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Världens hjärta 

Valentindagen. Denna dag firas kärleken i alla världens hörn. Egentligen borde detta upprepas 

varje dag. Just nu, då rädsla och ängslan är utbredda, då är det speciellt viktigt att vi förlitar 

oss på kärlek. Med all osäkerhet och våld som pågår runt om oss, nu är detta budskap särskilt 

viktigt. 

Vår värld har också ett hjärta! Var hittar vi detta? Svaret finner vi skyddat av höga berg, 

delvis fyllda med magiska kristaller och präglat av världsunik geografi, geologi, historia och 

kulturarv. Vi hittar hjärtat i mellan Europa, där vattenkällorna ligger som föder fyra av 

Europas mäktigaste floder – vi hittar detta i Schweiz, närmare bestämt vid Gotthard passet, 

vilket förenar norra Europa med södra Europa. Gotthard regionen sträcker sig från de 

underbara städerna Luzern till Lugano och från Chur till Brig; i denna region finner vi den 

centrala punkten inte bara för Schweiz utan även Europa och därtill finner vi också Världens 

Hjärta. 

Innan den moderna mättekniken hade kartlagt världen, på den tiden uppfattades Gotthard som 

det högsta bergsmassivet beläget i mitten av Europa. Göthe inspirerades att kalla detta 

Bergens Konung. För den tyske skalden Dichter Wilhelm Heinse utgjorde det ”början och 

slutet av världen”. Något ligger i vad dessa världsbegåvningar upplevde och beskrev. Det är 

helt enkelt så att myten om Gotthard är inte bara ofattbar och oförståelig men dessutom träffar 

Gotthard oss rakt i hjärtat och väcker våra känslor. 

”Kärleken, det är kärleken som binder ihop världen” menade Göthe. Vi borde egentligen 

begrunda en sådan fundamental insikt, en sådan hjärteangelägenhet. 

För att bättre kunna lyssna till våra sinnen med öppna hjärtan, har en förening grundats: 

Gotthard-Connects representerar Gotthardregionen i sin renaste form, utan politiska och 

turistiska bindningar och fri från kommersialism. Föreningen skapar en helhet med Gotthard, 

en helhet som var och en av oss kan få uppleva. Världens hjärta, Gotthard regionen, förtjänar 

vår beundran och en central plats på världskartan. Vi är ju alla världsmedborgare! 

Genom Gotthard har vi förmånen att kunna njuta av Världens Hjärta! 

www.gotthard-connects.ch 
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