
UNIVERZALNA SVETLOBA  

Serija javnih pogovorov preko Zoom-a  

21. februar, ob 20.00 uri: Ti si luč sveta 

14. februar, ob 20.00 uri: Zdravljenje in čiščenje 

duše  

7. februar, ob 20.00 uri: Modrost, ki zdravi svet  

 

Zdravljenje duše in očiščenje – Javni pogovor 

https://youtu.be/KMLXjvHfguk 

 

Modrost, ki zdravi svet - Sofija 

https://youtu.be/3ZJCTKhVpDA 

 

"Obstaja svetloba, ki sije nad vsemi stvarmi na Zemlji, onstran vseh nas, onstran 

najvišjih nebes. To je svetloba, ki sije v tvojem srcu." (Upanišade) 

Svetloba, ki je vir popolne moči, ki daje energijo vsemu, vse ustvarja, je izvor in 

namen vsega. 

Delci našega fizičnega telesa so statični, kristalizirani. Imajo goste  energijske 

vibracije, zato smo ujeti v času in prostoru. 

Naš cilj je raziskati, kako postanemo del najvišjega vibracijskega stanja. To 

imenujemo rojstvo nove duhovne zavesti. Omogoči združitev zgornjega s spodnjim 

ali povedano v jeziku simbolov, gosto in materialno z duhovnim, ki je v energijskih 

vibracijah veliko višje frekvence. Pravzaprav je to svetloba, ki izžareva in izhaja iz 

našega srca. 

Univerzalna svetloba nas obdaja vsak trenutek življenja in nas kliče, da odpremo 

vrata zavesti, da bi lahko vstopila in nam pokazala pot. S tem ponovno postanemo 

ena celota in lahko postanemo svetloba na svetu, ki sije za vse Božje stvaritve. 

 

Prijavite se na dogodek ter ostanite v stiku z nami. Za prejemanje informacije o 

prihodnjih dogodkih in pobudah, se lahko prijavite na spodnjem obrazcu:  

KONTAKT OBRAZEC  

Ali pa se pridružite skupnosti Golden Rosycross (Zlatega Rožnega križa) in skupaj z 

nami, povezani v svetovni skupnosti, raziskujte svojo duhovnost: 

PRIJAVNI OBRAZEC  

https://youtu.be/KMLXjvHfguk


 

Prihajajoča serija Public Talk bo v naslednjih treh tedenskih raziskovanjih, ki bodo 

potekala v živo, preučevala najbolj temeljna vprašanja in vrednote človekovega  

bivanja na Zemlji.  

Imeli bomo pogovore, ki so osredotočeni na samospoznavanje. To je pot do 

transformacije in nato transcendence. 

Raziskovanja na spletu, ki bodo potekala tri tedne, zaobjemajo pot navznoter in 

navzven, od perspektive do vpogleda.  

Vsako raziskovanje lahko spremljate ločeno. Predhodno znanje ni potrebno.  

Vaši gostitelji so učenci Zlatega Rožnega križa.  

Da bi ustvarili dinamično srčno povezavo z vami, uporabljamo programsko opremo 

za videokonference Zoom. Za naša raziskovanja ni potrebno predhodno znanje. 

 

Med raziskovanji ne beležimo odprtih izmenjav, vi pa imate ves čas nadzor nad 

svojim mikrofonom in kamero.  

Prosimo vas, da se, če je to le mogoče, iz vljudnosti do drugih udeležencev,  

povezavi pridružite pravočasno. 

Preverite datume in lokalne ure začetkov ter se pridružite tedenskim sestankom v 

živo.  

V naprej se veselimo vaše udeležbe! 

https://goldenrosycrosscommunity.org/the-public-talk-

series?fbclid=IwAR2aiOED7G9wU6-GuBhITXFVhsJ6-

MorTK5nSS7IHjeYzlnFjU4sZ_QB-7Q 
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