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Beseda je korak, pogovor je pot 

Besede lahko prizadenejo, stisnejo v kot ali zavêdejo. Lahko 
pa krepijo, podpirajo in povezujejo. Vse je odvisno od tega, 
kako jih uporabimo. Pa se sploh zavedamo, kaj govorimo in 
kako nas sogovornik razume? 

Nenehno se pogovarjamo. Celo kadar molčimo, govorimo. 
S telesno držo nekaj izražamo. Drug drugemu nekaj sporo
čamo. Pa vendar sogovornik naše besede pogosto razume 
drugače, kot smo jih v dobri veri posredovali. Ni samo po 
sebi umevno, da pogovor uspe. V tej knjižici avtor raz
iskuje skrivnostni proces komunikacije. Izostriti želi našo 
občutljivost za neštete jezikovne odtenke. Vzbuditi nam želi 
veselje in občutljivost do lastnega jezika ter pozornost do 
tujega. Odpira nam oči in ušesa za vse, kar se med govor
jenjem, poslušanjem in branjem dogaja. Ta drobna knjižica 
učinkovito odpira velika vrata v svet pazljivega govorjenja 
in prepričljivega molčanja, v veličasten svet medčloveškega 
sporazumevanja. 

O avtorju

Anselm Grün (1945), rojen v Holl
stadtu v Nemčiji, je kot mladenič 
vstopil v benediktinski samostan, 
kjer se je seznanil z umetnostjo 
vodenja ljudi na osnovi pravila 
svetega Benedikta iz Nursie. V 70. 
letih preteklega stoletja je znova 
odkril izročilo cerkvenih očetov, ki 
ga povezuje s sodobno psihologijo. 
Končal je študij filozofije, teologije 
ter ekonomije. S številnimi knjižnimi izdajami se uvršča 
med najbolj brane sodobne krščanske avtorje; predavanja 
in tečaje, ki se jih letno udeleži več deset tisoč poslušalcev, 
posveča potrebam in vprašanjem sodobnega človeka. Pri 
Celjski Mohorjevi so izšla številna njegova dela za odrasle 
in slikanice za najmlajše, leta 2009 pa je na povabilo Celjske 
Mohorjeve družbe Slovenijo tudi obiskal.
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Iz knjige

Pogosto smo nemi. Govorimo sicer veliko, vendar ne zares. Ne govorimo o svojih resničnih čustvih. In tudi 
gluhi smo. Poslušamo na način »skozi eno uho notri, skozi drugo ven«. Slišimo in vendarle ne slišimo. 
Slišimo samo, kar želimo slišati, in zapremo ušesa, ko je govor o neprijetnih rečeh. 
(Str. 33)

Zunanji dom človeku lahko ukrademo, jezika pa ne. Njegovo pribežališče je. Tudi če mu odvzamemo vse, 
jezika mu ni mogoče odvzeti – vse dokler živi. 
(Str. 12)


