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 Dragi obiskovalci nove izdaje „Akcija za pomoč v ţivljenju“, 
 

 v tej izdaji vas bom vpeljal v uporabno naravno mistiko. Osvetlil 

sem jo na predavanju in seminarju v Hamburgu. In na to predavanje vas 

popeljem s seboj. 
 Vendar brez strahu, vse poteka v okviru, ki nas zaobjame in nas  

popelje naprej v naš vsakdan in v mnogih pogledih v našo ljubezen in 

odnose. 

 Povedal bom tudi nekaj o Rilkeju. V svojih številnih pesmih kaţe, 
da je naravni mistik  posebne vrste, zame predvsem v sonati Orfej. Če se 

mu boste odprli, boste občutili, kaj lahko pomeni naravna mistika. 

 Ob branju boste prišli do spoznanj, ki vam bodo na dober način 

pomagala v ţivljenju naprej. Veselite se tega! 
         Vaš  

               Bert Hellinger 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

Mistika 

Naravna mistika 

Veselim se, da sem tu in da lahko z vami delim izkušnje o mistiki. 
Mnogi  mistiko povezujejo z religioznimi slikami in določenimi predstavami 

o Bogu. Sam pa bom danes govoril o naravni mistiki. 

 Današnje predavanje je v hiši Rudolfa Steinerja. Steiner je bil 

naravni mistik. Kar pomeni, da je bil v resonanci z večjim tokom, 
kateremu je dovolil, da ga vodi, in je tako prišel do spoznanj, ki so 

presegala dotedanja znanja in ki še danes delujejo. Čeprav je bil mistik, ni 

govoril o teozofiji ali celo o teologiji, temveč o antopozofiji, o modrosti 

človeka. Kajti v ljudeh, takšnih kot so, se v izkušnjah razkriva tudi tisto 
zadnje, najgloblje. 

  

Tisti, ki je naredil prvo potezo 

Kako sem prišel do predstave o naravni mistiki? Pribliţno pred 

dvema letoma sem bil zelo bolan. Takrat sem bral knjigo Mojstra 
Eckharta, vendar to ni bila mistična knjiga. Mojster Eckhart je bil filozof in 

mistika, ki jo je izkusil, je povezana s filozofskimi spoznanji. Prav v času, 

ko je bil kot magister teologije v Parizu, so bili objavljeni Aristotelovi 

prevodi. V latinščino ga je prevedel Arabec Averro, ki je napisal tudi 
komentar k vsem Aristotelovim knjigam. V knjigi Mojstra Eckharta je bil 

komentar dolg le eno stran. Vse bistveno, kar je Aristotel povedal, je bilo 

zajeto na eni strani. Zame je bilo to nekaj neverjetnega. 

 Sedaj smo ţe sredi naravne mistike. Prikazujem vam korake, ki so 
me po notranji poti peljali do nje. 

 Aristotel je opazil, da je vse, kar obstaja, v toku gibanja. Iz tega je 

sklepal, da mora obstajati neka sila, od katere izhaja celoten tok gibanja. 

Poimenoval jo je sila prvega premika. Toda kaj to pomeni? Kaj ta sila 

premika? Ali je bilo ţe pred tem prvim premikom kaj, kar bi lahko 
premaknila? Kako nastane gibanje vsega, kar obstaja?  

Nastane iz mišljenja duha. Aristotel je duha poimenoval »nous«. 

»Nous« je več kot slovenska beseda duh, to je hkrati tudi intelekt, oboje 

povezano. Torej ta sila, ki vse premika, mora biti neka duhovna sila, 
intelektualna sila. Kajti vse, kar se premika, se v vsakem pogledu premika 

smiselno in je hkrati v smiselni povezavi z vsem drugim. 

 Iz tega je Aristotel sklepal: „Ta duh razmišlja in to, kar umisli, 

postane stvarnost. Le zato, ker razmišlja, dokler in kakor razmišlja, preide 
v stvarnost. Ničesar, kar je tukaj in se premika, ni, ne da bi to v mislih 

izoblikovala, ustvarila ta duhovna sila.“ 

 

Posledice 
Kaj sedaj to pomeni? Pomeni: vse je prav. Takšno kot je, je mišljeno in 

ţeleno, takšno kot je, brez razlike. Mi še lahko sledite? 



Soglasje udeleţencev 

Kaj to pomeni? Ta duhovna sila neskončno presega vse naše slike in 

predstave o Bogu, neskončno presega. To je dejanska izvorna sila 

Stvarnika. Ta ne ločuje med dobrim in zlim, med prav in narobe, med 

storilcem in ţrtvijo ter ne razlikuje in ne deli sveta, tako kot to počnemo 

mi.  
Če pridemo v stik s tem tokom, če pridemo s tem tokom v 

resonanco, tudi mi opustimo vsa razlikovanja. Doseganje stika-povezave s 

tem tokom je naraven proces, ki se sproţi, ko stopimo po poti spoznanj, 

na kateri ta spoznanja v vseh pogledih jemljemo resno.  
Kaj izgine, ko vsa ta spoznanja vzamemo resno? Vsaka religija, 

vsaka morala se takrat konča. Razumete sedaj razseţnosti naravne 

mistike in kako postavi vse na glavo? 

 
Uporaba 

To, kar sem na filozofski način opisal, uporabljam pri svojem delu. 

Ko na primer delam z nekom, ki ima problem in ţeli delati z menoj, 

postavim predstavnike, ne da bi povedal, za kaj gre. Predstavniki 

nenadoma pridejo v povezavo s tokom, ki jih brez odpora prevzame. Ko 
se zbere več predstavnikov, se preko tega toka in premikov nekaj, kar je 

bilo prej ločeno poveţe . To so premiki v toku duha, ki popolnoma izničijo 

naša razlikovanja med dobrim in zlim, med “pripada” in “ne pripada”, med 

izbranimi in prekletimi. Da si boste laţje in bolje predstavljali, bom podal 
primer. 

 

Primer: Sprava v Rusiji 

Maja sem bil v Vladivostoku na skrajnem koncu Rusije, kjer sem 
imel seminar. Bilo je pribliţno sto petdeset udeleţencev. Govorili smo o 

usodi Rusije in usodi ruskih druţin v času Stalina. Nikogar ni bilo, ki v 

druţini ne bi imel ţrtve iz tistih časov: ubitih, odpeljanih v kazenska 

taborišča, na grozen način izstradanih. Vse je prizadela grozna usoda. 
 Ko se je skupina privadila moje nove oblike dela, sem izbral 

dvanajst moških in dvanajst ţensk. Skupina udeleţencev je sedela v 

velikem krogu in predstavnike sem postavil na sredino, moške in ţenske, 

pomešane med seboj. Potem sem izbral moškega, ga postavil v sredino in 

mu rekel: „Ti predstavljaš Stalina.“ 
 Pri tem načinu dela ni govorjenja, vse poteka popolnoma brez 

besed. Nihče, razen predstavnika Stalina, ni vedel, koga zastopa. Potem 

se je postavitev začela, premiki v toku duha. Naj nadaljujem? Me še 

lahko poslušate? 
 Potrditev pri udeležencih. 

Stalinov predstavnik je gledal v zrak, dolgo časa. Potem se je pribliţal 

ostalim in enega za drugim porinil na sredino. Predstavniki so tam 

popadali na tla, nekateri so glasno vpili, drugi so se malo umaknili. A 
Stalinu še ni bilo dovolj. Iz zunanjega kroga je vzel še ljudi in jih vse 

potisnil proti sredini.  



 Kot rečeno, je vse potekalo počasi, čisto počasi. Tok duha je 

počasen in premiki znotraj tega toka tudi. Vse je zaobjela neka druga sila. 

Potem, po pribliţno eni uri, se je Stalin umaknil proti robu, ponovno 

gledajoč v nebo odšel do ţenske, ki je sedela na tleh, tudi sam sedel in 
poloţil svojo glavo v njeno naročje. In je zaprl oči, kot da je umrl.  

Nihče ni ničesar rekel. Vse je potekalo samo od sebe. Tudi zame je 

bilo končano, nisem jih ţelel niti vprašati, kaj se je dogajalo. Potem so 

nekateri iz skupine predstavnikov pričeli pripovedovati o svojih občutenjih 
in doţivetjih v postavitvi. Eden je povedal, da ni mogel več govoriti. Drugi 

je povedal, da je začel moliti.  

Nekaj še moram dodati. Na koncu, ko je Stalin umrl, so nekateri, ki 

so leţali na sredini, vstali in se pred njim priklonili, globoko priklonili.  
 Na koncu je o tem, kar je v postavitvi doţivel, spregovoril še 

predstavnik Stalina. Rekel je: „Nihče mi ni mogel do ţivega. Izbrala me je 

neka višja sila, ki me je vzela v svojo sluţbo. Tisti, ki sem jih porinil na 

sredino, niso imeli glav. Bili so popolnoma neosebni in tudi sam nisem 
imel nobenega občutka. Bil sem v neki drugi sluţbi in sluţenju. Na koncu 

sem ponovno pogledal v zrak in spoznal, da me ta moč zapušča. Potem je 

ta moč minila in bilo je konec.“ 

 Izrazito opazno je bilo: vsi, storilec in ţrtve, so bili v soglasju s tem, 

kar se je dogajalo, tudi ţrtve. Nobenih očitkov ni bilo, nobenih pritoţevanj, 
nič. Vsi so globoko začutili, da je bila na delu neka višja sila, ki je sluţila 

Rusiji. Vsi so soglašali. 

 To so premiki v toku duha, brez razlikovanj med dobrim in zlim, v 

sluţbi neke višje sile. Kako je prazno naše obsojanje Stalina, ko mu 
rečemo, da je zločinec in ko pomilujemo ţrtve. Smo, ko obsojamo ali 

pomilujemo, v resonanci z večnim tokom in silo, ki presega vse, kar mi 

ţelimo ali si predstavljamo?  

Torej, to je bil le primer, da tudi sami dobite neko sliko in predstavo.  
 

Raj 

Včasih sem bil teolog, na določen način še vedno sem, tako da mi je Sveto 

pismo dobro znano in blizu. A danes nanj gledam drugače. Slike o 

določenih dogodkih, ki so v njem opisani, sem spregledal, zato ker se ne 
bojim Boga. Kajti Bog, katerega se mnogi bojijo, je malik. Je le eden med 

mnogimi, drugače ne bi mogel biti ljubosumen. Je Bog ene skupine, ne 

vseh. Drugače ne bi bili eni izbranci in drugi prekleti. Ta Bog ustreza 

našim notranjim slikam o dobrem in zlu. 
 Ponovno sem prebral sliko o raju. Ob branju sem nekaj opazil. Adam 

in Eva sta pod vplivom kače jedla sad z drevesa spoznanja in sta bila 

zaradi tega izgnana iz raja. Kaj je bilo to spoznanje? Bilo je spoznanje 

dobrega in zla. 
 Je to spoznanje? Če upoštevate, kar sem vam prej povedal, je lahko 

to spoznanje? Ali pa ločevanje med dobrim in zlom, in kot zadnja 

posledica, kdo sme ţiveti in kdo mora umreti, odvrnitev in ločitev od toka 

duha? Spoznanje, tako imenovano razlikovanje med dobrim in zlom je 
pričetek vseh morij. 



 Pričelo se je s Kajnom in Abelom. Kajn je ubil svoje brata Abela. 

Zakaj? Rekel je: „Bog je dal prednost njemu in ne meni.“ Svoja 

razlikovanja med dobrim in zlom je prenesel na Boga in ubil brata. Koga je 

s tem ubil? Ubil je Boga, seveda. Koga drugega? 
 Morda sem šel ţe predaleč. Vsega ne smem povedati. 

Vse vojne, vsi veliki spori nastanejo, ker eni pravijo: „Mi smo dobri 

in vi ne.“ Ali natančneje: „Naš bog je pravi in vaš napačen.“ Vse velike 

morije so v imenu dobrega proti zlu. Le poglejmo, kaj se dogaja danes. O 
tem sploh ne ţelim govoriti. To veste vi bolje od mene. 

 Pojdimo sedaj v tok duha, prek razlikovanj med dobrim in zlom, 

bodimo pozorni do vsega, kar je tok duha - tok ljubezni brez razlikovanja. 

 In to je naravna mistika, daleč od naših omejenih slik. Daleč od 
omejenih predstav, ki jih imamo o Bogu. 

 Kaj se zgodi, če se prepustimo temu toku? To pomeni konec 

spoznanja dobrega in zla, z vsemi posledicami. Kaj se potem zgodi z 

nami? Pridemo nazaj v raj, kjer se Bog sprehaja med ljudmi. Takšen je 
namreč raj. Bog se sprehaja med ljudmi kot eden izmed njih.

 Verjamem, da sem ţe dovolj dolgo govoril. To kar sem povedal, ima 

svojo teţo.  

 Protest udeležencev. 

Ne? Dal bom nazoren primer. Naj naredim to?  
 

Vest 

Spregovoril bom o še eni kompleksni stvari. Razlikovanje med 

dobrim in zlom ima svoje korenine v naši vesti. Kdo razlikuje med dobrim 
in zlom? Le dobra vest razlikuje, kdo sme pripadati in kdo ne.  

 Tok vesti, ki ga doţivljamo kot krivdo ali nedolţnost, ima omejeno 

veljavnost. Kajti s pomočjo vesti v vsakem trenutku vemo, kaj moramo in 

smemo narediti, da bomo s tem pripadali svoji druţini. Nedolţnost ni nič 
drugega kot občutek varnosti, občutek, da smem pripadati. Kdor od tega 

odstopa, ima slabo vest. Slaba vest ni nič drugega kot strah, da bomo 

izgubili pripadnost. 

 Vest nas torej povezuje z našo druţino in nas hkrati ločuje od vseh 

ostalih. Tista, ki ločuje, je predvsem dobra vest. Vsak, ki ima dobro vest, 
zavrača druge. Drugače ne bi mogel imeti dobre vesti. Vsakdo, ki se 

počuti moralno, ţeli nekomu drugemu nekaj slabega. Vsak moralist odloča 

o ţivljenju in smrti. Takoj ko pade moralna obsodba, pravi: „Ti smeš ţiveti 

in ti ne.“ Še več: „Ti smeš v nebesa in ti moraš v pekel.“ Tako daleč seţe 
to. Kje pa je ljubezen? Kje je sreča? Kje je mir? Kje je radost?  

Vse je bilo ţrtvovano. 

 

Pravičnost 
No, ja, nisem več prepričan, ali še smem govoriti naprej. Povedal 

sem ţe preveč. Da se boste še bolj čudili, bom dal še en primer. 

 Pred nekaj leti sem bil pri Indijancih v Kanadi. Tam sem imel 

seminar. In takrat mi je nek indijanski poglavar povedal, da v njihovem 
jeziku ne poznajo besede za pravičnost. Si predstavljate? Nobene besede 



za pravičnost. Potem sem ga vprašal: „Kaj pa naredite, če kdo koga 

ubije?“  Odvrnil je: „Druţina ţrtve ga posvoji.“ 

 No, ja, mi ţelimo biti pravični. Vsaj pravimo, da ţelimo biti pravični, 

in predvsem mora biti pravičen naš Bog. Ponovno se bom vrnil k tistemu, 
ki je naredil prvi premik. Ali je lahko pravičen? Če vse prihaja od njega, je 

lahko pravičen? 

 Če od Boga zahtevamo, da je pravičen, je potem sploh še Bog? Če 

mora sluţiti pravičnosti tako, kot si to predstavljamo mi, potem je 
Pravičnost bog, in naš tako imenovani Bog sluţi tej Pravičnosti. In kaj 

pomeni Pravičnost? Ubil te bom. To je Pravičnost. 

 Ni se potrebno več sprenevedati. Torej, ko si nekdo ţeli pravičnosti v 

nekem odnosu, kaj se dogaja v njegovem srcu? Česa si ţeli? Ţeli si, da 
tisti drugi umre. 

 Sam se glede tega ne sprenevedam več. Tako je to, to vem in zaradi 

tega sem postal previden. Vsi, ki si ţelijo pravičnosti, si ţelijo smrti 

nekoga drugega. Če za to pravičnost prosijo Boga, česa si ţelijo? Naj Bog 
nekoga ubije. Še več, Bog naj ga pošlje v večni pekel, kjer se naj cvre. Ja, 

prav to, prav to. 

 Kaj počno blaţeni v nebesih? Ves čas gledajo v pekel. Morajo 

gledati.  Ves čas gledajo v pekel. In to naj bi bila nebeška blaţenost?  

 Sam se rajši vrnem v raj, kjer se na nekem drugem nivoju preneha 
razlikovanje med dobrim in zlom. 

 

Vplivni krog 

Kaj je največja nesreča zahodnega sveta?  
Nihče pred menoj ni razumel, kakšen vpliv ima vest. Vsi so bili v 

vplivnem krogu vesti. Celotno krščanstvo, vsi filozofi so pod vplivnim 

krogom vesti. To je šlo celo tako daleč, da so vest poimenovali za Boţji 

glas v duši, ki mu mora človek brezpogojno slediti. Vendar vsi, ki se 
vojskujejo, se vojskujejo z dobro vestjo. Le z različno dobro vestjo. Torej, 

jaz sem to razkrinkal. In to je tisto, kar odpira pot toku ljubezni, ki 

prerašča takšno razlikovanje.  

 Še vedno dvomim, ali smem vse to povedati. Kako dolgo ţe 

govorim? Šele dobre pol ure. In govorim naj še uro in pol? 
Smeh v skupini. 

Dobro, potrudil se bom po svojih najboljših močeh. 

 

Zaznavanje 
Vest, ki nas povezuje z določeno skupino, določa, kaj smemo vedeti 

in česa ne. Določa, kaj smemo zaznati in česa ne. Zaradi tega so vsi, ki so 

ujeti v določeni skupini, ki so v dobrem in slabem ujeti v določeni skupini, 

slepi. Strah jih je zaznati nekaj drugega, kot jim je dovoljeno.  
Kaj je strah? Strah jih je izobčenosti. Vse predstave o Bogu, ki jih 

imamo, so tako nesmiselne, da bolj nesmiselne sploh ne morejo biti in jih 

verujoči iz strahu pred Bogom kljub temu imajo. Kdor ostaja ujet v tem 

strahu, v imenu Boga vedno zavrača druge.  
 



Ţrtev 

Podal vam bom preprost primer. Bil sem v Izraelu. Tam imajo tudi 

izkopanine, datirane iz časa pred naselitvijo, torej preden so izraelska 

plemena zasedla Kanaan. Tam je velik štirikotni oltar. Namenjen je bil 
ţrtvovanju otrok. Takrat je bil običaj ţrtvovanja prvorojenca s predstavo, 

da bodo starši tako prejeli Boţji blagoslov. 

 Kasneje so imeli v Jeruzalemu poseben tempelj z imenom Moloh. K 

templju so romali predniki Izraela in Judje ter tam ţrtvovali svoje 
prvorojence. Slika malikov je bila peč, ki so jo zakurili in vanjo metali 

otroke. Starši so ob tem tako glasno prepevali, da niso slišali kričanja 

otrok. 

 Preroki so se temu uprli. Poznamo zgodbo o Abrahamu, ki je skoraj 
ţrtvoval svojega sina Izaka s predstavo, da se Bogu to dopade. Zgodbo so 

kasneje malo spremenili, vendar če jo danes otroci slišijo, je njih prav 

tako strah, da jih bodo ţrtvovali. 

 Sam sem o tem pisal v zgodbi, ki vam jo bom povedal. 
  

Vera in ljubezen 

 Ponoči je neki moţ sanjal, da sliši Boţji glas, ki mu pravi: „Vstani, 

vzemi svojega sina, edinega ljubljenega, odpelji ga na goro, ki ti jo bom 

pokazal, in ga tam ubij, on naj bo tvoja ţrtev zame!“ 
 Zjutraj je moţ vstal, pogledal svojega sina, edinega ljubljenega, 

pogledal je svojo ţeno, otrokovo mamo, in pogledal Boga. Vzel je otoka, 

ga peljal na hrib, zgradil oltar, mu zvezal roke, potegnil noţ, da ga 

zakolje. Tik pred tem je zaslišal neki drug glas in namesto sina je zaklal 
ovco. 

 

Razmislimo:  

Kako je sin po tem dogodku gledal očeta? 
Kako je gledal oče sina? 

Kako ţena moţa? 

Kako je gledal moţ svojo ţeno? 

Kako oni gledajo Boga? 

In če obstaja, kako gleda Bog njih? 
 

 Še neki drugi moţ je ponoči sanjal, da sliši Boţji glas, ki mu pravi: 

„Vstani, vzemi svojega sina, edinega ljubljenega, odpelji ga na goro, ki ti 

jo bom pokazal, in ga tam ubij, on naj bo tvoja ţrtev zame!“ 
 Zjutraj je moţ vstal, pogledal svojega sina, edinega ljubljenega, 

pogledal je svojo ţeno, otrokovo mamo, in pogledal svojega Boga. In 

rekel: „Tega ne bom naredil!“ 

 
Kako gleda sin očeta? 

Kako oče sina? 

Kako ţena moţa? 

Kako moţ svojo ţeno? 
Kako oni gledajo Boga? 

In kako gleda Bog, če obstaja, njih? 



 

Kaj je nauk krščanstva? Bog je bil uţaljen zaradi naših grehov. To si 

moramo najprej predstavljati. Resnično, to si moramo najprej 

predstavljati. Potem je zahteval pokoro. Kdo je moral narediti pokoro? On 
sam je dal na kriţu pribiti svojega lastnega sina. Nobenega drugega glasu 

ni bilo, ki bi posegel vmes. 

 In še danes mnogi verjamejo, da ţeli Bog ţivljenju slabo. 

 
 

Ţivljenje in ljubezen 

Poglejmo si mnoge spiritualne poti. Pred kratkim sem bil v Madridu 

in sem šel v Prado, prekrasen muzej. Tam sem videl čudovite slike, tudi 
veliko svetih slik. S klopi sem opazil, da jim je bila odvzeta vsa energija, 

bile so popolnoma izčrpane. Ni to nenavadno?  Kaj se zahteva, katera 

odrekanja, da postane nekdo razsvetljen? To imenujejo celo uničenje. Vse 

proti ţivljenju? Vse to naj bi si ţelel tako imenovani Bog ljubezni?  
 Torej, jaz se bom raje drţal naravne mistike. Počasi bo postalo 

jasno, kakšne so njene razseţnosti. 

 Veliko preveč sem ţe povedal. Ne smem govoriti kar tja v tri dni. 

Zato bom sedaj naredil nekaj čisto konkretnega. Občutek imam, da bodo 

nekateri zaradi tega jezni. Vendar sem se strahu ţe davno odpovedal.  
 

Mati 

Na kakšen način se nam najbolj čudovito razodene večni stvarniški 

duh? Kaj je največje boţansko razodetje? Mati. 
 Ali zmoremo videti v njej, v vsaki podrobnosti, na delu tega Duha, 

Stvarnika, razlog, da mi ţivimo? Ali lahko to vzdrţimo? 

 V Svetem pismu je zapisana Jezusova molitev, ki pravi: „Oče naš, ki 

si v nebesih.“ Jaz še nisem videl očeta, ki ne bi imel matere. Oče lahko 
postane nekdo šele, če ima sam mamo. Kje v nebesih je mati?  

 Če rečem: „Oče naš, ki si moj oče, tukaj z mojo mamo. Globoko se 

priklanjam pred skrivnostjo ţivljenja.“ Ali opazite razliko? Tudi to je 

naravna mistika. 

 Kaj pa naredimo mi? Sam imam veliko opravka z ljudmi, ki govorijo 
o svoji mami. Vedno me zmrazi, ko jih poslušam.  

Mnogi imajo o svoji mami tri slike, tri notranje slike in z njimi so 

povezani določeni  občutki. V večini občutki zavračanja. Ali lahko začutite 

to pri sebi? Meni je v veliko zadovoljstvo pogledati mamo, tudi tukaj med 
vami vidim mamo, ki hodi naokrog in v rokah drţi svojega majhnega 

otroka. Zelo se razveselim, ko to vidim. Opazujem s spoštovanjem, z zelo 

globokim spoštovanjem.  

 Predstavljam si, kaj vse je moja mama ali katera koli mama 
prevzela nase, začenši z nosečnostjo, potem s strahom, če bo vse teklo 

dobro, s strahom pred porodom, ki je za nekatere ţenske tudi ţivljenjsko 

nevaren. Ko nas je rodila, nas je vzela na svoje prsi in nas hranila, mislila 

na nas noč in dan, bila za nas pripravljena mnoga, mnoga leta. In česa se 
spominjamo mi? Treh slik. Predstavljajte si, mi se po vsem tem 

spominjamo le treh slik. Nato si vzamemo pravico in obsojamo svojo 



mamo. Zaradi treh slik? Pred mamino polnostjo predstavljajo te slike 

največ en odstotek. In mi se zanašamo in obračamo po le enem odstotku?  

 

Meditacija 
Za spremembo bomo meditirali. Zapremo oči. Pogledamo svojo 

mamo, kakršna je, točno tako, kot je. Takšna kot je, je prišla iz misli 

večnega Duha. Točno takšna, kot je. Ta stvarniška moč jo je takšno 

izbrala za nas, da postane naša mama. 
 Kako lahko nekdo reče: „Moja mama,“ kot da mu pripada, kot da 

ima do nje neke pravice ali zahteve, če pa je ona vendar čisto darilo, 

boţansko razodetje, ţivo boţansko razodetje. Takšno jo sedaj vzamemo v 

svoje srce in v svojo dušo in prav v njej najgloblje srečamo Boga. 
In potem pred njo ostanemo v spoštovanju. Le kdor tako vzame 

svojo mamo, vzame z njo tudi svoje ţivljenje – in svojo srečo.  

Dobro. Tako preprosta je naravna mistika – in tako globoka. 

 
 

Vprašanja 

Problem 

ŢENSKA:  Moje vprašanje je, ali ni hrepenenje po rešitvi, ki ga imajo vaši 

klienti, pomembno tudi v naravni mistiki? 
HELLINGER: Hrepenenje je naravnano samo nase. Mene se ne dotakne. 

Smeh v skupini 

HELLINGER: Kaj naredim z nekom, ki mi pove, da ima problem? Postavim 

ga in pogledam, kako se premika, kako ga premika tok duha. Potem 
dobim vse informacije – vendar ne tistih, ki jih je on sam pričakoval. 

Potem postane resno. Ali smem tukaj končati? 

ŢENSKA:  Sedaj čutim, da spet stojim na svojih temeljih in na tleh.  

HELLINGER:  Dobro. 
 

Gibanje duše, gibanje duha 

ŢENSKA: Kakšna je razlika med gibanjem duše in gibanjem duha? 

HELLINGER: Pri svojem delu sem opazil, kako ljudi giblje in premika neka 

sila. Je gibanje, ki prihaja iz vesti, torej iz duhovnega polja druţine. To 
gibanje je pogosto povezano s krivdo in potem s potrebo po pokori. Krivda 

in pokora, to je gibanje, ki prihaja iz vesti. Za stvarniško silo nima to 

nobenega pomena. Vsakdo, ki se počuti krivega, se počuti, kot da je 

povzdignjen. Meni, da ima svojo usodo v svojih rokah. Če bi se le drugače 
odločil, bi se vse zgodilo drugače. Potem se ţeli znebiti krivde in 

popolnoma prezre, da je krivda gibanje duha.  

 Iz tega gibanja vesti se znotraj mnogih porodi določen stavek. Ta 

stavek je: „Jaz na tvojem mestu.“ Kar pomeni: „Jaz umrem namesto 
tebe.“  

 Če se mama počuti krivo, na primer zaradi abortusa, in jo vleče k 

mrtvemu otroku tako rekoč iz pokore, bo rojeni otrok rekel: „Jaz na 

tvojem mestu.“ To je glavni tok, ki vodi do problemov. Pelje tudi do 
bolezni, nesreče, do vsega mogočega. 



 Če ostanemo v gibanju tega toka, in psihoterapija v glavnem je 

znotraj tega toka, tudi postavitve druţine so v glavnem znotraj tega toka, 

potem ni rešitev. Na koncu so le mrtvi. 

 Rešitev je, da gremo na drugo raven, onkraj krivde in pokore, da v 
vsem prepoznamo gibanje duha in da se mu prepustimo, da nas skupaj 

ponese v veliko ljubezen, to je tok duha. 

 Jutri bom imel ves dopoldan čas, da bom to pokazal na posameznih 

primerih. Sem odgovoril na tvoje vprašanje? 
Ona omahuje. 

HELLINGER: No, ja, to gibanje zahteva naš skrajni trud. Do rešitve ne 

bomo prišli na poceni način. Dobimo jo lahko le, ko smo brez strahu. 

Sem zdaj odgovoril na tvoje vprašanje? 
ŢENSKA:  Zdaj je bolje. 

 

Pred izvirnim grehom 

ŢENSKA:   Moje vprašanje se nanaša na to, kar ste prej povedali. Stanje 
pred dobrim in zlom, pred spoznanjem v raju. Je to stanje boljše? Tam je 

mir. Je mir boljši? 

HELLINGER: Na najvišji hrib včasih najbolje pridemo po stranpoteh. Zdaj 

so se stranpoti končale. 

Dolg molk. 
Skupini: Včasih govorim malo zakodirano, vendar dovolj jasno. 

Ženski: V redu? 

ŢENSKA:  Ja. 

 
Dobro in zlo 

MOŠKI: Verjamem, da je moje vprašanje naravnano v podobno smer. 

Vprašanje zadeva namreč nastanek morale. Če se poveţemo z gibanjem 

toka duha, s tistim, ki stoji za vsem tem  tokom, je to potem dobro? Če se 
ne poveţem, se vidim kot ţrtev in storilec, če se poveţem, prav tako. 

HELLINGER: Točno, prav tako - ko odpadejo razlikovanja med dobrim in 

slabim, kot v naravni mistiki. Če v sebi začutimo, na primer, svoje 

agresije, morilske občutke, tudi to, kako nas fascinirajo grozote, lahko to 

vzamemo kot nekaj zelo slabega. Če pa te občutke sprejmemo vase in z 
njimi soglašamo kot z delom sebe, potem to slabo stoji zraven našega 

dobrega in ga podpira. Kdor je le dober, je polovičar. Kdor je le slab, je 

tudi polovičar. Oba tokova sta zdruţena v naši lastni duši.  

Zaradi tega v naravni mistiki ni nobene popolnosti, temveč le nekaj, 
kar je vedno v gibanju. Kar je popolno, se ne premika več. Torej, vse, kar 

je ustvarjalno, je nepopolno, in tako imenovano slabo in lastna krivda sta 

del gibanja tega toka, tega velikega toka. Če to v sebi zdruţimo, smo 

oboje, v enaki meri dobri in slabi, oboje v sluţbi ljubezni. Istočasno oboje. 
 Odgovoril sem malo bolj na široko, vendar je bilo to pomembno 

vprašanje. Postavil si zelo pomembno vprašanje. 

MOŠKI:  Občutim, da je na vprašanje ţe delno odgovorjeno, ampak imam 

občutek, da ga še nisem dovolj natančno postavil. 
HELLINGER: To je seveda povezano z notranjo rastjo. Ta nekaj časa traja. 

Vendar obstaja tudi duhovna morala. 



MOŠKI:  Točno, na vsak način. 

HELLINGER: Vendar je duhovna morala drugačna, kot si verjetno misliš. 

 Jaz jo imenujem duhovna vest. Deluje podobno kot vest, ki jo 

občutimo kot krivdo in nedolţnost, tudi z dobrim in slabim občutkom. 
 Kdor se premika in giblje v toku duha, je miren, popolnoma miren. 

To kaţe, da je v soglasju s tem tokom. Če se od njega oddalji, postane 

nemiren in hkrati nezmoţen ukrepati. Oddaljevanje od toka duha je vedno 

tudi oddaljevanje od ljubezni. 
 Tako doţivljam to pri sebi. Če postanem nenadoma nemiren, 

preverim: „Sem morda nekoga zavrnil ali se morda nad koga povzdignil?“ 

Vendar vem, kako pridem nazaj v svoj mir. Sledim vesti duha in upam, da 

me bo ponovno sprejela k sebi. V redu? 
MOŠKI:  Hvala lepa. 

 

Prenaseljenost 

MOŠKI:  Imam brezupen občutek zaradi prenaseljenosti človeštva. Iščem 
izhod v prihodnosti.  

HELLINGER: Če si zaradi tega v skrbeh, se bo vse spremenilo. Ali pač? 

On zmajuje z glavo. 

HELLINGER: Čemu potem skrbi? Za vsem tem je dober namen. Ampak, ali 

je komu, ki je ţelel spremeniti svet, to ţe kdaj uspelo? Konec je v večini 
primerov slabši. 

Moški se smeje. 

HELLINGER: Dal ti bom drugačen napotek. 

 
Več ali manj 

V duši imamo dva osnovna tokova. Eden gre v smeri proti več in 

drugi v smeri proti manj. Tvoj tok gre v smeri proti manj. 

Kaj pomeni več? Več pomeni vedno: več ţivljenja. Kaj pomeni manj? 
Manj vedno pomeni: manj ţivljenja. 

Peljal vas bom skozi meditacijo. V sebi začutite, kam v duši gre 

osnovni tok? Ali gre proti več ali gre proti manj? 

Potem spremenimo ta tok na več, več, več, več. In začutimo, kakšen je 

učinek: na moč, veselje in ljubezen. 
Zdaj bom povedal še nekaj, kar sodi k mojemu predavanju. Naravna 

mistika pomeni: več, več, več. 

Ali sem odgovoril na tvoje vprašanje? 

MOŠKI (obotavljivo): Ja. 
HELLINGER: V katerem toku si bil zdaj? V več ali v manj? 

MOŠKI:  V več. 

HELLINGER: Bil si v manj. 

Oba se nasmejeta. 
HELLINGER: Ţelim ti vse dobro. 

MOŠKI:  Hvala. 

 

Svobodna volja 
MOŠKI:  Če je le eden tisti, ki vse premika, potem ni tam nikogar drugega. 

Potem jaz nisem nič več kot le točka, ki se lahko odloči za ali proti. Ali 



potem ni tukaj več ljubezni in svobode? To sicer ni tako slabo, vendar ju 

sam tam ne najdem. 

HELLINGER: Postavljeno je eno od temeljnih vprašanj. Opazimo lahko, da 

tudi sebe doţivljamo kot stvarnika. Odgovor bom skrčil v majhno šalo. Naj 
to naredim? 

On prikima. 

HELLINGER: Vsi skupaj plavamo v istem toku, vsi. Vse plava v istem toku, 

ki nas skupaj nosi na cilj, ki ga ne poznamo, vse nas. Nekateri malo 
veslajo, nekateri bi radi v nasprotno smer. Nič ne pomaga. Vsi plavamo 

skupaj. In tudi svobodna volja plava z nami. 

Vsi se smejijo. 

HELLINGER: Imamo določeno svobodo gibanja, ki pa ne šteje prav dosti. 
MOŠKI:  Vprašanje se mi je zastavilo, ko ste govorili o Stalinu. Stalina 

povezovati z ljubeznijo znotraj enotnega gibanja? Sam bi besedo ljubezen 

pri njem raje izpustil. Morda bi njega celo uspel povezati z določenim 

tokom, vendar ne v kontekstu z ljubeznijo. 
HELLINGER: Če zdaj pogledam Rusijo – pogosto sem tam in poznam 

številne ljudi - sem prevzet z njihovo ljubeznijo. Jaz, Nemec, sem se 

najprej bal, kaj bo. Nikoli nisem slišal nobenega očitka. Nikoli. Ravno 

nasprotno: pozornost in veselje, da me vidijo. To je rezultat tega, kar se 

je tam dogajalo. V redu? 
MOŠKI:  V redu. 

HELLINGER: Le dovolj daleč moramo pogledati. V tem je razlika. 

 

Krivda 
MOŠKI:  Imam osebno vprašanje. Meni je teţko vzeti v srce svojo lastno 

krivdo, ker sem pri tem razdvojen. 

HELLINGER: Poskušal bom odgovoriti in upam, da bom zadel odgovor na 

tvoje vprašanje. Če ne, ga lahko ponovno zastaviš. 
Kaj dela nekdo, ki se počuti krivega? Nekomu nekaj naredi. Sebi ali 

nekomu drugemu. Osnovni občutek, ki je skrit za občutkom krivde, je 

vedno sovraštvo. Nič ne stoji bolj nasproti ljubezni kakor občutki krivde. 

Če krivdo izpustimo, postanemo majhni.  

MOŠKI (čez nekaj časa): Počutim se bolje, vendar to ni občutek veselja. 
Pogosto sem zaradi občutka krivde poskušal narediti še več, da bi bil 

dober. 

HELLINGER: Popolnoma te razumem. Krivda ima večkratni učinek. Eden je, 

da sebi ali drugim nekaj naredim. 
MOŠKI:  Ja. 

HELLINGER: Drugi je: če soglašam s krivdo kot z neizbeţno in nepovratno, 

potem imam moč, moč, da nekaj naredim in doseţem. 

 Nedolţni imajo komaj kaj moči. Le krivi jo imajo. To kaţe, da je tisti, 
ki pelje v krivdo, boţanski tok, četudi v nadaljevanju ostanemo v tem 

toku. Torej se lahko veseliš. 

Moški se smeje in vsa skupina z njim. 

HELLINGER: Ali zdaj lahko to vidiš? Dobro. 
 

 



Cilji 

MOŠKI:  Imam dve vprašanji. Vedel bi rad, kam pelje ta sila, ki deluje v 

postavitvah in kako to, da je bilo vse to tako dolgo neodkrito? Zakaj ni 

nihče opazil, da obstaja nekaj takšnega? 
HELLINGER: To sem se tudi sam vprašal. 

MOŠKI:  Kakšen je odgovor? 

HELLINGER: Da sem imel srečo, da sem to odkril. 

 Predstava o cilju je neduhovna predstava. Gibanja v toku duha ne 
morejo imeti cilja. Ker bi tako cilj vplival na potek gibanja. Tok duha je 

vedno stvarniški in nov. 

 Na način, kakor delam tukaj, je vsak nov trenutek poln presenečenj. 

Upam, da so ljudje čisto pozabili, kako so si pred tem predstavljali svoj 
cilj. Sem odgovoril na tvoje vprašanje?  

MOŠKI:  Ja. 

 

Zdaj sem tu 
MLAD MOŠKI: Čeprav mi vse skupaj ni novo, mi je v veliko pomoč, da to 

doţivim in vidim pri vas. Da o tem nimam le neke ideje, temveč da tudi 

globoko razumem. Kar ste povedali, je pravzaprav zelo šokantno. Bil sem 

presenečen, čeprav sem šalo razumel, da se je toliko ljudi lahko smejalo. 

To ţiveti, da bi tako ţivela vsa druţba, bi bilo nekaj neverjetnega. Lahko 
bi morda rekli celo, da bi to bila katastrofa. Takšen je moj občutek v tem 

trenutku. Rekli ste, da je stranpot sedaj končana. Kaj ste mislili s tem? 

HELLINGER: Razlika med dobrim in zlom je končana. Kajti priti v to čistost, 

v ta tok pozornosti do vseh in vsega, kot je, je tok rasti. Nekoč sem 
povedal rek: vsaka kravca je bila nekoč telička. Ni potrebno hiteti. Vsi 

koraki na tej poti so kot temeljne izkušnje.  

Sedaj zapri oči. In nekomu reci: “Zdaj sem tu.” 

HELLINGER (čez nekaj časa): Bo v redu tako? 
MLAD MOŠKI: Hvala. 

HELLINGER (skupini): Takšni stavki, kot je ta, ki sem mu ga pravkar 

povedal, pridejo iz gibanja toka duha. Dotaknejo se mnogih hkrati, ne le 

njega. To je značilnost toka duha, da se dotakne mnogih hkrati. Nikoli niso 

individualni. Daleč preraščajo individualnost. 
  

Prihajam 

MOŠKI:  V nekem projektu ţe nekaj časa stojim kot moška energija. Ko 

sem se priklonil pred predniki in pred njimi legel na tla, sem zelo teţko 
dihal. Danes sem slišal nekaj o ţenski energiji, o mami. Tudi o moški 

energiji bi ţelel dobiti kakšen podoben stavek. 

Smeh v skupini. 

HELLINGER (čez nekaj časa): Reci svojemu očetu: „Prihajam.“  
HELLINGER (čez nekaj časa): V redu? 

MOŠKI: Srce mi razbija. 

HELLINGER: Zdaj sme to delovati. 

MOŠKI: Hvala. 
 

 



Prosim 

ŢENSKA: Tudi jaz imam osebno vprašanje. Energija do moje mame je 

prekinjena. Kako se lahko ponovno priključim? 

HELLINGER (čez nekaj časa): Zapri oči in ji reci: „Prosim.“ 
ŢENSKA: Prosim. 

HELLINGER: Reci v sebi, preprosto: “Prosim.” 

HELLINGER (čez nekaj časa): Dobro, zdaj sme to delovati. 

 
Izginiti 

HELLINGER (neki ženski): Občudoval sem tvoj lepi kostum in kako si prišla 

na oder. Je v tem kaj posebnega? 

ŢENSKA: Jaz sem potujoča duša. 
HELLINGER: Na to sem pomislil, na potujočo dušo. Torej? 

ŢENSKA: Ponovno ţelim preveriti, ali sem pravilno razumela. Po občutku 

sem kot eno povezana s tem, kar ste rekli. Sama bi tak tok poimenovala 

bog, vendar bog, ki ni malik, temveč nekdo, ki se mi ga ni potrebno bati, 
ker je resnično vse dobro. A nisem povsem prepričana, ali sem pravilno 

razumela.  

Zelo visim na svoji vesti, vendar ne v smislu krivde ali morale, 

temveč nanjo gledam drugače. Vsaka stvar ima dve plati, torej obstaja 

negativna vest, ki je povezana z obtoţevanjem drugih ljudi. In obstaja 
pozitivna vest, ki me pelje do boga, vendar ne sodi. Vodi me in pelje po 

pravi poti. Ali bi lahko temu tako rekli? 

HELLINGER: Drugo, kar si opisala, je tok gibanja duha. 

 Beseda Bog je zelo obremenjena, tudi zaradi tega, ker Boga 
poosebljamo. Večina slik o Bogu je nadaljevanje predstav, ki jih imamo o 

naših starših. Kdor ne najde poti do svojih staršev, si ţeli priti vsaj do 

Boga.  

 Vendar je pot ravno obratna. Kdor je našel pot do staršev, jo je v 
tem smislu našel tudi do Boga. 

 Še na nekaj moramo pomisliti. Če je Bog, če Bog res obstaja, je 

omejen. Vse, kar je, je omejeno. Ţe samo zaradi tega je predstava, da 

obstaja, zanj tako rekoč poniţujoča. 

ŢENSKA: Jaz imam prav posebno sliko. 
HELLINGER: Kakor koli. Najgloblji tok gibanja v duši, tudi najgloblji tok 

gibanja v naravni mistiki, se začne šele potem, ko izginemo. Meje izvirajo 

iz našega jaza. Nič proti jazu. Samo z jazom se lahko razlikujemo. Vendar 

nas jaz hkrati tudi ločuje. Če se nenadoma izkusimo kot z vsemi enaki, 
smo enako nepomembni, vsi, in na koncu izginemo. Neskončnost nima 

nobene meje, v njej ne obstaja niti biti. Ne more obstajati. Ta neskončen 

tok prerašča vse naše ozke slike. 

 Razumel sem te tako,da si sama kar dobro na tej poti. 
ŢENSKA: Še eno vprašanje. 

HELLINGER: Ne, nobenega drugega vprašanja. Postavljaš dodatna 

vprašanja, medtem pa tisto, kar sem povedal, ostaja zunaj. 

 Pri tako pomembnih stvareh, kot je bilo to, kar sem pravkar 
povedal, se ne sme ničesar več dodajati. Prav tako ni ničesar za dodati 

temu večeru. In zdaj je konec. 



 

Rilke 

Rilkejevi Soneti na Orfeja 

Rilke je v svojih Sonetih Orfeju na najrazličnejše načine spregovoril 
o tem, kako so ţivi in mrtvi povezani v eno. V pesnitvi o Orfeju, ki se je 

vrnil iz kraljestva mrtvih in se vanj pozneje znova spustil, je nekaj od 

mrtvih navzočega v vseh ţivih, z njimi je eno. 

Soneti Orfeju so me spremljali mnoga desetletja. Vedno znova sem 
jih prebiral. Le počasi so mi razkrili svoj globlji pomen. Vendar nikoli v 

popolnosti, pregloboko je njihovo bogastvo. Mnogokrat sem jih glasno 

prebiral, pogosto večkrat zapovrstjo, dokler nisem spoznal njihovega 

globljega pomena. Kljub temu je vedno ostalo še nekaj skrito, kot pri 
vsaki veliki poeziji. 

 Za pokušino vam ţelim podati, kaj vas čaka v teh sonetih. V njih vas 

pričakuje mistična izkušnja, srečanje izza vsakodnevnega leska. 

 
Uvod 

Naše življenje je sobivanje z živimi in mrtvimi. Pa vendarle se pogosto 

vedemo, kot da so mrtvi s svojo smrtjo za vedno odrezani od nas. Rilke pa 

se v prvi Devinski elegiji vpraša: „Ali lahko smo mi, brez njih?“ 

 Sliko takšnega pojmovanja stvarnosti, da sta svetova ţivih in mrtvih 
med seboj povezana, sta v zahodni civilizaciji omogočila dva mogočna 

mita. 

 Prvi in tudi starejši mit se spleta okoli lika Orfeja. Le-ta je bil prvi, ki 

se je ţiv vrnil iz kraljestva mrtvih, vendarle brez ljubljenje Evridike, ki je iz 
smrti ni mogel pripeljati nazaj v ţivljenje. 

 Drugi, za nas neprimerno močnejši mit, ki pripoveduje o vstajenju 

od mrtvih, je mit kriţanega Jezusa iz Nazareta. Jezus, sedaj imenovan 

Kristus, povezuje obe kraljestvi v upanju, da bodo tudi vsi preostali mrtvi 
skozi njega doţiveli vstajenje. Predvsem krščanska vera je tista, ki nam 

daje izkušnjo navzočnosti mrtvih. Krščanstvo ohranja stik z njimi, tako z 

upanjem na skupno vstajenje kot tudi s številnimi rituali, molitvami in 

darovanji.  

 Rilke v Sonetih Orfeju povezuje utelešeno izkušnjo sedanjosti iz 
obeh mitov. V liku Orfeja ostajajo mrtvi navzoči ob ţivih. Zaradi tega 

bomo lahko njegove izjave o Orfeju razumeli le, če jih bomo videli v 

povezavi z vstajenjem Jezusa od mrtvih. Vsekakor pa ostaja Orfej po svoji 

smrti, ko ga skorajda raztrgajo pri ţivem telesu, v kraljestvu mrtvih. Še 
enkrat se od tam ni več vrnil. Kot mrtev ostaja navzoč v vseh ţivih in na 

poseben način uteleša predstavo in izkušnjo, da mrtvi delijo ţivljenja nas 

ţivih. Zatorej Orfej tudi ni noben bog, čeprav ga je Rilke včasih tako 

imenoval. Vendar je povezan z boţanskim. Kajti v tem spevu zdruţuje 
Orfej ves obstoj ţivih in mrtvih in ga slavi pred nečim, kar ostaja nam 

neizrečeno.  

 

 
 

 



Primeri 

Citiral bom pesem, prvo pesem iz Sonetov Orfeju, kjer postane to, kar 

sem govoril, na zakodiran način občutno. Na koncu bom dodal pojasnilo. 

Pesem se glasi: 
  

Da stieg ein Baum. O reine Übersteigung! 

O Orpheus singt! O hoher Baum im Ohr! 

Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung 
ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor. 

 

Tiere aus Stille drangen aus dem klaren 

gelösten Wald von Lager und Genist; 
und da ergab sich, dass sie nicht aus List 

und nicht aus Angst in sich so leise waren, 

 

sondern aus Hören. Brüllen, Schrei, Geröhr 
schien klein in ihren Herzen. Und wo eben 

kaum eine Hütte war, dies zu empfangen, 

 

ein Unterschlupf aus dunkelstem Verlangen 

mit einem Zugang, dessen Pfosten beben, - 
da schufst du ihnen Tempel im Gehör. 

 

  

 
Tam dviga se drevo. O čisti podvig! 

O Orfej poje! O visoko drevo v uho! 

In vse molči. Vendar tudi v zamolčanju 

nov začetek je, namig in preobrazba. 
 

Ţivali iz tišine silijo iz jasnega 

sproščenega gozda pred steljo in uţivajo; 

in izkaţe se, da niso iz zvijače 

in ne iz strahu v sebi tako tihe, 
 

temveč iz poslušanja. Rjovenje, kričanje, hropenje 

v njihovih srcih izgleda majhno. In kjer pravkar, 

da to sprejme, komaj koča je bila, 
 

zavetje iz najtemnejših hrepenenj 

z dostopom, čigar stebri drhtijo, - 

tam oltar zgradil si jim v sluhu. 
         prevod Matej Škufca 

 

 

Rilke je bil seveda mistik, naravni mistik. Na kratko vam bom pojasnil 
ozadje tega soneta.  



 Tam dviga se drevo. Kakšno drevo? Visoko drevo v ušesu. Čigavem 

ušesu? Orfejevo drevo, ko poje. Z Orfejevim petjem se nekaj vidnega 

spremeni v nekaj slišnega. Drevo se sliši. Še več. V pesmi Orfeja se vidno 

preko slišnega spremeni v zadnjo tišino. Orfejevo petje je molk in iz molka 
izhaja nov začetek. To je moţno le, če se spremeni tudi naš sluh. 

 Koča, ki jo opisuje, z vhodom, čigar stebri drhtijo, je naše uho. Naš 

bobenček zabobni, ko sliši. Vendar se ta sluh konča. V ušesu nastane tihi 

tempelj, v katerem je slišati Boga kot tišino. 
To je pojasnilo. To je mistična pot, ko popolnoma zbrani 

spremenimo vse vidno preko slišnega ali se z njim spremenimo v večno 

tišino. To je tok, v katerem se premika duh.  

Sedaj razumete mojo posebno ljubezen do Rilkeja. 
 Naj še naprej pripovedujem o Rilkeju? To mi je zelo pri srcu. Rilke 

mi je pri srcu. Gre za preobrazbo, pri Rilkeju gre za preobrazbo. 

 V zadnjem Sonetu Orfeju neko dekle kot preobrazbo opisuje svojo 

smrt. Dekle ga v sonetu povabi k sebi. 
 Po prvem sonetu pelje Rilkeja tema preobrazbe od vidnega naprej v 

slišno. Morda sem vam dolţan povedati še nekaj. Soneti Orfeju so bili 

napisani kot nagrobnik mlademu dekletu, plesalki, ki je umrla mlada in s 

katero je bil Rilke povezan. To opisuje v tem drugem sonetu. Upam, da 

bom uspel povezati. 
 

Und fast ein Mädchen wars und ging hervor 

aus diesem einigen Glück von Sang und Leier 

und glänzte klar durch ihre Frühlingsschleier 
und machte sich ein Bett in meinem Ohr. 

 

Und schlief in mir. Und alles war ihr Schlaf. 

Die Bäume, die ich je bewundert, diese 
fühlbare Ferne, die gefühlte Wiese 

und jedes Staunen, das mich selbst betraf. 

 

Sie schlief die Welt. Singender Gott, wie hast 

du sie vollendet, dass sie nicht begehrte, 
erst wach zu sein? Sieh, sie erstand und schlief. 

 

Wo ist ihr Tod? O wirst du dies Motiv 

erfinden noch, eh sich dein Lied verzehrte? –  
Wo sinkt sie hin aus mir? . . . Ein Mädchen fast . . . . 

 

 

Bila je skoraj še dekle in odšla je naprej. 
Iz te lastne sreče in pesmi in lire, 

sijala jasno skozi svoj spomladanski pajčolan, 

posteljo si naredila je v mojem ušesu. 

 
In v meni spi. In vse je bil njen sen. 

Drevesa, ki sem jih od nekdaj občudoval, ta 



občutena daljina, poln travnik 

in začudenje vsako, ki je tikalo se mene. 

  

Zaspala je svet. Pojoči bog, kako si 
jo dovršil, da zaţeli si ne, 

najprej zbuditi se? Poglej, vstala je in spi. 

 

Kje je njena smrt? O boš še izmislil si 
motiv njen, preden pojenja tvoja pesem?- 

Kam se spustila bo iz mene? . . . Skoraj še dekle. . . . 

prevod Matej Škufca 

 
Ona spi v njegovem ušesu in vse, kar sliši, sliši z njim v svojih 

sanjah. Spremenila se je v to, kar on sliši, v pesem, ki povezuje ţivljenje 

in smrt. Ta deklica opisuje pesnikovo smrt v njegovem zadnjem Sonetu 

Orfeju.  
Seveda sem ponovno šel predaleč. Medtem ko se me je dotaknil 

Rilke, sem odgalopiral stran. Torej, tukaj je njegova zadnja pesem, v 

kateri opisuje svojo lastno smrt. Potem bom tudi jaz poslušal z Rilkejem. 

Le še to. 

 
Stiller Freund der vielen Fernen, fühle, 

wie dein Atem noch den Raum vermehrt. 

Im Gebälk der finstern Glockenstühle 

lass dich läuten. Das, was an dir zehrt, 
 

wird ein Starkes über dieser Nahrung. 

Geh in der Verwandlung aus und ein. 

Was ist deine leidenste Erfahrung? 
Ist dir Trinken bitter, werde Wein. 

 

Sei in dieser Nacht aus Übermaß 

Zauberkraft am Kreuzweg deiner Sinne, 

ihrer seltsamen Begegnung Sinn. 
 

 

Und wenn dich das Irdische vergaß, 

zu der stillen Erde sag: Ich rinne. 
Zu dem raschen Wasser sprich: Ich bin. 

 

 

Prijatelj tih, mnogim tuj, občuti, 
Kako tvoj dih še poveča sobo. 

Oglasi se v ogredju temačnih  

podstavkov zvonov. Kaj te ţre, 

 
ali bo okrepčal se s to hrano. 

Pojdi skozi preobrazbo ven in noter. 



Katera izkušnja tvoja je, ki najbolj te boli? 

Če pitje ti je grenko, postani vino. 

 

Bodi v tej noči, ki je čarobnosti prepolna 
na kriţišču tvojih čutov, 

smisel njenih čudnih srečanj.  

 

In ko te zemeljsko pozabi, 
mirni zemlji reci: Jaz tečem. 

In hitri vodi reci: Jaz sem. 

prevod Matej Škufca 

 
 

To je preobrazba, vse postane enako. 

 

Napotek 
Sonete Orfeju 1. in 2. del sem skipaj s pojasnili izdal na CD-ju in sedaj 

tudi kot knjigo. Več lahko najdete na  www.Hellinger- shop.com   

 

 

 
Zakoni reda v uspehu 

Kako postanem in ostanem dober podjetnik? 

(Iz knjige: Themenbezogene Unternehmensberatung) 

 
Prvič: Ponudim nekaj, kar sluţi drugim. Kolikor bolj to potrebujejo, toliko 

pomembneje postaja to, kar ponujam. Uspehu potem nič veš ne stoji na 

poti. 

Kaj odlikuje podjetnika? Podjetnik ima tisto, kar drugi potrebujejo, 

in jim naredi to dostopno. Več kot ima tega, kar drugi potrebujejo, toliko 

večja sta njegov ugled in uspeh. 

 Povzetek: Podjetnik sluţi. Pomembnejša kot je njegova usluga, 

toliko pomembnejši je njegov vpliv. 

Drugič: Podjetnik potrebuje pomočnike. Pridobiti mora sodelavce, jih 
primerno izšolati in jim dati navodila, tako da bodo lahko tisto, kar ponuja, 

izdelali na najboljši moţen način in posredovali strankam. 

 Tisto torej, kar ponuja, mora tudi izdelati in prodati. 

Tretjič: Podjetnik mora voditi. Vodi s svojo idejo. Vodi z izdelavo. Vodi s 

prodajo in z vsem, kar zanjo potrebuje.  

Četrtič: Podjetnik je pripravljen na konkurenco. Zaradi konkurence 

izboljšuje svoj izdelek. Na tak način še bolje sluţi tistim, ki ga potrebujejo. 

Petič: Podjetnik varuje svoje podjetje pred prevzemom in ga primerno 

zavaruje. Ostaja samozavesten in samostojen. 

http://www.hellinger/


Šestič: Podjetnik ve, da je odvisen od drugih, s katerimi mora narediti 

skupno stvar. Ve, kako bo ljudi pridobil in obdrţal. 

Sedmič: Podjetnik se veseli svojega uspeha, kajti uspeh ga osrečuje. Če 

je podjetnik srečen in to pokaţe, se sodelavci veselijo in z njimi se veselijo 

njihove druţine. 

Osmič:  Podjetnik je z mnogimi povezan v skupnosti solidarnih. Ve, da je 

sreča mnogih odvisna od njegovega uspeha. Zaradi tega s pomočjo tistih, 

ki mu pomagajo, uspeh mnoţi in s tem mnogim zagotavlja ţivljenjsko 

osnovo. 

Devetič: Podjetnik pravočasno preda podjetje primernim naslednikom. 

Prepusti jim prostor, ki ga za uspeh potrebujejo. Kljub temu pa še naprej 

ostaja duša svojega podjetja. V podjetju še naprej deluje njegov dobri 
duh. 

 Desetič: Podjetnik preda svoje podjetje razvoju, ki ga mora sprejeti, tudi 

če ta odstopa od njegovih predstav. Prepusti ga toku časa, ki gre tudi 
preko njega in gleda nanj z naklonjenostjo. 

  

Zgodba 

                   Igralec 

                  (Iz knjige: Moje zgodbe) 

 
Predstavljajte si sebe za nasprotnika. 

Potem sedite sebi nasproti 

in igrate 

za isto ploščo, 
z mnogimi figurami, 

po zapletenih pravilih, 

potezo za potezo, 

isto kraljevsko igro. 
 

Svoji igri oba ţrtvujeta 

različne figure 

in se napeto drţita v šahu, 

dokler se poteze ne končajo. 
Ko ne gre nič več,  

je partija končana. 

Potem zamenjata strani 

in barve 
in prične se druga partija 

iste igre. 

 

Toda tisti, ki dolgo igra 
in pogosto zmaga 



ter pogosto izgubi, 

bo na obeh straneh  

mojster. 

 


