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PJIBDGOVOR 

V seriji nasih izdaj, ki so izsle pod naslovom Apokalipsa novega 
easa, tokrat objavljamo vse govore in rituale, ki smo jih prebrali 
med tretjo vodnarjevo konferenco obnove. Potekala je avgusta 
1965 v konferenenem centru Bad Munder v Nemciji. 

Pobuda za to konferenco so bila vodnarjeva delovanja, ki jih 
lahko zaznavamo na razlienih podrocjih Zivljenja. Jasno potrjujejo 
to, na kar nas duhovna fola sodobnega rofoega krifa, Lectorium 
Rosicrucianum, :le dolgo opozarja: 

Demaskiranje se je zacelo! 
NapoCil je eas! 

Upamo in prosimo, da mnogi se vedno zmorejo razumeti, 
kaj to pomeni za vse ljudi, in jim ho zato tudi tretja knjizica 
Vodnarjeve serije pomagala pri osvoboditvi. 

Catharose de Petri 

Jan van Rijckenborgh 
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NOV SONCNI SISTEM 

Otvoritev 

Nastopil je trenutek, ko vse prisreno pozdravljamo na zacetku 
tretje vodnarjeve konference leta 1965. 

Dobro se zavedamo tega posebnega trenutka. Cudovito je, 
da smo ucenci fole Lectorium Rosicrucianum se bolj kot prej 
odloceni slediti Zlatemu rofoemu krifo do svojega edinega cilja, 
osvoboditve duse in Duha. Ali ni velieastno, da se lahko skupina 
vec tisoc ucencev sreea tu, na ozemlju in v zgradbah nasega novega 
konferenenega centra Van Rijckenborgha? Skupaj se homo usme
rili k vzviSeni odre5itvi, ki nas caka, ce bomo premagali ovire v 
sebi. 

Na tretji vodnarjevi konferenci boste prejeli konkretna in 
neposredna navodila za pot, na katero je treba takoj stopiti. Zato 
je ta dobrodoslica obenem :le poziv k neposrednemu delovanju. 
Prisotnost v tern templju in tempeljskem fotoru dokazuje, da 
hodite z nami. 

Tako homo v konferenenem centru Bad Munder kot bratje in 
sestre skupaj doziveli tretjo vodnarjevo konferenco. 

Amen. 

Pravkar smo smeli doziveti milost, da je bila bakla svedobe pri
zgana v templju Van Rijckenborgha. Zato se ponifoo, pa vendar 
zelo zavestno, postavimo pod :Zarefo svedobo edinega plamena. 
Pred oblicjem sedmernega univerzalnega Duha in pred notranjim 
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razsodiscem izpovejmo: 

v imenu svetega troedinega Logosa, 
v imenu osvobajajoce univerzalne sedmerne svedobe, 
v imenu moCi Jezusa Kristusa, nasega Gospoda: 

poslufoost svetemu troedinemu Logosu, 
poslufoost velieastnim silam in izfarevanjem svete sedmerne 
svedobe, 
poslufoost velikemu mojstru univerzalne verige bratstva, 
Jezusu Kristusu. 
Amen. 

Vsi, ki smo tukaj zbrani, bodimo vredni milostnega blagoslova 
svetega bratstva. 

Amen, da, amen. 

Prvigovor 

Z velikim veseljem vas prisrfoo pozdravljamo ob zacetku tretje 
vodnarjeve konference. V naslednjih dneh bo predstavljala osrednje 
dogajanje v nasem novem konferenfoem centru v Bad Miindru. 

Poskusili homo stopiti na tretjo od sedmih stopnic. Veste, 
da nameravamo pripraviti sedem vodnarjevih konferenc*. Svojo 
pozornost se enkrat usmerimo na to, saj veasih slisimo govorice 0 

neclovdkem naprezanju in velikih stroskih, ki jih take konference 
povzroCijo. Slisimo, da naj bi te konference skodovale delovnim 
nacrtom posameznih narodov in pomenile pretdko breme za 
razlifoe dele nasega gnostifoega kraljestva. 

Kdor tako misli ali govori, ne pozna procesa, ki ga morajo 
opraviti vsi Bozji otroci. Ta proces je namenjen osvoboditvi vseh 

•Leta 1968 je Jan van Rijckenborgh umrl, zato zadnjih dveh naertovanih konferenc 
niso izpeljali. 
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nas in je ze od zacetka del Bozjega nacrta. Zato je nujno, da na 
kratko opisemo njegovo bistvo. Tako boste lahko bolje razumeli 
in doziveli blagor tretje vodnarjeve konference. Lahko boste 
povsem sodelovali pri delu, ki ga tu opravljamo. 

Sonfoi sistem, ki mu pripada nafa Zemlja, je sestavljen iz posa
meznih delov. Vsi deli, do najmanjsega, sodelujejo med seboj. 
Vplive, ki jih sonfoi sistem izfareva, lahko jasno opazimo in 
predvidimo. Ta mogofoa farcenja so med drugim na nasem 
zemeljskem podrocju ustvarila clovdtvo, kakrfoega poznamo. 
Ustvarila so snovno obliko cloveka, njegovo sedmerno osebnost, 
opremljeno z velikimi sposobnostmi in darovi. Najnizja tocka 
snovnosti pomeni skrajno mejo dosegljivega, torej nadir trenu
tnih clovdkih sposobnosti. 

Clovek je poklican, da se dvigne iz tega zivljenjskega polja, ki je 
zanj postalo jeea. Za to potrebuje novo osebnost, ki je transfigu
rirala in jo imenujemo dufoi clovek. Vstati mora torej od mrtvih 
in nadaljevati svojo pot. Toda clovek ne more vstati od mrtvih v 
svoji sedanji stari osebnosti, temvec mora doseci ponovno rojstvo. 
Vsako ponovno rojstvo nastane zaradi interkozmifoih farcenj in 
planetarnih izfarevanj sonfoega sistema. Za vstajenje, ki se mu 
sedaj blifamo, pa potrebujemo drugafoa farcenja, kot so nam tre
nutno na voljo. 

Zato so se sedaj pojavili drugacen sonfoi sistem, drugo Sonce 
in planeti, pa tudi drugacen zodiak. Zaceli so delovati. V skrivnem 
in preroskem jeziku Razodetja, v 21. poglavju, beremo: »Videl 
~em novo nebo in novo zemljo, kajti prvo nebo in prva zemlja sta 
izginila in morja ni bilo vec.« 

Ta velika sprememba, popolna sprememba celotnega vesolja, 
ie poteka. V zadnjih mesecih smo v nasi foli veliko govorili o 
treh misterijskih planetih: Uranu, Neptunu in Plutonu. Ti pla
neti pripadajo novemu sonfoemu sistemu, ki bo podpiral nas 
razvoj v prihodnosti. Poleg teh treh planetarnih vplivov se bodo 
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v naslednjih letih pojavile se tri druge planetarne sile, trije vplivi, 
ki trenutno se ne delujejo na vse ljudi in jih ti zato ne poznajo. To 
pomeni, da se bo v kratkem razodelo sest misterijskih planetov. 
Predstavljali bodo sest stopenj poti, po kateri se bo vzpenjal novi 
clovek. Vseh sest stopenj skupaj tvori sedmi vidik, ki ga mora novi 
clovek uresniciti. 

Zato boste razumeli, zakaj smo zeleli pripraviti sedem vod
narjevih konferenc. Vsak ucenec mora narediti sedem korakov 
in se povzpeti na sedem stopnic. Vsak ucenec se mora harmo

nieno uglasiti s sedmimi novimi vplivi. Prieujoca konferenca v 
Bad Miindru je tretja vodnarjeva konferenca, zato se zelimo sedaj 

usmeriti na tretji misterijski planet, Pluton. Pluton ima v sedmer

nem zaporedju kljueni polofaj, saj bo spremenil videz celomega 
sveta in clovdtva. 

Pri tern pa ne bomo imeli svobodne izbire, kot smo jo imeli 
doslej. V preteklosti smo lahko izbirali, ali bomo verni ali ne. 

Lahko smo izbirali med razlienimi veroizpovedmi. V preteklosti 

je clovek blodil v nadirju snovnosti. Nas soneni sistem je vzdde
val njegovo ravnotdje, kolikor je pac slo. 

Sedaj pa se bo vse to spremenilo. Celotno clovdtvo bo potisnjeno 

v doloceno smer. Vsi ljudje! In sedaj gre za to, ali hocete iti zraven ali 
ne. Ce bi raje se malo poeakali, kot je bil tega vajen stari clovek, in 
najprej sele ugotovili, kam pes taco moli, boste kasneje zelo obfalo
vali, kajti takfoo zavlacevanje vam bo moeno skodilo. 

Tako se bo zgodilo! V prihodnjih konferenenih dneh bomo 
poskusili vse dokazati. In s tern dokazom se boste po konferenci 
vrnili domov. 

Sklep 

Za vse, ki zivijo v magnetnem polju nase duhovne fole, locenost 
ne obstaja. Magnetno polje je tu za vse in svojo svetlobo podarja 
vsem. Ko sila sirjenja s pomocjo farisc duhovne fole razplamti v 
temi nevidno svetlobo, se odprejo nove moznosti. 
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Zato je zelo pomembno, da se vsak ucenec zaveda, da smo tu 

vsi za vsakogar in vsak za vse. Vsak resen ucenec, ne glede, kje zivi, 
sodeluje pri praktifoem delu mladega bratstva. To stori tako, da: 

je, prvic, predan velikemu in svetemu delu, 

drugic, dokazuje, da njegov naCin zivljenja temelji na dusi, in 
tretjic, s srcem in glavo sprejme skupinsko enomost. 

Potem se proces pretvarjanja svetlobe se okrepi. In vsi, ki smo 

~meli biti price posvetitvi in zacetku uporabe nasega templja in 
konferenenega centra Van Rijckenborgha, bomo enotni v svoji 
hvali, predanosti in hvalefoosti univerzalni verigi bratstva, saj se 
jc zaradi njenega izfarevanja vse to lahko uresnicilo. 

Amen. 

Sklepni blagoslov 

Bratje in sestre! 

Svetloba Bozje modrosti naj se vas dotakne. 
Podari naj vam mir, svobodo in moc, 
od zdaj do vefoosti. 
Amen. 
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