
Pismo Erenfrida Pfajfera  

Ali Selavri, Spring Valley, 21. 11. 1956.

„...Saznanje je neophodno. Još više je nužna stvarno topla ljudska ljubav. Sve saznanje, ma
koliko bilo dobro i uzvišeno, ne vredi ništa po sebi, ono dobija svoju vrednost samo kroz
predanost i samožrtvovanje za drugog.

Svakome jednom u životu prilazi neko sudbinsko obličje (duhovno biće), koje čovek takođe
može svesno doživeti. Legenda priča o nekoj Norni, koja pita: Šta ti hoćeš? Slavu, dobrotu,
ugledan položaj na poslu, saznanje, novac, itd. Dopuštaju se tri želje. Ja sam imao ovaj susret
pre više godina. 

  

Jedna moja želja je bila: razviti dobrotu, druga: saznanje i razumevanje. Treću želju nikada
nisam ispoljio, jer sam hteo otvoreno da je prepustim sudbini. Ova želja bi morala sasvim da ide
u pravcu: Ne ja, nego Hrist u meni. – Sa željom da razvijam dobrotu, meni je u stvari išlo tako,
da ja ovo doduše mogu da radim, ali sam toliko puta bio zloupotrebljen od strane drugih, pa sad
moram prema spolja da pokažem tvrdu i oštru ljušturu. Od druge želje je mnogo ispunjeno. Ali
našao sam, da se – ukoliko veće postaje razumevanje i uvid – utoliko više mora unutrašnje
patiti. Tada se naime ima uvid, no on se najčešće ne može primeniti. Pre svega se drugima
često nikako ne može pomoći, pošto njihov uvid još ne sarađuje.

Dr Štajner mi je u vezi sa ovim jednom govorio o tragičnim senkama nad njegovom karmom:
Samo što je on pokušao da sa nekim duhovnim učenikom radi u dubljem ezoteričnom smislu,
drugi bi napali ovog, i školovanje je moralo da izostane zbog odbrane istog. Druga senka je bila,
da gotovo niko zatim ne bi pitao, šta treba da se desi u smislu duhovnog sveta – svako samo
pita: šta  mogu ili šta treba ja da uradim?“ 

Iz knjige Ale Selavri „Erenfrid Fajfer – pionir spiritualnog istraživanja i prakse“, Dornah
1987.      
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