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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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MUHA KOT IZENAČEVALKA ELEKTRIKE V ZRAKU 
 

1 Kar smo doslej spoznavali o muhi, je prav gotovo čudežno, ja celo nadvse čudežno; toda še veliko večji 

čudež je v njenem poslanstvu in z njim tudi v načinu, kako muha ustreza temu poslanstvu. 

2 Kako mnogokratno pa je poslanstvo te živalce? Ali je sploh lahko preprosta? In če bi bila, kako malo 

bi to bilo! Ali je lahko mnogokratna? 

3 Nikjer v vsem stvarstvu ni stvari, ki bi imela več kot dva pola (dva nasprotna pola, namreč pozitivnega 

in negativnega Op. izdajatelja), namreč pritrdilnega in zanikovalnega. In tako sta tudi samo po en 

zgornji in spodnji pol, ki si stojita nasproti; kajti sredina ni nič drugega kot povezava med zgornjim in 

spodnjim. In tako je tudi en zunanji in en notranji, en materialni in en duhovni, eno dobro in eno slabo, 

eno prav in eno narobe. 

4 Če je torej govor o namenu bivanja nekega bitja, ta ne more segati nikamor drugam kot na enega teh 

dveh polov. In tako poglejmo, kaj vse zmore muha. 

5 Vzemimo enkrat zadnji pol. 

6 Morali ste že opaziti, zakaj pozimi le čudno redko opazimo to živalco, v vročem poletju pa kar brenči 

in mrgoli teh majhnih krilatih prebivalcev zraka. 

7 Vidite, Moji ljubi otročiči, takoj zdaj bomo izvabili naši živalci spet enega od čudežev. 

8 Koliko dlačic in bodic ima muha, smo videli že pri odkritju prvega čudeža, ko sem vam razodel njeno 

hojo. Vendar to ni edini vzrok, zakaj je ta živalca tako kosmata in bodljikava. Takoj boste spoznali, zakaj 

je vsaki teh živalic podarjen tudi par kril za letanje. 

9 Vidite, ta živalca postane z vsrkavanjem električne snovi (na že znani način) tako lahka, da proti 

privlačni sili Zemlje nima niti najmanjše teže in jo zato njen mali par kril z lahkoto nosi po zraku v vse 

smeri. 

10 Zakaj pa jo tako nosi okrog, ali zakaj mora muha, kolikor topleje je, tudi toliko hitreje letati sem ter 

tja v vse smeri? - Dobro pazite, - to bomo kmalu odkrili! 

11 Vidite, ti milijoni in milijoni muh so povsod poslani zato, da použijejo tako imenovani električni ogenj, 

ki preobilno priteka od sonca, in ga tako oslabijo, da se zaradi lastne preobremenitve ne bi sam v sebi 

sprostil in ta‐ ko uničil vsega sveta! Kajti glejte, ta električni fluid je nadvse mogočen ogenj, - samo po 

sebi se razume, v svoji pritrjevalni sferi! Dokler je zanikovalna elektrika nekega planeta v ravnotežju s 

pritrjevalno, ki se razvija iz sončnih žarkov, tako dolgo se ne more sprostiti pritrjevalna elektrika. Če pa 

pritrjevalna elektrika samo za tisočino preseže zanikovalno, potem tudi nenadzorovane sprostitve 

pritrjevalne elektrike skorajda ni mogoče preprečiti. Kako se torej lahko prepreči takšno splošno 

uničevalno zlo? 

12 In zdaj poglejte naše živalce, kako pridno švigajo v vse mogoče smeri in v svojem hitrem letu vsrkajo 

vase večino pritrjevalne elektrike; v njih se njena polarnost kmalu spremeni zaradi tega, ker te živalce v 



sebi použijejo pozitivno, ki je enaka kisiku, negativno pa spet izdihnejo, podobno kot človek izdihne dušik 

atmosferskega zraka, ki ga je vdihnil, takoj ko so pljuča iz njega sprejela kisik za prebrano krvi. 

13 Toda ob tem bi me radi vprašali: Ja, ali pa sploh lahko te živalce toliko opravijo? 

14 In jaz vam pravim na to: O ja, Moji dragi! Kajti glejte, ena edina muha obrne v sebi toliko pritrdilne 

elektrike, da - če bi le-to lahko zbrali v eno posodo - bi bila dovolj močna, da bi v trenutku spremenila v 

prah desetkrat večjo goro, kot je vaš Schlossberg, - prav tako kot bi s količino zraka, ki ga človek v enem 

dnevu vdihne in izdihne, če bi se vžgal, lahko uničil celo Evropo tako, da bi popolnoma izgubila svojo 

sedanjo podobo, da potem nihče več ne bi mogel prepoznati, ali je sploh bila, in kakršna je sedaj, dobro 

obljudena in rodovitna dežela. 

15 Da pa vam to ne bi zvenelo preveč neverjetno, vas opozarjam na neznaten vzrok (gledano z 

naravnega vidika) velikega potresa, ki so ga občutili na vsej zemeljski polobli in še prek nje. Vidite, ta 

vzrok je bil v tisoč kubičnih čevljih zaprtega zraka, ki se je zaradi znanih zunanjih tlačnih razmer vžgal! 

16 Sedaj pa si mislite, da en človek s štirikratnim vdihom porabi oziroma spremeni in zamenja en kubični 

čevelj zraka, mislite si, kolikokrat človek zajame zrak čez dan in strmeli boste nad prostornino zraka, ki 

ga je en sam človek čez dan - ali določneje povedano - v štiriindvajsetih urah porabil oziroma spremenil. 

Če vse to po prej povedanem samo malo presodite, potem vam gotovo ne bo zvenelo preveč čudežno, 

da sem prej omenil, da bi lahko zrak, ki ga v enem dnevu en človek vdihne in izdihne, uničil vso Evropo. 

17 Torej se tudi ne smete čuditi temu, kar sem vam povedal o elektriki, ki jo muha obrne v enem dnevu. 

In če že ena muha toliko opravi, kaj vse jih bo opravilo šele toliko milijonov in milijonov?! 

18 No, otročiči moji, ali ni čudež to, da s tako neznansko majhnimi dninarji varujem vso Zemljo pred 

nenadnim propadom?! 

19 Vendar vse to je samo majhen stranski namen te živalce in še sploh ni največji čudež. Toda samo 

potrpite, glavne stvari šele pridejo, - in tako naj bo spet dovolj za danes. 
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