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26. OBJAVA 

8. avgust 2015 
 

BOJ DUHOV V NARAVI 
 

Spomnite se nekaterih drugih Mojih razodetij iz narave, ki sem vam jih dal, v katerih je posebej 

razloženo, kje ima živalski svet svoj izvor (op. glej “Zemlja in luna” in "Naturzeugneisse" str. 2), in takoj 

vam bo postalo jasno, zakaj smo v uvodu našo obravnavano goro imenovali odlikovana in velika 

sirotišnica. 

 

Vidite, duše in duhovi, ki so običajno tudi še zelo zemeljsko usmerjeni, se zadržujejo predvsem v 

območju planeta, kjer so prej v telesu živeli. Ti duhovi so neredko še zelo jezni, zlobni in togotni zaradi 

tega, ker so tako kmalu morali zapustiti svoje začasno dobro življenje in se hočejo sedaj za to na vse 

mogoče načine maščevati. Čeprav Zemlje sicer ne morejo videti - kot sploh noben duh ne more videti 

ničesar, kar je zunaj njega, temveč samo tisto, kar je v njem -, pa po notranji primerjavi čisto natančno 

vedo, kje ali v kateri pokrajini Zemlje so; in ker so kot duhovi z naravno duhovnimi potencami v vidnem  

konfliktu (kontaktu), se tudi kmalu združijo z njimi, da bi s tem, kjer je le mogoče, škodovali Zemlji, ki 

jih je tako zgodaj pustila na cedilu. 

 

Ker v duhovnem stanju s primerjavami tudi dobro vedo, da takšen zemeljski gorski velikan naravno 

koristi mnogim deželam okrog njega, se tudi posebno radi zadržujejo v njegovi soseščini. Poglejte samo 

sliko - če vam že manjka priložnosti, da bi si to goro v resnici ogledali -, in takoj se boste prepričali, da 

se okrog njega grmadijo skalne gmote druga na drugo; iz njihovih prepadov, krivin in zavojev se 

neredko naenkrat vzdignejo temno sivi oblaki, ki se tako, ko so se vzdignili preko slemen najvišjih skalnih 

vrhov in na določen način uzrli naš Grossglockner, nato pri priči spet umaknejo nazaj in jih pogosto še 

tako močan veter ne more pregnati iz njihovih skrivališč. 

 

Vidite, ta pojav je že zelo zanesljivo znamenje o navzočnosti takšnih čemernih in zlobnih duhov, in sicer 

že v povezavi z naravno duhovnimi potencami! 

 

Če pa uprete svoje poglede višje k belim površinam našega ledenika, boste tudi tam odkrili skoraj 

stalne, bleščeče bele oblake in meglo. Ti oblaki in megle so prav tako duhovi, toda duhovi dobre vrste; 

med njimi so najvišje lebdeči za zaščito določeni angelski duhovi, bolj v globini ledenika pa so lebdeče 

megle; te se ponavadi izoblikujejo v linearno oblikovane progaste oblake, - tudi ti so duhovi dobre vrste, 

ki pa še niso popolnoma zreli za višino in se morajo šele s pozorno budnostjo in raznovrstnimi boji proti 

hudobnim duhovom usposobiti in dozoreti za višino. 

 



Če bi bili v tej okolici in bi radi pogosto več dni opazovali te igre meglic, vam tudi v sanjah ne bi prišlo 

na misel, da bi se lahko med temi zračnimi potencami vnel kdaj resen boj; vendar, kdor bi imel čas 

počakati, da se te lahke potence res spopadejo, ta bi moral gotovo računati tudi na to, da bi med tem 

bojem oglušel in oslepel od blaznega strahu. 

 

Kako pa tu nastane boj? Kaj je ponavadi povod za to? Če enkrat vemo za povod, nam tudi vzrok ne bo 

ostal neznan. 

 

Vidite, že prej omenjeni hudobni duhovi krožijo naokrog zmeraj z maščevalnimi mislimi, da bi se nekoč 

polastili tega deželnega prestola dobrodelnosti, da bi nato mogli z njega trositi na vse strani veliko zlo! 

S tem namenom se zbirajo v spodnjih skrivališčih in delajo majhne izlete, da bi dognali, kako je s stražo 

in posadko prestola. 

 

Če opazijo, da je okrog prestola čisto prazno, se ta novica kot misel hitro razširi daleč naokrog in kjer 

koli je kakšen res razpokan gorski vrh, povsod tu se pri priči začnejo razpotegovati in dvigati velike 

mase enako temno sivih oblakov; in če je bilo nebo pred tem popolnoma čisto, ga neredko v nekaj 

minutah že zelo na gosto prekrijejo takšne, pogosto povsem črne mase oblakov, ki se podijo križem 

kražem in se, kot imate navado reči, per ambages (po ovinkih) bližajo prestolu, da bi s tem gibanjem 

premotili njegove stražarje. 

 

Ob takšni priliki je Grossglockner potem za kratek čas popolnoma brez oblakov in megle; kajti takoj ko 

stražarji vidijo takšno premetenost hudobnih duhov, se zberejo in skrbno poskrijejo po notranjih, velikih 

kristalnih templjih te gore. 

 

Ko zdaj glavni kolovodje daleč razprostrtih hudobnih krdel vidijo, da prestol ni zaseden, takoj ukažejo 

svojim umazanim krdelom, naj se dvignejo, kolikor se da visoko, in nato urno planejo nad prestol in vse, 

na kar bi v notranjih prostorih naleteli, ujamejo in zmečkajo. 

 

Na ta ukaz plane siva sodrga - za vas, ki takšne naravne scene še niste videli, z neverjetno naglico na 

naš Grossglockner; ob tem postane tudi sredi dneva v njegovi okolici tako temno, da si morajo ljudje v 

dolinah v njegovi bližini neredko poiskati pribežališča ob svetlobi sveč in luči. Ob takšni priložnosti 

postane ponavadi popolnoma tiho, in sicer zato, ker so hudobni duhovi zdaj prepričani, da so končno 

enkrat zmagali. Toda takšno mirno prizorišče traja največ sedeminsedemdeset minut. Po tem času boste 

opazili, da se začenjajo vleči iz ledenih razpok zelo gosti beli oblaki. Ti se nato kar hitro razprostro pod 

črne oblake, in ko so se razširili dovolj daleč in dovolj na gosto, se začnejo neopazno dvigati in odnašati 

na svojih ramenih črno sodrgo vedno više in više. 

 

Ko sedaj črna sodrga opazi takšno zvijačo, kmalu naredi nekje odprtino in pusti bele oblake, da se 

dvignejo skoznjo. To beli oblaki prav dobro vedo, seveda pa tudi to, kaj si hudobni duhovi pri tem mislijo: 

"Vi le odidite; ko boste enkrat popolnoma zunaj, bomo pa že videli kdo se bo polastil prestola!" 

 

Ko so se nato beli oblaki v celoti izvlekli nad črne, se bliskovito hitro razširijo v višini neredko kot 

nekakšna mreža več milj daleč na vse strani in ujame vso duhovno sodrgo, kot imate navado reči 

posamezno. 

 



Ko pa sedaj hudobna sodrga z vsakovrstnimi duhovno - telegrafskimi depešami vse do prestola sprejme 

sporočilo, da so jih beli duhovi popolnoma obkolili in ujeli, se junaki, ki so se že polastili prestola, nadvse 

razjezijo nad zvijačo belih duhov. Tedaj začnejo vse svoje čete koncentrirati, da bi se tako s silo spet 

prebili skozi bele mase. Ta trenutek je potem tudi začetek pravega boja. 

 

Tu bi najprej opazili neznansko divjanje in bučanje v tej črni množini oblakov. To divjanje in bučanje 

nastane zaradi gneče in vedno hujše razjarjenosti teh duhov; kolikor bolj pa se ti hudobni duhovi trudijo, 

da bi zgornje uničujoče razbili, toliko bolj jih tudi zgornji tlačijo. 

 

Ob tej priložnosti se začnejo potem spodnji duhovi v svoji jezi vnemati, in kmalu nastane tu tako ognjeno 

prizorišče, da se neredko v eni sekundi zabliska več kot tisoč najsilovitejših bliskov s strašnim, Zemljo 

pretresajočim treskanjem na vse strani, pa tudi navzgor in navzdol, skratka na vse strani zato, da bi 

pobili navzdol vrtajoče bele mase; v višino, da bi uničili glavne voditelje belih, in v globino ali na Zemljo, 

da bi uničili prestol. 

 

Vidite, to je sedaj prvi manever! Toda, ko duhovi belih oblakov opazijo, da je spodnjim sovražnim 

krdelom na določen način zmanjkalo streliva, tedaj zgrabijo beli duhovi naenkrat v vseh delih črne in 

jih stlačijo tako trdno skupaj, kakor je trden resničen kamen, in jih potem zaženejo z največjo močjo dol 

na Zemljo in naravno seveda v največjem delu na široko razprostrte ledene površine samega prestola, 

kot tudi v daljnih krogih, vendar v manjših vozlih, kot točo v globine. Zdaj torej zlahka razumete, zakaj 

posebno prek ledenih Grossglocknerjevih poljan - neredko treščijo z oblakov več centov težke ledene 

gmote, in pogosto tako na gosto, da tu ledeni bloki tako rekoč rinejo drug drugega pred seboj. 

 

Ko potem tako premagana črna drhal vsa leži na tleh, pustijo beli duhovi še dež, ki je tu že sestavljen iz 

miroljubnih duhov, da se zlije nad premagance in končno se sami razkrojijo v strupen mrzel veter in s 

tem privežejo premagane za zelo dolgo časa, dokler se ne poboljšajo. In ko se to zgodi, se spet sprosti 

ledena vez in naravno-duhovna potenca se spet spremeni v tekočo vodo in tako ponižani duh je spet 

svoboden. 

 

Če se poboljša, bo kmalu sprejet v spodnje vrste miroljubnih duhov; če pa se ne poboljša in ob drugi 

priložnosti ponovi takšen napad - in to se na žalost zgodi najpogosteje - potem bo spet ujet čisto običajno 

in preprosto, toda vsakokrat bo ostal v ujetništvu nekoliko dlje. 

 

Vidite, ta prvi prikaz duhov se dogaja predvsem tu, kjer gre za dozdevni prestol. Toda ta prizor ni edini, 

ki tu poteka, temveč se razodevajo na razne načine - bolj čuti tistih, ki so imeli kdaj priložnost, da so se 

povzpeli vsaj na kakšen spodnji del takšne gore. 

 

Vendar, da se ne bi naša predstavitev te gore preveč razvlekla, bomo ob naslednji priložnosti namenili 

kratko pozornost samo še dvema točkama. in se nato hitro obrnili k evangelijskemu delu, ki je za vas 

daleč najpomembnejši. 

 

In tako pustimo za danes spet tako, kot je! 

 
 

Jakob Lorber: Grossglockner (str. 36 - 42) 


