APOKALIPSA NOVEGA CASA

PET VODNARJEVIH
KONFERENC OBNOVE

NOVA MERKURJEVA PALI CA

APOKALIPSA NOVEGA CASA V
PETA VODNARJEVA KONFERENCA OBNOVE,
TOULOUSE 1967

I
II
III
IV
V

Catharose de Petri

Catharose de Petri

Jan van Rijckenborgh

Jan van Rijckenborgh

BILTHOVEN 1963
CALW 1964
BAD MUNDER 1965
BASEL 1966
TOULOUSE 1967

Zalozba ROSA

CIP - Katalo:Zni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knji:Znica, Ljubljana

VSEBINA

133
VODNARJEVA konferenca obnove (5; 1967; Toulouse)
Nova Merkurjeva palica I Peta vodnarjeva konferenca obnove,
Toulouse, 1967 ; [avtorja] Catharose de Petri, Jan van
, Rijckenborgh. - 1. slovenska izd. - Ljubljana : Rosa, 2011. (Apokalipsa novega easa; S)
ISBN 978-961-93040-0-6
1. GI. stv. nasl. 2. Petri, Catharose de, 1902- 3. Rijckenborgh,J.
van
255250432

Predgovor

7

I

Vplivi ozvezdij Kacenosca in Laboda

9

II

Nov astralni fluid in njegov vpliv

17

III

Sedem bo:Zanskih svetlobnih tokov

25

IV

Prihaja interkozmiena revolucija

33

v

Prieanje Confessia Fraternitatis R. C.

41

naklada: 100
MPC: EUR 9,00

Vse pravice pridrfane, vkljui'no s prevodi v tuje jezike. Brez pisnega dovoljenja izdajatelja ni dovoljeno nobenega dela te knjige na kakr5en koli nai'in reproducirati, kopirati
ali kako drugai'e razsirjati. Ta prepoved se nanafa tako na mehanske oblike reprodukcij (fotokopije) kot na elektronske (snemanje na kakrsen koli pomnilniSki medij).

4

s

PREDGOVOR
Leta 1963 smo se odlocili za izdajo sedmih knjizic z naslovom

Apokalipsa novega casa, v katerih objavljamo sedem vodnarjevih
konferenc*, ki so se zvrstile vsako leto. V prieujoCi knjizici je
objavljena peta konferenca, ki je potekala julija 1967 v Toulousu
v Franciji.
Iskalec ne potrebuje dodatnega pojasnila k njeni vsebini.
Ze pred leti smo napovedali, kako se bosta razvijala svet in
Clovdtvo ter njun razvoj opisali tudi v knjigah. Sedaj so se nase
napovedi uresniCile in dokazale, v kakfoem nesvetem stanju se
nahaja clovdtvo. v to stisko je zaslo, ker je zaslepljeno in nima
resnienega znanja.
Zaradi izjemno stopnjevane krize, v kateri Sta se znasla svet
in clovdtvo, nas zeli tudi peta knjizica opozoriti na prihajajoce
dogodke in nam pokazati edino pot rditve. Upamo, da bodo
v naraseajoCi stiski tega nevarnega easa mnogi ljudje se lahko
pravoeasno spregledali in izkoristili vse prilofoosti zaosvoboditev,
ki jih ponuja apokalipsa nase ere.
Catharose de Petri
Jan van Rijckenborgh

"'

* Leta 1968 je Jan van Rijckenborgh umrl, zato zadnjih dveh nacrtovanih konferenc

niso izpeljali.
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VPLIVI OZVEZDIJ KACENOSCA
INLABODA

Odprtje

Sluzbo bi radi zaceli z besedami, ki jih je pokojni gospod A.
Gadal zapisal in pogosto tudi izrekel: Bratje in sestre, nad vse
naj se izlije prijetna tolazba Betlehema.Amen.

V Gadalovi knjigi Na poti k svetemu gralu beremo:
Ce sem tega vreden, sem tudi sam razumni tempelj Boga. jezus
Kristus, njegov Sin, je ziva podoba njegove zive velicastnosti.
Njegov oltar je dusa, ki jo je pouCila resnica. Cast, ki mu je
izkazana, in daritve, ki jih prejema, so lahko le preproste in Ciste
molitve. Amen.

0 Kristus, bozanski mojster, ohranil sem tri elemente popolnosti:
ciste roke,
Cista usta,
Cisto srce.

Amen, da, amen.
/

Ritual

V 31. poglavju Prve Mojzcsove knjige beremo od 44. do 51.
vrstice:
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Laban je dejal Jakobu: »Zdaj torej pridi, skleniva zavezo, jaz in
ti, da bo prica med nama. «Jakob je vzel kamen in ga postavil za
spomenik. Nato je rekel bratom: »Naberite kamenja!« Vzeli so
kamenje in naredili kup. Potem so jedli tam na kupu. Laban ga je
imenoval [po kaldejsko] Jegar-sahaduta [kup pricevanja}, Jakob
pa ga je imenoval [po hebrejskoJ Galed, vsak v svojem jeziku.
Nato je Laban deja!: »Ta kup je danes prica med menoj in teboj,
zato se imenuje Galed, kar pomeni kup pricevanja. «In dodal je:
»Naj naju Gospod strazi in usmerja, ko se bova loCila. « Dalje
je rekel Laban Jakobu: »To je kup in spomenik, postavljen med
menoj in teboj. Ta kup naj bo prica. « Amen.
Upamo, da smo se s pomocjo zgornjega odlomka pravilno
usmerili. Le tako homo lahko skupaj z ucenci fole Lectorium
Rosicrucianum uspefoo opravili delo, ki smo si ga doloCili za
peto vodnarjevo konferenco. Tudi mlado gnostieno hratstvo je
postavilo kamen pricevanja, in sicer 5. maja 1957 v dolini reke
Ariege pri Ussat-les-Bainsu v Franciji. Tako se je Lectorium
Rosicrucianum pred desetimi leti povezal z vsemi prejfojimi
velikimi hratstvi. Mlado gnostieno hratstvo je vseskozi izkazovalo zvestoho Kristusu in njegovemu nizu hratstev, ne glede na
ovire. Hvalefoi smo tudi Bogu. Njegova moc in sila se razodevata v hratstvu zivljenja, v duhovni foli mlade gnoze in v skupini
ucencev, da lahko izpeljemo peto vodnarjevo konferenco.
Kot so nekdaj perfekti, popolni, clani gnostienega niza hratstev
vseh easov izpeljali proces osvohoditve, mora slednjega izpeljati
vsak resen ucenec Lectoriuma Rosicrucianuma.
V preteklih mesecih so se ucenci, sodelavci duhovne fole,
zelo trudili na duhovnem in snovnem podrocju ter pripravili vse
potrehno za peto vodnarjevo konferenco.
""'
Razodela se hosta novo neho in nova zemlja. Ne le popolnim,
temvec vsem, ki zelijo pripadati gnozi. Ce sme mlado gnostieno

10

hratstvo s svojim delom in prizadevanjem kaj prispevati, se ho
delo vseh, ki so zares zivi, zopet dovr5ilo. In kdor to dokazuje,
pritrjuje: Da! Amen.
Napisan je uvod v veliko knjigo mlade gnoze. To stran homo
sedaj ohrnili in po Bozji volji zaceli na novi. Trdno se odloCimo,
da homo zvesti
Bogu,
hratstvu Zivljenja in
mlademu gnostienemu hratstvu,
ki se razodeva prek Lectoriuma Rosicrucianuma.
Tako se ho nekoc v vsakem od nas dvignilo veliko znamenje,
simhol pricevanja. Vse, o cemer smo govorili na peti vodnarjevi
konferenci leta 1967 v Franciji, se ho uresnicilo in udejanjilo v
mogoenih sadovih. Amen.

Prvigovor
Na zacetku pete vodnarjeve konference ponavljamo, kar smo
v zadnjih mesecih veckrat omenjali: razliene elektromagnetne sile in tokovi, ki prihajajo iz vesolja, se zhirajo v hlifojih
podrocjih nasega planeta in se povezujejo z magnetnim poljem
Zemlje.
Razmere so postale tako kritiene, da vas moramo opozoriti
nanje. Svarilo homo zdruZili z opozorilom, ki nam ga je ze leta
1615 posredovala knjiga Confessio Fraternitatis, Izpoved bratstva
roznega kriza:

Da bi oznanil svojo voljo, je Bog poslal sle, zvezde, ki so se pojavile
v ozvezdjih Serpentariusa in Cygnusa. Kot velika znamenja
vzvifenega Boijega nacrta nas lahko naucijo toliko tega, kar skupaj
z odkritji Clovefke bistroumnosti sluzi njegovemu skritemu pismu.
Ceprav namrd Knjiga narave lezi odprta pred vsemi, Jo lahko
berejo in razumejo le redki.
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SporoCilo bratov rofoega krifa razumemo, ce vemo, da je bratstvo kar za nekaj stoletij prekafalo znanstvena stalisea, ki danes
veljajo za najnaprednejfa. Poleg tega so premogli zmofoosti, ki
zelo presegajo vse znane clovdke sposobnosti.
Avtorji dela Confessio Fraternitatis R. C. nam v 8. poglavju
oznanjajo, da se bo kmalu razodelo vse, kar morajo zaenkrat se
prikrivati ali prikrito sporoeati. Vse prihajajoce se blifa z urnimi
koraki in se bo razodelo vsemu svetu takrat, ko se bo slednji
zbudil iz svoje opitosti zaradi strupenega, omamnega napoja ...
Kaj to pomeni? Danes vemo, da sta Serpentarius in Cygnus,
Kacenosec in Labod, nepredstavljivo veliki ozvezdji, ki se z izjemno hitrostjo gibljeta skozi prasnov. Ena njunih nalog je, da kot
velika Cistilca odpravljata napake in poskodbe v vserazodevanju.
Klasieni rofoi krifarji so nataneno poznali naloge obeh
ozvezdij. Vedeli SO, da je clovdtvo doseglo skrajno tocko svojega
popotovanja skozi smrtno naravo, skorajda nadir. Tam so se
nakopiCile sile, ki se niso mogle vec razvijati. Zato se je clovdtvo
pogreznilo v temo, ki je postajala vse gostejfa, v psiholosko
spanje. Razumevanje, umevanje in odzivanje ljudi na Bozji
nacrt, vse to se je izrodilo in izgubilo. Pred spustom na usodno
tocko je bilo storjeno vse, da bi se svet izognil obdobju spanca.
Vseh ljudi so se dotaknile religiozne spodbude z globokim
filozofskim ozadjem. Pojavili so se odposlanci, da bi ljudstvom
in rasam pokazali pot resniene odrditve in jih poucili, preden se
zaene sodba vseh easov. Med ljudmi se je pojavil najbolj vzviseni
prinafalec odrditve, da bi razodel svoje sveto oznanilo: Jezus,
prinafalec Kristusa.
Obstajal pa je tudi veliki nasprotnik, veliki izdajalec, jasno
razpoznaven antikrist. Ljudem, ki so se blifali nevarni sodbi vseh
easov, je prinesel prvi strup. Zastrupljeno in omamno kupo je
polo:Zil na ustnice vseh dojemljivih. Njihova svetisea glave je zazibal v spanec nerazumevanja, otrpnil eustva v njihovih srcih ter~
izrodil eutila in notranje izloeanje. Vse se je zgodilo zaradi napac-
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nega razvoja, ki mu je nazadnje sledila se izguba naravne oblike,
denaturacija kacjega ognja. V strupeni kupi, ki je ljudi zazibala v
globoki spanec, je bila zabloda, ki ji recemo razvoj clovdke kulture. Danes se spanec koneuje z velikim vznemirjenjem, okrutno
in dramatieno.
Med spancem, v katerega je potonilo clovdtvo, so se po vsem
svetu pojavile pogubne intelektualne, materialistiene in psiholoske dejavnosti. Zelo so skodile kozmosu, neposrednemu
Zivljenjskemu okolju vsega clovdtva, pa tudi ozracju. Dihalno
polje je postalo zelo zastrupljeno. Izumirajo Zivali in rastline,
Clovdtvo trpi zaradi hudih bolezni. Ves planet s svojimi prebivalci vred je dosegel skrajno stopnjo izrojenosti. Resno mu grozi,
da bo postal nenormalen in bo porusil red v vserazodevanju.
Da so trenutne razmere zelo nevarne, je uvidelo :le mnogo
ljudi. Prebujanje se je torej zacelo. Danafoji polofaj povzroea
veliko neskladje tudi v sonenem sistemu in moti urejenost vesolja.
Celo zunaj sonenega sistema je moc obeutiti to gorje. Ni namrec
te:Zko razumeti, da pomeni posegv neko bofansko telo (kar planet
nedvomno je!) hkrati posegv ostala bofanska telesa in v celotno
vesolje. Zato sta veliki Bozji znamenji, Kacenosec in Labod, zaceli
moeneje delovati, kar je napovedal :le spis Confessio Fraternitatis,
Izpoved bratstva roznega kriza.
Katero ciscenje in popravke naj prieakujemo na nasem planetu,
je vprafanje, na katerega hoce imeti ucenec duhovne fole
neposreden odgovor.
Rekli smo, da sta Kacenosec in Labod ozvezdji, ki hitita skozi
vesolje z izjemno hitrostjo. Ko se srecata z drugimi nebesnimi
telesi, vplivata nanje, pozitivno ali negativno. Izgrajujeta jih ali
unieujeta, kakor je pac potrebno. Astronomi so ugotovili, da sta se
ozvezdji prek svojega izfarevanja :le povezali z zemeljskim poljem.
Torej vplivata na nase Zivljenjsko polje. Postali Sta pomembni!
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Sprafojemo se, kaksen je njun cilj. Odgovor je na dlani:
Ciscenje! Slednje se zaene v elektromagnetnem polju Zemlje,
na njenem zunanjem obodu. Ciscenje zunanjega vidika Zemlje
se v nekem trenutku preplete z zunanjim vidikom atmosfere po
naslednjem vrstnem redu:
z astralnim podrocjem,
s podrocjem zrcalnega etra,
s podrocjem svetlobnega etra,
s podrocjem zivljenjskega etra in
s podrocjem kemienega etra.
Na koncu prodre v snovni svet in prefame vse njegove vidike.
More bi ti veste, kako delujejo elektromagnetna polja. Kakor hitro
se to polje dotakne zunanjih meja nekega telesa, prodre sevanje
polja do jedra telesa. Tudi vplivi Kacenosca in Laboda so prodrli
do jedra Zemlje. Izkusili jih bodo vsi in vse, kar pripada Zemlji.
Ko izfarevanje obeh ozvezdij zaene s svojim delom popravljanja
in ciscenja, vsi ljudje dozivijo njun dotik.
Proces se toliko bolj krepi, kolikor bolj prodira farcenjf v
jedro planeta. Tako se dinamieno krepi tudi naert Logosa. Stevilni pojavi v nasem zivljenjskem polju so posledice omenjenih
vplivov. Pomislite denimo na vsesplo5no naraseanje Zivene
napetosti. Ker se lunarne sile umikajo*, bo proces kmalu izzval
krizo. v njej se bo clovdtvo bodisi obnovilo bodisi potonilo
v brezmejno protinaravnost, ki bo hitro povzrocila popolno
unicenje.
In kako lahko pri tako skrajnih napetostih se govorimo o
spremembi na do bro?
Kot veste, se v svetiseu glave kopiCijo tudi astralna farcenja.
Kakovost teh astralnih snovi vpliva na delovanje etrskih moCi,
na njihove sposobnosti in lastnosti, torej na kakovost. v cloveku
z resnieno, Cisto dufo, bivata moc in svetloba duse. Njegova dufa

zares Zivi. Tak clovek sprejema visoko, Cisto astralno snov, ki ne
prihaja iz obicajnega zivljenjskega polja, temvec iz nadnarave.
Kdor se delno ali v celoti nahaja v omenjenem stanju, ustvarja
zelo Ciste svetlobne etre, k cemur pripomore tudi alkimiena
pretvorba v svetiseu glave. In ker svedobni eter vzdrfoje in
skrbi tudi za Cutno zaznavanje in cutila, je razumljivo naslednje.
Clovek, v katerem se je zaradi ustreznega zivljenja rodila
cista, nova dufa, izfarevanj Kacenosca in Laboda ne dozivlja
kot gorje, popravek ali kazen, temvec kot intenzivno pomoc.
Moc obeh ozvezdij namrec zelo pospdi dojemljivost eutil in
razsiri njihovo zaznavanje. Tedaj se zlomijo odpori obieajne
narave.
Trenutni naravni proces zelo hitro vodi bodisi v vstajenje ali
v globlji padec. Torej se bo kmalu izkazalo, ali ste mofoosti, ki
vam jih je bil podaril Bog, uporabili pozitivno ali negativno, ali
Ste uporabili VSe illOZnOSti, ki jih imate kot clovek.

Sklepna molitev
Kot tisoceri Cisti tokovi,
ki kot zlati in srebrni farki,
kor meridiani svedece sile,
vabijo ucenca na poroko,
bo njegovo bitje napolnila Bozja sila,
ki v ritmienem rajanju
razodeva svojo moc
v svetem plesu,
ki so ga staroste slavili.
Pridire, zapleSite
v posveceni sferi
in vrnite se v hifo Sonca. Amen.

* Dogajanje je opisano v 4. delu, v knjizici Osvobajajoea pot rofoega krifa.
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Prejmite kraljevsko east
in pijte iz veenega izvira. Amen.
Bratje in sestre,
bratstvo grala
je zdaj tu,
da bi se z dejanjem ljubezni
v zivi sedanjosti
pofrtvovalno napotilo k vsem,
ki trpijo
in se pogumno borijo
za novo jutranjo zoro. Amen.

II

NOV ASTRALNI FLUID
IN N]EGOV VPLIV

Odprtje
Upamo in prosimo, da bi se srecali pred oblicjem sedmernega
univerzalnega Duha, v skupnosti z vrtnico in krizem. Amen.

Molitev
Iz hvalefoega srca se dviga nafa profoja k svetemu, troedinemu
Logosu, naj nam pomaga pri vseh nasih prizadevanjih:
da homo razumeli globlji pomen te konference;
ce je mogoce, naj poveea dinamiko nasega hrepenenja po
dufoem zavedanju;
naj spodbudi nagnjenost k samopredaji dusi v nas;
naj nas popolnoma odpre za nov naCin zivljenja,
da homo kot zavestni ljudje s polnim uvidom lahko vstopili v
zivo magnetno telo fole.
Vzvisenahierarhija milosti, iskreno prosimo, naj temeljito spoznamo
poti, ki vodijo k transfiguraciji duse. Amen.

Ritual
Dufoi clovek, ki Zivi v stari janezovski hisi te narave, se mora
v celoti razodeti. Ce ljudje ne spoznajo te nujnosti, ostajajo
preplet, nekakfoa zmes dobrega in zlega. Obe naravni sili sta kot
nerazrdljiv klobcic vgrajeni v vsako zivljenjsko stanje. Povzroeata
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