
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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BISTVO ETRA IN SONČNE SVETLOBE 
 

1 Morda ste kdaj pa kdaj že slišali, da kolikor globlje je kakšno področje na zemlji, toliko gostejši je tudi 

zrak v njem. To je čisto naravna posledica, saj ne samo zrak, temveč vse stvari, kolikor bolj se žarkasto 

približajo skupnemu središču, postanejo tudi gostejše. Kolikor bolj pa se od tega središča oddaljijo, toliko 

rahleje stojijo ena ob drugi. 

2 Kaj je sam po sebi zrak, ki obdaja neki planet, bi deloma že vedeli iz sedanjega sporočila, še več pa iz 

drugih, že zdavnaj danih razlag o stvareh naravnega sveta (glej Zemlja in Luna, Pričevanje narave in 

druga dela o Stvarstvu – Loreber Verlag). 

3 Da bi vas, Moji ljubi, vendar rešil daljšega iskanja, vam povem še enkrat, da zrak kot vsa materija 

skupaj, ni nič drugega kot duhovno-materialni in materialno-duhovni konflikt ln da so vse te duhovne 

potence, kolikor globlje ležijo ( kolikor težji so atomi - op.izdajatelja ), tudi toliko zlobnejše, in kolikor 

višje nad planetom se zadržujejo, so tudi toliko ljubkejše, miroljubnejše in stanovitnejše. 

4 Ko sedaj to vemo, nam ne bo težko spoznati vsaj v splošnem pregledu Zemljo skupaj z zrakom, ki jo 

obdaja, po njeni vsebini; o tem lahko rečemo: Celotno bistvo Zemljinega telesa z zrakom vred, ki ga 

obdaja, kakor daleč ta tudi sega, ni nič drugega kot gradacija (Stopnjevanje – op.izda.), ki je bila 

postavljena v takšen planet, da bi nastopili nam že znano pot vrnitve. 

5 In kaj napolnjuje prostrani prostor med soncem in planetom? boste vprašali. 

6 Po mnenju raziskovalcev narave nastopi tu nadvse lahek in prožen eter. Kaj pa bi fiziki rekli, če bi 

morati razvidno prikazati, kaj je pravzaprav ta eter? 

7 Resnično, takšno vprašanje bi si težko priborilo ceno petdesetih dukatov! Kajti prvič, etra ni mogoče 

opazovati skozi noben mikroskop, potem ko že veliko gostejšega zraka noben mikroskop ne zazna več 

parcialno; toda kemično bi fiziki lahko preiskali eter, če bi le lahko dobili kakšnega v svoje retorte. Toda, 

ker se področje pravega etra začenja šele pri višini dveh, treh, štirih in proti severnemu polu šele pri 

desetih nemških miljah visoko nad Zemljo (od 15 km dalje- op.izda.), bo pač vsem raziskovalcem narave 

nekoliko težko, da bi si zaradi svojih preiskav za svojega življenja od tam priskrbeli eter. 

8 Mi pa bomo ubrali veliko udobnejšo in zanesljivejšo pot, namreč pot notranje vere, zaupanja in pot 

resnične ljubezni. Po tej poti stoji kravjemu in ovčjemu pastirju Sirius lagodno bližje, kot po temni poti 

nadvse kratkovidnega človekovega razumskega raziskovanja dežna kaplja, ki je nadvse 

matematičnemu raziskovalcu narave padIa na nos. 

9 In tako povemo: Eter je prav tako duhovno bitje, ki je v razmerju do vseh planetov sicer pozitivno, do 

sonca pa je negativno. 

10 Eter sestavljajo nadvse čisti, miroljubni in potrpežljivi duhovi, kajti če ne bi bili takšni, kako težko bi 

bilo planetom na poti okoli Sonca, ki je zelo daleč razširjena tirnica, po kateri se mora planet premikati 

z izredno hitrostjo! 



11 Ker pa so ti eterični duhovi nadvse čisti, miroljubni in prožni, njihov obstoj ne ovira gibanja bitij ali 

stvari, ki bi se hotele ali morale gibati, pa naj so še tako majhne in neznatne. 

12 Vidite torej, Moji ljubi, zdaj ko to vemo, gotovo ne bo več težko ugotoviti svetlenja nekega sonca in 

širjenja njegovega svetlenja! Vendar, še preden zmoremo to storiti, moramo nameniti nekaj pogledov 

tudi svetlečemu Soncu in se vprašati: Kako je tam in kaj se tam dogaja? 

13 To je je vendar nujno: kajti sicer bi se morali prej ali slej tudi sami vprašati: Kako bi lahko nekomu 

pojasnili posledico, če mu zamolčimo vzrok? 

14 Da je Sonce izjemno močno svetleče nebesno telo ni treba nikomur natančneje razlagati, kajti to 

povedo že njegove zdrave oči. 

15 Kako pa postane tako nadvse močno svetleče? In kakšna je njegova površina in kakšno je vse do 

svojega središča? 

16 Glejte, to je čisto drugo vprašanje, na katerega moramo še čisto na kratko odgovoriti, preden se 

lahko znova uspešno lotimo glavne teme. 

17 Gotovo ste pri soncih morali postati pozorni le na njihovo izredno velikost, zaradi katere je neko sonce 

neredko en ali celo več milijonkrat večje kot eden ali drugi njegovih planetov. 

18 Kaj je torej Sonce samo zase? 

19 Sonce samo zase je najpopolnejši planet, in vsi drugi planeti so le trabanti tega velikega in popolnega 

planeta. 

20 Odkod potem izvira izredna svetloba, ki obdaja takšen popolni planet? 

21 Svetloba izvira od duhovnega ljubezenskega veselja duhov, ki obdajajo ta popolni planet. 

22 Ali so ti duhovi morda že popolni duhovi? 

23 To vprašanje moramo spet razdeliti, in sicer na sedem različnih točk, ki pa ne glede na to, ne bi smele 

biti pretežke za temeljito razumevanje, ker so lepo razvrščene ena poleg druge. 

24 Teh sedem točk je torej sedem različnih vrst duhov v Soncu, ki skupaj občestveno pogojujejo njegovo 

veliko svetlobo. 

25 Če hočete natančneje spoznati notranjo naravo teh duhov, se ozrite na sedem zapovedi ljubezni do 

bližnjega in - tem sedmim zapovedim za podlago - na tiste tri, po katerih mora človek spoznati svoj 

odnos do Boga, svojega Stvarnika, in že imate popoln ciklus združenja duhov na sončnem telesu. Tudi 

barve mavrice vam omogočajo spoznanje tega reda. 

26 In kaj sledi iz te vnaprejšnje pripombe? 

27 Iz te vnaprejšnje pripombe ne sledi nič drugega, kot to, da je Sonce v svoji notranji sferi zbirališče 

sedmerih (sedem vrst op.izda.) duhov. Med njimi so takšni, ki bodo za preskušnjo šele prestavljeni iz 

Sonca v planete, in spet takšni, ki so se kot že popolni vrnili nazaj; in potem sestavlja prva skupina, ki se 

še mora spopolniti, notranjo vsebino sončnega telesa, druga, že spopolnjena skupina, pa zunanjo, svetlo 

ovojnico sončnega bitja. 

28 Vidite, če bi bili sposobni nekoliko ostreje gledati, bi bil kamen spotike pravzaprav že odstranjen; 

toda ker še zmeraj slabo vidite in ste poleg tega tudi nekoliko naglušni, vam moram dodati, da so 

pravzaprav ti duhovi tisti, ki s svojim drhtenjem od ljubezni in ugodja povzročajo dejansko svetlenje 

Sonca. 

29 Kar pa zadeva širjenje te svetlobe, vas opozarjam samo še na duhove, ki se morajo šele izpopolniti, 

in zato neprenehoma oddaljevati od Sonca. Tako imate vendar natanko pojasnjeno tisto širjenje 

svetlobe, o katerem je bil govor že prej pri nastanku planetarnega vozla, in s tem tudi bistvo že večkrat 

omenjenih atomsko majhnih živalic, po katerih že spopolnjeni duhovi oddajajo svoja valovanja kot 

krepilni dar na pot tistim nepopolnim duhovom , ki šele komaj zapuščajo Sonce. 
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