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STANJE ZAVESTI JE STANJE ZIVLJENJA 

Prvo poglavje pricenjamo z obravnavanjem novega obdobja, 
v katero je vstopilo clovestvo. To obdobje lah.ko mnogo pove 
predvsem ucencem sodobne Duhovne sole in vsem tistim, ki 
so na osnovi notranjega stanja in naravnanosti poklicani k 
ucencevstvu. Je obdobje, v katerem nastopa nenavadno 
priganjajoea, potiskajoca moc; obdobje, ki se v teku nestetih 
rodov pojavi le enkrat. Zaradi tega se kaze toliko vidikov, 
posledic in posebnosti, da je o njem nujno temeljito in poglo
bljeno razmisliti. 

Za clovestvom so se ena vrata torej zaprla. V stopili smo v 
popolnoma nov prostor, tako clovestvo v celoti kot tudi na8a 
Duhovna sola, in vsakdo med nami se mora temu prilagoditi. 
Popolnoma nesmiselno bi bilo vplivali na vase razmisljanje o 
resnienosti tega obdobja tako, da bi lahko vi rekli: "O, da! 
To je zanimivo! Verjetno imate prav!" 

Ce bi tako ravnali, bi bila to teorija o kateri bi razmisljali 
kot razmislja clovek v tej naravi o vseh teorijah. Nakar bi kdaj 
pa kdaj - ko bi tako naneslo in bi na to mislili - morda 
poskusili nekaj od tega uresniciti v zivljenju. Morda baste 
razumeli, da teorija ni nikoli praksa v gnosticnem pomenu. 
V nasem obicajnem svetu je praksa vedno uporabljena teo
rija. Malce se ucimo in ko se tega naucimo, to uporabimo. V 
nasem zivljenjskem polju prehaja posameznik iz teorije v 
prakso. V gnostienem smislu pa je praksa vedno posledica 
stanja zavesti in le-to vedno povzroca posledice. Kajti stanje 
zavesti je resnienost, iz katere poskusamo ziveti. Zivljenjsko 
stanje, ki se na ta nacin razvije in iz katerega delujemo in si 
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prizadevamo, je potem prav tako resnieno kot stanje zavesti 
in nima nicesar skupnega z uporabljeno teorijo. Ce zavestno 
usmerite svojo pozomost na cilj in ste preprieani, da je pravi, 
vam lahko vsi teoretiki odsvetujejo: "Nikar ne pojdite v to 
smer!" Toda va8a zavest vas postavi pred cilj in spremenite 
jo v zivljenjsko stanje. To Zivljenjsko stanje je potem prav tako 
resnicno kot vase stanje zavesti. 

Navedimo primer. Pomislite na teologa. Na univerzi se kot 
student ukvarja s teorijo, toda v svoji :lupniji se kmalu znajde, 
kot temu pravimo, v teoloski praksi. Sedaj vas sprasujemo: 
"Jez uporabo teoloske teorije v odnosu do Bozjega kraljestva 
kaksna razlika med tema dvema stanjema?" V nobenem 
primeru! Teolog ima kot clovek doloceno stanje zavesti in to 
zaznamuje njegovo resnicnost, njegovo zivljenjsko stanje, ne 
pa teologija. 

Gre za to, da se novega obdobja zavedate, kajti samo iz 
stanja zavesti lahko nastane stanje zivljenja. Resnienost zavesti 
ustvarja Zivljenjsko resnicnost; odslikava se navznoter in 
navzven. 

Ce se temu eudite, potem boste teorijo spreminjali v prakso 
le na nacin obicajne narave, vendar tako ne boste nikoli dele:lni 
nove <lobe v osvobajajocem smislu. Kajti clovek, ki se eudi, 
ni zavedajoCi se clovek, vsaj ne povsem. Ena resnienost se 
mora projicirati v drugi in skozi njo. Potem vlada ravnotezje. 
Ce ravnotezja ni, se clovek vedno poeuti na smrt nesrecen, 
nezadovoljen in vznemirjen. To je naravni zakon. Pomislite 
samo na zival. Kadar se zival zave nevamosti, z begom iSce 
ravnotezje. Stanje zavesti je torej obenem tudi stanje krvi. 

Ce se sedaj skupaj z nami zavedate novega obdobja, vas 
bo samoumevna notranja odlocitev privedla do ravnanja, v 
katerem se bo zavest izrazila v nacinu zivljenja in bo z njim 
uravnote:lena. Sodobna Duhovna sola posku8a uskladiti 
prizadevanje svojih ucencev tako, da bi bil koncni ucinek cim 
vecji. Sola :leli usmerjati svoje ucence, katerih zavest se lahko 
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podredi novemu obdobju. Ucenci bodo spoznali, da je taksno 
razpravljanje dovoljeno in prikladno. 

Predstavljajte si, da ste v neki popolnoma novi situaciji, kot 
bi se nenadoma znasli v tujem mestu in ne poznate poti. Da 
bi bili v ravnotezju z okoliscinami, zaenete iskati pot. Ce vam 
nekdo, ki se je takfoim okoliscinam :le prilagodil in pot :le 
pozna, daje napotke, da bi vam pomagal, vas usmeril in 
spodbudil, potem ni govora 0 cisti teoriji. 

Zdaj morda razumete, da je to, kar smo vam povedali 
popolnoma usklajeno s cetrto Gnozo, Gnozo novega nacina 
zivljenja. V dosedanjih razgovorih smo bili usmerjeni na to, 
da bi vam posredovali uvid, vam razvneli hrepenenje po 
odresitvi in vas usmerili k samopredaji. Toda zdaj gre za nepo
sredno usklajen nacin zivljenja kot nujen odziv na priganjajoce 
stanje zavesti. 

Jasno je, da se tudi prva Gnoza, Gnoza uvida lahko uresnici 
le na temelju zavesti, ki je dozorela z izkusnjo. In tudi za drugo 
in tretjo Gnozo, Gnozo hrepeneaja po odresitvi in Gnozo samo
predaje, je pogoj ustrezna zavest. Zato lahko uvidite, da je 
nujno potrebno jasno, k cilju usmerjeno stanje zavesti, ce naj 
bo nas pogovor resnicno ploden. Z uvidom, s hrepenenjem po 
odresitvi ins samopredajo postajate vedno bolj zavedajoci se 
in v lastnem bitju dosledno uresnicujete novo stanje bivanja 
kot odsev novega obdobja, na katero je mozen le en odgovor: 
nov, inteligenten in dinamicen nacin zivljenja. To boste bolje 
razumeli, ce se vpra8ate, kaj je zavest. 

Stanje zavesti je elektromagnetno stanje. Zavest tvori sedem 
sredisc, ki so napolnjena z magnetnim, astralnim fluidom. Ta 
sredisca so v svetiscu glave, v sedmih mozganskih votlinah. 
Hranijo se z dihalnim procesom magnetnega sistema v mozga
nih, ki priteguje astralni fluid iz interkozmicnega magnetnega 
polja. Vase stanje zavesti je zatorej povsem odvisno od vrste 
in delovanja interkozmicnega magnetnega polja, ki vas obdaja. 
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Zdaj je jasno, kako nastajajo nova ·obdobja. Spremembe v 
interkozmicnem magnetnem polju pogosto prinasajo neposred
ne spremembe v razodetem zivljenju, torej tudi v clovekovem 
Zivljenjskem polju. 

Interkozmieno magnetno polje je sestavljeno iz dvanajstih 
tokov, ki se med drugim razodevajo tudi v cloveku. Teh 
dvanajst tokov temelji na naertu, ki se razodeva v casu in 
prostoru. Iz tega sledi, da teh dvanaj st elektromagnetnih tokov 
upravljajo drugi, se moenejsi tokovi. Tako obstajajo mnogi 
magnetni sistemi, mocnejsi in sibkejsi, ki vplivajo drug na 
drugega. 

Magnetno polje, ki ga v zivljenje priklice dialektiena narava, 
razvije celo vrsto obdobij in s tern pot razvoja clovestva v easu 
in prostoru. Na tej easovno-prostorski poti ne more clovek 
dialekticne narave nicesar odlocati. Za to nima nobene 
mofaosti. 0 cloveku se odloea. Clovestvo je vodeno, kajti: 
magnetno stanje je stanje zavesti in stanje zavesti je stanje 
zivljenja. Kar obstaja v elektromagnetnem polju, se projicira 
v vase mozgane, razodeva se kot zavest in kar je v vas kot 
stanje zavesti, tezi k temu, da bi se razodelo v zivljenju. Zaradi 
tega je clovek po naravi popolnoma voden. 0 nicemer ne 
odloea. O njem se odloea. 

Clovek je del magnetnega procesa. v sak clovek je del 
velikega telesa, v katerem en razvoj sledi drugemu. Organizem 
deluje kot urni mehanizem. Kazalci se nenehno obraeajo. 
Celoten nacrt, ves potek je zaradi tega vnaprej znan in s 
easovno-prostorskimi podatki tudi dolocljiv. Ce upostevamo 
relativnost easa, ga lahko tudi predvidimo. Stiriindvajset ur 
se nam lahko nekega dne zdi daljsih ali krajsih kot drugic, 
toda vedno je to le stiriindvajset ur. Relativnost torej nima 
nobenega vpliva na easovno-prostorski red. 

Nesmiselno bi bilo reci: "Kot ucenec sodobne Duhovne sole 
se born na osnovi stanja svoje zavesti odloCil za ta ali oni nacin 
zivljenja." Povedali smo ze: v easovno-prostorskem redu 
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clovek ne odloea o nicemer, on je zivljen. Toda ce bi bilo s 
tern dejansko vse povedano, potem bi sodobno Duhovno solo 
lahko mirno zaprli. Vendar se takoj vse spremeni, ce vemo, 
da ta casovno-prostorski red s svojim razvojem clovestva 
dopusea tudi sprejemljivost za drugo magnetno polje, namrec 
za magnetno polje Gnoze. Ko se clovek poveze s tern mag
netnim poljem, potem bo iz njega tudi zivel skladno z zakoni 
te poti. 

Pojasniti vam folimo naslednje: ko smo v nekem magnetnem 
polju, nam to polje tudi vlada in smo tako rekoc prisiljeni 
ziveti skladno z njegovimi zakoni. Ce izberemo enega izmed 
dveh magnetnih polj razodevanja, potem je jasno, da se 
moramo ravnati po njegovih zakonih. 

Torej obstajata dve magnetni polji. Prvo deluje na clovestvo 
na osnovi njegovega naravnega stanja, drugo pa le pod 
dolocenimi pogoji. Gledano casovno-prostorsko imata ti dve 
polji nekaj easa isto razvojno smer. Potem pa nastopi trenutek, 
ko se smeri druga od druge locita, s Cimer nastaneta dve sku
pini ljudi in vsaka pripada svojemu polju. Polji ju popolnoma 
locita, tako glede na njihove telesne lastnosti kot tudi glede 
na moralno in duhovno stanje. 

Zadostuje ugotovitev, da je taksen trenutek v svetovnem 
dogajanju nastopil zdaj. Obe magnetni polji, ki obstajata v 
nasem naravnem redu, sta se v dolocenem trenutku priceli 
razhajati. Nekatere skupine clovestva se bodo v primerjavi z 
obieajnim dialekticnim tipom cloveka popolnoma spremenile. 
Ena skupina gre po obieajni poti clovestva, druga pa po poti 
izbranih, po poti nove rase. Stanje zavesti stern doloca stanje 
skupine in stanje osebnosti. 

Ce po svojem stanju zavesti pripadate Duhovni soli, potem 
se usmerite na velik, velieasten trenutek v svetovnem dogajanju 
in se v novem nacinu zivljenja vkljucite v nase vrste. Za to se 
ni potrebno posebej truditi: kajti stanje zavesti je stanje 
zivljenja. Ce se novega obdobja zavedate, obstaja za vas le 
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ena resitev: vase stanje zavesti mora preiti v zivljenjsko stanje. 
Zato se povezite z nami v novi zivljenjski naravnanosti, ne 
zaradi teoreticnega razmisleka, temvec zaradi zivljenjske 
nujnosti. 
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1-2 

DVE ZAVEZI - DVA ZAKONA 

Jakob Bohme je nekoc rekel, da je Bog zaprl vesolje greha in 
tako loCil ljubezen in jezo. To pomeni, da sta v nasem svetu 
jeze dejavna dva magnetna sistema: magnetni sistem sveta 
jeze, smrtna narava, dialektika in magnetni sistem Boga, 
Gnoza. V filozofiji Jakoba Bohmeja obstaja tudi ostra locitev 
med staticnim kraljestvom in vam znanim naravnim poljem. 
Gnosticno magnetno polje vlada dialekticnemu magnetnemu 
polju in ga vodi. Predstavljate si dialekticno naravo kot zaprt 
prostor, ki je z vseh strani obdan z Gnozo; tako do bite pribliz
no sliko resnicnosti. 

Gnosticno magnetno polje vlada in vodi dialekticno mag
netno polje. Poslufoost Bogu, biti bogabojec, biti religiozen, 
vse te besede, ki jih tako pogosto najdemo v Svetem pismu, 
nam sporoeajo, da obstajata dva vidika religioznosti. Lahko 
se zgodi, da se clovek iz sveta jeze neposredno poveze z 
gnosticnim poljem zarcenja, ali pa se popolnoma poveze z 
dialektiko. A tudi v tern primeru ga vodi Gnoza, ceprav v 
dialektiki s pomocjo dialektike. Na gnosticno polje se lahko 
odzovete pozitivno in se popolnoma usmerite k njemu, lahko 
pa se usmerite na pozitiven nacin tudi k dialekticnemu polju. 
Tudi v tern primeru vas obvladuje gnostieno polje, tako kot 
celotno dialektiko. Toda potem vam vlada Gnoza, kot je bilo 
povedano, preko dialektienega polja. Ce je v ospredju naravno 
stanje, je Gnoza v ozadju. V drugem primeru je naravno stanje 
v ozadju in j e v ospredju Gnoza. Te odnose imejte jasno pred 
ocmi in naucite se jasno razpoznavati ali ste se opredeliH za 
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