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Naš otrok ni mrtev.
Tudi njegova oblika in njegova

senca nista mrtvi.
Zares so mrtvi naši čuti za

spremenjeno obliko našega otroka
in za

njegovo senco.

Ne zaznavamo in ne vemo, da
obstajajo tako nežne oblike s tako

medlimi sencami, da jih grobo
človeško oko ne more zaznati.

Ali lahko sviloprejka na listu
prepozna svojo sestro v letečem

raznobarvnem metulju? 
Ne. A ta še kako živi.
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LJUBLJENI MOJI

Začutili ste bitje mojega srca,
slišali ste njegov utrip.

Vaše roke so pestovale moje
nemočno telo

in takrat ste mislili, da živim.

Ugasnil je utrip, utihnilo je bitje,
moje telo je obmirovalo

In mislili ste, da je vsega konec,
da me več ni.

A povem vam, ljubi moji,
da zdaj sem bolj kot sem kdajkoli

bil.
Zdaj sem svoboden.

Objemam vas bolj, kot sem vas
sploh kdaj lahko

in ne utripa le moje srce,
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ampak moje celotno bitje.

Rotim vas, da se ustavite v hitenju,
da izstopite iz kletke žalovanja.

Prosim vas, da se ozrete v nebo
in pogledate sij zvezd.

Vodim vas  v vrt ljubečih vrtnic,
kjer puščam ljubezen za vas,

kamor vodim sonce, da vas greje,
kjer po pticah sporočam angelski

zven
in kjer s sapo vetra sušim vaše

solze.

Moj odhod v življenje čiste
božanske luči in ljubezni

ni namenjen vaši žalosti ljubi moji,
namenjen je vašemu prebujenju v

luč in ljubezen
že tukaj in zdaj.
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Ljubi moji, ne zavrzite tega daru,
iščite mir in svetlobo v svojem

bistvu.

VAŠ LJUBLJENI OTROK
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ZGODBA  TRENUTKA  V
VEČNOSTI



Medli  obrisi  svetlih  barv  so  mu  dramili
komaj  prebujene  otroške  oči  in  jasna
zaznava  maminih  misli,  ki  je  sedela  za
mizo  v  porodnišnični  sobi  je  mirila
vznemirjenje zaradi ponovnega prihoda na
čisto fizično raven. Minil  je le en dan od
burnega dogajanja  skozi  porodni  kanal  ,
od  prvega  diha  in  od  začetka  kratke,  a
silovite življenske poti.
Mamica je sedela za mizo, jedla ravnokar
prinešeno kosilo in razmišljala kako miren
je njen fantek. Le s tihim glasom je izražal
neugodje, z vsakim gibom pa kazal čisto
milino.  Oba  sta  čutila  medsebojno
podporo in toplino. Takrat še ni dojemala,
kako  pomembno  obdobje  se  odpira  v
njenem  življenju  in  kako  silen  glasnik
ljubezni je sinček.
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Njegova mirnost je pri zdravniškem osebju
vzbujala  skrb  in  dnevi  odhoda  iz
porodnišnice so se prestavljali iz dneva v
dan. A skupaj sta bila močna. Ona ni niti
za  trenutek  popustila  pod  pritiski
sumničenja,  da  je  z  otrokovim
organizmom kaj narobe in on ji ni prenehal
dajati podporo v optimizmu in vzdrževanju
miru.

Po dvanajstih  dneh sta  le  prišla  domov,
kjer sta čakala sestrica in očka. Začeli so
se  veseliti  prihodnjih  dni  in  se  odpravili
skupni preizkušnji naproti, preizkušnji, ki je
plast za plastjo razkrivala globino življenja,
ljubezni in svetlobe.

Po  enem  tednu  je  imel  Mark  ponovno
kontrolo v porodnišnici  in njegovo telo je
res ostajalo  bolj  drobno in slabo gibljivo,
glasek pa nežen. Naslednja postaja je bila
pediatrična  klinika,  kjer  je  Markova  pot
dobila ime SMA. Spinalna mišična atrofija
je  obljubljala  smrt  pred  prvim  rojstnim
dnevom.
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Tisti dan sta starša z otrokom sedela pred
mizo zdravnice, ki jima je mirno in z vsem
razumevanjem  povedala  diagnozo
njunega  sina.  V  njenem  pristopu  je  bilo
čutiti  zbranost  in sočutje  do obeh,  hkrati
pa tudi nemoč, ker je ta genska bolezen
pomenila  dokončno  usodo,  z  zelo
majhnimi  možnostmi  za  odmik v  levo ali
desno.  Besede so nemo ostajale  v ustih
vseh,  občutja  pa  so  zajedala  globoko  v
srce.

Doma  sta  v  tišini  stopila  skozi  vrata
stanovanja  in  vsak  na  svojem  koncu
začela  v  globinah  svojega  bitja  iskati
tolažbo. On je obsedel na kavču, ona pa
je stopila v kopalnico, se vsedla na stol in
se  predala  krču,  ki  je  silil  v  telo.  Nekaj
minut  so  trajali  občutki  nemoči,  trzljaji
žalosti,  nato so se razblinili  v neskončno
praznino.  Njena  duša  se  je  zavedla
vrednosti trenutka in njeno srce je zaznalo
tisto,  kar  mu  prej  ni  bilo  nikoli  dano
zaznati.  Krč  je  izginil  in  svetloba  ji  je
pomagala do spoznanja:
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»Otrok  me  potrebuje,  oba  otroka  me
potrebujeta,  mene  celostno,  zavestno,
prisotno  tukaj,  v  tem  trenutku,  ne  v
preteklosti,  ne  v  prihodnosti.  Ne  smem
spustiti  sedanjega  trenutka.  Otrok  nam
izraža polno ljubezen v povezavi s čistim
božanskim izvirom, njegove oči svetijo in
nam  sporočajo  vselej  le  radost,  njegov
nežni, komaj zaznavni dotik pa je dotik
angelskega otroka.«  
Obsedela je na stolu, neskončna mirnost
je  preplavila  njeno  celo  bitje  in  z
optimizmom je zapustila kopalnico, kot bi
zapustila  tempelj  milosti  in  spoznanja.
Mark je sedel v stolčku in ko so se njene
oči potopile v njegove, je občutila kako je
to malo bitjece veliko v svoji ljubezni, moči
in pogumu. Solze sreče so ji silile na oči,
ko je zaznala to veličino v svojem otroku.
Kakorkoli  se  bodo  stvari  odvijale,  ni
pomembno,  vedno  imamo  zdajšnji
trenutek in v njem smo skupaj in v njem
smo srečni, ker čutimo ljubezen, ki nas
brezmejno povezuje.
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 Uvid  in  spoznanje  tistega  dne  sta  bila
vodilo  naslednjih  tednov.  Dnevi  niso
postali  dnevi  groznih  spoznanj,  ampak
dnevi  povečanih  občutij  božanske
ljubezni. 
Mark  je  imel  vsak  teden  fizioterapijo  in
živel  normalno  življenje  majhnega
dojenčka.  Mamici  je  postajal  namen
njegovega bivanja vse bolj odkrit. 
Ob vseh »posebnih« otrocih se ljudem še
bolj odpirajo srca. Prinašajo spoznanje,
da  so  v  življenju  prave  in  večne  stvari
tiste,  ki  jih najdemo znotraj  nas.Vse  za
kar  se  v  naglici  in  nervozi  dnevno
pehamo je minljivo in kratkotrajno. Ob
njih  se  odstirajo  težke  zavese
nepotrebnih bremen, kar nam omogoča,
da lažje čutimo božjo prisotnost v nas in
okoli  nas,  saj  otroci  že  sami  s  svojim
bitjem žarijo in sijejo z vso ljubeznijo.   
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Okužba dihal se je čez noč spremenila v
odločilni  pet  tedenski  zaključek  v
bolnišnici.
Klic  življenja  je  v  isto  sobo  pripeljal  še
enega  fantka  z  isto  boleznijo  in  seveda
tudi njegova starša. Stkale so se usodne
vezi in otroka sta vzpostavila pravo dušno
vez. Iz ene do druge postelje sta otroka na
daljavo komunicirala  preko fizičnih  oči  in
oči srca.
Po  nekaj  dneh  je  prišlo  do  prve  kratke
prekinitve  Markove  povezave  s  svojim
fizičnim  telesom.  Tisto  popoldne  sta  se
mamica  in  očka  zamenjala  ob  bolniški
postelji  in njo je obdajal  občutek nemira,
že na poti domov. Še nikdar prej ni tako
močno občutila dogajanja v bitju in telesu
svojega sina. V svoji trenutni krhkosti še ni
bila pripravljena na njegov odhod. Zaznala
je  tisto,  kar  se  je  dogajalo  isti  čas  z
Markom.
Medtem je  očka  med  hranjenjem  Marka
doživel  prekinitev njegovega dihanja in s
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pogledom  skozi  Markove  oči  občutil
spoznanje enosti. 
Spoznanje  enosti  je  trenutek,  ko
prestopiš  iluzijo,  da  čas  in  prostor
obstajata  in  ko  dobiš  uvid,  da  smo vsi
eno.  V  tem  trenutku  odpuščaš  sebi  in
drugim.
To je bil namen tistega trenutka. Takoj za
tem se je ob angelski intervenciji na vratih
sobe pojavila sestra in v nekaj sekundah
je  štiri  članska ekipa  že  oživljala  Marka.
Zopet je vzpostavil stik z fizičnim telesom
in  vedel,  da dan njegovega dokončnega
odhoda še ni prišel. 
Starša  sta  morala  priti  do  nekaterih
spoznanj skozi njegovo bolezen in smrt.
V  tretjem  tednu  bivanja  v  bolnišnici  so
Marka preselili v drugo sobico, kjer sta bila
z mamico sama. Možnost ponovnih okužb
se je s tem zmanjšala. Vez med njima je
dosegla prav posebne razsežnosti.  Večja
tišina v  sobi  je  včasih vzpostavila  skoraj
meditativno stanje in  Mark je  izkoristil  to
stanje za pripravo svoje mame na njegov
odhod.  Brezpogojna  ljubezen  med  njima
in svetloba,  ki  sta jo s tem izžarevala je
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zapolnjevala  vsak  kotiček  sobe  in  se
začela širiti tudi skozi bolnišnične hodnike.



Na predzadnji dan, ko se bitje že veseli
odhoda  iz  okorelega  telesa,  se  njegovo
fizično zdravstveno stanje izboljša. 
Tako je bil Mark že zjutraj v kopalni kadi
precej  živahen.  Zmogel  je  celo  obračati
glavo,  kar  mu  prej  ni  uspelo.  S  svojimi
velikimi  zgovornimi  očmi  je  ves  čas
pogledoval  v  navidezno  prazen  prostor,
nato pa mamico vprašujoče gledal, če vidi.
Čutila  je  prisotnost  ljubečih  energij,  a
njene  zaznave  še  niso  bile  take,  da  bi
vedela,  da  božanska prisotnost  na višjih
dimenzijah  sporoča  in  čaka,  da  Mark
naslednji  dan  zaključi  svoje  tokratno
poslanstvo.
Zaradi  dobrih občutkov in veselja  celega
dne, se je odločila, da to noč za nekaj ur
zamenja  spanje  na  fotelju  ob  Markovi
posteljici s spancem v domači postelji in si
nabere novih moči.
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Doma se  je  najprej  oprhala  in  med tem
ves čas v ušesih lovila glasove, ki so imeli
prav  posebno  frekvenco.  Telo  se  ji  je
nekako oddaljevalo in zaznala je pogovor
dveh duš. 
Noč  je  bila  kratka,  a  spanec  okrepčilen.
Navsezgodaj  zjutraj   je  že  vstopila  v
bolnišnično  sobo.  Že  prvi  korak  je  dal
slutiti, da je prišel dan Markovega odhoda.
Radost prejšnjega dne je še bila nekje v
zraku, a otroški jok je sporočal, da se faza
tega  fizičnega  življenja  zaključuje. V
zadnjih urah se hkrati odpira nebo in se
osvobaja duša.
Čas se je prepolovil, nekateri trenutki so
bili  čisti  izrazi  brezčasja  in  prostora.
Stene  majhne  ozke  sobice  so  postale
poljane  višjih  življenskih  dimenzij  in
mamino  srce  in  duša  sta  se  sredi
dopoldneva zavedli novega spoznanja.
 Največ  in  edino  kar  lahko  storiš  za
svojega  otroka,  ko  se  poslavlja  od
fizičnega  telesa  je,  da  ga  izpustiš.
Izpustiš  ga  iz  tega  oklepa,  izpustiš  iz
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človeških iluzij in izpustiš v večnost čiste
božanske ljubezni. 
To  je  bil najmočnejši  klic  njenega
celotnega bitja.
Ta klic je izvenel tako močno, da je vase
potegnil tudi klic očetovega bitja in Mark je
lahko svobodno zapustil svoje fizično telo,
ker ga tam ni več zadrževala niti najglobja
vez  z  svojo  mamico.  Ta  vez  se  je
premaknila  tja,  kjer  je  že  od  nekdaj
obstajala  in  tudi  vedno  bo,  v  dimenzijo
večnosti,  enosti,  v  dimenzijo  božanske
ljubezni in svetlobe.
V maminem naročju so se poslednji  dihi
njegovega  telesa  umirili  in  izraz  na
njegovem obrazu  je  ostajal  v  spokojnem
nasmehu.  Njegova  duša  je  še  dolgo
oblivala z ljubeznijo svoja starša, ki sta v
nenavadnem  miru  pestovala  negibno
telesce.

»Danes  je  na  nebu  zasijala  nova
zvezdica-naš Marki« sta sporočila starša.
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 Kajti,  če se sporoča ljudem rojstvo na
zemlji,  naj  se  sporoči  tudi  rojstvo  na
nebu.
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KAJ SPOROČAJO  OTROCI  
IZ  ONOSTRANSTVA  SVOJIM
STARŠEM




Izguba  otroka  ali  huda  bolezen  se
dogodijo ravno takrat, ko zelo zabredemo
v situacijo, ki ni v skladu z našo življensko
potjo.  Takrat  potrebujemo  silnega
glasnika, da nas predrami in opogumi na
poti.

Otroci želijo, da si iskreno odgovorimo na
naslednja vprašanja:

Katerim  stvarem  in  dogodkom  dajem  v
svojem  življenju  večjo  vrednost?
(materialnim, nematerialnim, zdravju, 
službi,  družini,  prijateljem,  notranjemu
miru, ljubezni....)
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Sem  v  partnerski  zvezi  zadovoljen  ali
trpim v prepirih in nerazumevanju?

Mi delo, ki ga opravljam povzroča stalen
nemir  v  sebi?  Ali  čutim,  da  moram
drugam,  da  sem  poklican  za  nekaj
drugega?

Sem  izkoriščan  ali  tudi  sam  izkoriščam
druge?

Se zavedam lastne vrednosti?

Sem žrtev fizičnega ali telesnega nasilja?

Ali  skozi  življenje  hitim  poln  strahu,
nervoze in slabe volje?

Ali  od  drugih  ljudi  pričakujem,  da  bodo
živeli tako kot si jaz predstavljam?

So moji pogovori polni obsojanja drugih?

So  moje  misli  neljubeče  do  sebe  ali
drugih?
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Mar  v  sebi  večkrat  čutim  čustva  jeze,
strahu  ali  zamer  in  drugim  ter  sebi  ne
znam odpuščati?

Vsak človek, ne samo starši, ki so izgubili
svoje  otroke,  bi  si  moral  postaviti  ta
vprašanja. 
Marsikdo  od  staršev  že  med  otrokovo
boleznijo ali umiranjem pride do določenih
spoznanj,  ki vsebujejo našteta vprašanja.
V  teh  spoznanjih  je  rešitev,  če  se  jih
zavemo  in  začnemo  hrepeneti  po  drugi
poti.  Hrepenenje  nas  pelje  v  iskanje,
iskanje pa nas pelje iz teme v svetlobo. 
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OTROCI  SI  SAMI  IZBEREJO
SVOJE  STARŠE 



Vsako bitje se utelesi v fizično telo točno
izbranima  staršema,  v  točno  določenih
pogojih.

Prvi  potrebujejo  za  svojo  izobrazbo  le
izkušnjo utelešenja, zato zapustijo fizično
telo že v materinem trebuhu. 

Drugi  izberejo  izkušnjo  v  nemočnem
telesu  z  okvarami  in  vstopijo  v  telo  z
genskimi  okvarami  ali  drugimi
anomalijami. Ti lahko umrejo kot otroci ali
pa živijo z izkušnjo razvijanja drugih čutil v
negibnem in okorelem telesu. 

Tretji  se  spočnejo  in  rodijo  staršem,  ki
potrebujejo  izkušnjo  izgube  otroka.   Tak
otrok je največkrat v tesni dušni povezavi
z vsaj enim od staršev. 
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V tem primeru je otrokova smrt za starše
dar, ki naj bi jim temeljito spremenil pogled
na življenje in s tem življenje samo. Ta dar
naj  bi  dvignil  zavest  mame in  očeta  ter
sprožil  zaznavo  notranje  božanske
ljubezni in svetlobe. 
Kadar  ta  dar  ni  zaznavan  kot  tak,  se  v
življenju  staršev  ponavljajo  za  človeka
nesrečni  dogodki,  ki  ga pustijo  v žalosti,
obupu in brezciljnem iskanju sreče.

Tisti, ki lahko sprejmejo izgubo otroka kot
darilo,  pričnejo  s  predajanjem drugi  plati
življenja  in  lahko  spregledajo  resnico  o
svojem življenju in življenju vseh bitij. Kljub
bolečini ob izgubi otroka počasi iz izgube
in bolečine začutimo moč in osvoboditev
od vseh nepomembnih stvari v tem svetu.
S  tem si  ustvarjamo mir  v  sebi  in  naše
srce se lažje odpre brezpogojni ljubezni in
svetlobi.  Iz  sebe  počasi,  a  vztrajno
izrivamo žalost in obup, ki v čisti svetlobi
našega  bitja  ne  more  več  obstajati.
Božanska  svetloba  hrani  le  radost,
ljubezen, mir in sočutje.
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Radost,  ljubezen,  mir   in  sočutje  pa  so
tisto,  kar  so naši  otroci  želeli  prebuditi  v
nas in je tisto, kar nas povezuje z njimi v
večnosti. 

Mnogo otrok se vrne v naša naročja, spet
v  drugi  telesni  obliki,  ko  je  njihov  klic  iz
našega  edinega  izvira  slišan  in  starši
začnemo  hoditi  po  poti,  ki  nam  je  bila
pokazana.  To  je  pot  brez  strahu,  pot
zdajšnjega trenutka, ki je vedno popoln in
je pot brezpogojne jubezni.
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PO OTROKOVEM ODHODU V
ONOSTRANSTVO



Otroci,  katerih  smrt  je  pričakovana
ponavadi  odidejo,  ko  smo  na  to
pripravljeni.  To ne pomeni,  da smo čisto
neobčutljivi  za  vse  kar  se  dogaja,  a  del
našega bitja dojame in se zlije s situacijo,
kar nam olajša soočenje z izgubo. 
Pri nepričakovani smrti smo seveda manj
pripravljeni, a kljub navidezno nedoumljivi
smrti, se naša bitja že pripravljajo na to na
drugih nam nezaznavnih ravneh.

Fizično telo umre, a prisotnost otrokovega
bitja  je  še nekaj  časa  ob nas.  Že nekaj
trenutkov pred smrtjo zapusti  fizično telo
in ker se pri majhnem otroku povezava z
virom še ne zakrije tako kot pri odraslem,
se kmalu zave svojega prehoda. 
Ta  angelska  bitja  nas  znajo  zelo  dobro
tolažiti,  a  v  pestovanju  svoje  bolečine
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dostikrat ne začutimo ljubezni in tolažbe, s
katero nas otrok vztrajno obliva. Mimo nas
zapiha  rahel  vetrič,  kar  tako  v  zaprtem
prostoru.  Zavonjamo  nam  ljubi  otrokov
vonj. Nek predmet ni na mestu, kjer se je
še  pred  kratkim  nahajal.  V  sanjah  nam
naproti pride naš otrok in zdi se nam tako
živ in resničen. Vse to in še mnogo več so
resnična znamenja prisotnosti otrokovega
bitja.

Vzemimo  si  čas,  ki  ga  potrebujemo,  da
omilimo  in  izpustimo bolečino  ob  izgubi.
Ob  tem  pa  dovolimo,  da  se  otrokova
tolažba dotakne našega srca. Ne trudimo
se podoživljati  preteklih  prizorov  trpljenja
in občutkov žalosti, nikoli naj nas ne skrbi,
da  bi  karkoli  pozabili  in  izbrisali  iz
spomina,  saj  če  bi  razločno  slišali  svoje
otroke, bi ti dejali:
»Ne  skrbite  ljubi  moji,  vsa  žalost  in
bolečina  je  tako  kot  vsa  preteklost  že
davno  prešla,  za  vašim  hrbtom  ni
ničesar,  kar  bi  še  služilo  namenu.  Le
najlepše misli in trenutke bom v večnosti
vedno hranil za vas.«
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Vsako bitje ima svojo pot in s tem, ko se
oklepamo  žalovanja  v  nedogled,
priklepamo nase otroka, božanskega sina
in hčer, ki si po tednih ali mesecih ljubeče
pozornosti do nas, želi naprej po svoji poti.

Ne  iščimo  odgovora  na  vprašanje
»Zakaj?« v tem svetu, kajti noben odgovor
tega  sveta  nas  ne  bo  pripeljal  do
notranjega  miru.  Dopustimo  si  spoznati
vsebino  naše notranjosti  in  dopustimo si
vero,  da  je  naš  otrok  prišel  z  točno
določenim  namenom  in  ob  točno
določenem času tudi odšel. 
Bodimo iz vsega srca hvaležni za njegov
prihod  in  odhod  in  spoštujmo  njegovo
poslanstvo, pogum in edinstvenost. 
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