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V ROŽI ŽIVLJENJA SE SREČUJEJO  MATEMATIKA, GEOMETRIJA IN DUHOVNOST

R ţivljenja, izklesan v kamen v templju 
Ozirisa v Abydosu v Egiptu.

Oblika Roţe ţivljenja  ţivljenja vsebuje 
skrivno obliko, znano kot sad ţivljenja, ki 
je sestavljena iz 13 področij, ki vsebujejo 
mnogo zakonititosti matematičnih in 
geometrijskih zakonov. 

Roţo ţivljenja  najdemo v vseh večjih 
svetovnih religijah. V Egiptu je vir vseh 
monoteističnih religij, »cvet ţivljenja«, v 
starem Abydoskem templju. V Izraelu ga 
najdemo v starodavnih sinagogah v 
Galileji in Mesadi.

Roţa ţivljenja je ena najmočnejših svetih 
geometrijskih oblik!



Roţa ţivljenja je del Boţanskega 
načrta svete geometrije. Vse strukture, 
ki so nam znane, sledijo temu načrtu. 

V Roţi ţivljenja lahko vidimo simbol, ki 
predstavlja in opisuje ustvarjalni cikel. 

Ta simbol kaţe, da vse ţivljenje in 
zavest izvirata iz vira (to je prvi krog). 

Naslednjih šest krogov simbolizira 
proces delitve celic. 

Zato se Roţa ţivljenja obravnava kot 
model Boţjega stvarjenja.



Roţa ţivljenja je ime za geometrično figuro, 
sestavljeno iz sedmih ali več enakomerno 
razporejenih, prekrivajočih se krogov. 

Ta figura, ki se od nekdaj uporablja kot 
dekorativni motiv, tvori cvetlični vzorec s 
simetrično strukturo šesterokotnika.

Popolna oblika, razmerje in harmonija Roţe 
ţivljenja, so ţe od antičnih časov znani 
filozofom, arhitektom in umetnikom po vsem 
svetu. 

Pri Poganih je to sveta geometrija, ki vsebuje 
starodavno religiozno vrednost, ki prikazuje 
temeljne oblike prostora in časa. 

Najdemo jo v vseh relogijah.

Za mnoge je ta simbol vizualna predstavitev 
medsebojne povezanosti ţivljenja.



V GEOMETRIJSKI KONSTRUKCIJI ROŽE ŽIVLJENJA SO SIMBOLI: 
JAJCE ŽIVLJENJA, SADEŽ ŽIVLJENJA IN SEME ŽIVLJENJA.



Oblika „jajce ţivljenja“ predstavlja 
podlago za glasbo, saj so razdalje med 
sferami enake razdaljam med toni in pol 
toni v glasbi. 

Prav tako je identična strukturi celične 
delitve - prva celica se deli na dve celici, 
nato na štiri celice, nato na osem. 

Tako ta ista struktura, kot je nadalje 
razvita, ustvarja človeško telo in vse 
energetske sisteme.



SVETA GEOMETRIJA: OBLIKOVANJE ROŽE ŽIVLJENJA  IN 
SKRIVNOST ŽIVLJENJA

je identična strukturi celične delitve -
prva celica se deli na dve celici, nato 
na štiri celice, nato na osem. 

Tako ta ista struktura, kot je nadalje 
razvita, ustvarja človeško telo in vse 
energijske sisteme.



Roţo ţivljenja  najdemo tudi v starodavni 
alkimiji. 

Vseh pet platonskih trdnih delcev 
najdemo tudi znotraj Roţe ţivljenja. 

To so tetraeder, kocka, oktaeder, 
dodekaeder in ikosahedron.



Roţa ţivljenja 

v stvaritvah Leonarda Da Vinci-ja

Davidova zvezda



Osnovni elementi na Roţi ţivljenja



Naš svet na Roţi 
Ţivljenja



ROŽA ŽIVLJENJA, ZAVEST, VIR, USTVARJANJE

Ustvarjanje se začne kot vibrirajoči zvoki, luči in 
barve, ki izhajajo iz utripajoče krogle, ki jo 
imenujemo zavest ali vir. 

12 spiralnih stoţcev (rogovi, toni, harmonija) se 
razpenjajo in tvorijo krog okoli zavesti o viru, 
povezujejo se z njim in drug z drugegim, da ustvarijo 
neskončne mreţne programe izkušenj, ki sledijo 
geometrijskemu načrtu, ki ga imenujemo sveta 
geometrija. Dušne iskre svetlobne spirale iz 
osrednjega vira, se naključno premikajo v mreţo, da 
se zavestno izkusijo.

“vzorec 12 okrog 1" (12 = 1 + 2 = 3) ali tretja 
dimenzija omenja fizično realnost kot nič več kot 
biogenetski eksperiment, ki temelji na linearnem času 
za doţivljanje čustev. 

Čas označujemo v ciklih in zankah, ki sledijo temu 
vzorcu - ura, koledar, zodiakalno kolo, alkimična
kolesa itd.



TUDI NIČELNA TOČKA (ZERO POINT), JE  NA  MREŽI ROŽE ŽIVLJENJA



VIR ŽIVLJENJSKE SILE: NAŠE ČAKRE POGANJA IN SUČE 
ENERGIJSKA MREŽA ROŽE ŽIVLJENJA



OBČUTLJIVO KOT CVET LJUBEZNI S SVOJO AROMATIKO, DELUJEJO VRTNICE NA 
SRČNO ČAKRO NEPOSREDNO IN NEŽNO. VRTNICE SO JE NAŠ NAJVEČJI NARAVNI 
RASTLINSKI ZAVEZNIK, KO SE TRUDIMO OZDRAVITI, ODPRETI IN RAZŠIRI TI NAŠO 
SRČNO ENERGIJO.



Vrtnice se z Roţo Ţivljenja povezujejo v 

srčnem bistvu!



Naš svet na Roţi 
Ţivljenja



ŽITNI KROGI PRIKAZUJEJO VARIACIJO ROŽE 
ŽIVLJENJA: FOGRAFIJA LEVO: LUCY PRINGLE, FOTOGRAFIJA DESNO: 
BLACKWOOD,2016





ŽITNI KROG BLACKWOOD, NR POPHAM, HAMPSHIRE. 

O njem so poročali 28. junija 2016. Sporočilo je 
bilo „DEŠIFRIRANO“ s poznavanjem in 
upoštevanjem povezav med števili, izmerjenimi 
dimenzijami in oblikami. Ker so števila lahko 
zapisana v obliki črk, lahko tej kombinaciji 
PRIDDRUŢIMO ŠE JEZIK – ČRKE, BESEDE, STAVKI. 
TEMELJITA ANALIZA JE RAZKRILA, DA JE 
SPOROČILO TEGA ŢITNEGA KROGA: „And they
heard the voice of the Lord walking in the
Garden to the spirit of the Day“.  /Geneza, 
poglavje III.;  (In slišali so glas Gospoda, ki je 
hodil po vrtu do duha dneva). Izvirni jezik prevoda
je bil Hebrejščina). 

Analiza na naslednjih straneh je delo  Varde 
Sarnat,
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To šest - krako sončno kolo s centralnim 
šesterokotnikom povezuje ta krog pridelkov 
z idejo "smrti", ki se mora zgoditi, preden se 
lahko pojavi novo in s tradicionalnimi pomeni 
številke "6".

Šesterokotno središče je očitno povabilo, da 
razmišljamo o pomenu šesterokotnika v 
odnosu do Sonca in letnih časov, povezanih z 
Zemljino letno orbito - cikličnih dogodkov v 
Naravi, ki nenehno zbledijo, regenerirajo in 
rastejo, da bi umrli ali ponovno izginili.

https://www.pinterest.com/pin/403212972864852094/?from_navigate=true
https://www.pinterest.com/pin/403212972864852094/?from_navigate=true
https://en.wikipedia.org/wiki/Borjgali


Ker je čebela hibernirajoča ţuţelka, so se 
šesterokotne celice čebeljih simbolov 
povezale s »smrtjo«, ki je pred novim 
ţivljenjem.

Številko »6« nosi več pomenov: »ravnovesje; 
harmonija; „najbolj produktivno število“; 
ljubezen; zdravje; lepota; priloţnost; sreča; 
popolno ravnovesje; dnevi stvarjenja,… 
“(Cooper 116) Z drugimi besedami 6 se 
nanaša na vse pozitivne razmere, ki 
spodbujajo rast in ţivljenje. Resonira s 
"smrtno" simboliko šesterokotnika v tem, da je 
potrebno, da "stari" umre ali odstopi za 
"novo" - tako kot seme mora umreti v svoji 
lastni obliki in se razgraditi, da bi rastlina 
rasla. začeti rasti.

Lepa formacija v Brandenburgu je eleganten 
opomnik za vse nas, da upoštevamo sezonske 
cikle in cikle v naših ţivljenjih, ki vladajo 
spremembam, rasti in obnovi.
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