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Sećanja 

Izvornik:“Viel mehr als nur die Antwort auf meine Frage“ – Rudolf Steiner als 
Seelsorger / Wolfgang Gädeke (Urachhaus, 2. Auflage 2017) 

Taj ko leči 
 
Heinz Müller (1899-1968), jedan od prvih waldorfskih učitelja u drugoj waldorfskoj školi 
u Hamburg-Wandsbeku, bio je kao mlad student predstavljen Rudolfu Steineru krajem 
avgusta 1921. na javnom kongresu u Stuttgartu u kući Gustav-Siegle. Rudolf Steiner se 
začudio i upitao ga: „Kako je došlo do toga da ste Vi kao tako mlad čovek već član 
Antropozofskog društva?“ Heinz Müllerov odgovor je otprilike glasio: „Imao sam oko 19 
godina kada sam pet puta morao da budem teško operisan. Nakon poslednje operacije 
pojavili su se doživljaji gledanja unatrag, koji su u jasnim slikama išli sve do moje sobe 
u kojoj sam rođen. To me je podstaklo, tako dugo da tražim, sve dok u Vašem delu 
nisam pronašao objašnjenje za takve pojave.“ 
 
Potom ga je Rudolf Steiner pozvao sledećeg 
dana na jedan detaljan razgovor. Interesantno je, 
kako Heinz Müller opisuje početak ovog 
razgovora sa R. Steinerom: „On je sâm otvorio 
vrata, uveo me u njegovu radnu sobu i privukao 
za mene stolicu sa visokim naslonom. U tom 
trenutku su nestale sve moje velike misli, a 
budalaste predstave su me uznemirile: 'Sada će 
duhovni istraživač moći da razmatra (posmatra) 
sve članove tvog bića i sigurno će u tome naći 
poneke grozne mrlje.' Tom ko je čekao ništa nije 
pomoglo, što je sebi prigovarao zbog takvih 
kurioznih (neobičnih) duševnih muka. Najpre 
nisam našao mir. Ipak činilo se da Rudolf Steiner 
nije radio ništa drugo, već je neke od knjiga 
stavljao na policu za knjige iza njega, a neke na 
pisaći sto. On se potpuno okrenuo svom gostu 
tek u trenutku, kada je ovaj ponovo našao svoj 
unutrašnji mir. Sada je zamolio da, koliko je to 
moguće, temeljno i iscrpno izvestim o stanju 
stvari.“ 
 
Heinz Müller sad opisuje R. Steineru svoje operacije, snove koji su se pri tome pojavili i 
svoje Out-of-body doživljaje uključujući životni pogled unatrag do svog rođenja. 
 



 

2 

„Na vratima pri rastanku on je oklevao još 
jedan trenutak i upitao, da li će mi biti pravo, 
ako bi on u jednom od sledećih dana ispitao 
ipak bez sumnje veoma zamašne ožiljke od 
operacija. Razume se da sam pristao na to.  I 
tako je došlo, da je on temeljno ispitao pre 
svega dva velika ožiljka od prve i poslednje 
operacije. Kod prvog je rekao, da zbog jakog 
gnojenja nije više prisutan veći deo mreže 
(tkiva). Mogao sam da mu potvrdim, da su se iz 
rane koja se veoma polako zatvarala 
(zarašćivala) odvojili veliki komadi fine kože. 
Pri ispitivanju drugog ožiljka on je rekao: 'Tu 
imate dva ružna srašćenja između trbušne 
aorte i creva.' I posle kraće pauze je dodao: 
'Ako Vam to jednog dana stvori teškoće, ni u 
kom slučaju nemojte dozvoliti novu operaciju, 
jer bi srašćivanja, koja bi nastala kroz to, mogla 
postati još neprijatnija.' On je uvek iznova 
dodirivao najtačnije ovo mesto, i ja sam mogao 

da vidim, kako se iznenada njegovo lice jasno osvetlilo: 'Ako odavde jednom proisteknu 
nekakvi napadi nesvestice, morate odmah potražiti pomoć jednog vrsnog lekara, koji 
tada može da pomogne sa velikim Srce-E.' Šta znači u zdravstvenoj euritmiji veliko 
Srce-E, doživeo sam zatim pet godina kasnije, kada su bile nastupile komplikacije koje 
je predvideo R. Steiner i ja odmah potražio pomoć gospođe Dr. Ite Wegman, koja je 
tada, ali i nadalje presudno mogla da mi pomogne.“ (Heinz Müller, Tragovi na putu, str. 
19 i dalje) 
 
Iz ovog opisa se vidi, kako Rudolf Steiner i u medicinskoj oblasti nije samo čekao na to, 
da ga ljudi pitaju za savet, već je sam preuzimao inicijativu za razgovor, pozivao ljude 
kod sebe, te tražio od njih odobrenje da ih takođe telesno ispita. Zadivljujuće je, da se 
njegov savet nije odnosio možda samo na mere u sadašnjosti, već i na neku moguću 
situaciju u budućnosti, koja je zatim stvarno i nastupila. A njegov savet je bio od 
pomoći u ovoj budućoj situaciji. 
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