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POMEN IN NASTANEK ŽELEZA 
 

 

Da bi izračunali, kako pomemben predmet so v vašem gospodarstvu kovine, posebno železo, ne 

potrebujete ravno velikega matematičnega znanja. 

 

Le kaj bi lahko naredili brez železa?! Ja, čisto gotovo lahko potrdite: Brez železa še nikoli ne bi bila 

natiskana niti ena črka; brez njega bi si zelo težko in z veliko truda pripravili svoja bivališča in še veliko 

težje in s še več truda potrebno obleko; ja, brez železa še danes ne bi bilo ladij na morju  in nobenega 

voza na kopnem. 

 

Brez železa ne bi imeli niti enega orodja, da bi rahljali zemljo in vanjo sejali žitno seme, - skratka: Brez 

železa bi bili naravno, v marsikaterem pogledu pa tudi duhovno, najrevnejša bitja na Zemlji tako, da bi 

vas vsaka žival prekosila! Toda s pomočjo te tako blagoslovljene kovine si lahko pripravite vse; iz 

železa lahko izdelate vso mogoče koristno orodje in instrumente. Niti preprostega groba ne bi mogli 

pripraviti umrlemu bratu brez železa, in zaradi tega bi morali trup la umrlih ali metati v reke, tu in tam 

zakopati v plitev pesek, ali pa jih nositi na najvišje, z večnim snegom in ledom pokrite gore, če bi 

hoteli, da vas ne bi obkrožal trajen kužen dih. Skratka, koristnost železa je odločilno prevelika, da bi jo 

lahko kadar koli zanikali. 

 

Seveda bi marsikateri kratkovidnež rekel: "V sili, to je ob pomanjkanju železa in s tem tudi vseh drugih 

kovin, ki so vse odvisne od obstoja železa, bi si pač morali pomagati z lesenimi pripomočki."  

 

To bi bilo prav, vprašanje je le, s čim bi tu lahko podrli drevo, s čim bi ga lahko obtesali in s čim 

izrezljali različno potrebno orodje?!  Vidite, iz tega je vendar jasno, da je ravno železo prvi pogoj v 

človekovi naravni sferi življenja; brez njega bi prenehala celo peka kruha, in lju dje bi se morali 

prehranjevati samo s surovimi naravnimi sadeži. 

 

Ko smo tako s tem uvodnim razmišljanjem spoznali, kako nujna je ta kovina, pa si poglejmo, kako je 

nastala. 

 

Iz enega prejšnjih oznanil, in sicer posebno iz predstavitve Mojega velikega "gospodarstva" v glavnem 

delu, ki ste ga tudi sami tako imenovali (Božje Gospodarjenje, 3 knjige), kjer je poročilo o plimovanju 

morja, veste, da se med plimo morskih voda ta kov ina s pomočjo soli tega vodovja, predvsem pa 



zaradi vpliva ozvezdij, zbira v notranjosti Zemlje, in sicer v določenih, samo temu namenjenih 

hodnikih ali žilah, 

 

To je prav in resnično, - ja, to zbiranje je tako dobro preračunano, da naslednjih 14.000 let ni mogoče 

te kovine popolnoma porabiti! Tu pa je treba postaviti še eno pomembno vprašanje o nastajanju 

železa: "Ali je to železo, ki ga ustvarjajo morje in ozvezdja, že tudi sposobno, da bi ga obdelovali in iz 

njega izdelovali vsakovrstno orodje?" 

 

O ne, vam pravim, tako je še nedozorel sad, ki pa je že sposoben, da bo postal zrel in okusen in s tem 

tudi užiten, toda dokler ni zrel, ni niti prvo niti drugo!  

 

In ker to zdaj vemo, se spet vprašajmo: "Kako pa potem postane železo zrelo?"  

 

Na to vam lahko odgovori vsak rudar ali vsak botanik in vsak kmet in vam pove: "S pomočjo dežja in 

blagega sončnega sijaja vse lepo raste in zori!" In tako tudi je.  

 

Dež je prvi pogoj za kulturo vsega, tako tudi za kulturo železa. Če pa bi nepretrgoma deževalo, bi 

sadeže kmalu zadušil o in po daljšem času tudi použilo in naredilo gluhe kovine gora; da vse tako 

raste, mora biti povsem upoštevan pravi red. 

 

Koga pa sem Jaz postavil, da dela takšen red na katerem koli nebesnem telesu? In kdo ga 

neprenehoma vzdržuje? 

 

In spet se lahko vrnemo k našemu Grossglocknerju! Le dobro si ga oglejte, kako štrli kvišku, v zrak in v 

plasti oblakov, in kako ga obdaja na tisoče in tisoče skalnih škrbin in kleči!  

 

Vidite, ta kralj gora ima veliko bolj razširjen krog delovanja za vsrkavanje  elektrike in magnetnega 

fluida kot vaši strelovodi in odvodniki neviht na strehah hiš.  

 

Kaj pa je še, poleg tega, kar smo že slišali o njem, v prejšnjem sporočilu?  

 

Vidite: ta gora je neverjetno veliko in močno zbirališče in skladišče električne in magnet ne snovi! Če 

potem deluje daljinsko na tri vam že znane načine, posebno z namakanjem, oskrbuje tudi vse vode in 

predvsem dež s primerno količino elektrike in magnetnega fluida.  

 

Ti dve polariteti pa sta v naravnem pogledu temeljni pogoj vsega razvoja in vse rasti, ter zorenja 

rastlinskega in rudninskega sveta in po teh dveh torej tudi živalskega.  

 

Ker pa je naš Grossglockner tako mogočen zbiralec teh polaritet, lahko z malo besedami povemo, da 

se morajo rude podrejenih gora predvsem ledenikom zahvaliti, da so tako zelo koristne, saj so prav 

ledeniki urejevalci temperature nad vsemi pokrajinami pod njimi.  

 

Ker to sedaj vemo, vas Jaz opozarjam edino in samo na to, da te visoke snežne in ledeniške gore, 

kakršna je Grossglockner, svoje druge, že znane blagodati delijo zemljinemu površju predvsem po 

svojih otrocih in vnukih; tako predvsem po tej poti delijo tudi to elektromagnetno snov.  



 

Kaj vse pa še tiči za to elektromagnetno snovjo in kako hitro se to razširja na vse strani, bomo po bliže 

spoznali šele ob duhovni predstavitvi tega gorskega očeta dežele.  

 

Za zdaj pa bomo ta del končali in dodali samo kratko razmišljanje o tem, da se naj večje in najbolj 

blagoslovljeno delovanje rojeva in v splošno korist razvija tam, kjer slepo človeštvo misli, da ga je 

treba najmanj iskati in ga zato tudi najmanj išče. 

 

In tako neredko izvira iz nepomembnega ledenega Grossglocknerjevega vrha veliko večje delovanje in 

se širi prek mnogih dežel, kot pa iz velikih svetih mest, ki nimajo kaj povedati, in ki so naredili in 

ponudili nesorazmerno veliko slabih izhodov, čeprav bi bili mogoči tudi dobri.  

 

In tako je tudi vredna takšna gora veliko več kot vsa industrija Anglije, Francije, Severne Amerike itn. 

 

Ker smo s tem razmišljanjem za srce, če že ne za matematični razum, pri kraju, bomo zdaj spregovorili 

o naslednjem, tretjem in s tem najkoristnejšem učinku našega Grossglocknerja; vendar pa za danes 

pustimo tako, kot je !   

 

Jakob Lorber: Grossglockner (str. 17 - 21) 


