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MUHA KOT REŠITELJICA ČLOVEKOVEGA ŽIVLJENJA 
 

1 Tako srno torej videli, kako ta živalca po svojem namenu ustreza negativnemu polu. Toda to, kar nam 

je že znano, ni izključno negativni namen te živalce, temveč je tu še množica stranskih namenov, tako 

kot moder gospodar svojim delavcem ne določi ene same naloge, ki jo morajo opraviti, temveč naloži 

vsakemu poleg glavnega dela še vsakovrstna majhna koristna stranska opravila, da ne bi bil noben 

delavčev gib nekoristen. In tako bomo prej, preden preidemo na drugi glavni del opravila te živalce, 

spoznali še nekaj njenih stranskih opravil. 

2 Vidite, Moji ljubi mali, poleti vam bo pogosto prav hudo nadležno, če bo v sobi letalo naokrog veliko 

muh in vas nadlegovalo, posebno če bodo postajale hudo vsiljive. Toda zaradi tega ne sme nihče teh 

živali grajati; kajti ravno ob takšnih dnevih opravljajo zelo pomembno majhno stransko službo, in sicer 

zelo koristno ljudem, pa tudi domačim živalim, ki jih človek uporablja v svojo korist. Gotovo bi že radi 

vedeli, kakšna je ta koristna stranska služba? Toda samo malo potrpljenja, prej je potrebna še majhna 

opomba, potem pa boste takoj zvedeli! 

3 Vidite, Moji ljubi otročiči, ob takšnem zelo vročem poletnem dnevu, posebno tedaj ko je živo srebro 

zelo nizko v tako imenovani vremenski cevi (barometer op.prev.), se iz nizko stoječega etra porodi 

nešteto milijard atomskih živalic v atmosferski zrak in zaradi teh je zrak neredko tako modrikasto 

zgoščen, da težko razločite celo pokrajine, ki so oddaljene samo nekaj ur. 

4 Če tu zajamete sapo, jih pride ob takšni priložnosti v vas zmeraj več trilijonov. Čeprav so te živalce tako 

majhne, da jih tisoč milijonov na kupu še sploh ne bi opazili, pa je vsota več deciljonov, ki jih včasih v 

enem takšnem dnevu vdihne človek, vendarle že nekaj pomembnega in bi lahko zadostovala - ker so te 

živalce telesnemu življenju zelo nevarne, da bi bil človek naenkrat ob naravno življenje. Kajti naravnemu 

življenju škodljiva snov teh živalic je skoraj tisto, kar je pri nas najpopolnejša tako imenovana pruska 

kislina. 

5 No, to sedaj vemo; kaj pa ima tu opraviti muha, tega še ne vemo. Ravno to pa je že prej omenjeno 

stransko opravilo teh živalic, za katero boste sedaj takoj po tem uvodu zvedeli. 

6 Vidite, tisti del atomskih eteričnih živalic, ki jih človek vdihne, njegovemu zdravju ni ravno 

najnevarnejši, saj ga takoj željno sprejme kri, ki je v tem času že tako revna potrebnega kisika. 

Popolnoma drugače pa je s tistim delom, ki sede na zunanjo kožo in predvsem na tista mesta, kjer so 

pore najbolj odprte. 

7 Če tukaj te živalce prodrejo, zavzamejo proti tistim,ki jih je sprejela kri, pozitiven značaj. Dokler ta 

zunanji pol ne prevlada nad notranjim, tako dolgo tudi ni nevarnosti, kakršna je na primer pri srednji 

temperaturi. Če pa prevlada ta zunanji pol nad notranjim samo za milijoninko, potem je to že največja 

nevarnost za življenje, saj bi se ob tej priložnosti lahko spremenil pol v človeku; to bi bilo prav tako, kot 

če bi se nekdo zabodel z iglo, ki bi jo prej potopil v najgostejšo prusko kislino. 



8 Če pa bi zunanji pozitivni pol naenkrat prevladal nad notranjim negativnim le za stotinko, bi se začelo 

vidno ‐ električno praznjenje, in to bi človeka v nekaj trenutkih tako uničilo, da od vsega njegovega telesa 

ne bi ostalo drugega kot pol pesti smrdečega pepela. 

9 Kar zadeva prvi primer, si poglejte kužne bolezni; te niso nič drugega kot takšne posledice. Kar pa 

zadeva drugi primer, pa ta nastopi seveda veliko bolj poredko, toda popolnoma nezaslišani pa takšni 

tako imenovani samovžigi, vendarle niso, posebno v južnih deželah. 

10 Zdaj ko to vemo, pa se ozrimo na naše male domače delavke in jih opazujmo, kaj tu počno. 

11 Vidite, naša muha ima tudi par oči, ki so pri tej živalci tako velike, da zavzemajo skoraj sedmino vsega 

njenega bitja. Vsako oko zase pa ni posamezno, temveč je sestavljeno iz več kot tisoč majhnih oči. Te so 

razvrščene kot celice čebeljega satovja in se stekajo, vsako zase stožčasto koničasto, v skupno vidno 

točko; in tako rabijo živalci kot za vas nedoumljivo močno povečujoči mikroskop; zato lahko ta živalca 

vidi celo vsako posamezno prej omenjeno atomsko živalco. 

12 Poleg tega pa je tudi njihov želodec tako prirejen, da jim ravno te živalce dajejo glavno hrano. Če 

potem ena ali druga muha na človekovi koži opazi cel kup prej omenjenih atomskih živalic, takoj odleti 

tja in ne odneha prej, dokler ne izčrpa svoje najdbe. 

13 Poleg oči pa ima ta živalca še par majhnih tipalk, ki ji rabijo namesto nosu; in ker lahko uporablja oči 

samo na kratke razdalje, ji te tipalke rabijo pogosto za zelo velike razdalje, ja: Povem vam: So nekatere 

muhe, ki s pomočjo teh tipalk na več ur daleč zavohajo hrano, ki jim dobro tekne. 

14 Vidite, moji ljubljeni otročiči, že spet imamo čudež te živalce ali omenjeni stranski namen njenega 

obstoja. 

15 Ali ne opravlja ta živalca koristne službe? Povem vam, to si lahko dobro zapomnite: Če na kakšnem 

kraju, posebno poleti, naenkrat ta živalca izgine, potem je to zanesljivo znamenje, da tedaj nisem več 

daleč s svojo kaznovalno šibo! 

16 Podobno kot to stransko nalogo, ki je zdaj dobro pojasnjena, opravlja ta živalca še več takšnih zelo 

koristnih nalog. 

17 Če bi hoteli spoznati vse skupaj, bi vam moral o tem narekovati več let; lahko pa sprejmete kot 

zanesljivo, da vse, kar je, in tako gotovo tudi muha, ne obstaja za en sam namen, temveč za tisoče 

dobrih namenov. 

18 Da ne bomo naših stvari preveč na dolgo razlagali, bom, preden preidemo k pozitivnemu polu te 

živalce,pojasnil samo še dve takšni koristni stranski nalogi, da se bo potrdilo to moje oznanilo. - In tako 

naj bo spet za danes dovolj. 
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