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KAKO SE PONIŽAJO IN VZGAJAJO NARAVNI DUHOVI 
 

V zadnjem sporočilu ste slišali, da po končanem ujetništvu spet nastopi osvoboditev in da so duhovi, ki 

so bili prisiljeni razmišljati in mirovati, če so se res poboljšali, sprejeti med miroljubne duhove spodnje 

stopnje, ali da jim je odobreno novo obdobje svobode. Vidite, pri tem je treba posebno paziti na tole: 

Kam bodo potem poslani takšni svobodni, sami sebi prepuščeni duhovi? 

 

Vidite, ko se naravne duhovne potence spet raztopijo v tekočo vodo, se bodo ravno takšni osvobojeni 

duhovi tako rekoč prostovoljno povezali z vodo in potem morali potovati vse do morja. Mislili si boste: 

"Le zakaj?" 

 

Vidite, ravno iz istega vzroka, iz katerega naloži oblast na Zemlji nekomu, ki je povzročil škodo, ali je bil 

v trenutku, ko jo je hotel povzročiti, ujet, takšno poboljševalno kazen, da z njo popravi škodo in mora 

poleg tega za zlobo plačati še denar za pokoro ali kazen. 

 

Vidite, iz enakega vzroka morajo takšni duhovi v kraljestvu, kjer se vse to dogaja, veliko bolj natančno 

kot v materialnem svetu vsako povzročeno škodo - tudi tisto, ki so jo samo hoteli povzročiti - poravnati 

do zadnjega novčiča in se poleg tega za svojo zlobo primerno spokoriti; šele potem, če vse to natančno 

izpolnijo, so lahko sprejeti na prvo stopnjo duhovne popolnosti. 

 

Spet boste vprašali: "Kako pa lahko ti duhovi v morju popravijo škodo, ki so jo naredili ali vsaj hoteli 

narediti Zemlji v neki deželi, ki leži daleč od morja?" 

 

Seveda v svetnem morju bi to težko popravili, toda ker v duhu ne more nihče delati nekaj dobrega, če ni 

sam dober, pa ta pojav dokazuje, da se morajo duhovi v tem stanju najprej ponižati, šele potem 

postanejo sposobni namesto škode delati dobro; in ker sta torej morje in njegovo dno najgloblja dela 

Zemlje, morajo takšni visokoleteči herojski duhovi opraviti to poniževalno pot, da se sčasoma iz tega 

svojega ponižanja kot na novo rojeni in prerojeni lahko dvignejo v sfere koristnega delovanja. 

 

In zdaj vprašanje: Ali se takšni duhovi po opravljenem potovanju tudi res poboljšajo? 

 

Stopnje so različne: Nekateri se poboljšajo že na poti, potem se lahko oddaljijo s te mokre deželne ceste 

in se vrnejo; tam jih nato preiščejo, in jih, če v njih ne najdejo ničesar zlobnega več, tudi sprejmejo. 

Takšen izstop lahko opazite ob jutrih: iz potokov, rek in tokov se dvigajo bele meglice in te potem dvigne 



sonce s pomočjo naravnih potenc. V višjih plasteh duhovi kmalu izstopijo iz teh naravnih potenc in 

postanejo naravnemu očesu nevidni. 

 

Druga vrsta teh duhov pa so tisti, ki jo, polni jeze, prebujene ponoči, tako rekoč popihajo. Sprva so videti 

kot siva megla, ki skrita po gorskih jarkih, prepadih in razpokah čaka, da bi spet sodelovala pri 

naslednjem napadu. 

 

Tretja vrsta takšnih duhov sicer res odpotuje do morja, ko pa pridejo tja, se zberejo po različnih vrstah 

svoje zlobe in se lotijo morja; gorje mornarju, ki pade v njihove zračne roke! Če se mu vendarle posreči 

ostati živ, lahko potem pripoveduje čudežne stvari o najbolj uničujočih vrstah morskih viharjev. 

 

Če pa hočejo ti zlobni patroni narediti kakšno hudobijo, pošljejo pred tem navzgor enega ali dva rahlo 

izoblikovana oblačka, da bi vohunila nad morsko gladino - takšne oblačke izkušeni mornar pač zelo 

dobro pozna - in poizvedela, ali ni še kje kakšen miroljuben duh. Če kje opazi takšne miroljubne duhove, 

tedaj oblački naenkrat izginejo - in ob takih priložnostih nastane močnejši vihar le izjemoma. 

 

Če pa ti zlobni vohuni nikjer ne opazijo sovražnih čet, se dvigajo više in višje; v nekaj minutah nastane 

nad morjem praznina, to pa prekrijejo najgostejši nevihtni oblaki. Kmalu začnejo iz teh švigati najsilnejši 

viharni sunki in razburkati morje, in na tisoče bliskov treska dol v tiste duhove, ki so stopili na resno pot 

poboljšanja. Toda takšni uporni duhovi povsod slabo končajo, in tako se jim tudi ta podvig ne posreči; 

kajti takoj se, kot misli hitro, pojavijo miroljubne čete duhov, ki jih pošljejo naši glavni deželni stražarji. 

Ti se potem vržejo na besneča krdela, jih ponavadi s točo ali mičnim dežjem vržejo v morje in ob tej 

priložnosti rešijo ponižne duhove njihove prostovoljne ječe. Patroni zlobe so, če so igrali samo 

podrejeno vlogo, prav hitro poslani na severni pol; junaki pa se že morajo vdati in za zelo dolgo časa 

zagristi v trdi led južnega tečaja. 

 

Vidite, tako se konča to dejanje: zlobni duhovi morajo na svoj kraj, dobri pa so sprejeti, da koristno 

delujejo. 

 

V čem je to koristno delovanje? 

 

Prvič, takšni duhovi so poslani na različne Alpe, in sicer na tiste kraje, ki se izgubljajo v gole skalnate 

vrhove. Tam morajo neprenehoma skrbeti, da se ti vrhovi ohranijo in pogojno razkrojijo.  Zato morajo 

vso vlago porazdeliti v pore skalovja tako, da le-to neprenehoma ohranja svojo trdnost in lastnosti; po 

drugi strani pa morajo okrušeno kamenje odpravljati v globino tako, da se postopoma približuje 

odrešilnemu namenu. 

 

Če kakšno takšno skrb zanemarijo, jim jo hudobni duhovi za hrbtom večkrat zagodejo s tem, da 

odkrhnejo cel skalni blok in ga zaženejo v globino; to se dogaja največkrat le ob velikih uporih. Ob takšni 

priložnostni neprevidnosti morajo potem takšen odkrhnjeni del dobro oskrbeti tako, da mu ali najdejo 

varno počivališče, ali pa ga morajo spraviti do kakšnega potoka ali reke, da ne bi še nerojeni duhovi, ki 

so v njem zaprti, predčasno izbruhnili na dan; kajti, če bi se to zgodilo, bi bila pogubljena vsa Zemlja. 

Zato boste takšen odkrhnjeni kamen ponavadi našli v kakšnem jarku, v katerem je izvir, ali pa prek 

polovice zakopanega v Zemljo in obdanega z vsako vrstnim mahom - ali zdrobljenega ali celega - v 

kakšnem večjem potoku ali reki. 



 

In zaradi tega vidimo povsod po rekah in potokih več sto in tisoč centov težke kamnite bloke tam, kjer 

daleč naokrog ni nobenih takšnih skalnih gora in tudi nobenih takšnih skalnih gora in tudi nobene 

podobne vrste kamenja. 

 

Naravoslovci bodo ob tem rekli: "Kako smešno! To naredi vendar samo voda s svojo težo, ki narašča, 

kolikor hitrejši in silnejši je padec." 

 

V naravnem smislu imajo seveda prav - tako kot tisti, ki pravi, da je dvakrat dva štiri; ali pa matematik 

tudi ve, kaj vse je osnova njegovemu zmnožku? Ali pozna enote, iz katerih ga je oblikoval? Res, da pozna 

število svojemu očesu in svojemu razumu istovrstnih stvari; toda ali pozna tudi bistvo stvari, ki jih je 

preštel? Ali lahko preračuna neskončno mnogovrstnost in različnost delov in sil, ki so potrebni za 

oblikovanje ene same stvari? 

 

Resnično, če bi to res spoznal, bi mu postalo tudi jasno, kako puhlo je bilo njegovo preračunavanje stvari, 

ko mu je zaradi njihove istovrstnosti uspelo sešteti štiri kose. 

 

Kot smo že opozorili, tudi našemu naravoslovcu ne gre nič boljše kot matematiku, temveč še veliko 

slabše. Kajti naravoslovec pač vidi vodo teči; toda kaj je potrebno, da postane voda tekoča in kako ji 

dati pravo stopnjo teže – ob tem pa vedeti, kaj je teža sama sebi in po sebi - vidite, to bo za našega 

ostroumnega naravoslovca nekaj nevidnega! Kajti to, da se voda v kakršni koli nagnjeni strugi premika 

naprej, opazi tudi tisti, ki ni naravoslovec. Kdo pa nosi vodo na gore, jo tam zbira in koristno spušča v 

globino? Vidite, to pa je spet drugo vprašanje! Tu bodo naravoslovci govorili o notranjem tlaku in 

zakonu izmenične privlačnosti; če pa Jaz potem vprašam, kdo ustvarja tlak in izmenično privlačnost, na 

to gotovo ne bodo vedeli odgovoriti. 

 

O tem govorim zdaj zaradi tega, da vas prej omenjeno pravo opravilo duhov ne bo tako zelo začudilo; 

in zato verjemite, da se na vsej Zemlji zagotovo ni in se ne dogaja nič, kar ne bi izhajalo od duhov vseh 

vrst, dobrih ali hudobnih! 

 

Če torej greste na katere koli Alpe - to je za vas zmeraj zelo koristno - boste tu in tam prišli na kraje, kjer 

je videti vse zelo porušeno. Zaradi tega vas bo groza in verjeli boste, da je tu vse mrtvo in pokopano; 

toda ravno tu je vse živo, kajti tu imajo takšni koristni duhovi, o katerih smo prej govorili, največ opraviti: 

skrbijo in stražijo, da se vse to postopoma kar najlepše uredi. Kjer pa vam je na takšnih Alpah pri srcu 

zelo prijetno in vzvišeno, kot na primer tam, kjer so Alpe poraščene z vsakovrstnimi prijetno dišečimi 

zelišči, prebivajo tudi že bolj blaženi in miroljubni duhovi; njihovo opravilo je bolj mirno, obenem pa tudi 

duhovno vzeto - veliko čudovitejše kot onih prejšnjih. 

 

Če pa dospete na tiste višine, ki so že pokrite z večnim snegom in ledom, in vam postane čist in svež zrak 

čez nekaj časa neznosen, tam se začenja prva blažena plast popolnejših duhov; ali, če hočete sprejeti, 

tu se vidno stikajo ali dotikajo nebesa in Zemlja; kajti zemeljski mraz pomeni popolno pomanjkanje 

samoljubja in s tem najvišjo stopnjo koristnega delovanja - naravno vzeto, to pomeni: če gledamo 

prehajajoč od duhovnega v naravno. 

 



Kdor izmed vas je torej kdaj gledal takšno gorsko višino, ta je s svojimi telesnimi očmi videl tudi najnižjo 

plast nebes. 

 

Ob tem boste vprašali: "Le kako? Kako je treba to razumeti?" 

 

Jaz pravim: Kdor to razume, mu bo kmalu postalo jasno tudi "kako". Gotovo bo nebesom najbližje tisto 

mesto na Zemlji, na katerem človeška lakomnost in samoljubje ne postavljata nobenih mejnikov več in 

ne povzročata uničujočih procesov zaradi "mojega" in "tvojega". Lahko poskusite in zahtevate zase 

tisoč oralov veliko ledeno polje katerega koli ledenika, celo brez kakršnegakoli vprašanja se lahko 

naselite na kateri koli ledeni površini, in prepričani bodite, da vam takšnih tal ne bo nihče odrekel, prav 

tako kot tudi vi ne boste nasprotovali nekomu, če bi si ravno zaželel prilastiti kos takšnih močno 

ohlajenih tal. 

 

Torej vidite, iz te kratke razlage boste tudi zlahka dojeli "kako": kajti, tudi če bi se nebesa naravno 

dotikala Zemlje, bi bilo pač naenkrat konec življenja, pa tudi bivanja vsega planeta. 

 

Ali se lahko nebesa kakor koli dotaknejo Zemlje, ko je tako zelo oskrunjena z odurno lakomnostjo? Zaradi 

tega so takšne stične točke mogoče samo tam, kjer na Zemlji ni človeške nevoščljivosti.      

 

Zaradi tega je torej tudi naš Grossglockner takšna stična točka. In četudi bi kdo hotel na njegovih 

najvišjih vrhovih napraviti nekaj, po čemer bi hlepel en sam lakomen človek, bi čisti duhovi takoj 

primerno poskrbeli za to, da bi podobna oprava hitro izginila; in tako bo takšno mesto s svojo čistostjo 

in čistostjo svojih duhov primerno očiščeno. 

 

To bi bila torej ena vrsta duhovne lastnosti, ki se dviga nad naravne duhove in kdaj pa kdaj vendar 

dopušča naravne pojave; potemtakem nam preostane samo še ena vrsta, ki postane kdaj pa kdaj vidna 

zelo redkim ljudem. To vrsto bomo opazovali naslednjič in obenem prešli na evangelijsko. In tako naj 

bo za danes dovolj. 
 

Jakob Lorber: Grossglockner (str. 42 - 49) 


