
 
 

 
 
 

Zakaj je svet tak, kot je Junij, 2020 

Dragi prijatelji, drage prijateljice, 

vsak dan lahko opazujemo kakšen je naš svet. Na eni strani so harmonija, ljubezen, 
dobrota, ljubezen, življenje in mir. Na drugi strani so neskladje, sovraštvo, krutost, 
smrt, nasilje in vojne. Skozi zgodovino se je izkazalo, da v našem svetovnem redu 
dobro ne moremo trajno vzdrževati, saj se prej ali slej vse spreobrne v svoje 
nasprotje. Tu ne pomagajo niti revolucije niti humanizem. 

Zakaj je temu tako? 

Človek ima dvojno naravo! 

Naše umrljivo bitje, nastalo z razmnoževanjem, je sestavni del tega minljivega sveta, 
tega naravnega reda. To bitje se sicer inkarnira v nesmrtni sistem, v mikrokozmos. S 
tem Rožni križarji mislijo na kroglo iz neminljive materije in sil, ki so bile izrazno 
sredstvo prvotnega nesmrtnega duhovnega telesa. 
Le-to naj bi samoustvarjalno sodelovalo v božjem načrtu. 

 
Z napačnim razvojem je mikrokozmos izgubil svoj božanski instrument za delovanje. 
Ostal je samo latentni potencial. Mikrokozmos ni več mogel sodelovati v 
neprestanem božanskem procesu ustvarjanja in izgubil je povezavo z božanskim 
svetovnim redom. Brez telesa je bil obsojen na neaktivnost in ni se mogel obnavljati. 

 
Da bi se padli mikrokozmos lahko vrnil v božansko življenjsko sfero, je sila iz katere 
je vse nastalo in še vedno nastaja, zgradila svetovni red, ki ga vsi poznamo in v 
katerem živimo. Kot v alkimičnem laboratoriju ima tu mikrokozmos z življenjem v 
materiji, ločen od resničnega obstoja, možnost pridobiti življenjske izkušnje. 

 
Tudi v našem padlem stanju smo ljudje ustvarjalci. Toda ustvarjamo lahko samo 
nekaj minljivega in materialnega. Tako smo z našim egocentričnim mišljenjem, 
hotenjem, čutenjem in delovanjem pripeljali naš svetovni red v stanje v katerem se 
zdaj nahajamo, v kaos. Milijarde ljudi si želi spremeniti svet v raj, kakršnega si 
zamišljajo in vsak ima drugačne predstave kako bi to lahko naredil. 

 
Toda vse to je obsojeno na neuspeh, saj tu ni mogoče ustvariti nekaj trajnega. 
Zakonitost tega sveta je nenehno spreminjanje. Takšen je tudi namen tega sveta. Tu 
se ne smemo počutiti kot da smo doma. 



Vedno gre zato, da iz stanja tega sveta spoznamo stanje svoje zavesti. Mi sami smo, 
kot del človeštva, z našimi eksperimenti in našo slepoto iz nekdanjega rajskega vrta 
naredili podivjan vrt. 

 
Šele ko človek to spozna, bo prisluhnil svojemu božanskemu potencialu in svoje 
zanimanje bo usmeril k resnično božanskem svetu, ki ga že od začetka čaka. 

 
Poznavalec univerzalnega učenja Gottfried Wilhelm Leibniz je nekoč rekel, da živimo 
v najboljšem od vseh možnih svetov, saj samo v tem svetu lahko dobimo vse 
izkušnje, ki nam na koncu omogočijo spoznanje, da ne gre za nas, niti za to, da 
popravimo ta svet. 

 
Gre za to, da ta svet spoznamo in presežemo. 

 
 
 
 
Prisrčno vas pozdravljajo, 
prijatelji iz Lectorium Rosicrucianum 


