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Aktualna pomoč v življenju  

april 2011 

 

Dragi bralci, 

ali ste že čakali na novo izdajo Aktualne pomoči za življenje? Prinaša vam kopico novih vpogledov 

na zelo širokem področju. V tem mesecu sta veliki petek in velika noč.  Zato boste v tej izdaji 

našli razmišljanja, ki vodijo naprej in nas rešijo marsikaterega bremena.  

 Ko pišem Aktualno pomoč v življenju,  včasih brskam tudi po stari skrinji zakladov. V 

njej se skrivajo tudi taki, ki že dolgo čakajo, da bi pokukali na svetlo. Tako sem ob pisanju te 

izdaje naletel na zapiske iz seminarja iz leta 2001, ki sem ga namenil otrokom iz sirotišnic in 

njihovim skrbnikom.  Ko sem jih prelistoval in prebiral, sem naletel na marsikatero dragocenost, 

ki nam kot otrokom in kot staršem odpira oči za povezave, ki nam v mnogih pogledih pomagajo 

naprej. Takšnih zakladov ne smem obdržati le zase. S to izdajo dajem nekatere izmed njih naprej. 

Smejo vas tudi nasmejati. 

            Vaš 

             Bert Hellinger 

 

Pomlad 

Spomladi se narava prebudi iz svojega zimskega spanca in skupaj z njo tudi mi. 

Oddahnemo si in se veselimo bogatega rodovitnega časa, ki nas čaka, predvsem v 

naši odnosih in v naši ljubezni. Kakšno obilje! 

 

Veliki petek in velika noč 

Jezus in Kajfa 

(Iz knjige: Die Liebe des Geistes) 

 

Predopomba 

 Na kongresu v Lyonu so me prosili, da eno popoldne posvetim temu, da spregovorim in 

pokažem, kako se ponovno povežemo in pomirimo z našimi predniki. Že dolgo časa sem vedel, 

da izključitev družinskega člana na usoden način vpliva na življenje družine in pogosto deluje 

tudi preko stoletij.  
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Izmael in Izak 

 V mislih imam izključitev Izmaela, Abrahamovega prvorojenega sina, z namenom, da se 

je naredilo mesto njegovemu drugemu sinu Izaku, in morda prav  je s tem povezana izključitev 

židovskega naroda s strani drugih narodov vse do današnjih dni. Izključitev je na nek način 

pokora za krivico, ki se je zgodila Izmaelu in njegovi materi Hagari. Mislim pa tudi na konflikt 

med Izraelom in njegovimi arabskimi sosedi, ki se imajo za Izmaelove potomce. Kot tudi sicer,  

ko je na tak ali drugačen način družinski član izključen, bi imelo globoko v duši obeh narodov 

zdravilen učinek, če bi bil izključeni in njegovi potomci ponovno sprejeti v skupnost te družine in 

sicer na pripadajoče jim prvo mesto. 

Kajfa in Jezus 

 Podobno je z žalostno zgodovino Židov pod kristjani in s tem povezanim ter še danes 

navzočim antisemitizmom pri kristjanih. Tudi tu ima ta konflikt v mojih očeh svoj začetek v 

daljni preteklosti. Je nadaljevanje konflikta med Kajfo in Jezusom oziroma med tistimi, ki so se 

čutili pripadni Kajfi in s tem židovstvu, ki ga je Kajfa predstavljal in branil, ter tistimi, ki so 

postali privrženci Jezusa. Čeprav pripadata oba isti družini in sodijo kristjani po rangu na drugo 

mesto, so se sami postavili na prvo mesto. Pri tem je potrebno vedeti, da je bila izključitev 

obojestranska. 

 Že dalj časa imam občutek, da bi morali konflikt med Židi in kristjani pogledati in rešiti 

najprej tam, kjer je nastal: med Jezusom in Kajfo. 

 

Duhovna pot spoznanj 

 Dolgo sem razmišljal o tem, kako bi globine in daljnosežnosti tega odnosa postale 

vidne. Vendar mi je bilo že od vsega začetka jasno, da leži razumevanje tega odnosa onstran 

mojih osebnih zmožnosti. Še zlasti, ker moramo premike tega toka, pa čeprav so nam videti še 

tako nezaslišani, priznati kot premike v toku duha. In sicer kot premike v toku, ki je pozoren do 

vseh in ki ločene na koncu ponovno združi. 

 Pri duhovnih postavitvah družine lahko te premike toka doživimo, ker postanejo vidni. 

Onstran naših dosedanjih predstav in tudi onstran našega obžalovanja in ugovorov zaženejo 

bistvene premike. Vodijo nas na pot spoznanj, po kateri do sedaj še nismo hodili.  

 V tem smislu sem tvegal in v Lyonu pred številčnim občinstvom izbral predstavnika za 

Jezusa in predstavnika za Kajfo, ju postavil drugega  proti drugemu in potem popolnoma zaupal 

premikom toka stvarnika. 
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 Seveda si tega ne bi upal kar tako, sam od sebe. Ko sem se notranje pripravljal na ta 

seminar, mi je bilo jasno dano to ime. Tako jasno, da sem moral svoje strahove pustiti za seboj in 

se v vsakem pogledu popolnoma predati toku duha in mu dovoliti, da me vodi.  

 Tako je prišlo do naslednje postavitve,  katere potek bom opisal po korakih. 

  

Postavitev 

 Pri duhovnih postavitvah je dovolj že, če se predstavniki preprosto postavijo in kar 

naenkrat jih zaobjeme tok, da v postavitvi nezadržno naredijo in pokažejo to, kar odraža 

situacijo osebe, ki jo predstavljajo. 

 Izbral sem torej predstavnika za Jezusa in predstavnika za Kajfo.  Kajfa je bil veliki 

svečenik, ki je Jezusa obsodil na smrt in ga za usmrtitev na križu prepustil Ponciju Pilatu, ki je 

ukazal in izvršil usmrtitev. 

 Ko sem poiskal in našel prostovoljca za Jezusa in Kajfo, sem ju v določeni oddaljenosti 

postavil drugega nasproti drugemu. Potem smo se skupaj popolnoma prepustili vodenju duha. 

 Predstavnik Jezusa je bil od vsega začetka popolnoma osredotočen na predstavnika 

židovskega visokega svečenika. Ni se vedel ne kot nasprotnik ne kot žrtev, temveč kot nekdo, ki 

pripada, brez očitkov in brez zahtev. Prijazno je gledal predstavnika Kajfe z odprtimi rokami, 

vendar se ni premikal. Bil je tam in do njega pozoren. 

 Predstavnik visokega svečenika je stisnil pesti, stopil proti Jezusu in ga z nogo sunil v 

prsi. Vendar se Jezus ni umaknil. Še naprej je prijazno stal.  Kajfa je ponovno stopil do Jezusa, ga s 

pestmi udaril po prsih in ga poskušal izriniti in odriniti proč. 

 Jezus je ostal v enaki pozorni in prijazni drži, ne da bi se na vse to odzval ali se želel 

ubraniti. Tam je stal z odprtimi rokami. 

 V tem trenutku sem posegel. Pomislil sem na stavek iz Matejevega evangelija, ko je 

smrti željna množica položila Pilatu na jezik stavek: „Njegova kri bo tekla po nas in naših 

otrocih.“ Ali je bil ta stavek resnično izrečen ali pa izvira od pisca tega evangelija, ni pomembno. 

Če pogledamo usodo židovskega naroda pod kristjani, potem opisuje ta stavek to, kar je postalo 

resničnost, in zagotovo je k temu pripomogel ta stavek. 

 Da sem predstavniku visokega svečenika pokazal posledice njegovega vedenja, sem 

štirim predstavnikom Židov, ki so bili preganjanih s strani kristjanov in od njih umorjeni, rekel, 

naj med njim in Jezusom ležejo na tla. Predstavljali so milijone žrtev od takratnih časov naprej, 

katerih smrt je nenazadnje tudi posledica Kajfinega vedenja do Jezusa. 

 Posledice tega posega na Kajfinega predstavnika so bile presenetljive.  Njegova agresija 

je v hipu izginila. Umaknil se je, vendar ne da bi pogledal mrtve. Gledal je le Jezusa. A je Jezus 
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gledal mrtve. Čez nekaj časa je tudi Kajfa pogledal mrtve. Šel je na kolena, se sklonil k njim in 

glasno zaihtel. 

 Predstavnik Jezusa je še naprej ostajal prijazno pozoren do Kajfe. Sedel je na tla, gledal 

Kajfo, iztegnil roko in mu jo ponudil. 

 Čez nekaj časa se je Kajfov predstavnik ulegel na hrbet in položil svojo glavo na trebuh 

enega izmed mrtvih.  Iztegnil je svoje roke, jokal in neomajno premikal ustnice, kot da bi želel 

nekaj reči ali zakričati, vendar brez glasu in brez besede. Moja slika je bila, da tudi on visi na 

križu. Malo pozneje se je z enim prstom dotaknil Jezusove roke, vendar jo je ponovno umaknil. 

 Potem, malo pozneje, se je trudil, da bi mrtvi vstali, kot da bi jih skušal pripeljati nazaj v 

življenje. Jezus se je od njega in mrtvih umaknil. Na drugi strani je sedel na tla, s še vedno 

razprtimi rokami in s sklonjeno glavo. Na tej točki sem postavitev prekinil.  

 Postavitev je trajala tričetrt ure, ne da bi bila izgovorjena beseda.  

 

Naknaden razmislek 

 Kakor koli gledamo na te premike, zagotovo je, da niso mogli priti iz predstav 

predstavnikov. V njih je deloval tok duha. Kot vsi premiki v tem toku, ki predstavnike vodijo 

onstran njihovih predstav, so tudi ti služili ljubezni. Služili so preseganju nasprotij med kristjani 

in Židi in s tem miru. 

 

Velika noč 

(Večinoma iz knjige: Geführt) 

 Pred veliko nočjo sem bil v Argentini. Ko sem se zjutraj zbudil, sem začutil, da moram 

napisati besedilo. Kaj, še nisem vedel. Nenadoma mi je prišel na misel naslov. Prestrašil me je, 

kajti nisem vedel, kam me bo popeljal. Naslov je bil  Slovo od boga. 

 To besedilo sem pisal s strahom in trepetanjem, ne sluteč, kam me bo popeljalo. Torej, 

počasi sem začel s prvim stavkom. Od tam naprej sem bil voden besedo za besedo, ne da bi 

vedel, kam.  Na koncu se je pokazalo, da sem napisal besedilo  o slovesu od boga mrtvih. 

 Na velikonočno nedeljo sem o tej temi govoril na seminarju pred več kot 250 

udeleženci in se pri tem nisem navezoval na nič konkretnega iz tega besedila. Govoril sem neko 

drugo besedilo, pa vendarle sem čutil, da sem v enakem toku in da me vodi v isto smer. 

 Upam si reči, da je velika noč predvsem naše vstajenje iz božjega groba, iz groba tistega 

boga, ki nas vleče k mrtvim in ki se navkljub vsem zatrjevanjem, da ni tako, razodeva kot bog 

mrtvih.  
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Vstajenje 

 Kaj se je zgodilo na seminarju? Vprašal sem, kdo v skupini ima problem, za katerega 

lahko pogledam, kje je rešitev. Veliko udeležencev je dvignilo roke. Enega med njimi sem izbral, 

kot da bi me vodilo neko notranje gibanje toka, gibanje nekoga, ki ga nisem ne poznal ne karkoli 

o njem vedel. 

 Razložil mi je nekaj splošnega, nekaj, kar mi ni povedalo veliko. Zatorej sem ga prosil, 

da se preprosto postavi. V trenutku sem dobil navdih, da položim predenj zvit tepih in ga prosim, 

da stopi preko njega naprej. 

 Z majhnimi koraki se je neverjetno počasi približeval tepihu, kot da bi stopal do meje, ki 

si je ne upa prestopiti. Na določeni razdalji se je ustavil in neomajno gledal v tepih. Rekel sem 

mu, naj preko tepiha pogleda v daljavo. 

 To mu je le kratko uspelo. Potem je storil prav nasprotno.  Pred tepihom je pokleknil. 

Naenkrat mi je bilo jasno, da predstavlja tepih nekoga, ki je mrtev, preko katerega si ne upa 

stopiti in oditi naprej. Prosil sem ga, naj ponovno vstane in odide preko tega mrtvega naprej v 

prihodnost. Ko mu je to uspelo, si je globoko oddahnil. Vprašal sem ga, kako mu gre. Odgovoril 

mi je: „Zelo dobro.“  Poslal sem ga nazaj na njegovo mesto. 

 

Ozadje 

 Kasneje sem izvedel, da je moški kirurg in da mu je eden izmed kolegov, medtem ko mu 

je operiral slepič, na operacijski mizi umrl. Od tega dogodka se je njegovo življenje spremenilo. 

Ni moglo naprej. 

 Njegova žena, ki je bila tudi na seminarju, je čez nekaj dni udeležencem seminarja 

povedala, da sta se moževo in njeno življenje ter njun odnos nenadoma popolnoma spremenila. 

Vstala od mrtvih. 

 

Naše vstajenje od mrtvih 

 Po tej postavitvi sem udeležencem naročil, naj vadijo v majhnih skupinah. Naj 

posamično stopijo preko meje mrtvih in na ta način tudi sami vstanejo od mrtvih. 

 Besedilo, ki sem ga moral zapisati tisto jutro, je mene in mnoge druge pripravilo na to 

izkušnjo vstajenja in to na način, ki je bil tudi zame nepredvidljiv. Tako jaz kot tudi udeleženci so 

bili tako pripravljeni na izkušnjo, ki smo se ji prepustili in izkusili, da nas vodijo višje sile – v 

službi življenja. Številnim starim slikam o Bogu je bila odvzeta njihova moč in dovoljeno nam je 
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bilo vstati od mrtvih, od boga mrtvih, k tistemu živemu bogu, ki pravi: „Poglej, vse sem naredil 

na novo.“ 

 Sledi besedilo, kot sem ga tisto jutro zapisal. 

 

Slovo od Boga 

 Ali se od Boga lahko poslovimo? Ali to smemo? Kaj bo potem še ostalo od nas? Koliko 

generacij je vendar z vso gorečnostjo molilo k njemu! Koliko se ga je balo! Koliko mu jih je 

žrtvovalo svoje življenje! Kako veliko se jih je želelo z njim pomiriti in mu milostno pritrditi! 

Koliko globokočutnih pesmi, ki nam še danes sežejo do srca, so mu zapeli! Koliko mogočnih 

stolnic so mu zgradili, da bi se v njih pred njim zbirali in ga slavili! 

 Če se poslovimo od njega, kam bomo prišli? V kakšno osamljenost? V kakšno praznino? 

 Vendar je slovo od Boga le slovo od slik, ki so človeške, samo človeške. To je slovo od 

občutkov, ki izvirajo še iz našega otroštva. Te slike obudijo občutke vzvišenosti in nas popeljejo s 

seboj v vdanost  in pobožnost.  A občutki, v katerih se v teh slikah izgubimo, so le otroški občutki 

in nedolžne otroške želje. Zaradi njih smo majhni in ostanemo majhni, izgubljeni preplašeni, 

zapuščeni, ogroženi.  To so občutki strahu in trepeta. 

 Kako in kdaj najgloblje izkusimo te občutke, nam nepopisno zastrašujoče? Ko si 

predstavljamo, da bi s poslovili od teh slik Boga, da bi se za vedno od njih poslovili. Kajti, kaj nam 

takrat preostane? Tudi če se tega Boga bojimo, ga imamo. 

 Brez njega - kam bomo izgubljeni? Brez njega - koliko ljudi bomo izgubili? Brez njega -  

prepuščeni sami sebi, osamljeni in prazni? 

 Predstavljajmo si skrivnost, ki je v nas, ki nas v vsakem trenutku drži v življenju takšne,  

kot smo. Predstavljajmo si skrivnost, ki ostaja pozorna do nas, ker si nas želi točno takšne, kot 

smo: brez ene obsodbe, zaradi katere bi se vedla, kot da bi se lahko nekaj v nas od nje ločilo in 

odšlo v smer, ki vodi stran od nje. 

 To skrivnost občutimo kot stvarniško silo v nas, v vsem, kar nas pusti, da smo tu in od 

nje neposredno vodeni, pusti, da se premikamo (a ne na zunaj, temveč znotraj nas) in nas 

stvarniško vsak trenutek nosi s seboj v večni, vedno znova nov: „Naj bo.“ 

 Ali ta sila dopušča, kadar nas vzame s seboj v to gibanje, slike, ki nas učijo strahu? Ali ni 

za nas vsak trenutek najvišja možna izkušnja ljubezni? Ali ni ravno predaja tej skrivnosti 

pravzaprav najgloblja življenjska izkušnja? 

 Vendar je tudi to, kar poskušam tukaj opisati in nakazati, le slika, človeška slika. Kaj 

nam sploh še preostane, za kar bi se lahko prijeli? Nič. Le čista noč in praznina. 
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 Ona je tu in je ni. Privlači nas, ne da bi jo dosegli. V njej vstanemo od mrtvih, neskončni, 

prazni, do zadnjega čisti, brez imena, brez gibanja, neskončno mirni, pobožno mirni, luč od luči, 

ponovno svetleči, prosojni, sijoči od njenega sija, odmev stvarnika, brezmejno čisti, neskončno 

eno. 

 

 

 

 

 

Zgodba 

Preobrat 

(V večjem delu iz knjige: Moje zgodbe) 

Otrok se rodi v svojo družino, svojo domovino in kulturo in že kot otrok ve, kdo je njegov 

vzgled, njegov učitelj, njegov mojster ter  v sebi čuti globoko hrepenenje, da bi postal in bil tak 

kot on. 

Pridruži se enako mislečim, dolga leta živi pod strogo vzgojo in sledi svojemu vzorniku, 

dokler ne postane, misli, govori, čuti in želi tako kot on. 

Vendar mu ena stvar, tako občuti sam, še manjka. Poda se na dolgo pot, da bi nekje v 

skrajni samoti morda prestopil tudi tisto zadnjo mejo. Pride mimo starega vrta, ki je že dolgo 

zapuščen. Cvetijo le še divje vrtnice, visoka drevesa pa vsako leto obrodijo sadove, ki 

nespoštovani padejo na tla, ker jih nihče ne želi. Za vrtom se prične puščava. 

Hitro ga obda neznana praznina. Zdi se mu, da je vsaka smer enaka in tudi slike, ki jih za 

trenutek zagleda pred seboj, prepozna kot prazne. Pešači, kamor ga nosijo noge, in ko že zdavnaj 

ne zaupa več svojim čutom, zagleda pred seboj izvir.  Voda vre iz zemlje, a kmalu ponovno 

ponikne. Vendar kamor seže voda, se puščava spremeni v raj. 

Ko se razgleda, vidi prihajati dva tujca. Tudi onadva sta sledila svojemu vzorniku, dokler 

nista postala kot on. Tudi onadva sta se podala na dolgo pot, da bi v samoti puščave morda 

prestopila še tisto zadnjo mejo. In tako kot on sta tudi onadva našla izvir. Skupaj so se priklonili, 

pili isto vodo in verjeli, da so že skoraj na cilju. Potem so si povedali imena: „Ime mi je Gautama, 

Buda.“ „Meni je ime Jezus, Kristus.“ „Meni je ime Mohamed, prerok.“ 

Prišla je noč in nad njimi so kot nekdaj od neznansko daleč sijale zvezde. Vsi so 

obmolknili in eden od trojice je začutil, da ni bil svojemu vzorniku še nikoli tako blizu. Bilo mu je, 

kot da bi lahko za trenutek zaslutil, kako mu je šlo, ko je vedel: nemoč, ponižnost.  In kako bi mu 
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bilo, ko bi izvedel tudi za krivdo. Potem je v sebi zaslišal njegov glas: „Samo če me boste lahko 

pozabili, bom našel svoj mir.“ 

Porodilo se je vprašanje: Bo lahko presegel svojega vzornika, če bi svoja globoka 

spoznanja oznanil drugim? Ali mu  bo morda pred nečim neskončnim v vsakem smislu enak? 

Naslednjega jutra se je obrnil in ušel iz puščave. Ponovno je njegova pot vodila mimo 

zapuščenega vrta, dokler se ni vrnil do svojega vrta. Pred vhodom je stal star možakar, kot da bi 

čakal ravno nanj. Rekel je: „Kdor se je vrnil od tako daleč kot ti, ta ljubi vlažno zemljo. Ta ve, da 

vse, kar zraste, tudi umre in hrani.“ „Ja,“ je odgovoril,  „soglašam z zakoni Zemlje.“ In jo je pričel 

obdelovati. 

 

Duh 

Iti z duhom 

Kaj pomeni „iti z duhom“?  Opazimo lahko, da je vse, kar se dogaja, posledica dela neke 

duhovne sile. V našem telesu na primer se dogaja vsako sekundo na milijone duhovnih procesov, 

procesov, ki so smiselni in vodeni. V vsaki sekundi in v vsakem pogledu delujejo smiselno in 

skupno. Vendar se mi tega ne zavedamo.  

 Tako se tudi povsod okoli nas dogaja nekaj, kar vodi neka duhovna sila, in to ista sila. Ne 

moreta biti dve različni, ki si stojita nasproti. Vse je smiselno medsebojno usklajeno. Če mi to 

želimo ali ne, smo tudi mi del tega toka. Tudi takrat, ko menimo, da smo nekaj naredili narobe, 

nas vodi ta isti tok.  

Premiki tega toka niso vedno pravilni v smislu, da so tudi dobri. So večplastni, tudi 

nasprotujoči so si in se gradijo na nasprotjih. Nasprotja, to kar si stoji nasproti, prav tako služi 

razvoju. 

 Vprašanje je, če lahko zavestno pridemo v resonanco z gibanjem tega toka duha. 

 

Soglasje 

Kaj pomeni priti zavestno v resonanco s tem tokom?  Premiki v resonanci so premiki, ki 

soglašajo. Duh, ki si jih izmisli, soglaša s tem, kar si je izmislil. In mi pridemo v resonanco s tem 

tokom, če tudi mi soglašamo z vsem, takšnim, kot je, točno tako, kot je. Torej da na primer 

soglašamo sami s seboj, s takšnimi, kot smo, brez želje, da bi bilo nekaj v nas drugačno, kot je.  

Kakor hitro imam željo, da bi bilo nekaj drugače, se vedem, kot da bi bil sam ta duh. 

Mislim, kako bi moralo biti in menim, da mora tako biti. Postavim se na mesto tega duha, ker 

želim nekaj spremeniti. 
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Če o tem natančno razmislimo, je to nekaj čudnega. Ampak takšni smo. Vsaka obsodba v 

smislu, da je nekaj dobro ali da je slabo, je vzvišena do gibanja tega toka. Za ta tok ni nič dobro in 

nič slabo. Vse je le tukaj in takšno, kot je, je smiselno. Torej zavestno stopiti s tem duhom, 

pomeni, soglašati z vsem, s takšnim, kot je. 

 

Vzgoja otrok 

Nekdo me je vprašal, kako bi lahko spoznanja o gibanju toka duha uporabil pri vzgoji 

otrok. 

Mamino srce ve, kaj otrok potrebuje, in to naredi. Ko pa bo prebrala knjigo, kako in kaj je 

treba narediti, potem bo naredila narobe. 

 Ko sem bil v Južni Afriki, sem bil za veliko noč v hotelu na obali. V restavracijo je prišel 
par belcev, mož in žena s svojim otrokom, ki je kričal. Starša nista vedela, kaj naj naredita, in bilo 
ju je sram. Domačinke, ki so stregle kot natakarice, so stale v kotu in se smehljale. Minilo je nekaj 
časa in ena od domačink se je približala, fantka dvignila, ga malo stresla in ga ponovno posedla 
na stol. Potem je fantek v miru pojedel svoj zajtrk. Vedele so, kaj je treba narediti, ker so bile v 
resonanci. 

To je pravilo pri vzgoji: soglašamo z otrokom, s takšnim, kot je, s točno takšnim, kot je. In 

soglašamo z njegovim posebnim poslanstvom. To poslanstvo je drugačno, kot si to misli mama. 

Vsakdo ima svoje poslanstvo. 

 

ŽENSKA :  Kaj to pomeni v primeru družbenih nalog? 

HELLINGER :  Otroka moramo vzgojiti tako, da bo v družbi lahko živel. To je naloga in zahteva. Če 

želimo otroka osvoboditi od njegovih nalog v družbi, bo postal nesposoben za življenje. Kar 

pripada družbi, moramo oblikovati zanjo. Torej, udobno življenje ni polno življenje. Polno 

življenje je več. 

Nekoč sem imel seminar in k meni je sedla ženska z majhnim otrokom. Otrok je sedel 

naslonjen na njen trebuh. Rekel sem ji: „Poglej nad otroka v daljavo, proč od otroka v daljavo.“  

Naredila je to. Otrok se je obrnil k meni in se mi nasmehnil. Takoj mu je šlo bolje. To je dobra 

metoda za mame. Pogledajo nad svojega otroka na nekaj večjega. Potem si lahko otrok oddahne. 

 

Pomagati 

Stavki, ki razrešujejo 
 

Ženska z rakom na dojki  svoji mami, ki želi slediti v smrt svojemu prvemu možu, padlemu med 
vojno: 
Prosim, ostani in blagoslovi me, da ostanem. 
 
Ista ženska mrtvemu možu svoje mame,  tako da kaže na svojega očeta: 
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On je moj oče. 
On je pravi zame.  
Z drugimi nimam nič. 
 
Medtem ko kaže na svojo mamo: 
Ona je moja mama. Ona je prava zame. 
Prosim, bodi prijazen, da ostanem pri svojih starših. 
 
Ženska z rakom na dojki  svoji zgodaj umrli starejši sestri, tako da se globoko pred njo prikloni: 
Draga sestra! Ti si prva, jaz sem druga.  
Kot svoji starejši sestri ti poklanjam spoštovanje. 
Nekaj časa bom še ostala, potem umrem tudi jaz. 
Bodi prijazna, če še malo ostanem. 
 
Ta ženska svojemu sinu: 
Malo bom še ostala in veselim se, če boš ostal. 
V tebi spoštujem in ljubim tudi tvojega očeta.  
 
Ta ženska svojemu možu, od katerega se je ločila: 
Žel mi je.  
 
Sin te ženske mrtvim iz družine njenih staršev, tako da se pred njimi prikloni. 
Prosim, bodite prijazni, če ostanem. 
------------------------------ 
 
Moški, ki mora zastopati maminega prijatelja, svojemu očetu: 
Ti si moj oče. 
S prijateljem moje mame nimam nič. 
Ti si pravi zame in jaz sem tvoj pravi otrok. 
 
In mami, tako da kaže na očeta: 
On je moj oče. On je pravi zame. 
S tvojim prijateljem nimam nič. 
 
Ta moški, tako da poklekne pred očetom: 
Oče, moje globoko spoštovanje. 
Ti si velik. Jaz sem majhen. 
Ti daješ, jaz jemljem. 
Ljubi moj oče. 
------------------------------ 
 
Ženska z dedno boleznijo svoji mami, ki trpi za isto boleznijo: 
Draga mama, vzamem za polno ceno. 
Vredno je tega. 
Vzamem za to ceno. Toliko mi je vredno. 
 
In  tako, da se pred mamo do tal prikloni: 
Mama, moje globoko spoštovanje. 
 
Hči svoji mami, namesto katere želi prevzeti bolezen: 
Mama, od tebe vzamem vse za polno ceno. 
Spoštujem te kot svojo mamo. 
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Ti si prava zame. 
In jaz sem tvoj pravi otrok. 
 
Ko ta hči s tem ne more popolnoma soglašati, se pred mamo in staro mamo globoko prikloni in 
reče: 
Moje globoko spoštovanje. 
 
Potem reče mami: 
Ljuba mama, raje umrem jaz kot ti.  
 
Potem reče ta ženska svoji mami: 
Mama, prosim, ostani. In blagoslovi me, če ostanem. 
Ljuba mama, midve.  
 
Potem reče njena hči njej: 
Ljuba mama, prosim, ostani. In blagoslovi me, če tudi jaz ostanem. 
 
Ženska, ki je zbolela z rakom na dojki, svojemu možu, ki mu je naredila krivico: 
Žal mi je. 
Z ljubeznijo ti zaupam najine otroke.  
 
Ta ženska svoji mami, ki je naredila samomor: 
Ljuba mama, blagoslovi me, če še malo ostanem. 
 
Mož tej ženski: 
Ostani. 
 
Ženska, ki je življenjsko nevarno zbolela, smrti: 
Prihajam. 
 
Ženska sestri svoje mame, ki je umrla kot majhen otrok, ker je niso sprejeli: 
Ljuba teta, puščam te pri tvojih starših.  
 
Ta ženska svoji mami: 
Puščam te pri svoji mami, kakršne koli bodo posledice. 
Jaz bom ostala pri svojem očetu.  
 
In potem ponovno svoji teti: 
Ljuba teta, v mojem srcu dajem mesto tudi tebi. 
 
Potem se ponovno postavi zraven svojega očeta in reče teti: 
Jaz bom ostala. Tukaj je moje mesto. 
 
Potem ponovno svoji mami: 
Ljuba mama, jaz bom ostala tu. Tukaj je moje mesto. 
Od tebe vzamem vse. 
------------------------------------ 
Ženska svoji stari mami, ki je umrla pri porodu, potem ko se je pred njo priklonila: 
Ljuba babica, dobro je šlo naprej. 
Poglej, to je moja družina. 
Glej prijazno na vse nas. 
------------------------------------ 
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Moški maminemu očetu, ki je izginil med vojno: 
Ljubi dedek. 
 
Njegova mama svojemu očetu: 
Zelo si mi manjkal. 
----------------------------------- 
Starši zgodaj umrlemu prizadetemu otroku, za čigar nesrečo se čutijo soodgovorni: 
Moj ljubi otrok.  
Žal mi je.  
 
Ta starša drug drugemu: 
Žal mi je. 
In zdaj bova nosila skupaj. 
 
 
Otroci s težko usodo 
 

Druga moč 

Številni otroci in mladostniki so obremenjeni s svojo usodo in z doživetji iz otroštva, 

predvsem tisti, ki so končali v domu. Nekateri so izgubili svoje starše, drugi so bili odpeljani v 

dom ali pa doma za njih ni bilo prostora – iz katerega koli razloga že.  

Potem nastopijo usode, ki bolj ali manj tiščijo. Nekateri s tem živijo lažje, drugi težje. 

Težava je, da usodo gledamo preveč od blizu. Otrok gleda svojo mamo in očeta, ki ju morda sploh 

ne pozna. Gleda ju in je nanju morda jezen. Pogreša ju, žalosten je, včasih tudi razdvojen. Če 

ostane v tej povezavi na način otrok k staršem, starši k otroku, bo prišlo do napetosti.  

Ta pogled lahko razširimo. Starši in otroci: kaj že to pomeni? To pomeni, da so otroci od 

teh staršev, ki so jim bili določeni, prejeli življenje. Nimajo drugih staršev razen njih. Zaradi tega 

so oni najboljši starši, edini možni in potem takem edini pravi starši.  

Razmisliti moramo o tem, od kod prihaja življenje, ki so ga starši podarili naprej. Oni so 

ga prejeli od svojih staršev in njihovi starši od svojih staršev in tako naprej. Življenje prihaja od 

daleč. Od kako daleč, tega ne vemo. Vedenje se nekje izgubi, v nečem neprepoznavnem in nam 

neznanem.  

Življenje, ki teče skozi vse te generacije, je vedno enako. Na njem se nič ne spremeni. 

Zaradi tega, kakšni so bili starši, se nič ne spremeni. S tem, ko smo ga prejeli in dali naprej, so vsi 

starši enaki. V tem pogledu ni boljših ali slabših staršev. 

Če otrok, ki ima težko usodo, ne gleda le svojih staršev, temveč tudi mnoge generacije 

pred njimi, če pogleda vse do izvora življenja in če vzame svoje življenje od tam, kakor je skozi 

vse te generacije priteklo v njegovo dušo in telo, potem se mu srce odpre. Potem ve, da na nek 

način to, kar se mu je zgodilo, ni bilo odvisno le od njegovih staršev. Spozna, da je povezano z 

nečim večjim in da izvira v tem večjem zanj prav posebna moč.  
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Vendar je s starši, ki jih ima, tudi omejen. Nima nekaterih možnosti, ki jih imajo drugi. S 

svojimi starši je vsak na nek način omejen, vendar ima prav z njimi tudi določene sposobnosti in 

možnosti. Slaba, težka usoda je pogosto večja od lahke usode.  

Pred nekaj leti sem v Londonu delal z žensko, ki je imela otroško paralizo. Bila je v 

invalidskem vozičku in imela ljubečega moža, ki je zanjo zelo dobro skrbel. Vprašal sem jo: „Ali 

so bili tvoji starši mnenja, da si imela dobro usodo?“ Odgovorila je: „Ne.“ Vprašal sem jo: „Ali bi 

se jim bila sposobna zahvaliti za to usodo?“ In to je lahko naredila.  

Potem sem ji rekel, naj si nekaj predstavlja. Najprej si je morala predstavljati, da bi 

odrasla tako kot vse ostale deklice. In potem si je morala predstavljati, da je odrasla tako kot v 

resnici. Vprašal sem jo: „Katera od obeh usod je večja?“ Zajokala je. Ni želela odgovoriti. Vprašal 

sem jo: „Katera usoda je večja: tvoja, takšna kot je bila, ali tista druga?“ Rekla je: „Moja.“   

Tako lahko in mora gledati vsakdo, ki ima posebno usodo. Za njim deluje neka posebna 

moč. A le, če z njo soglaša in z njo nekaj naredi zase. Začuti, da je življenje, ki ga ima, pravo in 

dobro. 

 

Predniki 

Če imamo opraviti z otroki in mladostniki, pri katerih ne vemo, kako bi jim lahko 

pomagali - morda so uporniški ali agresivni, morda želijo umreti, pregoreti - jim včasih damo 

dobre nasvete. Vendar so ti brez učinka, kot to vzgojitelji sami dobro vedo. Popolnoma brez 

učinka. Kajti otrok ali mladostnik čuti, da je nerazumljen. Kar koli počnejo, če se hočejo ubiti, če 

želijo pregoreti ali so agresivni – to delajo iz ljubezni. Vprašanje je: za koga? Kam gre njihova 

ljubezen?  

Če to vemo, dobimo popolnoma novo perspektivo, čisto nova spoznanja. Potem otrok 

začuti, da smo ga razumeli, in lahko počasi prične zbirati moči za nekaj večjega. Zaradi tega je to, 

kar se je pokazalo s postavitvami družine oštevilnih generacijskih usodnih prepletenostih, tako 

dragoceno.  

 

Primeri 

Pred kratkim sem bil na Japonskem. Neka ženska je rekla, da ne želi več domov, ker jo 

njeni starši zavračajo. Postavil sem predstavnici te ženske in njene mame. Ženskin obraz je kazal  

agresijo. Rekel sem ji: „Reci mami: Ubila te bom.“ Odgovorila je, da si tega ne upa izreči.  

Potem sem postavil klientko samo in ji rekel: „Reci ji to sama: Ubila te bom.“ To je 

izgovorila z jezo. Vprašal sem jo: „Ali ta stavek drži?“ Odgovorila je: „Ne povsem, želim le, da 

umre.“ 
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 V praksi to seveda pomeni, da se želi ta ženska ubiti. Kaj tega namreč duša ne more 

zdržati. Če ima nekdo do svojih staršev takšne agresivne občutke, bo to povleklo v smrt njega 

samega. Vendar nisem ničesar naredil. Postavitev sem prekinil. 

 Na koncu seminarja, tik preden smo prenehali, je prišla ženska ponovno k meni in rekla: 

“Ne da mi miru, na vsak način bi želela še nekaj narediti.“ Nekaj sem poskusil, vendar ni šlo.  

Harald Hohnen, ki je takrat spremljal moje seminarje kot snemalec, mi je dal nasvet, naj 

postavim kolono njenih prednikov.  

Postavil sem torej predstavnico njene mame in za njo predstavnico njene mame in 

mamine mame in njene mame in njene mame in njene mame in njene mame – osem generacij 

nazaj. Klientko sem postavil pred kolono prednic s pogledom na mamo. Pri takšni koloni 

prednikov se lahko dobro vidi, v kateri generaciji je bil tok življenja in ljubezni prekinjen.  

Klientka je bila pozorno osredotočena na svojo mamo, vendar od mame ni prišlo nič 

ljubezni. Potem sem obrnil mamo k njeni mami. Tudi od njene mame ljubezen ni prišla. Tako je 

šlo naprej od generacije v generacijo. Nikjer med mamo in hčero ni tekla ljubezen. Ko je tak tok 

prišel do osme mame, je ta stisnila pesti, se umaknila nazaj in gledala v tla. To je pomenilo, da se 

je tam zgodil umor.  

Kdor gleda v tla, gleda vedno nekoga, ki je mrtev. Če so pri tem stisnjene pesti, pomeni, 

da je bil umor.  

Izbral sem moškega in mu rekel, naj med hčero in mamo leže na tla. Nato se je klientka 

po tleh priplazila do tega mrtvega moškega. Glasno je hlipala in ga objela. Bila je eno z njim, 

osem generacij nazaj.  

Nato sem temu predstavniku rekel, naj vstane in se postavi zraven te zadnje, svoje mame.  

Lahko je šel nazaj k njej in ona ga je sprejela. Potem je lahko njena hči najprej z ljubeznijo 

sprejela svojo mamo in nato še svojo hčer. Ta je lahko z ljubeznijo sprejela svojo hčer in ona 

svojo, dokler tok ni prišel do klientkine mame. 

 Ko je mrtvega njegova mama sprejela, je stekla ljubezen skozi te vse generacije do 

sedanjosti.  

Nato je klientka pokleknila pred svojo mamo in se po kolenih priplazila do nje. Objela je 

njene noge in rekla: „Ljuba mama.“ Tako je bil ponovno vzpostavljen tok ljubezni, ki je bil 

prekinjen pred osmimi generacijami. Če je nekdo pred tem pogledal klientko, je lahko pomislil: 

„Kakšna zverina.“ Vendar se je za vsem skrivala globoka ljubezen. 

 

Za orientacijo bom povedal še eno zgodbo. Pred štirimi tedni sem bil v Washingtonu in 

na moj seminar je prišla tudi ženska, ki je posvojila otroka. Prišla je s svojim življenjskim 
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partnerjem. Opisala je naslednjo situacijo. Otrokova mama ni želela otroka in otrokov oče ni 

želel otroka. Zaradi tega je ta par posvojil otroka. To smo postavili in našli rešitev.  

Izbral sem predstavnico za otrokovo pravo mamo in predstavnika za otrokovega pravega 

očeta. Za mamo sem postavil sedem generacij mam in za očetom sedem generacij očetov. 

Ženska, ki je posvojila otroka, je imela majhnega otroka s seboj. Ravno je dopolnil mesec 

dni. Pokazala ga je vsaki mami, ki so stale za pravo mamo. Vse razen mame so otroka prijazno 

gledale.  

Potem je vzel otroka v roke moški, ki ga je posvojil, in ga pokazal vsem očetom. Vsi so 

otroka prijazno gledali.  

Predvčerajšnjim sem dobil od tega para pismo. Otrok je prej vedno grbančil čelo, kar 

naenkrat pa je postal njegov obraz svetel in jasen.  

Pri težavnih otrocih torej ne gledamo le njegovih staršev, temveč daleč nazaj. Od tam 

pridejo blagoslovi in moč, ki otroku pomagajo. Z njihovo pomočjo lahko uspe in dospe tudi naša 

pomoč in ljubezen. 

 

Storilec in žrtev 

Mir 

Na seminarju v Izraelu sem demonstriral postavitev družine. Med prisotnimi je bil tudi 

mlad moški, ki je dejal, da želi najprej samo gledati, potem pa bo morda tudi sodeloval. Po 

uvodnem predavanju se je odločil, da ostane na seminarju.  

Pred leti je njegova družina s skupino drugih odpotovala v Egipt. Na meji je egiptovski 

vojak pričel streljati in ubil osem izraelskih otrok, med njim tudi klientovo sestro. On je bil takrat 

star osem let.  

To sem postavil: ustreljene Izraelske otroke, egiptovskega vojaka in klienta. Klient jih ni 

želel pogledati in se je obrnil stran. Nemo je stal in se ni premaknil. 

Potem sem izbral še pet predstavnikov in jim rekel, naj tudi oni ležejo na tla. Predstavljali 

so pet palestinskih otrok, ki so jih ubili Izraelci. To je v skupini povzročilo premike. Nekateri 

izmed izraelskih otrok so želeli do palestinskih. Vendar so se ti umaknili.  

Potem sem postavil predstavnike staršev ustreljenih izraelskih otrok in predstavnike 

staršev ubitih palestinskih otrok.  

Egiptovski vojak je objokan odšel k predstavnikom ubitih izraelskih otrok. Klient je odšel 

k staršem ubitih palestinskih otrok. Vsi so se objeli. Palestinski otroci so se po tleh odplazili do 

izraelskih otrok.  
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Kaj smo lahko videli? Šele ko smo videli vse in jim dali prostor v svojem srcu, so ti otroci 

našli svoj mir. 

 

Delovati  

V Svetem pismu je zapisana zgodba. Bil je mož, ki je imel pet talentov (plačilna enota), a 

ni z njimi naredil nič. Drugi mož je imel en talent in je z njim prehitel vse ostale. Z njim je  nekaj 

naredil. 

Povedal bom še eno zgodbo. Mož se pelje z vlakom v spalnem vagonu. Leži na spodnji 

postelji in nad njim leži nekdo, ki nenehno ponavlja: „Tako zelo sem lačen, tako zelo sem lačen, 

tako zelo sem lačen.“ Spodnji vstane in mu prinese jesti. Čez nekaj časa prične zgornji ponovno 

stokati: „Tako zelo sem lačen, tako zelo sem lačen.“  

Ugotovil sem, da je pri pomaganju pomembno le eno, nekaj čisto preprostega. Na cilj 

pelje le ena pot: človeka povežemo z njegovo mamo in  očetom. To je vse. Za nekatere bo to malo 

lažje, za druge malo težje. Težje bo predvsem za tiste, ki staršem ali nekomu drugemu še kaj 

očitajo.  

Povedal vam bom še eno zgodbo iz Izraela. Na seminarju je bil udeleženec, ki je prihajal 

iz Nemčije.  Njegov oče je bil eden izmed preživelih iz taborišča Buchenwald. Postavil sem žrtve, 

ki so tam umrle, in njegovega očeta. Žrtve so se ga bale.  

Potem sem postavil še dva predstavnika za storilce. Očetov predstavnik je odšel k 

storilcem. V svoji energiji je bil tudi on storilec. Klient se je vedno vedel kot žrtev, v postavitvi pa 

se  je skril za žrtvami. Vendar je imel tudi on energijo storilcev. Ko je prišlo to na dan, sem 

prekinil postavitev.  

 Dokler se nekdo vede, kot da je žrtev, z njim ne moremo delati. Tako dolgo, dokler se 

nekdo vede kot žrtev, je do drugih agresiven. In naredi tiste, ki mu želijo pomagati, prav tako 

agresivne.  

Mnogi otroci, ki so v domu,  to očitajo svojim staršem. Pravijo: „Če bi vi bili drugačni, bi 

tudi jaz postal drugačen.” 

Nekoč sem naredil vajo. Nekdo je narisal na tla tri pravokotnike enega zraven drugega. 

Prvi pravokotnik je prestavljal idealne starše. Postavil sem se v prvi pravokotnik in vprašali so 

me, kakšen je občutek imeti idealne starše. Potem sem se postavil v naslednji pravokotnik. 

Predstavljal je najslabše možne starše. Ponovno so me vprašali, kakšen je občutek. Potem sem se 

postavil v tretji trikotnik. Predstavljal je moje starše, kot so bili v resnici. Ponovno so me vprašali 

po občutku.  
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Kakšen je bil rezultat? V vseh treh pravokotnikih sem se počutil popolnoma enako. Kaj 

nam to pove?  

Vsakdo ima enake možnosti, če jih želi.  

Sinu preživelega iz Buchenwalda sem pojasnil to, kar sem pravkar razložil vam. Kasneje 

je prišel k meni popolnoma spremenjen. Rekel je: „Zdaj sem dojel.“ Šel je k enemu od 

organizatorjev in mu rekel: „Zdaj sem spustil to svojo navado, da sem vedno žrtev.“ Prenehal je 

predstavljati sebe kot žrtev s pričakovanjem in zahtevanjem pomilovanja.  

Nekaterim, ki so bili v domovih ali posvojeni, je prav tako poklic, da ostalim očitajo. Ko 

jim uspe to prerasti, bodo lahko rekli: „Ja, takšni so bili moji starši. Takšni so pravi zame. Od njih 

sem dobil vse, kar potrebujem. Drugi so mi pomagali naprej in zdaj bom iz tega nekaj naredil.“  

Potem so svobodni. Preteklost lahko pustijo za seboj in pogledajo naprej.  

 

Vaja: ti in jaz 

Z vami bom naredil kratko vajo. Če želite, lahko zaprete oči.  

Sedaj lahko greste skozi svoje življenje in si predstavljate vse tiste ljudi, na katere ste 

jezni. Stojijo drug zraven drugega: tisti, ki so nekaj naredili vam, kot tudi tisti, katerim ste vi kaj 

naredili.  

Stopite do vsakogar. Pogledate ga v oči in mu rečete:  “Takšen sem kot ti, točno takšen, 

kot ti.“ Začutite v svoji duši, kaj se v njej dogaja, ko to rečete, in stopite do naslednjega.  “Jaz sem 

kot ti in ti si kot jaz.“ In potem do naslednjega. Pogledate ga v oči in odprete svoje srce: “Jaz sem 

kot ti in ti si kot jaz.“ 

Čez nekaj časa: Ko ste končali,  skupaj z njimi pogledate proti obzorju. 

Ponovno čez nekaj časa: Temno je še in svetloba je še skrita. Pred to skrito svetlobo se vsi 

skupaj priklonite.     

 

Ponižnost 

Pred davnimi časi sem bil v Izraelu. Peljal sem se do jezera Genezaret, ker je imel Jezus 

svojo pridigo na gori. Čudovito mesto, čista tišina, popoln mir. Tam je rekel: „Naj bodo 

blagoslovljeni tisti, ki prinašajo mir, pravili jim bodo Otroci Boga.“ In rekel je: „Ljubite svoje 

sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo.“ In: „Moj nebeški oče, dovoli soncu, da sije  na 

dobre in slabe in dovoli dežju, da pada na pravične in nepravične.“ To vsi poznamo. 

Ko smo se peljali nazaj, sem si predstavljal, kaj se zgodi v duši tistega, ki se temu odpre.  
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Potem sem dobil stavek: „ Ljubezen pomeni priznati, da so vsi drugi pred nečem večjim 

enaki, kot  sem jaz.“ Ponižnost pomeni enako, odpustiti in pozabiti prav tako: priznati, da smo mi 

vsi pred nečim večjim enaki.  

 

 

Pogled naprej 

Postavitve družine kot pripravljanje poti do miru: 

a)  v družini, 

b)  v javnem življenju, v podjetjih in v poklicu, 

c)  med narodi in drugimi skupinami, kot na primer med religijami. 

 

 

Kaj pomeni „Postavitev družine“ 

Kot pove že ime samo, je pri postavitvi družine postavljena družina.  Klient izbere v 

skupini udeležencev predstavnike za posamezne člane svoje družine in jih po svojem notranjem 

občutku postavi v prostor glede na njihov medsebojni odnos. Potem je praviloma presenečen, 

ker pokažejo drugačen odnos, kot si ga je predstavljal sam. Takšen je proces na zunaj. 

 Hkrati se pokaže, da dobijo ti predstavniki občutke tistih oseb, ki jih predstavljajo, in to, 

ne da bi o njih kar koli vedeli. Včasih dobijo celo njihove simptome, na primer, kar na enkrat 

težko dihajo in v govoru uporabljajo enake besede kot prave osebe. To pomeni, da so iz svojega 

duhovnega polja prestopili v drugo duhovno polje in mu od takrat pripadajo. Zaradi tega 

potrebujejo predstavniki po postavitvi tudi določen čas in poseben napor, da se ponovno vrnejo 

v lastno duhovno polje. 

 

Ozadja 

Zakaj nekdo v takšni skupini postavi družino? Ker želi v njej s pomočjo postavitve 

družine rešiti svoj problem. 

 Kaj so ozadja, ki praviloma pripeljejo do problemov? Na kratko jih bom povzel. 

 Moja spoznanja so rezultat dolgoletnega opazovanja in izkušenj. V glavnem so povezana 

z dvema vrstama nereda, ki nastopata v družinah. Najprej bom govoril o družinah. Vendar se je 

izkazalo, da velja ta red tudi za druge medčloveške odnose, vse tja do odnosov med  narodi, 

državami in religijami. Na poti do tja velja ta red tudi za odnose v podjetjih,  poklicu, na področju 

zdravja in pri uspehih ali neuspehih katere koli vrste. 
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Osnovna zakona, ki odločata o uspehu ali neuspehu, se imenujeta: 

1. Vsakdo ima enako pravico do pripadnosti. 

2. Vsakdo v skupini ima svoje mesto, ki mu pripada in je odvisno od  časa njegove pripadnosti  

tej skupini. V tem smislu obstaja hierarhični izvorni red. 

 

Zakaj prihaja do nespoštovanja teh zakonov? 

1. Ker so pretežno nepoznani. 

2. Njim nasproti jim kot gonilna sila stoji naša vest. 

 

Kakšne so posledice? 

To, kar se je pri postavitvah družine pokazalo kot revolucionarno, zahteva novo orientacijo na 

vseh ravneh zavedanja in delovanja. 

 

Duhovna dimenzija 

Sčasoma se je pokazalo, da mora tisti, ki vodi postavitev,  le malo vedeti o družini klienta 

in o njegovih problemih. Pogosto postavi le predstavnika za klienta in za njegov problem. 

 Predstavnik se, ne da bi kar koli o klientu vedel, prepusti vodenju notranjih premikov, 

brez lastnih namenov, ne da bi o njem razmišljal in brez strahu, kaj se bo pokazalo. Iz izkušnje 

vemo, da ga pri tem  vodi neka duhovna sila, ki ji služi. 

 Iz njegovega gibanja se pokaže, ali je potrebno postaviti še druge predstavnike. Na 

primer, če gleda predstavnik klienta v tla, potem tisti, ki vodi postavitev, ve, da mora postaviti še 

enega predstavnika, da leže na tla pred predstavnika klienta. Novi predstavnik predstavlja 

mrtvega, h kateremu klienta vleče. Tudi ti predstavniki in vsi ostali, ki še morajo stopiti v 

postavitev, se prepustijo vodenju toka, ki jih zaobjame, ne oziraje se na svoje notranje slike, 

naklonjenosti ali strahove. 

 Kaj je rezultat? Na koncu bodo tisti, ki so bili prej nasprotniki, povezani, in to na način, da 

bodo prišli v medsebojno resonanco, kakor koli so na prvi pogled med seboj nepomirjeni, kot so 

na primer storilci in žrtve. Pod vplivom tistih sil, ki so na delu v posameznem predstavniku in ki 

usmerjajo in vodijo, pride do premikov, ki prinesejo mir. 

 Vendar to uspe le, če ostanejo vsi udeleženci, vključno s tistim, ki postavitev vodi, brez 

lastnih namer, da na njih ne vplivajo njihove dosedanje vrednote o tem, kaj je dobro ali pravilno 

in kaj slabo ali napačno. To pomeni, da se ti premiki dogajajo onkraj zahtevanih ciljev naše vesti. 

Na višjem nivoju pripeljejo skupaj tisto, kar si  je pod vplivom vesti nasprotovalo. 
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 Prišel sem do točke, ko je prišlo na dan, kako je postavitev družine postala mirovno 

gibanje. Pokazalo se je, kako se lahko s postavitvijo družine presežejo tudi globoki in dolgotrajni 

konflikti med nasprotujočimi si osebami ali skupinami, kar privede do trajne sprave. 

  

Dobra vest 

Kar sem pojasnil, na začetku praviloma naleti na silovit odpor, kajti tukaj gre tudi za 

slovo od dobre vesti. Zaradi tega nisem prepričan, koliko še smem o tem povedati.  

Do sedaj je dobra vest veljala za našo največjo dobrino, je kot božji glas v naši duši, ki mu 

moramo vedno in povsod slediti, pa čeprav od nas zahteva tudi tisto zadnje in odloča o življenju 

in smrti, tako v tem kakor tudi v kasnejšem življenju, po naši smrti. 

 Skozi postavitve družine in z mojo dosledno rabo fenomenološke metode na vest, je 

prišlo na dan, da ima vsak človek drugačno dobro vest. Posledica tega je nastanek majhnih in 

velikih konfliktov, skoraj vsi so borba dveh različnih vesti za prevlado – prav tako tudi skoraj vse 

vojne. 

 Kaj torej pelje k trajnemu miru? Da s priznanjem druge dobre vesti kot enakovredne 

svoji, prerastemo lastno dobro vest. To pelje do medčloveške ljubezni onstran meja naših dobrih 

vesti, v resonanci z nekim duhovnim tokom, ki soglaša z vsemi, kakršni koli že so, ker prihajajo 

do nje, brez naših razlikovanj med dobrim in zlim ali med tistimi, ki jih je Bog izbral in onimi, ki 

jih je zavrgel. 

 

Drugi bog 

Razmisliti je potrebno o nečem temeljnem. Vsaka skupina s svojo lastno vestjo ima hkrati 

svojega lastnega boga, boga svoje vesti. Zaradi tega se skoraj vsi konflikti bojujejo v imenu dveh 

bogov, bogov dveh različnih vesti. Včasih nosijo ti bogovi tudi imena določenih pogledov na svet, 

kot sta na primer Demokracija in Komunizem. Tudi onadva nastopata z določenimi zahtevami, ki 

niso čisto nič manjše od tistih, ki jih imajo religije, vsaka s svojim bogom. Tudi onadva se 

počutita napram drugim pogledom na svet in napram religijam boljša in pravilnejša. Tudi 

onadva s svojim bogom opravičujeta boj proti drugačnemu pogledu na svet. Kot vsi smrtonosni 

konflikti prihaja tudi ta iz lastne dobre vesti in v nobenem pogledu ne zaostaja za verskimi 

vojnami. 

 Ali obstaja neka univerzalna, tem bogovom vesti nadrejena sila, onstran meja posamičnih 

dobrih vesti, neka sila, ki soglaša v enaki meri z vsemi ljudmi, kakršni koli že so, ker imajo vsi 

svoje mesto v njej? 
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 V postavitvah družine, kakor sem jih tukaj opisal, se razodeva v premikih in v gibanju 

predstavnikov. To je mogoče tako dolgo, dokler ostanejo predstavniki med postavitvijo družine 

v resonanci s tistim gibanjem toka, ki jih neposredno zaobjame in vodi. 

  

Nova zavest 

Mir, ki ostane, nam uspe le z nekim drugim zavedanjem. Prične se v naši duši. Mirovna 

gibanja, ki pogosto nastanejo le zato, ker so nasprotujoče si strani izčrpane, so le začasna. 

 Postavitve družine vodijo k temu zavedanju, vodijo tudi h gibanju v smeri miru za vse 

ljudi, ki jih je na ta svet poklicala in jih tukaj drži ista stvarniška sila in ki jih za želene priznava 

vse, vse v enaki meri. To pomeni, da se mir prične z neko drugo ljubeznijo,  onkraj meja različnih 

vesti. Zatorej je to mirovno gibanje v prvi vrsti duhovno gibanje, ki tisto, kar je do sedaj veljalo za 

najvišjo dobrino, pušča za seboj: svojo dobro vest in prav tako svojega lastnega, le njemu 

naklonjenega boga. 

 Le v resonanci s tem gibanjem, v ljubezni do vseh, kakršnih pač so, uspe mir, ki ostane. 

 

Napotki 

Praktično uporabo postavitev družine za velike skupine sem opisal v mnogih knjigah in 

demonstriral na številnih video posnetkih. 

 V tem času sem izdal 66 knjig, ki so bile prevedene v 27 jezikov. Vsaka na svoj način služi 

miru.  

V zadnjih letih sem pretežno pisal knjige, ki uvajajo to novo zavest. Vse se gibljejo v 

prostoru onkraj vesti in vse so sestavljene iz kratkih tekstov, ki bralca na raznovrstne načine 

popeljejo v drugačno delovanje, ki je v resonanci s tem zavedanjem. V tem smislu so vse 

predvsem knjige miru. 

 

 


