
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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9. OBJAVA 

11. april 2015 
 

Gospodov predgovor 
 

Dobro je oko čustev večkrat usmeriti v marsikaj in tako spoznati Mojo ljubezen in modrost, pa naj bo 

opazovani predmet še tako neznaten; kajti vedno je v njem nekaj neskončnega in tako je tudi vreden 

duhovnega pogleda, saj je vse, v čemer se skriva neskončno, pred Menoj le atom, v katerem vlada 

večna bit. 

In če bo zdaj v majhni pesmici pribrenčala pred vas neupoštevana muha, tedaj pomislite, da tudi ta 

neznatna živalca ne spada k brezštevilnim; kajti, tako kot natančno poznam število atomov svetlobe in 

monade etra skozi vse neskončnosti in večnosti, kako ne bi poznal muhe, za nastanek katere je 

potrebno vendar več kot milijarda atomov? 

 

MUHA 
 

Brenči živahna muha veselo 

vljudno pesmico meni, mogočnemu Stvarniku v čast;  

v radostnem veselju prav duhovito brenči  

o ljubezni in v morju ljubezni kroži iz notranjega gona 

in govori prav jasno razumljive besede milosti 

In vam oznanja in kaže, kako hoditi po poti uboštva. 

 

Poglejte živalco, kako živahno in veselo kroži 

in kako se popolnoma brezskrbno, poslušna naganu, 

hvaležno drži smeri, ki sem jo jaz ji določil; 

in nikoli ne bo, tako kot vi, hotela prepovedanega. 

Pravim, ni vam zaman postavljena tako blizu, 

pa čeprav je sredstvo še tako majhno, sem ga vendarle jaz izvolil! 

 

Dal sem ji par kril, lahkih kot eter, 

da bi se z njimi zlahka dvigala v zrak 

in krožila v živahnem poletu v sončnih žarkih, 

in pila z očesci svetlobo zlate krone, 

potem pa jo nosila za življenje mrtvi snovi 

in pričala trdoti o moji oživljajoči blagosti. 

Tako sem ji modro dal tudi šest lahkih nog 

in dal sem ji, da z njim okusi sladkobo 



življenja, za srkanje hrane pripraven rilec. 

In glejte, kar sem vam rekel, vzemite kot ključ in mislite v srcu o muhi takole: 

Jaz pravim: muha, muha, ona vam poje o zmagi. 
 

 

Glejte, to naj vam bo medtem majhna naloga; narediti jo morate v prostem, Meni posvečenem času! - 

To majhno, nepomembno temo sem vam dal, da bi vaša ponižnost tako našla dobro hrano; pozneje pa 

(1842; op. izd.) se bo tudi ta živalca pojavila v Pričevanjih narave, tam jo bom temeljito obdelal, Amen. 

Jaz, ki so mu vse stvari dobro znane, vam to dajem. Amen, amen, amen.    
 

***     ***     ***     *** 

Predloženi spis Muha je razodetje božjega Duha Jakobu Lorberju, in ta ga je v pero narekoval Anselmu 

Hiittenbrennerju. Za prvi dve poglavji je imel Lorber kot pisarki na razpolago obe Hiittenbrennerjevi 

hčerki, Paulino in Wilhelmino. 
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NASTANEK MUHE 
 

1 Muha, sicer majhna živalca in neredko nadležna ljudem kot tudi mnogim drugim živim bitjem na 

Zemlji, posebno v tistem letnem času, ko sončni žarki močneje obsevajo zemeljska tla, pa vendar v 

redu stvari ni tako nepomembna in tudi ne tako nekoristna, kakor se ravno zdi. 

2 Da bi vse to popolnoma in koristno uvideli, bomo najprej naredili kratko uvodno razmišljanje o 

naravnem stanju te živalce. 

3 Resnično bi vam bilo odveč oznanjati podobo ravno omenjene muhe glede na obliko, potem ko ste 

prav gotovo videli že več muh; nikakor pa se tu ne smemo ogniti njenim nenavadnim podrobnostim in 

načinu njenega nastanka, temveč jih je treba upoštevati z resnično veliko prizadevnostjo in s pozornim 

duhom. 

4 Kako torej nastane muha? 

5 Naravoslovci sicer vedo, da muha leže neke vrste jajca, ki so tako majhna, da jih človeško oko komaj 

zazna in imajo zaradi tega tudi tako neznatno težo, da podobno sončnemu prahu, zlahka plavajo v 

zraku. 

6 Kam pa leže muha svoja jajčeca, ko število teh jajčec, ki jih izleže ena muha, neredko presega 

milijone, in kje in kako se izvalijo? Gotovo še nikoli niste videli mlade muhe; mušic pa vendar ne smete 

imeti za mlade muhe. 

7 Vidite, muha leže svoja jajčeca, ko je enkrat zrela za leženje, povsod tja, kamor le sede in ji potem 

sploh ni več mar, kaj se z njimi zgodi. Milijone jih veter odnese in raztrosi na vse kraje sveta; milijoni 

pridejo v vodo; ja, skoraj nobene stvari na Zemlji si ne morete misliti, ki bi ji bilo prizaneseno z mušjimi 

jajčeci, tako kot nekako tudi muhi nobena stvar ni tako sveta, da ne bi rada nanjo sedla in jo ovohala. 

Tako tudi razen žarečega oglja in gorečega plamena skoraj ni stvari, ki je ne bi hotela popackati s 

svojimi jajčeci. 

8 Kam potemtakem leže svoja jajčeca in kakšna so, bi sedaj že vedeli; kako pa se izvalijo in koliko od 

neštetih je izleženih, o tem bo takoj govor. 

9 Vsa tista jajčeca, ki so bila znesena ali na vlažna mesta na zidovih hiš, še bolj pa živalskih hlevov, ali 

na trhli les, ali na kar koli drugega, kar zadržuje trohnobno vlago, jo skoraj največkrat odnesejo; iz teh, 

kar jih je postalo plen vetrov in vode, pa se jih bo v muhe izvalilo le nepopisno malo. Čeprav se ne 

glede na to nič ne izgubi tako, da bi zgrešilo kakršno koli drugo modro določitev, celo tiste ne, ki jih 



ljudje in živali neredko v milijonih z enim vdihom vdihnejo. Toda pustimo tista, ki so dovedena, za 

mnoge druge namene in se takoj obrnimo k tistim, ki se bodo izvalila. 

10 Kako se torej le-ta izvalijo? 

11 Vidite, ko začne sonce enkrat dovolj ogrevati zemljo, začnejo tudi ta jajčeca rasti, dokler naenkrat 

ne postanejo tako velika, da jih lahko odkrijemo tudi s srednje ostrim očesom, in sicer kot belkasto siv 

cvetni prah, seveda samo na tistih krajih, kamor jih je odložila muha. To je potem čas izvalitve, ki 

poteka takole: 

12 Jajčeca počijo, ker prebujeni duhovi silijo poprejšnje živalce, ki se redno zberejo v takšnem jajčecu. 

Ti duhovi se združijo v podobi komaj vidnega majhnega belkastega črvička v eno življenje. Ta črviček 

se potem nekaj dni hrani z vlago kraja, kjer se je bil izvalil; ta čas prehranjevanja pa ni ravno določen, 

temveč je vedno odvisen od tega, koliko hrane je na voljo. 

13 Vendar dotlej poteka ploditev muhe čisto naravno. 

14 Že takoj na začetku pa sem vas vprašal, ali še nikoli niste videli mlade muhe. Vidite, prav tu je 

zakopan pravi čudež te živalce. Naenkrat je tu, popolnoma izoblikovana, in nihče ne ve, od kod je 

prišla in kje je njen rojstni kraj. 

15 Kako se torej zgodi ta čudež? 

16 Morda ste že kdaj pa kdaj slišali govoriti stare ljudi: Muhe nastanejo deloma iz neke vrste prahu in 

deloma iz raztresenih telesnih delov starih, mrtvih muh. - Na videz je to res, v resnici pa seveda ne. 

17 Kajti ko črviček doseže zrelo velikost, ki ima približno tolikšen obseg, kot vejica pri srednje veliki 

pisavi, potem poči in s tem razstavi notranjost navzven. Nato se prejšnja zunanja koža črvička 

raztegne v dejansko muhino telo, popolnoma opremljeno z vsemi notranjimi prebavili; prejšnja 

notranja stran črvička pa se nato spremeni v muhine zunanje vidne dele, in ti takoj, ko se sproži ta 

sprememba in pridejo v stik z zunanjim zrakom, v največ petih do sedmih sekundah dosežejo svojo 

popolno izoblikovanost; tedaj pa je tudi muha popolnoma dokončana. 

18 Vidite, to bi bilo torej rojstvo, ali bolje, prav gotovo nič manj nenavaden nastanek muhe, ki se mora 

vsakemu opazovalcu zdeti dovolj čudežen. Toda vse to je pri tej živali še najmanj čudežno. Kar bo tu še 

povedano kar najbolj na kratko - nad tem boste šele ostrmeli in se začudili. - In tako pustimo, da bodo 

te posebnosti sledile kakšen naslednji dan. 
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