
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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MUHA KOT ZBIRALKA SVETLOBE IN ŽIVLJENJA 
 

1 Gotovo si boste rekli: Vse lepo in prav; toda kaj naganja duhove prve vrste, ki še niso popolni, proč od 

Sonca v neskončne prostore? 

2 Na to vam odgovarjam takole: Nič drugega kot Moj večni red, zaradi katerega so sicer ti duhovi, ki 

odhajajo od Sonca, pozitivno- polarno nasičeni, toda v bistvu in sami po sebi so samo negativni. 

3 In kaj se zgodi, če se približata enaka pola? Tako dolgo se odbijata, dokler samo pozitivno nasičeni, pa 

vendar v bistvu in sam na sebi negativni pol ne odvrže vsega pozitivnega. 

4 Vidite, kako so ta nam znana atomska bitja v bistvu negativna in lahko ostanejo v Soncu samo tako 

dolgo, dokler ohranijo le-ta značaj. Če pa preveč požrešno sprejemajo svetlobno nasičenost s 

pozitivnega polarnega območja sončnih duhov, tako da se s tem po bistvu svetlobe le še zelo malo 

razlikujejo od pravih pozitivno-polarnih duhov, ki so že popolni, potem jih pozitivno-polarna bitja tudi 

pri priči izženejo, in to prav s pošastno hitrostjo (svetlobno hitrostjo op.prev.). 

5 Ti tako izgnani duhovi pa so v resnici izsevana sončna svetloba, ki se, če pade na kakšen planet, 

prenese nanj po pozitivnem delu, in je torej s seboj vzeta svetloba ali še trajajoče ljubezensko-veselo 

drhtenje popolnih duhov. 

6 Po negativnem delu pa se, posebno pri približevanju kakšnemu planetu, ta odhajajoča atomska bitja 

kmalu znebijo svojega pozitivnega dela in se potem kot antipolarna spet vračajo k Soncu: to je odsevanje 

sončne svetlobe. In ker se ta bitja zaradi svoje velike hitrosti premikajo venomer premočrtno, se tudi 

lahko pojasni, zakaj so predmeti, ki so obsijani s sončno svetlobo, nadvse jasno vidni, posebno če se v 

atmosferskem zraku ne pojavi vznemirjenje (vznemirjenje zračnih duhov - op.izdaja.). 

7 Tako osvetljena oblika pa je v vseh svojih delih vidna, zato ker vsaka materija, ki kakšno obliko 

sestavlja, ni nič drugega - to že veste - kot konflikt duhovnih potenc. 

8 Če torej ti hitri nosilci svetlobe iz Sonca zadenejo v neko obliko, ta takoj sprejme vase - glede na to, 

kakšna je po svoji notranji vsebini - sebi ustrezne dele (absorbacija komplemetarnih barv – op.izdaja.), 

tiste ki zanjo niso uporabni, pa takoj odžene z največjo hitrostjo na vse strani. 

9 Oko je torej samo sprejemni organ za raznovrstne razlike glavne ali odbite svetlobe; in te raznovrstne 

razlike svetlobe so potem tudi naravni oblikovalci vseh različnih stvari v očesu, primernem za takšne 

svetlobne razlike. 

10 Ko sedaj to veste in kolikor je le mogoče s telesnimi čuti razumete, vam mora končno vendarle postati 

jasno, da je s tem vse, kar koli se kaže materialno, v bistvu vendarle nematerialno, in čisto duhovno; 

samo duhovnega ne morete videti, ker še niste v duhovni polariteti. Ko pa boste nekoč v duhovni 

polariteti, bo takoj nastopila nasprotna pojavna oblika, zaradi katere boste potem gledali samo 

duhovno, vse materialno pa si boste morali zraven zamisliti, tako kot zdaj duhovno k materialnemu. 

Zato se tudi ne smete preveč čuditi, če tu in tam v tem sporočilu naletite na točke, ki vam niso preveč 



jasne. Kajti, da bi vam že zdaj lahko popolnoma pojasnil vse te razmere, bi morali preiti iz materije v 

čisto duhovno, vendar za to zdaj še ni čas. 

11 Kolikor pa je le mogoče doumeti duhovno v materialnem, vam je to sporočilo tudi dovolj pokazalo, 

po kako plitki poti morajo tisti, ki nimajo pred seboj nič drugega kot materijo; in nasprotno, kako 

nerazumljivi postanejo oni, ki pri svojih raziskavah s svojo modrostjo povsod posegajo daleč prek meja 

materije. 

12 Potem, ko smo s tem nadvse kratkim opisom predstavili razlike med svetlobo in svetlobo, ter med 

svetlenjem in svetlenjem in vam jih kolikor mogoče temeljito in razumljivo prikazali, smo tudi že postavili 

prvi okop naše zgradbe zmage. Vrnimo se torej spet k naši že skoraj pozabljeni živalci. 

13 Toda vidim, da vas zanima še eno vprašanje: Kakšno delo bo dobila naša uboga muha med sonci in 

zemljami in med vsemi temi pravkar naštetimi duhovi, ki proizvajajo in nosijo svetlobo? 

14 Odgovor na to vprašanje dobite, če se vprašate: Kaj bo muha med duhovi, ki proizvajajo svetlobo, in 

tistimi, ki so nosilci svetlobe? 

15 Muha, pravim, bo medij in postala bo duh, ki izbira svetlobo. 

16 Vidite, tu je skrit velik vozel! 

17 Če bi lahko kdaj rekli: Sedaj razumemo to bitje in bi si pri tem morali priznati, da ne veste, na katerem 

stališču je - čemu bi koristilo vaše razumevanje? 

18 Resnično vam povem: Bilo bi le malo razlike med tem, kako vidite muho ali kakšno drugo stvar, ali 

kako to živalco vidi kakšna druga žival, razen da bi jo vi lahko poimenovali in rekli, da ima šest nog, 

dvoje kril, eno telo, eno glavo in spada v kraljestvo letajočih žuželk - in potem morda še dodali dve 

podmeni ali tri. 

19 Stališče neke stvari je torej temeljna baza, in samo če iz nje opazujemo stvar, šele takrat se ta pokaže 

v svoji popolni resničnosti. 

20 Kaj pa je resničnost neke stvari? 

21 Glejte in poslušajte! Duhovno neke stvari je resničnost! Dokler tega ne ugotovimo, je vse podobno 

piškavemu, votlemu orehu, v katerem ni ničesar. 

22 Stališče je torej baza; tako smo izrekli in tako se mora tudi potrditi. Glejte torej našo muho glede na 

to srednje stališče. 

23 Ali je samo duhovna ali samo materialna? 

24 Ne, morate reči, deloma je materialna - in zato živi, in deloma duhovna. Kot nešteta druga bitja je 

tudi ona med dvema glavnima polaritetama, namreč med pozitivno živo polariteto Sonca in negativno 

polariteto planeta, ki je nasproti soncu. 

25 To torej pove, da je nevtralna, to se pravi, niti čisto pozitivna niti čisto negativna. In, tako je tudi prav, 

dobro in resno: ni niti samo proizvajalka svetlobe, niti samo njena nosilka, temveč zbiralka svetlobe. 

26 Kaj pa je svetloba? 

27 Vemo, da se reprezentira iz gibljivosti življenja; torej sta svetloba in življenje eno in isto, in tako je 

svetloba samo en pojav življenja. 

28 Če pa je naša muha zbiralka svetlobe, zbiralka česa je potem še? Ali boljše: Ali ni potem - zbiralka 

življenja? 

29 Kako se torej to življenje izraža v muhi? Ali se morda še zmeraj kaže v bleščeči svetlobi? 

30 Morali bi biti slepi ali pa imeti fantastično oko, če bi lahko kdaj o kakšni muhi trdili, da ste jo videli 

letati okrog svetlečo kot kresnica. Ja, muha prav zgledno varuje življenje v sebi, ne pusti ga več 

izžarevati, in temno obleko je oblekla, da se lahko življenje še toliko bolj razmnožuje v njej. 

31 Vidite sedaj, moji ljubi, kdor na muhi ne spozna bistva ponižnosti, ta mora biti več kot trikratno slep! 



32 Vi poznate njeno večstransko koristnost; toda svetloba sveta je ne spozna. In tako mora biti pridna, 

marljiva, celo z vsakim gibom koristna muha izročena vsakršnemu zaničevanju. Zakaj pa to? Ker je muha 

zbiralka življenja in raje v sebi pomnožuje življenje, kot da bi z njim, uničujoč samo sebe, blestela. 

33 Ali zdaj vidite stališče, kako iz njega sevajo žarki na vse strani, da bi dobro razsvetljeni mogli razvideti 

zmago, za katero se ta živalca neprestano pogumno bojuje? 

34 Kaj pa je pravzaprav ta zmaga? 

35 Le vrnimo se k našemu stališču in dobro pazimo na vse take, ki smo jih doslej slišali! Ja, izhajajoč od 

prvega razloga za nastanek svetlobe, dobro upoštevajoč vse o svetlobi razodeto, moramo vendar z 

rokami in nogami obenem dojeti, da je med vsemi nalogami, ki si jih lahko zamislimo, najtežje rešljiva 

ta naloga, namreč: 

36 Kako se pusti prosto življenje zvezati in kako zbirati prej prosto obletavajoče življenje? 

37 Pri nastanku planetov smo slišali, da muha kot prvo vidno bitje naseljuje takšen planet. Tako smo tu 

videli muho prvič zbirati in sprejemati razpršeno življenje; zdaj po svetlobi vidimo muho spet med sonci 

in planeti kot zbiralko življenja. 

38 Kakšna je razlika med sedaj in tistim pračasom, ko je bila muha še edini prebivalec neke Zemlje? 

39 Po eni strani razlike sploh ni, kajti še danes prav tako kot takrat popolnoma ustreza svoji naravi in 

redu; toda po drugi strani je razlika spet neskončna, kajti muha stoji zdaj na najnižji polarni konici 

(stopinji - op.izdaj.) ne samo zbiranja življenja, temveč tudi vračanja le tega v vedno večje in prisrčnejše 

potence in končno do najvišje potence praživljenja samega. 

40 Takrat je bil med njo in neskončno potenco še neskončni prepad; zdaj pa je ta zapolnjen tako s 

človeškim bitjem kot tudi s skoraj neskončno vrsto bitij, ki so bila pred človekom. Ali ni treba na to gledati 

kot na neskončno razliko med takrat in sedaj? 

41 Takrat sem vam pokazal, kaj je bila tedaj ta živalca; sedaj vam kažem sicer isto - toda sočasno vam 

bom pokazal tudi zmago. In zato je tudi neskončna razlika med tedaj in zdaj. Kajti takrat vam še nobena 

muha ne bi mogla peti o zmagi; zdaj pa to zmore. In tako je tudi med njeno takratno in sedanjo pesmijo 

neskončna razlika. 

42 In kaj je ta neskončna razlika sama? 

43 To je ravno zmaga! 

44 In kaj je torej zmaga? 

45 Odprite roko in zgrabite zmago pred svojim nosom! Če pa še niste opazili, vam moram povedati čisto 

naravnost: Dobljeno (v pomenu ohranitve) življenje je zmaga! 

46 Kako pa je muha obdržala življenje? 

47 Obdržala ga je s svojo veliko dejavnostjo; kajti življenje hoče biti dejavno! Obdržala ga je tudi s svojo 

veliko ponižnostjo; kajti življenje se mora zbirati! Obdržala ga je z najbolj slepo vdanostjo v Mojo voljo, 

ki vse uravnava; kajti vse življenje mora biti usmerjano, če hoče nekoč na določen način samo sebe najti 

in se samozavestno spoznati. 

48 In če opazujete te točke in zakone, ki sem vam jih dal za večno ohranitev življenja, in vse to dobro 

primerjate med seboj, ter imate vedno pred očmi, kaj je zmaga, boste končno tudi enkrat spoznali, kaj 

je mišljeno v začetni kitici Muhe, ki se glasi: Muha, muha, ona vam poje o zmagi! 

49 Kajti to pesmico, ki sem vam jo dal že pred davnim časom, in je sestavljena iz le malo kitic, lahko od 

začetka do konca gledate samo kot začetno kitico te velike pesmi, ki sem vam jo dal zdaj. Ker v tej veliki 

pesmi spoznavate šele pravo muhino pesem o zmagi, in ker smo zdaj spoznali zmago, zato naj vsakdo 

izmed nas sam pri sebi odkrije to zmago in dobro pazi nanjo, da bomo s tem postajali čedalje bolj 

sposobni, da se bomo med seboj bolj in bolj zbliževali in tako na sebi izkusili končno največjo zmago. Ta 

zmaga pa je ponovno združenje vsakega posameznega življenja z Mojim pravečnim življenjem. 



50 Kako pa se bo to zgodilo brez najmanjšega omejevanja, s čimer bo vsako življenje ostalo samostojno 

na veke, ne glede na to, da je najgloblje povezano s praživljenjem, o tem naj nam v naslednjem in 

zadnjem sporočilu muha zapoje "Še eno majhno pesmico! 
 

 

 

Jakob Lorber: Muha (str. 20 - 23) 


