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 Kakor jelen hrepeni po potokih voda, tako hrepeni moja duša po tebi, o Bog, po živem׳

Bogu.׳ 

 

Ko se duša dvigne na vibraciji sile lastnega plemenitega hrepenenja, je neizogibno, 

da se mora duh povezati s središčem izžarevanja okoli pinealne žleze. Iz tega središča 

se bodo sedmeri žarki duha, popolnoma osvobojeni, s posvečujočo močjo dotaknili 

živčnega etra in ga privedli v stanje miru. 

Lahko si predstavljate veliko napetost, ki jo doživi nekdo, ki se uglasi z gnozo, ki odpre 

srce izžarevanju jedra mikrokozmosa, kar je v vseh pogledih v popolnem nasprotju z 

osebnostjo. Priklicano z jazom je ta vstopajoča sila uničujoča za jaz in za vse tisto, kar 

jaz neguje. Zato je razumljivo, da se za tega človeka prične velik boj v srcu, ki ga mora 

sam izbojevati. 

V svojem osrednjem položaju izžareva srce želje samoohranjujočega jaza in pritegne 

tisto, po čemer jaz hrepeni. Z delovanji svetišča srca, ki so dejavna v vsakem človeku, 

je srce v nenehnem gibanju, celo med našim spanjem. Zaradi tega je srce človeškega 

bitja zelo kristalizirano in izjemno utrujeno. V njem ni niti trenutka spokojnosti tišine. 

Največji boj se vedno bije v srcu, pri srcu in s srcem. Srce oblikuje veliko bojno polje, 

kot nam razloži Bhagavad Gita. Srce je vedno na lovu, gnano od želja jaza. Ker v svetu 

vlada zakon nasprotij, je razumljivo, da v istem trenutku, ko te želje izžarevajo iz srca, 

dvigujejo svoje glave že vse vrste nasprotno delujočih si dejavnikov in moči.  

[...] 

Tako je srce človeškega bitja v nenehnem gibanju in zelo nečisto. To se pokaže še 

posebej tedaj, ko se poveže z gnozo. Z vidika gnoze nihče nima čistega, 

neomadeževanega srca. Srce je že zelo dolgo bojno polje. Če osebnost želi iti po poti, 

mora biti njeno srce očiščeno in postati tiho. Želeti mora, da se konča nenehen lov, 

borba in podpihovanje jaza. Če ne preneha s temi dnevnimi borbami in željami srca, 

ne bo nikoli zmožen harmoničnega sprejetja izžarevanja jedra mikrokozmosa. V tem 

primeru bo imelo prodirajoče jedrno izžarevanje resne posledice. Le če postane srce 

resnično tiho, se lahko posveti svoji resnični nalogi, h kateri je poklicano in zaradi 

božanskega potenciala vsak človek tudi izbran, namreč za zmago nad smrtjo ter za 

vstop v resnično novo življenjsko stanje. 

Vse se začne z novo življenjsko držo 

Kako začnemo? Kako lahko uresničimo tiho in čisto srce? 



Tako, da srce popolnoma odtegnemo iz življenjskega procesa dialektike in ga v celoti 

posvetimo novemu svitanju dušnega procesa, jedrnemu žarčenju, ki izhaja iz središča 

mikrokozmosa. Ali kdo to zmore? Je to mogoče? Da to lahko v celoti uresničimo. Tisti, 

ki se loti uresničenja tega, bo odkril, da lahko vstopi in vzdržuje popolnoma novo 

življenjsko držo brez vsake samoprisile. Da njegovo življenje vstopa v drugačen 

življenjski tok, ki žene njegovo življenjsko ladjo. 

Denimo, da se odločite za novo življenjsko držo, potem bo gotovo jaz, vaš naravni jaz, 

še vedno delujoč v vas, toda v polnem ozaveščanju se bo odločil, da odslej srca ne bo 

več vpletal v dnevne igre življenja. Jaz se bo odločil 'poravnati poti za Boga.' Zveni 

malo čudno, da jaz ne bo več uporabljal srca za dialektični proces življenja, kajti srce 

bo po naravni poti še naprej nadaljevalo s svojo biološko funkcijo. Vendar ga bo vseeno 

odtegnilo iz dnevnih sporov, vsem dialektičnim čustvom in borbam. Srce bo vstopilo v 

globok mir, mir Betlehema. Nič več ne bo želelo dialektičnih stvari, nič več se ne bo 

borilo z ljudmi, stvarmi in okoliščinami. 

Ne bo pa zavzelo brezbrižnega odnosa do ljudi in okoliščin. Vi in tako tudi vaše srce 

imate izbiro med tremi dialektičnimi smermi. Lahko stvari pritegujete ali jih odbijate, ali 

pa ste do njih tudi povsem brezbrižni. In prav brezbrižnost do ljudi in stvari je morda 

najstrašnejša izbira. Če nadaljujete z odtegovanjem srca vsem tem trdovratnim 

stvarem, bodite pozorni na to, da ne padete v past brezbrižnosti. Srce samo hrepeni 

po tem, da ni več udeleženo na bojnem življenjskem polju. Ne bori se z ljudmi in stvarmi 

ter vzdržuje to stanje do najmanjših posledic. Organi inteligence tako ne vpletajo več 

srca, brezhibno opravljajo vse potrebne procese za življenje in za opravljanje vaših 

dolžnosti v družbi. Ko to storite, boste prav tako prišli do odkritja, da boste vse opravljali 

mnogo bolje kot kadarkoli prej. [ ... ] 

Jedrno izžarevanje 

Odkrili boste, da ko jaz ne bo imel več na razpolago srca za lastne muhavosti, bo 

odstranjena notranja samovzdrževana narava. Če odtegnete srce dialektičnim 

čustvom in ga osredotočite na jedrno izžarevanje mikrokozmosa, boste popolnoma 

izgubili vse samoohranitvene instinkte. Ko v praksi uporabljate novo usmeritev srca, 

boste izkusili, da bo vaš živčni eter vstopil v velik in globok mir. Živeli boste svoje 

življenje, opravljali dolžnost, toda ne boste se želeli vezati na nobeno od njih. 

Prosimo, ne mislite, da je srce postalo sedaj nepotrebno. Gledano dialektično, ga boste 

odtegnili dnevnim sporom in sčasoma bo prevzelo svojo resnično, od Boga dano 

nalogo. Ker se je srce predalo jedrnemu izžarevanju mikrokozmosa, se bo vrtnica 

nemudoma začela odpirati. Zdaj bo brez odpora pritrjena na križ narave. Šele tedaj bo 

človek postal resnični Rožni križar. Ko je križ enkrat postavljen pokonci, neizogibno 

izžareva očiščujočo, spremenjeno dejavnost prek osebnosti in v njej. Na kratko, 

celotno življenje in vsa življenjska drža se spremenita. Človek začne dokazovati, da je 

postal Rožni križar, da se je priključil Bratstvu rdečega rožnega križa. Taka oseba je 

zaradi lastnega utišanega srca lahko samo Rožni križar. Prav zato mora vaše srce 

najprej postati zares tiho in naravnano na resnični namen – sprejemati in vsrkavati 



izžarevanje jedra mikrokozmosa. Ko je srce postalo utišano in čisto, se vrtnica odpre 

univerzalni gnozi in v vas lahko oživi Beseda. Potem se v vas naseli veliko veselje, 

veselje, ki vas nikdar več ne zapusti. Velika in vzvišena sreča napolni vaše srce in 

izkušate močno povezanost z vsakomer in vsem. Prva, močna, nesmrtna sposobnost 

človeka se osvobodi in vstopi v sistem. Duhovna duša, ki je od Boga, tako oživi v vas 

in se brez vsakega odpora sreča v srcu, mestu vdiha duše. Zdaj se srce popolnoma 

očisti in se je sposobno v veliki harmoniji prilagoditi osebnosti, svetiti skozi celotni 

sistem osebnosti, okrepiti vaše zdravje in odpornost na bolezen. To je skrivnost, da 

ostanemo zdravi ves čas procesa transfiguracije. Je skrivnost, da celo s telesom, 

šibkim od rojstva dalje, lahko opravljate delo do visoke starosti. 

Jožef iz Arimateje in Hermes 

Ko ste na ta način vstopili v rožni vrt, se svita klasični prvi dan tedna, prvi dan na vrtu 

Jožefa iz Arimateje. Vrt je postavljen na gori. Beseda Arimateja pomeni 'vzvišeno 

mesto'. Na tem visokem mestu, na gori, se v vas dvigne druga sposobnost nesmrtnosti 

novega Človeka, tj. živa beseda. Živa beseda in Glas tedaj postaneta eno, živa, 

vibrirajoča resničnost. V vas se praznuje veliki praznik vstajenja. 

Rojeno v tišini srca je visoko mesto, ki je obstajalo od začetka, in je posvečeno v 

življenje. Lahko se uporablja mogočno bogastvo svetega Grala, gnostično magijo. 

Glas, ki ga giblje Beseda, spregovori in ustvarjeno je. Zapove in obstaja. Kajti prek 

rojstva, prek vstajenja besede v vas, se v vas slavi vstop Duha. V tem trenutku se 

sedmeri Duh poveže z dušo in transfiguracija se zares začne. Takrat boste zmožni 

vstopiti skozi zlata vrata. Razsvetlile vas bodo čudovite sanje z notranjim pomenom.  

Hermes nas pouči o tem procesu: 

Duša je v telesu, duhovna duša v duši, Beseda je v duhovni duši in duhovna duša je 

v Bogu. Beseda je tako podoba in duhovna duša Boga, telo je podoba ideje in ideja 

je podoba duše. 
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