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VZPENJANJE NA GORE PREBUJA DUHA 
 

Da bi pozornost usmerili v evangelijski del, je nujno, da vas nekoliko seznanim z obliko takšnih gora. 

 

V ta namen je prav dobro in koristno, da se sami, če je to mogoče, povzpnete na takšne gore, ali vsaj 

pazljivo opazujete uspele risbe le teh; kajti njihove različne višine, stopnje, grape in doline - če jih 

pozorno opazujemo - prebujajo dušo in sam duh skuša ob pogledu na take gore odpreti svoje oči in 

razmisliti, ali bi bile tu mogoče poti navzgor. Da je to res, dokazuje želja pri vzpenjanju na kakšno goro, 

da bi dosegli vrh kolikor je mogoče hitro, pa tudi težnja in močno hrepenenje; kdor zagleda takšne visoke 

gore, se želi čimprej povzpeti na njihove najvišje vrhove. 

 

Vprašajte se, kje je vzrok za to. Morda menite, da gre za željo po lepem razgledu ali samo po uživanju 

najčistejšega zraka? Kdor to trdi, ima samo deloma prav. 

 

Razgled je res nagrada za telesno oko, toda za to, da bi ga uživali, ne potrebujemo ravno najvišjih 

gorskih vrhov, temveč pogosto zadoščajo nižji hribi, s teh je večkrat razgled veliko lepši kot z 

marsikaterih najvišjih gorskih vrhov; te ponavadi spet obdajajo druge visoke gore in zato z njih pogosto 

ni videti drugega kot nekatere prav tako visoke vrhove v okolici, ni pa ravnin, dolin, rek in jezer.  

 

Če se nam zahoče čistega zraka zadošča, da se povzpnemo na hrib visok največ dvesto ali tristo sežnjev 

in že lahko uživamo zelo čist zrak. 

 

Če kdo torej zvesto upošteva ti dve točki, zlahka spozna, da ne moreta biti edini vzrok za to, da privlačijo 

visoki gorski vrhovi toliko ljudi, ki neredko tvegajo življenje, da bi z največjim naporom dosegli najvišji 

vrh. 

 

Ker je to nesporno, saj nas vendar vsakdanja izkušnja uči, da skoraj vsak človek, če le pogleda kakšno 

goro, v sebi začuti željo, da bi se, če bi bilo mogoče, takoj prestavil na ta ali oni gorski vrh - še celo tedaj, 

če goro vsak dan vidi in je že večkrat bil na njej - mora vendar biti še kakšen drug vzrok, da ga gora 

tako privlači. 

 

Ta vzrok je že omenjen in je torej prebujanje duha ob takšnih; kajti kot pravi vaš pregovor, da "gliha 

vkup štriha" (enako se druži z enakim), tako je tudi s tem. 

 

"Kako to?" boste vprašali. - No, torej poslušajte! 



 

Duh privlači duha kot materija materijo in meso spet meso. Če človek sklene, da hoče stopiti na kakšno 

visoko goro, se iz te njegove namere volja prenese navzgor v visoke duhovne sfere; tako se naveže stik 

z duhovi, in ti takoj zvedo, kaj bi rad kdo storil. 

 

In če se hoče resnično približati njihovim sferam, duhovi kmalu odgovorijo. To je odgovor duhu, ki spi v 

telesu skoraj tako kot tisto, kar v telesnem pogledu imenujete elektromagnetna afekcija (vpliv), ali kar 

je v širšem pomenu tudi magnetiziranje samo; to je delovanje, s katerim krepak, življenja poln 

organizem za nekaj časa slabotnemu organizmu prenese novo življenjsko moč. Skratka, tudi duha, ki spi 

v človeku in je slaboten, duhovi (tako) duhovno magnetno prebudijo, seveda ne za trajno, temveč samo 

za krajši ali daljši čas. 

 

Tako prebujen duh bi rad čim hitreje tja, od koder ga vabijo, to pomeni: rad bi bil takoj med sebi 

enakimi; zato tudi po duši takoj močno preganja telo in ga rine in vleče navzgor do vrtoglavih višin. 

 

Če se nato človek resnično povzpne v takšne višine, se duh veseli, saj je v pravi družbi. Ker pa imajo prosti 

duhovi vendar najčistejši uvid, da za takšnega predčasnega duha še ni obstanka, kmalu spet pretrgajo 

povezavo (raport) z njim; nato se duh spet pogrezne v spanje, človekovemu telesu postane potem na 

takšnih višinah neprijetno; zato se hrepeneč kmalu spet vrne v doline, v zanj primerna bivališča. 

 

Vidite, to je pravi vzrok, zakaj človeka, če ni ravno preveč materialistično posvetno usmerjen, gore in 

njihovi najvišji vrhovi tako privlačijo! 

 

Pri čisto materialističnih ljudeh seveda ni tako, kajti ti ali sploh nimajo smisla za to - to pomeni, da je 

njihov duh tako slaboten in bolan, da ni dovzeten za noben drug duhovni vpliv več - ali če se takšni 

materialistični ljudje kdaj že vzpnejo na kakšno visoko goro, ko jih k temu silijo samo hudobni duhovi, se 

odpravijo tja zato, ker hlepijo po dobičku ali iz čistega bahanja, da bi potem lahko rekli: "Bil sem prvi 

na tem ali onem vrhu gore, kamor še ni stopila človeška noga!" - potem so na neki način s svojimi zelo 

nesvetimi nogami oskrunili sveti vrh gore. 

 

Takšne hribolazce tudi skoraj vedno miroljubni duhovi zaradi njihovega častihlepnega ravnanja - zelo 

slabo postrežejo: ali pustijo takšnega bahača, da se povzpne na višino, ko pa je zgoraj, ga takoj obide 

pretirana vrtoglavica in nato smrtni strah; potem mora pogosto več ur cepetati, dokler se ga takšen duh 

ne usmili - če je dovolj molil - in ga pusti, da se spušča navzdol po nadvse težki in očitno smrtno nevarni 

poti. Ali pa ga duhovi pustijo, da se povzpne na kakšen laže dostopen vrh; ko pa je zgoraj, poln 

zmagoslavja, mu v trenutku pošljejo nad glavo strašno nevihto. 

 

Svojo častihlepnost plačuje tako hudo, da sam pri sebi trdno priseže in pravi: "Če še tokrat ostanem živ, 

me nobena gorska višina ne bo več zapeljala, da bi se povzpel nanjo, četudi bi bila visoka samo nekaj 

sežnjev!" 

 

Kdor pa bi rad dosegel takšen gorski vrh z zlobo ali zaradi lakomne stave, pa naj, še preden odide na 

pot, pusti v dolini svojo oporoko; kajti takšen hribolazec se ne bo nikoli več vrnil na ravnino. Zaradi tega 

se takšni hribolazci velikokrat ponesrečijo in se ali takoj ubijejo, ali pa so odpeljani na kakšno višino, na 

kateri potem za vse čase telesno ostanejo. 



 

Ja, duhovi imajo vsakovrstna sredstva, da hudobneže kar najhuje kaznujejo. 

 

Ne godi pa se tako tistemu, ki se vzpenja na gorske višine iz višjih pobud. 

 

Takšen človek, ne le da ne bo naletel na nobene nevarnosti, temveč se bo tja zmeraj vračal močno 

blagoslovljen in okrepljen. Pri nekaterih takšnih hribolazcih in velikih notranjih prijateljih gora ostane 

duh trajno prebujen tako, da postanejo vidci in preroki. 

 

Zaradi tega sem vam zmeraj priporočal, da hodite v gore, ker vedno pri vsakem, četudi samo trenutnem 

prebujenju duha, ostane duh okrepljen tako, kot se slabotnemu človeku po vsakem magnetiziranju 

poveča naravna življenjska moč, in če je velikokrat magnetiziran, nazadnje ob rahli pomoči drugih 

sredstev spet povsem ozdravi in postane življenjsko dejaven. 

 

Če se torej človek s poštenim namenom tako večkrat prepusti  višjim duhovom, da ga duhovno 

magnetizirajo in uporabljajo za to zdravilo ljubezni, bo tudi toliko prej dospel do cilja, ki se tu imenuje 

prerojenje duha. Zato hodite radi na visoke gore in bodite dejavni v ljubezni, tako bo vaša ljubezen do 

Mene gotovo toliko prej povsem zaživela. Poleg te velike, največje prednosti pa so še mnoge druge; 

najpomembnejše izmed njih bomo obravnavali prihodnjič.- Naj bo za danes dovolj. 
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