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Vletu 1800, ko sta se rodila pes-
nik France Pre{eren in {kof ter
narodni preroditelj Anton Mar-

tin Slom{ek, je zagledal lu~ sveta tudi
Jakob Lorber, eden najbolj plodnih
slovenskih, a {e nem{ko pi{o~ih knji-
‘evnikov. Njegov ustvarjalni profil je
nekaj posebnega tudi v mednarodnih
primerjavah; po skrivnostnem nareku
je v petindvajsetih letih napisal {tiriin-
dvajset ve~inoma zelo ob{irnih del, v
katerih posega v {tiri prostorno-~asov-
ne dimenzije ~love{ke preteklosti, se-
danjosti in prihodnosti, pa tudi v pro-
blematiko onstran teh razse‘nosti.
Tak{en pristop mu je omogo~ila kom-
binacija idealisti~ne filozofije in pre-
te‘no materialisti~nega znanstvenega
pristopa, sam pa je pojasnjeval svoje
pisanje kot zapis samo zanj sli{nega
nareka, pri katerem naj bi imel zgolj
funkcijo zapisovalca.

Jakob Lorber se je rodil 22. julija leta
1800 v Kani‘i pri Jarenini nad Maribo-
rom. O~e Miha in mati Marija, rojena
Tav~ar, sta kmetovala, Jakob pa je imel
{e brata Miho, ki je postal pravnik, in
Jo‘eta, ki se je pre‘ivljal kot u~itelj, ter
sestro Cilko. Doma in v {ir{i va{ki okoli-
ci se je govorilo slovensko. O~e je prijel
za vsako delo, predvsem pa je bil cenjen
kot va{ki muzikant. Svojo glasbeno
nadarjenost je prenesel tudi na sina, ki
se je tako od mladega pa skoraj do smrti
prebijal v glavnem z igranjem na razne
in{trumente ter z glasbenim poukom.
Kot violinist je nastopil v Milanski Scali,
seznanil se je z vra‘jim gosla~em Paga-
ninijem in dru‘il s skladateljem Fran-
zem Schubertom.

@elji, da bi pridobil gimnazijsko zna-
nje, zaradi skromnih razmer, v katerih
je ‘ivel, ni mogel zadostiti, opravil je le
{est razredov. Mnogo ve~ znanja, kot bi

ga mogel pridobiti v {oli, je osvojil
samou{ko. Do spoznanj, ki so dale~ pre-
segala takratno vednost povpre~nega
razumnika, pa se je prebil z lastnim ust-
varjalnim razmi{ljanjem – in/ali s po-
mo~jo svojega narekovalca, kateremu je
pripisoval bo‘anski izvor.

DESET TISO^ STRANI
Petnajstega marca 1840 ob {esti uri

zjutraj je Lorber zasli{al ukaz: »Vstani,
vzemi pisalo in pi{i!« Storil je tako in je
od svojega {tiridesetega leta pa vse do
smrti petindvajset let pozneje napisal
ve~ kot deset tiso~ rokopisnih strani. Za
‘ivljenja je do~akal le izid manj{ega

{tevila svojih del, njegov celoten opus
je prvi~ iz{el leta 1879, petnajst let po
njegovi smrti. Od takrat so Lorberjeve
knjige pridobivale na popularnosti in
do‘ivele tudi deset ali ve~ izdaj v nem{-
kem originalu ter blizu dvajset prevo-
dov v druge jezike.

Prevladuje ocena, da je doslej iz{lo
‘e ve~ kot milijon Lorberjevih knjig. Naj-
ve~je zasluge za to gredo zalo‘bi Lorber
Verlag v nem{kem Bietigheimu-Bissin-
genu, odkoder se je raz{irilo tudi usta-
navljanje in delovanje kro‘kov Lorber-
jevih ljubiteljev. Ti so poskrbeli tudi za
izhajanje del drugih avtorjev, ki so
{tudijsko in kriti~no obdelali Lorberjev
knji‘ni opus in mu dodali biografske
osvetlitve, ter nekatera dela drugih
avtorjev, ki naj bi prav tako nastala po
skrivnostnem nareku. Prvega Lorberje-
vih del smo dobili v sloven{~ini leta
1900, ve~ji del njegovega opusa pa smo
do na{e sedanjosti pridobili po zaslugi
zalo‘be Aura in zalo‘nika Mirka Male-
{i~a.

IZ MATERIALNE
V DUHOVNO SFERO

Opus, kakr{en je Lorberjev, izhaja iz
primarnega besedila samega nareko-
valca, verjetno pa tudi iz sekundarnega
besedila, pri katerem je imel zapisovalec
do primarnega vira svobodnej{i odnos
(vsekakor pa njegov nadzor!), pa tudi iz
raznih pomo‘nih, a z osnovnim sporo-
~ilom ujemajo~ih se knji‘nih virov. Lor-
berjev temeljni vir naj bi bila tako Biblija,
raz{irjena z neposrednimi Kristusovimi
dodatki. Na ta na~in naj bi nastalo bese-
dilo, ki v najkraj{em mo‘nem povzetku
opisuje razvojno pot iz materialne v du-
hovno sfero, kar je temeljna usmeritev
Kristusovega poslanstva.

Sveto pismo je nadgradil
tako, da je raz{iril

zgo{~ena mesta ter dodal
nova poglavja.

SLOVENCI IN DUHOVNOST, NAPOVEDI

Jakob Lorber napisal ve~ kot deset tiso~ rokopisnih strani

»Vstani, vzemi pisalo in pi{i!«

Jakob Lorber
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Pri tem je sveto pismo nadgradil
tako, da je raz{iril presko~ena in zgo{~e-
na mesta ter dodal poglavja, ki v uradno
priznanih svetopisemskih tekstih niso
vsebovana. Tako na primer v svojem
glavnem in najob{irnej{em delu Veliki
evangelij po Janezu, ki obsega skoraj polo-
vico vsega Lorberjevega opusa, obrav-
nava tri leta Jezusovega mladostnega
u~enja, o katerih v novi zavezi ni bese-
de. Podobno velja za knjigo Jezusova
mladost, imenovano tudi Jakobov evan-
gelij, ki obravnava obdobje po tem, ko
je Jo‘ef vzel k sebi Marijo.

Seveda Rimskokatoli{ka cerkev ob-
ravnava tak{na dela kot apokrifna in
jih kot taka vsaj na~elno zavra~a. Od-
nos {ir{e javnosti do Lorberja pa obse-
ga celo paleto odnosov, od tak{nih, ki
nanj prisegajo, do nasprotnih, ki ga
zavra~ajo. Tudi nacisti~ni re‘im, nag-
njen k obskurnemu, je imel do Lorberja
dvojen pristop. Po eni strani mu je
nasprotoval in je izdajatelja Lorberjevih
del Otta Zluhana celo interniral v kon-
centracijsko tabori{~e. Po drugi strani pa
je iz Lorberjevih besedil trgal citate, ki
naj bi podpirali zloglasno rasisti~no
teorijo.

Ostra kritika je pri Lorberjevih na-
sprotnikih {e vedno prisotna in i{~e
navedbe, ki naj bi bile v neskladju s sicer
izpri~ano avtorjevo visoko eti~no dr‘o
– na primer v odnosu do Judov ali ‘ensk.
S tega gledi{~a so nujni pozorno odkri-
vanje ter branje in razlaga morebitnih
Lorberjevih spornih navedb, kot to velja
za vse druge vire. Zaradi nara{~ajo~e
~asovne oddaljenosti Lorberjevih del in
na{e spremenjene ob~utljivosti se, tako
kot pri uradni verziji svetega pisma,
na~in na{ega branja in njegovo razume-
vanje lahko temeljito spreminjata.

PREROK
Ni pa tak{nih pomislekov pri sicer za

ve~ino bralstva najbolj zanimivih Lor-
berjevih napovedih, zaradi katerih ga
pogosto imenujejo tudi vidca ali prero-
ka. Tako se je ukvarjal zlasti z astrono-
mijo. [tiri leta pred dejanskim odkritjem

je napovedal odkritje planeta Neptuna.
Trdil je, da na{a Mle~na cesta ni edina
galaksija, ampak jih je na milijarde – to
so dokazali {ele v dvajsetem stoletju.

Kot v makrokozmosu je imel napred-
ne poglede tudi v mikrokozmosu. Snov,
ki naj bi bila po njegovem le materiali-
zacija bo‘je ideje, je do‘ivljal v njenem
celovitem sestavu, vklju~no s {ele ve~
kot sto let pozneje odkritimi in dokaza-
nimi podatomskimi delci. Opisal je me-
zon in je njegovo majhnost ter kratko-
trajnost opisal na trilijoninko natan~no.
Domiselno je pojasnjeval bistvo te‘nosti,
magnetizma in elektrike ter je tako pisal
tudi o »etru«.

Za svetlobo je napredno trdil, da je
dvojnega, korpuskularnega in valovne-

ga zna~aja, kar je fizika dokon~no potr-
dila {ele leta 1925. Nova spoznanja je
dodal tudi v kemiji. Tvorbo anorganskih
in organskih spojin je pojasnjeval z afini-
teto elementov do spajanja in je tako raz-
lo‘il tudi nekatere biokemijske procese.

Zelo konkreten je bil v tehniki, kjer
je poleg drugega napovedal uporabo
visokih tlakov za doseganje nizkih tem-
peratur in spremembo agregatnih stanj.
Napovedal je tudi kot pu{~ico hiter ko-
penski promet ter ~ezoceanski letalski
promet in radijske zveze.

ZDRAVILSKI
NAMENI

Lorber je pisal o botaniki, zoologiji
in anatomiji ter fiziologiji ~loveka. To
znanje je uporabljal v zdravilske na-

mene. Opozarjal je, da vodi v bolezni ne-
ravnote‘je med du{evnim in psihi~nim
stanjem ~loveka. Pol stoletja pred Freu-
dom je postavil osnove globinske psiho-
terapije. Ukvarjal se je s parapsihologijo
in podro~ji, ki so {e sedaj {ele na za~etku
modernega razvoja (hipnoza, trans,
katalepsija, psihokineza, medijstvo,
jasnovidnost, telepatija).

Zemljo je opisoval kot orja{ki orga-
nizem, opisal je glavna geolo{ka obdob-
ja in sestav zemeljske notranjosti. [est
svetopisemskih dni pri stvarjenju sveta
in ‘ivljenja je razlagal kot {est obdobij,
od katerih je vsako trajalo »mnogo mili-
jonov let«. V tem je bil Darwinov pred-
hodnik. ^love{ki predniki so se po nje-
govi interpretaciji pojavili {ele v petem
obdobju kot »bitja brez svobodne volje«
in »z ‘ivalskimi nagoni«. Njihov kultur-
ni razvoj je trajal {e »zelo veliko milijo-
nov let«.

Lorber je naposled izoblikoval pro-
jekt utopi~ne dru‘be, ki naj bi – na Zem-
lji ali zunaj nje, vsekakor pa ob podpori
strogim eti~nim na~elom zavezane vrhun-
ske tehnologije – ‘ivela izrazito podu-
hovljeno ‘ivljenje. V nasprotnem prime-
ru, pri prevladi materialisti~ne misel-
nosti in splo{ni degradaciji okolja, preti
civilizaciji nazadovanje in uni~enje.

Sandi Sitar

Knji‘ica (iz{la je pri ARA zalo‘bi in je na
voljo na Misteriji.si po 14,90 €) navaja, kaj
je Jakob Lorber zapisal o zgradbi vesolja in
potrditve sodobne astronomije, zanimiv je
njegov zapis o atomih in snovnih delcih, o
dvojnosti svetlobe, zmotah materialisti~ne
znanosti. Napoveduje ekolo{ke katastrofe.
Opisuje, kako razlikujemo pravega od la‘nega
preroka …

[tiri leta pred dejanskim
odkritjem je napovedal

odkritje planeta Neptuna.

»VSTANI, VZEMI PISALO IN PI{I!«


