
SONČNA VRATA 

Sončna vrata pripeljejo posameznika na pot ljubezni in modrosti. Kdor v sebi odkrije ta 

dva čudovita bisera lahko spozna skrivnost celotnega vesoljnega reda, od 

najmanjših zakonitosti, pa vse do prasvetlobe večnega ognja, 

kateri napaja vso neskončnost. 
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13. OBJAVA 

9. maj 2015 
 

MUHA KOT OHRANJEVALKA ZDRAVEGA ZRAKA 
 

1 Ob toplih poletnih dneh ste gotovo že večkrat doživeli, da se, posebno ob soparnih popoldnevih, 

neredko utrujenega človeka loteva sladek spanec. Kdor je še poln mladosti, si ga z različnimi sredstvi 

lahko prežene, najboljše za to bi bilo telesno gibanje ali kakšna druga zabava, s katero se mlad človek 

tako prebudi, da ga spanec ne more zlahka premagati. 

2 Popolnoma drugače pa je s priletnim človekom, katerega udi so že veliko pretrpeli in so zaradi tega 

postali tudi bolj okorni, nadležni in zaspani. Če pri teh na takšen dan primanjkuje, glede na njihovo 

potrebo, protoplazme v zraku, ki jih obdaja, potem takoj nastopi omenjena zaspanost, in takšen 

človek se ne more obdržati pokonci. Da pa bi lahko popolnoma uvideli, kako škodljivo je takšno spanje, 

se je nujno prej ozreti na človekovo naravno spanje. 

3 Zakaj postane človek naravno zaspan ponoči in ne podnevi? Vzrok je sicer čisto naraven, toda ker 

mnogi področja naravne sfere še niso spoznali, največkrat tudi ne poznajo vzroka naravnega 

spanja. 

4 In tako glejte: Ko sončna svetloba kot pozitivno polarni del naravnega življenja ne pošilja več svojih 

žarkov na eno ali drugo Zemljino polovico, se tudi neprestano spreminja polarnost na Zemlji, in sicer 

tako, da vsakič,ko Sonce za kakšen del Zemlje zaide, začenja ta takoj postajati negativno polaren. 

5 Negativni pol življenja pa popolnoma ustreza enakemu Zemljinemu. Ta sam po sebi nasprotuje 

naravni življenjski dejavnosti in torej tudi človeku; saj bolj in bolj požira pozitivno elektriko v njem, 

človek pa zaradi tega tudi vedno bolj izgublja zunanjo življenjsko dejavnost. To popuščanje najprej 

občutijo tisti nežni gibljivi deli, kot so npr. očesne veke, in se ne morejo več obdržati, kmalu za njimi pa 

oslabijo tudi drugi deli telesa; to stanje pa je, potem naravno nočno spanje pri človeku. Ko se spet 

začneta približevati jutro in sončni vzhod, se čedalje močneje krepi pozitivni pol in človek postaja 

vedno bolj buden; njegovo spanje postaja čedalje rahlejše; to zmanjševanje negativne polarnosti in 

sorazmerno naraščanje pozitivne, pa traja tako dolgo, dokler se človek popolnoma ne prebudi. 

6 Edino vprašanje je še, v kakšnem odnosu je naravno spanje do prej omenjenega dnevnega spanja. 

Ko boste to razumeli, pa je odgovorjeno že skoraj na vse. 

7 To dnevno spanje je popolnoma nasprotno od naravnega, ker ne izvira iz manjšanja pozitivne 

elektrike, temveč samo iz prenasičenosti z le-to, prenasičenost pa nastaja ker manj gibljivo telo ne 

more več porabiti ali bolje izmenjati vse sprejete elektrike v pravo množino negativne. 

8 Če tako začne prevladovati pozitivno, se začne v enakem razmerju zmanjševati negativno. Kaj je 

torej posledica tega? To je zelo lahko razumljivo. 

9 Opazujte, kako se ruvata neenako močna človeka: čim bolj šibkejši slabi, toliko več moči nad njim 

dobiva močnejši. Ko pa je šibkejši premagan, ostane tudi močnejši brez moči, ker nima ničesar več, na 



kar bi lahko oprl svoje prevladujoče moči. Vsaka moč pa je toliko kot nikakršna, ko nima več oporišča 

ali ničesar, na kar bi se lahko naslonila. 

10 Vidite torej, Moji dragi, ravno tako je tudi s človekom, če ga podnevi premaga spanec - to se pravi 

in to poudarjam: z elektriko prenapolnjenega soparnega poletnega dne! In kaj imajo pri tem naše 

domače muhe?(gre za domačo muho) 

11 Vidite, tu se bo spet pokazal kar najpomembnejši stranski namen te živalce, in sicer eden tistih 

dveh, ki smo jih obljubili nazadnje. 

12 Vidite, te živalce prav skrbno brenčijo, brnijo in drobnijo okrog takšnega človeka, ki podnevi spi, in s 

svojimi nogami in drugimi dlačicami in bodicami vsrkavajo odvečno pozitivno elektriko, tako da pri 

spečem ta pozitivna elektrika - ne glede na to, da jo je preveč - ne more zatreti negativne in zaradi 

tega speči človek še naprej ohrani svoje naravno življenje. 

13 Če pa te neopazne uravnalke te naravne življenjske snovi ne bi tako dejavno ohranjale največjega 

mogočega ravnotežja, bi bilo tudi naravnega življenja konec tisti trenutek, ko bi pozitivna elektrika 

premagala negativno. 

14 Speči človek sicer pridno odganja te nadležne prebujevalke, dokler le more, samo to je 

postranskega pomena, kajti dokler še zmore odganjati te majhne nadležnice od svojega telesa, tako 

dolgo tudi njegovo življenje ni v nevarnosti. Ko pa ga spanec povsem ohromi, potem imajo te 

nadlegovalke tudi prosto pot in varujejo spečega, da se mu ne bi zgodilo kaj takega, kar bi ogrožalo 

njegovo življenje. Ko se je sčasoma in včasih tudi samo z dejavnim sodelovanjem teh nadležnic 

medsebojna polarnost spet bolj in bolj izravnala, se speči spet zbudi in marljivo odganja od sebe te 

nekakšne majhne duhove, varuhe naravnega življenja. Samo zdaj jih lahko kar naprej odganja: kajti ko 

se je spet zbudil, je tudi vsa nevarnost skoraj popolnoma minila. 

15 No, Moji ljubi, kako vam je všeč to postransko opravilo te živalce? Morali bi reči, da sem to nadvse 

modro in dobrotno uredil, Jaz pa k vsemu temu dodajam: ko boste nekoč v duhu mogli spoznati 

popolni namen takšne živalce, se boste čudili in rekli: Kako velik in dober si Ti, o sveti Oče, da si že 

takšnim bitjem, ki se zdijo tako nepomembna, naložil tako nedojemljivo modre naloge. Le kdo se Ti 

lahko dovolj zahvali, Te slavi in časti za eno samo muho?! Od kod pa bomo šele vzeli besede, misli in 

občutke, da bi Tvojo vzvišenost, neskončno ljubezen in modrost častili, sprejemali in najhvaležneje 

priznavali v kakšnem Tvojem popolnejšem bitju?! 

16 Ja, Moji ljubi otročiči, v kakšnem soncu je gotovo še kaj večjega kot v muhi. Kdor pa hoče spoznati 

Mene, mora najprej v malo šolo in v tej začeti spoznavati ljubljenega Očeta. Če bo v tej vztrajal, bo 

nato gotovo vztrajal tudi v večji in se bo nadvse veselil, ko bo tam spoznal, da isti najljubeznivejši sveti 

Oče, ki tu sam vodi majhno muho v njenem majhnem krogu delovanja, tam vodi sonca po neizmernih 

tirnicah in predpisuje zakone večne ljubezni najbolj vzvišenim in najmogočnejšim in najpopolnejšim 

duhom. 

17 Vidite, Moji ljubi, vse to boste povsem spoznali šele nekoč, zdaj pa se spet vrnimo k naši mali muhi, 

v njene ozke in doslej še povsem neupoštevane kroge delovanja in poglejmo še kakšno njeno koristno 

stransko nalogo. 

Jakob Lorber: Muha (str. 8 - 9) 

 

V teh objavah nam GOVORI ON, ki je VSE, ter EDINI Preusmiljeni in Predobri Ljubeči 

OČE in ni drugega OČETA oziroma JEDRA okoli katerega kroži vso obstoječe 

neskončno Stvarstvo, mi pa smo Njegovi prvi Ljubi OTROCI, katere nas 

je iz Središča OČETOVEGA SRCA, Večna USMILJENA LJUBEZEN 

odkupila s hudimi bolečinami in krvjo na križu, ter nas 



Potrpežljivo Čaka z vso TOPLINO SRCA, v Svoj Svetlobno 

Večni OČETOVSKI OBJEM. AMEN! 
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