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“Zakaj ne bi smel prihajati tako dolgo, dokler bi si pridobival  
nova znanja, nove spretnosti? Ali si naenkrat pridobim tako veliko,  

da ni vredno truda, da bi ponovno prišel?” 
(g. e. Lessing, Vzgoja človeškega rodu, 1777)

Dimenzija življenja
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GGotthold Ephraim Lessing iz 18. stoletja je bil verjetno 
prvi mislec v zgodovini, ki je po logičnih sklepanjih prišel 
do spoznanja o reinkarnaciji, o zakonu večnega življenja na 
tem zemeljskem svetu. Kot lahko preberemo v knjigi dr. 
Davorina Peršiča Razvoj filozofije v zgodovini – Prispevek 
za temeljno kulturno orientacijo na osnovi duhovne znanosti 
Rudolfa Steinerja, si je Lessing prizadeval za preoblikova-
nje resnic religioznega razodetja v umske resnice. Kar se je 
skozi zgodovino pojavljalo v obliki (religioznih) razodetij, 
je bilo zanj le priprava za čas, ki je napočil in v katerem 
se mora človeško samozavedanje postaviti na svoje noge. 
Lessing človeškega bitja ne omeji na eno življenje, temveč 
– iz jasno premišljene miselne nujnosti – razloži ponov-
ljivost človeškega zemeljskega življenja: človeška duša živi 
utelešena v različnih obdobjih človeštva in tako sama, preko 
učenja v teh različnih obdobjih, raste in se razvija. Skozi 
zgodovino se tako vzgajajo posamezne človeške duše, ne le 
človeški rod kot celota.

Za našo notranjo naravnanost, za osmišljanje našega biva-
nja in postavljanje ciljev v življenju je izjemno pomembno, 
kako gledamo na samo življenje, kakšna je naša dimenzija 
pogleda na življenje. V kolikor smo ujetni-
ki prepričanja, da se v ta svet rodimo zgolj 
enkrat, bomo v življenju le težko sledili 
višjim idealom, si postavljali višje cilje, ra-
zvijali višja občutenja in uresničevali višja 
dejanja. Trenutno življenje je potem za nas 
le enkratna tekma, v kateri si nagrebemo, 
kolikor si lahko, nato pa se utrujeni zgru-
dimo in razpademo v prah. Vendar če malo 
pomislimo, ali bi to sploh imelo kakšen 
smisel? Smo tukaj res zgolj enkrat – takšni, 
kot smo zdaj?

Če bi na ta svet prišli le enkrat, torej pr-
vič in zadnjič, in bi torej vsi začeli iz nič, 
od kod potem razlike v našem izgledu, v 
naši postavi, v naših sposobnostih? Mar ni 

to nelogično? V skladu s takšnim ma-
terialističnim svetovnim nazorom bi 
potemtakem morali biti vsi na začetku 
enakega izgleda, imeti enake sposob-
nosti, razlike med nami pa bi se po-
javile na koncu življenja kot posledica 
tega, kako smo preživeli življenje – te-
kmo, kako smo se torej borili.

Ko predstavnike materialistične 
znanosti, ki prevladuje v svetu, vpra-
šaš, kako razlagajo izhodiščne razlike 
med nami, tisti najbolj iskreni pravijo, 
da znanost tega še ni raziskala ali pa 
začnejo razlagati o kompliciranih ge-
netskih zakonih. Marsikateri izjemno 
izobražen znanstvenik bo odgovoril, 
da je to posledica naključja, kajti po 
uradnih razlagah naj bi živo po na-
ključju nastalo iz neživega. Po naključ-
ju? Oprostite, kjer vstopi naključje, 
znanosti ni več. Če znanost dopusti, 
da tam, kjer ni bila sposobna ali ni 
želela spoznati resnice, glavno vlogo 
prevzame naključje, potem vsa ta sil-
na raziskovanja, usmerjena v napredek 
človeštva, vsa preučevanja, analiziranja, 
ki so seveda povezana z neznanskimi 

Človek je svobodno bitje, ki se 

samo odloča, ali se bo njegovo 

življenje odvilo po že vnaprej 

določeni poti ali bo dejavno 

sodelovalo v ustvarjanju 

svojega življenja in s tem svoje 

usode za naslednje življenje.



Z A L E P Š I  D A N

april/maj16

se v vsakem življenju odločamo, kako ga bomo (pre)živeli. 
Od tega je odvisna naša nadaljnja usoda tako v večnem kot 
v naslednjem zemeljskem življenju. Ali bomo zgolj plavali 
na površini ali bomo odplesali najlepši ples? Bomo plesali 
sami ali z drugimi? Bo to ples svobodnih gibov, stvariteljske-
ga ustvarjanja nečesa novega; nečesa, kar v tem trenutku še 
ne obstaja, vendar si lahko zamišljamo, da bo v prihodnosti 
lahko obstajalo?

Če bomo večno plesali le sami zase, nas to zagotovo ne bo 
pripeljalo nikamor – to bi bilo dobro razumeti. Predstavljajte 
si ekstremnega egoista, usmerjenega samo nase, izoliranega, 
obdanega z najmodernejšimi tehnikalijami, ki so plod člo-
veškega tehnološkega ustvarjanja, ob njem pa ni nobenega 
živega bitja; z vso najnaprednejšo tehniko sveta je sam – ima 
vse in hkrati nič. Ali pa ekstremnega bogataša, ki ga žene 
potreba po kopičenju nepremičnin, avtomobilov, denarja, 
umetnin, zlata … Vse to ima. In hkrati nima nič. Kajti v re-
snici nimamo ničesar, če poleg materialnih dobrin ne pozna-
mo topline srca, če smo podhranjeni z nežnostjo dotikov, s 
prijaznostjo sopotnikov, če v očeh sočloveka ne zaznavamo 
odbleska večnosti. In zanimivo – četudi ne živimo v izobi-
lju materialnih dobrin, če tako rekoč nimamo ničesar, lahko 
imamo vse. Zakaj? Ker je duša bogastvo, ki ga ne zmorejo 
nadomestiti še tako razkošne hiše, denar ali tehnika. Ker je 
pravo bogastvo, ko duša sreča drugo dušo in se z njo razu-
me v logosu (dialog – dva v logosu). Kajti ko človek sreča 
človeka, v resnici sreča večnost, ujeto v zemeljsko postavo. 
Ta zemeljska postava je lahko odstrt duševno-telesni izraz 
makrokozmosa v mikrokozmosu ali pa zamrznjen trenutek 
v njegovem razvoju. Vendar pa ne glede na to, kakšna je ze-
meljska postava človeka, ki ga srečamo – ko zremo v njegove 
oči, zremo v večnost, ki presega tuzemeljsko bivanje. Čeprav 
nam je na trenutni stopnji razvoja to težko razumljivo, lah-
ko vendarle slutimo obstoj dimenzij, ki daleč daleč presegajo 
naše trenutno bivanje tukaj in zdaj.

Stvari za nazaj ne moremo 

več spremeniti, medtem 

ko smo absoluten 

gospodar nad tkanjem 

svoje usode v sedanjem 

in naslednjem trenutku.

količinami denarja, padejo na isto ra-
ven, kot je pogovor (ne)strokovnjakov 
v vaški gostilni, ki na koncu debate 
pridejo do zaključka, da tako pač je in 
pika; da smo samo pikica v vesolju, ki 
je tu bogsigavedi po kakšnem naključ-
ju. Čeprav še zdaleč ni tako.

To je zgolj rezultat popolne teme, 
ki prekriva našo zavest zaradi načina 
razmišljanja v tej železni, strojni dobi 
našega razvoja. Ta način razmišljanja 
nas vodi v brezup, nesmisel, apatijo, 
občutek, da je tako ali tako vse brez 
zveze. In ja, če mislimo, da se z našo 
smrtjo konča naše življenje, potem je 
res vse brez zveze. Mi smo brezveze – 
ker smo brez zveze (nepovezani) z več-
nim, neminljivim.

Čeprav v resnici nismo! Kot posa-
mezniki v človeški obliki periodično 
vstopamo v čas in prostor in smo še 
kako povezani z večnostjo življenja 
in s kozmičnim razvojem. Pojavimo 
se v življenju, nekaj desetletij smo tu-
kaj, potem pa nas ni. In življenje teče 
dalje … Vendar se v tem živem toku 
razvoja čez stoletja znova pojavimo 
tukaj. Predstavljajte si delfina, ki plava 
pod vodo in se ga ne vidi, potem pa se 
spet dvigne iz vode (kot naše življenje); 
včasih plava le na površini, včasih ska-
če visoko v zrak ali uprizarja neverjet-
no lepe in igrive plese z drugimi delfini 
iz jate  ... in nato znova ponikne pod 
vodo in se po dolgih kilometrih iz nje 
ponovno dvigne. To je le prispodoba 
našega pojavljanja v zemeljskem svetu.

V Vsakem žiVljenju se odločamo, 
kako ga bomo (pre)žiVeli

Kot človeška bitja, ki imajo svoj jaz, 
ki v sebi nosijo božjo iskro stvariteljstva 
in hkrati odgovornost za svoja dejanja, 
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Ko so dr. Rudolfa Steinerja, 
utemeljitelja duhovne znanosti 
in biodinamike, vprašali, kakš-
no je njegovo mnenje o natal-
nih astroloških kartah, v katerih 
naj bi bila zapisana naša usoda 
v tem življenju, je podal nadvse 
zanimiv odgovor. Rekel je, da je 
natalna karta zgolj naše izhodi-
šče in da bi se človek moral bolj 
ukvarjati s tem, kako bo njegova 
natalna karta videti v trenutku 
smrti. S tem je želel povedati, 
da je človek svobodno bitje, ki 
se samo odloča, ali se bo njego-
vo življenje odvilo po že vnaprej določeni poti ali pa bo 
dejavno sodelovalo v ustvarjanju svojega življenja in s tem 
svoje usode za naslednje življenje.

Nobena odločitev, ki jo sprejmemo v življenju, tako 
še zdaleč ni brez zveze. Vsaka ima svojo posledico. Po-
membno je, kako oblikujemo svoje tuzemeljsko življenje 
– ali bomo šli v smeri popolne izolacije v svetu mrtve-
ga materialnega obilja ali bomo delovali skladno z na-
šim skupnim ciljem, ki ga narekuje kozmični razvoj. Prva 
smer vodi v propad našega živega, ustvarjalnega, večno 
gibljivega duha skupaj z materialnim, kjer smo obstali. 
Druga je pot prebujanja duha v materialnem. Duh lahko 
doseže zavest v času in prostoru zgolj in samo skozi za-
vest posameznika, za kar potrebuje individualno človeško 
bitje. V nobenem drugem zemeljskem ali nezemeljskem 
bitju ne more kozmični, izvorni duh, iz katerega vsi iz-
hajamo, priti do zavesti. Kako lahko pride duh do zave-
danja samega sebe v človeku? Ne z usmiljenjem in ne po 
naključju, pa tudi z angelsko pomočjo ne, temveč zgolj in 
samo z razvijanjem človeku lastnih spoznavnih sil. Naša 
usoda ni odvisna od ničesar zunanjega, temveč zgolj in 
samo od naše lastne notranje spoznavne aktivnosti, zain-
teresiranosti spoznavati, kako deluje ta svet in vsako živo 
bitje v njem. Na podlagi te aktivnosti se kot posamezniki 
odzivamo na stvari in s tem hkrati aktivno ustvarjamo 
zunanji svet.

Odločitev je izključno naša. Nihče ni odgovoren za to, 
kako se boste kot svobodno bitje odločali v vsakem trenutku 
svojega bivanja. Odgovorni ste samo vi in nihče drug. Kako 
si bomo odgovorili na vprašanja, ki prihajajo iz naše notra-
njosti in iz zunanjega sveta, bo imelo izjemen vpliv na to, 

Človek je suženj 

svojih preteklih 

dejanj in gospodar 

svojih prihodnjih 

odločitev.

kako bodo videti naše natalne karte 
na dan naše smrti. To je vstopnica, s 
katero bomo odpotovali najprej – po 
odgovore v večen nezemljski svet, nato 
pa z njo vstopili v novo življenje. Zato 
nikakor ni naključje, da smo si ljudje 
tako različni in da življenje začenjamo 
iz različnih štartnih položajev.

In nikar ne pozabite, da je človek 
suženj svojih preteklih dejanj in gos-
podar svojih prihodnjih odločitev. 
Stvari za nazaj ne moremo več spre-
meniti, medtem ko smo absoluten 
gospodar nad tkanjem svoje usode 
v sedanjem in naslednjem trenut-
ku. Kam si bomo stkali svojo pot v 
tem življenju? Upam, da k bratstvu 
v duhu prebujenih posameznikov. 


