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VIDIKI ROŽNOKRIŽARSKE
POSVETITVE
Pot posvetitve v misterije Svetlobe, kakor jo u?ijo in živijo v
šoli Lectorium Rosicrucianum, temelji na videnju
prihajajo?ega novega ?loveka. Ta pot je v ve? knjigah opisana
kot velika preobrazba ?loveka, transfiguracija.
Posvetitev pomeni vstop v višje zavedanje in v novo kakovost.
Obstajajo razli?ni posvetitveni sistemi, prehoditi je potrebno mnogo
stopnic, vedno glede na dejansko stanje ?lovekove zavesti. Stari posvetitveni sistemi so bili ve?inoma osredoto?eni na
izgradnjo posameznika. Danes živimo na za?etku vodnarjeve dobe, individualizacija ?loveka je dosegla vrhunec in je z
razvojem duhovnosti postala celo enosmerna pot. Za vstop v višje zavedanje moramo najti nova vrata in stopiti skoznja.
Ta vrata se imenujejo transfiguracija.

Prihajajo?i novi ?lovek
Jan van Rijckenborgh

Povzetek: ?lovekova borba za Svetlobo
Delo Prihajajo?i novi ?lovek napoti bralca k iskanju drugega v sebi. Knjiga, namenjena iskalcu 20. in 21.
stoletja, opisuje ?lovekov boj za Svetlobo in vsebuje klju? za izboljšanje samoanalize, procesa samoo?iš?evanja in naslednjega koraka v duhovno prihodnost. Kon?ni cilj je transfiguracija, razvoj novega ?loveka,
žive?ega iz sil, ki jih komajda lahko dojamemo. Knjiga podrobno opisuje novega ?loveka in tako sodobnemu
iskalcu omogo?a samospoznanje ter ga hkrati vzpodbudi, da krene po novih stopinjah. Prihajajo?i novi ?lovek
je klasi?na literatura za vse, ki se želijo poglobiti v univerzalni nauk Svetlobe.
320 strani
mehka vezava
Na voljo v hrvaškem jeziku
Povezava na knjigarno (Bookshop)

Dei Gloria Intacta
Jan van Rijckenborgh

Povzetek: Današnji posvetitveni sistem rožnega križa

Knjiga razlaga, zakaj stari religiozni in posvetitveni sistemi ne delujejo ve? in zakaj je potreben nov ezoteri?ni
razvoj. Bralca prepri?a, da stoji pred konkretno posvetitveno potjo, ki jo osvetljuje simbolika planetov. Na tej
poti je ego premagan in rodi se nov, duhovno-dušni ?lovek.
252 strani
trda vezava
Na voljo v angleškem jeziku, povezava na knjigarno (Bookshop)

Transfiguracija
Catharose de Petri

Povzetek: Gnosti?na metoda transfiguracije
Transfiguracija je gnosti?na metoda popolne zamenjave smrtnega, lo?enega, na Zemlji rojenega ?loveka s
prvotnim, nesmrtnim, božanskim bitjem. Avtorica deli z nami jasnost svojega pogleda in razumevanje
procesa, ki je v središ?u vsakega resni?nega duhovnega nauka. Navdihujejo jo navodila iz Svetega pisma,
Upanišad, Hermesa Trismegista in Laozija.
44 strani
mehka vezava
Na voljo v angleškem jeziku, povezava na knjigarno (Bookshop)

Univerzalna pot
Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri

Povzetek: Dvanajst nagovorov
Dvanajst nagovorov je bilo sprva namenjenih u?encem Zlatega rožnega križa. Da bi ponazorila pot
transfiguracije, njene posledice in pasti, se avtorja opirata na simboliko, vzeto iz razli?nih virov: iz Stare in
Nove zaveze, iz starodavnih egip?anskih besedil, besedil prostozidarjev, Dao de jinga in iz Shakespearove
igre Sen kresne no?i.
99 strani
mehka vezava
Na voljo v angleškem jeziku, povezava na knjigarno (Bookshop)
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