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SKRIVNOSTI ŽIVLJENJA 
 

»Senčna plat narave« 
 

V mnogih podukih sem vam že pokazal Mojo naravo iz njene najlepše duhovne in materialne plati, vas 

opozoril na to, da je bilo vse ustvarjeno edino iz ljubezni, edino v veselje živih bitij. In vendarle je v vidni 

naravi, v življenju živali in celo človeka, mnogo stvari, ki izgledajo nezdružljive s tem, kar je bilo 

predhodno povedano, na kar bi mnogi ljudje mogoče lahko rekli: »Če od blizu pogledam svet in življenje 

na tej zemlji, ni vse tako rožnato, kako naj bi bilo glede na zgoraj omenjene besede. Tukaj vidim 

elementarne nesreče, ki uničujejo življenja ljudi in njihovo imetje, ki so si ga s trudoma pridobili. Skoraj 

povsod v živalskem kraljestvu vidim le ropanje in uboje, vsakovrstne strupe in mrčes, ki pestijo ljudi in 

živali. Vidim, kako so celo ljudje in živali znova postali domovanje gnusnih črvov, kako slednji ne morejo 

počakati, da telo umre. In tako ljudje kot živali, so živi prisiljeni nositi te nepovabljene goste s seboj in 

jih hraniti. Poleg prijetno dišečih rož, olj in začimb vidim tudi množico stvari, ki širijo kužen smrad, in ob 

bujnem življenju vse uničujoč razkroj, ki s svojim zoprnim vonjem odganja človeška bitja in živali. 

Vse to zagotovo ni ustvarjeno za užitek, za prijetno bivanje na tej zemlji. Ne obstaja zato, da bi nam 

osladilo življenje, kaj šele, da bi dokazovalo splošno hvaljeno veliko Očetovsko ljubezen našega 

Stvarnika!« 

Seveda lahko te in še druge očitke proti Meni izrečejo le ljudje, ki imajo navidezno za resničnost  in ko 

niso, ker nimajo nobenega pojma o Moji modrosti, zmožni sprejeti Mojega stališča o Mojem stvarstvu 

in o življenju kot takšnem. Tako, kot sem vam jaz nekoč že povedal z drugimi besedami, je eden izmed 

vaših učenjakov z gnusom vzkliknil: »Če Bog obstaja in če bi Ga moral nadomestiti, bi me bilo pošteno 

sram, ker je svet uredil tako bedno, kakršen tudi v resnici je!« 

Da bi odstranil vse očitke, takšne ali drugačne, ki jih izražate s podobnimi dvomi v Moje modre predpise, 

vam sedaj želim, kolikor je mogoče razložiti Mene Samega, Moje stvarstvo in navidezna nasprotja. S 

tem bom tudi spremenil tako imenovano senčno plat Moje narave v takšno, polno svetlobe. 

Vendar moram najprej pred tem sporočilom podati razlago Mojega velikega Gospodarstva in jasen 

pogled na življenje z Mojega vidika! 

Vse to se dogaja zato, da bi se med seboj razumeli, ker bi drugače bile vse besede samo mlatenje prazne 

slame. Tako ali tako ni mogoče iz Mojega stališča gledati na svet, ki sem ga vendar Jaz ustvaril in zatorej 

lahko le Jaz vem, zakaj sem ga ustvaril in uredil tako in ne drugače. 

Metaforično povedano, je to podobno, kakor bi dva človeka, eden na planini in drugi na ravnini, želela 

govoriti  o določenem razgledu. To je seveda mogoče samo, če sta oba na istem gledišču oziroma 

stojišču, saj tisti v ravnini nikoli ne more videti tega, kar se jasno kaže v pogledu tistega na planini. 



Potemtakem, Moji otroci, če Me želite doumeti, se morate dvigniti k meni, kajti pri Meni je večna 

svetloba in pri vas in pri mnogih drugih je večna tema ali v najboljšem primeru rahel svit. 

Zato, da bi presodili senčne plati Moje narave, morate najprej spoznati naslednje: jaz kot Stvarnik 

celotnega vesolja, kot večen Gospod vsepovsod odražajočega življenja, imam o njem popolnoma 

drugačno predstavo kot vi, šibki zemeljski otroci, ki ste soočeni s smrtjo v tisočih najrazličnejših oblikah. 

Za Mene in v Mojem pogledu smrt ne obstaja, kvečjemu preoblikovanje ali postopno spreminjanje. 

Potemtakem je groza, ki jo na vaši zemlji označujete kot smrt, samo vaše mnenje, na katerem temelji 

večina vaših pričevanj, ne pa tudi Moja! 

Poleg tega morate upoštevati, da vaša zemlja ni glavni predmet v celotnem stvarstvu, temveč da več 

sto planetov, kakršen je vaš, in na milijone sonc izgrajuje Mojo materialno vesoljno kraljestvo. Prav 

zaradi tega je Moja skrb ohranjanje celote, medtem ko je vaše zanimanje usmerjeno samo v obstoj vaše 

male zemlje, ki pred Menoj izgine, kakor rosna kapljica v velikem oceanu. 

Moj svet morate razumeti tako, da lahko Moje celotno stvarstvo zlahka obstaja brez vaše zemlje, celo 

brez vašega celotnega sončnega sistema. Toda vaša zemlja ne bi mogla obstajati brez svojega sonca, 

brez povezave z drugimi svetovi, kajti vse je povezano kakor veriga in se prepleta podobno kot zapleteno 

kolesje. 

Kritizirate Me na račun naravnih katastrof, ki človeka pogosto prikrajšajo za vso njegovo lastnino ter ga 

celo ubijejo. Na to odgovarjam, da v celotnem vesoljnem kraljestvu obstaja večna dejavnost, večno 

preoblikovanje in izrabljanje in obnavljanje v največjem obsegu. 

Eter, ta neskončni prostor, nikoli ne miruje. Njegovi najmanjši atomi so nenehno podvrženi procesom, 

kjer vse vztrepeta,  se vse giblje. Vaš zrak, prav tako zelo gibljiv element kot eter, le nekoliko gostejši, ne 

more ubežati temu gibanju in se tudi spodbujeno premika, da prevzame vlogo v velikem ohranitvenem 

procesu. Kajti sonce s svojimi toplimi žarki vpliva in povzroča širjenje in krčenje zračnih plasti, kar potem 

povzroči nenehne motnje v atmosferi tako, da hladen zrak bo in se mora vedno izravnati s toplejšim 

zrakom. 

Te izravnave povzročijo in so odgovorne, za vlažnost ali sušnost zračnih plasti, te pa spet povzročajo 

nastanek oblakov, pojave  in elementarne dogodke, ki tako pogosto škodijo posameznim ljudem, vendar 

pa gledano v celoti, razširjajo le blagoslov. 

Tukaj je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da na nekaterih področjih ljudje, s svojim pohlepom in 

skopostjo pogosto sami največ prispevajo k večji pogostosti pojavljanja takšnih dogodkov ter jih s tem 

pravzaprav privabijo.  Na primer, z uničenjem gozdov omogočijo lažji dostop viharjem in nevihtam, s 

čimer se podnebje celotnega področja popolnoma spremeni. 

V Mojem velikem Gospodarstvu je vse dobro preračunano in vmešavanje s strani človeka se lahko 

maščuje le njemu samemu, ker postavlja svoje lastne račune višje od Mojih. 

Sam moram skrbeti za potrebno ravnovesje v večjem obsegu. Moje zakone sem uredil na takšen način, 

da se, kadarkoli so kršeni, popravijo sami od sebe, ne glede, če posamezno bitje utrpi škodo zaradi 

celote. Sej tudi vi često začenjate vojne, neusmiljeno uničujete lastnino nedolžnih podeželanov, 

opustošite njihova polja, njihove posevke, njihove črede in vsepovsod širite nesrečo in bedo, in kakšna 

so opravičila, ki vam jih dajejo vaši vladarji? Ti pravijo: »Višji cilji zahtevajo bitko za domovino, za veliko 

celoto, kjer posameznikovo srečo ali nesrečo ni možno upoštevati!« 

Vi, v vaši majhni deželi imate te razlage za popolnoma upravičene. Ko pa Jaz v Mojem velikem 

Gospodarstvu zaradi splošnih načel ohranjanja menim, da so mnogi elementarni dogodki potrebni, 

takrat Jaz, glede na vašo omejeno sodbo, delam krivico in grešim proti Svojim lastnostim Očeta in 

razširjevalca ljubezni! 



Vidite kako zlahka ste Me pripravljeni na hitro obsoditi, medtem ko vi sami često po nepotrebnem širite 

veliko večjo nesrečo, katere obseg ne poznate in katere škodljive posledice ne morete popraviti! 

Kar se tiče ropanja in ubijanja v celotnem živalskem kraljestvu, kjer ste vendar ljudje sami največji roparji 

in ubijalci, največkrat predvsem zaradi svojega trebuha ali zlonamernega kratkočasja napol divjakov, 

vam moram usmeriti pozornost na že predhodno povedano. Tam sem vam Jaz rekel, da za Mene ni 

smrti, temveč samo postopno napredovanje! 

No, kako se lahko širi to napredovanje, če se deloma materialni, deloma duhovni deli živali v okolici ne 

združujejo v višje, ki potrebujejo vse te elemente in snovi za svoj obstoj. Kaj pa počnete vi sami? Ali tudi 

vi ne uživate hrane iz vseh naravnih kraljestev, ki vedno vsebujejo duhovne ali materialne dele, za katere 

verjamete, da jih deloma potrebujete za izgradnjo vašega telesa! 

Le kakšna je razlika med vašimi lovi in početjem živali? Velika razlika je le v tem, da vi podite živali do 

smrti samo za zabavo in ne zaradi nuje, kot to počneta lev ali tiger, ki morata iskati svoj plen. Medtem 

ko se žival obnaša nagonsko, pri vas tako imenovanih razumskih bitjih vaša duša uživa ob pogledu na 

trpečo žival, kar je živalskemu kraljestvu nepoznano. 

Poskušate Me obtožiti krutosti, ki jih izvajate še mnogo več kot Jaz! Poglejte vaše gonje in se sramujte, 

kajti v tem pogledu ste daleč pod najnižjo živaljo! Glejte vaši naravoslovci in učenjaki so vam iz formacij 

v zemeljski skorji dokazali, da manjše kot so živali, večja je njihova proizvodna sila. Ker je tudi v resnici 

tako, in je večina zemeljske skorje in gora sestavljeno iz lupin in okostij takšnih živali, lahko iz tega 

sklepate, da sem Jaz. Ko sem ustvaril takšno ureditev, imel v mislih tudi druge cilje, kot pa le razširjanje 

življenja. 

Vidite, ker je od svojih prvih začetkov do zadnje katastrofe »zemlja« bila tako bogato blagoslovljena s 

temi živalmi – da bi nekatere iz med njih, ki pa so že davno izumrle, daleč presegale velikost današnjih 

živali – najdete ob mnogih proizvajalcih tudi potrošnike, ki morajo po vsaki novi katastrofi služiti kot 

snov za novo plast zemeljske skorje. Tam je bilo v ospredju življenje na splošno, na posameznika se ni 

bilo mogoče ozirati, temveč je vse moralo prispevati svoj delež k pospešenemu urejanju zemlje za stalno 

prebivališče nazadnje ustvarjenega – človeka. Takrat so te spremembe v večjem obsegu prenehale, 

sedanji občasni pojavi in naravni dogodki pa so kvečjemu bled odsev takratnih velikih procesov 

stvarjenja. 

V tistem času, ko je vaša zemlja, razvijajoč se iz megličaste oblike v trdno maso, nadaljevala svoj razvojni 

proces preko milijonov let, ni bila edino obla, ki je morala preiti vsa ta preoblikovanja. Vsi planeti vašega 

sončnega sistema so bili namreč sredi istega razvojnega procesa. Vsepovsod je obstajala dejavnost. Eter 

je zagotovil elemente za atmosfero in njena usedlina je izoblikovala prve začetke zemeljske skorje. 

Tudi vi imate vaša mladostna leta, kjer vse v vas vre, ko kri hitreje utripajoč kroži po telesu in razvojni 

proces živahneje priganja naprej k mladeniškim in kasneje k moškim letom. 

Vaša zemlja, je prav zares celoten planetarni sistem, gre sedaj skozi takšno razvojno stopnjo. 

Mojzes vam je v svoji Genezi povedal, kdaj je postalo na vaši zemlji svetlo, kdaj se je kopno ločilo od 

vode. 

Kdaj v vašem življenju postane svetleje, kdaj vaša duhovnost pridobi čvrstost? Prav tako samo v 

poznejših letih! Tako je bilo tudi z velikim rastlinskim svetom in velikimi živalmi. 

Enakomerno porazdeljena toplota zemeljske skorje, njena ogromna plodnost v živalih vseh vrst, ki so 

morale ob vsaki katastrofi narediti pod drugim stvaritvam, vse to so bila zemeljska leta odraščanja, njen 

čas cvetenja. Le-ta so bila pomembna samo Zame in za Moje velike misli stvarjenja. Sedaj lahko učenjaki 

in naravoslovci iz plasti zemlje razberejo, kar sem nekoč uredil z modro roko; ter tudi to, da je človek 

postal priča Mojemu stvarstvu šele, ko je bil proces vrenja v veliki meri zaključen in je zemlja vstopila v 

mirnejšo razvojno stopnjo, da bi služila človeku za stalno prebivališče.- 



Kar se tiče strupov, kužnih smradov, na katere lahko poleg prijetnih vonjav naletite na vaši zemlji, je vse 

to relativno. Strup ni strup za vsa bitja, in ogabni smrad ni za vsa živa bitja. 

Kaj pravzaprav je strup? Glejte, ves svet govori o tej besedi in nihče je ne želi zasledovati nazaj k njenemu 

izvoru. In tako bom to naredil Jaz, da bi se bolje razumeli. 

Strup je samo nasprotje tistega, kar se sklada z naravo tega ali onega! Na primer, skorja vsako zdravilo, 

ki ga vzamete je strup. To lahko vidite iz naglice, s katero duša znova poskuša odstraniti to zaužito 

zdravilo iz telesa. Torej je mnogo stvari za človeka strupenih, ki pa ne škodujejo živalim, temveč jim, 

prav nasprotno, često služijo kot zdravilo. 

Če imajo kače strupnike, to pomeni, da jim prvič služijo kot orožje in drugič kot sredstvo lajšanja zadnjih 

trenutkov umiranja živali, ki jo bodo použile. 

Vendar pa so strupi v rastlinah, v mineralih, izločeni s pomočjo kemičnih postopkov, snovi, ki bodisi 

ohromijo človekov živčni sistem ali uničijo druge organe, in lahko povzročijo njegovo smrt. Tukaj nastopi 

človeški razum, s pomočjo katerega se lahko zaščiti pred temi strupi. 

Dokaj težko vam bo obrazložiti, zakaj te strupi obstajajo v Mojem Gospodarstvu. Kajti vi ne poznate 

lestvice, po kateri se vse preriva navzgor, in ste večno nezmožni dojeti, da mora, začenši od prvega 

etrskega atoma, urejena lestvica nežno voditi iz ene stopnje na drugo, višjo. 

Tukaj se lahko omenijo tudi očitki glede obstoja mrčesa, od katerih mnogi okužijo tako živali kot človeka, 

za kar človek, ker se vedno ima za najpomembnejšega, ne more najti nobenega vzroka in nobenega 

Zakaj. 

Tudi ta škodljivec igra določeno vlogo na svojem mestu, kjer se ne da narediti preskok od ene živali k 

drugi in kjer je bil ob materialni in duhovni zgradbi teh stvorov dodan še nek viši dejavnik. In ta je bil, da 

ne dovoli človeku pogrezniti se pod žival. Kar se tiče človeka, naj bi ga načelo čistoče  sililo, da celo na 

lastnemu telesu ohranja duhovno plemenitost, zavoljo katere tudi je na zemlji. To duhovno stopnjo mora 

vedno uveljaviti v primerjavi z živalskim svetom. 

Tisti narodi, ki to načelo zanemarjajo, so daleč pod živaljo, kateri nagon pove, naj obdrži svoje telo čisto. 

Vendar tudi tukaj obstajajo posamezne izjeme k pravilu. 

Kar se tiče razkroja in smradu, ki je z njim največkrat povezan, je celo v stvarstvu poskrbljeno, da 

škodljive izparine in njihove neprijetne posledice preprečijo živali kot so muhe, črvi in druge žuželke. Ti 

potrebujejo te, za vas škodljive snovi, za hrano in  jih preoblikujejo v svoj lastni jaz ter tako pripravljajo 

svoja telesa za hrano višjim živalim. 

Vonj pa je poleg tega še znamenje, da je načelo čistoče podano vam človeškim bitjem zato, da bi kot 

duhovi okoli sebe prenašali samo dostojne stvari, medtem ko naj bi bilo vse ostalo, kar pripada grobemu 

materialnemu kraljestvu, daleč od vas. Vaše čute sem obdaril s spodbudo, da se vedno ohranite kot 

človeška bitja, kot Moji potomci, da ne bi nikoli bili pod živaljo! 

Vsak smrad, vsaka neestetska oblika, vsaka plehka beseda naj bi vas opomnila, da naj bi postali 

državljani duhovnega sveta, ne pa se postopoma spuščali v materialno, kjer le nekaj surovih ljudi 

zadovoljuje svoje neobičajne želje in najde svoje veselje v blatu, podobno kot prašiči. 

Za kar krivite Mene, da je namreč celo vaše telo že za življenja prebivališče množice infuzorij, je 

predvsem vaša lastna napaka, ker je večina vaše hrane sestavljena iz takšnih snovi, v katerih se s 

pomočjo naravne toplote telesa, jajčeca takšnih mikroskopskih živalic zaredijo v vašem telesu. Te 

mikroskopske živalce so doma samo tam, kjer jim razkroj in razpad nudi hrano. 

Več hitro pokvarljivih (in na pol gnilih) stvari kot vnašate v svoj želodec, tem več podobnih elementov 

ustvarite v vaši krvi in tem bolj spodbujate oblikovanje in razmnoževanje takšnih mikroskopskih živalic, 

ki nato prodrejo vse do najbolj finih kapilar vašega krvnega sistema. 



Če bi iz vaše hrane izločili takšne škodljive snovi, ki dovoljujejo tako vrinjanje, bi se tudi vaše zdravje 

izboljšalo in vaše življenje podaljšalo. 

Le da ste se navadili na ta napačen način življenja, in tako ga vam moram Jaz dovoljevati, dokler vas 

kakšna bolezen ne prisili, da začnete bolj previdno izbirati in prebirati vašo hrano.  

Iz vsega povedanega vidite, da ni vse tako kruto in strašno, kakor bi vas mnogi, ki želijo biti razsvetljeni, 

hoteli prepričati, in lahko razberete, da Me vedno vodi višji namen! 

Če pa sem v vsem ustvarjenem kot glavno načelo utemeljil samoohranjanje, hkrati upoštevajte tudi, da 

mora poleg vsrkanja obstajati tudi porabljeno. Če prvo vsebuje živo snov, mora drugo vsebovati 

neuporabno, na videz mrtvo. Medtem ko ima tisto, kar poživlja, prijeten vonj, mora imeti porabljena 

snov prav nasprotnega. Torej, če je nova, poživljajoča snov v svoji obliki določena kot hrana rastlinam, 

živalim in človeku, porabljena snov ne more imeti enako obliko, temveč mora imeti drugačno. In če so 

izvorne snovi iz tega prvega namena oblečene v lepe oblike, morajo biti zadnje, ko morajo znova služiti 

drugim namenom, v vsemu nasprotne tistemu kar so bile prej. 

Zaradi tega je razkroj ali gnitje kot takšno proces izgorevanja, da bi se pospešila njuna sprememba iz 

ene kombinacije v drugo. 

Večina med vami, ki Mi je očitala senčne plati narave, je imela pred očmi le navidezno sliko, niso hoteli 

odpustiti Meni kot »estetskemu« Bogu, da sem ustvaril nekaj, kar bi bilo spotikljivo njihovim očem in 

nosovom. 

A Jaz sem človeku dal njegove čutne in obrazne organe zato, da kot človek ne bi nikoli oropal svoje lastno 

duhovno dostojanstvo. Zaradi tega so ti organi kot opominjevalci nenehno na preži in preprečujejo 

človeku, da bi postal žival. Moja stališča in Moje misli stvarjenja so prevelike ali pregloboke, da bi jih 

človeško bitje lahko cenilo ali doumelo. 

Seveda bi zadostovalo, če bi iz mnogih znanstveno dognanih stvari sklepali na nerazložljivo, kjer bi Mi 

izid lahko samo ustrezal. Kajti marljivo iščoči nikjer niso odkrili kakšne napake, ali da sem Jaz tega ali 

onega mačehovsko obravnaval. Vsepovsod so bržkone ugotovili, da je vse bilo dobro preračunano, prav 

zares, načrtovano za večnost. In če morajo v tisočih primerih potrditi ta red, sem mnenja, da bi Mi lahko 

pripisali tudi to, da tudi v nerazložljivih, ne tako lahko doumljivih stvareh, prav tako obstaja tisti duhovni 

višji vzrok, zakaj nisem dopustil, da bi učenjaki pojasnili ta očitna nasprotja, ali to senčno stran. 

To odstopanje pri človeku bi lahko predpostavil. Vendar pa mu ga ne dopuščata njegov ponos in njegov 

kanček razuma. Ker se ima za razumno človeško bitje, verjame, da je kot takšen okrnjen, če ne ve vsega! 

In kljub temu je, če natančno pogledamo, tako malo tega, kar je pozitivno v njegovem znanju, da ni 

vredno truda se s tem ponašati. 

Na tisoče in tisoče čudežev je še vedno skritih pred očmi človeka. Mnogi med njimi prav zares večine, ne 

bi nikoli ugledal, dokler bo v svojem fizičnem telesu. In ne glede na to, koliko človek odkrije, bo vedno 

prisiljen, da se zaustavi pri Alfi. 

To je najjasnejši dokaz, da se ne ponašam s človeškim hvaljenjem. Sicer bi vse jasno razkril pred njimi, 

jim prikazal celotno mikro- in makro- vesolje in jih sili k čaščenju, da bi jih pred Svojo vsemogočnostjo 

prisilil pasti v prah. Vidite, to bi lahko naredil, vendar kljub temu tega ne naredim, in zakaj ne? 

Prvič zato, ker vi ljudje ne morete vsega dojeti in razumeti. In drugič zato, ker namen množice čudežnih 

ureditev tega sveta ni, da vas prepriča o Mojem obstoju, temveč, da bi Me vi kot duhovi duhovno 

spoznali, in bi Me skladno s tem spoznanjem častili (se pravi ljubili) v duhu in resnici! 

Tako je potem osnovana povezava, ki naj bi obstajala med Menoj in vsaki ustvarjenim bitjem. Človek 

naj najprej spozna Mojo vsemogočnost, Mojo vsevednost, ter naj se nato nauči dojemati, da je bila pri 

vseh teh stvaritvah glavni dejavnik ljubezen. 



Prav tako malo, kot vas želim s Svojimi besedami zabavati, prav tako malo želim z dobro načrtovanimi 

razvrstitvami Mojega vesolja zadovoljiti vašo radovednost. 

Kaj vam koristi spoznanje o skrajni meji, od koder vam zadnje sonce pošilja svoje svetlobne žarke? Kaj 

vam koristi, da poznate ureditve vseh teh milijonov svetov? Kaj spoznanje, kje so neskončno majhni prvi 

začetki življenja, če že s prvim korakom v ta labirint čudežev ne prepoznate ljubečega očeta, 

dobrohotnega Stvarnika. On ni nič ustvaril zase, temveč vse za Svoja duhovna bitja, ki naj čutijo Njegovo 

dobroto, Njegovo vsemogočnost tudi v najmanjšem sončnem prahu, ki se razposajeno giblje po etru! 

Znanje, ki je rezultat razuma, ne zadostuje. Vključevati mora tudi srce, ki daleč preko meja razuma sluti, 

da obstaja veliko veličastnejšega v svetu duhov, kot pa vam lahko nudi materija. 

Veliko nerazumljivega najdete že na zemlji. Še več vas čaka v onostranstvu, kjer je meja med čutenjem 

in razumom jasno začrtana. 

Mene Samega želite ugledati in govoriti z Menoj v onostranstvu, pa vendar vam povem: Nikoli ni 

mogoče gledati Mene kot Stvarnika, kot Gospoda neskončnosti, v Moji celotni vsemogočnosti iz oči v 

oči. Kajti ustvarjeni nikoli ne more doumeti Tistega Neustvarjenega, ter se nikoli ne more popolnoma 

združiti z njim! Možno je večno približevanje, toda ne doseganje. 

Vendarle se stresete ob misli na »neskončnost«, čeprav si lahko predstavljate neskončno nadaljevanje. 

Vendar je biti brez začetka za vas fraza, ki pa nikdar ne more zapolniti nikakršnega občutka. 

Torej bodite zadovoljni s tem, kar vam Jaz od časa do časa dajem. Bodite zadovoljni z majhnimi razkritji 

in izumi, ki jih dovoljujem iz ljubezni do vas, da bi naredili vaše materialno življenje bolj prijetno, še bolj 

svobodno, da bi bili celo bolj zmožni raziskovati duhovno, globje življenje. 

Ne prizadevajte si razkriti skrivnosti, ki vam ne zagotavljajo dovolj duhovnega napredka. Spomnite se 

vaših astronomov, katerim tudi verjamete, ko izračunavajo sončne in lunine krožnice stotine let v naprej, 

ki so tudi v resnici točne do minute in sekunde. 

Tudi v njih ne dvomite, ko vam govorijo o drugih svetovih, ki so bajno oddaljeni, o oblikovanju planetov 

in kometov, kjer so potrebni izračuni, ki jih vi, ki niste strokovnjaki, ne morete niti razumeti niti dojeti. 

Astronomi vam povejo, kar lahko vaš um dojame in prenese, tako delam tudi Jaz. Dajem vam to, kar 

vam koristi, in povlečem tančico preko hieroglifov (ugank), ki vas, čeprav bi jih znali prebrati, ne bi 

naredile za nič bolj pametne. 

Bodite prepričani, svet je bil ustvarjen kot popoln in brez napak. Vse je na svojem pravem mestu in 

povezan med seboj tako, da nič ne more obstajati brez drugega! 

Kako in zakaj pa sta stvari, ki zahtevata veliko več kot človeški razum, ki osupne že ob pogledu na 

infuzorijo. Kajti kljub vsem svojim iskanjem še ne vidi konca in ga tudi ne more slutiti! 

Svet in Jaz sva pač takšna, kakor sem vam že pogostokrat povedal. Z drugimi besedami, svet je 

neskončen, nima mej, in ne obstaja število, ki bi lahko zajelo njegovo trajanje, tako kot sem tudi Jaz kot 

Stvarnik neskončen. 

Ves odpor je zaman. Tako je, tako je bilo in tako bo! Skušajte se le sprijazniti s temi mislimi in kmalu bo 

s čvrstim zaupanjem Vame tudi na senčni strani narave postalo svetleje. Takrat vam bo vse dokazovalo, 

da ima o vsem poučen Stvarnik, kakor oče pred svojimi otroci, skrivnosti, ki jim jih ne more razkriti, ne 

zato, ker On tega ne bi želel, temveč zato, ker jih oni ne morejo dojeti. 

Torej, zaupajte Vame! Ker sem ustvaril na milijone velikih svetov, verjemite, da sem tudi v manjšem 

obsegu vedel, zakaj sem ustvaril to ali ono stvar na določen način. 

Verjemite in zaupajte Moji ljubezni in ne grajajte tistega, česar ne boste razumeli in bi vam v najboljšem 

primeru lahko kot logičen ali dosleden zaključek slutnje reklo: »Tisti, ki je vidni svet v vseh stvareh uredil 

tako, kakor ga vidimo, ima zagotovo Svoj vzrok za stvaritev Nevidnega, ki je prav tako popoln in koristen 

za splošni namen.« In ob takšnem zaupanju bo senčna plat narave prenehala biti temna. Ta lahko 



bržkone obremenjuje dvomljivce. Ne pa verujoča srca, ki dobro vedo, da je lahko Stvarnik kot Oče, kot 

Ljubezen, vse uredil edinole tako, kot je bilo potrebno za dobrobit vseh živih bitij! Amen 
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