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Dybtgående forvandlinger i verden foruroliger os mennesker og driver os til at søge efter nye svar. Disse svar er allerede forbundet med vore hjerter, for dér ligger som et åndeligt princip - muligheden skjult for en helt ny begyndelse.
Hvilken hæsblæsende tid!
Ikke bare strukturer sønderbrydes over hele verden, men hele systemer. En
stor verdensforvandling er sat ind, som fører til grundlæggende paradigmeskifte på alle områder.
Der er til at erkende signaler på en forvandling, der griber dybt ind overalt.
Kosmiske indflydelser, som forårsager værditab og usikkerhed, gør sig gældende, og netop derved bringer disse indflydelser også store muligheder med sig.
En mulighed er åbningen for en ny forståelse om livets mening og for spørgsmål
som f.eks.:
Hvor kommer jeg fra?
Hvorfor lever jeg?
Hvor går jeg hen?
Vi kan nærme os disse spørgsmål,
hvis vi søger dér, hvor alt begyndte:
I Det Evige.
Tavshed og stor uendelig stilhed
venter os dér. Men også oprindelig,
ikke født (ikke åbenbaret) energi.
Det er dét moderskød, som verden udsprang fra. Guddommeligt Lys gennemstråler alt, og alt tager form deri.
Denne åndelig-sjælelige verden bliver i Ægypten og i oldtiden betegnet som
guddommelig verden, hos manikæerne og andre som Lys-rige og i Bibelen som
himmelsk verden eller Guds Kongerige. Med begrebet „guddommelig verden“
forbinder vi en Evigheds-tilværelse, evig fred, absolut kærlighed og fuldkommen harmoni. Som regel kender vi ikke denne fuldkommenhedens verden ud
fra umiddelbar erfaring.
Men mange mennesker føler inderligt, at der eksisterer en sådan verden, og at
søgningen efter den er den egentlige mening med menneskelivet.
Den guddommelige verden er forbundet med vore hjerter. Vi bærer denne
verden i os som en stille virkende længsel. For mennesket er et dobbelt væsen:
guddommeligt ifølge sin oprindelse og ikke guddommelig ifølge den
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stoflige åbenbaring. Denne synsvinkel bliver symboliseret af korset med Rosen:
Den horisontale bjælke står for vor jordiske verden. Den bliver gennemkrydset af
den vertikale bjælke, af den guddommelige verden. I skæringspunktet, hvor det fuldkomne, evige, guddommelige berører det ufuldkomne, dødelige, jordiske, befinder
Rosen sig.
Rosen symboliserer det åndelige ur-princip i menneskets hjerte. Fra det udspringer
al længsel efter frihed, fuldkommenhed, evig fred og en kærlighed, der omfatter alt.
Hvis mennesket følger det indre kald, så begynder der en sjæle- og bevidsthedsudvikling. Derved lærer personligheden at give plads til det åndelige urprincips handling
i hjertet. Gennem udfoldelsen af intuitive sanseorganer kan personligheden nu lære at
registrere udtryk fra den guddommelige verden og følge dem for at disse kan tage form
i menneskevæsenet. I Johannes-evangeliet 3, vers 30 hedder det:
Han bør vokse, men jeg blive mindre.
Med disse ord antydes der en dybtgående udvikling, som fører til Det ÅndeligtEviges genopstandelse i mennesket.

Hvor står vi nu?
Hvilke udviklinger kan vi betragte i vor verden?
I mere end 80 år har stadigt flere naturvidenskabsmænd bidraget til, at menneskeheden hidtil rent materialistiske verdensbillede bliver suppleret eller helt afløst af
et nærmest holistisk verdensbillede, i hvilket materie og energier, strålinger, kvanter, morfiske og morfogenetiske felter danner en kompleks verdensstruktur. Samtidigt tror flere og flere mennesker på en højere, styrende instans som udgangspunkt
for alt liv, på en instans, der kan erfares meget personligt og direkte.
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I det 20. århundrede blev vigtige, meget gamle skrifter af delvist gnostisk oprindelse genopdaget i Ægypen – bl.a. skrifterne fra Nag Hammadi. Disse urkristne tekster kaster et fuldstændigt andet lys på de bibelske evangelier.
Andre skrifter - som teksterne fra Corpus Hermeticum - er allerede bekendt i
en bredere offentlighed.
Gennem kvanteteorien kan det blive os bevidst, at den jordiske verden
bliver gennemtrængt af talrige informationer og energier, som vedvarende
har indflydelse på materien og styrer den.
Derved lærer vi, at vor verden har to aspekter:
et materiel-grovstofligt og et materiel-finstofligt aspekt. Mange esoteriske strømninger,
f.eks. Hermetismen, alkymien, Paracelsismen,
den kristne kabbala, den kristne teosofi, rosenkreuzerbevægelsen, antroposofien og øvrige grupperinger helt hen til New Age bevægelsen har længe formidlet viden om oprindelsen
til og aktiviteten af energier i vor jordiske verden.
Midt iblandt alle disse storslåede strømninger af de mest forskelligartede erkendelser og impulser, midt i alle disse forandringer, som bringer den begyndende Vandmandens Tidsalder med sig, lever vi og er vi.
Liv er kendetegnet ved bevægelse og forandring.
På den ene eller anden måde er enhver af os beskæftiget med at søge et eller
andet i sit liv, at virkeliggøre noget, at begribe noget. Og som Goethes Faust
spørger mange mennesker sig selv, hvad det er, som holder verden sammen i
dens inderste væsen.
Lad os se os om: Overalt findes der en stræben og et begær efter noget
„Højere“. Intuitivt ved vi besked om en højere og videreudvikling af mennesket. Dette holder os i bevægelse og driver os til at søge efter det fuldkomne,
om det nu er i kunst, videnskab, religion, kultur eller på et helt andet område.
Således bevæger vi os hen til de yderste horisonter af vores grov- og finstoflige verden – og på trods deraf står disse spørgsmål stadigt åbne:
Hvor er der absolut opfyldelse?
Hvor er der fred?
Hvor er der en tilstand af at være forløst fra al higen?
Til hvilken nytte er alle vore erfaringer?
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Måske fordi vi gennem vort liv og gennem vor erfaring, bliver ført til det
særlige øjeblik, i hvilket vort hjertes åndelige urprincip vågner op i sk æringspunktet af de to mægtige livsstrømninger?
Allerede det indgribende spørgsmål om meningen med livet indeholder i sig
selv muligheden for at forstå tilstedeværelsen af det guddommelige i verden.
For gemmer svaret sig ikke i ethvert spørgsmål?
Og indfinder spørgsmålet sig ikke først på det tidspunkt, når svaret allerede er
tæt ved?
Muligheden for at etablere en indre forbindelse til den guddommelige naturorden, består til enhver tid, for vi bærer Hjertets Rose i os - og dermed det
guddommelige urprincip. Heri ligger hemmeligheden ved mennesketilværelsen skjult.
Dette er begyndelsen på en vej, der fører til spirituel opfyldelse - til stilhed.
Meget fin, meget subtil, men meget mægtig. Der kan begyndes på denne vej
her og nu! Midt i vort liv ---- i alle vore forviklinger, i øjeblikke med lykke,
midt i vores svaghed og styrke.
Nu!
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Lad os endnu engang sammenfatte det vigtigste:
Mennesket er et dobbeltvæsen: Menneske og Gud i ét. Deraf udvikler der
sig ofte en fundamental spænding i menneskenes liv. Mange bliver derved
trængt til at søge og erfarer en indre nødvendighed til at forlade det sædvanlige, tænke på en ny måde og udvikle en ny livsførelse.
Der opstår en ny realitet. En ny bevidsthed og en ny sjæl bliver født.
Personligheden lærer at understøtte denne proces og acceptere den som
sin egen indre opgave. Dét, som derved virkeligt forandrer os, er Sandhedens Lys”, Den Guddommelige Ånds hjælpende kraft som en håndsrækning
fra den guddommelige verden.
Sandhedens lys skænker os Gnosis (græsk: Erkendelse i betydningen af en spontan, indre forståelse uden formidler eller intellektuel aktivitet) - indre viden, indsigt. Eller, sagt på en anden måde, en ny, oplyst viden, som forandrer alt.
Hvorledes vi meningsfuldt møder disse energier, det taler vi om i det følgende seminarbrev.
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Kære læser
Hvis du fandt dette brev interessant og gerne vil læse de øvrige 6 breve, så skriv til os på
adressen chr@rosenkreuz.dk - vi vil så sende brevene til dig i ugentlige intervaller. Du er
meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs.
Det Gyldne Rosenkreuz’ Internationale Skole – Lectorium Rosicrucianum
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