
 

Poglabljanje vase, kot možnost spremembe 

 

Tudi v sedanji svetovni krizi se večji del človeštva še ne zmore 

poglabljati vase, da bi poiskalo odgovore na pomembna življenjska 

vprašanja trenutnega časa, ki je tukaj in zdaj. 

Vse drugače pa je z nami, učenci duhovne šole Zlatega rožnega križa. V 

to, da smo učenci ali njeni člani, nas je prignalo notranje iskanje in 

hrepenenje po nepoznanem. To hrepenenje je tako močno, da v 

poglobljenem raziskovanju sebe vztrajamo na poti, ki jo tlakujemo sami, 

korak za korakom. 

Vodi nas esenca življenja, skrita v srcu. Njen glas veliko krat prekrijejo 

zunanji dogodki, ki preplavijo celotni sistem. To so stres, bojazen, skrb, 

strah, malodušje, žalost in še marsikaj drugega. 

Zaradi tega se vedno znova oddaljimo od izvira življenja v lastnem bitju, 

ki nam edini lahko prinaša resnični mir, tišino, spokojnost, radost, pravo 

veselje in ljubezen. 

Treznemu opazovalcu življenja, ki resnično trdno stoji na zemlji in se 

hkrati povezuje tudi s silami iz višjega vibracijskega polja, ki pritekajo v 

njegov celotni življenjski sistem, predstavljajo opisane lastnosti osnovo 

za nevtralno, prisotno in zavestno življenje. Lao Tze je to stanje 

poimenoval Wu-wei in pomeni delovanje v nedelovanju. 

Le na tak način se učenec lahko razvija ter pomaga sebi in zmedenim, 

prestrašenim ljudem okoli sebe. Kajti v zmedi in strahu človek ne zmore 

videti in slišati, torej dojeti resničnosti. Takšnega človeka se lahko 

manipulira in upravlja, ker je izgubil življenjski kompas ali ga še ni našel.  



Zato bodimo in ostanimo budni, zavestni in oprimo se na edino resnico, 

ki jo lahko najdemo samo globoko v lastnem bitju. Ne izneverimo se ji, 

saj je zaklad vseh zakladov, ki nam ga razkriva gnostična pot. 

Za razmislek in popotnico pa nekaj besed iz Čudežne knjige, avtorja 

Jana van Rijckenborgha: 

»Ko korak za korakom dvigamo tančice med seboj in neizgovorljivim, 

odkrijemo, da se vse uresničuje po določenem načrtu.« 

 

 

 


