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SKRIVNOSTI ŽIVLJENJA 
 

»RAST I« 
 

Že kar nekaj časa nazaj, si želel tako pomen te besede, kakor tudi dejanski pojem rasti, pojasniti tvojem 

prijateljem in sestram. Vendar si kmalu izgubil tok misli, da bi to temo pogovora izpeljal v korist tvojih 

bratov. 

No, sedaj ti bom Jaz razložil tako to besedo, kakor tudi proces rasti v duhovnem in materialnem pogledu, 

ter s tem pojasnilom dodal naslednjo opeko v veliko zgradbo duhovnega spoznanja. Na ta način boste 

znova spoznali, koliko vam je še nepoznanega in koliko, če bi opazovali samo posamezne pojave v 

naravi, bi še vedno moralo biti raztolmačeno o stvareh, ki nikakor ne terjajo vaše pozornosti, ker jih 

opazujete prav vsak dan. 

Ponovno začenjamo s samim pomenom besed, čisto preprosto vprašujemo: Kaj pravzaprav pomeni 

»rasti«? 

Rast pomeni večati se, in večati se pomeni: k obstoječemu nekaj dodati, s čemer potem v materialnem 

svetu predmet pridobi na obsegu (in teži), izboljša pa se mu tudi njegova duhovna kvaliteta. 

No, okoli vas vidite, kako je vse sredi procesa rasti. Dokler ste mladi, lahko po vaši obleki opazujete rast 

in večanje celo vašega lastnega telesa. Toda še vedno ne razumete dejanske »rasti« okoli vas in v vas 

samih. A vas tudi prav malo zanima, ker ste navajeni, da vsakodnevno vidite to dogajanje v naravi. A če 

bi poznali celoten proces, ki se odvija med rastjo samo ene travne bilke, bi kmalu spoznali, da se za 

rastjo skriva mnogo več, kot je zmožen doumeti vaš navaden posvetni razum. 

Celo vaši znanstveniki vam ne morejo prav veliko povedati o procesu rasti. Tudi oni, kljub vsem 

tehničnim sredstvom, ne morejo razumeti duhovnega ustroja, ki je osnova rasti vsakega predmeta ali 

bitja, še posebno, ker med rastjo ali »večanjem« lahko istočasno opazijo tudi »upadanje teže«. To 

upadanje postane s staranjem postopoma prevladujoče in povzroči smrt »telesnega življenja« ali 

preobrazbo v nekaj drugega. 

Da bi vam Jaz podal vsaj približno predstavo o tem, kaj se dogaja o rasti nekega predmeta, bodisi živega 

ali neživega, vam moram namesto vas najprej odgovoriti na vprašanje: »Kaj natančno spodbuja vsak 

predmet, da hoče in mora rasti?« 

Glejte, tukaj bodo učenjaki ali naravoslovci takoj pripravljeni postreči z odgovorom, ki se bo glasil takole: 

»Zakon narave je tisti, ki želi vse ustvarjeno do točke njegove najvišje razvitosti!« 

No, vsakdo se lahko zadovolji z »zakonom narave«, če mu to odgovarja. Kdor pa se želi duhovno 

razvijati, kdor se trudi prisluhniti in raziskati duhovne skrivnosti materije, kako se skrivnostno, sprva 

duhovno, nato telesno, v majhnih, za vas nevidnih celicah, žilah in bitjih stke skupaj v pratemelj življenja, 

Moj lastni Jaz v delčkih, ta pa ni zadovoljen z »naravnim zakonom« kot odgovorom. Kajti njegovo znanje 



zahteva bolj zanesljive dokaze, da sem tako v najmanjšem, kakor tudi v največjem, Jaz, Stvarnik in Oče 

vsega ustvarjenega, vedno Isti, in da povsod pustim delovati Mojo glavno lastnost, Ljubezen Samo. In 

prav takšnim znanja željnim ljudem, ki vsepovsod iščejo Mene, želijo v vsem prepoznati le mene, prav 

zanje naj ta beseda znova služi kot spodbuda, da ne bodo opustili svojih naporov, da bi tudi v 

najmanjšem znova poiskali Mene, Največjega, da bi se Ga tako še bolj naučili razumevati in ljubiti. 

Glejte tudi takšni znanstveniki, kakršne sem pravkar opisal, so tudi na poti, da postanejo »Moji otroci«. 

Kajti imajo namreč samo eno misel, ki jih spodbuja k iskanju, namreč da spoznajo Mene, Očeta, tako 

dobro, kot je le to mogoče. Zadnje bo tudi temeljiteje dvignjena tančica vsakodnevnega življenjskega 

procesa, da bi se potešilo njihovo hrepenenje in bi iz domnevanja, občutenja in raziskovanja zrasla 

duhovna gotovost. 

Glejte, v vsakem semenskem zrnu je skrito nagnjenje k razvoju, ki ga takoj po tem, ko so nastopili 

primerni pogoji za njegov razvoj, spodbuja k razvoju tistega, kar je bilo vanj položeno. Tako vpliva na 

njegovo spremembo oblike v drugačne žile in organe, pospešuje in tako dolgo nadaljuje, dokler je vse, 

kar je bilo skrito v semenskem zrnu, izšlo iz njega in od njegove preproste zgradbe kot takšne ni ostalo 

nič več. 

Kjer so prvi začetki, v mikroskopski celičnini semena, se odziva veliko življenjsko načelo vesolja in oblikuje 

celičnino v skladu z njenimi snovmi. Te, ponovno kombinirane z drugimi snovmi, otrdijo, se prilepijo 

druga na drugo ter tako oblikujejo eno celico za drugo, v katerih se potem po njihovem razvoju, znova 

pripravi tvorba drugih organov. 

Tako sta v prvih začetkih dejavna magnetizem in elektrika kot razvijalca toplote. Tadva s pomočjo 

toplote razgrajujeta druge snovi, jih razkrajata in z razkrojem tujega utemeljujeta razvoj svojega 

lastnega. 

Najprej je tam duhovni nagon, ki prežema celotno stvarstvo in izgrajuje Moj lastni Jaz. Ta spodbuda, 

večno neskončna kot Jaz Sam, želi zgolj iz stopnje v stopnjo izpopolnjevati in dopolnjevati, kar uteleša 

duhovno najbolj fino »tekočino« v sokovih. Te tekočine kot takšne pa so ponovno samo najmanjše 

kroglice, katere obkroža tanka membrana. Te kot telesni deli vsebujejo prva začetna načela večnega 

življenja, ki, bolj kot to spreminjanje oblike napreduje, iz stopnje v stopnjo dosegajo večjo gostoto. Tako 

šele po mnogokratnih spremembah oblike postanejo vidni vam ljudem z vašimi instrumenti. 

In tako se ta proces nenehno nadaljuje v vsem. Vsepovsod se celičnine širijo, pri čemer oddajajo nekaj 

svoje snovi, ko je več ne potrebujejo za ohranjanje lastnega življenja, in neprestano vpijajo nove snovi. 

Te se jim v vsakem majhnem neskončnem delčku časa dovajajo, deloma za lastno, deloma pa za drugo 

življenje. 

Tako se tisto, kar je za vas nevidno, nezaznavno in nemerljivo, utelesi v gosto maso, in s toploto 

vzpodbujeno k delovanju, postane navidezno tekoče. Potem se za krajši ali daljši čas postopoma 

ponovno zgosti v skladu s potrebo po vezanju, dokler ni dosežena naslednja stopnja, kjer morajo te 

začetne celice napraviti prostor drugim, bolj zapletenim. 

Potemtakem je ta proces, ki se neustavljivo in enakomerno odvija v celotnem duhovnem in posvetnem 

kraljestvu, prvi iniciator vsega ustvarjenega, ki ga vodi k njegovemu cilju. In tako je to nagnjenje tisto, 

kar vi imenujete »rast«, Jaz pa jo imenujem »duhovno življenje«, ki se sredi navidezno togega čvrsto 

oklepa duhovne, večne zamisli blagoslavljajočega Stvarnika in Očeta. S tem tvori verigo, izšlo iz prve 

misli ali predstave kot sestavni del Mojega Jaza, ki nosi v sebi večnost, neuničljivost, neskončnost. Tako 

najbolj primerno dokazuje, da celo v najtršem kamnu, kakor tudi v zadnjem duhovnem angelu, vlada 

ista moč, isto načelo. V materialnem kraljestvu ta moč privlači enako k enakemu in, sledeča enakemu 

načelu, tudi v duhovnem kraljestvu stremi k izenačitvi vsega, da bi tudi iz vsega materialno 

ustvarjenega, izšlo nekaj, kar je povezano z duhovnim. Nato se to vedno bolj in bolj napredujoče, 



čistejše, bolj prefinjeno, bolj požlahtnjeno in lepo, približuje k svojemu Izvoru, kot popolno pa lahko 

ponovno doseže svoj cilj, od koder je bilo pred milijoni let poslano kot en samcat žarek svetlobe v širne 

prostore stvarstva. 

Glejte, vi toga, klico neskončnosti vsebujoča bitja, vsak dan sonce kot nosilec življenja vzide nad vašimi 

glavami, vam prinaša življenje, svetlobo in toploto. Toda vi se brezbrižno sprehajate pod njim. Nihče niti 

za trenutek ne pomisli, kaj žarek svetlobe, ki pade na vašo prst, tam lahko povzroči. Nihče ne dojame, 

koliko Božanske življenjske sile, koliko duhovnega materiala v tem samcatem žarku svetlobe, poslanim 

iz oddaljenosti milijonov kilometrov, v atmosfersko ovojnico nekega drugega telesa, pride od tamkaj 

odbito k vam. Tukaj spodbuja nove kemične spojine, spodbuja vse k dejavnosti, da bi vse izpolnilo svoj 

namen, da bi vse uspevalo, raslo, naraščalo tako, kot sem si to zamislil in že zdavnaj vnaprej določil Jaz, 

v Svoji neskončni ljubezni. 

In prav takšen žarek svetlobe, posojen soncu od nekega drugega sonca, tudi ni lastnina tega slednjega. 

Kajti tudi temu so ga dali drugi, še večji svetovi, kjer se medsebojno učinkovanje potem nadaljuje do 

meja materialnega sveta. Prav zaradi tega se je moral glavni dejavnik življenja podvreči natanko tolikim 

spremembam oblike v duhovnem svetu, kolikor jih ob vstopu v materialno življenje še čaka nanj. 

Iz Mene izhaja žarek duhovne svetlobe, ki prežema celotni duhovni svet, ga nasičuje, poživlja in 

izpopolnjuje. Nato gre v materialni svet, od sonca do sonca, od planeta do planeta, od kometa do 

kometa, kjer z razkrojem ter spremembo oblike povsod ponovno porodi novo življenje.  Končno se v 

notranjosti svetov, zavoljo izpopolnitve njihovih lastnih mas, materializiran kot navidezno mrtev kamen, 

z razpadanjem prečiščen, ponovno postopoma vzdigne po celotni lestvici rastlin, živali in človeškega 

rodu. Nazadnje, v starosti, v času preoblikovanja in prehoda, njegova materija razpade, in kar v njej ne 

more razpasti, bo šele nato naprej duhovno izpopolnjeno. 

Tako travna bilka vsrka vase tisto, kar je sonce s svojo svetlobo in toploto v le-tej pripravilo zanjo; bilka 

se tako razvija, raste in izpopolnjuje svoj namen, da bi kasneje vsebovala tiste elemente in hranilne 

snovi, ki so uporabne za druge organizme. 

Izhajajoč iz prvega semena, se v njenih koreninah vrši prvi proces, ki se potem kaže v dvojnem 

prizadevanju: vsrkavanju od spodaj in vpijanju od zgoraj. 

Tako travna bilka, za milijone ljudi nepomembna stvar, stoji med dvema svetovoma, med svetom njene 

prsti, na katere raste, in svetom polnim duhovnim vplivov. Ti, prihajajoči od daleč, morajo v njej 

dopolniti, kar od spodaj navzgor ni mogoče. Tako raste travna bilka, tako raste vsaka ustvarjena stvar, 

vsaka žival in vsak človek! 

In kar vidite tukaj v tem materialnem, je v vsakem posameznem življenju isto Duhovno. Duhovno 

življenje vsake živali je določeno, prvič, za njen lastni razvoj, drugič, za nastanek drugih življenj. Kar 

naprej, od stopnje do stopnje, si napredujoče sledijo duhovni razvoji, duhovne zmožnosti, dokler v 

človeku ne stopi še bolj v ospredje drugačna duhovna usoda. Kajti človeku so dane tudi zmožnosti, ki so 

vsem ostalim ustvarjenim bitjem dane le v majhni količini, namreč zmožnosti sporočanja. Tako lahko 

drug drugemu z  dobro artikuliranimi besedami pove, kakšen vtis nanj napravi obkrožujoča narava ter 

kakšne vtise in občutke ta vzbuja v njegovem srcu. 

To je jezik, sporočanje, dasiravno sta še omejena. Kajti obstajajo še drugačna sporočanja, ki lahko daleč 

bolje in veliko lažje izrazijo tisto, kar duša lahko čuti v najbolj vzvišenih trenutkih, kakor to lahko naredi 

vaš zemeljski jezik z besedami. Vendar nikakor ni lahko to narediti razumljivo, ker vi ljudje lahko 

razmišljate le na človeški način. 

Prav zaradi tega, ker se pri človeku vrivanje vanj, odraža pogosteje in močneje kot pri vseh živalih, mu 

je bila naložena dolžnost, da te vtise koristno uporabi in se naredi vrednega svoje duhovne domovine! 



Prav zaradi tega ker sije nanj duhovna svetloba duhovnega sonca, človek mora in tudi naj raste in se 

razvija duhovno, da se naredi vrednega svojega Stvarnika, ki ga je postavil v sredino čudežev kot največji 

čudež. Zavedati naj se začne svojega položaja, vpliva materialne sončne svetlobe in tudi duhovne, 

silovitejše, da bi lahko rastel in se izpopolnil ter se naredil vrednega. Dokler se mu ne približa velika 

transformacija, duhovna preobrazba in ločitev fizičnega telesa, da si lahko potem oprta duhovno telo, 

ki mu bo stkano iz materialnega zemeljskega telesa in naj mu že med njegovim življenjem služi kot 

pokrivalo. Bolj kot je le-to fino, lažje vanj prodrejo veliki žarki duhovnega sonca, da kakor v travnati bilki, 

tudi v človeku prebudijo, kar je speče v njem. Tako bo, vpijajoč nad njim razprostrto morje luči, postal 

resnični prebivalec duhovnega kraljestva, kjer se bo, tako kot se roža na polju veselo obrača k soncu, 

tudi on lahko obračal edino k velikemu soncu v duhovnem kraljestvu, k Meni, da bi z velikimi požirki 

vsrkal tisto, kar je bilo zanj nemogoče, dokler je še bil v zemeljskem telesu. 

Tako naj človek potem duhovno raste, se duhovno razvija in postane prebivalec duhovnega kraljestva 

in otrok Stvarnika v čigar hiši ne zaide nobeno sonce več, temveč večno sveti luč resnice! 

Torej bolj pozorno opazujte svet, ki vas obkroža.  Prebudite vaše duhovno razumevanje v materialnem 

stvarstvu je skritega še mnogo Duhovnega; vendar to lahko opazi samo nekdo z jasnim vidom, ne pa 

slepa oseba. 

Jaz sem vseviden. Če želite postati Moji otroci, morate tudi vi imeti bolj prediren pogled in, daleč nad 

materijo in njenim trajanjem, pred vašimi očmi jasno videti dejansko temeljno kal vsega Bitja, dejanski 

končni cilj celotnega vesolja. Samo takrat je ob vaši telesni rasti, vaši telesni popolnosti in ob vašem 

zemeljskem poslanstvu, mogoče doseči tudi duhovno rast, duhovno uspevanje in duhovna nebesa polna 

blaženosti.  Ta nebesa naj, najprej v vaši lastni najgloblji notranjosti, nato razširjajoča se okoli vas, 

segajo vse do Mene, kjer boste v vsem spoznali večno ljubečega Očeta. Vendar je ta Oče prihranil 

največje duhovne radosti samo tistim, ki so se tudi v svojih srcih pripravili, da le-to prenesejo in 

dojamejo! – 

Na ta način, Moji otroci, rastite v spoznanju, v pogledu v Moje materialno stvarstvo. Ne izgubljajte se 

zaman v praznih zemeljskih stvareh, ki so samo kratkega trajanja, temveč iščite Neuničljivo, Večno, 

iščite Mene! S to zamenjavo med materialnim in Duhovnim ne boste ničesar izgubili, temveč boste edino 

pridobili ali »rastli« tako, kakor želim Jaz, da se razume rast, tako materialno kot duhovno!   Amen! 
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