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Dragi bralec, 

tokrat bom govoril o globokih odnosih našega ţivljenja. O ljubezni, ki nosi naše 

ţivljenje. O uspešnem odnosu s partnerjem, o posebni usodi ţensk. Pred vsemi gre 

tukaj za usodo naše mame, kjerkoli in kakorkoli spremlja naše ţivljenje in kako smo 

mi z njo bogati in odprti za svoje uspehe. 

 Govoril bom tudi o poklicnem uspehu in o pravilih, ko pomagamo, ko sluţimo 

ţivljenju. 

         Vaš   

     Bert Hellinger 

 

Modrost 

Radost 

Radost nas povzdigne. Z radostjo postanemo notranje široki. Je vznesenost. Radost 

nam da zagon, je zanosna. Radost se premika in nosi s seboj tudi druge. 

 Z radostjo pojemo. Ne dovoli nam, da bi obsedeli na svojih stolih. Druge 

primemo za roko in pričnemo z njimi plesati, plesat dobre volje. 

 Radost je pozorna. Nekoga ali nečesa se zelo radostimo. Radost ţari. Ţari iz 

naših oči in naših obrazov. 

 Vsaka radost je radost ţivljenja. Zajema iz polnega ţivljenja in iz polne sreče. 

Zaradi tega potegne nas in druge s seboj. 

 Zraven in skupaj s to ţivahno radostjo jo izkusimo tudi kot tiho. Na primer, ko 

se veselimo drugih, ko se jih veselimo, takših kot so. Tako se starši veselijo svojih 

otrok. Tako se veselimo uspeha, ko nam je nekaj dobro uspelo.  

 Radost je krona modrosti. Ţari iz prijaznega obraza in spremlja ljubezen. 

Spremlja ljubezen, ki pusti, ljubezen, ki odobrava ţivljenju njegovo pot in vsemu, kar 



raste. Z ţivljenjem je v sozvočju. Velike zahteve je pustila za seboj, kajti ona je 

izpolnjena. 

 Ta ljubezen je bogata. 

 

Moški in ženske 

Ljubezen in življenje 

Kjer uspe ţivljenje, je ljubezni uspelo. Najprej je uspelo ljubezni med našimi starši kot 

moškim in ţensko. Z njo se je začelo naše ţivljenje. 

 Ali obstaja še kej večjega, kot je ta ljubezen? Ali lahko s svojim učinkom 

pripelje na svet še kaj lepšega kot je otrok? Ali se skozi to ljubezen razodeva ista 

stvarniška moč, s katero je večni duh ustvaril svet in rekel: „Naj bo.“ Ali naši starši niso 

z ljubeznijo izgovorili istih besed kot bog:“Naj bo.“ Ko smo iz njihove ljubezni nastali 

mi in to z enakim učinkom kot, ko je rekel:„Naj naredimo človeka po svoji podobi“? 

 Kakšna je bila slika potem, ko je ustvaril prve ljudi? V bibliji jezapisano: 

„Ustvaril jih je kot moškega in ţensko.“ 

 Zakaj ju je ustvaril kot moškega in ţensko? Kot njiju, kot moškega in ţensko, 

tako, da drug z drugim skupaj vidita boga na delu, po njegovi sliki nadaljevati 

njegovo stvarstvo in tako s svojo ljubeznijo ponovno ustvarita moškega in ţensko, 

dečka in deklico, da busta tudi onadva kasneje na enak način, kot moški in ţenska po 

boţji podobi ustvarila novo ţivljenje. 

 Kaj je rekel bog potem, ko je kot krono stvarstva ustvaril ljudi?  

Rekel je: „ Dobro je.“ 

 Vprašanje je: Spoštujemo veličino ljubezni svojih staršev kot vrhunec in cilj 

boţjega stvarjenja? Ali stojimo pred njima z enakim spoštovanjem s kakršnim stojimo 

pred bogom? Spoštujemo in ljubimo svoje starše z enkaim spoštovanjem kot boga? 

 Kje drugje se razodeva boţja veličina in ljubezen mogočnejše kot v ljubezni 

naših staršev, skozi katero so oni postali naši starši? 



 Kje je torej začetek naše ljubezni? Tam, kjer se je začelo naše ţivljenje: Z 

medsebojno ljubeznijo naših staršev, z njuno ljubeznijo do nas in z našo ljubeznijo do 

njiju kot naših staršev, kot odgovor na njuno ljubezen. 

 Ali se resnično zavedamo veličine ljubezni naših staršev? Ali se v svojem 

odgovoru njima zavedamo, kako močno čutimo njuno ljubezen v gobinah svoje duše 

in svojega srca, z vsemi posledicami za njiju in za nas, z vsemi razseţnostmi in 

posledicami za naše nadaljne ţivljenje? Če ja, kako drugače lahko potem ţivimo in 

ljubimo? 

 

Ženske 

Upoštevati moramo, da je ţenskam teţje kot moškim, ker je njihova usoda in namen 

ţivljenja – nasploh njihovo ţivljenje – ţivet teţje, kot ţivijo ţivljenje moški. Zatorej se 

nekatere hčere bojijo postati ţenske in raje stopijo pod okrilje očeta, kot da bi ostale  

v okrilju mame.  Vendar je edina pot, da dekle postane ţenska ta, da se poda v okrilje 

mame – in to se zgodi tako, da jo spoštuje in časti. Če je v postavitev vključenih več 

generacij, potem dobi ţenska moč z močjo ţensk, ki stojijo za njo – od  

svoje mame, svoje babice, svoje prababicein tako naprej... Ţenska je moškemu tudi 

dosti bolj privlačna, če on v njej čuti to mogočno ţensko moč. To je bilo tukaj zelo 

dobro videti. 

Enako velja za moške. V druţinah moškim spoštovanje mnogokrat ni 

namenjeno takrat, če se do ostalih obnašajo vzvišeno. Če na druge gledajo navzdol. 

Na ta način gledajo navzdol tudi na svojega očeta in ga vidijo pred seboj. Obratno je, 

če vidi svojega očeta za seboj. Moški lahko s tem, ko ve, da za njim stoji njegov oče – 

in za njegovim očetom njegov ded in praded,.. – zbere moško moč. Tako se lahko 

odpove svoji vzvišenosti napram drugim.  

 

Mama 

Duhovne postavitve družine 



Kot ste morda slišali sem bil pred časom zelo bolan. Po seminarju v Kijevu, ki je na vse 

naredil velik vtis, sem zelo zbolel. Opustil sem vse svoje načrte. To je trajalo skoraj tri 

mesece. Notranje sem se moral preusmeriti. Opazil sem, da je postavitev druţine v 

stari obliki za mene mimo. Opazil sem namreč, da gre postavitev druţine v smer, ki se 

vrača k psihoterapiji. Predsem iz strani udeleţencev, ki od meine pričakujejo 

ozdravitev in rešitev problemov v njihovem smislu tako, da jim bo šlo osebno bolje. 

Počutil sem se tako, kot da bi me mnogi izsesali, tako, da sem postal na koncu zelo 

šibak. Jaz in oni. 

 Zaradi tega sem odpovedal vse seminarje za celo leto. Zelo počasi se je v meni 

nekaj razvijalo, uvidi v prihodnost postavitev druţine. Z rezultatom sem zelo 

zadovoljen. Postavitev druţine pelje na drug nivo in druge širine. 

 Premišljal sem, kaj je danes s postavitvami druţine. Kaj je bilo s postavitvami 

druţine do sedaj, kako je bilo in kaj je prihodnost postavitev druţine? 

 Tukaj, na tem seminarju vas ţelim vzeti s seboj na ta drug nivo in to jasneje, 

kot sem se do sedaj tega zavedal. Vsem vam, razen tistim, ki ste morda čisto novi, je 

bilo jasno,da predstavniki pri postavitvah niso v eč oni sami. Polasti se jih neka druga 

sila in jih vzame v svojo sluţbo.  Sluţijo tej sili, ne nam in ne v prvi liniji tistemu, ki od 

nas pričakuje pomoč, temveč tej sili. Vzame jih v svojo sluţbo s tem, da kakor hitro so 

postavljeni čutijo, kot osebe, ki jih predstavljajo. Ta sila jih vzame seboj v določeno 

smer, v semeri tokov in premikov, ki daleč preraščajo naše običajno razmišljanje o 

dobrem in slabem in o prav ali narobe. Posledično je nujno, da tisti, ki vodi postavitev, 

tukaj na primer sem to jaz, nima več nobenih namenov, nekomu pomagat. Tudi ne, 

da bi ţelel izpolniti pričakovanja klienta, ker si on to ţeli. Temveč ta višja sila vzame 

pod svojo oblast tudi mene. Pravtako tudi predstavnike. 

  S tem pridejo postavitve druţine na popolnoma nov nivo, na višji nivo, ki od 

vsakogar zahteva nekaj drugega kot si je sam predstavljal. Torej jaz, klient 

predstavniki v postavitvi in vsi v publiki, ki se jih postavitev dotakne, se notranje 

odprejo za to drugo gibanje. Potem so vsakem pogledu neodvisni od mene. 

Neodvisni so od svojih pričakovanj in popeljani so na višji nivo. 



 Jasno je, da je to drugačno novo gibanje toka naletelo na odpor. Včasih 

prevzame ta odpor proti novemu gibanju nenavadne oblike. Kar slišim, da na 

internetu piše o meni in mojem delu, na primer v Rusiji, je zame zelo čudno. Hkrati 

vem, kaj se dogaja notranje. Naj vam povem? 

 Vse, ki sedaj delajo postavitve druţine, sem bogato obdaril. Jaz sem „Mama“ 

postavitve druţine. Vse, ki jo uporabljajo sem obdaril. Vprašanje je ali so te osebe 

vzele vse od svoje mame? Ali pa ji, po tem ko so ţe vse vzeli, še očitajo, da bi morala 

biti drugačna? No dobro, tudi meni gre tako. V sozvočju z mamo, ki jo globoko 

spoštujem, tudi temu srčno soglašam. Moja ljubezen ostaja. 

 

Red in nered ljubezni 

Povedati ţelim nekaj o duhovnih postavitvah druţine. 

  Kdor se spušča v to, da ga vodijo premiki duha, ta se lahko poslovi od 

notranjih slik kaj je dobro in kaj slabo. Ta bo potem, ker se je prepustil tem duhovnim 

tokovom, vpeljan v vpoglede, ki nam zaradi dosedanjega razmišljanja ostajajo 

nedostopni. Ti vpogledi peljejo daleč preko meja običajnih postavitev druţine. 

Običajne postavitve druţine ostajajo v  mejah, ki jih določa red ljubezni. Te tečejo na 

površini.  

Tudi one so pomembne, to je res. Vendar dobi tisti, ki se prepusti tokovom 

premikanja duha nove vpoglede. Povzemam jih skupaj v redu ljubezni. 

Obstajata dva reda ljubezni, ki se jih ne zavedamo. Zaradi tega neprestano 

kršimo ta red.  

Prvi pravi: Vsak, ki pripada druţinji ima enako pravico pripadnosti. To pomeni: 

nihče ne more biti izključen iz druţine. Nihče, ki je bil ali je njen član, ne more biti 

izločen iz druţine brez daljnoseţnih posledic. Na primer, noben splavljen otrok ne 

more biti izključen. Izključen ne more biti noben otrok, ki je bil oddan nekam drugam 

in noben zamolčan otrok ali nekdo, ki je kršil druţinske smernice in je bil zaradi tega 

razglašen za krivega in zatorej izločen.  



Mnogi so izključeni iz naših slik o svobodi na primer in neodvisnosti in 

osebnem razvoju, in nam hkrati stojijo na poti. S tem nastane nered v ljubezni. 

 

Posledice 

Kakšne so posledice? Kasenje mora v druţini nekdo predstavljati izključeno osebo, ne 

da bi se sam tega zavedal. Pri postavitvi druţine poznamo to kot usodno povezanost 

ali prepletenost. Nekdo torej resnično čuti, kot izklučena oseba in prevzame njeno 

usodo, zaradi česar, bo tudi sam izključen.  

 V zvezi s tem je zelo pomembno spoznanje, spoznanje o temeljnem neredu 

ljubezni, ki ga ne zazanamo, ker se v tej ljubezni počutimo veliki.  

 Če je bil nekdo v tej druţini kriv za izključitev te osebe, potem njega vleče k tej 

izključeni osebi in če je ta oseba mrtva, kot je to pri splavu, potem vleče to osebo k 

temu mrtvemu. Potem se pojavi otrok, ki svoji mami na primer reče: Jaz na tvojem 

mestu. 

 Na videz je to velika ljubezen. Vendar ta ljubezen krši osnovni red ţivljeja. To je 

prišlo na dan pri postavitvah druţine. 

 Duhovne postavitve druţine presegajo to ljubezen, ki se kaţe v ospredju in 

dovoli vskomur, da dokonča svoje ţivljenje tako, kot mu je usojeno, ne, da bi to 

naloţil nekomu  drugemu ali od njega to prevzel. 

 

Drugačna pomoč 

Rad bi povedal nekaj o pomaganju. Večina izmed nas sebe razumemo kot pomočnika 

na različnih področjih. Na primer v psihoterapiji ali drugih poklicih. 

 Kaj pravi pomočnik, ki pomaga? Seveda sedaj malo pretiravam. Vendar reče v 

psihotrapiji tisti, ki pomoga zelo pogosto: „Postani kot jaz.“ 

 Kakšen je rezultat? Seveda pretiravam. On postane tisti, ki mu sam ţeli 

pomagat. Na primer bo zbolel. Nič čudnega, kajti postavil se je na mesto, kjer odloča 

neka višja sila. Pri duhovnih postavitvah druţine, se konča pomaganje kot ga 

običajno poznamo.  Pomaga lahko le stvarniški duh, s katerim pridemo v sozvočje. 



Zaradi tega, če postavitev ne gre več naprej, če jo torej prekinemo, gre tok premikov 

duha, tok, ki vse premika, ki pomaga naprej. Če bi v takšni situaciji poskušali, v 

nasprotju s premiki toka duha, nekaj premakniti samovoljno, ker si nujno ţelimo 

dobro rešitev kot smo si jo sami zamislili in kot so si jo zamislili ostali udeleţenci, 

potem bomo sami sebe popeljali v nevarnost. Tukaj poteka vse drugače, kot smo 

vajeni. 

  Postavljalec torej, ki vodi postavitev ostaja v sozvočju s tem tokom. Brez 

lastnih ţelja, le v sluţbi tega velikega toka, ki vse premika. 

 Čez nekaj časa se navadimo tega, da so tokovi premikov duha drugačni, kot 

smo si mi to predstavljali. Za te tokove ne obstaja nič napačnega. Kakorkoli se nekdo 

obnaša, če mu soglašamo ali ne, ze teg aduha se obnaša pravilno. Če mora včasih 

tudi najprej na dno, da bo kasneje prišel v višave. Čez nekaj časa bomo znali priti v 

sozvočjem z vsem, kar je. To nam kaţejo tokovi, ki jih premika duh. On je v sozvočju z 

vsem kar je, ker od njega vse tudi prihaja. 

 

Meditacija: Naša mama 

Nekaj ţelim povedati o mami. Zaprite oči.  

Poglejte na slike, ki jih imate o svoji mami. Koliko slik je? Jih je več kot pet, 

potem, ko je več kot dvajset let skrbela za vas? Vam bila na razpolago noč in dan? Ko 

ste bili še majhni in ona ni mogla spat, da je bila pripravljena, če ste kaj potrebovali? 

In sedaj je ostalo pet slik? Večina izmed njih je slabih slik, arogantnih slik, uničujočih 

slik? Morda ste ji ţeleli celo smrt? Kaj je ostalo od mame? Koliko moči? Zdaj bomo te 

slike spremenili. 

Včasih je v otroštvu prišlo do pretrganja odnosa. Na primer, če mama iz 

kateregakoli ţe razloga ni bila prisotna. Morda, ker ste bili v bolnišnici, ali pa so vas za 

nekaj časa dali nekam stran. 

Takrat ste se tudi odločili: Nikoli več nazaj k njej. Vse kar je bilo pred tem, 

globoki lepi spomini so kot izbrisani. 



Zdaj gremo nazaj v čas pred to prekinitvijo k srečnim spominom, k srečnim 

slikam in v svoji noltranjosti jim damo prostor.  Dovolimo si, da ponovno doţivimo to 

prejšnjo srečo: varnost, sigurnost, bliţino, prisrčnost. 

S temi srečnimi slikami v nas upamo stopiti korak bliţe k svoji mami. Navkljub 

jezi in razočaranju, mimo naše odločitve, da nikoli več ne bomo šli k njej. Upamo 

narediti prvi korak, majhen korak in ji pri tem ves čas gledamo v oči. – Potem 

zberemo vso svojo moč in naredimo naseldnji majhen korak. – In potem še en korak, 

čisto počasi, vedno z njo pred očmi.– Zbiramo pogum za naslednji korak, dokler ne 

pademo v objem njenih odprtih rok. Končno ponovno doma. – Ljuba mama. 

 

 

 

Obseden 

Ţelim se vrniti na postavitev , ki smo jo videli včerej zvečer. Zadnja postavitev 

včerajšnjega večera se je dogajala korak za korakom. Na začetku nam ni bilo jasno, 

kako daleč bomo lahko šli. Kasneje smo potem delali še naprej. Potem je dobila 

Sophie pomemben uvid, videla je, da je bil klient obseden z neko drugo osebo. Šele 

takrat smo lahko postavili tudi to drugo osebo. To se lahko zgodi. Da je nekdo 

obseden z nekom drugim. To je nekdo, ki je bil izključen in, ki ga je potrebno 

ponovno sprejeti nazaj. Na koncu smo lahko videli, kako je bilo vse, celotna 

postavitev vodena s strani druge sile, ki je na koncu pripeljala skupaj vse, kar je bilo 

pred tem ločeno drug od drugega. To so premiki toka duha. Ni vedno preprosto 

ugotoviti, kam smo vodeni. 

 To je drug zorni kot, ki ga moramu tudi upoštevati. Da ne delamo samo z 

nekom, temveč tudi z tistimi, ki pridejo v njem do besede in ţelijo do besede, tako, da 

so lahko na koncu med seboj povezani vsi. 

 

Nor 



Imeli smo še en aspekt, ki je bil očiten. Sophie ga je vprašala, če je nor. To je tudi bil. 

Na nek način je bil nor. 

 To je drug pomemben uvid, ki prihaja iz duhovnih postavitev druţine. Nor 

(rečemo tudi, da je nekdo „premeknjen“) pomeni, da je v neki druţini nekdo kriv za 

smrt nekoga drugega in da je ta oseba skupaj z ţrtvijo izključena iz druţine. Potem 

mora nekdo zastopati to osebo skupaj z njeno ţrtvijo. Zaradi tega je na nek način 

zmeden. Če prideta tista dva v druţini skupaj, potem je on tega osvobodjen.  

 To je en uvid, do njega sem prišel ţe pred mnogimi leti. Ta uvid postavlja pod 

velik vprašaj psihiatrijo, kot jo danes večinoma še vedno prakticirajo.  Z duhovnimi 

postavitvami druţine se tukaj odpirajo popolnoma nove moţnosti za tiste, ki jih 

običajno smatramo za psihotike. To ni bolezen. To je sistemska vpletenost, ki se lahko 

uredi s pomočjo postavitve druţine. 

 Vendar je proti temu na področju psihoterapije z različih strani velik odpor. 

Potreben je še čas, dokler bodo ta spoznanja tam smela ugledati luč sveta. 

 Morda ste nekateri mnenja, da bi moralo to iti malo hitreje. Ne, za duha ni 

potrebno, da gre hitreje. Ni potrebe, da bi to silili. O tem odloča premik, ki je za to 

potreben. In mi, jaz na primer se temu prepuščam, ne, da pri prevzel pobudo, ker bi 

ţelel nekaj pospešiti. Tukaj so na delu druge sile in mi lahko tudi zaupamo. 

 Torej, tukaj se pokaţe, da pomeni pomoč nekaj drugega, ko si to običajno 

predstavljamo in tudi prakticiramo. 

 

Duhovna pomoč 

Pomoč, poklic, ki pomaga se pri nas smatra, kot, da mora tisti, ki pomaga prevzeti 

iniciativo napram tako imenovanemu klientu. Klient pričakuje, da bo pomočnik 

prevzel inicijativo.  

 Pomočnik pade na to, in sam se jim prudruţujem, kajti tudi sam sem 

pogostokrat padel na to. Torej, da sem bil tudi sam pogosto mnenja, da moram 

nekomu pomagat.  



 Pomaga lahko le duh, neka duhovna moč stvarnika. Za tega duha, za to silo ni 

nihče izgubljen, kot, da bi potreboval našo ali mojo pomoč. Temveč, če je nekdo 

popolnoma prepuščen samemu sebi, potem bo prišel v stik s to bistveno silo. Ona ve, 

kaj je potrebno. 

 Če pogledam nazaj na svoje ţivljenje, potem vidim, da ni bilo nobenih 

starnpoti, čeprav sem včasih menil, da sem nekaj naredil narobe. Tudi takrat, ko sem 

poskušal nekomu pomagat sam, kar v tem smislu sploh ni moţno. Za to silo ni ne 

krivde, ne nedolţnosti, ne prav in ne narobe. V neki globji povezanosti je vse na 

svojem mestu kjer pomaga. To je sedaj način, kakšen je postopek, da zaupamo neki 

drugi sili. 

 In vendar nas vzame ta sila včasih v svojo sluţbo,ne da bi sami to ţeleli in tudi 

ne, da bi se sami mogli ali smeli temu upreti. Vse je v drugih rokah in pred to silo smo 

vsi enako dobri in enako človeški. Pred njo smo vsi spodaj in ona prevzema inicijativo 

za nas. To je pot, po kateri gremo, v sozvočju s to silo naredimo kot najbolje 

znamo, vendar brez prehitevanja. 

Ali sem to osvetlil? Dobro. V tem smislu bomo nadaljevali. Kako? Skupaj. 

 

Demonstracija: Pomagati z enim stavkom 

Hellinger izbere klientko, ki se je javila in ona se vsede zraven njega. Ne, da bi jo 

vprašal, kaj je njen problem jo prosi:  

HELLINGER :  Zapri oči. 

Čez nekaj časa:  Reci notrenje nekomu: Zdaj je prišel pravi trenutek. 

Ko ponovno odpre oči: To je tudi bil. 

Klinetki: Kako ti gre pri tem? 

KLIENTKA :  Zdaj je moje srce mirnejše. Preveč je rezbijalo. 

 

HELLINGER skupini: Demonstriral sem duhovno postavtitev druţine v enem stavku. 

Videli ste, da je sploh nisem pogledal. Z njo sem prišel le v povezavo na duhoven 



način. Nato mi je bil podarjen ta stavek. Izrekel sem ga in to je dovolj. Če bi še kaj 

dodal, bi s tem nekaj vzel stran. 

 Duhovna postavitev druţine pomeni skrajno koncentracijo. Opazili ste, da ta 

stavek ni le zanjo. Vsi stavki, ki pridejo iz sozvočja s tem tokom, so hkrati za vsakogar. 

Klientki: Ţelim ti vse dobro. 

Skupini: Zaprite oči. Dvolite, da ta stavek deluje v vas naprej: Zdaj je prišel pravi 

trenutek. 

Čez nekaj časa: Dobro.  

 

Ti in jaz 

Bistvo 

Na Poljskem imam prijatelja, ime mu je Wojtek Eichelberger. Ko sem bil zadnjč na 

Poljskem, mi je povedal, kako on pripelje skupaj ljudi iz sovraţnih si skupin, naprimer 

Izraelce in Palestince. Rekel je, da to poteka čudovito, v kratkme času so postali eno 

srce in ena duša in en duh. Vprašal sem ga: „Kako ti je to uspelo?“ Odgovoril mi je: 

„Čisto preprosto. Z njimi sem naredil vajo.“  

To vajo bom zdaj jaz naredil z vami. 

Zaprite oči. Predstvljajte si, kaj vse lahko spustimo, na da bi izgubili nekaj 

bistvenega? Na primer izpustimo svoj jezik. Tudi brez njega in z nekim drugim 

jezikom ostanemo ta kdor smo. Od bistvenega nam nič ne manjka. 

Potem izpustimo svojo kulturo, ki ji pripadamo – ali svoje uspehe – ali svoje 

neuspehe – tudi svoje starše. Kar naenkart prispemo do nečesa zelo bistvenega in 

preprostega čistega sem. Samo to je bistveno. Temu ne more nihče ničesar dodati in 

ničesar odvzeti. To je naše bistvo. 

 Potem pogledamo nekoga drugega, ampak samo na njegovo bistvo, samo na 

njegov sem. Srečamo ga kot sem-tu in sem-tu. Potem ne more nič stopiti med naju. V 

svojem sem-tu, v svojem bistvu sva enako bistvena. 

 Moj prijatelj je temu rekel po Angleško – kajti govorila sva Angleško – core 

identity. Torej po Slovensko: bistvo. 



Predstavljajte si, kaj se spremeni, če se srečamo s človekom in on nas zasuje s 

svojimi problemi in pove, kaj vse moramo zanj narediti. Toda mi ostanemo v našem 

čistem sem-tu in gledamo na njegov čist sem-tu. Ali opazite, kako se vse spremeni? 

 To lahko prenesemo tudi na odnos s svojimi starši. Pogledamo svoje strše, na 

njihov čist sem-tu, z našega čistega sem-tu na njihov čist sem-tu. Kaj se je potem 

spremenilo? 

 Enako naredimo tudi s svojimi partnerji in z drugimi ljudmi s katerimi imamo 

opravka in pri katerih čutimo v odnosu prepreko. Pogledamo na čist sem-tu in se 

srečamo z njimi sem-tu in sem-tu. Kako drugačno bo postalo vse, kako bolj spoščeno, 

skromnejše in popolnoma zadrţano. Sem-tu, kaj še ţelimo temu dodati? 

 Tako pogledamo na svoje otroke, na njihov sem-to. Ali niso vsi čudoviti v 

svojem čistem sem-tu? 

 

Vaja : odrešilni stavek 

Z vami bom naredil vajo. Zaprite oči in si pred seboj predstavljajte človeka, s katerim 

imate opravka in s katerim morda odnos ne gre več naprej. Postavite ga si ga pred 

seboj skupaj z osebami, ki so na poseben način z njim povezane. Vsi potrebujejo 

nekaj, kar jim bo v enaki meri ponudilo novo priloţnost. Potem se sami odmaknite na 

potrebno distanco, najmanj pet metrov, morda celo več. Do vseh ostanite pozorni v 

enaki meri, brez obsodbe ali strahu ali namena, popolnoma čisti. Vsakega vidite v 

njegovem sem-tu, tudi sebe in čakate. 

 

Čez nekaj časa: Na nekaterih obrazih sem lahko videl, da je do vas prišel bistven 

stavek za rešitev. Tudi za tistega, ki pomaga je zelo osvobajajoče, če pride do njega ta 

stavek. 

 

„Ah“ 

NEKDO ,  KI  TUDI POMAGA :  Kaj naredim, če stavek ne pride? 

HELLINGER :  Dobro, vsedi se zraven mene. 



Ta, ki pomaga se vsede zraven Hellingerja in zapre oči. Hellinger položi svojo 

roko na njegovo.  

HELLINGER  čez nekaj časa: K meni je prišla breseda zate. „Ah.“ 

On se glasno smeje. 

HELLINGER :  Dobro? 

HELFER :  Ja. 

 

Uspeh in njegov red 

Dobiček 

Delo, ki uspe nam prinese dobiček. Imenujemo ga nagrada za naše delo. Tega 

dobička se veselimo. On je zasluţena nagrada za naše delo. Da nas bo dobiček 

razveselil, mora odgovarjati vloţenemu delu. 

 Ta dobiček je prirastek ţivljenja in ţivljenskih moţnosti. Koristi našemu 

ţivljenju, tudi ţivljenju mnogih drugih, katerim mi sluţimo s svojim ţivljenjem. Ta 

dobiček je v prvi liniji ţivljenski dobiček. 

 Zaradi tega zahtevamo za svoje delo njemu ustrezno plačilo. Če smo 

prikrajšani za to plačilo, potem se zmanjša naše veselje do dela in naš učinek, ter z 

njim tudi naše veselje do ţivljenja in naši ţivljenski uspehi. 

 Kjerkoli opravljamo svoje delo, ga po moţnosti opravljamo tako, da prinaša 

dobiček. Njegov dobiček je del našega uspeha, pomemben del. 

 Obratno se izogibamo tistega kar prinaša izgubo. Tisto, kar malo doprinese k 

našemu ţivljenju opustimo. Odpravimo se na iskanje dobičkonosnega dela in 

dobičkonosne naloge. 

 Njaveč prinese tisto, kar sluţi prihajajočemu ţivljenju. Ali obstaja večji dobiček, 

kot so lastni otroci? Katero delo se izplača bolj kot tisto, ki sluţi njim? 

 Vsak zasluţek sluţi na koncu tistemu ţivljenju, ki prihaja za nami. Na njem se 

meri. Le to ţivljenje gre naprej. 

 



Donos 

Donos je sad uspele zrelosti. On pride s časom, ob svojem času. Razen od naših 

rezultatov, je dobiček odvisen tudi od ugodnih pogojev. Odtod velja za nas, da bomo 

dobili donos, ki si ga ţelimo, moramo ustvariti zanj potrebne pogoje. Na primer 

ugodno okolje, ki odgovarja donosnosti našega dela in mu omogoča uspešnost. V 

veliki meri je dobiček odvisen od stanja donosnosti. 

 Donosnost je v svojem izvornem smislu nekaj kar zraste. Sloni na nečem, kar jo 

nosi. Veliko stavri mora na prav poseben način delovati skupaj, da bo prinašalo 

donosnost in nas obdarovalo. 

 Takšen donos pomeni korist za mnoge. Meri se s tem, v kakšnem obesgu sluţi 

nam in drugim. Ima svojo lastno notranjo vrednost, svojo ţivljensko vrednost. 

 Tudi dobiček je donos. Naš donos se pogosto meri na dobičku. Vendarle je 

med obema red ranga. Najprej pride donos, potem dobiček. 

 Vprašanje je: Na kaj pri svojih uspehih geldamo najprej? Gledamo najprej na 

donos in le v sozvočju z njim na dobiček? Gledamo najprej na dobiček? Postavimo 

včasih na račun dobička na kocko ves donos? Če dobiček v glavnem ostaja, kako 

dolgo ostaja brez donosa, ki ga nosi? 

 Začutimo, kaj se dogaja v nas, če ostaja naša pozornost v prvi liniji 

osredotočena na dobiček, ali čutimo razliko. Pred vsem, če zaznamo, kaj se spremeni 

pri naših sodelavcih, če sluţi njihovo delo manj donosu kot dobičku. 

 Njih in nas v prvi liniji najprej razveseli donos in šele potem dobiček. Če 

gledamo najprej na dobiček, kaj bomo potem še naredili za donos? 

 Na tem primeru se kaţe kašen je red uspeha. Uspeh sledi donosu, ta uspeh in 

njegov donos je v korist mnogih. Spoštovana sta in dobrodošla. 

 Kjer stoji dobiček v ospredju, lahko čez nekaj časa opazimo: kakor doblejno 

tako izgubljeno. 

 Pravzaprav se le donos za nas in druge izkaţe kot pravi dobiček – kot dobiček, 

ki ostane.  



 

Prebliski 

september  

1 Novosti starijo. 

2 Ukradeno si ţeli nazaj. 

3 Izgubljeno olajša. 

4 Točno je malo. 

5 Svarilo je večinoma zaman. 

6 Zahvala nas obogati. 

7 Še nekaj je večinoma preveč. 

8 Naglica zaslepi. 

9 Kar nekje odvzamemo bo drugje priraslo. 

10 Rešeni smo onstran. 

11 Naglica utruja. 

12 Ko izvir presahne, ponovno deţuje. 

13 Moten je speljan vstran. 

14 Obratno je druga stran. 

15 Prekinjeno gre naprej. 

16 Noč čaka na dan. 

17 Velike odločitve so osamljene. 

18 Hvaleţnost ne pozna meja. 

19 Oddaljenost bo predrta. 

20 Mladostni grehi bodo odpuščeni. 

21 Stara modrost je mila. 

22 Konj jezdi jezdeca. 

23 Naklonjenost ţeli. 



24 Popuščanje zavleče.  

25 Hvaleţno vzamemo vse. 

26 Zamolčano deluje. 

27 Dobro je plaho svetlobe. 

28 Kar je na videz zastonj, ni bilo. 

29 Vprašanje zakaj se postavlja kasneje. 

30 Veliko se preda. 

 


