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Novi KLIC 

sedmernega svetovnega bratstva zlatega roznega kriza na 
prelomnici dvajsetega stoletja 

J van Rijckenborgh 

3. IN4. SEPTEMBRA 1952 VWfESBADNU 

Ill 
Zalozba ROSA 



Bratje bratstva roznega kriza pofiljamo v duhu resnicnega 
krfcanskega prepricanja naf pozdrav, ljubezen in molitev 
vsem, ki berejo nafo Famo. 
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Novi klic 

s SEDEZA ZAHODNOEVROPSKEGA CENTRA sedmernega 
svetovnega bratstva zlatega ro:foega krifa na Nizozemskem 
smo priSli k vam, da bi vam posredovali klic bratstva, novo 
Famo Fraternitatis. V teh dneh prihaja k vsem, ki jo lahko 
razumejo. Nas namen ni le, da bi slifali vsebino tega klica in 
jo z zanimanjem sprejeli. Srfoo upamo, da boste istoeasno 
obeutili in razumeli, da bratstvo roznega krifa ne povzdi
gne svojega glasu brez tehtnih razlogov. Uvidite, kako je 
vse, kar vam posredujemo in predlagamo, neodloZljivo in 
nujno ter se vsakogar med nami zelo osebno dotika. 

Ce se bo to v teh dneh uresnicilo, konferenca ne bo 
doprinesla le se enega novega prispevka k filozofiji fole 
roznega krifa, ampak bo poleg tega v zelo aktualnem 
trenutku v svetovnem dogajanju za vsakogar pomenila 
ozavdcenje, trenutek popolne pozornosti za zelo osebno 
doZivetje. 

Kot veste, smo v nasem vabilu na konferenco govorili 
o prelomnici dvajsetega stoletja. Prelomnica ne zajema 
le nas, ucencev fole Lectorium Rosicrucianum, ali 
gledano side, vseh, ki si prizadevajo za osvoboditev. 
Preobrat, na katerega usmerjamo vafo pozornost, velja 
za vse clovdtvo! Nase besede niso namenjene le majhni, 

s 



posebni, loceni skupini. Nihce ne more reci: »To je za vas 
morda zanimivo, za nas pa ni!« Ne, gre za nepreklicno 
prelomnico v razvoju celotnega sveta, pri kateri bodo 
zajeti vsi ljudje, ljudstva in rase. 

Zlati rozni krifarji univerzalnega bratstva iz srca ljubijo 
celotno clovdtvo. Bratstvo :Zeli slu:Ziti brez izjeme vsem, ki 
to zelijo. Ne podeljuje nobenih posvetitev in ne podarja 
predpravic samo nekaterim izbrancem. Tu je za vse, je 
popolnoma neodvisno in objektivno v odnosu do vseh 
ras in ljudstev, vseh politienih, socialnih in ekonomskih 
usmeritev. Bratstva pri njegovem sluzenju clovdtvu 
namrec niti najmanj ne zanima obieajni, dialekticni 
svetovni red. Posveea se izvorni domovini clovdkega rodu, 
nespremenljivemu kraljestvu, ki ni od tega sveta, kraljestvu 
Kristusa. 

Posveeati se kraljestvu Kristusa je pojem, ki se vam 
bo nedvomno zdel zelo znan. Pojem je zelo sporen, saj 
obstajajo mnogi, ki pravijo, da iz srca sluzijo Kristusu in 
njegovemukraljestvu. Zagotavljajo: »Lepri nas mu slu:Zite 
na pravilen nacin, pridite k nam! «To poudarjajo s tolikfoo 
navidezno gotovostjo, z najrazlicnejsimi utemeljitvami, 
mislimi in akademsko pridobljeno teolosko, filozofsko ter 
znanstveno spretnostjo, da se zdi popolnoma nemogoce 
in absolutno nesmiselno govoriti jim o drugacnem naCinu 
gledanja. 

Eden od slufabnikov roznega krifa je pred nekaj leti 
govoril o mnogoterosti idej, v katerih se lahko utopimo 
kot v oceanu. Clovdtvo premore neizmerno stevilo idej. 
Porablja silne energije in neizmerno moc dejanj, da bi 
o:Zivilo in uspefoo uveljavilo nekatere od njih. Ze stoletja 
si trojica znanosti, umetnosti in religije slozno prizadeva, 
da bi svet in clovdtvo vodila v uresnicitev dolocenih idej. 
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Edina, kar se pri tern zgodi, je le se poveeanje stevila idej, 
ne da bi bilo tudi kaj dose:leno. 

Kot veste, Sta svet in clovdtvo zelo bolna. In jasno 
ponavljamo, da sodobna Fama Fraternitatis, ki vam jo 
ponujamo, nikakor ni se ena ideja vec. Nobenega smisla 
ne bi imelo, da bi mnogim idejam, ki jih :le poznate, dodali 
se eno! To bi bilo, kot ce bi oceanu dodali kapljico vode. 
Bistva, znaCilnosti tega oceana Zivljenja stern ne bi niti malo 
spremenili. 

Kraljestvo Kristusa, ki se mu posveea bratstvo zlatega 
roznega krifa, je ziva resnicnost, dejanska svetovna uredi
tev, ki je ne moremo najti niti v snovni niti v zrcalni sferi*. 
Tega reda v nasem svetu ne moremo spoznati s pomocjo 
ljudi ali clovdkih avtoritet, ampak predvsem z dolocenimi 
silami. Te sile oznacujemo z mnogimi imeni in zdaj vas 
zelimo seznaniti z enim od njih. Da bi nakazali sile polja 
bratstva, pogosto govorimo o elektromagnetnih farcenjih. 
Nanje zelimo se posebej usmeriti vafo pozornost, kajti 
sodobna Fama Fraternitatis jih zeli podpreti in utrditi. 

Obstaja elektromagnetno polje farcenja, ki vzdr:Zuje 
Zivljenje v nasem obieajnem svetu, in obstaja elektroma
gnetno polje, ki pripada drugacnemu univerzumu od 
poznanega. To polje pripada kraljestvu Kristusa. To je 
seveda lahko reci in povedano si lahko zapomnite kot 
se eno idejo. Vanjo lahko verjamete ali pa ne. Vero vanjo 
lahko podkrepite s pomocjo literature ali se oprete na 
avtoriteto fole. Toda kaj bi rekli, ce bi se to polje farcenja 
Kristusovih hierofantov nekoc jasno dokazalo? In sicer 
tako, da vam vanj ne bi bilo treba le verjeti, ampak bi lahko 
vsi zelo jasno ugotovili ter spoznali njegovo resnicnost in 
obstoj. Elektromagnetna farcenja bi se vam dokazala tako, 

* Podrocja na oni strani zastora smrti. 
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