
 

 

 

Nesmrtnost         

Drage prijateljice, dragi prijatelji, 
  
nič na svetu ni tako gotovo kot smrt. Po pravilu, se človek ničesar ne boji bolj kot smrti. Naša 
zavest se rada loteva vseh možnih načinov preusmeritve pozornosti in poizkuša ignorirati 
smrt. Vendar to ne deluje. Slej kot prej se znova pojavi strah pred smrtjo, pred neznanim in 
pred tem, kaj se skriva za tem. Ali pa gre morda zgolj za strah pred izgubo tistega 
kar poznamo, namreč, našega premoženja, naših sposobnosti, našega ugleda in naših 
najdražjih? 
  
Kako naravna znanost definira smrt? Pravi, da je smrt ugasnitev individualnega življenja 
organizma. Tipično za smrt je popoln zastoj najpomembnejših fizioloških funkcij, kot so 
dihanje, krvotok in aktivnost možganov. 
  
Kaj o tej temi pravi Zlati rožni križ? 

• Živite samo enkrat! 

• Po smrti se po krajšem ali daljšem obdobju plamen vašega življenja postopoma  
ugasne. Od njega ni mogoče najti ničesar več. 

• V tem trenutku ste živa duša. Vendar ne v smislu večnosti, temveč le v časovno 
prostorskem smislu. 

• Osebnost, ki jo uporablja duša, se razlaga iz tega stanja duše. 

• Vaša osebnost umre, prav tako vaša duša. Biblija, Univerzalni nauk in dejstva, ne 
dopuščajo nobenega dvoma o tem. 

Kaj ima to skupnega z nesmrtnostjo?  
Osebnost s svojo dušo, je začasni prebivalec v nesmrtnem sistemu, v mikrokozmosu. To je 
krogla s premerom več metrov. V središču krogle se nahaja neizmerno močan potencial iz 
druge dimenzije. V vezi s tem, govorimo o atomu iskre Duha. V njem se nahaja načrt za 
gradnjo duhovne duše in novo nezemeljsko ter nesmrtno osebnost. V resnici je ta potencial 



pri večini ljudi bolj ali manj latenten. 
 
Obstajata dve možnosti kot instrumenta delovanja mikrokozmosa, ki je zgrajen iz 

osebnosti in z njo povezane zavesti. 

Prvo možnost poznamo vsi. V svetu se poskušamo uveljaviti na tak način, da stremimo k 
popolnosti, moči, ljubezni, bogastvu, trajnosti, neskončnosti. Obenem  se zavedamo, da se 
ničesar ne da izpeljati do skrajne konsekvence, kajti prej ali slej bo vse razpadlo in morali bomo 
umreti. To pomeni, da mikrokozmos izgubi instrument delovanja. Kasneje se v mikrokozmos 
inkarnira nova deviška osebnost in ustvari se nova naravna duša. Novi razvoj se zgodi na 
podlagi bogastva izkušenj, ki so jih pridobili predhodni prebivalci mikrokozmosa. Vzhodna 
filozofija govori o karmi, zakonu vzroka in posledice ter neskončno ponavljajočem se vrtenju 
kroga rojstva in smrti. 
  
Če izhajamo iz dejstva, da obstaja arhitekt, ustvarjalec svetovnega reda, se lahko vprašajmo, 
kakšen načrt je položen v osnovo vsega tega? 
To nas pripelje do druge možnosti, ki jo ima osebnost, namreč da prispeva ali omogoči, da 
se atom iskre Duha prebudi iz svojega latentnega stanja. S tem se sproži nov razvoj, v katerem 
se oblikuje nova zavest, duhovna duša. Duhovna duša se bo nato povezala z univerzalnim 
Duhom in končno se bo pojavila nova osebnost kot nesmrtni instrument delovanja 
mikrokozmosa. Tako je krožni krog rojstva in smrti za vedno zapuščen. Iz  "Boga v plenicah", 
torej človeka, ponovno nastane "Sin, Hči Božja". 
  
Kaj se torej zahteva od nas ljudi, da bi se lahko ta proces dogajal v nas? Kitajski modrec Lao 
Tse je v vezi s tem skoval besedo "WU WEI", ki se najpogosteje prevajata kot "ne-
delovanje". Za tem se skriva prav poseben odnos do življenja, za katerega je značilen uvid: ne 
jaz, torej ne osebnost, temveč oni drugi mora rasti iz atoma iskre Duha. To je mogoče doseči 
le, če se človek osvobodi od na začetku omenjenih ciljev, kot so moč, bogastvo itd. in se tudi 
ne vmešava več v potek dogodkov, torej doseže določeno nevtralnost. Nevtralnost ne pomeni, 
da se človek umakne iz sveta in se izogne svojim obveznostim ali trpljenju sveta.  
Takrat je pripravljen teren za opisani postopek osvoboditve in lahko nastane novi človek. Na 
začetku lahko stari človek spremlja ta proces preko uvida in služenja. 
  
Goethe je ta proces opisal na sledeč način: 
  
Dolgo časa sem se upiral, 
končno sem se predal. 
Ko se stari človek pretvori v prah, 
tisti novi se zbudi. 
In dokler tega nimaš, 
tega "umri in postani", 
si samo nejasen gost na tej temni zemlji.         
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