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GORE KOT OGLEDALO NAŠE NOTRANJOSTI 
 

Kaj še učijo in pridigajo gore? 

 

Gore govorijo ljudem, ki jih upoštevajo, tudi takšne besede, iz katerih lahko vsak, vsaj nekoliko duhovno 

prebujen človek zlahka spozna, kako je z njegovo dušo. 

 

Potemtakem so gore resnično duhovno ogledalo za tiste, ki se hočejo v njih ogledovati. 

 

Kako pa to? 

 

Že ob marsikaterih priložnostih ste skusili, da ima za duhovno bolj prebujene ljudi vsak pojav v naravi 

kakšen pomen, in to ste spoznali zlasti ob tistih priložnosti, ob katerih so se vam razkrile nekatere gore. 

 

Duhovno bolj prebujen človek mora torej samo bežno pogledati sosednjo goro, da vidi kako je 

osvetljena, ali je popolnoma čista ali pa obdana z modrikasto izparino, in kateri njeni deli so bolj ali manj 

zamegljeni, ali kje je opaziti celo meglo okrog gore, ali v globini, v sredini ali na njenem vrhu, ali če so 

nad njenim vrhom oblaki, in kakšne vrste so ti oblaki. 

 

Takšen opazovalec ne sme prezreti, kakšna čustva so ga prevzela ob pogledu na goro, ki stoji pred njim, 

ali mu je obudila prijetno ali bolj otožno razpoloženje, ali je ob tem občutil močno hrepenenje, da bi se 

čim prej povzpel na to goro, ali pa občuti v sebi ravno nasprotno čustvo, ki je nekako enako tako 

imenovanemu in bolj občutenemu čustvu nezmožnosti. Tako tudi - to je seveda značilno samo za bolj 

prebujeno čustvo - ali je ob pogledu na neko goro začutil v sebi vedro jutranje čustvo, ali sicer tudi vedro, 

toda vendar bolj utrujajoče opoldansko čustvo, ali zaspano večerno čustvo, ali puščobno, topo polnočno 

čustvo, in kako dolgo se je to obdržalo in obvladovalo dušo. 

 

Vidite, vse tu naštete točke je treba upoštevati; kajti vsi ti pojavi in občutki zmeraj na las ustrezajo 

človekovemu notranjemu stanju. Pri tem pa je treba pripomniti, da se morajo tu občutki ujemati s pojavi 

- kajti pojavi sami zase še ne dajejo veljavnega pričevanja - če pa čustvo harmonizira s pojavom, potem 

gora človeku natančno naznanja, v kakšnem stanju je. 

 



Tako na primer: Če bi šel nekdo zjutraj ven in bi uzrl popolnoma čisto goro, ta gora pa nikakor ne bi 

zboljšala njegovega razpoloženja, temveč bi ga napolnila s skrivno tesnobo - v tem primeru bi bil pojav 

neharmoničen s čustvom; gora pa bi ne glede na to ostala opazovalcu zvesto ogledalo. - Le kako? 

 

Vidite, takoj ko duhovna čistost gore odbija opazovalčevo dušo, pravi gora opazovalcu: "S kakšno 

nečisto dušo me opazuješ! Zato se očisti, da se boš dvignil nad svojo posvetnost tako, kot se jaz dvigam 

nad nižinsko blato, v katerem ne prebiva nič drugega kot bedni črvi, žabe, krastače in kače!" 

 

V tem primeru spozna opazovalec v zrcalu svoje gore svojo podobo, kakšen bi moral biti - pa ni. 

 

In drugi neharmonični primer: človek bi lahko odšel zdoma zjutraj ali ob drugem dnevnem času, pa bi tu 

zagledal popolnoma zamegljeno goro, pri tem pa ohranjal vedrino in veselo jutranje razpoloženje. Kaj 

bi v tem primeru opazovalec lahko sklepal iz zamegljene gore? 

 

Ob tej priložnosti bomo pustili goro, da sama spregovori nekaj besed. Lahko bi se glasile tako: "Poglej 

me, veseli popotnik, s svojo jutranjo vedrino! Prej si bil tak, kot sem zdaj videti jaz, mračen in žalosten. 

Zadušljiva noč je grozila, da te bo požrla, in kakor zdaj vse moje bitje, tako so tudi tebe obdajali soparni 

in težki oblaki. Nisi vedel, kaj bodo zgrnili nadte. Kmalu so prišli nadte silni viharji in marsikatera strela 

iz tvojih oblakov te je zadela. Toda ti nisi obupal, imel si me za zgled v svoji duši in si stal tu tako kot jaz: 

visoka skala, neustrašen in kljubujoč takšni skušnjavi. Glej, viharji, ki so grozili, da te bodo uničili, so se 

kmalu spremenili v rešilne angele in te osvobodili velikega bremena tvoje noči. S tem, mali prijatelj v 

dolini tu spodaj - ki me zdaj z vedrim srcem opazuješ, ko sem pokopana v oblakih noči, ko viharji hrumijo 

okrog mojega čela, kot bi me hoteli uničiti – dobro si zapomni to podobo, kajti samo tako bodo tvoja 

čustva ostala kot jutro, če se boš dovolj pogosto spomnil, kako je bilo s teboj nekoč, ko si bil v podobnem 

stanju, kot sem zdaj jaz. 

 

Glej, ta vihar me ne bo uničil, in kmalu me boš zagledal kot sebi enako; blagor ti, če me boš v moji čistosti 

še lahko gledal z enakim čustvom, kot me gledaš zdaj, ko ti kažem, kakšen si bil nekoč!" 

 

Vidite, kako dober in koristen nauk daje takšna zamegljena gora čistemu srcu, s tem ko ga vodi k pravi 

ponižnosti in opazovalec si potem lahko reče: "O gora, kolikokrat si že bila tako obdana z oblaki in 

kolikokrat spet čista; naj se zato zmeraj spominjam, da lahko očiščeno srce, dokler je tako svobodno, 

spet obdajajo oblaki - prav tako kot tebe. Da pa se to vendarle ne bi zgodilo, naj me tvoji oblaki zmeraj 

spominjajo na to in mi z gromkimi besedami kličejo: "Glej, kako žalostno je, če se spet pogrezneš v noč 

in kako težko je nositi oblake polne neštetih bliskov, ki ne vprašajo: Kam naj udarimo, temveč udarjajo 

kamorkoli in zadenejo, tam zdrobijo in uničijo vse, kar zadenejo!" 

 

Vidite, to sta dve kulminacijski točki (vrhunca) neharmoničnega razmerja med pojavi in občutki! 

 

Med tema dvema skrajnostnima torej lahko nastopi še veliko večjih ali manjših vrst neharmoničnih 

pojavov, ki pa jih zaradi teh skrajnosti zlahka prepoznamo, ker se ne razprostirajo več nad celoto, 

temveč samo nad posameznimi deli. 

 



Najtežje je presojati totalni pojav; prav ta pa je že pojasnjen. Vsakega posameznega torej zlahka 

prepoznate, ravno tako, kot če nekdo pozna splošno računsko formulo in potem s pomočjo te lahko 

razvozla vsak posamezen primer. 

 

Kar zadeva harmonične pojave, pa ti ne potrebujejo nadaljnje razlage. Kajti kjer vedro srce uzre vedro 

goro, postane še bolj vedro in hrepeni navzgor na čisti vrh; kjer pa mračno čustvo uzre hudo zamračeno 

goro, postane ob njej še bolj mračno in skrivaj že kliče v duhu: "Gora, podri se name in pokrij mojo 

strašno noč!" Tak človek gotovo ne hrepeni po vrhu te gore. 

 

Ko pa nekdo odide ven z vedrim razpoloženjem in ga zamračena gora ozlovolji, potem takšne slabe volje 

ni treba razumeti nič drugače kot prebuditev resničnega stanja, v katerem je srce skrivoma še zmeraj; 

gora le pokaže človeku, kaj vse še tišči v njem. 

 

To so splošni razlogi harmoničnih odnosov, po katerih se da prepoznati in določiti tudi vsak, še tako 

nepomemben posebni primer. 

 

Razumljivo je, da višje gore in posebno ledeniki, kakršen je naš Grossglockner, še veliko bolj zanesljivo 

omogočajo takšno opazovanje kot druge, manj visoke gore, saj je določitev gore tem bolj pomembna, 

kolikor višje dviga svoj vrh nad navadno lakomno globino Zemlje. 

 

Gore postanejo pomembnejše šele na svojih čistejših ledinah, to lahko spozna vsak iz celote, kajti kolikor 

čistejše postajajo gore, toliko bolj duhovno je na njih; zaradi tega naredijo že same po sebi na vsako 

dušo večji vtis, kot manjše višine. 

 

Če pa hočete še bolj določno uvideti, v kateri regiji so gore in katere so najbolj učinkovite, si samo 

pozorno poglejte posrečene risbe hlapca (op.: Jakoba Lorberja v "Briefe Jakob Lorbers"). Iz njih boste 

prav kmalu, čisto spodaj na risbi, uzrli točke, v katerih se začenja učinkovitost gora in tudi to, katere 

gore najbolj učinkujejo. 

 

Če hočete to spoznati, tedaj se potem, ko ste si vsako risbo pazljivo ogledali, kako je zbudila čustvo, in 

iz tega boste prav kmalu spoznali, kje se kaže večji učinek. Kajti tudi slika je prispodoba predmeta in 

lahko, v duhu oživljena, postane skoraj popolna resničnost; seveda pa je treba podobo opazovati toliko 

pazljivo, da se s tem v občutku uresniči. Ko se to pri nekom uresniči, se ta lahko iz takšnega opazovanja 

nauči marsikaj koristnega. 

 

Takšna gora je po svoji naravi veliko bolj učinkovita; to se vidi že na prvi pogled, in nadaljnja razlaga ni 

potrebna. Vsaka izkušnja uči isto; in tako nismo predstavili samo Grossglocknerja v vsem njegovem 

delovanju in učinkih; kar je podano tukaj, velja za vse gore in tako je to tudi razumeti. 

 

Še posebno pa je treba pod tem razumeti ustrezne gore v človekovem srcu, te lahko primerjamo z 

resničnimi; v srcu nastane prav tako koristno daljinsko delovanje, kakršno nastaja tukaj in je trajno na 

tej gori, ki smo vam jo opisali. 

 



To torej upoštevajte, ravnajte se po tem in se preizkušajte; tako se bo resnični notranji blagoslov gora 

razlil nad vas, prav tako kot tukajšnje gore razlivajo svoj blagoslov nad vso deželo - resnično, pravilno in 

vestno! 

 

Jaz sem bil rad pred vsem na gorah; tu sem nasitil toliko lačnih z nekaj hlebci kruha in se pokazal 

poveličan na neki gori in odšel z neke gore v svoje kraljestvo. Zato vam pripovedujem vse to o gorah in 

vam s tem odpiram velika vrata v kraljestvo večnega življenja! 

 

Pomislite, da se Jaz, Začetnik in Stvarnik gora nisem zaman rad zadrževal na gorah in nisem brez 

velikega življenjskega pomena poslednjič molil na neki gori; zato Me v vsem posnemajte, tako boste 

težko kdaj koli zgrešili cilj to je Mene Samega. 

 

To vam povem Jaz, ki sem nekoč z gore razdelil nebesa. Tudi te so del nebes; sprejmite to od Mene kot 

velik blagoslov in ostanite v duhu živi na veke. Amen. 
 

Jakob Lorber: Grossglockner (str. 80 - 89) 


