
SUNČANA VRATA 

Sunčana vrata dovode pojedinca na put ljubavi i mudrosti. Tko u sebi otkrije ta dva 

prekrasna bisera može spoznati tajnu cjelokupnog uređenja svemira, 

od najmanjih zakonitosti sve do prasvjetlosti vječne 

vatre koja napaja sav beskraj. 
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GROßGLOCKNER  

»Porast Duhovnosti u planinskom svijetu« 
 

Što nas planine dalje uče? O tome može svaki nepristrani planinar prema svom osjećaju 

jasno i istinito reći slijedeće: „Pogledajte nas, vi hodočasnici ravnica, kako smo slobodni 

i neovisni od naših visokih vrhova u čijoj se daljini nazire Božje stvaralaštvo! Čisti zrak 

struji oko naših glava a sunčane zrake se prelamaju nježno preko naših visokih ruksaka! 

Pri tome si ti, kao planinar, na našim vrhovima u potpunosti kao kod kuće!“ 

Tko se popne na visoke vrhove planina, doživjet će kako njegove oči sada imaju široki 

vidokrug i kako je njegov duh jako proširio svoj krug osjećaja. Pri tome su njegove misli 

usklađene s njegovim osjećajima. Tko možda još nikada nije osjetio što mu je u Srcu, taj 

će po prvi puta osjetiti, koliko daleko su se njegove misli proširile čak preko horizonta 

uma. Ovdje će slobodni planinar naučiti, što to znači: biti slobodan u visinama svojih 

misli i u dubini svojih osjećaja i kako su blažene misli koje su usmjerene Bogu, koje 

planinar spozna i dobije iz dubine svoga Srca, tako da može sve ljubiti u ovom velikom 

hramu beskonačnosti. 

Kod većih visina je i veće duhovno uživanje, budući duh ovdje dobije jedno veće 

osnaživanje od naše pradomovine. I još jedna druga utjeha se tu može primiti. Samo 

pitaj planinu, i ona će ti uskoro omogućiti da osjetiš: Vidi, što ti tvoja unutrašnjost – 

dakako još uvijek jako skriveno – kaže, naravno to je čista istina. Vi ste ovdje uistinu kod 

kuće i uistinu u krugu svojih mnogih praroditelja, koji se u ovoj duhovnoj regiji nalaze 

duhovno već dugo! Vidite, to vam pričaju planine, jer one ne mogu ništa reći svakom 

pojedincu, razgovijetnim riječima i stoga vas više nagovaraju na prihvaćanje duhovnih 

osjećaja a kroz to i na prihvaćanje duhovne ljubavi. 

Možete pomisliti da takvi osjećaji nisu samo zbog djelovanja visina, nego da oni potječu 

od okolnih duhova koji okolo prolaze, kako bi za vas pripremili udobno mjesto. Ono što 

je ovdje rečeno vrijedi za svaki brijeg ili planinu. Slične osjećaje možete osjetiti na 



svakom malo višem brežuljku. Ipak vi ćete postati probuđen i živahan tek tamo gdje 

sjekira drvosječe više nema što raditi. 
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