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Intervju sa Steffenom Hartmannom 
 

Meditacija i samorazvoj 
 
 
Sebastian Knust: Dozvoli da krenemo sa tvojim životnim putem. Koji su bili 
putokazi u tvojoj spoljašnjoj i unutrašnjoj biografiji? Kada si ti na primer došao u 
kontakt sa antropozofijom? Kakav je bio tvoj dalji put odatle? 
 
Steffen Hartmann: Ja sam Steffen Hartmann, pijanista, dakle po tome šta sam 
studirao muzičar. Ovaj muzički put sam veoma intenzivno tražio već kao učenik. To je 
uvek bio moj veliki cilj. U studiranju muzike sve se dalje razvilo tako, da sam ja dalje 
studirao i filozofiju. Tu mi je takođe bilo veoma važno, da idem nekim putem mišljenja. 
Ne samo sa «Filozofijom slobode» Rudolfa Steinera, nego i sa Hegelom, Platonom i 
Aristotelom; oni su me pratili mnogo godina. Zatim konačno pitanje, kako zapravo 
filozofija prelazi u antropozofiju. Dugo je to za mene bila važna tema.  
 
A sama antropozofija je u moj život stupila više spoljašnje gledano kroz waldorfsku 
školu. Dakle, došao sam u waldorfsku školu sa devet godina i tu su u jednom ‹udaru› bili 
prisutni euritmija, muzika, čitav waldorfski svet. Moji roditelji nisu antropozofi, ali su 
tada jednostavno bili otvoreni i primetili su, da je ovo za mene kao dete upravo najbolja 
škola. 
 
Potom je bio jasan korak sa 15 godina, kada sam sebi postavio pitanje: Ko je Rudolf 
Steiner? Šta je antropozofija? U to vreme mi je jedan učitelj muzike rekao: «Probaj da 
čitaš ‹Kako se postižu saznanja viših svetova?› ili ‹Filozofiju slobode› od Rudolfa 
Steinera“. To sam ja tada počeo sa 15, 16 godina. I to je ubrzo za mene bio kao neki 
‹dolazak duhovnoj kući›. Kao osećanje: Pa to je ono što sam uvek tražio. Nekako mi se 
čini poznato, to je moj put. Bilo je možda malo naivno, lepo mladalački zaneseno, ali 
ipak u isto vreme veoma ozbiljno. I zatim je bilo tako, što sam posle škole započeo vojnu 
službu, i bilo mi je jasno, da još jednom moram preraditi ovaj pomalo naivan odnos 
prema antropozofiji. Ja svakako ne mogu da tvrdim, kako sam imao osećanje da sve to 
već znam. I tada sam veoma intenzivno radio na «Filozofiji slobode»; konkretno 
rečenicu po rečenicu – godinu dana. 
 
Još znam, da je za mene to bila svesna odluka, ili pitanje: Hoću li stvarno da vodim 
jedan meditativan život, sa svim što tu pripada? Sebe sam takođe proverio, jer sam u 
vezi toga imao veliki respekt. Tada sam imao 19 godina, a sa 20 sam doneo odluku. Sada 
sam zaista još jednom pogledao natrag, od kada meditiram svaki dan. Možda sve do 
dana, dok sam sa visokom temperaturom ležao u krevetu, kada to stvarno nije išlo. I 
znam još, bilo je to jednom prilikom, kada mi je trebala pauza. To je bilo posle prvih 3, 4 
godine. Primetio sam da sam ušao u neko prisiljavanje, i onda sam sebi svesno rekao za 
tri, četiri nedelje: Dakle, sada ti nemoj da meditiraš. To je u stvari bio jedini prekid. Da, 
ukoliko je to put od moje 19. godine, na koji sada gledam unatrag. I tu se naravno 
mnogo toga desilo.  
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Sebastian Knust: Možemo li na kratko još jednom da se vratimo natrag? Kako je to 
bilo, kada si ti stajao pred pitanjem: «Hoću li ja da krenem nekim meditativnim 
putem?» Koji su bili tvoji motivi? Da li je možda postojala neka osnovana prepreka, da 
se to ne uradi? 
 
Steffen Hartmann: Dakle motiv, da to činim, bila je jednostavno sasvim jaka čežnja 
prema duhovnom. I ka nekom svesnom pronicanju duhovnog. Rekao bih, da sam ja 
intuitivno-osećajno mnogo doneo sa sobom. Na primer, egzistencija anđela mi je, još 
kao detetu, bila po sebi razumljiva. Ili takođe činjenica reinkarnacije i karme mi je bila 
već u detinjstvu sasvim jasna. Znam da sam imao jedan razgovor sa mojom majkom. 
Tada sam rekao, da svaki čovek više puta živi. A moja majka je rekla: Da, ona je takođe 
kao dete isto to pronašla za sebe, ali ja bih morao da znam, da ima mnogo ljudi, koji na 
to gledaju drugačije. To me je kao deteta totalno iznenadilo, kako nešto, što je tako 
jednoznačno i jasno, nije isto tako za sve ljude jednoznačno i jasno. Upravo ova tema, 
takođe karmička sećanja, postajala je potom sve jača u toku moje biografije. 
 
 
Sebastian Knust: Tada si počeo da meditiraš. Kako si dospeo na put, koje putokaze 
si doživeo? 
 
Steffen Hartmann: Spoljašnje mogu možda još da kažem: Ja nikada nisam imao 
nekog stvarnog učitelja, ili neku ličnost, kod koje bih imao osećanje, ta će mi sada 
pokazati put. Premda, za mene je to zaista uvek bio Rudolf Steiner, i upravo njegovi 
spisi. I tu sam ja imao takođe veoma veliko poverenje. Takođe uvek osećanje direktne 
veze. Dakle ne samo. što je to jedna knjiga, već mi je čovek Rudolf Steiner bio nekako 
blizak. Ili sam imao osećanje, da me on takođe prati. 
 
 
Sebastian Knust: Kako si osetio ovo praćenje? 
 
Steffen Hartmann: Bilo je tako, da sam više puta sanjao o njemu. Sasvim realni snovi, 
koji su me duboko ganuli: on je bio tu i mi smo takođe razgovarali. I, primetio sam, ako 
imam stvarna pitanja, da mogu – dakle ne samo čisto površna pitanja ili pitanja iz puke 
radoznalosti – takva pitanja da mu postavim. To je za mene takođe jedan instrument 
istraživanja. Formulisati pitanja saznanja, ukoliko se samostalno dođe do toga, i to, što 
tada izgleda nerešivo, uzeti sa sobom u spavanje. I onda možda kroz više noći, a potom 
takođe biti veoma budan, kada dolaze odgovori u nekakvoj formi. Jer odgovori dolaze 
sasvim drugačije nego što se očekuje. 
 
 
Sebastian Knust: Da li ti odgovori dolaze u toku sanjanja? Ili ako si već budan? 
 
Steffen Hartmann: Ja poznajem različite vrste odgovora. Jedna je zaista, da se pri 
buđenju nešto pojavi, ili neko osećânje, ili štaviše neka vrsta inspirativne formulacije, 
koju ja odmah pokušam brzo da zapišem. Ali može da bude i sasvim drugačije. Može 
biti, da imam neki susret, ili mi u ruke dođe neka knjiga. Ili neki čovek kaže bilo koju reč 
i ja pomislim: Čoveče, to ima ipak veze sa tvojim pitanjem. Tom drugom to možda 
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nikako nije u svesti, ali ja moram da budem budan (pažljiv), da bih razumeo, uopšte u 
životu, to što daje odgovor. To može takođe da bude veoma neupadljivo. 
 
 
Sebastian Knust: Imaš li tu neki primer? 
 
Steffen Hartmann: Da, doći će možda još ... ali sada nekako spontano ...? 
 
Ja mogu još nešto više da kažem o ovom misaonom putu, koji je zatim dabogme vodio 
do meditiranja ili do meditativno ojačanog mišljenja. To sam ja doživeo tako, da se 
zaista mišljenje može obrazovati do jedne snage, koja se sve jače doživljava, dakle što se 
tiče tela u predelu čela. Da na ovaj način «treće oko» (duševni organ u predelu čela) biva 
budno. Najpre možda tako, da se primeti, ako se misli, da se tu postaje aktivan, da se tu 
biva svezan i koncentrisan. Nešto tako, da tu pri meditiranju postoji neka vrsta 
doživljaja svetlosti ili munja, koji se jednostavno pojavljuju; gde sam ja tada sebi rekao: 
to su propratne pojave, ka njima kao takvima ne treba težiti, ali ja ih akceptiram, i 
pokušavam da prihvatim u miru i opuštenosti. 
 
 
Sebastian Knust: Šta su tada bili motivi na ovom putu, da li si hteo da istraživački 
budeš delatan, da istražiš izvesne stvari ili je to pre bilo pitanje u vezi unutrašnjeg 
školovanja, koje te je vodilo? 
 
Steffen Hartmann: Ja zaista verujem, to pitanje je bilo u vezi unutrašnjeg školovanja 
i potreba, da radim na sebi. Dakle sebe samog da preradim. Da snage, koje u meni 
dremaju, koje su mi možda takođe bile poklonjene, ne ostavim neiskorišćene, ili 
dozvolim da se pasivno razvijaju, već da ih sasvim svesno uhvatim. Stvarno je tako – i 
možda sada zvuči malo čudno – ja sam uvek, još kao mladić imao veliki osećaj 
odgovornosti prema antropozofiji, imao sam uvek takođe osećanje neke odgovornosti, 
da antropozofija dođe u svet, ili da se taj proces dalje nastavi sa antropozofijom. Znači, 
to je bila pobuda, koja je za mene bila veoma jaka. Jedan put, koji se zasniva na svesnom 
slobodnom putu i koji vodi u duhovno doživljavanje.  
 
 
Sebastian Knust: Da li si za sebe razvio i nove puteve, gde si primetio: «Da, ovde to 
ide dalje», ili određene vežbe, koje su ti se svidele – možda takođe određenu 
stupnjevitost? Da li si za sebe razvio neku određenu metodiku?  
 
Steffen Hartmann: Postojali su naravno različiti aspekti. Jedan je više za temu 
vežbanja. Ja sam jednostavno jak čovek volje i vežbanja, to znači na primer meni nije 
tako teško da svakog dana u isto vreme radim istu vežbu. I zatim, ja prirodno imam i 
određene meditacije, npr. ove «Ja-sam reči» iz Jevanđelja po Jovanu, recimo: «Ja sam 
svetlost sveta», što svakako uvek iznova daje podsticaj u dužim vremenskim periodima, 
ili Meditacija kamena temeljca Rudolfa Steinera, koja predstavlja veliku sveobuhvatnu 
izreku, i kod koje se u stvari može uvek nanovo početi i udubiti se u te sadržaje. Dakle, ja 
sam gotovo uvek, zapravo bez izuzetka, radio takve vežbe – jednu rečenicu ili jednu 
izreku – i uz to druge vežbe, kao npr. posmatranja prirode. 
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Sebastian Knust: Možeš li još nešto da kažeš o tvom metodskom postupanju pri 
meditiranju? Da li tu postoje npr. različiti, produbljujući stupnjevi? 
 
Steffen Hartmann: Ja bih ovako opisao osnovnu postavku: Najpre razmišljam o 
jednoj rečenici ili jednoj izreci, to još nije meditiranje u užem smislu, ali kao predvorje 
tog meditiranja. Ja moram dabogme da razumem, o čemu se tu radi. Ili takođe izreka, 
koju smo jutros imali u našem kursu: «Sjajnije os Sunca, čistije od snega, finije od 
etera...» Ja se u to udubljujem, ja o tome razmišljam. To je kao neko predvorje. 
Sledeći korak je zatim za mene: Ja se potpuno udubljujem u ove reči, predajem se ovim 
rečima, ili tako, da ih unutrašnje čujem, kao da ih neko govori ka meni, ili da ih ja 
unutrašnje sasvim svesno proizvodim. Potom to može takođe biti tako, da se ja sasvim 
unutrašnje predam zvuku nekog vokala ili niza vokal. Dakle više onako glasovno-
slikovito. Ali to može ići i u pravcu, da ja kroz unutrašnju gestu slika doživim reči, kao u 
euritmiji. Reč «svetlost» npr. ima veoma plastičnu gestu, koja je drugačija nego kod reči 
«Sunce».  
To je sloj, gde ja mislim, da se na tome bilo kada može probuditi, kako je realno i snažno 
to, što se tada već sâmo nalazi unutra u pojedinim vokalima i gestama. Dakle, time što se 
ja tu takoreći uvučem, to postaje sporije i ja prebivam mnogo duže u jednoj rečenici, 
nego što bih to mogao sa intelektualnim mišljenjem. Šta time takođe dolazi, to se kod 
mene potom veoma jasno pokazalo, naime da se disanje enormno usporava. Disanje 
postaje mirnije, produbljuje se, kako-tako biva mirnije, biva sve sporije. I tada bih to 
tako opisao, da je to sada možda jedna faza meditiranja, što sam sada opisao, to 
intenziviranje, to usporavanje, ovo zadržavanje. 
I zatim dolazi korak, gde moram učiti, da to zapravo uklonim. Tu sam naravno još jako u 
Ja-aktivnosti: ja radim nešto duhovno. Ali da bi time sada duhovni svet mogao da 
odgovori, ili takođe duhovna bića, ka kojima se usmeravam, moram postati tih, to je 
upravo gotovo kao neka vrsta prevrtanja, što ja moju aktivnost, koju sam pre toga 
sasvim unutrašnje proizveo, sada dovodim do mira, povlačim, ali ipak ostajem budan, i 
uistinu prazan. Ja zatim pokušavam dabogme, da sav postanem uho, sav kao neka 
posuda. I tu je to najpre često tako, da se ima osećanje, kako to ne uspeva, kako se tu 
ispada napolje, ili dolaze sasvim obične misli, ili bilo kakva skretanja. Ali moje iskustvo 
je, ako se to uvek iznova pokuša, jednom takođe nastupi i izvesna mirnoća. Čovek se ne 
ljuti, ako to ne ide. Upravo to ga pak vodi dalje. Ova mirnoća. I bilo kada se primeti, 
dolazi eto neki odgovor ili neka rezonanca. 
 
 
Sebastian Knust: Ako ti meditiraš takvu izreku – da li su onda to rezonance na 
pitanja svih vrsta ili ti pre toga postavljaš pitanja? Kako ti postupaš i kakve vrste 
odgovora tada dobijaš? 
 
Steffen Hartmann: To je dobro pitanje. Dakle, ja već imam utisak, da nije isto, kako 
se prilazi pragu [misli se naravno na prag duhovnog sveta, prim. prev.], ili kakav se 
bude u ovom području praga. Ako se uđe bez nekog određenog pitanja, jednostavno kroz 
intenziviranje svesti sa jednom izrekom, obrazujući posudu, tada je, može se reći, 
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dejstvo uopšteno. Na primer dejstvo-posledica može biti, da se meditant oseća kako je 
izašao iz svog tela, kako se nalazi u okolini, ili može da bude i nekakav doživljaj svetlosti. 
Drukčije je to zaista, ako ja takođe idem ovom postupnošću a donosim pak sa sobom 
jedno pitanje, jer kažem, hteo bih da se okrenem ka Mihaelu ili ka Hristu, dakle ka 
jednom određenom duhovnom biću. Tada se moram mnogo više svezati-prikupiti, tada 
u osnovi moram postupati slično kao u fizičkom, ako nekoga želim da sretnem – moram 
znati gde on stanuje, da mu pokucam na vrata i pružim mu ruku. Dakle moram se 
orijentisati na neki konkretni susret i sa duhovnim bićima je to nešto slično. Ja tada 
moram znati, ko je Mihael, ko je Hrist, ili šta je anđeo, inače ću tu zahvatiti kao u Ništa 
(kao u prazno). To je takođe tačka, gde se primećuje, da je studij nužan. Ja ne mogu da 
dođem u duhovni svet bez studija, to je kao kada bih bilo gde otputovao, a nemam 
nikakvu kartu, kompas i sl. Tu se naravno ‹rukuju› studiranje i istraživanje. 
 
 
Sebastian Knust: Kako je to delovalo na tvoj unutrašnji i spoljašnji život – u vezi sa 
tvojim delovanjima, prema drugim ljudima, prema svetu ili takođe prema tebi 
samom? 
 
Steffen Hartmann: Veoma mnogo delovanja. Ja mogu pokušati, da opišem neka od 
njih. Delovanje na moj život je bilo takvo, da je uvek iznova dolazilo do kriza, npr. kako 
je tačka u području čela tako poremećena i ja sam stvarno morao da učim, da je nanovo 
učvrstim. Kasnije je zaista još jednom došlo do krize, koja je jako bila povezana sa 
grkljanom. Imao sam zatim stanja, kada mi se pojavljivalo osećanje, da mi je grkljan 
zavezan. Dakle, nešto veoma neprijatno. I ja sam znao, da se tu takođe radi o 
sudbinskim stvarima, znači sa karmičkim doživljajima koji su se oglasili i gde sam znao, 
ja ih sada moram nekako  preraditi, inače ću opet doći na ovu tačku, koja mi zavezuje 
grkljan. I još jednom nekoliko godina kasnije bilo je to u srcu. To uopšte nije tako 
daleko. Ja sam stvarno imao dve godine žestoke bolove u srcu. Dakle neko probadanje i 
potezanje u srcu, kao da se unutra nalazi nekakav nož. To nije bilo uvek ali kao u 
talasima. Ja sam takođe bio otišao kod lekara, mislio sam, možda treba sve to ispitati, 
šta to nije u redu s mojim srcem? Tu pak nije pronađeno ništa neobično. Već sam i ja 
tako mislio da je u stvari sve u redu. 
 
Na sreću to je tako, da se srce sada smirilo, i ovi bolovi su retki. Ali ja verujem da je to 
jedan zakon: tu gde se nešto novo obrazuje, npr. jedan organ, da to takođe može da 
pristiže sa bolovima ili krizama. I zbog toga ja govorim o tome, važno je da se o tome 
govori. Pošto već dosta njih možda ima ove bolove u srcu, idu kod lekara, lekar ne nalazi 
ništa, ali ipak daje neki lek, koji potiskuje proces. Ili poneko ima strah da je od nečega 
bolestan. I zatim se dešava nešto na pogrešnom putu, a što zapravo potrebuje pomoć na 
nekom drugom nivou. Zato verujem, da je veoma važno o tome otvoreno razgovarati.  
 
 
Sebastian Knust: Imaš li osećanje, da ti je tvoj unutrašnji put takođe spoljašnje 
pomogao? 
 
Steffen Hartmann: Put muzičara je dabogme ionako već neverovatan put vežbanja. 
Imaju se koncerti, vežba se možda više sedmica, bude se uzbuđen i ne zna se, kako će sve 
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to da prođe. Tu sam ja u svakom slučaju veoma mnogo naučio. I takođe puno propatio. I 
prirodno da mi je pri tome meditiranje pomoglo, da se bolje koncentrišem, i da se bolje 
centriram u sebi samom. Od meditacije sam dobio izvesnu mentalnu snagu. Uprkos 
tome morao sam da se borim protiv straha od nastupa na pozornici i drugih nevolja 
muzičara, isto kao i ostali muzičari. Meditiranje svakako nije neko čarobno sredstvo. Na  
drugoj strani dođe se do toga, da se postaje senzibilniji, finiji u opažanju i time lakše 
napadnut od nečega, što neko drugi lako može da odbaci ... Obe stvari se postižu: 
Postaje se jači i postaje se senzibilniji. 
 
 
Sebastian Knust: Ti si zatim dalje otišao na svom putu i došla je tačka, na kojoj si ti 
hteo da sa drugima podeliš svoja iskustva. Da li možeš da kažeš još ponešto, kako je 
došlo do te odluke? 
 
Steffen Hartmann: Da, ja mogu prilično tačno da kažem, kako je to bilo: Ja nisam to 
sâm tražio. Ja sam za sebe konsekventno meditirao, ali nisam striktno razmišljao o ideji, 
sada ću da poučavam meditaciju. Tada se pojavio jedan čovek, koji me je upitao, da li 
bih mogao da ga poučavam meditaciju. On je već bio slušao moja predavanja ili me je 
znao od ranije i došao je sa pitanjem: mogu li kod tebe da dobijem obuku u vezi 
meditiranja, tj. meditacije? I u onome što je sledilo, mogu da kažem, od ovog učenika ja 
sam neverovatno mnogo naučio. To je jednostavno tako. On je, nadam se, takođe od 
mene dosta toga naučio, ali ja sam mu izuzetno zahvalan. Jer mi je tako postavio to 
pitanje. 
To se posle još jednom ponovilo sa jednim sasvim starim antropozofom, koji ima već 
preko 90 godina, i koji je takođe direktno rekao: Možete li početi da držite kurseve za 
meditaciju? To mi je zatim dalo još jedan podsticaj da je ta stvar već sazrela, i tako sam 
počeo da radim i sa većim grupama. To traje evo već skoro 5 godina. Kasnije su ljudi 
počeli da me pozivaju iz raznih mesta u koja sam odlazio, jer sam primetio, da postoji 
rezonanca, interesovanje, da mi to pričinjava zadovoljstvo i radost i da mogu da 
odgovorim na mnoga pitanja. 
 
Bilo mi je važno, da ne ubacujem svoj Ego: kao ja sam sad neki izvanredni učitelj 
meditiranja, već više, da me drugi pitaju šta ih interesuje. Ja sebe razumem pre kao 
nekog ko daje podstreke, ili ko priča o svom vlastitom putu i time pomaže drugima, da 
nađu svoj put. Ja sebe manje vidim kao učitelja koji poučava neku metodu, već se 
radujem svakome, ko ide svojim vlastitim putem i ima svoja iskustva i vežbe. Ja ne 
polažem pravo na neko određeno školovanje ili određenu vežbu – naravno na 
antropozofskoj osnovi, ali ja tu vidim mogućnost, da postoje mnogi putevi.  
 
 
Sebastian Knust: Pa šta te je ovaj prvi učenik naučio? 
 
Steffen Hartmann: Da, na primer, sve što je povezano sa takozvanim sporednim 
vežbama. Dakle ove više moralne vežbe, koje su sve veoma važne. 
 
 
Sebastian Knust: Možeš li to malo tačnije da opišeš? 
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Steffen Hartmann: Da, da se sada npr. samo ne meditira, već da se takođe potrudi 
oko mirnoće, oko nepristrasnosti, pozitivnosti, moglo bi se isto tako reći: oko 
pouzdanosti u celom životu. Takve stvari su dabogme veoma važne stvari, ne podizati se, 
već se na zdrav način uzemljiti, ako sada razvijamo duhovne snage. I onaj učenik me je 
upravo pitao u vezi svega toga, što je zatim proizvelo nužnost, da sa nekim drugim 
zajednički raspravim i obradim takve stvari, da sagledam prepreke koje se tu pojavljuju. 
Kao kod pozitivnosti – tu takođe biti domišljat, ne zadovoljan, što sam ja nekako za sebe 
pronašao, već time što ja to moram da približim nekom drugom, ja takođe i sebe samog 
mnogo jače dalje razvijam.  
 
 
Sebastian Knust: Možeš li tu možda da daš neki primer? 
 
Steffen Hartmann: Jedan primer bi bio takozvana vežba za volju. Steiner je dao 
pobudu, da se jednom dnevno u određeno vreme učini neko delo koje nema posebnu 
svrhu i smisao. Šta znam, npr. pljesnuti šakama, ili prsten skinuti s jednog prsta pa 
staviti na drugi; dakle nešto što se inače ne bi ni u kom slučaju radilo, jednostavno 
uraditi, i to uvek u isto vreme. Jedino zato jer smo to dogovorili sa samim sobom. Vežba 
izgleda veoma jednostavna, ali iskustvo pokazuje, da većini ljudi, ona i nije tako 
jednostavna. Ili je zaborave ili kažu, da ja sam to uradio 3 sata kasnije. Tako se meni 
pojavilo pitanje, kako to uraditi, a da se vežba održi. I to već pomaže, ako postoji 
dogovor u jednoj grupi, ako se zna, da i drugi to rade. Da se na primer prati satnica 
(recimo na mobilnom tel.) ili se uzme ručni sat itd. i zaista se pokuša ispoštovati 
odabrano vreme. Ili druge kreativne stvari: Ja sam propustio momenat i sada u istom 
danu biram još neko novo vreme i tada to uradim. Kao nekakva druga šansa. I 
interesantno u tome jeste, što mi različiti ljudi, sa kojima sam na tome radio, kažu, ako 
oni to stvarno uspeju da urade, onda iznenada dožive smisao ove vežbe. Dakle, da to 
njima zaista daje snagu, i da se tamo nešto dešava u volji, gde se prethodno mislilo, da to 
ne može biti toliko odlučujuće. Ali to je nešto, što se doživi tek, ako se uradi. 
 
 
Sebastian Knust: E pa stvar je naravno takva, da u odnosu na druge vrste 
meditacije, antropozofska meditacija jako počinje sa mišljenjem i ide nekim putem, 
koji po pravilu ne vodi do «veličanstvenih» rezultata. A kod ostalih formi meditacije je 
često tako, da se relativno već na početku dođe do velikih slika. Kako se ti ophodiš sa 
tim, upravo kada zajednički radiš sa drugima, sa učesnicima tvojih kurseva? 
 
Steffen Hartmann: Tu dakako zvoni prigovor, da je Steiner baš previše u glavi ... 
dakle ja pokušavam s jedne strane u mojim kursevima da probudim oduševljenje na 
mišljenju ili da privedem do ovog čuda, da se stvari mogu sagledati kroz istinsko 
mišljenje, što je kao nekakav biser. Steiner to takođe naziva: biser vidovitosti. Ne 
napuštati ovo olako, već uvek iznova održavati i reći: da, to je čudesna delatnost i takođe 
sposobnost, da se u mišljenju dobije jasnoća o nečemu.  
Drugo je, da ja takođe već pokušavam da pokažem, da te vežbe uvek imaju i osećajnu 
stranu i voljnu stranu. Baš nije dovoljno, da se o mnogim stvarima samo misli, već 
osećânje mora doći u rezonanciju (odjek) – da osećanja takođe smeju postojati. Ali to sa 
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sobom donosi ponavljanja, što ja ulazim u neki voljni kontinuitet. Ako volja dođe u 
osećanje, mogu li tu malo temeljnije da ponesem, i tu vidim jedan antropozofski 
zadatak, da sve tri duševne snage bivaju oslovljene. Ili sad upravo kod vežbi sa prirodom 
ili posmatranja prirode, smatram veoma važnim, takođe osećajno u potpunosti doživeti 
lepotu  nekog kristala ili neke ruže... 
 
 
Sebastian Knust: ... što je takođe Rudolf Steiner dao u knjizi «Kako se postižu 
saznanja viših svetova?» ... 
 
Steffen Hartmann: Ili upravo i druge vežbe, koje imaju veze sa inspiracijom. Steiner 
uvek kaže, osećânje za istinu – on kaže, moramo se zapravo školovati tako, da neistina i 
nesaglasnost gotovo bole, a istina i duhovna saglasnost donose radost. To mi je možda 
kao muzičaru veoma blisko, ovaj svet òsećanja, ali ne kao neko sanjajuće òsećanje ili 
òsećanje usmereno samo na sebe, već òsećanje, koje je konkretizovano. 
 
 
1. vežba: vežba zajedničkog ritma 
 
Sebastian Knust: Da li bi mogao možda da opišeš jednu ili dve vežbe, koje ti se čine 
nekako bitne? 
 
Steffen Hartmann: Može se opisati jasna sistematika pomoću ovih vežbi tapšanja 
(pljeskanja) šakama. I to je jedna sasvim jednostavna vežba. Najpre, tapše se i to doduše 
u krugu (ljudi stoje u krugu), ljudi tapštu jedan posle drugog. Time nastaje fizički čujan 
ritam i puls, koji se može konkretno doživeti i opisati. To je kao prvi stupanj te vežbe. 
 
Drugi stupanj vežbe počinje tu, gde se ovo fizičko tapšanje više ne izvodi u potpunosti, 
ostaje samo pokret tapšanja. Pljesak, koji se čuje (u prvoj fazi), sada biva zadržan. I ako 
se to radi u grupi i kvazi sprovodi u krugu, mogu se već izvršiti mnoga posmatranja, šta 
nastaje ovom redukcijom. Ona izdejstvuje na finijem stupnju, na stupnju pokreta, jedno 
intenziviranje. 
 
I zatim se nastavljajući metodično, uklanjajući i spoljašnji pokret, radi treća faza vežbe, i 
pokušava se samo još unutrašnje tapšanje. To pak tako intenzivno i tako konkretno 
koliko je samo moguće. To znači, ja sada unutrašnje čujem pljesak, i ja izvršavam kvazi 
sa nevidljivom rukom pokret tapšanja. Ako to uspe, mi doživljavamo, da mi imamo 
jednog unutrašnjeg čoveka. Unutrašnjeg čoveka, koji takođe može da dela, koji takođe 
može da izvrši radnje, u ovom slučaju radnju tapšanja. I o tome se radi. 
Radi se o tome, da se od spoljašnjeg tapšanja, preko kretnje tapšanja dospe do ovog 
unutrašnjeg ispunjenja, i da se primeti, to nije samo u glavi ili u predstavi, nego gotovo 
realnije od spoljašnjeg tapšanja. Zavisno od čoveka traje to neko vreme, dok pojedinac 
ne pronađe ovaj ključ, kako se to radi. Ali zapravo može svako, ako se u to upusti, da ima 
makar krajičak ovog doživljaja, konkretnog unutrašnjeg pljeskanja. Dotad, kad mnogi 
ljudi kažu, da je unutrašnje pljeskanje u stvari još moćnije i glasnije i snažnije nego 
spoljašnje pljeskanje (tapšanje). To bi bio sada metodičan tro-korak najpre. Ja 
spoljašnje uklanjam nešto, ali unutrašnje intenziviram delatnost. 
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I četvrti korak je potom, da ja uklonim ovu unutrašnju delatnost ali uprkos tome 
ostanem kod ove stvari. Dakle sasvim duhom-prisutan ostajem u ispunjenju (izvršenju), 
a da unutrašnje ne pljeskam. I tu se tada može doživeti neka vrsta preokretanja, nastaje 
nekakav duhovni prostor. Poneki ljudi kažu takođe, neka vrsta duhovne praznine. Ili 
takođe neka vrsta spajanja, priključivanja, jedna mnogo veća snaga, iz koje upravo tek 
proizlazi pljeskanje. 
Neki ljudi opisuju to takođe tako, da bi to bio kao nekakav put ka izvoru, iz kojeg ističe 
energija pljeskanja. I ovaj put se može vežbati kroz četiri stupnja. Jer naposletku, tako se 
može postupati sa svakim fenomenom. Može se vežbati  sa plavom bojom, sa kristalom, 
sa cvetom. To je uvek isti put. Ja počinjem na fizičkoj ravni, zatim dolazi unutrašnje 
oponašanje (naknadno delanje), ja vršim ovo unutrašnje oponašanje tako plastično i 
jako koliko god je moguće i bilo kad takođe to uklanjam, stvaram od sebe posudu i 
osluškujem, ili se otvaram za ono, što još iza toga dejstvuje. 
 
 
2. vežba: meditacija-izreka 
 
«SJAJNIJE OD SUNCA» 
 
Sebastian Knust: Na seminaru smo mi takođe meditirali još jednu mantričku 
izreku. Možeš li još jednom da je citiraš i objasniš put udubljivanja? 
 
Steffen Hartmann: Da, to je dabogme jedna mantra, temeljna izreka Rudolfa 
Steinera: 
 
                                Sjajnije od Sunca 
                                Čistije od snega 
                                Finije od etera 
                                Je Sopstvo 
                                Duh u mome srcu 
                                Ovo Sopstvo sam Ja 
                                Ja sam ovo Sopstvo 
 
Takva izreka je zapravo kao neka kompozicija, organizam, u koju se možemo uživeti. 
Ona je sasvim svesno komponovana i formirana. To znači, najbolje bi bilo ne menjati 
ove rečenice, ili red reči, već se sasvim čvrsto držati toga, što je dato. I možemo početi 
tako, da se baš uživimo u slike. Šta znači «sjajnije od Sunca»? Ako ja počnem sa Suncem 
koje sija, sebi to predstavim, i zatim to unutrašnje još pojačam. Ili «finije od etera», 
predstavimo sebi nešto sasvim fino, u stvari nešto što više nije materijalno. I to 
pokušamo tada u osećaju da intenziviramo, da pojačamo. A to je u osnovi već nekakav 
meditativni proces. Ja izgrađujem neku sliku, i živim sa ovim osećajima i slikama, koje 
te reči pobuđuju. 
Ova izreka je tako načinjena, da ona prelazi u nešto opšte misaono. Tako na primer ovaj 
red: «Je(ste) Sopstvo». To ja sebi u stvari ne mogu više da predstavim. Tu moram 
komad dalje čisto da mislim, ali to istovremeno mogu i da osetim. Postoji dakle nešto, 
što sve ovo obuhvata: Sjajnije od Sunca, čistije od snega, finije od etera. Tamo se ja sada 
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usmeravam, jer kroz ovaj red «duh u mome srcu», povezujem sve to sa mojim srcem. Tu 
bih takođe preporučio, da se zaista pokuša, da se to konkretno lageruje (uskladišti) u 
srce, mada se isprva možda ima neka bojazan, ili se misli da to ipak neće ići. Ali mnogi 
ljudi primećuju, ako se tek pokuša nešto misliti ili osećati u srcu, da to uopšte i nije tako 
teško, kako se najpre pretpostavlja. Tu ponekad postoje i prepreke, koje čovek sebi 
veštački stvara, a koje zatim otpadnu. Ako npr. pokušam kao što to dete radi, ako 
isprobam: kakav je to osećaj, ako ja mislim srcem ... 
I potom može da nastupi proces usporavanja. Ja sam sa svojim bićem prisutan u rečima 
ili u nizu reči, do tada, kad možda nastupi osećânje: ja ću biti oslovljen ili izreka govori 
kroz mene. Do tada, da se možda ima osećânje, ove reči preplavljuju celo moje telo. 
Poneki ljudi kažu da im biva toplo. Do u stopala, što se sasvim dobro može desiti, da se 
bude topao sve do u stopala. To može da dospe i do prave vreline. Tako se upravo 
pokazuje, da se pokrenula ova eterska struja, da se harmonizira i ojačava. To je naravno 
dobar znak. 
I ako sam ja tako u nekom intenziviranom doživljavanju, čini mi se veoma važno, da 
dozvolim da to odzvanja, da ja još jednom kao osluškujem, da postanem posuda. Pošto 
često tek u ovom odzvanjanju priđe nešto što je stvarno bitno. Nešto, što ne mogu više 
sam da proizvedem, nešto, što mi bude kao poklonjeno. Teško je to obuhvatiti rečima; ja 
sam tada takođe često posle meditacije pokušao da sve to odmah zapišem ili pokušao da 
nekako učvrstim u pamćenju. Jer se tu najviše radi o doživljajima, koji veoma brzo 
nestanu iz svesti.  
 
 
Sebastian Knust: Hvala Ti mnogo na ovom intervjuu! 
 
 

                                                                 Preveo Siniša Nikolić   
 
 
  

  Steffen Hartmann 
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