
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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POTI ZA POBOLJŠANJE NARAVNIH DUHOV 
 

Kar zadeva tretjo vrsto duhov - tudi pri teh ločimo tri različne vrste: spodnjo, srednjo in zgornjo. 

 

V spodnjo vrsto spadajo vsa tista duhovna bitja, ki prebivajo v notranjosti gora in tam stražijo kovine 

in vodne izvire, pa tudi kamenje in prst. Tudi tovrstni duhovi se delijo na tri vrste: na duhove ognja, 

zemlje in vode. Ti duhovi niso niti dobri niti hudobni, temveč nekaj vmesnega med dobrim in zlim, in se 

zaradi tega tudi uporabljajo v take namene: duhovi ognja za izkuhavanje kovin, vodni duhovi za to, da 

dušijo duhove ognja pri njihovem delu, duhovi zemlje in kamenja pa za to, da držijo duhove ognja in 

vode v njihovih mejah. 

 

Kdor se hoče prepričati o obstoju teh duhov, naj se seznani s poštenimi in preprostimi rudarji, in med 

stotimi bo gotovo naletel na devetdeset takih, ki so v svojem življenju najmanj enkrat, dvakrat ali trikrat 

videli enega ali drugega tako imenovanega gorskega duha. Ta vrsta duhov prihaja na površje Zemlje 

zelo redko, kajti njihov notranji poslovni svet se jim zdi veliko bolj čudovit kot prazen zunanji, kakor 

ponavadi pravijo. Toda nikar ne mislite, da jih pri njihovi hoji sem ter tja materija ovira; nikakor ne. 

Koder koli se hoče takšen duh gibati, gre skozi vodo, ogenj ali kamenje veliko bolj neovirano kot vi skozi 

zračne plasti. Kajti tam, kjer vidite materijo, opazi duh samo ustrezno substanco le-te (duhovno). Samo 

ta je zanj nekaj: prav grobo materijo ima za čisti nič in je zanj tako rekoč ni. 

 

Da so ti duhovi koristni, lahko spoznate iz službe, ki jo opravljajo: samo ne smejo jih razburiti niti neverni 

niti verni z vsakovrstnim zmerjanjem in obrekovanjem njihovega bitja. Če se to kjer koli zgodi, so se nad 

takšnimi ljudmi hitro pripravljeni bridko maščevati. 

 

Gorje tistemu, ki jim pride v roke! Vernega kaznujejo z vsemi sredstvi, ki so jim na voljo, nevernika pa 

neredko napolnijo z neznosnim strahom, ali mu priredijo nepričakovano grozo, ali pa naprtijo kakšno 

telesno neozdravljivo zlo. Vernemu, krotkemu človeku se jih ni treba bati, prav nasprotno: če tak krotek 

vernik zablodi v podzemnih votlinah in hodnikih, mu skoraj zmeraj pokažejo varen izhod. Vse to lahko 

dobesedno zveste od rudaIjev; četudi bi jih zbrali z najrazličnejših koncev Zemlje, bi se njihove izjave 

ujemale. To je torej prva vrsta tretje vrste duhov. 

 

Pod kakšnim vidikom nastopajo vsi ti duhovi v pravem duhovnem svetu, bomo pokazali šele v 

evangelijskemu delu; in tako preidimo zdaj k drugi ali srednji vrsti. 

 



Druga vrsta duhov je navadno zaposlena na Zemljinem površju, in teh je neskončno veliko. Del jih mora 

skrbeti za drevesa, grmovje, rastline, trave, mahove in gobe, in voditi duhove v rastlinah, ki sami še niso 

svobodni, tako da vsaka rastlina, pa naj bo drevo ali karkoli že, ohrani svojo prvotno obliko in sestavo. 

Drugi del teh duhov mora paziti na živalski svet in ga oskrbovati prav tako kot prvi del rastlinskega, 

namreč da vsakršna žival ustreza svoji obliki, sestavi in dejavnosti. Ta vrsta duhov postane zelo redko 

vidna ljudem. Ti duhovi imajo premalo časa, da bi mislili na to, kako naj bi postali vidni, če to ni koristno, 

kajti nenehno koristno delovanje in njihova dobra volja jih pri tem ovirata. 

 

Ne glede na to, pa so v gorah vendarle še kakšni preprosti, pobožni pastirji, ki so tudi takšne duhove že 

večkrat videli. Ti bi vam vedeli povedati marsikatero zgodbico, kako so takšni duhovi čez noč ozelenili 

kakšen pust travnik in kako so njihove krave in ovce ob močnih nevihtah obvarovali pred nesrečo in jih 

niso pustili na takšne skalne previse, kjer bi lahko strmoglavile (padle in se ubile). 

 

Četudi kakšen manj verujoči takšnih duhov ne vidi, ga bodo ti neredko prav močno vzburili, posebno, če 

gre skozi prostrane gorske gozdove ali tako imenovane pragozdove, ali če je na odprtih alpskih 

pašnikih ali pa, če gre skozi velike črede konj, krav in ovac. To vzburjenje sestoji iz bolj ali manj 

grozljivega občutka in temu navadno sledi rahlo mrazenje. Če je kdo to doživel, je lahko prepričan, da 

je prišel med takšne duhove in da so mu ti zbudili pozornost na omenjeni način. Kakšnemu stanju 

ustrezajo ti duhovi v pravem duhovnem svetu, bo razodeto šele v evangelijskem delu; in tako nam je 

preostala še tretja vrsta tretje vrste duhov. 

 

Duhovi tretje vrste se pojavljajo izjemno redko s svojim delovanjem, še bolj redko pa sami po sebi kot 

bitja. 

 

Kako torej delujejo? Delovanje teh duhov je direkcija (nadzorovanje, vodenje) zraka in etra - zato so jih 

včasih tudi imenovali "duhovi zraka". 

 

Če opazujete piš vetrov, posebno tistih, ki prihajajo od severovzhoda, ponavadi okrog polnoči, ali včasih 

zvečer eno ali dve uri po sončnem zahodu, lahko opazite dvojno delovanje: eno, ki se pojavlja po 

zgrozitvi, in eno, ki vznemiri nekatere domače živali, predvsem pse, kokoši, mačke, svinje in konje. Če 

opazite kaj takšnega, ste lahko prepričani: te pojave povzročajo duhovi zraka. Vendar so ti duhovi 

podrejene vrste, ali kot imate navadi reči, to so služeči duhovi. 

 

Če pa pogledate višje in opazujete posebne oblike oblakov, ste lahko spet prepričani, da so takšne oblike 

učinek prej omenjenih duhov. Oblaki sami sicer niso sestavljeni iz teh duhov, kar pa zadeva njihovo 

obliko, je ta venomer odvisna od duhov zraka, od tega, kako sučejo in obračajo eno zračno plast okrog 

druge tako, da lahko potem duhovi oblakov, posebno spodnji - zli - sprejmejo samo tisto obliko, ki jim 

jo dopušča obračanje in sukanje zračne plasti. To se dogaja zato, da lahko miroljubni duhovi - 

oblikovalci - iz oblik spoznajo hudobne duhove in to, kar imajo ti za bregom. Potem tu vidimo samo 

vzrok delovanja, ne pa delujočih duhov. 

 

Vrsta teh duhov, ki je še višje, že v etru, je opazna v redkih pojavih tako imenovanih fatamorganah. Ta 

pojav nastane takole: če ti najvišji duhovi etra popolnoma umirijo zračno površino, postane ta 

spremenljiva za podobe in oblike tako, kot popolnoma mirna vodna gladina ali zrcalo. Če pa površino 



zraka neprenehoma razbijajo valovi tako, kot gladino jezera, toka ali morja, če jo razburkajo vetrovi ali 

plima, potem seveda zrcaljenja ni. 

 

Kaj je fatamorgana sama po sebi ste zvedeli že v posebni razpravi (op. Naturzeugnisse, str. 129); tu pa 

ne gre več za to, da bi morali sprejeto še enkrat sprejeti, temveč za to, da to razumete tudi z duhovne 

plati. Prav duhovni vzrok pa je razodet; vprašanje je le, zakaj se to dogaja. To je pa seveda čisto nekaj 

drugega. Dogaja se zato, da miroljubni duhovi, ki se zadržujejo v visokem etru, laže opazujejo skrivno 

delo in prizadevanje hudobnih duhov v gorskih razpokah in prepadih ali, če so se takšni duhovi v obliki 

poznanih oblakov že dvignili v zrak, da lahko bolj zanesljivo raziščejo njihove skrivne namere. 

 

Pri tem ne smete misliti, da jih gibljivi zrak kot materija ovira, da zaradi tega ne morejo s svojimi 

duhovnimi očmi, ki vidijo neskončno ostro, daleč in široko, opaziti kako rovarijo hudobni duhovi, temveč 

si morate razložiti tako, da je opisano mirovanje zračne površine posledica pozornosti, s katero zgornji 

duhovi ob takšni priložnosti spremljajo spodnje. 

 

Gotovo ste že večkrat slišali, da so nekateri ljudje videli cele vojske, ki se spopadajo v zraku in oblakih. 

Vidite, takšni pojavi so tudi neka vrsta fatamorgane, toda najredkejše vrste. 

 

Dogajajo se takole: Če visoko v etru opazite zelo redke bele oblake ovčke, in med temi - zelo, zelo daleč 

- že skupine dobro znanih črnih in temnih oblakov, se pojavi temno odtisnjena slika črnih oblakov na 

oblakih ovčkah. To je začetek tega pojava. Traja le nekaj minut, pazljiv opazovalec pa lahko na tej temni 

sliki opazi množico dobro oblikovanih bitij - raznovrstnih divjih živali ali vsakovrstnih za boj oboroženih 

bojevnikov, ki se urijo za bojevanje. In zdaj boste vprašali: "Kako se pojavijo te oblike na mirni površini 

zraka?" 

 

Vidite, to se zgodi takole: Ko duhovi spodnjih oblakov začutijo takšen mir nad seboj in zaradi tega tudi 

ne trpijo motenj, si iz substance oblakov, ki je znano naravno-duhovni del, oblikujejo telesa zato, da bi 

postali močnejši in odpornejši; kljub temu pa se skrijejo pred očmi ljudmi, da se ti ob pogledu nanje ne 

bi zatekli k Mojemu imenu. Zaradi tega tudi igrajo to igro samo na površju oblaka in pustijo, da del 

oblaka, ki je obrnjen proti Zemlji, ostane oblak. 

 

Vidite, če se površina zraka nad njimi tako umiri, se na njej vidi upodobljeno takšno početje hudobnih 

duhov, ker so si ti duhovi iz oblaka in zraka, ki ga obdaja, resnično izoblikovali nekakšno telo. Toda 

takšno ravnanje jim ne koristi; kajti kolikor bolj se skušajo tako zavarovati in utrditi, toliko bolj jih 

zgornji miroljubni duhovi spregledajo in kaj kmalu tudi toliko močneje napadejo in vržejo na Zemljo. (K 

tej vrsti duhovnih pojavov spada tudi tisti, ki ga je Moj pisar lopo Jakob Lorber videl pretekli ponedeljek 

dopoldan. ) 

 

Vidite, to je torej tretja vrsta duhov, ki se posebno in predvsem z drugimi višjimi miroljubnimi duhovi ob 

mirni priložnosti zadržujejo v okolici visokih ledenikov in se lahko - če je potrebno - kakor misli hitro 

razširijo nad vse pokrajine Zemlje. Ne smete pa misliti, da je tretja vrsta teh duhov morda podoba 

spodnjih duhov oblakov ali da so to miroljubni duhovi sami. Sem štejete lahko edino duhove etra, ki se 

skoraj nikoli ne prikažejo umrljivemu očesu; ti namreč povzročajo to mirovanje površine zraka. 

 



Kakšen položaj imajo ti duhovi v pravem duhovnem svetu, bomo razodeli v naslednjem evangelijskem 

delu in tudi v vseh drugih delih. Seveda obstajajo še višji duhovi, ki v vesoljskih prostorih upravljajo in 

vodijo svetove in sonca, in končno še višji duhovi, ki so dodani človeku: samo za te je določen spet 

drugi, večji prostor in zaradi tega nimajo neposrednega opravka z ureditvijo Zemlje. Zato jih tudi 

upravičeno tu ne bomo navajali in naprej razkrivali. 

 

S tem že končujemo opis duhovnega dela našega Grossgocknerja in drugih ledenikov in gora. Naslednjič 

se bomo lotili evangelijskega dela. Za danes naj bo dovolj. 
 

Jakob Lorber: Grossglockner (str. 49 - 55) 


