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Kdor hoče videti resnico, se ne 

more zanašati le na svoja čutila. 

Duša sveta zahteva budnost vseh 

človeških zmožnosti: razuma, 

duše, dojemanja, mišljenja, 

izkušnje in čutenja. 

Čutila so bolj prikrita resnica. 

Najprej moramo resnico najti v sebi, 

preden jo lahko zaznamo v zunanjem svetu. 

Šola Rožnega križa je zasnovana na univerzalnem učenju vseh časov. V tem sledi 

vzoru vseh gnostičnih gibanj. Vsako od njih vsebuje Traditio, čisto ohranitev in 

predajo edinega učenja osvoboditve v visoki časti. Istočasno je šola dodatno pozorna 

na to, kaj v tem stoletju prihaja na površje na igrišču svetu, ker je ravno v trenutnih 

razmerah mogoče vzpostaviti povezave z družbo. 

 

V tem vzajemnem delovanju šola razvija svoj lasten glas, lasten pogled in lastno 

izpopolnitev univerzalnega učenja. Šola izraža lastno resnico, ki jo je pridobila z žrtvijo, 

ljubeznijo, prizadevanjem ter služenjem človeštvu. Zato je to dopustilo, da je srž 

njenega dela postala žareča, da se je lahko spojila s srčiko univerzalnega bratstva. To 

je skrivnost univerzalne verige in vsak, ki pride z odprtim srcem in glavo v templje 

duhovne šole, doživlja sevanje tega svetlega jedra. 

Poleg čistega učenja Taa, del Hermesa in zapuščine predhodnega bratstva katarov, 

šola poveže svoje člane z misleci, kot so Boehme, Eckartshausen, Naimy, Meyrink in 

Gadal. Lahko jih obravnavamo kot stebre, na katerih nadaljuje gradnjo sodobnega 

Rožnega križa.  

Antonin Gadal ( 1877–1962 ) je imel veliko znanja o gnostični zgodovini in je poskušal 

s svojim življenjem prenesti gnozo v živi dejavnik družbe. Njegove številne študije so 

bile osnovane na svetovni literaturi in na srednjeveških originalnih virih. Drugi 

predhodnik, Družba Rožnih križarjev v letih pred drugo svetovno vojno, je izhajala iz 

Rosicrucian Fellowship Maxa Heindla. Bila vedno odprta za osvobajajoče vidike iz 

literature, umetnosti in glasbe (opera), v bistvo za vse, kar lahko dvigne človekovo 



dušo. Če se ozremo nazaj v času, vidimo enako sliko pri klasičnih Rožnih križarjih. 

Iskali so starodavno ohranjeno ali ponovno oživljeno znanje. Iskreno so priznali: 

''Naša filozofija ni nič novega. Je enaka, kot jo je prejel Adam po svojem padcu, in ki 

sta jo uporabila Mojzes ter Salomon. Kajti resnica je edinstvena in vedno ostane enaka 

sami sebi [...] ne moremo reči: ''To je resnično za filozofijo, toda napačno za teologijo.'' 

Zakaj tisto, kar se je dotaknilo Platona, Aristotela, Pitagora in drugih, se zliva skupaj in 

oblikuje sfero ali kroglo, katere deli so vsi enako oddaljeni od središča. 

To filozofijo proučujemo. Iščemo globine, tišino, mir in gibanje v makrokozmosu ter 

mikrokozmosu. 

Toda ne samo v besedilih. Še prav posebno v resnici, v umu. Prav tako kot naši 

predhodniki tudi vemo, kako stojimo na ramenih velikanov. Celo veliki modreci so 

vedno govorili, da ne vedo ničesar o sebi, ampak vse skozi Traditio. 

V tej tradiciji odzvanja spoštovanje in poklon Svetlobi. Prav tako kot priznavamo polno 

hvaležnost neposredni povezavi s Svetlobo, sprejeto nekoč s spojitvijo obeh jeder. V 

templjih vsak dan krožijo energije in navdih bratstva iz druge narave, kar lahko 

izkusimo. Če bi pozabili to zelo preprosto univerzalno vez, bi bili v nevarnosti, da bomo 

plavali v vakumu. Svetloba nas nenehno povezuje z edinim virom, z Dušo sveta in prek 

nje z Očetom svetlob. Vsi, ki o tem pričajo, nas učijo, da je oče ''v obliki križa razširil 

svetovno dušo nad telo vesolja.'' Podoba križa nam torej ni izročena toliko iz strašne 

mučeniške zgodovine človeka, ki se imenuje Jezus, temveč od Platona, ki razlaga: 

''Harmonično in v popolnem sorazmerju je Oče pomešal elemente. Elemente, ki so 

nastali, ko se je sam izlil in žrtvoval svoj vzvišeni obstoj. Tako je nastalo telo sveta. V 

podobi križa  je razširil Dušo sveta prek svojega telesa. Je božanska v svetu. Umrla je 

na križu, tako da bi svet lahko živel.'' 

Zaradi tega je Platon svet imenoval tudi grob božanskega. To ni grob, v katerem bi 

ležalo nekaj mrtvega, temveč je v njem nekaj večnega. Umiranje za večni element je 

priložnost dokazati vsemogočnost življenja. Tu se srečamo z mogočnim simbolom. Za 

majhen svet – človek kot minutus mundi ali mikrokozmos – prav tako v svoji osebnosti 

kaže obliko križa. Tudi tam leži duša raztegnjena v obliki križa in čaka, da njegove sile 

dobijo priložnost, da se zavestno izrazijo. 

Podoba grobnega templja Kristjana Rozenkrojca je zato zelo univerzalna. V njem ni 

nič mrtvega, v njem najdemo sámo dušo sveta. Dušo sveta v tem templju najdejo 

popolnoma budni, dejavni, raziskujoči, začudeni in hrepeneči bratje, ki uporabijo vso 

energijo svojega obstoja. Zatem najdejo vrata ... tam imajo priložnost 'dokazati 

vsemogočnost življenja.' 

Velja nenehno priporočilo: jemljite svoje življenje resno. Je darilo, možnost, ne 

pozabite ga izkopati zdaj, zdaj, ko imate priložnost. To storite tako, da ste v življenju 

udeleženi na tak način, da opravite razliko na pozitiven način. Vse, kar osebnost 

počne, še posebno tedaj, ko je ozavestila svojo dušo, je pomembno, ima vpliv in močan 

vtis. Ne bodite brezbrižni, da ne boste prišli do enakega zaključka kot pisateljica Maria 



Stahlie, ki je pred časom dejala o sami sebi: 'Vse stvari, ki sem jih pri sebi vedno 

upoštevala kot pozitivna kvaliteta, kot so na primer zadrževanje, zanašanje nase, so 

vodile v neko obliko bojazljivega zapiranja vase. Namesto posredovanja tam, kjer bi 

lahko spremenila slab položaj, [...], sem se pogosto umaknila v lastno varno lupino.' 

Prav zato naše bratstvo pravi: ''Posvetite se zahtevi tega stoletja.'' 

V Confesiu beremo: 

''Kaj ne mislite, da po preverjanju vseh vaših talentov in po razmišljanju o uvidih, ki 

ste jih dobili iz svetih spisov, po ugotavljanju, kako nepopolne in v nasprotovanju s 

samimi seboj so vse vrste veščin ter končno, da bi morali zdaj končno skupaj z nami 

začeti razmišljati o njihovem ozdravljenju? Ponuditi morate svoje roke Bogu, ki je 

opravil delo, in se boste posvetili potrebi te dobe?'' 

V resnici lahko v besedilu beremo: osebnost (= vse veščine) je nepopolna. Potrebno 

je zdravljenje. Naj z vašim dejanjem Bog opravi delo, medtem ko se posvetite temu, 

kar je treba v vašem času, v vaši okolici. 

Vrnimo se k našemu predmetu. Poglobimo se v univerzalno tradicijo, v globino 

svetovne duše ter raziskujmo razliko med dušo in osebnostjo. Pitagorejci so menili, da 

so čutila tista, zaradi katerih človek zaznava čutne stvari. Toda s čutili ne moremo 

zaznati Duše sveta. V nekem pogledu so čutila tista, ki jo zatajijo. Ne morejo nam 

pokazati harmoničnega reda, iz katerega izvirajo vse stvari. Samo duša ima to 

sposobnost in prav duša ukaže, ustvari, poustvari in očiščuje.  

Najprej morate najti skladen red v sebi, če želite, da lahko zaznate svetovno dušo v 

zunanjem svetu. To lahko storite tedaj, ko veste, kako očistiti razum. Če je um odprt in 

nepogojen, bo duša sodelovala in delovala v soglasju. Globlji pomen sveta, tistega, ki 

večno obstaja, njegova nedotakljiva nujnost, se bo nato razvijal v duši in skozi njo. V 

duši ležita nujnost in namen vašega življenja.  

V zunanjem svetu nikoli ne boste našli globljega pomena vašega lastnega življenja. 

Razumevanje potrebnosti vseh stvari, odgovor na vprašanje, kot je: 'Zakaj so takšne, 

kot so?' je, da je to na povsem drugem področju, v polju duše. Modri pravijo: ''V duši 

je razkrit pomen vesolja.'' Paradoks je v tem, da tega ne moremo videti, dokler v nas 

ne vibrira duša. 

Materialna raven razkriva, kar je duša zmožna storiti za druge. Posebnost je v tem, da 

veliko ljudi trenutno veliko dela za druge.  

Je začetek dušne dejavnosti in je človeku prirojena vrsta. Prosimo, ne verjemite 

zgrešenemu konceptu in zgrešeni predstavitvi Darwinovega učenja, da človek živi 

samo iz samoohranitve. To ni značilno niti za živali. Biologi, kot je Frans de Waal, so 

odkrito priznali: 'Altruizem ni izključno človeški. Prisoten je tudi pri delfinih, slonih in 

opicah, prav tako pa tudi 'moralno' obnašanje. Tudi živali skrbijo ena za drugo.' 

Svetovna duša je v človeka posejala veliko dobrega! Človek je kot zemlja. Življenje je 

kot veter, dež, vihar in poletje, ki besni prek zemlje. Ko nasilje divja nad njo, vzklijejo 



semena. Nad zemljo, v duši, zrnje valovi v vetru. Zato Rožni križarji usmerjajo pogled 

na dušo, ki orje in rahlja svojo zemljo z žrtvijo in služenjem. Kakor hitro sta prisotni 

ljubezen in žrtev, so to vidiki duše. Osebnost je omejena in ima drugačne kakovosti kot 

duša. Duša pripada neskončnosti, je večna in neomejena. Osebnost obstaja in 

ponovno izgine. Tudi Pitagorejci so zato rekli, da lahko samo norci mislijo, da je 

osebnost 'duša'. Človek je sestavljeno bitje – kdor se zbudi v duhovnem smislu, odkrije 

gnozo. 

Egipt kot šola posvetitve 

V Starem Egiptu je bilo veliko in natančno poznavanje sestave človeka znano 

iniciranim, duhovnikom. Za njih človek ni bil le telo, osebnost. To je samo zunanji jopič. 

Življenjska sila vstopi v človeka skozi njegov Ka, drugo telo, ki je vedno z njim. Od 

svojega Ba sprejema uvid, življenje in bogastvo podob, saj je Ba dušna ptica, ki je z 

njim čez dan, v njegovih mislih, vendar prek noči ostaja drugje. V srcu, ki so ga 

imenovali Ach, je moralni kompas osebnosti. Kot zveneče vodilo kaže ravno 

življenjsko črto ali temne skrbi nepravih motivov. Catharose de Petri res ni brez razloga 

dejala, da je bil Egipt v resnici velika šola iniciacije, kar je razumljivo. Državo so vodili 

tako dobro in čisto, da je bilo osvobojenih na tisoče in tisoče entitet. O tem priča tudi 

Platon, ki piše, da sta njihova modrost in zakon [ ... ] 'od vsega začetka raziskovala 

naravni red. Bila sta povezana s preroštvom in umetnostjo zdravljenja, ki je na koncu 

res prinašalo zdravje ter je izhajalo iz vzvišenih elementov, potrebnih za človekovo 

življenje ...' 

Posameznik, razmišljujoča osebnost, to je kot ti in jaz, ki smo tesno povezani s 

telesom, ima v tem vlogo. To lahko primerjamo s postajenačelnikom, ki ve, kako 

upravljati z vsemi urniki, tako da lahko vsi vlaki nemoteno nadaljujejo pot. Je začasni 

signalizator, ki ureja življenje na tak način, da telesne funkcije, kot so pitje in hranjenje, 

ter življenjske funkcije, kot so gibanje in rast ka, pa tudi dušne funkcije, kot občutki 

lepote in vzvišenosti, sprejemanje in zavračanje, simpatije in antipatije ba, življenjski 

motivi srca in misli, da lahko vse to nadaljuje v harmonični spremembi brez prisile, brez 

pritiska. 

Biti osvobojen v jeziku Egipta je pomenilo: biti dovoljeno, da obdržimo polja sreče, da 

živimo z Ozirisom za vedno. Oziris je Duh, vse prevevajoča duša sveta, iz katere vse 

izvira. Vsi smo iskre njegovega Duha, ki je nedeljivo prisoten v vsaki človeški duši. 

Ra je njegovo ime čez dan, ko je sonce in mogočna energija za sončnim diskom. 

Ponoči je Oziris, eno in isti duh, vladar in svetloba neznane polovice sveta. Kot sam 

Duh, je Oziris vedno eden. 

Ko se telo vrne Zemlji, vstopi njegovo večno bistvo na pot v prvobitno večnost. Kaj to 

pomeni? Kot pravijo Rožni križarji, ''In Jesu Morimur,'' '' V Jezusu umremo,'' kot so rekli 

egipčanski posvečenci 'preminil v Ozirisu'. Preminemo v duši, medtem ko živimo. V 

tem pomenu se je za egipčanske posvečence začela smrt že v času življenja. V 

resničnem človeku, Ozirisu, je večnost že živela, tako popolno, kot je le mogoče med 

njegovim začasnim življenjem. 



Če se je po fizični smrti vse, kar je bilo nižje narave, odplavilo v južnem ribniku, v 

katerem so ob prehodu noči v dan, umijejo sami bogovi, je človek sam postal Oziris. 

Ta Oziris, to novo mlado razodetje svetovne duše, v sebi ohranja podobo prvotnega 

srca. 

Oziris je bil tudi ozvezdje Orion, ozvezdje zvezd, ki ga lahko vidimo na nebu skozi celo 

noč in so del tako imenovanih zvezd stalnic. Tam na nebu med bogovi, kjer zvezde 

odsevajo nekaj od prvobitne svetlobe večne domovine, je prebivališče srca, ki je uspelo 

biti dovolj lahko na preizkusu tehtanja, kjer se je izkazalo, da je lažje od peresa. Od tu 

je mladi dušno rojeni Oziris nadaljeval pot zvezd. Ali prepoznate univerzalni jezik? Ali 

lahko dojamete globino vira, iz katerega črpa tudi Duhovna šola? Ali lahko okusite 

enakost jezika s predhodnim bratstvom in njihovo potjo zvezd, po kateri so hodili 

Popolni, čisti? Morda boste zmogli sami uvideti, kako je Antonin Gadal opisal isto pot 

v knjižici Na poti svetega grala s tremi votlinami Mes-Naut, Kepler, Ka, ali formacija, 

reformacija, transformacija? In kako je živo telo v našem stoletju čist, dosegljiv odsev 

Duše sveta? 

V vseh časih je samo ena pot in vedno kaže na enak način – umri in rasti, rasti in umri. 

Formacija, reformacija, transformacija. Izjemen, globok jezik, jezik misterijev! Ta jezik 

ne odraža idej, ne, temveč razkriva in zdravi. Medtem ko to počne, je istočasno tudi 

balzam, tolažba in opozorilo brez ene same izgovorjene besede. Govori v visoko 

naravnani vibraciji, deli v dobroti, svari v dolgo trpeči prizadevnosti. Ta govor je jezik 

ljubezni. Iz tega jezika izhaja harmonično vzdušje brez primere. 

 

 

Kaj natančno umre, gledano iz perspektive, ki so jo bogovi, duhovni svet, dali človeški 

usodi? Pravzaprav se ne razlikuje od ponovne vzpostavitve prvotnega naročila. In s 

tem je dejanje največje ljubezni. 

Ponovno si oglejmo podobo malega sveta, kar tudi smo. Kar je bilo nekoč zasnovano 

v skladu z umetnostjo v harmoniji, lepoti in skladnosti, je v današnjem zapletenem 

človeškem življenju moteno. 

V misterijih, smrt ni nič drugega kot ohranjanje prvobitnega reda. Kar umre, izgine, kot 

se to dogaja v zunanjem svetu. Ko boste umrli, se boste začasno vrnili k tistemu in bo, 

kot je bilo, preden ste bili tukaj. To pa je tudi ohranjanje prvobitne situacije. 

Če razumete novi jezik srca in vstopite v grobni tempelj mikrokozmosa, potem bo 

izpuhtel ves kaos, povzročen z napačnim mišljenjem, čutenjem in delovanjem ter se 

bo povrnil ohranjen prvobitni red. Ne vi, ali jaz nisva tista, ki obnavljava red. Mi samo 

ponudimo ''naše roke božanskosti, ki opravi delo in se posvetimo zahtevam tega 

časa.'' To je dejavna, praktična gnoza. Umreti v tem smislu, pomeni vrnitev k 

notranjemu miru, k dobrodejni situaciji, v kateri postane um tih in mir utre tisto, kar 

premaga protislovja. Notranji prostor postane čist in jasen. In skrivnostna sfera 

misterijev rožnega vrta veje prek dvora uma in za vas se prižge Evangelij resnice, 



zadnja, najbolj briljantna svetilka Starega Egipta, ki jo je nekoč prižgal gnostik 

Valentinus:  

''Zato je bitje, ki ima znanje, bitje od zgoraj. 

Ko ga kliče, posluša, odgovarja in se obrne k njemu, ki ga kliče in gre k njemu, ker 

ve, da je bil imenovan. 

 [ ... ] 

Njegova modrost odseva besedo, 

Njegovo učenje jo izraža, 

Njegovo znanje jo razkriva, 

Njegova toleranca jo okrona, 

Njegova radost jo harmonizira, 

Njegova slava jo dvigne, 

Njegova podoba je del nje, 

Njegov preostanek jo vsrka, 

Njegova ljubezen jo uteleša, 

Njegova zvestoba jo zaobjema. 

Tako Očeva beseda vibrira skozi vesolje kot plod njegovega srca, kot izraz njegove 

volje.'' 
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