Lectorium Rosicrucianum
Mednarodna šola Zlatega rožnega križa

Otroci in mladi v šoli Lectorium
Rosicrucianum
Vsak ?lovek se rodi v ta svet z dolo?enim notranjim namenom. Mladinsko delo, ki je tesno
povezano s šolo Lectorium Rosicrucianum (LRC), si prizadeva, da bi ohranilo srca otrok in
mladih odprta za njihov resni?ni namen, ki naj bi ga nekega dne spoznali in kot odrasli ljudje
samostojno in odgovorno stopili na svojo življenjsko pot.
Aktivnosti mladinskega dela obiskujejo ve?inoma otroci in mladi, katerih starši so ?lani ali
u?enci šole LRC. Udeležba je prostovoljna.

Aktivnosti za otroke in mlade
Polega mladinskih služb v templjih LRC zajema mladinsko delo tudi glasbene dogodke, igre in
druge zabavne aktivosti, ki so prilagojene vsaki starostni skupini posebej. Med poletnimi
po?itnicami so za otroke in mlade organizirani mednarodni poletni tabori.
Vse te aktivnosti pomagajo ohranjati srca otrok odprta in dojemljiva za resni?ni namen življenja,
zato da bi se v ?asu polnoletnosti znali samostojno in odgovorno odlo?iti za svojo življenjsko
pot. Mladinsko delo obiskujejo mladi do osemnajstega ali devetnajstega leta starosti. Tedaj se
vsakdo odlo?i, ali in v kolikšni meri želi ostati povezan s šolo LRC. Najve?ja vrednota, ki je dana
mlademu ?loveku, je namre? popolna svoboda izbire in odlo?itve.
Aktivnosti mladinskega dela prostovoljno opravljajo u?enci šole. Mladinski vodje budno
spremljajo otroke in mlade. V lu?i univerzalne modrosti se trudijo osvetliti in poudariti pomen
resni?nega namena življenja. Vsaki starostni skupini prilagodijo sporo?ila in spoznanja, ki
bogatijo in omogo?ajo razvoj otrok in mladih.

Namen mladinskega dela
Za rožnega križarja je resni?ni namen življenja v razumevanju, da je ?lovek bitje dvojnosti.
?lovekovo snovno razodevanje je smrtno in podvrženo zakonom naravnega sveta – sveta
dvojnosti, dobrega in zla, ljubezni in sovraštva, vojne in miru –, hkrati pa v svojem srcu nosi tudi
seme ve?nega bitja.

To seme lahko vzcveti v novo, nesmrtno dušo, v “vrtnico“, kot pravijo rožni križarji, ki je na
poseben na?in povezana s ?lovekovo zavestjo in deluje kot notranji kompas. Namen
?lovekovega življenja je omogo?iti, da se vrtnica razcveti. Le tako lahko ?lovek ponovno doživi
resni?nega Boga v sebi. Slednji ga vodi v prenovljeno življenje in na pot v izgubljeni raj, v dom
duhovnih duš.
Glas vrtnice je zelo nežen in otroci so za njegov vpliv izjemno sprejemljivi. Ta glas jih preko
ljubezni nagovarja spontano – kot tihi klic zavesti, kot hrepenenje po notranji izpolnitvi.

Simbol mladinskega dela LRC
Simbol mladinskega dela LRC je srce z majhno rožo v sredini, ki jo obkroža peterokraka
zvezda. Simbol ponazarja, da se v ?lovekovem srcu nahaja smisel življenja, skrit kot mali spe?i
rožni popek, ki lahko zrase in vzcveti v prelepo božansko rožo. Peterokraka zvezda, pentagram,
simbolizira popolnega ?loveka, ?igar življenje vodita duša in duh.
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