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MUHA, ZBIRALIŠČE ŽIVLJENJA IZ BOGA 
 

1 Zdaj, ko smo spoznali negativno polarni del te živalce, ki je pravzaprav materialni del, se bomo posvetili 

njenemu pozitivno polarnemu delu, da bi šele pri tem z nekaj pazljivimi pogledi uzrli tisto, kar je najbolj 

čudežno. 

2 Kdor je kdaj videl kakšno muho, ji vendar ne more zanikati življenja, temveč mora priznati: ta živalca 

ni samo živa, temveč ima v naravnem pogledu celo popolnejše življenje kot marsikatera žival, ki je že na 

veliko višji stopnji razvitosti. Na koncu bo še rekel: resnično, če bi mogel ohraniti svoje druge lastnosti, 

bi bil jaz kot človek prvi, ki bi hotel menjati z zelo udobno urejenim življenjem muhe! 

3 Če mora človek dati neki živali takšno priznanje, potem gotovo ne bo treba še podrobneje dokazovati, 

da je muha popolnoma živa živalca. 

4 Muha torej živi, to zdaj že vemo; toda kako živi in zakaj živi, vidite, moji ljubi, to pa je čisto drugo 

vprašanje. Da bomo to kolikor je mogoče temeljito dojeli, se bo treba prej na splošno ozreti na življenje 

samo. 

5 Torej poslušajte: Čisto pravo najsvobodnejše življenje je samo v Meni, to življenje pa je takšno in tako 

čezmerno popolno, da se ga v njegovem območju nobeno ustvarjeno bitje ne more nikoli polastiti in ga 

zajeti, zato ker je to življenje sveto: in ker je takšno je tudi večno in neskončno. 

6 Zamislite si celotno neskončnost ali neki prostor, v katerem je središče, iz katerega izvirajo žarki in 

potekajo v neskončnost na vse strani. 

7 V tem središču je združena življenjska moč celotne neskončnosti in iz tega središča spet izhaja v vso 

neskončnost. Da pa se ta življenjska moč preveč ne razprši v največjo neskončnost in zato ne oslabi, si 

je skozi vso neskončnost večnega prostora ustvarila tudi neskončno veliko življenjskih zbirališč; iz teh se 

na določen način življenje samo zajame in se nato spet vrača k svojemu pravečnemu središču. 

8 Vidite, Moji ljubi, zdaj sem vam razkril izredno veliko skrivnost, - skrivnost, ki je bila, odkar so na Zemlji 

ljudje, nakazana le zelo redkim, pa še takrat samo v temnih obrisih. 

9 Toda, če to skrivnost nekoliko razumete, se vam bo kar samo po sebi postavilo tole pomembno 

vprašanje. Toda zakaj se mora kaj takega zgoditi? Ali more Bog v Svojem življenju kdaj oslabeti? 

10 Na to vam odgovarjam takole. To je seveda nemogoče dokler hoče Bog ostati v Sebi sam in noče v 

Sebi in iz sebe ustvariti in oblikovati nobenih ustvarjenih bitij. 

11 Če pa je zaradi potreb Svoje neskončne ljubezni že vsaj za vaše pojme - pred mnogimi večnostmi 

ustvaril bitja nadvse različnih vrst, od najpopolnejših duhov pa do najneznatnejših atomsko majhnih 

živalic, in dal vsem tem naštetim bitjem življenje, vsakemu po njegovi vrsti, - povejte Mi no, s katerim 

življenjem je Stvarnik vsa ta bitja oživil, jih še sedaj oživlja in jih bo vedno oživljal?! 

12 Ali ima morda kjer koli zunaj Sebe kakšno zasebno življenje, s katerim oživlja vsa ta bitja, ne da bi 

Mu jih bilo treba oživljati s Svojim življenjem? Mislim, da bi se takšna domneva vendar zdela 



nepredstavljiva in nemogoča že kakšnemu kamnu. Ker Stvarnik torej nima takšnega zasebnega življenja, 

bo vendar jasno, da mora vsa ta ustvarjena bitja oživljati iz Sebe Samega. 

13 Če bi se torej vsa ta bitja s svojim prejetim življenjem večno oddaljevala od središča, bi morala 

središčna moč čisto naravno bolj in bolj slabeti, čeprav se življenje kot tako sicer večno ne bi moglo nikoli 

izgubiti, saj je neskončno; vendar pa bi namesto, da bi se krepilo, lahko čedalje bolj slabelo, ker bi se 

izpostavilo neskončni delitvi. 

14 Da boste takšno oslabitev še globlje razumeli, naj vas opozorim na neskončno deljivost same 

materije; kajti zaradi te delitve si lahko še v enem atomu mislite neskončno veliko delov. Toda, ali bo 

atom močnejši že, če ga boste neskončno delili, ali obrnjeno? Atoma sicer z večno trajajočo delitvijo ne 

morete izničiti, razumete pa lahko, da tak neskončnokrat razdeljeni atom ne bo imel več tiste moči, 

kakršno je imel pred delitvijo. 

15 Če to nekoliko razumete, se vam bo spet postavilo vprašanje in rekli boste: Če je tako, potem bi 

Stvarnik naredil boljše, če od vekomaj ne bi ničesar ustvaril! 

16 Namesto, da bi vam odgovoril, vas bom vprašal nekaj, kar je znano mnogim ljudem. 

17 Zakaj so tisti ljudje navadno - vsaj naravno - močnejši, ki so si svoje moči že od mladosti krepili z 

vsakovrstnim težkim delom? To je številka ena. 

18 Številka dve: Zakaj obešajo na podkvasti magnet postopno vedno večja bremena. 

19 Številka tri: S katerimi sredstvi postane neki človek umetnik ali virtuoz v eni ali drugi umetnosti? 

20 Se vam ob teh zelo pomembnih vprašanjih še ni posvetilo? 

21 Zakaj postane kovana kovina močnejša in toliko bolj prožna, če je kovana, kot enaka nekovana? 

22 Zakaj je les istega drevesa tem bolj trdnejši in neuničljiv, kolikor bolj je bilo kakšno drevo izpostavljeno 

viharjem? 

23 Glejte, in si zapomnite, zakaj je bilo tu v prostrani neskončnosti postavljenih tako neskončno veliko 

točk za ohranjanje življenja! Glejte postulate in razumite: Zato, da se pravečno življenje samo vedno bolj 

in bolj vadi in torej tudi večno pridobiva neskončno moč, tako se iz središča izhajajoče življenje vrača 

nazaj v središče vedno popolnejše in intenzivnejše. 

24 Če to vemo in razumemo, imamo, Moji ljubi, že skoraj popoln odgovor tudi na prvi dve postavljeni 

vprašanji, namreč kako in zakaj živi muha. Kajti, kako živi, pove že to, da je tudi ona prav takšno 

zbirališče življenja, ki izhaja iz središča in zato zbirajoč sprejema vase življenje neštetih prejšnjih živalic. 

25 Tako mora biti prvo vprašanje jasno celo slepcu. 

26 Zaradi tega zdaj gotovo ne bo nikomur več težko jasno določiti, zakaj muha živi, namreč: Da bi vsota 

njenega življenja prešla in se tako vrnila v popolnejše in že intenzivnejše življenje, in tako bolj in bolj 

prehajala navzgor do človekove duše, ki je obenem tudi sposobna sprejemati vase najintenzivneje 

življenje iz Mene: to pa se lahko v Meni - kot veste - po ljubezni spet združi v eno moč. 

27 Če zdaj opazujete našo živalco iz tega zornega kota in ne vzkliknete: Muha, muha, nam poje o zmagi!, 

tedaj ste trikrat slepi in gluhi. 

28 Vendar vam naj doslej povedano o pozitivni polarnosti te živalce rabi samo kot dober uvod, da boste 

lahko tem bolj temeljito razumeli to, kar sledi. Dobro premislite: šele naslednje nadaljevanje vam bo 

omogočilo, da boste nekoliko pobliže pogledali v bistvo te živalce. - In tako naj bo spet za danes dovolj! 
 

Jakob Lorber: Muha (str.11 - 13) 

 

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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