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"SKRIVNOSTI ŽIVLJENJA" 
 

»Besede racionalistu I« 
 

Tvoj brat M. je prosil za odgovor na vprašanje v imenu svojega prijatelja, ki, obdarjen zgolj s svetlobo 

razuma, skuša pojasniti celotno stvarstvo, vključno s pripadajočima »Zakaj« in »Kaj«, potem ko je 

zavrgel čustveno ali srčno ali najbolj notranje duhovno življenje in kljub vsemu iskanju in tuhtanju ne 

more priti do ničesar zadovoljivega. 

No, poskušal bom ponuditi primerno hrano in blažilo duši, ki, čeprav je lačna in žejna še ne ve, katera 

hrana ali pijača zares lahko poteši njeno lakoto in žejo. Ali jo bo ta duša sprejela in kako jo bo duhovno 

prebavila, bomo videli v nadaljevanju. 

Tvoj brat M. se prav dobro zaveda, da so človeške teorije nezadostne, da bi prinesle resnično tolažbo 

in mir njegovemu prijatelju. Kajti takšna teorija bi vselej bila le iz nasprotujočih razumskih razlogov 

zmašen sistem, kjer ima konec koncev, gledano iz Mojega stališča, eno prav tako malo trdnosti in 

čvrstosti, kakor drugo. Zato se je obrnil Name z najbolj iskreno prošnjo, da bi se tudi temu prijatelju 

dala spokoj in mir, ki ju sam v tako bogati meri uživa ob prebiranju in izpopolnjevanju Moje (nove) 

besede. 

Torej bom poskusil, tako kot mama, ki ponudi prsi pravkar rojenemu otroku, ponuditi tudi tej 

izgubljeni, toda dobremu naklonjeni duši, prvo duhovno hrano. Tudi novorojeni otroci pogosto 

zavračajo materine prsi. Poglejmo sedaj, kako bo tvojemu prijatelju všeč ta nova hrana, ki povrhu tega 

prihaja iz rok, ki so mu popolnoma nepoznane!  

V začetku ne bo ustrezalo načinu mišljenja tega prijatelja tvojega brata, da se Bog, Stvarnik, Oče vseh 

ustvarjenih bitij, razodeva človeškemu bitju preko drugega človeka ter ga poskuša duhovno poučiti in 

izboljšati. Kajti on bo najbrž odgovoril: »To je nemogoče! Kako se lahko in se hoče Bog, če 

predpostavimo da On obstaja, v Njegovi neskončni veličini ukvarjati z nami črvi? Kako naj bo Njemu, 

Vsemogočnemu, pomembno to, kako ta ali oni človek misli in ali ima duhovnost ali pa je večno 

izgubljen? Saj vendar celotno stvarstvo in vse, kar je vidno, v vsakem trenutku dokazuje, da Mu 

uničenje enega samega življenja, celo tisočih ni mar!  

In ta Bog, ki ga vi neumni in lahkoverni ljudje častite, naj bi se spustil navzdol, da bi na tem zrncu 

peska, zemlji, poučil še tisoč in tisočkrat manjšega črvička, ki životari na njej, človeka! Ne, to že meji na 

norost ali gromozanski nesmisel!« 

Tako, Moj otrok, bržkone razmišlja tvoj prijatelj, in glej, iz njegovega sedanjega stališča ima prav. On 

lahko in mora tako misliti v skladu s tem, kar je vsrkal deloma iz svojih izkušenj in iz svojega pogleda 

na celotno stvarstvo, in deloma iz knjig, ki so mu prišle pod roke, in katerim edino popolnoma zaupa 

(knjige Darwina, itn.). 



Preden potemtakem lahko Jaz obravnavam enega samega izmed njegovih dvomov, mu moram 

najprej poskusiti razjasniti, da so takšna neobičajna razodetja mogoča. Pojavljajo se že od 

najzgodnejših časov, še vedno se lahko pojavljajo in so sedaj še bolj kot kadarkoli poprej podajana 

človeštvu. 

Prijatelj tvojega brata deli svoje življenje v čustveno in razumsko, pri čemer med njima dela veliko 

razliko. Sedaj ga Jaz želim vprašati le: ali si ni nikoli hotel ustvariti jasno predstavo, kaj je pravzaprav 

čustveno življenje in kaj razumsko življenje in od kod izvira prvo ali drugo?  Pri natančnem opazovanju 

pravzaprav ne bo mogel dati zadovoljiv odgovor, ki bi lahko ovrgel kakršnokoli nasprotovanje. No 

dobro, torej bom najprej Sam postavljal vprašanja in nato tudi Sam odgovoril nanje. Saj je za Mene 

pomembno, da obrazložim Svoja stališča, ne da bi prevzel njegova, katera že davno poznam. 

»Kaj v resnici pomeni čustvo, kaj je čustveno življenje? Od kod izhaja in kam vodi? In ali se razlikuje od 

razumskega življenja?« 

Vsa ta vprašanja so dovolj pomembna, da jih je potrebno pojasniti, če človek želi na takšnih vprašanjih 

in pripadajočih odgovorih vsaj deloma graditi duhovno zgradbo ter nasploh zgradbo celotne 

neskončnosti, in sicer trdno in trajno, tako da je nebi mogel prevrniti noben sunek vetra, ki prihaja iz 

novo nastajajočih predstav tako imenovanih znanstvenikov. Sedaj pa preidimo k stvari!  

Kaj sploh pomeni: čustvo? To je bilo prvo vprašanje. In Jaz odgovarjam: »Čustvo je nekaj, kar čutimo« 

toda kaj pomeni: čutiti? Tukaj nastane težava, kajti med misliti in čutiti je ogromna razlika.  

S svojimi zunanjimi čutili človek občuti vse vtise, obdajajoče ga narave. S svojo notranjo čustveno 

zmožnostjo zaznava vplive duhovne narave, ki obstajajo ne glede na to, kako zelo jih z anika. 

V to skupino tudi spada glas vesti, ki v vašem jeziku (nemškem, Ur.) pomeni nekaj gotovega. Nekaj, 

kar navkljub vsem filozofskim in znanstvenim razpravam med znanstveniki in laiki, vendarle (vsakogar) 

zasleduje s svojimi lastnimi zaključki, ki se pogosto ne skladajo s tem, kar želijo znanstveniki vsiliti 

drugim, medtem ko si niti sami niso na jasnem o tem. 

To čustvo ali čustveno življenje potemtakem ni materialnega, temveč duhovnega izvora. To nas vodi k 

predpostavki, da poleg vseh vidnih in nevidnih naravnih elementov, obstaja tudi višja stopnja 

duhovnih stvari, ki so nevidne in neotipljive za vaše čute, kakor jih je tudi nemogoče kemično 

analizirati. Prisotne so v celoti in se jih občuti, toda ne da se jih videti ali slišati, ali celo zamisliti, kot  na 

primer občutek, ki prevzame vsakogar, ki posluša veličastno glasbo. Kaj lahko tedaj naredite človeška 

bitja; ali si lahko predstavljate en akord, ali celo čutite njegov vtis na vašo dušo?  

Potem, ko smo dognali, da čustvo in čustveno življenje obstajata , se mora seveda pojaviti naslednje 

vprašanje: »Od kod prihaja ta tok najbolj blaženih občutenj, ki jih je zmožno človeško srce? Kje je 

njegov začetek in kje njegov končni cilj ali vrhunec?« pravkar dokazano duhovno kraljestvo, ki je nad 

vso elementarno materijo, seveda mora biti bolj ali manj prisotno v vsej materiji, da bi se doseglo 

njeno trajanje. 

Ko ljudje podrejo drevo ali izpulijo rastlino, ali vedo, če drevo ali rastlina sploh kaj občuti med tem 

nasilnim dejanjem? Ne vedo! Toda z nevednostjo še ni dokazano, da drevo ali rastlina fizično ne 

občutita bolečine in duhovno ne smrti! Če vaši čuti nekaj ne zaznavajo, še ni dokaz, da to ne obstoja. 

To čustveno življenje je bržkone bolj ali manj prisotno v vsem ustvarjenem, v skladu z njihovo 

individualno bitnostjo. 

Sedaj je seveda popolnoma naravno vprašati: če glede na določene zakone občutek obstaja, kdo je 

osnoval te zakone, kdo jim je pokazal njihove določene jim meje, preko katerih ne morejo?  

Kjer so zakoni,, mora biti tudi Zakonodajalec, saj se elementi  in naravne sile ne razvijejo spontano. 

Kadar iz zakonov torej naravno sledi Zakonodajalec, je samo po sebi umevno, da mora ob najbolj 

modrih zakonih obstajati prav takšen moder Zakonodajalec, ki je vrhunec vse modrosti.  



Kolikor ste se doslej ljudje lahko naučili o naravi, ste lahko povsod, v velikem kot tudi v majhnem, 

prepoznali enako popolnost. Nikjer niste opazili mačehovsko obravnavanje; središčno sonce je prav 

tako popolno, kakor travna pršica. 

Kaj iz teh odkritij sledi? Iz njih izhaja veliki temeljni  zakon, da Zakonodajalcu in Ohranjevalcu vesolja 

od najbolj oddaljenega ozvezdja do najmanjše infuzorije na vaši zemlji ni nobena stvar bolj pomembna 

od druge, temveč se na svoji stopnji enako skrbno urejuje, ohranja in nadalje razvija zavoljo lastnega 

napredka. 

Če morate vse to domnevati samo iz vaših raziskovanj, iz tega seveda sledi, da, če je Stvarniku 

pomembna pršica, mu mora biti tudi človeški duh z vsemi njegovimi lastnosti prav tako pomemben in, 

če Stvarnik ne dopušča, da bi en sam samcat atom propadel ali zgnil, bo toliko manj imel človeško 

dušo ali celotne narode za izgubljene. 

Sedaj, ko so se ljudje s svojimi dobrimi in tudi slabimi lastnostmi ter njihovo popolnoma svobodno 

voljo že tako oddaljili od dejanskega cilja, za katerega jih je Stvarnik u stvaril, ali bi bilo prav za tega 

Boga ali Stvarnika nemogoče, da bi se zatekel k posebnim ukrepom in bi preko Svojega dotoka v srca 

posameznih prerokov ali medijev (kot pravite sedaj) poskušal pripeljati na pravo pot ostale izgubljene 

duhove in duše?! Tukaj smo končno prispeli do točke, kjer bi se lahko naš prijatelj morda sam prepričal 

o možnosti (čeprav samo v posebnih primerih) takšnega dotoka.  

Vendar se takšen pritok vrši edinole v organu, ki ustreza duhovnemu Dajalcu, in ta organ je narava 

srca, srce, ali občutenje. Edino to je kot najbolj pomembno, najvišje primerno za najbolj vzvišen 

razmah za Bogu podoben polet duha. 

Razum pripada svetu, njegovim potrebam in njegovim materialnim koristim. Čustvo je organ 

duhovnega življenja, ki se lahko na tem svetu  samo bežno okusi, tukaj ni trajno in v najboljšem 

primeru pusti nejasno slutnjo o duhovnem, višjem svetu. 

Moral sem poseči tako daleč nazaj, da sem temu prijatelju dal vsaj majhen namig, deloma pa sem mu 

dal tudi slutiti, kolikšna je milost za nekoga, kot  je on, da ga poučujem Jaz, Gospod vsega 

ustvarjenega. Ljubim ga, kakor vse Moje otroke, kakor vse ustvarjeno. Ne želim ničesar izgubiti in to 

velja tudi zanj, ki nikakor ni med najbolj neplemenitimi dušami, ki so bile postavljeno na to zemljo za 

kratek preizkusni čas. 

Tvoj prijatelj se v svojem pismu pritožuje tvojemu bratu o najrazličnejših neskladjih, katere opazi v 

stvarstvu, v človeškem življenju, prav zares povsod, kamorkoli upre svoj pogled, pri tem citira 

znanstvenike, ki Me obsojajo in govorijo o Mojih ureditvah podobno kot slepec o barvah. 

Moji dragi prijatelji! Že prej sem ti povedal: razum je namenjen sojenju posvetnih stvari, izumljanju 

strojev in odkritjem, da bi naredil vaše življenje bolj udobno, ali da bi dal temu ali onemu večjo moč za 

vladanje itn., toda karkoli že zakuhate z razumom, z njim ne morete dojeti Moje stvarstvo, njegov 

»zakaj tako in ne drugače«. Z občutenjem ga bržkone lahko slutite, ne pa tudi razumete. Dokler ne 

posredujem in vam dovolim vpogleda v Moje delovanje, tavate bolj  ali manj v temi. Toda takrat boste 

v Meni prej naleteli na ljubečega Očeta kakor pa na neizprosnega Boga, ki nikdar noče uničevati, 

temveč vedno izgrajevati in izbirati!  

Tvoj prijatelj nadalje pravi v svojem pismu, da mnogo pozornosti posveča izobrazbi nr avi, prav zares 

več, kot izobrazbi razuma (?). 

Na to moram pripomniti, da sem prav nasprotnega mnenja. V skoraj vseh izobraževalnih ustanovah se 

nrav, srce z njegovimi plemenitimi lastnostmi skoraj popolnoma zanemarja in se izobražuje edino 

posvetni razum. Zaradi tega je toliko hudobije med človeškimi bitji, ker imajo samo možgane in nič 

srca. Prav iz tega razloga dovoljujem bedo in nesrečo v človeški družbi, da bi prebudil v mladosti 



zanemarjene notranje občutke, in da bi se ponovno slišal notranji glas ter bi se človek s tem ponovno 

naučil dajati prednost duhovnemu pred posvetnim blagostanjem.  

Z besedo in nesrečo prebujam dremajoča srca; v svoji bedi potem iščejo Mene, ki so me v svojem 

udobnem življenju povsem pozabili in pogosto celo popolnoma zanikali.  

S tega vidika mora tvoj prijatelj gledati na zemeljsko življenje samo kot na prehodno obdobje in na 

enak način gledati na vsa trpljenja, ki pogosto izvabijo izdihljaje sočutja, in bo (podobno Mojim 

angelom in čistim duhovom) blagoslavljal tam, kjer sedaj želi prekleti. 

Le kaj bi bil človek, če ne bi na koncu imel lastnega srca, svojega notranjega življenja, kot zadnjega 

zatočišča pred vso svojo nesrečo? Razum z vsem svojim znanjem je mrzel; in kjer je mraz, tam ni 

življenja! 

Notranji občutki otoplijo. Kjer duhovni sončni žarki, znamenja Večne Ljubezni, preblisnejo izmučeno 

srce, tamkaj se zaneti ogenj zanosa. Tam človek užije višjo posvetitev v slutnjo svetlobe bolj vzvišenega 

in lepšega sveta, daleč nad tem zemeljskim življenjem, ki se le občasno svetlika s kozi pokrov krste. 

Kdo ni nikoli doživel takšne urice, ki mu jo je ponudilo razmišljanje o naravi ali o delih pravih pesnikov 

in skladateljev?! In kam vsi ti vzvišeni občutki pravzaprav vodijo? Prav gotovo ne k uničujočemu, 

strogo sodečemu Bogu, temveč k ljubečemu očetu in Ohranjevalcev vseh Svojih ustvarjenih bitij. 

Tudi v naravi videz vara, če človeško oko sodi uničenje ene živali od druge samo s človeškim umom, in 

to davljenje in morjenje s posvetno razumskim zapažanjem. 

Človeška bitja ponekod z usmiljenim srcem sodite uničevanje v naravi, katerega vidite in ki sem ga Jaz 

iz modrih razlogov določil tako in ne drugače. A kar se tiče vaše zabave, ali preganjanja časa, ki ga ne 

morete zapolniti z ničemer boljšim (ali si vsaj tako predstavljate), tedaj ne upo števate, kako iz 

dolgočasja prikrajšate nedolžne živali za njihova življenja zato, da bi zadovoljili svojo slo po ubijanju.  

Obsojate ptico, ki neusmiljeno požira žuželke, kar počne samo za ohranitev svojega lastnega življenja; 

tam vidite nepravičnega Boga. Kar pa se tiče vaše požrešnosti, kjer vse obstaja samo za vaš želodec in 

ko požirate ubijate veliko več, kakor mnoge živali, ne zaradi potrebe, temveč zaradi objestnosti in 

dolgočasja, imate vi slabotna bitja vaša dejanja za pravična, celo hvalevredna, medtem ko po drugi 

strani obtožujete ljubečega stvarnika tistega, kar je lahko bolj nujno za vaš obstoj, kot si lahko kdajkoli 

predstavljate! 

Potemtakem se, Moj dragi prijatelj, najprej nauči ljubiti in spoštovati Njega, ki te z vsakim utripom 

srca obdari s tisočimi milostmi. Nauči se razumeti jezik narave in potem v njej ne boš več videl toliko 

neskladij, kakor doslej! 

Bodite prepričani, svet je vedno enak; ljubeče srce vidi samo ljubezen, medtem ko zagrenjeno vidi 

samo sovraštvo in razkol! 

V svojih srcih ne vidite sveta, temveč samo njegov odsev; očistite ogledalo in odsev Mojega značaja, ki 

je vedno isti, pa se vam bo kmalu prikazal v večji čistosti! 

Berite Moje stare in Moje nove besede; v njih je mir in spokoj, ki ga zaman iščete v knjigah učenjakov.  

Večino učenjakov piše svoje knjige za dosego spokoja, ki ga njim samim primanjkuje, ali pa poskušajo 

drugim prenesti spokoj in jasno prepričanje o svetu, ki ga je njim na vseh področjih primanjkovalo. 

Uporabljajte svoj razum, za vaše zemeljsko življenje, toda že tukaj naj vaš razum spremlja ljubezen. 

Takrat boste v sebi postali mirnejši, naučili se boste bolje spoznati in ljubiti Boga, Stvarnika i n očeta, 

ter ne boste več smeli drugih niti pomilovati niti jim zavidati.  

Sledite Mojemu nasvetu in kmalu boste slišali ta glas, ki vam sedaj govori preko drugega človeka, v 

vas samih in dal vam bo mir, tolažbo in pravo sliko o svetu in njegovih življenjsk ih procesih! 

To vam je dano za vašo tolažbo. Cenim vas zato, ker poznam vaše srce; to samo potrebuje pravega 

vodiča, ki ga bo popeljal na pravo pot. Za sedaj bom Jaz Sam ta Vodnik. In tako sledite mojemu 



nasvetu in tega zagotovo nikoli ne boste obžalovali. Vse to vam pravim jaz, vaš najbolj milostni Oče! 

Amen 
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