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Aktualna pomoč v življenju 

JUNIJ 2011 

Dragi bralec, 

v tokratni izdaji „Aktualne pomoči v ţivljenju“ te bom popeljal po posebni poti. 

Soočal te bom z različnimi pogledi in ustavljala se bova na različnih področjih -  

popeljal te bom po poti miru. Ta pot od nas včasih tudi nekaj zahteva. Vendar se 

nam zato v naši notranjosti odprejo vpogledi, ki nas na najrazličnejše načine 

popeljejo nazaj k ljubezni, nazaj k poniţni ljubezni, ki v nas samih in v naših 

odnosih na različne načine pomaga ponovno vzpostaviti red.  

 Ali ste odprti in pripravljeni za to pot? 

      S pozdravom miru, 

       vaš           

             Bert Hellinger 

 

 

V razmišljanje 

Sporočilo miru 

 

( Iz knjige: Odpuščeni bomo popolni) 
 

Rilkejevi Soneti Orfeju 

 

Soneti na Orfeja so rezultat Rilkejeve ustvarjalne nevihte. Nepričakovano ga je 

zajela velika ustvarjalnost, ko je ţelel dokončati Devinske elegije, tako da je 

najprej napisal prvi del in nekaj tednov kasneje drugi del. Vsak del je napisal le v 

nekaj dnevih, kot da je poniţno sledil in vse skupaj zapisal po notranjem nareku. 

Ti soneti imajo takšno globino, da je tudi Rilke šele kasneje postopoma dojel 

njihov smisel. 

 Za bralca in poslušalca so Soneti na Orfeja več kot le dokončana poezija. 

Zatorej se nam odprejo šele takrat, ko se onkraj mojstrskih oblik in zgoščenih 

slik odpremo svoji čutni izkušnji, ki je v njih razodeta. Če dovolimo, da se nas 

dotakne izkušnja bivanja, se nam razširi naš pogled na ţivljenje in smrt, srečo in 

nesrečo ter na nastanek in minevanje. Potem se pri branju in poslušanju teh 
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sonetov naučimo voljne predaje preobrazbi, ki je neizprosna in nujna za našo 

dovršenost, ki je pred nami. 

 Za utelešenje tega procesa preobrazbe sluţi Rilkeju figura Orfeja. Njemu 

je na vrhuncu njegove sreče, na njun poro.čni dan, umrla ljubljena Evridika. 

Sledil ji je v kraljestvo mrtvih, da bi jo morda še enkrat pripeljal nazaj v 

ţivljenje. Vendar jo je malo pred ciljem še drugič izgubil in tako se je brez nje 

vrnil nazaj na svetlobo. 

 Vendar je sedaj pripadal obema kraljestvoma, kraljestvu ţivih in kraljestvu 

mrtvih. Njegove pesmi so bile sedaj takšne, da jih ţivi , ki niso imeli dostopa do 

drugega kraljestva, niso mogli vzdrţati, ko so jih poslušali. Njegove pesmi sedaj 

povezujejo obe kraljestvi v eno celoto. Slavijo celotno stvarstvo, ki v enaki meri 

zaobjema nastajajoče in minevajoče, tako  se v njem menjaje prepletajo - 

ţivljenje in smrt, ţivi in mrtvi, dokler se v njegovih pesmih obe področji ne 

spojita v velikanski spev. 

 Menadi, boginji maščevanja, ki razdruţujeta, namesto da bi zdruţevali, 

ţelita v njem vse to spraviti narazen in ga zato raztrgata pri ţivem telesu. 

 Vendar tudi tokrat Orfej ne ostane za vedno v kraljestvu mrtvih in ločen od 

ţivih. Ker predstavlja vse mrtve, se v vsem, kar nastaja na novo, vrača nazaj v 

ţivljenje. Zaradi tega lahko mi, ki ţivimo, vidimo povezanost med nami in vsem, 

kar nastaja in tem, kar je obstajalo ţe pred nami. V tem se tudi Orfej za nekaj 

časa vrne in kasneje izgine. 

 Mi pa se predamo tej skrivnosti, ki nam jo je zaupal Orfej kot svojo 

skrivnost. Skrivnost je v vsem, kar nastaja in kar mineva, kot poje Orfej, in 

slišimo, kako se vse, kar nastaja in izginja, spreminja v spev, v kjer vidno 

postane slišno in se tostranstvo kot celota zgosti ter spremeni v hvalnico. 

  Orfejeve pesmi so obstoj, celoten obstoj, brez namena, brez potrebe, da 

bi bile komurkoli všeč, čiste so in zbrane kot odtis obstoja. Kdor sliši ta spev in 

se mu odpre, tistemu postane tudi njegov lasten obstoj takšen spev. 

 

Polna preobrazba 

Naslednji pogovor z menoj je vodil Wolfgang Danzmayer. Potekal je po javni 

praizvedbi njegove kompozicije „... In s koncem se prične“, ki so jo naročili moji 



 3 

prijatelji za moj 75. rojstni dan. V to kompozicijo je bilo vgrajeno tudi branje 

nekaterih Rilkejevih Sonetov na Orfeja, ki sem jih ob tej priloţnosti sam prebral. 

Med njimi je bil tudi naslednji sonet:  

 

Polna preobrazba. O bodi navdušena nad ognjem, 

v njem se ti izmika nekaj, kar sije v preobrazbah; 

tisti ustvarjajoči duh, ki mojstruje zemeljskemu, 

in v vibraciji figur najbolj ljubi točko preobrata. prevod: Matej Škufca 

 

Wolle die Wandlung. O sei für die Flamme begeistert, 

drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen prunkt; 

jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert, 

liebt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt. 

 

Was sich ins Bleiben verschließt, schon ists das Erstarrte; 

wähnt es sich sicher im Schutz des unscheinbaren Grau's? 

Warte, ein Härtestes warnt aus der Ferne das Harte. 

Wehe –: abwesender Hammer holt aus! 

 

Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung; 

und sie führt ihn entzückt durch das heiter Geschaffne, 

das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt. 

 

Jeder glückliche Raum ist Kind oder Enkel von Trennung, 

den sie staunend durchgehn. Und die verwandelte Daphne 

will, seit sie lorbeern fühlt, dass du dich wandelst in Wind. 

 

Gospod Hellinger, rekli ste, da je Rilke za vas kot nekdo, ki je slutil in našel, neke 

vrste medij med svetom živih in svetom mrtvih. Kot podnaslov te kompozicije 

sem si izbral centralno vrstico „ ... in s koncem se prične“. Morda se lahko za 

kratko ustaviva ravno pri pri tem, kaj to pomeni. Vsi doživljamo številna slovesa. 

Včasih je slovo zelo boleče in včasih gre slovo lahkotno mimo našega življenja. 
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Pri svojem delu spoznavate številna slovesa in tudi ponovna srečanja. Kakšna je 

za vas tematika konca in ponovnega začetka? 

 

HELLINGER: Pri Rilkeju igra beseda preobrazba posebno vlogo, ţeli si preobrazbe. 

Kar ostane zaprto, ţe tudi otrpne.Torej, ţiveti v preobrazbi in preobrazba sama 

pomeni, da se je nekaj končalo in da se je pričelo nekaj novega. Vendar tisto, 

kar je minilo, ni odsotno. Tudi to gre zraven v novo, na nov način. Takoj, ko ţe 

obstoječemu ne sledi nič novega, postane to togo in se ne more več razvijati. 

Zaradi tega je to trajno prehajanje na novo za Rilkeja tako osrednjega pomena. 

 Pri svojem delu, pri postavitvah druţine, se neprestano kaţe, da nekdo 

trpi, ker ga je ujelo nekaj starega, tako da mora s preobrazbo najti pot, kako se 

bo iz tega rešil. To pomeni, da bo na nek način presegel, kar je staro, da bo 

lahko tisto dobro, ki je prav tako del starega, steklo zraven v novo.  

Tako govorimo o nedostopnosti in samoobrambi proti dobro znanemu. Toda, če 

je nekdo še tako nedostopen in ne dovoli dostopa spremembam, ne more 

vztrajati v starem. 

 

HELLINGER: To, kar je pri vsem tem razmišljanju pomembno je, da preobrazba ni 

moţna z načrtovanjem. Če si nekdo nekaj zada za svoj cilj, si pogosto zada cilj, 

ki ni v uglašen z nečim večjim. Potem mu to, za kar se ţene, spodleti. 

Preobrazba v smislu, kot jo razume Rilke, je v sozvočju z nečim večjim. Tako, 

kot se reka, medtem ko teče proti oceanu, stalno spreminja, tako se neprestano 

spreminja tudi človeško ţivljenje, ker je vključeno v nekaj večjega. Torej, 

preobrazba, ki je resnično pomembna, je tista, ki je neizogibna in prihaja iz 

notranjega toka duše. Kdor jo izvrši, se počuti širšega in bogatejšega kot prej. 

Vendar mora vedno nekaj pustiti za seboj. Otrok pusti za seboj otroštvo, 

mladostnik mladost, odrasli po določenem času pusti za seboj to, kar je ustvaril 

in se v starosti orientira na nekaj, kar le sluti, čemur se mora predati, ne da bi to 

poznal. Vendar, ko se temu neznanemu tako prepusti, pridobi to, kar mu je 

ostalo, posebno lepoto. 

 Spominjam se na primer starejšega para. Moški je imel metastaze raka in 

očitno je bilo, da ne bo več dolgo ţivel. Sedla sta poleg mene in jaz sem jima 

rekel: Bliţa se čas slovesa, vendar ob soočenju s slovesom ljubezen v prav 
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posebni lepoti ponovno zaţari v rdečih barvah zahajajočega sonca. Pogledala sta 

drug drugega in on ji je rekel:„Ostal bom tako dolgo, dokler smem.“ In ona mu 

je odgovorila:„Zate bom skrbela, tako dogo, dokler smem.“ To je izraţalo 

neverjetno lepoto zrelega ţivljenja, kjer ob slovesu zaţari najpomembnejše. 

 

Ta „smem“ zveni kot ponižnost. Kako človek prepozna in kako lahko ponižno 

čaka, da se pokaže tisto novo ali pa je le preprosto lagoden in pravi: „Bo, kar 

bo.“ Kako prepoznamo, če je nekdo le lagoden ali pa je ponižen? 

HELLINGER: Pri tem, kar je bistveno, ohranja notranji mir. Takoj, ko človek 

zadene ob bistveno in se temu ukloni, bo ostal na eni strani. Človek postane 

buden. Tisti, ki je lagoden, ne postane buden, on postane otopel. Vendar tisti, ki 

se poda v reko in se ji preda, postane pri tem popolnoma buden in ima prav 

posebno moč. Ta moč se kaţe tako, da z le malo akcije doseţe veliko. Takoj, ko 

postane nekdo nemiren, je to znak, da je odrezan od tistega bistvenega. Takrat 

je pomembno, da ostane miren in počaka na pravi čas, da ponovno naredi korak 

naprej. Nekaj sem ugotovil, ugotovil sem, kdaj je pravi čas. Pravi čas je 

največkrat malo kasneje.  

 

Prej ste omenili tisti par, tistega moškega z rakom, ki je vedel, da bo živel le še 

kratek čas. To pomeni, da mora računati, da nastopi v življenju  pomemben 

zadnji del in da se mora s tem soočiti in se mora znajti. To je torej tako, 

Dunajčana, jaz sam sem rojen Dunajčan, spoznamo po tem,da se težko sooči s 

smrtjo. „Ko bom nekoč umrl.“ ali „Naj živi glavno pokopališče!“To vsi 

poznamo.To je neke vrste umetnost in modrost, da po bližnjici obidemo smrt in  

bojazni, ali vsaj poskušamo to narediti.Kljub temu, kako se naj človek na ta 

neizbežni konec življenja pripravi, da se mu ne bo zdelo tako neizbežno in 

povsem zaključeno?Človek naj sam sebi reče:“Vem, sedaj sem tu, potem je 

končano in je pač mimo.“  

 

HELLINGER: Vprašanje je, ali je končano? Pri Rilkeju je umiranje dolg proces. Ta 

proces opisuje v Devinskih elegijah, posebej v deseti elegiji. Torej, s smrtjo 

umiranje še ni končano. Potrebno je še nekaj, da resnično pride do konca. Kdor 

je vadil to preobrazbo in se ji je v ţivljenju predal, ta lahko laţje izvrši ta prehod 
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in to, kar mu sledi. Poceni igra, ki se jo gredo nekateri s smrtjo, je povezana s 

sliko, da je po smrti vsega konec. Toda to, da je smrt le proces prehoda, ki se 

nadaljuje in da lahko za nekatere traja zelo dolgo, dokler ne nastopi trenutek, ko 

lahko dokončajo umiranje. To je popolnoma drug zorni kot.  

 Pri postavitvah druţine pogosto sodelujejo tudi mrtvi, na primer ţrtve in 

storilci holokausta. Kar n enkrat so navzoče ţrtve in storilci, čeprav so oboji ţe 

mrtvi. Pri tem lahko doţivimo, da poteka med njimi dolg proces, dokler se ne 

umirijo in da imajo predvsem storilci pred seboj dolgo pot. Tukaj se pokaţe, da 

najde storilec svoj mir šele takrat, ko postane v vsakem pogledu enak ţrtvam. 

Torej ko vzvišenost storilca popolnoma skopni v bolečini tega, kar se je zgodilo. 

Vidimo lahko, skozi katere spremembe mora, da bo  to dosegel. 

 Pri tem je pomemben pogled, ki postaja v zadnjem času vedno bolj jasen; 

storilci ne morejo skozi to preobrazbo, dokler so prezirani. Šele, ko so ljubljeni, 

ko jih ţivi in preţiveli ljubijo in ko jih ljubijo ţrtve in potomci ţrtev, so ponovno 

sprejeti v človeško druţbo. Šele takrat lahko spustijo in dokončajo svoje 

umiranje. 

 Vendar so to seveda razmišljanja, ki jih mora človek najprej občutiti. Kar 

sem sedaj povedal, ne smete razumeti tako, kot da jaz to vem in lahko natančno 

poimenujem. Vendar pride pri postavitvah do tega, da se prične neko gibanje, ki 

nam da slutiti, da po smrti še ni konec ţivljenja, da je tudi kasneje potrebno še 

kaj narediti in da se lahko ţe v ţivljenju človek na to naravna in pripravi. Ob 

soočenju s smrtjo postane ţivljenje dragoceno. Z njo ničesar ne izgubi. 

 Če nekdo stalno misli na smrt, kot so to delali na primer številni svetniki, 

je to nekaj drugega. Na polico ob postelji so poloţili smrtno glavo in pred njo 

molili.  Njim je ob soočenju s smrtjo ušlo ţivljenje. Tukaj ne mislim na to. Vendar 

je človek v toku ţivljenja nenehno soočen s slovesom in doţivlja ţivljenje tudi kot 

proces umiranja. Če temu soglaša ţe v toku ţivljenja, bo spokojno gledal na 

konec. Človek dobi občutek domačnosti z nečim večjim in lahko potem resnično 

spusti. Ta drţa obogati ţivljenje. 

 

Rad bi se ponovno vrnil na točko, ki ste jo ravnokar omenili in mi je nenavadna 

za naše razmišljanje. Če sem pravilno razumel, ste govorili o vzvišenosti ţrtve. 
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HELLINGER: Ja.  

 

To pomeni, da ni možno le to, da je lahko vzvišen storilec, temveč je lahko 

vzvišena tudi žrtev in na ta nači stoji na poti svojemu lastnemu razvoju. Sem to 

pravilno razumela? 

 

HELLINGER: Ja. Če govorimo o ţivih ţrtvah, tistih torej, ki sebe vidijo kot ţrtev, 

na primer, kot ţrtev svojih staršev ali kot ţrtev okoliščin, potem lahko vidimo, da 

se ne morejo spreminjati. Kdor vztraja pri tem, da je ţrtev, ta se ne more 

spreminjati. V terapiji tistemu, ki  tarna:„Ah, ubogi jaz, kaj vse se mi je 

zgodilo!“, ne moremo pomagati. On ostaja ujet v svoji drţi ţrtve. Medtem pa, če 

bo rekel:„Ja, tako je bilo in iz tega sem se nekaj naučil in dobil posebno moč in 

zdaj bom z njo nekaj naredil“, bo postal dejaven. Potem lahko, to kar je bilo, 

pusti za seboj. 

 

In kako je s storilci? V naši družbii imamo očitno še vedno probem s storilci iz 

časa nacizma, ko pravimo, da storilci ali generacija storilcev ni bila sposobna 

emocionalno predelati svoje krivde. Od tod še vedno izhajajo tendence, ki  nas 

jih mora biti strah. Ali naj tudi oni pustijo in pozabijo, kaj bi vi svetovali 

storilcem? 

 

HELLINGER: Navedel bom primer. Pojdimo sedaj stran od holokausta, na neko 

drugo povezavo in poglejmo konflikt med Izraelci in Palestinci. 

 Pred kratkim smo imeli velik kongres, na katerem sta govorila tudi 

Palestinec in Izraelec, ki sta skupaj ustanovila mirovni inštitut, ki deluje v smeri 

razumevanja med obema narodoma in skupinama. Imela sta tudi delavnico na 

temo, kako lahko Izraelci razumejo, kaj občutijo Palestinci potem, ko so morali 

zapustiti Palestino, ker so prišli Izraelc in kakšne strahove imajo Izraelci pred 

zahtevo Palestincev po vrnitvi. Kajti takrat jih je bilo 300.000, ki so morali 

zapustiti Palestino. Danes je iz njih nastalo pet milijonov. Izraelec in Palestinec 

sta me prosila, da s pomočjo postavitve razjasnim to situacijo.  

 Izbral sem pet oseb. Za predstavnike Palestincev sem  izbral le Ţide, ker 

so se lahko ti bolj vţiveli v poloţaj Palestincev. Njim nasproti sem postavil pet 
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predstavnikov Izraelcev. Po tem nisem več posredoval. Popolnoma sem zaupal 

globokemu toku duše v predstavnikih. 

Takoj sem opazil, da je ena od palestinskih predstavnic gledala v tla, kar je 

kazalo na to, da gleda na nekoga, ki je mrtev. Potem sem nekoga izbral in ga 

ulegel na sredino, vendar ni bilo jasno ali predstavlja Palestinca ali Izraelca. Čisto 

počasi se je pri vseh razvila globoka ţalost. Palestinci so šli na tla in jokali za 

mrtvim. Eden izmed izraelcev je padel na hrbet in od bolečine glasno kričal. Na 

obeh straneh se je pokazala le globoka bolečina.  

 Na koncu sem vprašal predstavnike, kaj so doţiveli. Nobeden od 

Palestincev ni čutil do Izraelcev kakršnekoli zahteve, kot le to, da uvidijo, kako 

so trpeli. Strahovi torej, ki jih imajo Izraelci, se sploh niso pokazali. Obe skupini 

sta ţalovali za tem , kar se je zgodilo, za trpljenjem,ki so ga prizadeli drug 

drugemu in ki so ga doţiveli na obeh straneh. To skupno ţalovanje jih je tesno 

zdruţilo in povezalo, tako da smo lahko ugotovili: Če ţalujejo skupaj, potem se 

lahko začne nekaj novega. 

 To bom zdaj uporabil tudi pri storilcih in ţrtvah nacistične vladavine. Mi v 

Nemčiji , v Avstriji je to enako, smo zaničevali storilce, povzdignili smo se nad 

njih, kot da smo mi boljši. S tem, ko smo to naredili smo se obnašali tako kot 

takratni storilci. Kajti takratni  storilci so naredili vse te slabe stvari zato, ker so 

se počutili boljši od drugih. To jih je naredilo za storilce zato, ker so se počutili 

boljši, kot ostali. In tisti, ki se zdaj povzdigajo nad njih, so jim enaki. S tem 

naredijo storilce za svoje ţrtve, ker se tudi oni počutijo vzvišeni. In v vsem tem 

procesu se je pozabilo na prave ţrtve, na tiste, ki so bili ubiti.  

 Mi v Nemčiji, in očitno tudi v  Avstriji, resnično še nismo skupaj ţalovali za 

mrtvimi vojaki in tudi ne za mrtvimi civilisti. Vse smo vrgli v isti koš s storilci. 

Ţeleli smo se tako rekoč ločiti od njih in smo mislili, da jim lahko ubeţimo tako, 

da se povzdignemo nad njih. 

 Vendar rešitev bi bila to, da vsi skupaj ţalujemo. Da imamo potomci ţrtev 

in potomci storilcev oboje pred očmi, tako mrtve ţrtve, kot tudi mrtve storilce in 

da takorekoč dopustimo, da sev kraljestvu mrtvih najdejo skupaj.  

 Kaj to pomeni, sem pred kratkim videl na postavitvi v Buenos Airesu. Kajti 

tako je, da v druţinah ţrtev, na primer, v Ţidovskih druţinah, zato ker zaničujejo 
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storilce, eden od druţinskih članov zastopa storilce. Eden od kasneje rojenih 

članov čuti zato, ker so storilci izključeni, v sebi morilsko energijo.  

 V Buenos Airesu me je neki moški prosil za pomoč, ker je nenadomo 

spoznal, da je nevaren za svoje otroke. Ker je na tvegan način peljal avto, mu je 

postalo jasno, da lahko hitro povzroči teţko prometno nesrečo, čeprav so bili v 

avtu tudi njegovi otroci. Pokazalo se je, da je potomec ţrtev holokavsta. Potem 

smo postavili šest predstavnikov ţrtev holokavsta iz njegove druţine in šest 

predstavnikov storilcev. Moški se je sam postavil v postavitev. Prevzele so ga 

bolečine, glasno je kričal in ob tem stalno tolkel ob tla. Ni gledal ţrtev. Imel je 

morilsko energijo storilcev, ker le-ti niso imeli mesta v njegovi druţini.  

 Potem sem od njega zahteval, da pogleda ţrtve. Čisto počasi je šel do njih, 

pred njimi se je lahko priklonil, jim izkazal svoje spoštovanje, jih objel in bil 

potem kot eden izmed njih. Potem je odšel do storilcev in vsakega med njimi z 

veliko ljubeznijo poboţal po licih. Predstavniki storilcev so se omehčali, spustili so 

se na tla in postali eno z ţrtvami.  

 Po tej postavitvi sem rekel moškemu, naj si predstavlja, da pred njim 

stojijo njegovi otroci in naj jim reče:„Zdaj sem tukaj za vas, zdaj vas bom 

varoval.“ S tem je bil osvobojen energije storilcev. 

 Ne moremo se torej ločiti od storilcev na tak način, da jih zaničujemo in se 

z njimi borimo. Rešitev je moţna le tako, da vsi, potomci storilcev in potomci 

ţrtev skupaj ţalujemo in se priklonimo pred neko višjo silo, ki deluje za vsemi 

nami. Kajti storilci niso bili svobodni. Bili so povezani v nekaj večjega. To, kar je 

za vsemi, ta sila, njej se morajo prikloniti oboji, kot  se priklonijo neki daljni 

svetlobi, ne da bi doumeli, kaj je to. Potem smo vsi na istem nivoju. 

 

To bi opisal kot poslanico miru. Spoštovane gospe in gospodje, verjamem, zelo 

veliko sem povedal in to je bilo zelo zgoščeno in veliko o tem je še za razmisliti 

in premisliti. Zato želim tukaj naš pogovor končati. 
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Vprašanja 

Zadržanost 

Po končani postavitvi za otroka z avtizmom: 

UDELEŢENEC:  Ko se je prejle tako glasno kričalo pomeni, da je to pot iz avtizma. 

Ali to pomeni, da lahko otrok ozdravi? 

 HELLINGER: Pri meni morate natančno poslušati. Rekel sem: „To je izbruh iz 

avtizma. To smo lahko videli. Kaj se bo dejansko zgodilo, tega ne vem. Torej, če 

nekdo vpraša, ko si sedaj vprašal ti: „Ali bo to potem resnično pomagalo? Kaj se 

potem zgodi v duši? Si z njo v resonanci, ali je resonanca prekinjena? 

UDELEŢENEC: Torej, če vprašam, nisem v resonanci? 

HELLINGER Točno. Vendar to vprašanje ne vpliva le na tvojo dušo. Deluje tudi v 

sistem klienta. Takšna radovedna vprašanja poseţejo v tok premikanja duše. 

Zaradi tega je tako potrebna ta zadrţanost, popolna zadrţanost.  

Tudi mene bi veselilo, če bi izvedel, kako gre otroku, saj ga imam v 

svojem srcu. Pa vendar, kaj takega ne upam narediti. Vedno, kadar ţelimo 

doseči nakaj določenega pri psihoterapij ali pri socialnem delu ali v domovih, kjer 

skrbimo za ljudi - takoj, ko je dan določen cilj, bo šlo narobe. Narobe bo šlo zato, 

ker se postavimo na mesto nekega globjega toka. Morda jo ţelimo prehteti, 

ţelimo nekaj izsiliti. V istem trenutku izgubimo stik z višjimi silami. To, kar nas 

vodi, ta velika duša ima na umu nekaj večjega, kot pa mi. Če se ji zaupamo, 

bomo dosegli dosti več, kot smo si pedsatvljali.  

V psihoterapiji in v socialnih domovih se sprašujejo: Kaj je bilo zdaj to? 

Zakaj to in to? To moti in šibi tok duše. Medtem ko smo tu prisotni, v resonanci 

tukaj in zdaj, bo to takoj zaţarelo. V tem, kar deluje zadaj je skrita velika sila in 

moč. Kitajci to imenujejo: učinkovati v nedelovanju. 

 Jaz se pri delovanju vedno znova umaknem. Nenadoma, ko se tako 

umaknem, se pojavi stavek ali naslednji korak. Temu sledim. Vendar ne vem, 

kam vodi. Potem spet malo počakam in tako se korak za korakom nekaj razvija. 

Nikoli ne moremo vnaprej vedeti, kaj se dogaja. 
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Moraš si predstavljati: Tako kot predstavniki neposredno zaznajo, kaj se 

dogaja v druţini, tako tudi druţina neposredno zazna, kaj se tukaj dogaja. 

Rešitve, ki jih tukaj najdemo, delujejo nazaj na druţino.  

Poznamo zgodbo iz Kölna. Včasih so tam ţiveli dobri moţički 

(Heinzelmännchen). Prekrasno so delali v tišini, dokler ni neka ţenska ţelela 

vedeti, kaj točno se tam vsako noč dogaja. Potem je bilo vsega konec. Moţički so 

za vedno izginili. To je tukaj lep primer. Tudi tukaj velja enako.  

Ta skrajna zadrţanost je vednom polna spoštovanja. To spoštovanje v duši 

nekaj spodbudi. Odpre prostor. In nasprotno, duša se pri določenih vprašanjih 

umakne nazaj in skrči. Kaj si ţeli sedaj od mene? Ampak nihče se ne praša, kaj 

ţeli od mene sonce. Sonce preprosto sije. Zaradi tega tudi sam dovolim, da me 

obsije. Kako? Brez vprašanja. 

 

Pomagati z enim stavkom 

(Iz knjige: Ljubezen duha)   

Postopek 

Kaj se pri tem dogaja? Klient predstavi svoj problem in pri tem imenuje določene 

osebe. Običajno so to starši, partner ali otroci. Ti so blizu. Vendar so lahko tudi 

drugi. Moje delovanje je sistemsko. To pomeni, predstavljam si ljudi, ki spadajo 

zraven in sem enako pozoren do vseh. Z določene odmaknjenosti se jim 

prepustim, ne da bi karkoli ţelel in ne da bi se česarkoli bal. Potem čakam na 

namig.  

Ta namig pomaga vsem v enaki meri. Torej ni usmerjen zgolj na to, kaj 

pomaga klientu. On v enaki meri pomaga vsem. To kaţe na to, da je to stavek, 

ki prihaja iz območja gibanja duha.  

Ko je ta stavek najden in izrečen, je vsega konec. Nobene dodatne 

besede! Vsaka dodatna beseda bi uničila moč tega stavka.  

To je najlepši način, s katerim lahko nekomu pomagamo. Ta način 

prerašča tudi duhovne postavitve druţine. Vendar le na določen način, kajti v 

notranji predstavi so v enaki meri prisotni vsi. 

To bi rad vadil z vami in najbolje bi bilo, da to naredim v obliki supervizije. 

Torej ne, da predstavite nekaj osebnega, temveč, da poveste primer klienta. Na 
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njegovem primeru bom demonstriral ta način pomoči. Torej, ne bom le 

demonstriral, temveč se bomo hkrati vsi tudi učili, kako se lahko podamo na 

takšno pot pomaganja.  

Karkoli bo pri tem prišlo na dan, nam bo na mnoge načine pomagalo. Prišli 

bomo do drugačne drţe. Popolnoma je jasno, tukaj si ne moremo ničesar ţeleti. 

Teh stavkov si  ne moremo izmisliti. Podarjeni so nam na fenomenološki poti 

spoznanj. 

 Dobro, ali je razumljivo, kar sem povedal? Kdo ima takšen primer, ki ga 

ţeli predstaviti? 

 

Primer: 12-letnik ima tik 

HELLINGER udeležencu, ki želi predstaviti primer: Za kaj gre? 

UDELEŢENEC: K meni in moji ţeni je prišel nek 12-letnik. Ima nervozen tik. 

Miţika z očmi in neprostovoljno premika roke. 

HELLINGER: Kdo je prišel k tebi?  

UDELEŢENEC: Prvič je prišla mama s tem 2-letnikom in njegovim bratom. 

HELLINGER Čez nekaj časa, po razmišljanju: Imenoval je le tega fanta in njegovo 

mamo. 

Temu udeležencu:  Koga si izpustil? 

UDELEŢENEC:  Drugi je prišel zraven tudi oče. 

HELLINGER: V redu. Dobro. 

UDELEŢENEC: Drugič smo delalim le z očetom in mamo. 

HELLINGER: Dobro. 

Skupini: Sedaj si naprej predstavljajmo:  Ko dela otrok te gibe, z očmi in rokami, 

sedaj  pogledamo stran od otroka. Kam gleda otrok? Na katero osebo gleda? Na 

katero osebo, na katero starši ne gledajo? Namesto da bo gledali njo, gledajo 

otroka. 

Udeleženec prikimava. 

HELLINGER skupini: Zdaj si predstavljajmo celoten sistem: kdo pripada in kdo 

morda še čaka na to, da ga pogledajo, ki čaka na to, da so do njega sočutni in 

ljubeči. To bi bilo ozadje. 
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 Dobro, sedaj zapremo oči in gremo v to drţo proti celotnemu sistemu: z 

ljubeznijo pozorni do vseh. Potem počakamo, če morda pride odločilna beseda ali 

odločilen stavek. 

Hellinger je globoko zbran. 

Čez nekaj časa: Imam stavek, zelo presenetljiv stavek, ki si ga ni moč izmisliti. 

Temu udeležencu: Ko bodo vsi trije ponovno pri tebi, rečeš fantu, naj svojim 

staršem reče ta stavek: Pozabita tudi mene. 

Udeleženec prizadeto prikimava. 

HELLINGER: In potem jih takoj pošlješ domov. Ti si takoj začutil moč. 

Skupini: To lahko vidimo na njegovem obrazu. Tudi mi smo začutili to moč.  

Temu udeležencu: In fantu gre bolje. 

Moški prikima. 

HELLINGER: V redu. Dobro. 

Čez nekj časa skupini: Opazili ste, da si teh stavkov ne moremo izmisliti. Ti 

stavki so popolnoma drugačni, kot si predsatvljamo. 

 

Primer: 40-letni moški z drisko 

HELLINGER skupini: Ali naj nadaljujemo s to ultrakratko terapijo? 

Javi se neka ženska. 

HELLINGER tej ženski: Dovolj časa imava. To so meditativna dogajanja. Pri tem 

se umirimo, vsi se umirimo. 

Čez nekaj časa: Zdaj sem pripravljen za nadaljevanje. 

UDELEŢENKA: Gre za 40 letnega moškega, ki ima ţe dve leti drisko. Fizično ni 

najti nobenih vzrokov. 

HELLINGER: Ali veš kaj o njegovi druţini? 

UDELEŢENKA: Njegova mama je umrla, ko mu je bilo 16 let. Imela je teţko 

depresijo, po tem ko je odšel njegov oče. Oče je odšel po velikem konfliktu s 

hčerjo, ki jo je tudi pretepal. 

 HELLINGER: Je on oče tega moškega? 

UDELEŢENKA: Bil je njegov oče. 

HELLINGER: Hči je bila sestra tega moškega? 

UDELEŢENKA: Ja. 

HELLINGER: Mati je umrla za depresijo? 
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UDELEŢENKA: Leţala je samo v postelji in si ţelela umreti. Na koncu je umrla 

zaradi embolije. 

HELLINGER: Imamo naslednje osebe: tega moškega, njegovo mamo, njegovega 

očeta in njegovo sestro, štiri. Kdo od njih potrebuje največjo pozornost? 

UDELEŢENKA: Oče. 

HELLINGER skupini: To je sedaj zelo pomembno. On je tisti, ki je izključen. Njega 

sprejmemo v svojo dušo. Sedaj se s pozornostjo do vsakogar obrnemo k tej 

druţini in brez strahu in namena čakamo.  

Čez nekaj časa: Imam en stavek. 

Tej ženski: Moški reče ta stavek, vendar ostaja odprto, komu je namenjen. Ko bo 

prišel k tebi, imaš z njim kratko obravnavo, meditacijo. Zatem mu boš povedala 

ta stavek. In potem mora on takoj vstati in oditi. 

 Torej, sedel bo zraven tebe in ti mu boš rekla:Zapri oči. In sedaj si 

predstavljaj vse člane svoje druţine: očeta, mamo, tvojo sestro in sebe. Malo so 

oddaljeni od tebe. Potem začuti, s kom si najglobje povezan. Njemu povej en 

stavek. Ta stavek ti bom povedala. Potem boš brez besed vstal in odšel.“ Ta 

stavek je: Prosim ostani. 

Ženska je prikimala. 

HELLINGER: V redu? 

TEILNEHMERIN: Ja. 

 

Primer: 15-letnik se samoranjuje in ima napade panike 

HELLINGER udeleženki: Za kaj gre? 

UDELEŢENKA: Gre za druţino, v kateri sta starša ločena. Fant star 15 let ranjuje 

sam sebe in ima napade panike. 

HELLINGER: Kdo je prišel k tebi? 

UDELEŢENKA: Vsi trije. 

HELLINGER skupini: Tukaj so pomembne le tri osebe: oče, mama in sin. 

Udeleženki: Pri komu ţivi sin? 

UDELEŢENKA: Izmenično pri obeh starših, ampak zdaj je več pri očetu. 

HELLINGER skupini: Sedaj si predstavljajmo situacijo. Začutimo s pozornostjo do 

vseh hkrati, začutimo fanta in njegovo ljubezen. 
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Čez nekaj časa udeleženki: Imam stavek. Popolnoma je zakodiran. Stavek 

izgovoriš v prisotnosti staršev. Poveš jima, da je to skrivni stavek njunega sina. 

In jima rečeš: ko jima boš povedala stavek morata oditi, ne da bi karkoli še 

rekla.  

Staršema rečeš: Fant notranje govori: Rajši mene. 

Kako gre sedaj tebi? 

Ko se je udeleženka zasmejala: Vidimo. Dobro, to je bilo vse. 

UDELEŢENKA:  Hvala. 

HELLINGER skupini: Dovolim še en primer. Potem bo dovolj. 

 

Primer: 35-letna klientka lahko sprejema le tekočo hrano 

HELLINGER po krajši pavzi v zbranosti nagovori skupino: Naravno je tudi to, da 

ne pride noben stavek. Za to je lahko več vzrokov.  

Morda smo mi preveč zagnani. Potem smo izgubili povezavo s tem 

duhovnim tokom. Tudi tukaj je sedaj ta nevarnost, če namreč delam takole 

primer za primerom. Potem je to kot vaja. Potem postane to nevarno, nevarno v 

smislu, da ne uspe.  

Udeleženki: Torej? 

UDELEŢENKA: Gre za klientko, ki je stara 35 let. Ţe od svoje mladosti trpi zaradi 

bolezni, ki se kaţe tako, da ne more pogoltniti trdne hrane. Takšna hrana se ji 

zatakne v grlu. Zaradi tega je le tekočo hrano. 

HELLINGER: To je torej problem. Kdo je prišel k tebi? 

UDELEŢENKA: Ona sama. 

HELLINGER skupini: Mi moramo sedaj notranje dopolniti sliko s tistimi,  ki še 

spadajo zraven. Ne da bi se spuščali v malenkosti si predstavljajmo to druţino, 

skupaj z brati in sestarmi. 

Udeleženki: Je kateri od sorojencev zgodaj umrl? 

UDELEŢENKA: Ta ţenska ni nikoli spoznala svojega očeta. 

HELLINGER: To je pomembna informacija. 

Čez nekaj časa: K meni je prišel nenavaden stavek. 

Udeleženki:Lahko ji rečeš, naj si predstavlja, da bi svoji mami rekla en stavek. 

Vendar ji ga ne bo rekla. Reče ji ga le znotraj sebe. Stavek je: Ostajam 

polovica. 
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Udeleženka prikimava in se smeje. 

HELLINGER: V redu? 

UDELEŢENKA: Hvala lepa. 

HELLINGER skupini: Opazite lahko, kam nas na koncu še peljejo duhovne 

postavitve druţine.  

Še en primer: 37-letni klient že eno leto na desni strani 

nima občutkov in je ohromljen 

UDELEŢENEC: Klient je star 37 let. Ţe eno leto ima desno polovico brez 

občutkov in ohromljeno. K njegovi zgodbi: ko je bil star eno leto, se je 

njegova mama obesila. 

HELLINGER: Več sedaj sploh ne ţelim vedeti. 

Skupini: Sedaj občutimo to situacijo in to druţino. 

Hellinger gre ponovno v globoko zbranost. 

Čez nekaj časa skupini: Ponovno je stavek zelo nenavaden.  

Udeležencu: Torej, ko bo prišel k tebi, mu reci, da naj zapre oči in si predstavlja: 

On je majhen otrok in pred njim visi obešena mama. Pogleda jo, kako visi in ji 

reče: Jaz tudi. 

Udeleženec resno prikima. 

HELLINGER: V redu? 

UDELEŢENEC: Hvala. 

 

Notranji tok 

HELLINGER skupini: Ti stavki so onkraj pomaganja v običajnem smislu pomoči. 

Posameznika pripeljejo v stik z nekim notranjim tokom. Takoj ko pride v stik s 

tem tokom, ga bo začel voditi. Vendar mi ne vemo, kam in tudi ne ţelimo vedeti, 

kam. Popolnoma je prepuščeno temu toku. 

 Če nam je podarjen takšen stavek, kajti vedno je podarjen , smo takoj 

ločeni od klienta in brez skrbi. Mi smo takoj  svobodni. Sem nas torej na koncu 

pripeljejo duhovne postavitve druţine. 

 Vendar je tudi tako, da ko pride k vam klient in se usede zraven vas in ko 

se mu vi predate, dobite včasih takšen stavek ali besedo, ne da bi on sploh kaj 

rekel. To je lepa izkušnja. Tako začutite, da ste vodeni.  
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Tudi pri postavitvi, ko ne vemo več, kako bo šlo naprej, nam je spoznanje 

o naslednjem koraku poklonjeno na enak način, kot tudi stavek, ki ga mora 

nekdo izgovoriti. 

 

Meditacija: Naš lastni stavek 

Zaprite oči. Sedaj gremo v svojo druţino in k vsem, ki ji pripadajo. Med njimi 

poiščemo in stopimo na svoje mesto, točno na svoje mesto. Tam ostanemo. 

Občutimo svojo povezanost z vsemi in začutimo, kako čakajo usode te druţine 

tudi nas, kako od nas nekaj pričakujejo, tisto nekaj, kar bo na koncu prineslo 

mir.  

Ko se tako vsem prepustimo, tudi njihovim usodam, ostajamo ves čas na 

svojem mestu in čakamo. Čez nekaj časa lahko vsem  povemo: en stavek, naš 

stavek. Tega stavka ne povemo samo njim, ta stavek zaobjema tudi nas. Nismo 

mi tisti, ki jim povemo stavek, kajti stavek, ki nam  bo podarjen, se tiče tudi nas. 

Ker se nas dotika in lahko z njim tudi soglašamo, zato so vsi olajšani. Ta stavek 

nas z vsemi najgobje povezuje. 

 

Čez nekaj časa: Morda ste našli takšen stavek. Dal vam bom primer takšnega 

stavka: Nekdo, medtem ko vse pogleda, reče: Ostal bom tukaj.  

 

 

 

 

 

Praznovanje obletnic 

Drugačna razmišljanja 

Na dan velikega praznovanja obletnice zavezniškega izkrcanja v Normandiji -  to 

sem na nemški strani doţivel tudi sam – sem se vprašal, kaj se dogaja v moji 

duši, kaj se dogaja v dušah tistih na praznovanju obletnice, predvsem v dušah 

preţivelih veteranov, ki so bili povabljeni, in kaj se ob vsem tem pušča v ozadju, 

ker bi za nas bilo neznosno? To je prašanje:Kje je tukaj bog? 
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 V nadaljevanju bom k temu povedal nekaj misli in jih dopolnil z dvema 

nadaljnima razmišljanjima, ki nas na globok način spravita s temi dogodki in 

nam odpreta pot do miru z mrtvimi. 

 

 

Spomini 

(Iz knjige: Voden) 

Spominov se oklepamo, da bi se z njihovo pomočjo drţali pri ţivljenju. Predvsem 

spadajo mednje spomini na rešitev iz nevarnosti. Ob teh spominih se spomnimo 

tudi tistih, ki so pri tem izgubili ţivljenje. Na primer pri praznovanju obletnice 

odločilne bitke, ki je pomenila preobrat: zmago za dotedanje premagane in poraz 

za dotedanje zmagovalce. V drugi svetovni vojni sta bili to bitki za Stalingrad in 

invazija zaveznikov v Normandiji. 

 Proslave, ob katerih se spominjamo teh bitk, se istočasno globoko 

dotaknejo zmagovalcev in poraţencev. Ali se je vse to moralo zgoditi? Ali nam bi 

bil lahko nesmisel neke vojne, z uničevanjem, trpljenjem, uničenjem ţivljenjskih 

temeljev milijonov ljudi in z milijoni mrtvih predstavljen še bolj očitno? Katerim 

silam so bili takrat prepuščeni narodi in ljudje, katere sile so jih spravile ob 

pamet in na koncu, kot da bi jih prebudile iz neresničnih sanj? 

 Takšna vprašanja se pojavljajo ob praznovanju velikih obletnic. Kdo si jih 

upa postaviti  in pričakovati odgovore? Pred njimi se nemočni počutijo vsi- 

zmagovalci in poraţenci hkrati.   

Pa vendarle je to vprašanje podzavestno prisotno. Ta praznovanja so 

vzvišena, to so praznovanja mrvih v odsotnosti boga. Ali bi lahko na njih 

sodeloval na primer škof ali pa celo papeţ, ne da bi se počutil nelagodno? Na 

katerem mestu lahko stojita? Le na mestu tistih, ki jočejo, njim sta popolnoma 

enaka. 

 Ta praznovanja so predvsem spomin na vse mrtve. V čigavih rokah so bili? 

Ali so lahko izbirali? So res pogumno ţrtvovali svoje ţivljenje ali pa so bili 

nemočni, če zdaj uporabim grd izraz, ki vendarle zadene bistvo in v polno – le 

hrana nadmočne mašinerije- topov? Dandanes se za to uporablja beseda 

“kolateralna škoda”. Bolj cinično res ne gre. Pa saj tudi ne sme biti drugače, 
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kajti, kdor bi lahko zdrţal, mora tem mrtvim in njihovim mamam in očetom in 

zakoncem in otrokom kot človek človeku pogledati v oči? Kje je tukaj ostal bog? 

Je tudi tukaj obnemel? 

 Zmagovalci so le preţiveli. Vsi mrtvi na obeh straneh so bili poraţenci. Kdo 

jih je porazil? Ali jih je porazil človek? Ali so jih porazili ljudje, sami nečloveški, ki 

so sami postali del nadčloveške mašinerije, ki so ji bili predani na ţivljenje in 

smrt? 

 Ali so se zmagovalci veselili svoje zmage, pa naj je bila ta le začasna ali pa 

končna? Ali se lahko veselijo? S kom so veterani, ki so preţiveli ta pokol, pri 

praznovanju teh spominskih obletnic? Oni so pri teh mrtvih. Ali se jih dotakne 

čast, kot da so bili boljši ali pogumnejši? Ali pa so v svojih mislih s svojimi 

mrtvimi, bolj pri njih, kot pri ţivih? So brez besed tudi pri bogu, nemočno pri 

bogu? 

 Kje se zadrţujejo ob teh spominskih proslavah mrtvi? Ali se zadrţujejo pri 

ţivih? Ali so vsaj oni za vedno pri bogu, onkraj zmage in poraza, pred njim so 

enaki vsi- mrtvi z obeh strani. 

 Kje se zadrţujejo ţivi, s katerimi ostajajo v spominu mrtvi iz teh bitk? 

Izrazito očitno je, da se zadrţujejo pri mrtvih, predvsem pri lastnih mrtvih. In 

neizrazito je to, da se hkrati s strahom in trepetom zadrţujejo tudi pri tej 

skrivnostni večni sili, pred katero smo vsi nemočni in majhni, ki nam ni dala 

odgovorov na naša vprašanja. 

 Pa vendarle te spominske proslave povezujejo ţive v ţalovanju za  mrtvimi  

in v hrepenenju, da jim takšne vojne ostanejo v spominu. Da smejo sprejeti in 

varovati mir, ki je sledil vojni, mir za vse. 

 Od koga tudi v prihodnje pričakujejo mir? Mir pričakujejo od s obujanjem 

spomina na te mrtve. V tem pogledu tudi mrtvi sodelujejo pri tem miru. Zahvaliti 

se je potrebno predvsem poraţencem, bolj kot pa preţivelim zmagovalcem. 

 Ali pričakujejo ta mir tudi od boga? Ali so se naučili, kako omejene so bile 

njihove lastne sposobnosti in njihova lastna dobra volja?  V mrtvih se ta 

stvarniška moč najizraziteje in najglobje sreča z ţivimi. Kako?  Z ljubeznijo do 

vseh, do mrtvih in ţivih, do zmagovalcev in poraţencev. Predvsem oni nas 

spomnijo na to silo, ki nas vsakega postavi na svoje mesto. Kako?  
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Vsemogočno, z ljubeznijo, ki obrzda našo vzvišenost, ljubezen ne pozna 

zmagovalcev in ne poraţencev, pred njo smo vsi spodaj in vsi enaki. 

 

 

 

„Pozdravljen, Cezar, mi, ki gremo v smrt, te 

pozdravljamo”  

(Iz knjige: Misli na poti) 

Preden so gladiatorji v Rimu pred zbrano mnoţico pričeli svojo borbo na ţivljenje 

in smrt, so stopili pred cesarja, se priklonili in mu rekli: „Ave, Caesar, morituri te 

salutant.“ Torej: „Pozdravljen, Cezar, mi, ki gremo v smrt, te pozdravljamo.” 

Vzvišena igra. 

Kdo je tukaj največji  (Wer lässt die Gemüter am umfassendsten erschauern?) Je 

to zmagovalec, ki zmaga, ali poraţenec, ki izgubi ţivljenje? Največji je 

poraţenec. 

Ko vojaki odidejo v vojno, pripravljeni v borbi izgubiti svoje ţivljenje, kaj 

je tisto, kar jih najbolj pretrese? Upanje na zmago ali nevarnost, da bi pri tem 

padli? Ko so med zadnjo vojno pojoče čete vojakov korakale skozi mesto proti 

ţelezniški postaji, kjer so vstopili v vagone, ki so jih odpeljali na fronto, kaj so 

gledali opazovalci? Koga so najprej pogledali opazovalci, ki so obdajali vagone? 

Tiste, ki se bodo morda vrnili, ali tiste, ki bodo ostali na bojišču? Pogledali so 

tiste, ki se ne bodo vrnili. In na kaj v prvi vrsti čakajo gledalci nevarnih športov? 

Na zmago ali na smrtno nesrečo? Šele ob smrtni nesreči so globoko ganjeni. 

Vendar ne iz zvedavosti, ki bi jim jo morda pripisali. Misterji smrti je tisti, ki jih 

za kratek čas najeţi, ker jih je nenadoma pripeljal v stik s tisto zadnjo resnostjo 

ţivljenja, s smrtjo. 

Toda tudi tisti, ki so pripravljeni umreti, pa naj se lahkomiselno s to mislijo 

samo igrajo ali pa naj bo to  zaradi ţivljenjskih okoliščin moţno, morda tudi 

neizogibno,  čutijo ta derget, povzdignjenost in religioznost, ki jo v tem izkusijo: 

smrt kot ţrtev, kot  zadnji povzetek in kronanje njihovega tukajšnjega bivanja, s 

predstavo, da postavi vstajenje za druge. Globino in gorečnost teh predstav in to 

pripravljenost, ki globoko gane tako pojoče vojake, kot tudi poslušalce. 
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Nemčija, poglej nas, posvečamo ti smrt,  Deutschland, sieh uns, wir weihen 

kot najmanjše dejanje.     dir den Tod als kleinste Tat. 

Ko bo pozdravila naše vrste,    Grüßt er einst unsere Reihen, 

bomo postali velika setev.     werden wir die große Saat. 

 

In kako se počuti ta cesar ali vojskovodja, ki jih pošlje v smrt? Morda kot sejalec, 

ki smrt pustil kaliti kot seme ţivljenja, ki ga bo sejal. Ali kot duhovnik, ki v dobro 

vseh daruje človeško ţrtev. Nenavadno je, da to drgetanje potrebuje javnost, 

gledalce. Lahko bi tudi rekli: sveto občestvo. Tukaj se zgodi nekaj, kar konec 

koncev skupaj drţi skupino. Ţrtev je dana pred očmi skupine kot občestvom, 

kakorkoli je to za nas videti daleč stran od prvotno religioznega. 

S katerega izvora se hrani to drhtenje, ta igra, ta ritual? V njem se 

posamezna oseba izgubi v skupini, je le še del nje. V tej enotnosti je predstava 

vrnitve k materi. To je najglobje otrokovo hrepenenje, pragibanje vesti. To je 

najbolj arhaično gibanje, najpremitivnejše, povedano z drugo besedo 

najizvornejše gibanje. In vendar je to hkrati tudi najbolj nečloveško gibanje. 

Kako se lahko razrešimo iz te očaranosti, tudi iz te religiozne očaranosti? Ne le z 

ljubeznijo, ki pravi , da ni nič večjega, kot je to, da nekdo da svoje ţivljenje za 

svoje prijatelje. Temveč s spravo, brez ţrtve, ko onstran meja naše skupine, z 

očmi uprtimi v nekaj večjega, pred katerim smo vsi enaki ,ljubimio vsakega 

posameznega človeka tako, kot ljubimo samega sebe. 

  

Narediti uslugo - pasti  

(Iz knjige: Voden) 

Padli smo in nekdo nam je naredil uslugo. (Gefallen – gre za besedno igro, ker 

ima ta beseda v nemščini več pomenov) To pomeni, nečesa in nekoga se 

veselimo in drugi se razveselijo nas. 

 Nekoga prosimo za uslugo, da za nam nekaj naredi, zato, ker mu 

ugajamo. In zato, ker mu ugajamo, nam z veseljem naredi to uslugo. Na primer, 

moţ svoji ţeni ali prijatelj prijatelju. 
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 Pogosto so to le majhne prijaznosti. Pa vendarle tudi zaradi njih odnos 

teče. Za njimi je na delu več kot le usluga. Drugemu sluţijo in poglabjajo 

ljubezen. Majhna usluga, če pride iz srca, ima velik učinek. 

 S čim ţelimo nekomu pomagati? Z nečim, kar ga privlači, pogosto z nečim, 

kar vzbudi njegovo pozornost. Vprašanje je, ali ga resnično ţelimo pritegniti? Ali 

nam je kaj do njega? Ali pa ţelimo vzbuditi le pozornost, ne da bi ţeleli narediti 

uslugo z ljubeznijo? Takšno vzbujanje pozornosti naredi človeka osamljenega, 

narejena usluga povezuje. 

 Beseda usluga ima tudi drug pomen. (Gefallen pomeni v nemščini usluga, 

prijaznost, dopasti se nekomu.. ali pa tudi padec). Govorimo na primer o padlem 

angelu in pa tudi, da je nekdo padel z visokega konja. Tisti, ki tako padejo, 

pristanejo spodaj, ne da bi se lahko ponovno pobrali. 

 V tem smislu govorimo tudi o padlih vojakih. Oni so več kot le padli. Oni so 

padli  iz ţivljenja v smrt. Namesto, da bi zmagali, so bili poraţeni. V smrti so 

postali enaki tistim, proti katerim so se borili. Tako so na koncu premagani tudi 

zmagovalci in postanejo enaki poraţencem. 

 Tako kot smo padli, smo tudi dobri. Postanemo enaki ostalim padlim. 

Nihče se nas več ne boji.  Nihče nam več  ne zavida. Z njimi ostanemo spodaj in 

nismo več nikogaršnja groţnja. 

 Kako se mi dopademo bogu, tisti sili, ki vse, kar je, drţi v svojih rokah? 

Drţi nas zgoraj ali spodaj? Le spodaj. Le od spodaj nas za nekaj časa povzdigne 

navzgor, da nas počasi ponovno spusti spodaj. Spodaj smo z mnogimi drugini, 

spodaj, ne da bi padli, poboţno spodaj, odobravajoči njo, od nje ljubljeni, spodaj, 

čisto spodaj, pred njo enaki z vsemi. 

 

Razmišljanje 

Prihodnost 

(Iz knige: Misli na poti) 

Prihodnost je prisotna v sedanjosti, karkoli naredimo, je usmerjeno proti 

določenemu cilju, izvira iz določenega namena, ţelje in potrebe. Pa vendar tisto, 

zakaj nekaj naredimo, še ni tu, še ni doseţeno, a vedar mogočno deluje v 

sedanjost. Tudi če nekdo reče, da ţeli popolnoma ţiveti tukaj in zdaj, je to pred 
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njim  cilj v prihodnosti. Vsa naša upanja, ljubezni, načrti in priprave gledajo v 

prihodnost, na svojo izpolnitev v prihodnosti. 

 Včasih se prihodnosti bojimo, naj bo gotova, kot je na primer smrt, ali pa 

negotova, kot je izguba ali bolezen. Tako nenavadna naj je ţe ta slutnja, včasih 

se bojimo tudi sreče in obilja. Kajti na skrivaj čutimo, da takšna sreča in takšno 

obilje od nas tudi nekaj zahtevata in da sta dosegljiva le, če pustimo za seboj 

nekaj sedanjega. Na ta način morda zaigramo svojo prihodnost. 

 Prihodnost ima za nas pripravljeno tisto, kar zahteva od nas vse, prav do 

zadnjega, vendar ima prihodnost tudi tisto, kar nam je v olajšanje, kar nas 

pomiri in kar nas globoko izpolni. Kdor je odprt in soočen z obojim, zanj bo 

prihodnost velika. 

 Nekateri sanjajo le o prihodnosti, ne da bi ji šli naproti in ne da bi sami 

karkoli ukrenili. Potem postane prihodnost zamenjava sedanjosti. Nekateri se 

skušajo s svojimi praznimi upanji o prihodnosti izogniti sedanjosti in moţni 

prihodnosti. Takšna prihodnost je sovraţnik sedanjosti. 

Prihodnost si lahko tudi podarimo.Tisti, ki se ljubijo, si podarijo prihodnost v 

skupnih načrtih in prav posebej to velja za par, ki pričakuje otroka. Starši 

podarijo prihodnost svojemu otroku tako, da zanj skrbijo in ga pripravljajo na 

njegovo prihodnost. Otroci podarijo prihodnost svojim staršem, če se lahko le-ti 

v svoji starosti na njih zanesejo. Pravi cilj ljubezni je, da si podarimo prihodnost, 

in s tem naredimo bogato našo sedanjost. 


