti in 

jaz, vi in jaz.“ 

 Potem jim dovolimo, da se umaknejo, tja, kjer jih bo vzelo k sebi nekaj večjega. Mi 

gledmo na to večje, kako jih vzame k sebi in postanemo mirni. 

 

 Vračamo se 

Med seminarjem o postavitvah družine v ZDA mi je udeležnec, katerega stari oče je preživel 

koncentarcijsko taborišče Dachau, podaril naslednjo pesem.  

 

Ponovno vstajenje Židov v Nemčiji 

Vračamo se. 

Ne iz maščevanja. 

Ne zaradi vas. 

Tudi ne, da bi pred bogom nekaj dokazali.  

Temveč, ker to zahteva življenje. 

To počnemo neradi. 

Vendar vemo, da mora naše nasprotovanje temu popustiti. 

Naši otroci želijo že vedeti, 

zakaj smo pobegnili iz svoje domovine, 

in sedaj poskušajo pravičnost 

izsiliti od Arabcev, 

ki jih sploh ni bilo tam. 

Oni želijo vedeti. 

Kje smo izgubili boga, 



o katerem govorimo. 

Želimo imeti resnicoljube otroke, 

in moramo priznati, 

v srcih imamo luknjo. 

Takrat smo morali zbežati ali pa umreti. 

Ampak zdaj? 

Prosim, tukaj želimo moliti, 

na nemških tleh, 

kjer duše naših ljubljenih 

v zemlji še vedno niso našle miru. 

Vemo, da je vaš spanec 

prav tako moten kot naš, 

da bežite iz lastne domovine 

v zdravilišča po vsem svetu, 

in ne veste, če so v vašem domu 

tujci dobrodošli.  

Morda zaradi suma, 

da tudi sami niste. 

Da tudi vi ne znate odgovoriti 

na vprašanja vaših otrok. 

Recite, so bili naši ljubljeni  

umorjeni iz zavisti? 

So bili tisočletni rajh 

in lasten narod 

zavistne interpretacije o nas, 

ker se je morala Nemčija boriti 

zgolj zato, da je desetletja zdržala skupaj 

medtem, ko smo mi več tisočletij 

uspeli le s knjigami? 

Ali ste nas ubili s plinom, 

ker so v strelskih jarkih ubili s plinom vas, 

in kasneje niste več mogli udariti nazaj? 



Vaši misleci se prepirajo, 

ali je Evropska kultura sedaj polnoletna. 

Naši, ali smo še božji izbranci. 

Ampak ali se tukaj pogovarjamo med seboj? 

Naši rabiji so celo generacijo poskušali  

nikoli pozabiti, 

vendar kar se je zataknilo v spominu, 

je bila smrt, 

v katero še vedno brez diha strmimo. 

Resničen vdih 

bo zahteval živo bolečino. 

Zahteval bo, da ne bomo več 

umirali pred očmi drugih, 

temveč, da bomo polno in dolgo živeli. 

Tako je zapisano v naši knjigi: izberi življenje. 

V vaši knjigi je rečeno: 

Ljubi svojega bližnjega kot samega sebe. 

Zdaj, mi smo vaši bližnji. 

Predstavljajte si: 

Po dolgi odsotnosti 

se vračamo, nazaj, vaši bližnji. 

Kmalu se bomo vselili v sosednjo sobo, 

in mnogo nas bo stalo skupaj na ulicah. 

Kmalu se bomo hecali z nemškimi uradniki 

Sedeli za stalno mizo, 

in se poročali z vašimi otroci. 

Kmalu bodo Nemške hiše in zemlja 

ponovno prišle v naše roke. 

Ponovno bomo državljani! 

Prazne spominske sinagoge se bodo znova napolnile. 

Ali je to nočna mora? Ne. 

Ves svet se boji ponovitve, 



vendar je strah tisti, ki se ponavlja. 

Časi so novi. 

Mi Židje se vračamo v Nemčijo. 

Ne, ne nenadno, zjutraj vsi na carini. 

Tudi ne prihodnje leto. 

Postopoma se bo zgodilo, 

najprej tu in tam in potem vse več, 

kot vse, kar raste. 

Videli boste. 

© Erik Bendix 1989 

 

Prenehati 

Konec 

Kdor ima pred očmi konec, ta ima cilj. Želi in načrtuje le to, kar mu dovoli njegov konec. 

Zaradi tega ostaja pri bližnjem, kaj je zanj narediti v tem trenutku in čemur je moč videti 

konec. Potem pogleda na naslednji trenutek. Na ta način ohranja pregled nad tem, kar je na 

vrsti in kar je možno.  

 Naš konec še ni tu. Le stoji nam pred očmi. Prav tako nam je pred očmi tudi čas, ki 

nam je še preostal. Gledamo predvsem njega. Spričo konca nam postane preostali čas 

dragocen in bistven. Izpolnimo ga, izpolnimo ga v vsakem oziru. Za nas postane izpolnjen čas. 

 V tem času predvsem ne kujem planov, ki presegajo pogled nad danimi nam 

mejami. Ostajamo pri bližnjem in naslednjem, zato pa s polno močjo, ne da bi jo izgubljali s 

postranskimi stvarmi. 

 Ali hrepenimo po koncu? Smemo po njem hrepeneti? Kaj se potem zgodi s časom, ki 

nam je bil še podarjen? Ali ga še imamo? Ali si ga še vzamemo? 

 Kaj se zgodi, če nas konec po katerem hrepenimo in se ga tudi bojimo, pusti še 

čakati? Ko končno pride, je izpolnjen konec, ali pride na koncu polnega časa, v polnosti 

izživetega časa? 

 Gledamo torej na konec, ne, da bi mu stopili naproti. On pride sam od sebe. Vendar 

ga mi nimamo, on bo šele prišel. 

 Drugače je s časom, ki nam še ostane. Imamo ga zdaj in imamo ga v celoti. 



 

 

Zakoni uspeha 

Predsodki vesti 

Razen kolektivnih predsodkov, ki odločajo o uspehu in neuspehu podjetja, kot je na primer 

ponotranjen predsodek o gospodarjih in sužnjih, odločajo naši številni predsodki tudi o 

našem uspehu v podjetju. Ti predsodki prihajajo iz naše vesti. Tudi one imajo daljnosežne 

posledice. 

 Vest odloča, pod katerimi predpogoji izgubimo pravico pripadnosti. Vest torej sodi. 

Vsi premiki vesti so obsodbe. Točneje povedano: oni so odbsodbe. Oni vnaprej obsojajo, kaj 

smem narediti in kaj ne, tudi tukaj v glavnem brez točnega poznavanja stanja. V tem smislu 

so to tudi kolektivne obsodbe. Njih nam že vnaprej poda skupina, ki ji pripadamo, ne da bi jih 

smeli preveriti sami. Že samo preverjanje bi bilo kršenje te vesti in z njene strani in s strani 

skupine bodo zaradi tega sledili ustrezni ukrepi. Če nam ostanejo ozadja vesti zakrita, bomo 

postali sužnji. 

 Temeljno vprašanje, pred katero nas postavi naša vest je: Kaj moram misliti in 

delati, da bom smel pripadati? 

 V vsakem trenutku odloča vest o tem, ali smemo pripadati ali ne. Konec koncev v 

vsakem trenutku odloča o našem življenju in naši smrti. Kajti težkim kršitvam vesti sledi 

smrtna kazen. 

 Kdo izvrši usmrtitev? Naša skupina in v različnih pogledih tudi mi sami s svojo slabo 

vestjo. Sami jo izvršimo, natančneje, s svojimi občutki krivde za našo krivdo in s svojo pokoro 

zanjo. 

 Zakaj ima naša slaba vest takšno moč? Za njo deluje določena predstava boga, kajti 

vest se nam razodene kot božji glas. Tudi dandanes jo še vedno na različnih področjih vidimo 

kot takšno in se je zato tudi bojimo, javno ali osebno, čeprav ostajajo mnogim te povezave 

nezavedne in skrite. 

 Vest in njene predrazsodbe v veliki meri odločajo o uspehu in neuspehu v številnih 

podjetjih. Vendar mnogokrat teh predrazsodb ne upoštevamo. Iščemo zunaje razloge in 

zaradi tega smo še bolj izpostavljeni razlogom vesti. 



 Zahteve vesti so najprej usmerjene na našega notranjega otroka, kajti predvsem 

otrok je na milost in nemilost prepuščen svoji skupini in njeni vesti, ne da bi se je mogli 

ubraniti in ne, da bi se je smeli ubraniti. Drugače nima možnosti za preživetje. Kakorkoli 

nesmiselne so za nas videti zahteve vesti, da za njimi v naši predstavi stoji božanska sila, ki 

odloča o našem biti ali ne biti, se lahko iz zahtev in predsodkov te naše vesti le stežka 

izvijemo.  

Bogastvo 

Katere so te zahteve in predsodki naše vesti, ki odločajo o našem uspehu oziroma neuspehu? 

 V bibliji nam je posredovan Jezusov stavek: „Lažje pride kamela skozi šivankino uho , 

kot pa bogataš v nebesa.“ 

 Karkoli je bil konkreten Jezusov razlog za ta rek, prav tako je povedano, da je bil 

večkrat gost bogatašev in zaničevanih pobiralcev davka. Pri njih je sedel za mizo in si dovolil, 

da mu gre dobro, tako, da so nekateri o njem tudi rekli, da je potratnež in pijanec. Sam se je 

obnašal kot bogataš, ko je v enem dnevu nahranil 5000 lačnih. V Bibliji je tudi zapisano, da je 

po svojem vstajenju Petru in ostalim učencem pomagal pri tako bogatem ulovu, da so se 

njihove mreže skoraj raztrgale in da jim je na koncu na ognju pekel ribe. O revščini in 

odpovedovanju tukaj ni govora. 

 Vendar pa je v navalu jeze v templju prevrnil mize menjalcem denarja in jim zakričal: 

Zapisano je:„Moja hiša naj bo hiša molitve, vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo!“ Ta 

dogodek je bil eden od razlogov za njegovo usmrtitev, ker je motil njihove posle v svetišču. 

 V vesti zahodnjega sveta deluje ta afekt proti bogastvu in njegov neozdravljiv učinek 

posledično še vedno deluje na zdravje naše duše v osebnem in javnem življenju. 

 Vendar je to le ena stran. Na drugi strani naša vest bdi nad izravnavo med jemanjem 

in dajanjem. Kajti kdor jemlje, se čuti krivega, če jemlje, ne da bi tudi dajal. Ta vest služi 

izravnavi med dajanjem in jemanjem in na koncu do bogastva za vse. 

 Ta druga stran vesti preseže prvo in ji pokaže njene meje. Deluje tudi na slike boga, 

ki so skrite za prvo in jim odvzame moč.  

 Tudi neka druga slika še vedno deluje na vest zahodnega sveta in vpliva na naš 

odnos do bogastva in revščine. Zastopana je bila predvsem v tako imenovanem manihejstvu. 

Ta seže nazaj do Manija, ki je bil leta 267 križan, tako kot Jezus. Krščanstvo je preganjalo 

manihejce. Njihov nauk o nasprotju kraljestva luči s kraljestvom teme in v tem smislu o 

nasproju med telesom in duhom pa vendarle na najrazličnejše načine še vedno deluje v 



krščanstvu. Na primer v gibanjih revščine v številnih religioznih redih. Tudi v drugih poskusih, 

da bi življenske zakone premagali z odpovedovanjem in namesto, da bi ostali ljudje, 

poskušajo postati kot angeli. Še danes se kaže v pogosto zahtevanem nasprotju med telesom 

in duhom in v isti sapi v nasprotju med reven in bogat.  

 Ta zahteva izhaja še iz časov še daleč pred Kristusom. Najdemo jo na primer pri 

Grškem filozofu Diomedesu in pri gibanju kinikov, ki mu je sledilo, kar pomeni „Tisti, ki živijo 

kot psi“. Enako najdemo tudi v Perziji pri Zaratustu in njegovi religiji Persismu. Tudi oni 

razlikujejo med bogastvom in revščino kot med dobrim in slabim. 

 Kako lahko presežemo te predsodke in slike? Le s slabo vestjo, s pogumom in slabo 

vestjo. To nam uspe, če dobimo svojo moč in podporo nekje drugje, da postanemo in 

ostanemo bogati. To pomeni, ko pridemo v sozvočje s tokom duha, ki je onkraj razlikovanja 

vesti med dobrim in zlim. Ta duh ostaja enako pozoren do vsega kot je, zato, ker ima vse svoj 

izvor v njegovih mislih in je potemtakem lahko le takšno kot je. 

 Vsako razlikovanje med dobrim in zlim, med duhom in svetom, med lučjo in temo, 

med angeli in ljudmi, med krivdo in nedolžnostjo, med dobrim in slabim, med revnim in 

bogatim se zato izkaže kot arogantno, ker posameznik pod vplivom svoje vesti meni, da bi 

lahko in da sme ustvariti svet drugačen kot je. 

 Stvarniški tok premikov tega duha je tok ljubezni do vsega, takega kot je. Ker je to 

gibanje stvarniškega toka, se giblje proti več namesto proti manj, proti uspehu namesto proti 

neuspehu, proti bogastvu namesto proti revščini. 

 Seveda je to tok ljubezni. V tem smislu je premikanje tega toka premikanje k več 

ljubezni, k obsežnejši ljubezni, k bogatem toku proti uspehu za vse. To je tok, ki je enako 

pozoren do vseh, tok, ki vsem služi v enaki meri.  

 Bogastvo je v tem smislu več kot le osebna lastnina. To bogastvo služi. Njegova 

polnost prekipeva. 

 

Krivda in nedolžnost 

Najpomembnejša predsodka vesti sta krivda in nedolžnost in kar je neposredno povezano z 

njima. Na primer pokora in pravičnost. Ti predsodki imajo daljnosežne posledice, tako na 

naše osebno življenje, kot tudi na naš uspeh ali neuspeh v našem poklicu in v našem 

podjetju. 



 Kar tukaj povem o krivdi in nedolžnosti in o pravičnosti in pokori bo razumljivo in 

prepričljivo za tiste, ki se lahko osvobodijo iz vplivnega kroga vesti in, ki so sami izkusili, kaj 

pomeni biti zajet v duhovnem toku, ki onstran razlikovanj med dobrim in zlim vse z enako 

ljubeznijo drži v življenju. 

 Razumljivo je, da boste nekateri proti temu, kar bom povedal, zaznali notranji 

ugovor, v smislu:„Kaj pa je s tistimi, ki. . .“, ti lahko pri sebi preverite koliko boljši se počutite 

od ostalih in koliko jih notranje zavračate. Tako boste takoj začutili, da se premikate v 

vplivnem krogu vesti. 

 Vabim vas, da v svojem telesu začutite, kaj se v njem dogaja, če se oklepate teh 

razlikovanj. Kaj se na primer dogaja v vašem srcu in kaj se spremeni, če se spustite v drugi 

tok, v tok duha, ki je pozoren do vseh, do takšnih kot so, tudi do vseh, ki so v vas. Kaj se 

spremeni v vašem telesu in vaši okolici, če sledite temuoku. Za nekaj časa torej razlikovanja 

obesite na klin, tako, da niste niti za niti proti. Pri tem lahko prav tako zaznate, kaj se je za 

vas spremenilo v vašem poklicu ali v vašem podjetju in v vaši notranji moči. 

 Sedaj pa nazaj k vesti in njenemu razlikovanju med dobrim in zlom. Nekdo, ki  je 

dober lahko obstaja le zato, ker obstaja tudi nekdo, ki je zloben. Dobro se hrani na zlem, to, 

da se lahko od njega razlikuje in se proti njemu čuti vzvišenega si tudi želi. Dobro je v tem 

smislu koren zla.  

Kot ste opazili se tukaj gibljem čisto na nivoju vsem dostopnega opazovanja. 

Kaj je predhodnica naših občutkov biti-dober in nedolžnost? 

Sledimo toku vesti, ki zahteva od nas kako naj razmišjlamo in kako naj se obnašamo, s tem 

dobimo gotovost, da smemo pripadati k za nas najvažnejši skupini, v prvi vrsti k naši izvorni 

družini. Tak tok vesti ima za nas dober učinek. Z njim se počutimo dobro in varno. Ta dobra 

vest je za nas kot spokojna in mehka blazina. 

 Sočasno me ta tok sili, da iz svoje pozornosti izključim in izpustim druge. Če ne, 

potem bi razmišljal in čutil kot oni in smatral za dobro to, kar oni smatrajo za dobro in 

pravilno in s tem bi postavil na kocko pripadnost svoji skupini. Takoj bi dobil slabo vest in se 

počutil krivega. 

 Pri tem dobim izkušnjo kot, da bi krivda in nedolžnost ležali v mojih rokah, kot da bi 

imel sam v svojih rokah to ali se bom počutil krivega ali nedolžnega. Moja vest mi to razjasni 

in mi v vsakem trenutku potrdi eno ali drugo. Potrebno je le, da se po njej orientiram in ji 

sledim. 



 

Pokora 

 Če se čutim krivega, potem moram narediti nekaj, da se bom ponovno počutil 

nedolžnega. Kar pomeni, da moram narediti nekaj, da bom ponovno pridobil varnost, da 

smem pripadati, pa naj stane, kar hoče. Odločiti se moram za eno in zavrniti moram drugo. 

Tukaj ostajam gospodar svojih odločitev in gospodar svoje usode – prav tako gospodar usode 

tistih, ki sem jih zavrnil. Postanem kovač svoje sreče in kovač njihove nesreče. 

 Nenadoma se gibamo v področju pravičnosti. Pravičnost želi ponovno vzpostaviti 

dobro in zlo pripeljati do tega, da plača svoje račune in to po zahtevah moje vesti ali, če to ni 

mogoče,  je potrebno zlo tudi iztrebiti. 

 Pri tem se gibam v sozvočju z bogom moje vesti in moje želje po pravičnosti in v 

njegovem imenu lahko uveljavim njegovo in svojo pravičnost. Tako lahko zanesljivo računam 

na njegovo plačilo in pripadnost. 

 Tukaj se za trenutek zadržite. 

 

Moj bog 

Vprašanje je: Ali je to bog? Ali sploh lahko obstaja? Ali obstaja bog, ki pripada meni in morajo 

drugi, da so lahko pravični, slediti mojemu bogu in nenazadnje slediti tudi meni in moji vesti? 

Ali je to res povsem moj bog in morajo ljudje imeti enakega boga in mu slediti, da se bodo 

lahko počutili pravične? Ali pa imajo tudi oni tako kot jaz svojega lastnega boga, ki stoji za 

njihovo vestjo in jim dovoli biti pravičen, če mu sledijo in zavračajo druge, tako, da oni 

zavrnejo nas, tako kot smo mi prej zavrnili njih? Da imajo oni prav za svojega boga in mi 

nimamo prav, in da se lahko tako oni počutijo pravične tako, da morajo zdaj oni obsoditi in 

izključiti nas? 

 Tukaj nam postane jasno, kakšna je ozkost toka naše vesti in kakšna je ozkost toka 

vesti drugih. 

 Bojim se, da mi lahko tukaj ugovarjate, da sem šel predaleč stran od mojega 

osnovnega problema povedati nekaj o predsodkih, ki so ovira uspehu v našem poklicu. 

Vendar sem še vedno na tej poti po kateri sem prišel že kar daleč. In zdaj bom prešel k stvari. 

 

Pokora kot izravnava 



Odločilno vlogo igra tukaj nadaljni tok naše vesti. Podobno kot v odstavku o bogastvu, 

vendar tukaj v obratni, nasprotni smeri. Pri bogastvu nas je peljala k uspehu in dobičku. Tukaj 

pelje k neuspehu in izgubi. 

 Ta tok, v katerem se premika naša vest, bdi nad izravnavo med jemanjem in 

dajanjem. To pomeni: dobro vest imamo, če po jemanju tudi dajemo tako, da pride do 

izravnave in nadaljevanja med jemanjem in dajanjem, pri katerem vsi zmagajo v enaki meri.

 Enak tok, le v obratni smeri obstaja tudi pri pravičnosti in krivdi. Poznani sta nam kot 

kazen in pokora. 

 Kaj pomeni tukaj kazen in pokora? Pokora pomeni sebi ali drugim bom naredil 

nekaj, kar bo povzročilo bolečino in škodo. 

 Če sam za tako imenovano krivdo plačujem pokoro, potem si naredim nekaj, kar me 

boli in kar mi škodi tako, da plačam za krivdo in skozi sebi povzročeno škodo, ki si jo naredim 

zaradi svoje vesti dobim zagotovilo: smem ponovno pripadati. 

 Če to povežem s svojim poklicem ali podjetjem, potem to pomeni: za krivdo vesti 

(ker me peče vest) plačam z neuspehom ali celo s propadom svojega podjetja. 

 Kdo bi lahko sebe in podjetje rešil? Nam naša vest pri tem pomaga ali škodi? 

Pomaga pokora našemu življenju ali mu škodi? Škodi ne le našemu življenju ampak tudi 

življenju mnogih drugih? 

 

Bog vesti 

Ali je bog, ki stoji za tokom vesti tisti, ki si ga predstavljamo kot njenega gospodarja in 

mojstra, bog stvarnik vsega kar obstaja in je zato vsemu naklonjen? Ali se on more postaviti 

proti nečemu, kar je ustvaril on sam? Ali pa smo ga za svojega boga ustvarili sami, da bo 

opravičeval in nagrajeval tokove naše vesti, ne glede na to, kako so grozni in smrtnonosni? 

 S čim nagradil? Z zagotovilom, da mu smemo pripadati in, da smemo pripadati svoji 

skupini, tudi za ceno svojega življenja in življenj mnogih drugih? 

 

Drugi bog 

Upam, da sem razločno prikazal, kako zelo je potrebna razjasnitev naše vesti. Razjasnitev, ki 

na eni strani priznava njen pomen za naše odnose in na drugi strani osvetli tudi njene meje. 

Razjasnitev, ki razkrije številne nesmiselne zahteve naše vesti in aroganco, s katero se je 



postavila na mesto boga in s katero si upa odločati o našem življenju in smrti, zdravju in 

nesreči ne le v tem življenju, temveč tudi daleč onstran njega za vse večne čase. Na primer z 

večnim peklom. 

 Ali ste po tej pripravi pripravljeni in si upate narediti prve korake preko meja vesti v 

smeri iskanja izhoda, ki nas bodo popeljali v resonanco s tokom stvarnika – jaz ga imenujem 

tok duha – ki enako deluje za vsemi? Tudi za našo krivdo? Tudi za tem, kar vam tukaj 

poskušam posredovati, v službi ljubezni, ki povezuje to kar poskušajo tokovi vesti ločiti in 

obrniti drug proti drugemu? 

 Aristotel je opazil, da je vse kar je, v premikanju in opazil je, da ti premiki konec 

koncev ne prihajajo iz posameznika, temveč morajo priti od nekod drugod. Od tod je sklepal, 

da obstaja nekdo, ki je naredil prve premike. 

 To, kar je naredilo prve premike mora biti neka duhovna sila, kajti vse, kar se 

premika se premika smiselno, v sozvočju z vsem drugim, kar se premika skupaj z njim v 

smiselni skupni igri. Vendar si mi ne moremo predstavljati, da obstaja pred ali poleg te 

duhovne sile, ki premika vse, še neka druga vsemogočna sila, ki nastopa poleg te, ki je že bila 

pred njo. Kajti potem bi bila ta druga prva. Vse, kar ta sila premika, pride v življenje le skozi 

njo. Ona je stvarniška sila, od katere je vse dobilo svoj obstoj in skozi katero preide v gibanje. 

 Kako si lahko to predstavljamo? Nekaj začne obstajati zato, ker si ta sila to misli, ker 

si to izmisli in želi takšno kot je. Misli in premika stvarniško.  

 Kaj iz tega izhaja? 

1. Ni predstavljivo, da bi lahko za tega stvarniškega duha obstajalo nekaj, kar bi mu 

nasprotovalo ali, kar bi lahko on zavračal ali, kar bi lahko on izgubil. Kam sploh lahko sploh 

gre in pade razen nazaj k njemu, v njegov izvor? 

 

2. Ali se lahko nekdo povzdigne nad tem stvarniškim duhom in ga na primer užali? Ali si lahko 

nekdo skozi svoje delo zasluži njegovo nagrado ali kazen, saj se sam s svojo močjo sploh ne 

more premikati na način, ki bi ga pripeljal bliže njemu ali stran od njega? 

 

3. Ali ta duh pozna krivdo in nedolžnost? Ali lahko nekdo nekomi stori trpljenje ali mu vzame 

življenje, ne da bi si to želel ta duh in skozenj tudi deloval? 

 Ali v tem smislu spoh obstajata storilec in žrtev? Ali gre pred tem stvarniškim 

duhom enemu slabše in drugemu bolje? 



 

4. Ali smemo sprejeti, da sta nastanek in minljivost enkratna, ko gre vendar življenje skozi 

vse, ker eno gre in drugo pride? Je torej to, kar gre in mora oditi manj v sozvočju s tem 

stvarniškim tokom gibanja in se lahko ustavi kot da bi bilo z njim, ko se njegov čas na tem 

svetu izteče? 

 

5. Opazujemo lahko, da je vsak napredek rezultat skupnega delovanja nasprotujočih si tokov. 

Da se torej ta stvarniški duh poslužuje teh nasprotij in njihovih nasprotujočih si smeri, da jih 

kasneje pripelje skupaj na tak način, da mu obe služita v enaki meri, pa čeprav na različne 

načine? Na primer moški in ženska vsak na svoj različen način? Da je torej tako imenovano 

dobro in tako imenovano zlo v enaki meri željeno od njega in mu tudi služi? 

 

6. Ali smemo in lahko potem mi eno slavimo in imamo za dobro in drugo, kar je videti 

nasprotujoče, obžalujemo ali pomilujemo? Ali ni potrebno, da se mi tako enemu kot tudi 

drugemu podredimo in ju v resonanci s tem stvarniškim duhom odobravamo, karkoli že to 

od nas in drugih zahteva? 

 

7. Ali smemo biti z nekom sočutni v smislu, da je v tem, kar se mu je zgodilo, manj v rokah te 

stvarniške sile ali manj voden od nje? 

 

Tukaj se za mnoge odpira vprašanje: Kaj je potem z našo svobodno voljo? 

 Tudi ona je del toka duha, karkoli se mi z njo odločimo. Tudi ona ne more biti ne za 

ne proti temu toku. 

 Drugo vprašanje je še: Kaj je s tistimi, ki ostajajo pod vplivnim krogom dobre in slabe 

vesti? Ali so oni ločeni od premikov toka tega duha? 

 Tudi oni mu pripadajo kot njegovo nasprotje, če je potrebno tistemu, kar na koncu 

omogoča in izsili nekaj novega. 

 Tukaj končujem s svojim razmišljanjem.  

 

Prebliski 

november 



1 Le mrtvi lahko doživijo vstajenje. 

2 Veliko gre lahko hitreje le počasi. 
 
3 Spoštovanje je zadržano. 

4 Pridnost povezuje. 

5 Ponavljanje poglablja. 

6 Mi živimo, ker tudi drugo živi. 

7 Iztegnjena ostane roka sprave. 

8 Pri lastnem smo močni. 

9 Mnogo skrivnostnega se nam nasmiha. 

10 Pisanost zmede. 

11 Nasmeh srca je širok. 

12 Jutranji mir zbira. 

13 Hinausgezögertes kommt leicht zu spät. 

14 Kar se izključuje spada zraven. 

15 Sonce potuje naprej. Pravi nam: Pridi zraven! 

16 Vsak poklic je drugačen. 

17 Spoštovanje se zahvaljuje. 

18 Do protestov pride iz nemoči. 

19 Kam me vleče? Vedno navzdol. 

20 Ostanemo lahko le na tleh. 

21 Nič ni zoprnega. 

22 Veliko deluje daleč. 

23 Nasmeh razjasni. 

24 Veselje zbistri. 

25 Kar poplavi, vzame nekaj stran. 

26 Obotavljanje zadržuje. 

27 Če pomaga, se bo šele pokazalo. 

28 Meje odprejo. 



29 Vrata zaprejo. 

30 Kdor se prepira, izgubi. 


