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Dragi bralci, 
 tema tokratne izdaje Aktualne pomoči v življenju je sreča, in to v 

različnih povezavah. Ta sreča je tako velika, da nisem smel ničesar več 

dodati. Veselite se je skupaj z mano. 

         Vaš 
                                        Bert Hellinger 

 

 

 

SREČA 
 

Dobra družba 

 

Naj naštejem nekaj trikov, kako postati srečen.  
Nekateri se počutijo depresivni, nekateri so jezni ali imajo očutek 

krivde. Kako naj ravnajo v takšnem primeru? Rečejo naj: „Tukaj sem v 

drobri druţbi.“ 

Smeh v skupini. 
S tem stavkom: „Tukaj sem v drobri druţbi,“ ste mnogi postali srečni. 

Tako preprosto je. 

 Tu nisem le v dobri druţbi, podajam se v dobro druţbo. To pomeni: 

z ljubeznijo se podajam k tistim, ki še ne smejo biti v dobri druţbi. Potem 

kar naenkrat dobim moč, dobro moč. 
 

 

Meditacija: mrtvi najdejo svoj grob 
 

Skupaj bomo meditirali. Zaprite oči. Pojdite vase, v svoje središče, 

hkrati pa se postavite predse. Torej, zbrani ste v svojem središču in vaš 

drugi jaz stoji zunaj vas na določeni razdalji. 

 Zdaj se pojavijo različne osebe, moški in ţenske, in predstvljajte si, 
kakšen odnosa vzpostavi z njimi vaš dvojnik. Dogaja se, da se ţeli na eni 

strani nekaj zbliţati, zdruţiti in na drugi ţeli nekaj odditi, ker je svobodno, 

kot da bi številni mrtvi iz preteklosti končno našli svoj grob. 

Čez nekaj časa: Kako gre ob tem vam? Dobro? 
 

 

 

 
 



 

Kako uspe sreča v partnerskem odnosu 

 

Vidim veliko srečnih obrazov. Torej, sreča o kateri sanjamo, je 
vedno sreča s partnerjem. Ali obstaja še katera sreča, o kateri sanjamo, 

razen te s partnerjem? Kaj je glavni dobitek na lotu v primerjavi s 

partnerjem? Kaj naredi tisti, ki zadene na lotu? Poišče si partnerja. To je 

pravzaprav sreča. Zaradi tega je pomembno, da vemo, pod katerimi 
pogoji lahko partnerski odnos uspe.  

 Partnerski odnos vedno uspe, če je uspel odnos z materjo. Brez 

mame ni moţa. Brez mame ni ţene. Le kdor je s hvaleţnostjo in v vsej 

polnosti vzel ţivljenje od svoje mame, ta … 
 Ţelim, da to izkusite. 

 

 

Meditacija: sreča, ki prihaja od mame 
 

Zaprite oči. Predstavljajte si svojo mamo. Uzrite, kaj vse vam je 

nudila, s tem ko je bila vaša mama. Koliko ste od nje vzeli? Koliko njenega 

bogastva? Koliko odstotkov? Pet odstotkov je ţe veliko. 

 Zdaj bomo to dopolnili.  Vzemimo od nje vedno več in več, še več, 
zajamimo še obseţneje, vso njeno ljubezen. Vzamemo vse, pogledamo 

svojo mamo v oči in ji rečemo: „Ljuba mama, toliko sreče, takšno obilje.“ 

Na široko odpremo svoje srce, vedno širše in širše, še širše. Tako veliko 

je. Vzamemo lahko le, če smo na široko odprli srce. „Ja, ljuba mama, zdaj 
te vzamem z vsem tvojim bogastvom, ki mi ga je Bog poklonil s teboj. 

Zdaj vzamem tebe in  vse v vsem obilju. Zdaj sem končno prispel k tebi, 

saj sem končno vse vzel. S hvaleţnostjo, z ljubeznijo.“  

 
 

 

Naslednja sreča 

 

Nihče ne more prenesti tolikšnega obilja, razen če si poišče 
partnerja, ki mu lahko del tega preda naprej. To je osnova partnerskega 

odnosa in sreče, vzeti prejeto in podariti naprej. 

 Potem pride naslednja sreča. Tudi partner prekipi. Glede na 

predhodnjo srečo se je sedaj vse podvojilo. 
 Ali to niso dobri izgledi?  

 

 

Več o sreči 
 

Kje smo bili? Smo bili pri sreči? Za srečo je še vedno čas. V vsakem 

pogledu je mama pričetek sreče. Ta sreča pride najlepše do izraza v 

partnerskem odnosu – in kasneje v dajanju ţivljenja naprej svojim 
otrokom. Bogastvo lahko sedaj teče naprej do otrok. To je naša naslednja 

velika sreča.   



 Preidimo na delo. Ljubezen dajemo naprej s tem, ko sluţimo. To je 

to. Delo, ki sluţi, sluţi ţivljenju, nas takoj osreči. 

 Še nekaj. Ko smo vzeli od mame, je bil to naš prvi velik uspeh. Vzeti 

mamo je zgodba o uspehu. Ko nam je to uspelo, smo največji uspeh ţe 
dobili. Naslednji uspehi v ljubezni so posledica prvega uspeha. Kdor je 

našel in sprejl svojo mamo, je uspešen pri svojem delu in v svojih drugih 

odnosih.  

 Kdor je sprejel svojo mamo, ta ţari. Kdor ţari, je ljubljen. Takoj je 
ljubljen in za druge je takoj privlačen.  K takšnemu človeku lahko gremo 

takoj, brez zadrţkov. Vemo, da bomo od njega nekaj dobili. Ključ do 

uspeha in bogastva je, da od svoje mame uspešno vzamemo to, kar nam 

je podarila. Brez mame je vsakdo reven. Z mamo je vsakdo bogat. 
Bogastvo raste popolnoma samostojno. Takoj ko bomo uspeli v celoti 

sprejeti mamo in bomo z njo v resonanci, bomo bogati, v vsakem pogledu 

resnično bogati. To je ključ do sreče.  

 Več mi ni potrebno povedati. O sreči sem povedal vse. Ali pa 
vendale še kaj manjka? Ali še kaj manjka do sreče? 

 

 

Pravila sreče 

 
Na poti do sreče obstajajo določene ovire, ki slonijo na napačnih 

predstavah. Sreča namreč sledi določenim pravilom. In ta pravila moramo 

poznati.  

 
 

Več 
 

Prvo pravilo sreče se glasi: več. To je pravilo sreče. Takoj ko se 
omejim, se sreča konča. Vedno manj je je, dokler je ni konec. Torej, sreča 

je notranja naravnava na več.  

Predstavljajte si par. Oba sta sprejela svojo mamo in  sta postala 

par. Prične se nov dan. Predstavljajte si, da partner reče partnerki: „Malo 
več, danes malo več. Vsak dan malo več.“ Pradstavljajte si, kako hitro 

bosta srečna. Kako sreča z lahkoto pride, vidim, ko vas pogledam.  

 Obratno se zgodi, če nekdo reče: „Danes mi je preveč.“ V hipu je 

sreče konec. K sreči moramo vsak dan nekaj dodati: k notranji drţi 
napredka, zaupanja, sluţenja. Ponovno je ključna besedna zveza: sluţiti z 

ljubeznijo. 

 Ali naj povem še več o pravilih sreče? Ţe vidim, da vas s srečo ne 

bom mogel nasititi. Biti sit pomeni: „Zdaj sem končal. Imam dovolj.“ 
Sreče pa nikoli nimamo dovolj. Ne pomeni, da nam kaj manjka. Nič ne 

manjka, vendar se lahko še razširi. 

 Današnji seminar je le enodneven. Obilja, ki smo ga danes doţiveli, 

pa je za ves mesec. 

  
 



To, kar je lastno 
 

Na eni strani ta sreča zaobjema vedno več in več. Na drugi strani pa 
postavi meje. Izkušnja pri delu s postavitvami kaţe, da mnogi v slepi 

ljubezni te meje prestopijo. Če ţelimo od nekoga nekaj prevzeti, nekaj, 

kar pripada njemu, to mejo prekoračimo. Velika sreča nastaja in se giblje 

med dvema, ki sta vsak zase. To je v nasprotnju s številnimi našimi 
predstavami. 

 Pojdimo nazaj, do mame in očeta, v enaki meri do obeh. Torej, tam 

je oče …  

 
 

Meditacija: edinstven 

 

Zaprite oči. Pogledamo mamo, pogledamo očeta in vidimo oba kot 

popolna. Oba sta točno takšna, kot morata biti in na svoj način 
edinstvena. Tudi kot par ju uvidimo na tak način. Mama je edinstvena in 

oče je edinstven. Kot edinstvena sta bila drug za drugega privlačna.   

Potem sprejme mama našega očeta, edinstvenega kot je, s polnim 

spoštovanjem njegove samostojnosti, njegove lastne usode, njegove 
lastne sreče. In oče sprejme mamo na enak način, kot edinstveno. Vsak 

ostane, kot je, in vendar ju  naenkrat  povezuje ljubezen, v kateri skupaj, 

pa čeprav vsak zase, spočneta novo ţivljenje.  

Mi smo rezultat. V nas sta oba eno in vendarle smo mi drugačni in 
zatorej od njiju ločeni. Na eni strani je mama in na drugi je oče, in čeprav 

zdruţujemo v sebi oba, jima stojimo nasproti. Mami rečemo: „Spoštujem 

tvojo veličino. Tukaj si ti velika in jaz sem še majhen.“ Očetu rečemo 

enako: „Tukaj si ti velik in jaz sem še majhen. Ostajam otrok. Kot otrok 

jemljem. Vidva dajeta, jaz vzamem.“  Tako postanemo bogati, vendar 
samostojni, vsak ostane zase. 

 Kakšne so posledice? Odpovemo se vsaki skrbi za svoje starše, vsaki 

skrbi za njuni usodi. Njiju vodi nekdo drug, nas tudi. Neka druga večna 

sila vodi vse nas in vsak sluţi na svoj način. Šele takrat, ko se občutimo in 
spoznamo kot edinstveni, z lastnimi mejami, lahko resnično jemljemo in 

dajemo naprej. 

  

 
Sklep: ostati znotraj svojih meja 

 

Vsi problemi nastanejo zaradi prekoračitve meja. Predvsem 

prekoračitve meje od spodaj navzgor, ko ţelijo otroci nekaj prevzeti od 
svojih staršev. Potem je tu prekoračitev meje od zgoraj navzdol, ko starši 

prekoračijo meje svojih otrok in od njih pričakujejo, da bodo prevzeli to, 

kar bi morali nositi in premagovati sami.  

Torej, znotraj svojih meja je vsakdo popoln. 



 Usodne prepletenosti, ki jih lahko pri našem delu pogosto opazimo, 

so vse posledica prekoračitve teh meja. Ko prevzamem usodo nekoga 

drugega, prekoračim mejo. 

  
 

Prekoračitve meja 

Prekoračitve meja pri pomaganju 
 

Ţelim še nekaj dodati, vendar ne vem, če smem. Ali ste dovolj 

močni za to?  

Vsaka ţelja, da bi pomagali, je prekoračitev meje. Nekateri 
prikimavate. To ste takoj razumeli. 

 Pa vendarle pomagamo. Tudi jaz sem tukaj pomagal. Vendar sem 

spoštoval meje.  

Kako spoštujemo meje, ko pomagamo? Odpovemo se znanju. Brez 

radovednosti stopimo v korak s tokom nekoga drugega.  Dovolimo mu, da 
se giblje sam od sebe. Na ta način ga obvarujemo pred nami, pred našimi 

cilji, pred tem, kar mi smatramo, da je zanj bolje in da bi mu morda bolje 

sluţilo. Tako spoštujemo njegove meje in tudi svoje. Prav zato, ker so 

spoštovane meje, preskoči iskra - v obe smeri.  
 
 

Prekoračitev meje v partnerskem odnosu 
 

 Včasih meje prekoračimo. Predvsem v pertnerskem odnosu gresta 

partnerja za nekaj časa preko meje. Potem se vsak vrne v okvire svojih 

meja in je znotraj svojih meja spoštovan. 
  

 

Meditacija: jaz tukaj, ti tam, midva 
 

Ali naj nadaljujemo? Ţe zdavnaj bi morali biti izčrpani zgolj od vse 

sreče. Naredili bomo še eno kratko vajo, vadili bomo srečo. Ponovno 

zaprite oči.  

Pogledamo svojega partnerja in vidimo, kje smo prekoračili mejo. 
Na primer z določenim pričakovanjem. Odpovemo se temu pričakovanju.  

Občutimo učinek, ki ga ima ta korak za našo dušo v tem trenutku. Mi 

postanemo s to odpovedjo bogatejši. Ponovno začutimo tla pod nogami in 

stojimo trdno.  

Potem postavimo meje pričakovanjem našega partnerja, ki posegajo 
v to, kar je naše, zaradi česar lahko morda izgubimo, kar je nam lastno. 

Občutimo, kako zrastemo, ko postavimo mejo.  To je slovo od vsakršnega 

razočaranja. Partner ostane zase. Mi ostanemo zase. In kar naenkrat se 

vsak počuti varno. Partner se počuti varno, mi se počutimo varno, oba 



trdno prizemljena na svojem mestu. In sedaj preskoči iskra, ker vsak 

trdno stoji in je varen. 

 Vse to bom zdruţil v en stavek: „Jaz tukaj, ti tam, midva.“ 

  
 

Popolna sreča 

 

 Še več sreče? Še malo o tem, kaj osreči pare? 
 Kako to, da išče moški ţensko in kako to, da ţenska išče moškega? 

Ker sta nepopolna, čeprav v sebi ena enota. Ali si lahko predstavljate 

moškega brez ţenske? Kaj potem še ostane od njega? Ali ţensko brez 

moškega, kaj ostane od nje? Beseda moški je smiselna le, če ob njej 
pomislimo tudi na ţensko in beseda ţenska je smiselna le, če ob njej 

pomislimo na moškega. 

 Moški, kot pravi moški, išče ţensko, ki je prava ţenska. Moški kot 

moški je ločen in ţenska kot ţenska je ločena. Ko prideta v odnos, kaj 
takrat prepozna moški v ţenski? V njej prepozna sebe, svoj drugi del, ki 

ga naredi popolnega. In ţenska prepozna v moškem sebe, prepozna to, 

kar jo naredi popolno. A ţenska prepozna v moškem sebe le takrat, ko ga 

kot moškega prizna takšnega, kot je. In obratno: moški v ţenski prepozna 

sebe, če jo kot ţensko prizna takšno, kot je. Potem na višjem nivoju 
postaneta oba eno in - srečna. 

 

 

ZAZNAVA 
 

Spoznanje 

 

 Obstajata dve vrsti spoznanj. Eno je: nekaj sem spoznal. To 
pomeni: spoznal sem nekaj, kar se dogaja. Torej, jaz lahko tukaj 

preštejem udeleţence. Potem imam vedenje, koliko je udeleţencev. 

Vendar morajo udeleţenci najprej biti tu, da jih lahko preštejem in nekaj 

od njih izvem. Na ta način smo navajeni govoriti o spoznanju. 

 Spoznanja duha pa so vedno nova. Nikoli niso vezana na nekaj, kar 
je ţe tu. 

 Sicer pa tudi gibanje toka, ki nas drţi v ţivljenju, ni enkratno 

gibanje. Vedno znova smo v tem toku, v vsakem trenutku. In ta tok je 

vedno znova nov. Vse, kar se v nas dogaja, je vsak trenutek novo. Nekaj, 
kar bi bilo staro, ne obstaja. Vse, kar se premika, se premika stran od 

nečesa, kar je ţe, k nečemu novemu. Na tak način nas večni duh vedno 

ohranja v gibanju in pri ţivljenju. 

 Spoznanje duha je, ker je novo, spoznanje, ki bo šele nastalo. To je 
ustvarjalno spoznanje. V tok gibanja duha lahko pridemo z ustvarjalnim 

spoznanjem. To je naravna mistika. 



 Torej, ko pridemo v soglasje s tem ustvarjalnim tokom gibanja 

duha, ko postane naše razmišljanje ustvarjalno, v soglasju z gibanjem 

toka duha, potem neposredno spoznamo nekaj novega, nekaj, kar sluţi 

ţivljenju in ljubezni. 
 Sicer pa, karkoli razmišljamo, ţe s tem svojim razmišljanjem na 

nekaj vplivamo. Vendar to ni vedno v soglasju z gibanjem toka duha. 

Mnogo je gibanju toka duha nasprotujoče. Ampak nič za to. Če 

razmišljamo napačno, sluţi to naši vzgoji, kajti občutili bomo posledice. 
Potem se razvijamo naprej. Torej, brez napak in brez tega, da bi šlo kaj 

narobe, ni napredka. Tudi ves razvoj sloni na napakah. Torej: biti, 

narediti, misliti brez napake je nekaj najslabšega. Potem se vse konča. 

 Tudi to je mistika, povsem običajna mistika. Temelji na povsem 
preprostem opazovanju. 

  

 

Dobro zaznavanje 
 

 Ponovno se bom vrnil k spoznanju, k ustvarjalnemu spoznanju. 

Včasih, takrat ko imam celotedenske intenzivne seminarje, dam 

udleţencem priloţnost, da vadijo spoznanje in zaznavo. Udeleţenci se 

razvrstijo v skupine po šest. 
 Pet jih sedi v polkrogu in eden sedi pred njimi. Potem si dovolijo, da 

ga zaznajo, da ga dobro zaznajo. 

 Kaj pomeni, da ga dobro zaznajo? Dobro ima v tem kontekstu dvojni 

pomen. Vse, kar je bistveno, ima več pomenov.  Vse, kar je enoumno, je 
tako ali tako napačno, brez razvoja. Vse, kar je bistveno, je večpomensko.  

 Dobra zaznava, kaj to pomeni? Da nekaj dobro zaznam, pomeni: 

pravilno zaznam in zaznam kot dobro. Ko pogledam tega moţaka pred 

seboj, vidim njegovo čelo in njegove lase. To ni nobena zaznava. To je 
opazovanje. Njega kot človeka sploh nisem zaznal. Zaznal sem ga le po 

delih. To je morda objektivno, a ničesar ne prinese. 

 Če pa ga dobro zaznam, mu lahko tudi povem, kaj na njem lahko 

dobro zaznam. Beseda, povezana z njim, je: zanesljiv. Zaznam, da je 

zanesljiv. Sedaj sem ga dobro zaznal. Sočasno sem s tem na nekaj 
vplival, zanj se je nekaj premaknilo. To je dobra zaznava. In hkrati je to 

stvarniška zaznava. 

 Če se naučimo dobro zaznavati, se spreminja svet.  Ta moški, na 

primer, je postal boljši.  Vendar mu nisem laskal. To, kar sem rekel, drţi 
in pelje naprej. To je to, kar je pri tem stvarniško.  

 Nekoga lahko zaznam tudi slabo.  Če sem na primer nezaupljiv, on 

postane slab zaradi moje slabe zaznave. To je tudi stvarniško, vendar na 

povsem drug način, popolnoma drugače. 
 Ali mi še lahko sledite? 

 

 

 
 

 



Vaja: dobro zaznati mamo 

 

 Naredimo vajo, kako iti v toku z gibanjem duha. Če ţelite, lahko 

zaprete oči. 
Stojimo pred svojo mamo. Malo je oddaljena od nas in mi se ji v 

celoti izpostavimo, dokler je tudi mi dobro ne zaznamo, kot celoto.   

 Vsak ne bo zdrţal te zaznave, kajti v njej se ne spreminja le ona, ob 

tej zaznavi se spreminjam tudi sam. Dobra zanava je ustvarjalna tudi 
zame. 

 In medtem ko se tako izpostavim svoji mami, ko se ji izpostavim z 

ljubeznijo, kar naenkrat pridem do spoznanja, do besede ali kratkega 

stavka, v katerem se je zdruţila ta dobra zaznava. 
 Ko mami rečem to besedo ali ta kratek stavek, njen obraz zaţari. 

Tudi ona se dobro zazna. Sočasno z mojim spoznanjem se je nekaj zgodilo 

tudi v mami. Spremenila se je in jaz tudi. To pomeni iti z duhom. 

 Čez nekaj časa: Na nekaterih obrazih lahko vidim, da vam je dobra 
zaznava uspela. 

Podajmo se na pot naravne mistike. Kajti mistično je vse, kar tukaj 

povem.  Čisto običajno je, čisto naravno. Nič ni nadnaravnega. 

 Mistika pomeni: „Jaz postanem eno.“ Torej, mistični tok je tisti, ki 

zdruţuje. Na primer, ta običajna naravna mistika pripelje otroke nazaj, da 
so skupaj s starši. To je mističen premik, in to kakšen. Zelo globok in 

takšen, ki nas osreči, ki nas v hipu osreči. 

 

 
Slaba zaznava 

 

 Povedal bom še nekaj o slabi zaznavi. Skrb je slaba zaznava. Deluje 

na to, za kar skrbi. Vsaka skrb naredi nekoga slabega in ga oslabi. 
 Starši, ki so v skrbeh za svoje otroke, so v napoto njihovemu 

razvoju. Vsaka skrb deluje proti ljubezni.  

 Ali sem šel predaleč? Ali lahko tudi sami začutite, kakšen je učinek 

zaskrbljenosti? Skrb stoji na poti predvsem gibanju toka duha. Skrb 

namreč pomeni: biti mora drugače. Skrb je nespoštovanje Boga. Vsaka 
skrb je nespoštovanje Boga, najslabše vrste. 

 Ali sem imel sedaj slabo zaznavo? Vse vzamem nazaj. Sam sebe 

moram neprestano prevarjati, da ostajam v preprosti zaznavi. 

 
 

Demonstracija: iti v toku gibanja duha 

 

 Skrivnost pri obliki „iti z duhom dobre zaznave“ je, da v vsakem 
trenutku zaupamo, da je dobro, v vsakem trenutku. Zaradi tega pomeni 

"iti z duhom" tudi, da gremo iz trenutka v trenutek. Samo to. V trenutku 

je navzoče vse. 

Sedaj ţelim v praksi pokazati, kaj pomeni „iti z duhom“, ko imamo 
opravka z neko osebo. 



 Hellinger izbere udeleženca in zanj prikaže multidimenzionalni 

pristop „iti s tokom duha“. 

 Po postavitvi: Tukaj je postal viden tok duha. Tok duha pripelje 

skupaj tisto, kar je bilo ločeno. Ničesar nam ni potrebno vedeti. Ni bilo ne 
problema ne rešitve, vendar se je tok ljubezni kar naenkrat razodel. Sam 

od sebe.  

 Predstavo o jazu ali o individualnosti lahko tukaj pozabimo. Na delu 

je mnogo več. Predvsem so navzoči mrtvi. Oni so navzoči učinkovito. Ko 
nekdo reče: „Moje ţivljenje,“ je to smešno. Vsi ţivimo skupaj. Je bil kdo 

boljši, je bil kdo slabši? Vse je vodila neka višja sila. Smo le prsti na roki 

nekoga, ki nam ostaja skrivnosten.  

 
 

ODGOVORI IN VPRAŠANJA 
 

Dobra in slaba zaznava s pomočjo slik 

 
ŽENSKA: Imam vprašanje, povezano s slabo zaznavo. Kot otrok sem se 

naučila slabe zaznave. Takrat nisem imela nobene moţnosti, da bi se 

odločila za dobro zaznavo, ker sem bila odvisna in nisem imela izbire. 

Moja izkušnja je, da je slaba zaznava v mojem telesu in identična z 

menoj. V svojem ţivljenju sem ţe kot otrok velikokrat doţivljala močno 
depresijo, in sicer skozi zgodbo z mojo mamo. Ţe od nekdaj sem se 

zavedala svoje slabe zaznave, vendar nisem imela izbire. Če bi mi nekdo 

takrat, ko sem bila v globoki depresiji, rekel, da je moja zaznava slaba, bi 

se ubila, saj bi to razumela kot dodatno krivdo. Danes delam kot 
terapevtka. Bojim pa se, da bi ljudem rekla, da se lahko odločijo, kakšna 

naj bo njihova zaznava, saj bo, ko se bodo začeli tega zavedati, najprej 

prišla faza,  tako je bilo pri meni, da se stanje najprej poslabša in šele 

kasneje se lahko popravi. Upam, da je v naravni mistiki tudi ta premik 
naraven, da je najprej izredno boleče zavedati se, da je vsak sam kreator 

svoje slabe zaznave. 

  

HELLINGER:  To si bomo pogledali. Dobra zaznava je v trenutku, 

neposredna. Tudi slaba zaznava je v trenutku, neposredna.  
 Vendar mi razmišljamo zunaj neposrednih slik. Usmerjamo se po 

notranjih slikah. Na primer: imamo spomin na preteklost. Vse to so slike. 

Vse so narejene. O preteklosti ni nobenega vedenja.  So le reakcije na 

nekaj, kar je minilo, in to se kristalizira v notranjih slikah. 
 Povedal bom primer. Neki človek se počuti osamljen. To je tebi 

znano. Torej se počuti osamljeno in ima notranje slike. Ima slike o tem, 

kar se je zgodilo v preteklosti. Tudi slike sedanjosti in slike prihodnosti. Te 

slike povzročijo občutek, občutek osamljenosti. Občutek ojača slike in 
potem postanejo slike resničnost. Vendar so to le slike, ki jih je ustvaril 

sam. 

 Tej ženski: Zapri oči in si predstavljaj te slike. Potem si dovoli, da se 

pojavijo tudi druge slike iz preteklosti, slike, ki tudi obstajajo: o nekom, ki 



je bil s teboj, o nekom, ki se ti je nasmejal, ki ti je nekaj podaril, ki je zate 

skrbel, ki ti je nekaj prinesel, ker je mislil nate. Takšnih slik je veliko. 

Začuti, kako si povezana s tistimi, ki si jih srečala.  

 Lahko si predstavljaš, da nekdo čaka nate, da nekdo ţe dolgo čaka 
nate. In ti greš k njemu, ker si mu nekaj prinesla, mu morda pomagaš, 

mu rečeš, da mu boš tokrat šla na roko in boš povsem neopazno zanj 

nekaj naredila. Takoj si povezana, ves čas. Takoj, ko nekaj za nekoga 

naredim, nisem več osamljen. Ves čas sem povezan. 
 Skozi spremembo notranjih slik in odgovarjajočih dejanj ta stari 

občutek izgine – za vedno. 

Vsa skupina se glasno smeji. 

 Sedaj ste videli učinek novih slik.  
Tej ženski: Dobro, na tvoje vprašanje sem odgovoril. 

 

ŽENSKA: Hvala. 

 
 

Nemir 

 

ŽENSKA: Včeraj ste govorili o nemiru in o Rilkeju. K temu se ţelim vrniti, 

ker pogosto čutim v sebi močan nemir. 
 

HELLINGER:  S teboj bom naredil kratko vajo. Zapri oči. Predstavljaj si 

vrtnico. Gledaš jo in jo zaznaš, popolnoma mirna zaznaš, da je tu.  In 

ostaneš tako osredotočena na vrtnico. 
 Nato se tvoj pogled razširi nad vrtnico, na desno, na levo, v daljavo, 

v bliţino,  v globino, v višino.  Tako ostaneš, vsemu izpostavljena, z 

vrtnico v središču. Potem rečeš sama v sebi, globoko iz svoje duše eno 

besedo: „Da.“ 
 V Dantejevi Boţanski komediji je veliko opisov vrat. Nad enimi stoji 

napis: „Tisti, ki vstopate, pustite upanje zunaj.“ Kam peljejo ta vrata? V 

nebesa. 

Ženska se smeji. 

 Ženski: Sedaj ti gre bolje. 
 Ona prikima. 

HELLINGER:  Nad vrati, ki peljejo k miru, je zapisano: Da. 

 Skupini: Še nekaj za notranjo zbranost. Nekoč sem zapisal kratek 

rek: brez upanja imam vse.  
 O tem moramo premisliti. Brez upanja imam vse. Pozornost je 

popolnoma usmerjena v trenutek. Vsak trenutek je, takoj ko sem vanj 

usmerjen, poln.  

 
 

Da 

 

 Tema današnjega dopoldneva je "iti z duhom". Ţelim, da na to temo 
naredimo še nekaj vaj, ki osrečijo. Ker nas to, da gremo z duhom, vedno 

osreči. 



 Zaprite oči. Pogledamo svojega partnerja ali nekega drugega 

človeka, ki nam je zelo blizu. Dovolimo mu, da nas zazna na dober način. 

In mi na dober način zaznamo njega, takšnega kot je, točno takšnega, kot 

je. Zaznamo njegovo skrivnost, to, kar bo postal, v njem zaznamo globok 
tok duha. 

 Pozabimo staro in kar je bilo. Vidimo ga le v njegovem premikanju 

naprej. Sedaj mu rečemo: „Da.“ Da, točno takšnemu, kot je, brez 

najmanjše ţelje, da bi bil drugačen.  Rečemo mu: „Takšnega kot si, te 
ljubim. Takšnega kot si, se te veselim.“  

 Med vami že vidim vesele obraze. 

 Predstavljajmo si, da naš partner enako reče nam. Soglaša z nami, s 

takšnimi kot smo, s točno takšnimi, kot smo. Pozabi preteklost, vidi našo 
pot v prihodnost, k našemu poslanstvu, k naši izpolnitvi, takšne, kot smo 

in takšne, kot se premikamo proti tej prihodnosti. In nam reče: „Da.“ 

 To je dvakrat da. Za to, kar bo iz tega nastalo, obstaja lep izraz: 

nebesa na Zemlji. 
 To je zaznavanje. Ali naj o sreči na Zemlji povem še kaj? Skrivnost 

sreče je soglašanje. In to veselo soglašanje. V tem soglašanju se pričnejo 

naše oči svetiti. V tej svetlobi je soglasje. 

 Vendar je partner otrok svojih staršev, svoje mame in svojega 

očeta. Rečemo mu: „Tudi tvoji mami pravim da, takšni, kot je. Ljubim jo 
takšno, kot je. Veselim se je takšne, kot je.“ 

 Kaj se zgodi s partnerjem, ko mu to povem? 

 Potem rečem enako za njegovega očeta: „Tvojega očeta ljubim 

takšnega, kot je. Kot tvoj oče je zame največji, ob tvoji mami je on 
najpomembnejši. Ona je največja, najpomembnejša. Med njima stojiš kot 

njun otrok. Vam trem pravim da, takšnim, kot ste. Veselim se vas.“  

Kaj se zgodi s partnerjem? Seveda takoj zaţari.  

Ko nam to kdo reče, takoj zaţarimo. Kar naenkrat se čutimo 
povezani z nečim večjim. 

Vse to pomeni "iti z duhom". Potem je konec z razlikovanji in 

obsodbe se končajo. Vse je del velikega toka, ki sluţi ţivljenju in ljubezni. 

 

 
Da in ne 

 

ŽENSKA:  Kaj se zgodi, če prideta da in ne skupaj?  

HELLINGER:  Če prideta oba skupaj, velja le en. 
Oba se smejeta drug drugemu. 

HELLINGER:  Sem odgovoril na tvoje  vprašanje? 

FRAU:  Ne. 

HELLINGER:  Odgovoril sem nanj. Nekaj bom povedal o vprašanjih. 
Nekateri pridejo sem in imajo vprašanje. Rečejo: „Ali smem zastaviti 

vprašanje?“ Praviloma jim nečem, da ne smejo. Opazujem namreč: čemu 

zastavljajo vprašanje? Ali si ţelijo odgovora ali ţelijo, da podpiram Ne? 

 Zdaj sem odgovoril ţe na dve vprašanji. 
Ženski: Bo tako v redu? 

ŽENSKA: Premislila bom o tem. 



 

 

Natančno 

 
 Povedal bom še nekaj o natančnosti. Natančno pomeni "priti do 

bistva". A ker je bistveno osredotočeno le na določeno točko, je vse, kar 

je okoli nje, izključeno. Tisti, ki ţeli vedeti nekaj bistvenega, ţeli ostati pri 

bistvenem, na točno določeni točki. 
 Natančno stoji v nasprotju z razvojem. Vsak napredek je 

nenatančen,  ker odstopa od natančnega.  

 V psihoterapiji se ţeli pogosto natančno vedeti, kaj je vzrok nečesa. 

Ko se vzrok ugotovi,  se napredek konča. Tok duha je vedno nenatančen, 
ker je vedno nov. Vse, kar je novo, je nenatančno. Mi menimo, da je 

natančno samo tisto, kar je staro. Vendar lahko tudi to kar pozabimo. 

 

 
Duh 

 

HELLINGER nekemu moškemu, ki želi postaviti vprašanje: Je bilo to 

vprašanje?   

MOŠKI:  Moje vprašanje zadeva razvoj tvojega dela. Zakaj zdaj, v prejšnjih 
letih to nenatančno in neimenovano kar naenkrat opisuješ kot duha? 

HELLINGER:  Dobro je, da si na to opozoril. Kakor hitro natančno razumem 

duha, ne razumem ničesar. Verjetno si ţelel povedati prav to. 

 Imamo določene pojme, s katerimi se dobro znajdemo. Ti pojmi so 
bolj ali manj natančni. 

 Obstajajo pa tudi stavri, ki jih nikoli ne moremo razumeti in vendar 

tudi njim pogosto nadenemo ime. S tem izgubimo svojo povezanost z 

njimi. Na primer z imenom Bog. Kakor hitro sem poimenoval, z 
neimenovanim nimam več povezave. 

 Duh je tukaj le opis nekega gibanja, kot bi si ga lahko mislili sami, 

gibanje v smislu, da nekdo misli, na nekaj misli in to misli na tak način, da 

to tudi nastane. 

 Imamo izkušnjo, da lahko to, kar mislimo, tudi uresničimo. Ker mi 
mislimo, je ţe tu. Novo spoznanje, takoj ko se pojavi, ţe deluje. Morda 

ima dolgo prihodnost, vendar takoj začne delovati. 

 Tukaj govorim o toku neke sile, iz katere vse izhaja. Iz našega 

zornega kota resničnosti je to misel. Njo imenujem duh. 
 Vendar nemška (tudi slovenska) beseda duh ni dovolj obširna. 

Obsaja pa angleški prevod. Dala mi ga je Suzi Tucker. Ona to imenuje 

Spirit-Mind. To je obširnejše. 

 Kakor hitro govorim o duhu, kot da bi z njim lahko nekaj naredil, 
sem zgrešil. Dobro, da si to vprašal.  

 

 

 



USTVARJALNA POMOČ 
 

Pomagati z eno besedo 

 

 Obstaja moţnost, da tudi mi ustvarjalno zaznavamo in ustvarjalno 

spoznavamo. Tukaj sem to demonstriral. Če mi nenadoma pride na misel 
beseda, odločilna beseda, potem sem v toku, ki nekaj naredi, takoj. 

Potem se pomoč nekomu omeji na eno besedo. To je vse. Takoj, ko sem 

našel to besedo, teče samo od sebe vse na novo naprej.  

 Naredili bomo kratko vajo. Ampak morda bi najprej pokazal. Ali je 
tukaj kdo s problemom, ki ga ţeli rešiti? 

Javi se neka ženska. 

HELLINGER  tej ženski, ko mu prisede: Zapri oči. 

Po nekaj trenutkih zbranosti: Dve besedi sta. Povedal ti ju bom. Ti 
jih boš sama v sebi ponovila, jima dovolila, da kratko učinkujeta, potem 

pa boš odšla na svoje mesto. Besedi sta: Jaz prihajam. 

HELLINGER:  Še kdo, ki ţeli pogledati svoj problem? 

Neka ženska sede zraven njega. 

HELLINGER: Zapri oči. 
Po nekaj trenutkih zbranosti: Ena beseda je. Imenuje se: Dovolj. 

Hellinger povabi na oder žensko z otrokom. 

Prisede ženska, ki s seboj prinese v ruto povitega otroka. 

Skupini: Ali obstaja še lepši pogled? Ne. 
Ženski: Tebi ni treba zapreti oči. Poglej otroka in mu reci: Moj zaklad. 

Speči otrok se prične opazno premikati, obrne glavo in spi naprej. 

HELLINGER:  Stavek takoj deluje. 

Oba se smejita. 
HELLINGER:  Dobro, v redu. 

Skupini: Na ta način boste sedaj vadili, kako "iti z duhom". 

Zaprite oči in poglejte otroka, lastnega otroka ali otroka nekoga, ki 

vam je blizu. Greste v tok soglašanja, v tok duha. Ste povsem brez 
namena, zgolj ste. Čakate na besedo, eno besedo, na katero čaka tudi 

otrok. Ko pride, jo izrecite otroku. Videli boste njen učinek. To je vedno 

beseda, ki osrečuje. 

Čez nekaj časa: Dobro. 

 Besede imajo vedno dvojni učinek: na tistega, ki mu jih izgovorite 
in, seveda, tudi na vas. Tako se v vas vedno razodenejo premiki v toku 

ljubezni.   

 

 

IZZVENENJE 
 

Prihodnost 

 

ŽENSKA:  Koliko moči ima preteklost, kako močno vpliva na prihodnost? 

In prične jokati. 



HELLINGER:  Dobro, vzel si bom čas. 

Zapri oči. Predstavljaj si to preteklost in se pred njo globoko prikloni. 

Počakaj, da postaneš popolnoma mirna. Potem se vzravnaš in greš počasi 

nazaj, čisto počasi nazaj. Še vedno jo imaš pred očmi, vendar greš počasi 
nazaj. 

Ženska čez nekaj časa  vstane, se vzravna in se vrne na svoje 

mesto. 

 
 

Vaja: izmenjava dosedanjih izkušenj 

 

 Zaznavam energijo v skupini. Nivo energije počasi upada. To je 
posledica tega, da ste v veliki meri neaktivni. Imam predlog. V skupinah 

po štiri izmenjate dosedanje izkušnje in spoznanja s tega seminarja. Dva, 

ki sedita drug zraven drugega, izmenjujeta današnje izkušnje z dvojico, ki 

sedi za njima. Vzeli si bomo nekaj minut časa. 
Če zekaj časa: Ste se odpočili?  

V eni skupini so imeli še potrebo po izmenjavi in drugi so počakali nanje. 

 

 

Naravna mistika 
 

 Pred mnogimi leti sem zapisal pripoved, ki ima dolgo zgodbo. 

Najprej je prišel k meni le prvi stavek, ki sem ga vso leto nosil s seboj. 

Potem sem lahko zgodbo napisal do konca. To je zgodba o naravni mistiki, 
kar sem spoznal šele sedaj. Naslov pripovedi je Nič. 

 

 

NIČ 
Menih, ki je iskal, 

je na trţnici prosil trgovca 

za miloščino. 

 

Trgovec je za trenutek obstal 
in vprašal meniha, ko mu je miloščino izročil: 

„Kako je mogoče, da ti od mene 

prosiš to, kar ti manjka za ţivljenje, 

vendar moreš name, 
 ki ti to dajem,  

in na moj način ţivljenja 

 gledati kot na manjvrednega?“ 

 
Menih mu je odgovoril: 

„V primerjavi z zadnjim, kar iščem, 

je vse drugo videti 

majhno.“ 
 

Vendar je trgovec spraševal naprej: 



„Če obstaja nekaj zadnjega, 

kako bi lahko to, 

kar iščeš in ţeliš najti, 

leţalo na koncu neke poti? 
Kako se lahko nekdo sploh 

odmika od tega zadnjega, in to tako, 

kot da je več od drugih in mnogih, 

in si ga prisvoji zase? 
In kako se lahko obratno 

nekdo odmika proč od sebe  

in je manj od drugih,  

a od zadnjega voden 
ali v njegovi sluţbi?“ 

 

Menih odvrne: 

„Tisto zadnje najde, 
kdor se odpove temu, kar je blizu in 

kar je zdaj.“ 

 

Trgovec je razmišljal naprej: 

„Če obstaja tisto zadnje, 
potem je blizu vsakumur, 

čeprav, 

 tako kot je v vsakem nič 

in kot je v vsakem zdaj, prej in poprej, 
je v tem, kar se nam dozdeva 

in kar ostaja, 

skrito. 

 
V primerjavi z biti, 

ki ga izkusimo kot minljivega in omejenega, 

je nič neskončen, 

kot od kod in kam 

v primerjavi z zdaj. 
Vendar se nam razodeva nič 

v biti 

kot od kod in kam 

v zdaj. 
 

Nič je kot noč 

in kot smrti 

neveden začetek 
in v zdaju le na kratko zamahne pred nami, 

tako kot strela 

pred očmi. 

 
Tako pride to zadnje do nas le 

kot ime 



in ţari 

zdaj.“ 

 

Sedaj menih vpraša: 
„Če bi bila to, kar si rekel, resnica, 

kaj potem še ostane 

zate in zame?“ 

 
Trgovec reče: 

„Za nekaj časa  

nama še ostane 

Zemlja.“ 
 

Nisem vedel, da sem ţe pred mnogimi leti natančno opisal naravno 

mistiko. 

 
 

Povzetek 

 

 Sedaj lahko povzamem, kaj pomeni naravna mistika. Pomeni slovo 

od nebes. In slovo od daljave. Daljava ne obstaja. Daljava nam je blizu. 
 Na primer, če ţelimo iskati Boga, - obstajajo tako imenovani iskalci 

Boga - kam gredo ti? Proč od sebe. Tisti, ki gre od sebe stran, gre stran 

od tistega zadnjega, kar se razodeva v njem samem. Le v nas samih je 

dosegljivo tudi tisto zadnje, ker je tam, v celoti je tam. In to ima svoje 
posledive: polna pozornost v tem sedanjem trenutku, zdaj. Potem 

postanemo v sebi eno, eno s tistim zadnjim, eno zdaj, in z zadnjim 

postanemo eno v enem toku. Kajti kakorkoli se mi premikamo z njim v 

resonanci, se premika on skozi nas in z nami. Gibanje tega toka je vedno 
gibanje ljubezni. Vendar je to čista ljubezen, brez Jaza. Povezana je z 

gibanjem toka, ki je enako pozoren do vseh: do vsakega človeka in tudi 

do nas. Gibanje tega toka je popolnoma mirno. Nima nobenih ciljev. 

Vedno se premika proti novemu. Tako lahko tudi svojo ljubezen do drugih 

ljudi izkusimo kot novo, novo v vsakem trenutku in  vsakem trenutku 
srečno. 

 

 

PRAVILA USPEHA 
 

Uspehi 

 

 Naši uspehi so posledica določenega doseţka, s katerim nam je 
uspelo nekaj dobrega. Ta doseţek je okronan z uspehom, še posebej, če 

smo bili na tekmovanju prvi. Takšni uspehi nam zagotavljajo častno 

mesto. Z njimi smo postali najboljši. 

 Za kaj gre pri teh uspehih? Za čigavo priznanje? Moški je z njimi 
dobil prvo besedo. Zanj je krona njihovega uspeha naklonjenost ţenske, 



morda celo naklonjenost večih ţensk. Toda pred vsemi priznanji je 

priznanje ene posebne ţenske: materina naklonjenost in ponos. 

 Ta spopad za uspeh se dogaja globoko na ţivalski ravni, to pomeni, 

na osnovnem nivoju vsega ţivega, na katerem gre za dajanje ţivljenja 
naprej s strani najboljših. Tukaj je uspeh ţenska. Ona si zase pridobi 

najboljšega. Njena naklonjenost je najboljše plačilo za uspeh. Dobro dene 

predvsem njej in njenim otrokom. 

 Kdo je tisti, ki podeli krono? Koga v naših najglobljih občutkih 
predstavlja navdušena publika in koga predstavlja tisti, ki nas okrona kot 

najboljšega? V občutku sreče predstavlja mamo. Zanjo je sin naredil 

najbolje, kar je znal. 

 Obratno je to pri ţenskah oče. S svojim uspehom si hčere pridobijo 
njegovo naklonjenost  in dobijo izkušnjo, da jih je oče okronal. 

 Če pogledamo s te strani, je borba za uspehe le otroška igra. 

Zatorej se ta igra s koncem otroštva in mladosti tudi konča. 

 Kasnejši uspehi, na primer v poklicu, sluţijo ţivljenju na odrasel, 
zrel način. Druţinam zagotavljajo ţivljenje. Najprej lastni druţini, pri 

velikih uspehih pa je ta v prid tudi ţivljenju mnogih drugih druţin. Krona 

teh uspehov je blagostanje odraščajočih generacij. Zmagajo številni 

hkrati. 

 Kdo je lahko tukaj najboljši, razen skozi številne svoje otroke, če 
so pri bistvenem, pri dajanju ţivljenja in v skrbi za novo, odraščajoče 

ţivljenje vsi enako uspešni? Pri tem uspehu so bili vsi, kjer koli se je 

posrečil, enako dobri, nihče ni bil boljši. 

 V širšem okviru so uspehi vse, kar sluţi napredku, vse, kar olajša 
ţivljenje številnih ljudi, kar ga polepša in obogati. Ti uspehi imajo pogosto 

visoko ceno. Novi napredki lahko popravijo tudi omejujoče in nevarne 

izrastke prejšnjih uspehov. Vsak uspeh pa predstavlja vedno tudi 

tveganje. 
 Kaj so največji uspehi človeštva? Vse, kar sluţi miru in ljubezni. To 

so duhovni uspehi, ki presegajo mnogo tistega, kar je ločevalo ljudi in 

narode. 

 Tudi oni imajo svojo ceno. Zahtevajo slovo od naših predstav o 

dobrem in zlu, o izbranih in zavrţenih, o nadrejenih in podrejenih. 
Zahtevajo slovo od naši slik in predstav o Bogu. 

 Ti uspehi so poniţni in človeški. To so uspehi ljubezni, obširne 

ljubezni. Nebesa pripeljejo ponovno nazaj na Zemljo in obetajo globoko 

srečo, srečo, ki jo delimo z mnogimi, srečo, ki je dostopna prav vsem. 
 


