
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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"SKRIVNOSTI ŽIVLJENJA" 

 

ŽIVLJENJE DUHA, ŽIVLJENJE DUŠE, ANGELSKO IN BOŽJE 

ŽIVLJENJE  
 

 

Pod pojmom »življenje duha« mislim na življenje vseh tistih duhov ali naravnih sil, ki povzročajo 

povezanost celotnega materialnega vesolja, ali obstoj in trajanje vseh kovin, kamenin in zemelj.  

Ti duhovi, ki v vsem predstavljajo dejanske nosilce vseh oblik, vseh proizvodov in vseh živih bitij, razen 

prebivalcev svetovnih teles, ki so Meni podobni, so čiste Božje iskre na različnih stopnjah, odvisnih od 

njihovih inteligenc, in sem jih Jaz položil v vse, kar obstaja. Torej zagotavljajo obstoj stvari in njihovo 

izpopolnjevanje s tem, da se sami tudi dvigujejo iz stopnje v stopnjo. Vendar ti še niso noben e 

osebnosti, temveč so samo inteligentni v tej meri, da lahko delujejo na materijo, v katero so ujeti, da 

sploh lahko obstaja, pridobivajoč vedno več inteligence na vsaki višji stopnji. Najprej se torej pojavijo 

kot nagon, kasneje kot živalska duša s postopnim prehodom v duhovno bitje s samozavedanjem. 

V velikem kraljestvu duhov ti duhovi ustrezajo spečim nagonom in poželenjem v dečku, in zametkom, 

pokopanim pod snegom, prvim začetkom, spečim v rastlinskih semenih in živalskih zarodkih, ki čakajo 

le na prvo spodbudo ali impulz, da pričnejo svoje življenje in delovanje, s čimer si utirajo svojo pot 

navzgor od najnižjih stopenj, dokler ne dosežejo starost mladeniča, ko imajo kot duše več 

samozavedanja, medtem ko jih še vedno usmerja univerzalni veliki naravni duh. Ta veje skozi vse 

svetove in prostore in priganja vsako ustvarjeno bitje, da dopolni svoj namen, in ga poznate pod 

imenom instinkt. 

Življenje duše se prične v že bolj omejeno zaključeni obliki; poseduje že sposobnost razmnoževanja s 

semeni ali z oploditvijo, in v živalskem življenju tudi višje, bolj ali manj prosto gibanje.  

Podobno je mladeniški dobi z njegovimi nagoni in sposobnostmi, ki jih je treba šele pridobiti kot 

predpriprava na moško odraslost, ki je vrhunec tega obstoja oziroma eksistence.  

Odrasla rastlina ali drevo že imata višji nagon in njuna znotraj bivajoča duša že stremi k nečem višjem, 

tja k prehodu v živalsko kraljestvo, medtem ko je še vedno čvrsto vezana na zemljo. Obstajajo pa 

nekatera zelišča in plezajoče rastline, ki se lahko premikajo naprej in so torej bližje prehodu k prosto 

gibajočemu živalskemu kraljestvu. Duše živali, od najbolj preprostih mehkužcev in infuzorij do opic, - 

živali, ki so vam podobne, kar se tiče vaše oblike, toda zares samo vaše oblike in ne vaše duše - vse te 

težijo že k izpopolnjevanju. Do določene mere vsebujejo tudi sposobnost, da se dajo izpopolnjevati, in 

lahko to tudi dosežejo, posebno čim bližje so človeku in bolj kot so v stiku z njim.  



Vedno bolj in bolj prečiščujejo svojo intelegenco in po smrti se približujejo svoji poklicanosti s hitrejšimi 

koraki kot duše, ki so bolj oddaljene od človeka, kakor je to primer pri živalih, ki živijo v globinah 

oceanov in jezer ter v najgostejših gozdovih in divjini. Namesto da bi čutile željo po človekovi bližini, so  

njegovi največji sovražniki in namesto, da bi se grele in sončile v njegovi bližini, hlepijo celo po 

njegovem  življenju. 

Večina ostalih živalskih duš je opremljena z največ možne inteligence, da se približajo vam, človeškim 

bitjem, in če bi vi vedeli, koliko ljubezni, nežnosti in predanosti pogosto leži v takšni živalski duši, ki bi 

bila presrečna, če bi se višji človeški duh z njo ukvarjal, bi bili gotovo začudeni nad lastnostmi, ki so v 

takšni živali prisotne, kar bi osramotilo marsikaterega človeka in ga sililo, da bi ponižno zapustil svoje 

ponosno stališče, da vlada vsemu ustvarjenemu. 

To celotno duševno kraljestvo s svojimi milijoni in milijoni odtenki je podobno zaključku mladeniške 

dobe, ki vodi k moški zrelosti ali moškemu značaju, ki na vseh zemljah najde svoj zaključek v nazadnje 

ustvarjenem, vendar opremljenem s čisto duhovnimi sposobnostmi in lastnostmi, v človeku, kot podobi 

vse obsegajočega večnega Boga. 

Tako tukaj kakor v vsem materialnem stvarstvu človek zaključuje duhovno lestvico in s svoj im 

stremljenjem kvišku in k duhovnim prizadevanjem, - kajti poduhoviti mora svojo dušo, da bi lahko kot 

duhovno bitje napredoval višje in višje - je na pravi poti k angelskemu življenju, življenju, ki duhovno 

ustreza moški dobi. Tam se morajo izvajati namreč višje in resnejše naloge, in sicer ne več za sebe, 

temveč za mnoge druge milijone duhovnih bitij, za katerih duhovni razvoj je potrebno poskrbeti.  

To ustreza družinskemu življenju moškega kot velika vzgojna šola Božjih otrok.  

Za to stopnjo angelskega življenja so zlasti izbrani prebivalci vaše zemlje in vsa ostala človeška bitja in 

prebivalci drugih zemlj in sončnih svetov; če želijo postati Moji otroci, se morajo podvreči tej poti 

utelešenja na zemlji. Kajti razen te ni nobene druge poti k Meni, to se p ravi, v Mojo neposredno 

bližino, kjer sem Jaz, ustrezajoč človeškemu starostnemu obdobju, kot najpopolnejši Duh, živeč edino v 

Svojem najnotranjejšem bitju, končni cilj in vrhunec vsega, kar je ustvarjeno, obstaja in živi.  

To je potem Božje življenje, ločeno življenje in vendar - preko vseh - za vse! To je središčna točka, 

zaključna točka in tudi, kot je bilo prikazano pred tem, točka začetka, kakor neskončen krog, ki 

predstavlja Moje delovanje in Mojo oblast, kajti vse izhaja iz Mene in se preko vseh možni h sprememb 

potem vedno bolj in bolj požlahtnjeno poplemeniteno vrača k Meni.  

Tako imate torej tukaj štiri stopnje duhovnega življenja: v materiji kot nekaj ujetega brez 

samozavedanja, v duši kot nekaj delujočega v samozavedanju, v duhu kot nekaj svobodno p repuščeno 

samemu sebi, in v Meni kot Bogu, Stavrniku in Gospodu celotnega stvarstva, edino delujočemu in 

vladajočemu, ki poleg tega predstavlja tudi to najvišjo stopnjo kot najplemenitejšo in najvzvišeno in ki, 

namesto da ima kot neizprosen sodnik na vajet ih vse ustvarjeno, deluje z najbolj nežnimi lastnostmi, in 

sicer kot Oče, in drži vse skupaj samo z ljubeznijo, vse objema in vse z milino vodi nazaj v svoje 

Očetovsko srce. 

Potem, ko sem pred vami postopoma razgrnil, kakor ogromno panoramo, celotno stvars tvo, razumite, 

Moji otroci, katero mesto zasedate v tem duhovnem kraljestvu živih bitij in duhov.  

Dojemite svoj položaj, za kaj ste bili izbrani, in s kolikšnimi žrtvami sem vas Jaz celo odkupil, da bi vas 

naredil za to, za kar vas je med miljardami bitij določila Moja Očetovska ljubezen!  

Prizadevajte si za to, zgrabite Očetovo roko, ki vas želi pritegniti bližje k sebi. Ta Očetova roka vam želi 

prihraniti tako veliko drugih težavnih in napornih poti, zato da bi prav kmalu prišli k Njemu, ki ne 

pozna nobene druge radosti, kot da vidi, kako se celotno stvarstvo Njegovih velikih idej in misli zrcali v 

duhu in srcih Njegovih otrok, in ki kot nagrado za vse, kar je naredil, želi edino, da bi Ga, hiteč k 

Njemu, priznali in poklicali po imenu: » Oče! Kdo smo mi, da se nas Ti spomniš?« 



Da bi lahko Jaz, ki kot Oče iztegujem Svoje roke proti vam, na to odgovoril: »To za kar sem vas ustvaril, 

namreč: MOJI OTROCI!« Amen, Amen, Amen 
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