
Aktualna pomoč v življenju 

 Avgust  

 

Dragi bralec, 

morda si še na dopustu in ta izvod mesečnika prihaja do tebe v tvojem prostem času. 

To, kar prinaša s seboj, je na različnih področjih čutiti kot lahkotno. Vendarle gre pri 

različnih pogledih tudi v globine, predvsem, ko govorim o otrocih in starših. To je 

ponovno izvod, ki govori o ljubezni, o široki ljubezni, o ljubezni, ki osreči nas in naše 

ljubljene, ki nas obdajajo. Ta ljubezen osreči tudi mene. 

        Tvoj, 

Bert Hellinger 

Modrost  

Vpogledi 

Vpogledi so dovoljeni. Odkrijejo nam nekaj skritega, kar je bilo mora do sedaj 

zadrţano le za posvečene. 

 Za nas odločilne vpoglede nam dovoli duh, tisti duh, ki ve vse in pred katerim 

nič ne more ostati skrito, ker je on vse ustvaril. Vpogledi, ki nam jih dovoli, so 

vpogledi v našo stvarnost, v to, kar našo stvarnost na nek način drţi v njegovi 

stvarnosti, da jo izkusimo, kot je njegova volja. 

 Ti vpogledi nam dovoljujejo več, kot je bilo za nas dostopno do sedaj. 

Dovoljujejo nam več znanja o tem, kaj pelje naše ţivljenje z globjimi izkušnjami 

naprej. Dovoljuje nam vpoglede v to, kaj sluţi ljubezni in z njo sreči. 

 Sočasno se ti vpogledi ustavijo pred neko mejo, preko katere ne ţelijo ne 

pogledati ne posegati. Ostajajo znotraj nam moţnega in dovoljenega. Ne postavljajo 

nobenih zahtev v smislu, kaj je za nas prav. Omogočajo vpoglede, ki nas in tudi druge 

na dober način vodijo naprej.  

 Zatorej so ti vpogledi tudi skromni. Zaradi njih se nam ni potrebno počutiti, da 

smo boljši ali da nas puščajo zadaj. Do nas, do takšnih kot smo, so pozorni in prav 

tako so pozorni do drugih, do takšnih kot so.  



 Kako naj se naj do njih obnašamo? Pozorno kot do nekaj dragocenega. 

Včasih nam šele čez nekaj časa odkrijejo svoj skriti pomen. 

 Vpogledi vodijo k modrosti. Kot vse modrosti so usmerjeni k delovanju, ki 

sluţi ţivljenju in ljubezni. Šele v delovanju se hkrati izkaţejo kot resničnost. 

 

Novo 

Novo se napove, saj je del gibanja, ki gre naprej. Zaradi tega pogosto slutimo, kaj bo 

prišlo kot nadaljevanje. 

 Kar je novo, nam še ne pove, kaj bo še prišlo. Pogostokrat je drugače, kot 

smo si to predstavljali sami. Zaradi tega nas tudi preseneti. 

  Vedno pričakujemo nekaj novega in hkrati nas je tega tudi strah. Čeprav 

pričakujemo, nas preseneti. Na novo se moramo prilagoditi, kajti z novim je nekaj 

starega mimo. Novega se bojimo, če od nas zahteva, da pustimo za seboj nekaj 

starega. Novo ne dopušča odlašanja. Če zavlačujemo, postane staro tudi tisto novo, ki 

smo mu ţeleli dati prednost. Staro postane še preden bi smelo postati novo. 

Novo gre naprej kot ţivljenje in ljubezen. Če bi se morali ustaviti, bi hkrati prenehali 

biti. 

 Kako se predamo novemu? Odločno. Sledimo mu, pustimo mu, da nas vzame 

s seboj in nas vodi. Z njim rastemo in smo več. 

 Staro vino je sladko, ampak ne vre več. Le iz mladega vina bo še nekaj 

nastalo, podobno opaţamo pri otroku. 

 Kdor si ţeli novega, si ţeli več in bo postal več. Kar je novo, je izziv v vsakem 

pogledu. Na primer: nova naloga, novi pogledi, nove izkušnje, nova ljubezen, nova 

sreča. 

 Kar je novo nas, ohranja budne in v gibanju. Z novim ostajamo mladi.  Zato 

tega ne moremo drţati v roki, niti ponoviti, kot da bi bilo nekaj starega. V tem smislu 

je kot pustolovščina. Ne vemo, kako se bo končala. Vendar smo z njo na poti, izzvani 

na poti, ţivahno na poti, na poti, ker nas je potegnilo s seboj, v svoji polni moči.  

  



                                                       Čisto srce 

Rad bi povedal nekaj besed o ljubezni. Tisti, ki pomaga, pomaga z ljubeznijo, vendar 

je ta ljubezen drugačna kot običajna ljubezen. Ta ljubezen je zelo blizu in hkrati je 

oddaljena ljubezen. Da bi delali v sozvočju s to ljubeznijo, mora tisti, ki pomaga 

narediti neke vrste čiščenje v dvojnem pomenu. 

 

Jaz 

Najprej je na vrsti bistrenje sebe, bistrenje tistega, kar se dotakne srca, v povezavi z 

vsem njegovim znanjem, njegovimi prinešenimi idejami, njegovimi predrazsodbami in 

strahovi. To je nujno, kajti le tako se lahko odpre, kar je za to delo nujno potrebno. 

Da sem lahko pripotoval k vam v Izrael, da sem postal pripravljen na vse, kar me tukaj 

lahko čaka, sem se moral osvoboditi svojih lastnih, vam verjetno razumljivih strahov.  

 

Ti 

Na drugem mestu je korak čiščenja, pri katerem ljudje, s katerimi delam, postanejo 

osvobojeni mojih misli, strahov in postavljenih ciljev. Kajti le tako je zagotovljeno zelo 

globoko in za vse udeleţence koristno srečanje. Kar zadeva mene, se je včeraj v tem 

prostoru zgodilo nekaj takšnega. Občutek mi je povedal, da ste tudi vi naredili korak 

čiščenja določenih idej in strahov, ki so vas napolnjevali poprej. Verjamem, da se 

lahko danes na notranjih temeljih te ljubezni srečamo tudi s kritičnimi problemi, ki 

bodo med delom prišli na dan.  

 

Brez delovanja 

Vaja za tiste, ki pomagate, je tudi to, da se umaknete nazaj v svojo prazno sredino. V 

tej prazni sredini je človek brez namena, brez strahu in brez spomina. Popolnoma je 

zbran. Če mu uspe ta zbranost, se okoli njega dogajajo stvari in videti je, kot da bi jih 

počel on, vendar on ne deluje. On dela, ne da bi deloval. Deluje le s svojo čisto 

prisotnostjo, da bi kaj naredil. Ti zakoni so najlepše opisani v Lautsejevemu Tao  



Kingu. K tej vaji sodi tudi to: ko je delo mimo, se tisti , ki pomaga, takoj obrne in gre k 

naslednjemu, ne da bi se obračal. Zaradi tega kasneje ne sprašuje, kako in kaj. 

Noč duha 

Tesno s tem je povezana še ena  vaja, če to sploh smem imenovati vaja. Tisti, ki 

pomaga ali kdorkoli, ki ţeli prodreti v globine duše, se preda noči duha. Ta slika se 

vrača do Janeza s kriţa. 

Kaj pomeni noč duha? Odpovem se znanju. Torej ne sparašujem. In odpovem 

se novostvim. Če mi ţeli nekdo nekaj razlagati, se umaknem nazaj v noč. Ko tukaj 

delam, mi je včasih popolnoma nejasno, kakšni bodo naslednji koraki. Takrat mi ne bo 

pomagala nobena moja izkušnja. Takrat se umaknem nazaj v temo. To je enako  kot 

praznina. Če vztrajam v tej noči, potem nenadoma dobim uvid kot blisk, zelo hitro. To 

je namig, kaj je naslednji korak. Potem je takoj spet noč.  V tej drţi smo popolnoma 

mirni. Nič nas ne more presenetiti. V tej drţi se, čeprav prazni, čutimo izpolnjeni.  

 

Otroci in starši 

Strahospoštovanje ljubezni  

Partnerski odnosi so povezani z ţivljenjem. Preko partnerskih odnosov gre ţivljenje 

naprej. Odkod ţivljenje temu paru? Je to ţivljenje njuno? Ali skozi njiju le teče naprej? 

Od daleč teče skozi njiju naprej.  

 Ne glede na to, kašna sta moški in ţenska osebno, ţivljenje teče skozi njiju 

naprej v vsej svoji polnosti. Moški in ţenska darujeta ţivljenje naprej, tako kot sta ga v 

celoti dobila od svojih staršev in kot so ga starši dobili od daleč. 

 Torej, ţivljenje ni odvisno od tega, kakšna sta sicer v ţivljenju otrokova oče in 

mama. S tega zornega kota moramo drugače gledati na svoje starše. Tudi starši 

morajo drugače gledati na svoje otroke. S strahospoštovanjem. Otrok pogleda na 

starše in skozi starše vidi daleč nazaj v preteklost tja, od koder ţivljenje izvorno 

prihaja. Če ţivljenje vzame, ga vzame ne le od svojih staršev, temveč hkrati tudi od 

daleč. Zaradi tega so vsi starši pravi. S tega zornega kota ni slabih in ni dobrih staršev.  



So le starši. Če to prepoznamo in se temu tudi podredimo, potem lahko od staršev 

vzamemo ţivljenje v celoti.  

 Če pa notranje zavračamo enega od svojih staršev, če mu kaj očitamo, potem 

svoje srce zapiramo pred polnostjo ţivljenja. Potem dobimo le delček, ali povedano 

natančneje, vzamemo si le delček. Vendarle naši starši na prav poseben način 

določajo o tem, kakšni smo. 

Drevo življenja 

Pred menoj je slika drevesa. Jeseni zapiha veter in raztrese semena. Eno seme pade 

na plodna tla, neko drugo na skalovje. Vsako od semen se mora razvijati tam, kamor 

pade. Ne more si samo izbrati kraja. Tako si tudi mi ne moremo izbrati svojih staršev. 

Oni so kraj, kjer vzklije naše ţivljenje, oni so tukaj. Če pade seme drevesa na rodovitna 

ali skalnata tla ali med skale, kakor koli bo raslo, bo zraslo pravo drevo. In bo tudi 

obrodilo. Njegova semena bodo ponovno posejana in enako drevo raste na različnih 

krajih drugače.  Da se resnično lahko razvijamo, moramo zaradi tega soglašati s 

krajem, s katerim smo povezani, kakršenkoli ţe je. Če pač ima “prednosti” ali 

”slabosti”, vsak kraj pripomore k posebnemu razvoju.  Ponuja posebne priloţnosti in 

postavlja določene meje. Vendar je ţivljenje samo na tem ali pa na drugem mestu 

čisto in nepopačeno.  

 

 

Polno življenje 

Sedaj se obračam k partnerskemu odnosu. Par dobi otroka. V otroku se zdruţita 

moški in ţenska in postaneta starša. Sedaj rečejo nekatere mame, otrok se mora 

razvijati po moje. In nekateri očetje rečejo, otrok se mora razvijati po moje. Kaj se v 

tistem trenutku zgodi? Ţivljenje otroka se ne spoštuje. Kajti tako, kot je njegovo 

ţivljenje prišlo do njega od očeta, je dobro in tako, kot je prišlo skozi mamo, je dobro. 

Ko je par to enkrat dojel, potem ljubi oče v otroku tudi ţivljenje, ki je prišlo do njega 

od njegove mame in mama ljubi v otroku ţivljenje, ki je prišlo do njega skozi očeta. Z 

vsemi posebnostmi, ki jih imata eden ali drugi. 



 To je poniţno. S tem, ko spoštujemo ţivljenje, ki je prišlo od partnerja, se 

priklanjamo tudi pred ţivljenjem kot celoto. Če moški reče, da je ţivljenje, ki je prišlo 

skozi njega boljše kot tisto, ki prihaja skozi ţensko, potem je s tem vzel ţivljenje v 

svoje roke. Meni, da ga ima, kot nekaj osebnega in je aroganten tudi do ţivljenja 

samega. To škodi njegovi duši. Škodi partnerskemu odnosu. Škodi otroku.  

 

Pravdanje za otroka 

Ko nekdo zmaga v pravdi za otroka, potem gre vsem slabo. Na primer: ţena zapusti 

svojega moţa, s seboj vzame skupnega otroka in mu preprečuje stik z očetom.  

Otrok ljubi oba starša enako. Zaradi tega mora biti rezultat takšen, da sme 

otrok ljubiti oba starša in da tisti, ki je odšel ali je moral oditi, otroka z ljubeznijo 

prepusti drugemu partnerju.  

Pogosto je vzrok, da je partner odšel, usodna prepletenost z njegovo izvorno 

druţino. On ni hudoben ali slab, to moramo razumeti. Če mu je posredovano, da je 

zanj primerno, da gre in da mu pri tem nihče ne stoji na poti, ampak otrok mora 

ostati v njunem ţivljenju, potem bo lahko soglašal s tem, da ostane otrok pri očetu. 

Če mama odide in otrok ne sme ostati pri očeti, se lahko zgodi, da otrok umre. Potem 

ni nihče zmagal.  

Zaradi tega mora ţenska, ki je odšla, dobiti prostor v naših srcih. Le tako lahko 

v takšin primerih uspešno posredujemo. Za takšnega otroka lahko naredimo vse.  

 

Ločitev 

Vsak otrok ima v odnosu do mame globoke ţelje. Otroku ni vedno lahko odpovedati 

se tem globokim ţeljam. Mnogi imajo predstavo, da je mama vse. Od nje vse tudi 

pričakujejo. Tako dolgo, dokler to počno, ostanejo otroci. Odrasel človek ve, da je še 

veliko več, kar bi mama lahko naredila. Vendar to, kar je naredila, zadošča. Če še kaj 

manjka, to lahko dobi kje drugje. Potem sme mama imeti svoj mir. 

Ob ločitvi staršev je potrebno, da jima otrok reče: „Hvala. Od vaju sem dobil 

veliko in to je dovolj. Ostalo bom naredil sam. In zdaj vaju pustim na miru. Svoje delo 



sta opravila in zdaj bom jaz naredil svoje. In to, kar sta mi podarila, bom dal tudi jaz 

naprej.“ Potem imajo starši svoj mir in tudi otrok ima svoj mir. So ločeni, a se vendarle 

imajo radi. Starši obdrţijo otroka in otrok obdrţi starše. In vendar so ločeni. 

Če ima nasprotno otrok še kakšen ugovor, potem pravi: „Meni še nekaj manjka, 

nekaj sta mi še dolţna.“ V tistem trenutku gleda otrok svoje starše namesto, da bi 

gledal ţivljenje. Zaradi tega je nesposoben delovanja. Tako dolgo, dokler nekdo 

svojim staršem še kaj očita in od njih še kaj pričakuje, tako dolgo od njiju ne more 

vzeti vsega tega, kar sta mu podarila. Kajti, če bi to vzel, potem bi videl, da je tega 

tako veliko, da ni prostora za očitke. Ta pričakovanja do staršev preprečujejo 

delovanje otroka.   

 

Ti tudi 

Neka ţenska, ki se je vedno znova počutila izključeno in je takrat v paniki in s solznimi 

očmi odšla stran, si ni znala razloţiti svojega obnašanja. Zaradi tega je trpela in tisti, ki 

jih je zapustila, tudi.  

Ko me je prosila za pomoč, sem ji privolil in ji postavil nekaj vprašanj. Pokazalo 

se je, da je njen oče umrl, ko ji je bilo šest let. Pred tem je moral dolgo časa leţati v 

postelji, ker je imel srčno astmo. Dobil sem sliko, da ko je umiral, ona ni smela k 

njemu. Notranje sem se povezal z njenim očetom. Potem sem jo prosil, da zapre oči.  

 

Meditacija 

Pradstavljaj si, da tvoj ljubljeni oče umira. In vsi so zbrani okoli njega. Le ti moraš 

ostati zunaj. Vrata do njega ostajajo zate zaprta. Notranje rečeš: Jaz tudi. Tudi jaz 

ţelim zraven. Tudi jaz ţelim k svojemu ljubljenemu atiju. Zakaj so vrata zame zaprta? 

In grenko jočeš. 

Kako se ob tem počuti oče? Kako zelo te pogreša? Morda celo vpraša: Kje je 

moj ljubi otrok? 

 Sedaj si predstavljaj, da se čez nekaj časa vrata odprejo in ti vstopiš. Tudi ti 

smeš k svojemu očetu. Morda se dotakneš njegove roke. Začutiš, da te je prepoznal, 



kako se je oddahnil, da si prišla tudi ti. Čuti tvojo bliţino in ti reče, kot da bi čakal na 

tebe: Ti tudi. 

 

 

 

 

Spomini 

Moji učitelji 

Kaj bil brez svojih učiteljev? Bogato so me obdarili s svojimi zakladi znanja in učenosti, 

kar je sluţilo mojemu ţivljenju in sposobnostim in s tem sem postal tak kot zdaj sem.  

 Pogosto sem pozabil, za kaj vse jim moram biti hvaleţen. Kot nekaj 

samoumevnega je postalo del mojega ţivljenja in del mojega jaza. Na takšnega sem 

bil ponosen, kot da bi to prišlo od mene. In ko tako včasih pozabim na svoje učitelje, 

mi tako uide tudi marsikaj, za kar jim moram biti hvaleţen. Postaja manj in izgublja 

moč. 

 Drugače je, če jih imam v svojem srcu, če se s hvaleţnostjo spomnim na njih. 

Takrat se počutim bogato obdarjenega. Potem spremljajo moje delo, in to kar dajem 

drugim naprej, tako kot so oni dajali meni, tudi jaz drugim dajem to, kar bo sluţilo 

njihovemu ţivljenju in njihovim sposobnostim. 

 Ali se  v primerjavi z njimi počutim majhnega? Prav nasprotno. Smem se 

postaviti zraven njih, v sluţbi ţivljenja, tako kot oni, poniţen in majhen pred ţivljenjem 

in tako toliko obširneje postanem eno z ţivljenjem in njegovim tokom. 

 Če priznam, kaj vse dolgujem svojim učiteljem, potem lahko drugi od mene 

še bolj odprto jemljejo to, kar jim s svojim sluţenjem dajem za njihova ţivljenja. 

Njihov pogled gre preko mene do vseh, ki mi stojijo ob strani, ki svoje ţivljenje delijo 

z menoj tako, kot ga jaz delim z drugimi. 

 Sedaj poglejmo preko naših učiteljev na tistega stvarniškega duha, ki v vseh 

ţivih bitjih deluje enako. Tako kot pred njim se priklonimo tudi pred vsemi svojimi 



učitelji in oni se skupaj z nami priklonijo pred tem duhom. Pred njim ostajamo spodaj, 

vsi spodaj in vsi hvaleţni, vsi v enaki meri pri ţivljenju in v njegovi sluţbi. 

 

Pravila uspeha 

Postavitev  družine v gibanju 

Ko opazujem razvoj Postavitve druţine, moj osebni razvoj in nova spoznanja, ki mi jih 

sporočate nekateri izmed vas, potem je jasno, da je Postavitev druţine postalo 

gibanje. To pomeni, da je v Postavitvah druţine nekaj v gibanju in da v gibanju ostaja. 

Postavitev druţine je v gibanju zaradi tega, ker se ne veţemo na določene osnutke in 

na ţe doseţeno, kot da bi odkrili kamen učenosti, ki ga je potrebno predpisati. Zaradi 

tega je razvoj teorije vedno nov in v teku, kajti pokazalo se je, da je bilo mnogo tega, 

kar se je še pred leti kazalo kot pomembno, zamenjano z novim.  

Kako je to mogoče? Moţno je z odprtostjo do tega, kar se pokaţe in kakor se 

pokaţe. Nasprotja zadnjega obdobja so morda nekatere izmed nas tako prestrašila, 

da niso več zaupali temu, kar se kaţe v postavitvah. Ko se nam na primer poskuša od 

zunaj vsiliti kriterije, ki s samimi postavitvami druţine nimajo nobene zveze. Ob tem je 

občutiti pritisk k prilagoditvam, ki bi, in tega se bojim,  zavirale postavitve druţine v 

gibanju naprej. Zaradi tega se ţelim še enkrat vrniti do tistega, kar je pri postavitvah 

druţine bistveno. 

 

Dejanska resnica učinkuje 

Osnova postavitve druţine je, da postavljalec druţine ve, da je v sluţbi dejanske 

resnice, ki sili na dan.  On torej ni organizator, ki bi sam od sebe nekaj injiciral in ţelel 

doseči. On ve, da lahko le zadrţano, v budni zadrţanosti omogoči, da pride na dan 

tisto, kar je skrito. In to, kar je prišlo na dan, je tisto, kar deluje. Ko se terapevt tako 

vede (Terapevt tukaj ni več primeren pojem, ker je postavitev druţine splošno človeku 

skrivnostno gibanje, filozofsko gibanje, ki visoko prerašča psihoterapijo.) torej, če ima 

postavljalec pogum, da kot prvo sam pogleda in kot drugo izreče in kot tretje zaupa 

to osebi naloţiti, potem se ne more zgoditi nič slabega, kajti dejanska resnica ne 



škodi. Prav zaradi strahu dejanski resnici pogledati v oči, ker ta lahko škodi, se bo v 

istem trenutku nekaj potisnilo v nezavedno in bo imelo od tam slab vpliv. Zaradi tega 

ţe v sami osnovi postavljalec druţine ne more nikomur škoditi toliko časa, dokler se 

drţi tega postopka. To pomeni, toliko časa, dokler zadrţano čaka, da bo nekaj prišlo 

na svetlo. To, kor  bo prišlo na dan, pusti takšno kot je, brez olepšav, brez omejevanja, 

v vsej svoji sili. V tem trenutku stoji postavljalec druţine tako, kot nekdo, ki sluţi neki 

večji stvari. In udeleţencu zaupa, da je odrasel, kar pomeni, da bo sam pogledal v oči 

svoji dejanski resničnosti.  

 

 

Prezahtevnost 

Zelo veliko kritike postavitvam druţine pride iz predstave v psihoterapiji, kjer se 

psihoterapevt obnaša, kot da je on boljši, kot da je on močnejši, kot da ima on več 

znanja, več ţivljenjskih izkušenj, boljšo usodo, kot tisti, ki pride k njemu. V tem 

trenutku naredi drugega majhnega.  

Od tod izvirajo predstave in zahteve: Človek mora vendar skrbeti in prevzeti 

odgovornost za druge. In kar naenkrat smo v poloţaju, ko bi moral postavljalec 

druţine nastopiti kot starš in tako so udeleţenci spremenjeni v otroke in tiste, ki so 

potrebni pomoči. Velik del psihoterapije je osnovan na  takem razlikovanju.  

Potem je tu predstava, da je terapevt boljši oče ali boljša mati.  Potem on 

nadomesti starše in klient postane od njega odvisen. Če potem terapevt naredi nekaj, 

kar klientu ni všeč, potem se ta obnaša do terapevta kot otrok, ki od svojih staršev 

nekaj zahteva.  

 

Nobene škode 

Jaz imam temeljito predstavo o tem, da nihče ne more škoditi svojemu klientu tako 

dolgo, dokler bo ostal naravnan v naslednji drţi: Na dan bom prinesel nekaj, kar 

postavlja klient sam in potem pustim, da to deluje samo od sebe.  V tem trenutku 

stoji klient pred svojo resničnostjo. Terapevt ali postavljalec se temu ne rabi 



izpostaviti, kot da bi bilo to nekaj njegovega, on je to le predal klientu. On klienta 

prisili, da se obnaša odraslo. Torej vse predstave o predelovanju doţivetega in skrbi 

nimajo nič skupnega s postavitvijo druţine. To so tuji elementi iz drugih terapij, ki se 

poskušajo tukaj umestiti. Za to, da se temu upremo, je potreben velik pogum, velika 

zadrţanost in skrajna poniţnost.  

 

Zadržanost 

V tem smislu se podira nekaj na celotni terapijski sceni. Podira se osnovni model: 

terapevt je boljši in lahko nastopa kot zdravnik, medtem, ko je klient bolan in mu je 

potrebno pomagati. Da to povzroča strah na terapijski sceni, je razumljivo. Vendar 

tega mi nismo izrekli. Mi drugih ne napadamo. Mi le nekaj pokaţemo. To kar grozi, ni 

nekaj, kar delajo postavljalci druţine, temveč to, kar oni pripeljejo na dan kot 

resničnost, to je grozeče. 

Pri delu na postavitvah, pri mojem delu na postavitvah, je drţa, da se predam 

brez namena, brez strahu, brez ljubezni, v smislu: „Ah, zate moram nekaj narediti.“, 

pripeljala do tega, da moram jaz sam narediti vedno manj, da doseţem rezultat, ki ga 

klient potrebuje.  

To se začne s tem, da na primer malo sprašujem. Radikalno zgelda to tako, da 

rečem: „Dovoljeni so trije stavki.“ A jaz ne pričnem takoj. Ko pride klient, ţeli pogosto 

zdeklamirati svoje litanije, ki jih je ţe nič koliko krat zdeklamiral vsem mogočim 

ljudem. Rečem mu: „Počakaj.“ Kar naenkrat se zaustavi notranji dialog, z njim ne pride 

več naprej. Potem mu rečem: „Vse oblikuj le v treh stavkih, povej, kaj se je zgodilo, le 

dogodke v druţini, nič več.“ Potem nekdo nadaljuje in reče: „Rad bi se duhovno 

razvijal.“ Potem mu jaz odgovorim: „To je bil prvi stavek. Zdaj imaš na voljo še dva.“ 

Potem morda pride v tretjem stavku na dan nekaj, kar je res pomembno. In to je 

dovolj.  

 



Razvoj 

Kako pa postavljalec druţine razlikuje, kaj je pomembno? Kako to naredim jaz? 

Pozoren sem na energijo, ki se drţi določene besede oziroma določene osebe. Klient 

pove tri ali štiri stvari in jaz opazim: stari oče, ker je bilo ob njem kar naenkrat veliko 

energije. Potem vem, kako bom začel. Začnem s starim očetom in ničemer drugim.  

Ni torej potrebno, da vem celotno zgodovino druţine. Začnem s starim očetom 

in postavim smo njega. Prej smo imeli pogosto predstavo, da so učinki postavitve 

druţine rezultat postavitve določene strukture in da ta struktura pritegne energijsko 

polje, ki potem pride do izraza. Ampak, kaj se zgodi, če stoji le ena oseba? Učinek 

potem ni več odvisen od vrste postavitve. Nekaj drugega je to, kar deluje. Deluje 

nekaj v osebi. Tisti, ki je postavljen je z nečim povezan, z nečim večjim, ki naenkrat 

deluje skozi njega, če ostane zbran.  

Kako lahko ostane zbran? Če se ga nič ne sprašuje, če ni prekinjan, če ostane 

zbran sam postavljalec druţine in da tudi on nosi prostor in v njem starega očeta.  

Ostanimo le pri tem primeru. Pri tem njegova pozornost ni osredotočena, temveč je 

široka in nejasna.  

Potem se s predstavnikom starega očeta nekaj zgodi. Na primer, kar naenkrat 

gleda v tla. Iz izkušenj sedaj vemo: Gleda na nekoga, ki je mrtev. Dobro, potem 

izberem drugega predstavnika in mu rečem, naj se uleţe pred starim očetom na tla, 

točno tja, kamor gleda. Kar nakenkrat pride do premikov in iz začetne postavitve le 

ene osebe se korak za korakom razvije slika druţine, nekaj bistvenega, kar ne bi mogli 

izvedeti iz nobene anamneze. Kajti klient se tega ni zavedal.  

S postavitvijo pride na dan tisto, kar je bilo skrito in to ima izredno moč. To je 

bil le primer, kako lahko z zadrţanostjo v kratkem času doseţemo mnogo več, kot z 

načinom postavitve druţine, ki sem jo na začetku z mnogimi drugimi delal tudi sam. 

To je bil sedaj en del razvoja.  

 



Sprava 

Vendar temu razvoju nekaj stoji na poti. Temeljno spoznanje, ki je omogočilo 

postavitev druţine je bilo, da nas vodi naša vest, na katero smo vezani. Da nas vodi 

vest, ki nam zavrača oziroma prepoveduje določene zaznave. Če bi jih dopustili, bi 

prišli v nevarnost, da bomo izgubili pripadnost naši druţini.  

Mnoge kritike, ki jih je deleţna postavitev druţine, od nas zahtevajo, da se 

ponovno vrnemo v okove naše vesti. To je v nasprotju s tokom, ki nam dovoljuje, da 

preko meja vesti dobimo pred oči neko veličastno celoto. Preprečiti nam ţeli, da bi 

protislovja ali to, kar si stoji nasproti, na primer: ţrtve in storilci, ena skupina proti 

drugi skupini, ena religija proti drugi religiji, na nekem drugem nivoju spoznali za 

enakovredne. To lahko stori le tisti, ki je prerasel meje svoje lastne vesti. To je prav 

poseben osebni doseţek. Le tisti, kdor je to dosegel, lahko na koncu deluje spravno. 

Pri postavitvah druţine postaja vedno bolj jasno, da je potrebno nasprotujoče 

se stvari na višjem nivoju prepoznati kot enkovredne. Vedenje o tem, da morajo 

nasprotujoče se strani doseči spravo, se je začelo s Freudom. On je videl, da je tisto, 

kar je potlačeno, potrebno sprejeti kot enakovredno. To pomeni tudi to, da v tistem 

trenutku nekdo preraste svojo dotedanjo vest. Če mu to uspe, če torej spozna svoje 

senčne strani za enako pomembne kot sončne, tako da prizna svetlobo in senco v 

enaki meri, ta je zrastel. Ta ima drugo moč.  

 V druţini videvamo isto. Tudi v druţini so nekateri, za katere se pravi, da so 

dobri in drugi, za katere se pravi, da so slabi. Eni so uspešni, drugi so zgube. Eni so 

krepostni, drugi so zločinci. Tako imenovani slabi ali zgube, ti so izključeni. Takoj, ko 

so izključeni, je tisti, ki je to storil ali skupina, ki jih je izključila, izgubila nekaj 

bistvenega. Postanejo ozki. Pri postavitvah druţine vidimo, da je izključene potrebno 

ponovno vzeti nazaj. Takoj, ko so ponovno sprejeti, se posameznik kar na enkrat 

počuti popoln. Ima večjo širino, večjo moč, postane neţnejši, sposoben je za spravo. 

 



Enakost 

Sedaj obračam to na diskusijo o zagotavljanju kvalitete.  Če to uporabim tukaj, potem 

pravim, da so vsi, ki ponujajo postavitev druţine „dobri“ in „slabi“ pred nečim večjim 

meni enaki. V svoji duši moramo le začutiti, kakšen učinek ima to na moč. Kolikšno 

moč imamo potem, da gremo na nek poniţen način naprej in koliko moči imamo, če 

se temu izognemo in rečemo: Ja, eni so boljši in drugi so slabši. Tukaj bi – in to je 

skrajna konsekvenca, ki se je izkazala sama iz postavitev druţine – veljal tudi stavek: 

Priznavam, da so vsi drugi meni pred nečim večjim enaki.  

Ko to konkretno uporabljam pri svojem delu, to potem na primer pomeni: Ko 

pride nekdo k meni in govori o svojih starših in morda reče, kako so bili slabi, potem 

se jaz notranje pred njimi priklonim in rečem: Priznavam, da ste tudi vi pred nečim 

večjim enaki meni. V tem trenutku s klinetom ne morem začeti nečesa, kar bi bilo 

proti njegovim staršem. V tem trenutku je nemogoč kakršenkoli prenos starševstva na 

mene. Vse to, na čemer gradi tradicionalna psihoterapija (da obstaja prenos starši-

otrok ali prenos otrok-starši in da se na tem dela), nenadoma izgine. V tem trenutku 

klinet ne more na mene prenesti starševstva, ker sem jaz v globoki ljubezni povezan z 

njegovimi starši. Predpogoj za to je seveda, da sem jaz na enak način v globoki 

ljubezni povezan s svojimi starši. Da priznam, pred nečim večjim, da so tudi oni enaki 

vsem drugim staršem.  

 

Prebliski  

Avgust 

1 Kdor gleda preko tega, kar sledi, lahko to izgubi. 

2 Sreča včasih tudi prileti. 

3 Kar je veliko, je raztreseno. 

4 Govorica razodene. 

5 Predati se povezuje. 

6 Odprtost je široka. Zaupanje tudi. 



7 Spoštovanje se drţi distance. 

8 Po dajanju moramo jemati. 

9 Obsodbe so slepe. 

10 Pogled odpira. 

11 Zbrani ostajamo v globini. 

12 Preprostost je jasna. 

13 Kjer si se ustavil, glej naprej. 

14 Kar je začasno, mine. 

15 Jutri je prepozno. 

16 Varno smo drţani. 

17 Svobodni se oddahnemo. 

18 Vse ima svojo dušo. 

19 Za očitnim deluje skrivnostna sila. 

20 Znanje sluţi. 

21 Dozorelo na soncu je dozorelo pred bogom. 

22 Naredek ima svojo ceno. 

23 Raklama zmaga. 

24 Noč vse ulovi. 

25 To, kar je vmes, povezuje. 

26 Popravljanje pomaga. 

27 Spoštovanje sluţi. 

28 Modrost ve.  

29 Srečen je, kdor se spominja.  

30 Pozabljanje osvobaja.  

31 Izpustiti je spustiti na svobodo.  

 

 



 


