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• 4j: 
•' 

Mesto sluienja med vodnarjevo konferenco v Baslu 

PREDGOVOR 

v tej knjigi objavljamo govore in rituale cetrte konference 
obnove, ki je bila avgusta leta 1966 v Baslu v Svici. 

V prvem poglavju je objavljena vsebina govorov javnega 
srecanja, ki je bilo pred konferenco. Vodnarjevo konferenco, 
ki sta jo vodila gospod Jan van Rijckenborgh in gospa 
Catharose de Petri, je otvoril in sklenil svicarski prezidij 
(poglavji II in VIII). 

Ta knjiga naj govori in priea sama po sebi. Kdor hrepeni, 
da bi zavestno nasel svoje mesto v razgibanosti nasega easa, 
ne more uiti globokemu razmiSljanju o tern, kaj se dogaja v 
nas in z nami. 

Cetrti del zbirke knjig Apokalipsa novega casa naj sluzi 
kot smernica. Upamo in prosimo, da bo mnogim pomagal 
razumeti znamenja easa, tako da se bodo nanje lahko 
pravoeasno odzvali. 

ROZEKRUIS PERS 
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KDO SO ROZNI KRIZAR]I? 

ZELO SMO VESELI in globoko hvale:lni, da vam lahko 
<lanes zvecer izrecemo dobrodoslico v imenu Mednarodne 
fole roznega krifa Lectorium Rosicrucianum. Radi bi spre
govorili 0 roznih krifarjih in podrobneje osvetlili nekatere 
vidike, povezane s to temo. 

Ce se ozremo nazaj, ugotovimo, da je bilo v zadnjih 
seststo do sedemsto letih vedno znova govora 0 roznih kri
farjih. To vzviseno bratstvo pa dejansko obstaja ze mnogo 
dlje. Red je bil osnovan neposredno po padcu Clovdtva. 
Bozje razodetje mu je podelilo znanje o poti, na kateri se 
clovdtvo lahko znova osvobodi iz globoke pogreznjeno
sti. 

Ceprav je nesmrtno bratstvo vedno delovalo le za osvo
boditev clovdtva, je moralo pretrpeti mnoga klevetanja in 
preganjanja. Njihovo delo so poskufali prepreciti. Najbolj 
enostavno je bilo zlorabiti njihovo ime in ustanoviti giba
nja, ki so se sicer ponafala z imenom rozni krifarji, sledila 
pa so cisto drugacnim ciljem. 

Blifa se fas, ko bo velik del clovdtva razumel in spoznal 
resnico o roznem krizu. Iz mre:le laZi in prevare, ki so jo od 
nekdaj tkali okoli vzviSenega reda, se bo dvignil spomenik 
neprimerljive lepote brez napake: univerzaLno krflanstvo 
roznih krizarjev, krseanstvo, ki ga je vedno 1-.\zumclo le 
malo ljudi. 
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Kmalu bo napocil dan, ko bodo v danem trenutku mnogi 
z veliko ganjenostjo, kot nekoc Savel, sprejeli vase svetlobo 
in ljubezen krifa terse z novimi ocmi prebudili iz duhovne 
slepote. 

Kdo so pravzaprav roini kriiarji? 

Rekli smo, da so najstarejse znano bratstvo. Se preden je 
clovek zacel govoriti 0 velikih duhovnih voditeljih clove
stva, ki jih poznamo iz zgodovine, je obstajala notranja cer
kev, notranja skupnost univerzalnega roznega krifa. Iz te 
skupnosti svetlobe so prisli vsi veliki in vzviSeni uCitelji, ki 
so delovali za padlo clovdtvo. Misteriji, ki jih poznajo rozni 
krifarji, obsegajo torej vse, kar je znano o Bogu, naravi in 
cloveku. Vsak modrec, ki je kdajkoli Zivel, je bil ucenec tega 
bratstva in je od njega prejel resnicno modrost. 

Rozni krifarji raziskujejo le eno knjigo: knjigo Zivljenja. 
Njihovo zbiralisce je tempelj svetega Duha, ki pre:Zema vso 
naravo. Bratstvo pravi, da izbrani ta tempelj najdejo brez 
tefav, skrit pa je ocem mno:Zice. Njegove skrivnosti so na 
razpolago vsakemu cloveku, ki jih lahko sprejme. Smisel 
cuvanja skrivnosti ni v premajhni pripravljenosti, da bi jih 
posredovali drugim, ampak v nezadostni dovzetnosti tistih, 
ki se ozirajo za Bozjo modrostjo. 

Bratstvo roznega krifa deluje na tern svetu, da bi naredilo 
cloveka dojemljivega za Bozjo resnico, modrost in ljubezen. 
Ne dela le z besedami, ampak se z mocjo farcenja obraea na 
srce. V mnogih ljudeh poskufa prebuditi atom duhovne iskre, 
duhovno sredisce, polno skrivnosti, ki sovpada z najvisjo tocko 
desnega srcnega prekata. Ce uspe v clovekovem srcu zanetiti to 
skrito zivljenjsko jedro, dusevno iskro, se lahko zacne odvijati 
cude:Zni proces, imenovan ponovno rojstvo duse. 
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To je notranji proces rasti, v katerem se razcveta novo
rojena dufa. Postaja vedno bolj sijoea, da se bo nekoc 
dvignila v neizmernem sijaju in s svojo fareco svetlobo 
pre:Zela sirne daljave. Poleg lastne velike osvoboditve 
pomeni to tudi pomoc in blagoslov vsem, ki se trpijo 
zaradi vezanosti na zemeljsko Zivljenje. Dusevna svetloba 
bofanske ljubezni se namrec siri in postane odkupnina 
za mnoge. 

Da bi Cim bolje in hitreje dosegli ta vzviSeni cilj, je bratstvo 
pred mnogimi leti osnovalo duhovno 5olo Zlatega roznega 
krifa. Njen namen ni posredovati ucno snov, ampak novo 
moc za dosego ponovnega rojstva. Duhovna 5ola Zlatega 
roznega krifa tvori polje moCi, polje farcenja iz svetega 
Duha. Ustvarili so ga odposlanci bratstva roznega krifa, ki 
so svobodo in nesmrtnost dosegli :le v enem od prejfojih 
bivanj na Zemlji. Prostovoljno so se vrnili, da bi sluzili 
soljudem. 

Velik privilegij je, daimamo danes zvecerv svoji sredini 
dva odposlanca bratstva roznega krifa in ustanovitelja 
sodobne duhovne fole, gospoda Jana van Rijckenbor
gha in gospo Catharose de Petri. Oba predstavljata jedro 
novega gnosticnega dela roznih krifarjev v nasem obdo
bju. 

lz tega duhovnega fariSea nenehno izhajajo farcenja, 
cisti astralni tokovi svetlobe. S temi farcenji in energijami 
se pove:Zejo vsi, ki se prostovoljno priblifajo duhovni foli 
in zelijo Ziveti iz njenega osrednjega vira, ljubezni. Taki 
ljudje bodo neposredno sprejeti v alkimicni proces, ki 
se zacne v srcnem atomu in bo nekoc kronan s trojnim 
ponovnim rojstvom po duhu, dusi in telesu. 

13 




