
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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14. OBJAVA 

16. maj 2015 
 

MUHA KOT KEMIČARKA HRANILNIH SNOVI IN 

RAZDELJEVALKA ELEKTRIKE 
 

1 Gotovo ste že večkrat opazili, da muhe rade sedajo predvsem tja, kjer se lahko s čim posladkajo: zato 

se tudi pri obedu zelo rade zbirajo v velikih množicah kot nepovabljene gostje, ter se poželjivo lotijo jedi 

in njihovih ostankov. Opazili ste tudi, da se te gostje pri kakšnem obedu toliko pogosteje pojavljajo ob 

soparnih dneh in če so sobe, kjer se obeduje, nizke in zatohle. 

2 Toda mnogi bodo rekli: Ali naj te zajedavke hvalimo, če nam onesnažijo obed in so nam pri vsakem 

grižljaju, ki ga denemo v usta, neskončno nadležne? 

3 Jaz pa pravim takole: Tako vprašuje, presoja in se jezi samo nadvse kratkoviden človek. Če bi lahko 

videl in razumel, kako dobro delo mu naredi muha s tem, ko samo za trenutek ali dva sede na žlico ali 

grižljaj, ki ga človek nese v usta, resnično ne bi storil preveč, če bi dal muho, kot imate navado reči, 

pozlatiti! 

4 Kajti glejte, vse jedi, razen zelo redkih, imajo zaradi sladkih snovi, ki jih vsebujejo, lastnost, da posebno 

ob soparnih dneh iz pokvarjenega zraka potegnejo nase ves dušik. Če jed tako le kratek čas nekje stoji, 

postane ta slab zrak v njej takoj opazen: jed se zlahka skisa ali se na njej kmalu naredi plesen: 

marsikatera jed spremeni barvo, drugačna postane na robovih, kjer je najmanj gosta, bledomodrikasta. 

Vidite, vse to so posledice pokvarjenega zraka. 

5 In kaj počne pri tem muha? Glejte, ker je muha, kot že vemo, zaradi svojega ustroja majhna letajoča 

električna steklenička, si tudi poželi vse, kar vdre v njeno naravno območje. 

6 Ta pokvarjeni zrak je negativno naelektren in zaradi tega izloča toliko pozitivne elektrike, da v takšni 

sobi, ali še bolj v hrani, zaužiti v njej, največkrat ni niti iskrice pozitivne elektrike več. 

7 Sedaj pa si lahko mislite, če v takšno sobo ne bi pogosto prihajale živahne nosilke elektrike, kakšno bi 

bilo človekovo telesno zdravje? Toda to bi bilo še najmanj; kajti dokler se pokvarjeni zrak še zadržuje v 

celotni prostornini sobe, ima še zmeraj toliko napona, da se vsaj pljuča pri vdihu lahko razširijo. Če pa 

se ves ta zrak svojega napona znebi, se spusti kot umazana, meglena rosa posebno na sebi sorodne 

dele, kot so jedila. Če je grižljaj, ki ga hoče pojesti človek, že večkrat tako orošen, se tja rade usedejo 

ena ali več muh in izlijejo presežek svoje pozitivne elektrike nad reči, po kateri lezejo. 

8 Kaj je posledica tega dejanja? Takole pravim: Nič več in nič manj, kot to, da ta pobiti zli zrak na določen 

način spet oživi in postane hlapljiv: nato se dvigne z grižljaja ali z jedi, ki je še v skledi, in z razkrajanjem 

postane jed spet užitna in neškodljiva. V nasprotnem primeru ali o  pomanjkanju teh majhnih nadležnih 

kemičark pa bi ob takšnih soparnih dneh, posebno v prej omenjeni sobi, človek le redko preživel takšen 

obed. 



9 Kako vam je všeč ta stranska služba? Ali ni to spet čudež, celo trajni čudež, ki je še dandanes prav tako 

učinkovit kot je bil v najbolj prastarih časih, v katerih so živeli ljudje? 

10 Morda si boste mislili in potem govorili takole: Ne, to je vendar le že nekoliko nenavadno! Da bi imela 

tolikšen krog delovanja?! 

11 Jaz pa vam pravim: Ne samo tolikšen krog delovanja - od tega ste spoznali komaj nekaj neznatnega 

- ta neznatna stvarca ima za vaše pojme že kar neskončen krog delovanja. Kajti če bi vam razodel vse, 

kar se tiče te živalce, potem sto tisoč pisarjev v milijon letih ne bi tega opravilo, pa tudi če bi pisali 

neprenehoma noč in dan. 

12 Ne čudite se torej preveč samo nekaterim točkam, ki sem vam jih razodel! Kdor pa hoče po pravi poti, 

naj pomisli, da ima vsaka še tako neznatna stvar, ki izhaja iz Mene, neskončno vrednost. 

13 Takšne misli bodo zelo prav prišle vsakemu človeku, ker ga bodo ohranjale nenehno ponižnega, po 

drugi strani pa mu bodo tudi jasno pokazale, v kakšnem položaju je po vsem tem šele pravični človek, 

ki gotovo pomeni veliko več kot cel trilijon muh. 

14 Vendar, ker smo zdaj pri muhah, ne bomo merili človekove vrednosti, temveč bomo namenili nekoliko 

pozornosti že omenjeni stranski nalogi, ki jo ima muha. 

15 Gotovo ste tudi opazili, da tako nasičene muhe potem zelo rade poletijo na bleščeče se predmete in 

jih neredko prav hudo popackajo. Tu se boste, Moji ljubi, gotovo spraševali: Ali naj bi bilo celo to 

koristno? 

16 O ja, vam pravim: celo to je zelo koristno in brez tega bi bilo prej omenjeno kemijsko delo teh živalic 

samo napol opravljeno, če ne bi takoj sledilo to drugo, malenkostno dejanje. 

17 Že od prej vemo, da muha največ použiva negativno-električno hrano in je tako pravi sesalec strupa; 

tega sesa iz zraka, ljudi in živali, pa tudi iz vseh jedi, ki jih uživa človek. 

18 Potemtakem je torej tudi njihova nesnaga lahko, če že neškodljivo strupena in električno negativna. 

Vemo pa tudi, da se pozitivna elektrika kopiči predvsem na poliranih predmetih. Vidite, zdaj bomo to 

kmalu ugotovili! Da pa bi se potem tisto malo pozitivne elektrike, ki se zadržuje na poliranih predmetih 

v sobi, ki je revna s pozitivno elektriko, prav razdelilo, te kemičarke skrbno popackajo takšne polirane 

predmete, ti pa zaradi tega postopno bolj in bolj izgubljajo moč, s katero privlačijo pozitivno elektriko, 

ki je nujna v sobnem zraku. Če to morda težko verjamete, postavite pozlačene predmete v takšno sobo 

in prepričali se boste, da jih bodo te kemičarke kaj hitro tako umazale, da se bo komaj še kaj zlata 

svetilo skozi. 

19 In zakaj občutijo te živalce tolikšno strast ravno do zlata? 

20 Nato vam ne odgovorim nič drugače kot z vprašanjem: Zakaj pa vi pozlatite strelovode? 

21 Na to bi morali odgovoriti: Ker zlato izredno močno privlači pozitivno elektriko. Toda, boste rekli, 

muhe mažejo tudi okenska stekla, steklo pa, kot je znano, ne privlači elektrike! 

22 To je sicer res, toda vprašal vas bom drugače: Zakaj pa se uporabljajo steklene plošče ali cilindri kot 

primerna sredstva, da bi prosta elektrika v zraku po rahlem trenju postala vidna? 

23 Glejte, spet sem vas ujel in vam odgovarjam: ker se elektrika rada zbira ravno na steklenih ploščah, 

in če se te potem le nekoliko trejo, postane tudi pri priči opazna. 

24 Ker zdaj to vemo, bomo tudi naše male kemičarke pustili packati, da bodo postale te zadrževalke 

elektrike čedalje bolj grobe in zaradi tega tudi vedno manj sposobne zadrževati elektriko na sebi in se 

bo tako prisiljena pravilneje pomešati z drugim sobnim zrakom. 

25 No, kaj pravite zdaj, če o povedanem vsaj malo bolj premislite? Vidite, niti najneznatnejša mušja pika 

ni brez Moje modrosti in previdnosti postavljena na tisto mesto, kjer je in vendar je zgolj iztrebek te 

neznatne živalce. 



26 Kaj pa  bi odgovorili človeku, ki s svojim velikim razumom zanika namen človeka samega? - Kakšna 

strahotna neumnost! 

27 In če skrbim, da že najneznatnejše skriva v sebi nadvse koristen namen in najbolj nepomembni muhi 

nadvse koristno predpisujem njena najneznatnejša opravila, koliko bolj bom skrbel za človeka, ki ni 

samo ustvarjeno bitje, temveč je resnični otrok moje ljubezni ali bi to vsaj moral postati. To pomeni, da 

mora spoznati, da sem mu Oče in ne samo Stvarnik kot kamnom in kladam zemlje! 

28 Saj mora vendar že kolikor toliko pobožno otroško srce povedati, da očetovsko skrbim celo za nemo 

travo na polju, - in to je res, celo popolnoma res: kajti samo Oče daje hrano in pijačo vsem stvarem, ki 

so ju kakor koli sposobne uživati. In če tako očetovsko skrbim že za neme stvari, bom kot Oče gotovo 

toliko bolj skrbel za tista bitja, ki sem jih kot otroke ustvaril po svoji podobi iz Svoje ljubezni! 

29 In to upoštevajte! Gotovo se je vredno potruditi in spoznati Mojo očetovsko skrb za majhne stvari, 

da bi končno tudi dvomljivcu postalo jasno, da nisem nerazumljivi oblastni Bog, ki bi vse požrl, temveč 

da sem edino in samo resnični Oče vsem Svojim ljubljenim otrokom, da nisem zapravljivi Oče, temveč 

nadvse gospodaren, ki zna celo muhine iztrebke uporabiti v blagor Svojih otrok. 

30 Takole vam pravim: tu je še nešteto in veliko nepomembnejših stvari in vendar ne dopustim niti 

najneznatnejši, da bi propadla! Ker potemtakem vendar zagotovo nisem Bog, ki bi hotel vse požreti, 

temveč Oče, ki ohranja celo najneznatnejše in torej nadvse skrbno gospodarim Svojim otrokom - v prid. 

Kolikšna mora biti torej slepota človeka, ki Mi hoče spodbijati Mojo nenehno očetovsko skrb (ki za vse 

skrbi in se obrača tudi k najbednejšemu) za vse otroke. 

31 Moji ljubi otročiči! Verjemite: noč in dan skrbim celo za rast vsake posamezne dlačice na vašem 

telesu, ki bo tako kmalu skupaj s telesom prepuščena trohnobi: koliko bolj zanesljivo bom skrbel šele za 

vašo neumrljivo dušo in vašega večnega duha iz mene! 

32 Ljubi Moji. Poglejte samo to majhno muho; resnično vam poje o zmagi, vendar boste to popolneje in 

jasneje spoznali šele v naslednji pozitivno polarni predstavitvi. 

33 Za danes naj bo dovolj! 
 

Jakob Lorber: Muha (str. 9 - 11) 

 

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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