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9. junij 1937
Roke so instrument delovanja in ko sanjamo o rokah, to pomeni delovanje oziroma izvrševanje 
nekega dela nas na način, kot bi se dotikali nečesa, oziroma se spoprijeli z določenenimi stvarji - 
vse, kar lahko izrazimo z rokami. Če izgubimo prst, to pomeni omejitev pri spoprijemanju s stvarmi 
ali žrtvovanje duhu situacije ali da se spoprijemamo z njimi z deloma žrtvovano roko, ki se 
spominja bogov, ki bivajo v njej. Zato se stvari ne moremo dotakniti neposredno z golo roko in s 
polnim stiskom. Toda volja nosi rokavice. Če moramo z ljudmi delati v rokavicah, je to določena 
omejitev ali neke vrste previdnost in določena zaščita.

--------------------

13. maj 1934
Ne moremo ustvarjati izven nas - za kaj takega bi morali biti bogovi. Veš, do tega nesporazuma 
pride, ker se preko besed oziroma jezika identificiraš z ustvarjalnim procesom. Pravi zorni kot je 
tisti, iz katerega ustvarjalnega procesa ne vidiš kot plod tvojega delovanja. Ta te preprosto zavzame 
in izrabi - ne deluje iz tvoje, temveč iz svoje lastne volje. Ko se tega zaveš, spoznaš, da je 
ustvarjalnost onkraj tvoje biti. Nujno je onkraj tebe, kajti sile ustvarjalnosti so obstajale pred 
stvarjenjem. Bile so, ko tebe še ni bilo, ko se še nisi zavedel, in kar ustvariš, je nujno onkraj tebe, 
saj so tudi t sile onkraj tebe. Ne moreš jih obvladovati, one ustvarijo, kar si zamislijo same. Seveda 
se lahko poistovetiš z njimi, ampak to je otročje; potem si kot neubogljiv otrok, ki kljub opozorilom 
spleza na stol in pade. Rečeš mu: Saj sem te svaril, on pa ti odvrne: Ampak če sem pa tako hotel! 
Poistovetenje s procesom ustvarjanja je torej iluzija. Ustvarjanje onkraj nas samih rečemo, ko si 
domišljamo, da ustvarjamo. V resnici ne ustvarjamo. Smo le medij v ustvarjalnem procesu: ta 
ustvarja v nas in skozi nas.

--------------------

Inflacija ni normalna in ni nujno del ustvarjalnega procesa, čeprav je žal pogosto povezana z njim. 
Toda umetnik lahko ustvarja, ne da bi si domišljal, da je ustvarjalec. Ustvarja lahko samo zato, ker 
je to njegova dolžnost, ali ker preprosto ne more drugače. To je ustvarjalec brez samozavedanja - 
brez ega. V trenutku, ko vstopi ego, nastopi inflacija: umetnik si domišlja, da je ustvarjalec. 
Domišlja si, da je bog, če ima le čas, da pomisli na to. Če ima čas za to, potem se je že ločil oziroma 
odmaknil od ustvarjalnega procesa. Pogleda se od zunaj in si reče: Kakšen frajer! A nisem faca! V 
tem trenutku že živi v svoji biografiji. Bere jo: tega in tega leta, na ta in ta dan sem imel takšen ali 
drugačen navdih. Ustvarjalni proces je prekinjen, lahko pa ima zelo zdravo inflacijo.

--------------------

Ljudje premoremo vsaj neke vrste spomin na primitiven svet, v katerem je numinosum zunaj nas. 
Tega mi ne bi bilo treba razlagati. Ampak verjetno se ne zavedaš prav dobro sveta, v katerem je 



numinosum v tebi. Našega sveta, v katerem je numinosum psihološko dejstvo. Sama beseda kaže na 
to, da numinosum razumemo kot lastno izkušnjo, čeprav morda hkrati zanikamo, da gre za resnično 
izkušnjo in si domišljamo, da gre za psihološki pojav, ki ga izkusijo samo določeni ljudje. Tak način 
razmišljanja seveda ustvari nov svet, svet brez božanstva, brez duha, svet, v katerem smo tako rekoč 
edina živa bitja. Seveda je v tem primeru vprašanje, kako zelo sploh zares živimo, saj smo tako zelo 
prepričani, da se premikamo skozi prostor natanko tako kot katerikoli drug predmet, da ne vidimo 
nobene bistvene razlike - obstaja samo brezmejen prostor, po katerem se gibljejo stvari, in ker ne 
zmoremo zaznati nobenega posebnega reda ali smisla, zavračamo samo idejo smisla. To je povsem 
nov in zelo nenavaden svet; nikoli prej nismo izkusili, kako je, ko numinosum postane identično z 
nami samimi - kako je, ko sami postanemo numinosum. To je nov problem, ki nas postavi pred 
popolnoma novo nalogo: kako naj se vedemo če smo numinosum. Kako je, ko smo bogovi, ali 
nekaj podobnega. Z drugimi besedami: kako bi bilo, če bi bili supermen.
...
Če postaneš bog, če postaneš nekaj, kar še nisi bil, se seveda vse vrednote spremenijo. Če si tako 
velik, potem vse ostale stvari postanejo majhne. In če si velik kot nebotičnik, potem si v odnosu do 
preostalega sveta skrajno neroden; ne moreš vstopiti niti v lastno hišo, torej običajne stvari ne 
delujejo več.
...
Če to želimo popolnoma pojasniti, moramo do obisti poznati zgodovino človeške misli. Kaj je to, 
čemur pravimo jaz. Zdrava pamet narekuje, da je jaz, to kar sem. Toda kaj sem? Ego, jaz sam. In tu 
se popolnoma motiš.
...
Anima v primeru moškega vsebuje jaz. Anima ni enaka egu. Kdor se poistoveti z animo, ima 
težavo. Je nevrotik, vreča razpoloženj, do skrajnosti neodgovoren človek, nezanesljiv, vse, kar je 
lahko narobe pod soncem.
Če torej rečete Jaz sem jaz sam, ste nevrotik na način, kot je bil nevrotik Nietzsche, ki se je 
poistovetil z Zaratustro. Moral bi reči: Jaz nisem jaz sam, jaz nisem Zaratustra. Kot bi ti moral reči: 
Moje vrline niso jaz sam. To ni ego, temveč nekaj neosebnega. Je moč jaza.

--------------------

9. junij 1937
Napihnjenje lahko kompenziramo tako, da prebodemo balon. Če se razširimo zaradi napihnjenja, 
potem moramo poznati način, da se izjemno pomanjšamo.
Napihnjenje seveda lahko prenesemo na druge - govorimo o mentalni okužbi. Ljudje so pogosto 
napihnjeni in imajo tak vpliv na druge. Drži pa tudi nasprotno: če je človek premajhen za svojo 
fizično velikost, ima lahko pomanjševalni učinek na druge. (Ni pomembno, ali smo preveliki ali 
premajhni, ali smo večji od svoje dejanske velikosti ali tako globoko znotraj naših omejitev, da se 
svojih meja sploh ne dotikamo - oba primera imata enak učinek.) Kjer je torej napihnjenje, je tudi 
njegovo nasprotje.

26. oktober 1938
Noge se ne dotikajo tal, glava se poveča, se napihne - je kot balon; identiteta ni več jasna. Človek 
ne ve več, ali je dober, je demon ali hudič, duh, norec ali genij. V tem stanju vedno obstaja 
nevarnost kompenzacije odznotraj. Razumljivo je, da ob napihnjenju človeka dvige v zrak in 
zalebdi, telo pa bo tem postane utrujeno in težko - vleče navzdol, velikokrat prav dobesedno. 
Ljudje, ki se znajdejo v takem položaju, v določenem delu telesa občutijo neobičajno težo, ki jih 



vleče navzdol in ker se poistovetijo s telesom, jo običajno poskušajo zadušiti. Krščanski svetniki so 
se s problemom soočali na tak način: trpinčili so telo, da so se znebili njegove teže.

--------------------

7. december 1938

Kakorkoli obrneš, prideš do zaključka, da je popolnoma razumljivo, da so vse te stvari slabe. Prav 
tako je razumljivo, da si ljudje ne moremo pomagati, da jih ne bi živeli, da jih ne bi počeli. Obenem 
pa nihče ne more drugače, kot da obsoja ljudi, ki jih počnejo. Zato se vse, kar se zgodi, neizogibno 
mora zgoditi: prav to je komedija življenja. Vemo, da je komedija, vemo, da ni logike, toda to je 
življenje, in moramo živeti s tem, če sploh želimo živeti. Življenje je v samem središču te komedije, 
saj je v samem bistvu komedija.


