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VZROK IN BISTVO SVETLOBE 
 

1 V prejšnjem sporočilu smo slišali našo muho brenčati kot prvo žival za novo oblikovanim planetom. 

2 Komaj bo treba to govorniško figuro pobliže pojasniti, vendar naj zaradi nekaterih slabotnejših dodam, 

da je treba to vzeti samo časovno, ne pa prostorsko, zaradi česar bi se lahko kdo domislil, da bi 

neznansko velik raj muh podobno kometovemu repu letal za takšnim planetom. To je torej treba 

razumeti samo časovno, kako iz ene pradavne razvojne periode sledi razvitejša in popolnejša. 

3 To torej zdaj že veste; in vendar boste pomislili: Le kaj višjega in končno zmagoslavnejšega bi še lahko 

pridobili od revne muhe? Kajti zdaj smo jo, v tem razodetju, videli od izvira sem, in smo pri vseh teh 

čudežnih izrednih razmerah na koncu našli vendar-nič več in nič manj-, Božjemu redu sicer popolnoma 

ustrezno, toda drugače samo "navadno" muho, kakršnih vidimo poleti velike roje. 

4 Vidite, to je dobro mišljena in zelo primerna pripomba, da bi na tem temelju postavili novo, trdno 

zgradbo. 

5 Toda preden se lotimo same zgradbe, moramo narediti močan obrambni zid, in se dobro zavarovati 

pred napadi; kajti sicer je naša uboga živalca ne bo živa odnesla, posebno v tem času, ko je toliko učenih 

lovcev na komarje in globoko znanstvenih muholovcev. 

6 Kje pa bomo postavili naše okope? Glejte, ne bo težko ugotoviti! 

7 Ker je napačnih mnenj ali tudi hipotez zmeraj največ tam, kjer je kratkovidnemu človeškemu razumu 

najmanj dovoljeno pogledati v svetlo območje resničnosti, zato se tam tudi navajajo najraznovrstnejše 

teorije; prevladuje zmeraj zadnja, tako kot pri francoski modi oblačil. 

8 Kaj pa je tisto, o čemer je v tem učenem času skoraj prav toliko teorij, kolikor je učenjakov? 

9 Glejte, to je svetloba! 

10 Zato bomo nekaj pazljivih pogledov uprli v svetlobo, in to bo naše predzidje in šele nato prešli k muhi! 

11 Tako postavljamo bistveno vprašanje: Kaj je pravzaprav svetloba sama in kako se razširja? 

12 Da bi to prikazali, ne bo treba posebej navajati katere koli zmotne teorije, temveč bomo postavili 

našo razlago in ta je lahko vam in vsakomur preskusni kamen: na njem lahko preskusite, koliko 

plemenite ali neplemenite kovine je v vseh drugih navedenih teorijah. 

13 Kaj je torej svetloba? 

14 Če hočete prav in temeljito doumeti svetlobo, tako kot se pojavlja v času in prostoru, je ne smete 

imeti niti za čisto materialno niti za čisto duhovno, temveč za materialno in duhovno hkrati ter za tako 

uravnano polariteto, v kateri sestavlja duhovni del pozitivni pol, materialni pa negativnega. 

15 Ta polariteta pa je uravnana tako, da ni v razmerju kot sprednje in zadnje, temveč kot notranje in 

zunanje, in je potem notranje pozitivni pol in zunanje negativni. 

16 In kako se ti dve polariteti pojavita kot svetloba? 



17 Glejte, to vprašanje bomo kmalu rešili! Če vzamete tako imenovani kresilni kamen in potegnete po 

njem s kaljenim železom, boste takoj videli množico pršečih se isker, ki uhajajo od tam, kjer ste s kaljenim 

železom potegnili po kamnu. Te iskre so bile svetloba; le od kod so vzele svetlenje - od kamna ali železa? 

Ali iz obeh sočasno? 

18 Ni potrebno, da bi tukaj natančneje omenjali, da pri tem dejanju iskrice izvirajo samo od železa, od 

katerega je trdi kamen izpraskal nadvse majhne delce, ki so se zaradi tega vžgali, ker se delci zraka, ki 

so bili zaprti v železovih porah, niso mogli ogniti pritisku, ki je nastal zaradi kresanja, in so se zato vžgali, 

ter tako ločene železne delce prisilili v belo žarenje. 

19 To bi vedeli; toda kako se tako stisnjeni zrak vžge, in kaj je potemtakem svetlenje pri vžigu zraka? 

20 Stvari ni mogoče razložiti drugače, kot da vam ponovno oznanjam, da zrak do polovice ni nič drugega 

kot materialno telo v njem vsebovanih intelektualnih duhov. Fiziki bi sicer raje slišali, če bi namesto 

duhov postavil "proste, nevezane sile"; toda, ker hočemo biti temeljiti, tudi vzamemo namesto lastnosti 

stvar, ki ima to lastnost, in ki je tukaj duh sam ali ker tukaj nimamo opravka z enim duhom, temveč z 

mnogimi. 

21 Ker smo to ugotovili, lahko takoj ugotavljamo naj zanesljivejšo sled te stvari. Torej poslušajte: Ker je 

duh pozitivno-polarna sila, neprestano teži po najbolj nevezani svobodi in je v vezanem stanju miren 

samo tako dolgo, dokler od negativne polarnosti, ki ga obdaja, ali – še bolj razumljivo - od svoje lupine, 

ne občuti nenavadnih vplivov. Če pa ta od zunaj pretrpi kakšen koli pritisk, se duh mahoma prebudi iz 

svoje privajene utesnjene sfere in naznani svoj obstoj z raztezanjem, ki ga vsakokrat spoznate po vam 

znanem fenomenu svetlenja. 

22 Tako daleč smo torej prišli; toda ne glede na to bo vsakdo dejal: To je lahko pravilno; toda kaj je 

pravzaprav svetlenje samo po sebi, tega pa vendar še ne vemo! 

23 Jaz pa pravim: samo še malo potrpljenja, saj vendar vsi veste, da star obsežen hrast ne pade pod 

enim udarcem! 

24 Tako bomo tudi temu čisto pravemu svetlenju vendarle še kos. 

25 Torej, kaj je pravzaprav to svetlenje? 

26 To stvar vam bo ponazorili že tale primer. Kaj opazite pri človeku, katerega srce je še polno napuha, 

če dobi od katere koli strani kakšen prav grob, ponižujoč udarec? Ali ne bo takoj nadvse pobesnel, in 

sicer tako, da se bo zaradi tega začel po vsem telesu tresti od jeze in njegove oči bodo zažarele, kot da 

bi bilo za njimi žareče ognjišče, njegovi lasje pa se bodo naježili in štrleli na vse strani? Če je v enako 

mislečemu okolju, ali ne bo kmalu tudi to, čeprav ne tako zelo, pa vendarle glede na stopnjo prijateljstva, 

postalo z njim vred bolj ali manj jezno? 

27 Mislim, da ta pojav ne potrebuje podrobnejše razlage: lahko pogledate samo na kakšno vojsko, in 

gotovo vam ne bo ušlo, kako izžarevanje jeze ali "vročica besa" zajame tisoče in tisoče in jih potegne v 

krvavi spopad. 

28 No, če to opazujete samo nekoliko notranje, potem bi naše svetlenje pravzaprav skoraj popolnoma 

pojasnili: kajti v negativno polarnost zaprti pozitivno-polarni duh se zaradi sunka prav tako razjezi, ker 

se pri tem zave svojega ujetništva. S to zavestjo se v njem zbudi veliko poželenje, da bi se razširil ali 

osvobodil. 

29 Ker pa je njegova zunanja, negativna polarnost, ki ga obdaja, takšna, da je sicer nekoliko raztegljiva, 

sicer pa neuničljiva ali bolje "neraztegljiva", se svobode željni duh v njej sicer razširi toliko, kolikor je 

mogoče; ker pa ne glede na to ne more prodreti, se hitro spet umakne nazaj in potem poskuša znova z 

- zmotno zamišljeno - obnovljeno močjo raztrgati svojo lupino, - dejanje, ki so ga nekateri duhovi 

sposobni ponoviti več tisočkrat v eni sekundi. To dejanje se imenuje "bes", spremlja pa ga stalno 

naraščajoča jeza. 



30 In kaj je potem vidna posledica tega dejanja, ki bi ga lahko imenovali resnična "besna vročica"? 

31 Nič drugega kot to, da drugi duhovi, ki so še mirni, so pa blizu razbesnelega duha, začutijo to vročico, 

in se nato v svoji zunanji polariteti vnamejo v podobno sovročico: ta se lahko širi toliko hitreje, ker so 

negativne lupine duhov, iz katerih pravzaprav sestoji zrak, postavljene tesno ena poleg druge. 

32 In zdaj imamo pravzaprav že vse. Kajti ravno to vročico takšnega duha zazna živalsko oko in 

predvsem človeško, in ta zaznava je v resnici tisto, kar imenujete "svetlenje", ker je oko tako uravnano, 

da zazna to najtišje utripanje. Vsako oko je namreč samo po sebi bolj ali manj do polovice duhovno in 

do polovice materialno in ima s tem, kar tu imenujemo "svetloba", popolnoma enako polarnost, zato 

potem tudi lahko zazna in občuti vse, kar mu je sorodno. 

33 Če se potem na ta opisani način katera koli takšna duhovna polariteta v sebi vname, se zato tudi 

vsakokrat pojavi svetlenje. Svetlenje pa samo na sebi potem zopet ni nič drugega kot zajetje tudi tistih 

duhovnih polaritet, ki so v bližini takšne duhovne polaritete, ki se je vnela, to razširjanje pa se po stopnji 

velikosti in silovitosti vnete duhovne polaritete polasti bližjih ali daljnih distanc in jih spravi v, čeprav ne 

preburno, pa vendar občutno vročično stanje. Naravno bo vročica toliko slabotnejša, kolikor bolj so 

drugje duhovne polaritete prostorsko oddaljene od tiste glavne polaritete, ki se je vnela. 

34 Zdaj boste rekli: O svetlenju nam je zdaj vse jasno, toda še zmeraj nič o tem, zakaj vidimo osvetljene 

predmete po njihovi obliki, in tudi nič o stanju raznovrstnih svetlob in posebno še sončne svetlobe. 

35 Samo toliko vam še povem, da to ne bo več nobena velika umetnost, potem ko so glede tega že 

premagali največjo težavo. 

36 Kar potem zadeva gledanje predmetov, to ni samo na sebi nič drugega kot ovira tega nam že znanega 

razširjanja, ki popolnoma ustreza materialni, trdni obliki nekega predmeta, ali pa je podvojeno vračanje 

od kakršnega koli predmeta, od katerega dobi sunek od zadaj ali, da boste boljše razumeli, nasprotni 

sunek. 

37 Kar pa zadeva sončno svetlobo, je njeno svetlenje istovetno svetlenju nam že znane iskrice. Razlika 

je v tem, da bela sončna svetloba izvira na skoraj enak način od drhtenja ljubezni, kot vam znana 

rdečkasta požarna svetloba od drgetanja jeze (ljubezen drhti,jeza drgeta op.prev.); in ker sončna 

svetloba izvira od drhtenja ljubezni je tudi njena frekvenca različna od frekvence svetlobe, ki izvira od 

drgetanja jeze. 

38 V čem pa je ta razlika, in kako bomo potem dosegli našo zmago glede naše živalce, vam bo jasno 

pokazalo nadaljevanje. 

39 In tako naj bo spet dovolj za danes. 
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