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Nama jednom mora da postane jasno to, koje su u stvari osnove za neko ezoterično 
školovanje i šta je zaista njegova suština. Škola, kojoj mi pripadamo, organizovana je 
tako, da u njoj postoje različiti krugovi. Svi oni, koji dolaze kao novi, su ti „koji traže“. Ko 
zatim dalje uznapreduje, pripada onima „koji vežbaju“. I na to se nadovezuje stvarno 
„školovanje“. U ova tri kruga deli se naša škola. Svi mi smo stupili u ezoteričnu školu, da 
bismo razvili izvesne organe u unutarnjem, koji nas čine sposobnim, da sami doživimo 
više svetove. Kako se uopšte razvijaju organi u sebi? Svi naši organi su nastali nekom 
našom ranijom delatnošću. Mi hoćemo to sebi da predočimo na jednom primeru: Bilo je 
neko vreme, gde svi mi još nismo imali oči. Tada se čovek kretao lebdeći-plivajući u 
nekom vodenom pramoru. Tu je on imao, da bi se orijentisao, jedan organ, koji danas 
postoji još samo kao rudiment (zakržljao ostatak). To je takozvana pinealna žlezda 
[epifiza, prim. prev.] Ona se nalazi u sredini glave, malo zavrnuta ka unutra. Kod nekih 
životinja ona se može videti, ako se podigne vrh lobanje. Sa ovim organom mogao je 
čovek ranijeg vremena da opaža, da li se on približavao nekoj korisnoj ili štetnoj stvari. 
Pre svega bio je to organ za opažanje toplote ili hladnoće. Ako je tada Sunce sijalo na 
Zemlju, tako on Sunce doduše nije mogao videti, ali ga je pinealna žlezda vodila na 
mesta vodenog mora, gde je Sunce zagrevalo vodu. I ova toplota mu je davala neko 
osećanje velikog blaženstva. Na takvim mestima vode čovek je dugo boravio i dalje je 
dolazio na površinu, tako da su ga sunčevi zraci mogli dotaći. I time, što su sunčevi zraci 
direktno padali na njegovo telo, bile su obrazovane naše današnje oči. Dvostruko je 
dakle bilo potrebno da bi mogle nastati oči: Jednom je Sunce moralo da sija nadole, s 
druge strane morali su ljudi da doplivaju do onih mesta koje je Sunce zagrejalo i da se 
izlože dejstvu Sunca. Da tadašnji ljudi nisu to učinili, već da su rekli sebi: Ja hoću da 
razvijem samo to, što se već nalazi u meni –, tako bi doduše mogli da razviju sve veću 
pinealnu žlezdu, nakazu nekog organa, ali nikada ne bi dobili oči. 
 
Upravo tako mi moramo da mislimo kod razvoja duhovnih očiju. Ne mora se reći: To 
više se nalazi već u meni, ja ga moram samo razviti iz sebe. – Oni ljudi takođe nisu mogli 
da razviju Sunce iz sebe, ali sasvim dobro organe, da bi ga videli. Tako mi možemo 
takođe da razvijemo samo organe, da bismo videli duhovno Sunce, više svetove, ali ih ne 
možemo razviti iz sebe. I nikada mi ne možemo razviti organe, ako nas s jedne strane ne 
obasja duhovno sunce i s druge strane ako ne požurimo, da sebe izložimo njemu, da bi 
nas moglo obasjati. Ta mesta, gde za nas sija duhovno Sunce, to su ezoterične škole. I svi 
oni, koji su motivisani da dođu u ezoterične škole, bivaju pogođeni njegovim zracima, 
ako se ponašaju u skladu sa uputstvima škole. 
 
Svaki organ, koji ima neku prošlost, imaće takođe neku budućnost. Takođe će pinealna 
žlezda u budućnosti biti ponovo jedan važan organ. A oni, koji su u ezoteričnoj školi, 
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rade već sada na njenom obrazovanju. Vežbe, koje mi dobijamo, deluju ne samo na 
astralno i etersko telo, već takođe na pinealnu žlezdu. I ako je dejstvo veoma snažno, 
tako ono ide od pinealne žlezde u limfne sudove, a odatle u krv. Ali neće samo oni, koji 
sada rade okultne vežbe, imati u budućnosti obrazovanu pinealnu žlezdu, već svi ljudi. I 
kod ljudi, koji će sačinjavati zlu rasu, ona će postati organ za najrđavije i najgroznije 
impulse, a biće toliko velika, da će činiti najveći deo tela. Kao što se mnogo komaraca iz 
daljine vide kao roj komaraca, tako će se tada, pošto će brojna ljudska tela slična 
žlezdama ići po Zemlji, sama Zemlja moći gledati iz svemirskog prostora kao neka velika 
žlezda. Kod onih pak, koji svoju pinealnu žlezdu obrazuju na pravilan način, ona će biti 
jedan veoma plemenit i savršen organ. 
 
E pa mi bismo hteli da te vežbe, koje su nam date, bliže pogledamo  i da se pri tome 
setimo, kako su ove vežbe to, što nas čini prijemčivim za zrake duhovnog Sunca. 
 
U izvesnom smislu kao priprema za stvarne okultne vežbe služe šest sporednih vežbi. Ko 
se njima preda sa pravom ozbiljnošću i marljivošću, u njemu one rađaju ono osnovno 
raspoloženje duše, koje je potrebno, da bi se dobio zdrav plod od okultnih vežbi.  
 
1. Kontrola mišljenja: Najmanje pet minuta bi trebalo sebi dati slobodu i razmišljati o 
nekom nevažnom predmetu koji nas baš nikako ne interesuje, time što se logički 
nadoveže  jedno na drugo sve ono što se dȃ razmišljati o tom predmetu. Važno je, da to 
bude neki nevažan predmet, jer upravo ta prisila, koju sebi tada činimo, da duže kod 
njega ostanemo, jeste to, što budi dremajuće sposobnosti duše. Posle nekog vremena 
primećuje se zatim u duši neko osećanje čvrstoće i sigurnosti. Ali, ne sme se misliti, da 
ovo osećanje nekoga sasvim žestoko obuzme. Ne, ovo je neko sasvim fino, suptilno 
osećanje, koje se mora osluškivati. Ti, koji tvrde, da apsolutno ne mogu da uhvate ovo 
osećanje u sebi, najčešće sliče onima, koji nameravaju, da među mnogim drugim 
predmetima traže jedan sasvim mali, fini predmet. Oni doduše traže, ali površno, i tu ne 
mogu da nađu taj mali predmet, već ga previde. Sasvim tiho u sebi se mora osluškivati, 
tada se oseti ovo osećanje, i ono se doduše pojavi u prednjem delu glave. Ako se ono 
tamo osetilo, tako se ono (u mislima) izlije u mozak i u kičmenu moždinu. Zatim se 
postepeno misli, da teku zraci iz prednjeg dela glave do u kičmenu moždinu. 
 
2. Inicijativa u delovanju: Za to se mora odabrati neko delo, koje svako sȃm mora za 
sebe da izmisli. Ko je npr. ovde uzeo kao vežbu zalivanje neke biljke, kako to stoji u 
propisu kao primer, taj čini nešto što nema smisla. Jer to delo treba da potekne iz 
vlastite inicijative, dakle čovek ga mora sȃm za sebe izmisliti. Tada kod ove vežbe uskoro 
postaje vidljivo jedno osećanje, otprilike kao: „ja mogu nešto da obavim“, „ja sam 
vredniji nego ranije“, „ja osećam poriv za delanje“. U stvari, to se oseća u celom gornjem 
delu tela. Zatim se pokuša dopustiti, da se ovo osećanje izlije ka srcu. 
 
3. Biti iznad zadovoljstva i patnje: Nekome u jednom momentu npr. dođe da plače. 
Tada je vreme, da radi ovu vežbu. Čovek sebe prisili svom snagom, da sada jednom ne 
zaplače. Slično važi i za smejanje. Pokuša se jednom, ako nekome dođe smejanje, da se 
ne smeje, već da ostane miran. To ne znači, da se više ne bi trebalo smejati, ali mora se 
imati sebe u vlasti, biti gospodar iznad smejanja i plakanja. I ako se to nekoliko puta 
savladalo, tako se primeti uskoro takođe jedno osećanje mira i ravnodušnosti. Dopusti 
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se da ovo osećanje teče kroz čitavo telo, time što se od srca najpre izlije u ruke i šake, da 
bi time kroz šake zračilo u dela. Zatim se dopusti da struji ka stopalima i naposletku ka 
glavi. Ova vežba zahteva ozbiljno samoposmatranje, i treba je sprovoditi najmanje četvrt 
sata u toku dana. 
 
4. Pozitivnost: Treba biti sposoban u svemu lošem pronaći zrno dobra, u svemu ružnom 
videti nešto lepo, i takođe još u svakom zlodelu naći iskricu božanskog, tada se dobija 
osećanje, kao da se čovek raširio izvan svoje kože. To je slično osećanje postajanja većim, 
kakvo ima i etersko telo posle smrti. Primeti li se ovo osećanje, tada se ono pusti od sebe 
da zrači kroz oči, uši, i kroz celu kožu, uglavnom kroz oči. 
 
5. Nepristrasnost: Treba sebe održati pokretljivim, uvek biti sposoban, primiti još nešto 
Novo. Ako nam neko nešto priča, što mi smatramo neverovatnim, u našem srcu mora 
ipak ostati još jedan kutak, gde mi kažemo sebi: on bi ipak mogao imati pravo. – Ovo ne 
treba od nas da načini nekritične ljude, naravno, mi treba stvari da proveravamo. Zatim 
nas obuzme neko osećanje, kao da izvana struji nešto na nas. To mi usisavamo kroz oči, 
uši i čitavu kožu. 
 
6. Ravnoteža: Pet prethodnih osećaja treba sada dovesti u harmoniju, time što se na sve 
ravnomerno obrati pažnja. Nije potrebno da se ove vežbe rade baš po jedan mesec. 
Moralo bi se upravo odvojiti neko vreme. Pre svega se radi o tome, da se vežbe rade baš 
ovim redom. Ko radi drugu vežbu pre prve, taj od toga nema nikakve koristi. Jer se tu 
radi upravo o redosledu. Neki štaviše veruju, da moraju da počnu sa šestom vežbom, sa 
harmonizacijom. Ali, da li se harmonizuje nešto, čega još nema? Ko neće da radi vežbe u 
pravom radosledu, njemu one uopšte ne koriste. Kao kada neko mora da pređe mostić u 
šest koraka a hoće najpre da načini šesti korak, tako je besmisleno to, hteti početi sa 
šestom vežbom. 
 
Zatim su mnogi od nas dobili jutarnju meditaciju. Ona treba da se radi rano ujutru u 
neko vreme, koje sami sebi odredimo i kojeg se strogo, koliko je to moguće, držimo. Pri 
tome se treba udubiti u sedam redova. Oni glase: 
 
       U čistim zracima svetlosti 
       Blista božanstvo sveta! 
       U čistoj ljubavi prema svim bićima 
       Sja božanska iskra moje duše. 
       Ja mirujem u božanstvu sveta. 
       Ja ću pronaći sebe 
       U božanstvu sveta!   
 
U meditaciji ne treba špekulisati o ovih sedam redova, već sasvim u tome živeti. Sasvim 
slikovito ih treba sebi predstaviti. Dakle: 
 
       U čistim zracima svetlosti 
 
tu sebe osećamo obuhvaćenim zracima-talasima svetlosti, koji sa svih strana dolaze na 
nas, vidimo njihov sjaj tako jasno, koliko je to samo moguće. 
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       Blista božanstvo sveta 
 
sebi predstavimo, da je Bog to, što nam dolazi u ovim zracima, tražimo da ga osetimo i 
da ga primimo u sebe.  
 
       U čistoj ljubavi prema svim bićima 
       Sja božanska iskra moje duše. 
 
sebi predstavimo, kako božanske zrake, koje smo primili, ponovo zračimo, da bismo 
usrećili sva bića. 
 
Završni redovi trebaju da probude predstavu i osećaj, da smo sasvim uronjeni u zrake 
božanstva i da u njima pronalazimo sebe sami. Ko hoće sebi to naročito slikovito da 
predstavi, može konačno da zamisli jedno drvo, koje je on jako zavoleo i kome se rado 
vraća. 
 
Posle ovih sedam redova data nam je reč ili neka rečenica za udubljivanje. Ova 
koncentracija na jednu rečenicu ili jednu reč, na primer „jačina“, je veoma važna. To je 
neka vrsta gesla, snažne reči, koja je tačno primerena duševnom raspoloženju svake 
pojedine osobe. Treba pustiti da ova reč zazvoni u duši, kao kad se udari zvučna viljuška. 
I kao što se sluša odzvanjanje te zvučne viljuške, tako treba nakon udubljivanja u reč 
takođe pustiti da to tiho odzvanja u duši, i predati se tome, što kroz ovu reč biva 
izdejstvovano u duši. 
 
Za kraj se udubimo još pet minuta u svoj vlastiti božanski ideal. Nije toliko bitno koje je 
vrste taj ideal, radi se samo o stvaranju tačnog duševnog raspoloženja. Da li se pri tome 
misli na Majstora (Učitelja) ili na zvezdano nebo, svejedno je. Bilo je već ateista, koji su 
mislili, da nemaju baš nikakav božanski ideal. Ali može ih se usmeriti da posmatraju 
zvezdano nebo, koje ipak u svakom čoveku budi osećanja pobožnosti i devocije.  
 
Ko je jednom započeo sa ovim vežbama, on treba ipak da ostane pri tome a ne,  ako mu 
baš nešto ne štima, da ih prekine. Astralno i etersko telo se ubrzo naviknu na ove vežbe, 
a ako ih ne dobiju, tako postaju revoltirani. Neko prekidanje ili čak potpuno prestajanje 
vežbanja  je pod svim okolnostima veoma opasno. 
 
Važno je takođe večernje gledanje unatrag (pre spavanja). Ono mora da se izvrši od 
natrag prema napred, pošto mi treba da se naviknemo na način opažanja astralnog 
sveta. Pri gledanju unatrag koliko je to moguće sve se mora predstaviti slikovito. Na 
početku se svakako ne može, ako smo imali 80 značajnih doživljaja, svih 80 slikovito 
dozvati pred dušu. Tu se mora načiniti neki mudri izbor, dok se konačno ceo dnevni 
život ne odmota pred nama. Ponovo se i ovde radi mnogo više o malim nebitnim delima, 
jer je upravo napor to, što budi snage duše. 
 

Preveo Siniša Nikolić 
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