
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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"SKRIVNOSTI ŽIVLJENJA" 
 

ŠTIRI STVARITVENA OBDOBJA SVETOV IN ZEMELJ 
 

Ker se vse, kar jaz naredim, dogaja v skladu z enim in istim temeljnim vodilom, ki je kot ustvarjalno 

dejanje določeno, da proizvaja nekaj koristnega in se mora glede na ta osnovna vodila vse razvijati v 

zaporednih korakih, se izpopolnjevati in se vrniti nazaj k Meni, obstaja tudi v tem pogledu najglobja 

povezava med predhodnima sestavkoma in tem, v katerem vam bom ponovno pokazal kar je bilo 

najprej v štirih obdobjih človeškega življenja prikazano in ponovljeno v štirih letnih časih ali v obdobjih 

razvoja in zorenja. Tukaj je to doseženo samo v večji razsežnosti in ob pretoku eonov in eonov časa, 

predno je lahko prišlo do predhodno omenjenih stopenj. 

Začel sem z onima dvema stavkoma, zato ker sta vam bližja in bolj razumljiva; tako boste lažje stopili v 

to tretjo zadevo in jo tako bolje obvladali. 

Pri otroštvu ste videli, kako se nekoč duhovno - razumsko življenje razvije v velike stvari in kako pozimi 

pod odejo snega vse, kar živi in životari, čaka svojo odrešitev, tako je tudi v brezkončnem svetu bilo 

nekoč vse pomešano in je v nedejavnem stanju mirno čakalo Mojo mogočno Besedo, da vse zbudi iz 

spanja v delovanje. 

Moje stvaritvene ideje in misli so bile tiste, ki so, izhajajoč iz najpreprostejšega, položile spet v vsako 

preprosto stvar sposobnost, da iz sebe porodi nešteto sebi podobnih, kar je dalo prvo spodbudo 

neskončni eterični masi, kjer je doslej vse bivalo skupaj v miru, brez želje, da bi se med seboj privlačilo 

ali odbijalo; in ko je Moja volja dala prvo spodbudo, se je tako začelo nastajanje, združevanje istovrstnih 

in odbijanje tujevrstnih. 

Posamezni deli, ki so jih poganjale duhovne sile, so se ločili ali združevali glede na red, ki je ustrezal 

Mojim zakonom. 

Tako je začelo življenje, izoblikovanje; kar je doslej še vedno razpršeno, brez omejene teže, dolžine in 

globine počivalo v etru, je začelo dobivati obliko, svojo zgradbo. Tudi tukaj se je začel ustrezen potek 

otroštva ali borba elementov pod snežno odejo takoj, ko je prvi žarek duhovne vzpodbude  prebudil 

otrokovo dušo, ali ko je prvi žarek življenje dajajočega in ogrevajočega sonca razbil ledeno skorjo snega, 

pod katero je na miljone uklonjenih življenj čakalo na svojo odrešitev. 

Velika pomlad kozmičnega nastajanja se je pričela in svetovi, lupinaste oble in sonca so vstopila v 

mladeniško dobo, kjer ni bilo še vse ločeno, kjer so še procesi vrenja ali fermentacije svoje nemirne dele 

izvrgli iz glavnega ali središčnega sonca, ki so po dolgem poteku razdeljevanja in ločevanja še manjših 

posameznih delov postali zemlje, ki so krožile podobno kot otroci okoli njih. 

Povedano v prispodobi, so morala kozmična sonca v svoji gromozanski velikosti, doživljati pravo 

mladeniško stopnjo. Svojo razvojno pot so morala nadaljevati, nikakor ne mirno, temveč s silovitimi 



motnjami, preživeti pretrese v svoji notranjosti in na svoji površini, kar jih je vedno spremenilo na zunaj 

in na znotraj, kakor je to pri mladostniku, ko mu močne strasti v njegovi mladostniški naravi pustijo 

duhovne sledi v notranjem značaju in fizične sledi na njegovi zunanji pojavi. 

Tako se je borba nadaljevala z uničenjem mnogih stvari, ki so nastale, in z njihovo obnovo na višji stopnji, 

vse sileč naprej, dokler ni končno bilo vzpostavljeno ravnotežje med notranjostjo in zunanjostjo. Večja 

in manjša sonca in njihove zemlje so stopala v odraslo starost, kjer se je njihovo življenje nadaljevalo v 

bolj urejenem poteku in siloviti pretresi in uničenja so morala postopoma dati prostor uzakonjenemu 

redu, in od tam je, vedno noseč v sebi stremljenje k popolnosti, vse duhovno, vezano v materiji, 

postopoma v svetovih in soncih spreminjalo obliko in zunanji izgled in tako preko milijonov stopenj 

prispelo k svojemu duhovno višjemu cilju. 

Po tej poti bodo tudi svetovi, sonca in zemlje po eonih časa stopili v zrelo starost, kjer bo večina 

življenjske sile potrošena in preoblikovana v duhovne elemente in materija, spremenjena podobno kot 

pri drevesu, kjer njegovo ogrodje - brez listov in sadežev, pri človeku ponošeno telo, ne more več služiti 

svoji napredujoči duši kot bivališče in orodje, kjer je tog materijal samo ovira očiščenemu duhu. 

Tako stojijo stvari pri svetovih, soncih in zemljah. Ko bodo nekoč pospešili svoje delovanje do te mere, 

da bo v njihovem zunanjem plašču porabljeno vse in bo preostal samo veliki in mogočni nagon v 

notranjosti, ki še bolj preganja k napredovanju, potem bo tudi ta notranji duhovni kompleks (sklop, 

skupek) velikih svetov, podobno kakor duša pri človeku, razpočil tedaj neuporabno lupino, ki ji je doslej 

služila kot prevleka in in kot organ delovanja; in iz tega bo osnovan poduhovljen in izpopolnjen višji 

sistem svetov, sonc in zemelj. Sedanje stvarstvo bo v primerjavi s prihodnjim takšno, kakor je žlindra v 

primerjavi z železom, ki je le-to izločilo, ker ta ni več za nobeno rabo kar se tiče železa in njegove 

uporabe. 

To so torej velika obdobja stvarstva, kakor se odvijajo od večnosti sem v neskončnem prostoru, in to 

bodo, zvesto svojemu namenu, izpeljali po eonih časa v razponu, o katerem vi nimate nobenega števila 

in si tudi niste zmožni predstavljati tega časa, v katerem se bo izpolnila Moja volja. 

Sedanje materialno stvarstvo bo nasledilo duhovno, tako kakor človekovemu zemeljskemu življenju sledi 

duhovno, kjer bodo tudi proizvodi in živa bitja po takšni spremembi imela svoj obstoj, ustrezno s svetom 

zgrajenim na višji stopnji. 

Sedaj vam bom pokazal še drugo, še višjo duhovno lestvico, od predhodnih, in ta lestvica Duhovnega in 

Najvišjega  do Mene se imenuje: 

ŽIVLJENJE DUHA, ŽIVLJENJE DUŠE, ANGELSKO IN BOŽJE ŽIVLJENJE 
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