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PREDGOVOR 

V knjizici Svetlobno oblaCilo roznega kriza je ohjavljena prva 
vodnarjeva konferenca ohnove, ki je potekala avgusta 1963 v 
konferenenem centru Renova v Bilthovnu na Nizozemskem. V 
istem duhu sedaj predstavljamo njeno nadaljevanje, namenjeno 
vsem resnienim iskalcem. Zapisali smo vse, o cemer smo govo
rili med drugo vodnarjevo konferenco avgusta 1964 v Calwu v 
NemCiji. 

Ce se knjizica hralca ne ho dotaknila, ne zahtevamo, da ji ver
jame. Razvoj vodnarjeve dohe ho sam prical o resnienosti njene 
vsehine. 

Upamo, da ho ponovni uvid vodil mnoge ljudi, da se hodo 
od locili slediti vodnarju. Tako se ho tudi v njih in z njihovo 
pomocjo razodela resnica o poti odrditve. 

Catharose de Petri 
Jan van Rijckenhorgh 
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I 

CLOVEK]ANEZ 

Odprtje 

Prejeli smo milost, da moremo sodelovati pri velikem delu in 
prizgati baklo svetlobe v templju Christiana Rosenkreuza. Zato 
se ponifoo, in vendar zelo zavestno, postavimo pod fareC:o sve
tlobo edinega plamena. Pred oblicjem sedmernega univerzalnega 
Duha in pred notranjim razsodiscem izpovejmo: 

v imenu svetega troedinega Logosa, 
v imenu osvobajajoce univerzalne sedmerne svetlobe, 
v imenu moCiJezusa Kristusa, nasega Gospoda: 

poslufoost svetemu troedinemu Logosu, 
poslufoost velieastnim silam in izfarevanjem svete sedmerne 
svi.:dobe, 
poslufoost vc.:1 ikemu mojstru univerzalnega niza bratstva, Jezusu 
Kristusu! Amen. 

Postanimo vredni milostnega blagoslova svetega bratstva. 
Amen, da, amen. 

Prvigovor 

Na drugi vodnarjevi konferenci zelimo spregovoriti o osmerni 
poti, klasieni poti dveh cetverokotnikov, ki nam jo je posredoval 
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:le Hermes Trismegist. Nafo pozornost usmerja na dvojno delo, 
ki naj ga opravi vsak resnifoi rozni krifar. 

Kaj je cetverokotnik gradnje? Na njem opravimo delo za 
obnavljajoce Zivljenje, ki vodi k drugemu, siderifoemu rojstvu. 
A preden zafoemo graditi, moramo pripraviti temelj. Zemlji
sce oCistimo in zravnamo. Poleg tega moramo dovolj globoko 
skopati, da bomo lahko postavili dovolj trden temelj za novo 
uresniCitev. Zato govorimo tudi o drugem cetverokotniku, cetve
rokotniku priprave, kajti pravilna priprava je pogoj za sleherno 
gradnjo. Cetverokotnika sta nelocljiva. Postavljena drug pod 
drugim tvorita osmico, stevilo Saturna. Stevilo predstavlja vrata, 
skozi katera lahko vstopijo le tisti, ki so se zares oCistili. 

Iz tega razloga vam :le takoj na zacetku konference govorimo 
o osmerni poti. Gradnja, kakor jo razumemo v nasi duhovni 
foli, zahteva predhodno rusenje. Novo svetovno bratstvo, ki se 
bo razodelo v nasih dneh, mora upostevati znaCilnosti osmerne 
poti. Na konferenci, katere naloga je pojasniti prihod in lastnosti 
novega svetovnega bratstva, bomo predstavili dve podobi: 

podobo rusenja in 
podobo uresniCitve. 
Opisali bomo tudi clane novega svetovnega bratstva in se na 

koncu posvetili dvema pomembnima vprafanjema: 
1. Katere pripomocke in sredstva bo bratstvo uporabilo za 

dosego svojega cilja? 
2. V kolikfoi meri jih bo uporabilo? 

Po preteku okoli sestindvajset tisoc let clovdtvo spet Stopa vvod
narjevo dobo, v kateri je potrebno pospraviti :Zetev mnogih stoletij. 
Clovdtvo se sooea z novim poljem izfarevanja in z drugafoimi 
atmosferskimi pogoji, ki jih lahko vsepovsod jasno zaznavamo. 
Vodnar prazni svoj vrc z zivo vodo in jo zliva na zemljo. V dru
gacn ih kozmifoih in atmosferskih pogojih se bo razvil in razodel 
llovi tip cloveka, prilagojen novonastalemu zivljenjskemu polju. 

Ill 

Ljudje novega cloveka ne poznajo, in vendar se bo njim in svetu 
zdel zelo znan, ko se bo razodel. Njegov prihod, nastanek in 
delovanje so :le stoletja prerokovali ter opisovali v Svetem pismu 
in v univerzalnem nauku. 

Kako se razodeva novi tip cloveka? Kakfoe so njegove znaCil
nosti? Kaj se bo v njem prenovilo? 

Gre za cloveka, ki je v polnosti dojel pomen prvega sideric
nega rojstva in vse njegove posledice. Trdno je odlocen, da bo 
stopil na pot vrnitve. Usmerja se na svetisce srca, na vrtnico srca. 
Imenujemo ga tudi »gospodar votline«, saj mora osvoboditi in 
uporabiti silo, ujeto v srcu. 

Vrtnico srca napolnjuje sedmerna sila, ki je usklajena s sed
mimi vesolji in zato omogoca vseh sedem siderifoih rojstev. 
Prvo siderifoo rojstvo se nanafa na tisti del dialektike, kakr5en 
je bil v obdobju pred padcem. Na poti ni mogoce preskociti 
nobene razvojne stopnje, zato se prva stopnja nanafa na vrnitev 
v predadamitsko stanje, tokrat obogateno z izkufojami ndtetih 
'toletij. 

To je splofoa znaCilnost novega cloveka. Podrobnejsi vpo
gled kaze, da je izfarevanje vrtnice srca nezemeljske, atomarne 
vrste. Ce ucenec duhovne fole osvobodi to moc in mu uspe z njo 
napolniti celotno bitje, po katerem moc potem zakrozi, se nje
govo bitje popolnoma spremeni, postane mnogo bolj pretanjeno 
in ctcrieno. Svctisce glave s svojimi eudovitimi funkcijami dobi 
povsem drugaenc lastnosti. Slednjic nastane bitje, ki je nekje na 
.,rcdi med tipom cloveka prvega in drugega siderifoega rojstva. 
k sc na svetu, a ne vec od sveta. 

Razodene se clovek Janez in ni pomembno, ali ga imenujemo 
Janez Krstnik, Janez evangelist ali Janez iz Razodetja. Janez 
jc clovek, v katerem je sedmerni Duh odlofoo deloval in ga 
'premenil, clovek, ki mu je sveti sedmerni Duh izkazal milost. 
Umaknil se je bil obieajnemu meseanskemu Zivljenju, ker ga 
je izkusil kot puseavo. Krsti tiste, ki ga iScejo. Konfoo se s 
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transmutacijo zlije z njim, ki ga imenujemo Jezus Gospod: med 
transfiguracijo svetisea glave nastane dufoi clovek. 

Le-ta je zdaj vecdimenzionalen, stiridimenzionalen. lmenujemo 
ga Janez-Jezus. S pridobljenimi zakladi se vrne v jutranjo uro prvega 
siderifoega rojstva in se potem vzpne v drugo siderifoo rojstvo, 
v nebdko kraljestvo. Zafoe z velikim delom za blagor sveta in 
clovdtva, z delom, ki se imenuje krizev pot. Sledi krizevemu 
potu, ki ga je nekoc za zgled prehodil eden velikih. Inker je vstal 
iz Janeza-Jezusa, se imenuje Christian Rosenkreuz. 

Ko clovek, kakden je vsakdo med nami, v celoti prehodi krizev 
pot in sledi Kristusu, ko kot Christian Rosenkreuz dokonea 
osmerno pot z obema stirikotnikoma, nastopi trenutek zmage. 
Kriz v sijoCi lepoti se sestavi v kocko, kubieni kamen, beli 
preizkusni kamen, kot znamenje, da je nalogo izpolnil. Prvic 
kot clovek, drugic kot dufa, in tretjic kot duh. 

Sedaj lahko Christiana Rosenkreuza nasledi veliko bratstvo, 
svetovno bratstvo novega clovdkega tipa, ki je poklicano, da 
rdi vse clovdtvo. z vodnarjevo dobo, ki je svojo eudovito moc 
razsirila nad nase Zivljenjsko polje, so napoCili dnevi, ko se izpol
njujejo besede iz prvega Petrovega pisma, 2. poglavje, vrstice od 
4do 8: 

K njemu stopite, k zivemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a 
je pri Bogu izbran in dragocen. Saj Ste vendar zivi kamni. Zato se 
vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovniStvo in boste 
darovali duhovne zrtve, ki bodo po jezusu Kristusu prijetne Bogu. 
V Pismu namree beremo: Glej, na Sionu polagam kamen, izbran 
in dragocen vogalni kamen; in kdor veruje vanj, ne bo osramocen. 
Vtzm torej, ki verujete, je cast, tistim pa, ki ne verujejo: kamen, ki 
so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen in kamen spotike ter 
skala pohujfanja. 

Danes se te besede uresnieujejo. Tukaj smo se zbrali, da bf spoznali, 
kako se bo to dogajalo. 
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Vemo, da janezovski clovek, novi tip cloveka, ceprav je snoven, 
v svojem trenutnem stanju ni vec od snovi. Postal je neumrljiv; 
ne more se ga pokoneati ali zasufojiti, ne morejo ga prizadeti 
zemeljski zakoni. Novemu tipu cloveka se ne more odtegniti 
nobeno bitje nasega ti pa. Razpolaga z zmofoostmi in sredstvi, ki 
jih nobeno dialektieno bitje nikakor ne bi moglo uporabiti. 
Novo svetovno bratstvo, skupnost zivega roznega krifa, predsta
vlja duhovno moc sredi clovdkega vrvefa. v prihajajoCih easih se 
bo ta moc prvic razodela v svetovni zgodovini. 

Ne zato, da bi svet in clovdtvo v prihajajocem apokaliptienem 
easu pogubila, temvec da bi ju rdila in jima pomagala. Bratstvo 
se ne bo vmdavalo v politiko in drfavne posle ali v vsakovrstne 
tdave, ki bremenijo danafoje clovdtvo. Bratstvo prihaja, da bi 
svetlobo razsirilo povsod, kjer je koristno in potrebno, da bi slepi 
spregledali. 

Najvecji del clovdtva je povsem neveden. Ceprav imajo lju
dje oCi, lahko recemo, da so popolnoma slepi. Ujeti so zaradi 
i,ivljenja, ki ga Zivijo voditelji mnozic. Nevedni ne morejo v 
11cvedndih prebuditi vedenja. Nevedni ne morejo biti vodi
tclji. Nevednost je vzrok sedanjega, zelo globokega padca. 
Odtod svetopisemski vzdih: Moje ljudstvo propada, ker nima 
spoznanja. 

Ali posameznika lahko obtoZimo, ker sledi avtoriteti? Zago
tovo nc ! Ali smemo krivdo zvaliti na avtoriteto, ki verjame, 
da castno opravlja svojo nalogo? Mar nista oba frtvi vzgoje in 
okoliscin? Novo svctovno bratstvo mora zato ravnati izjemno 
,krbno in previdno, da bo njegovo delovanje koristilo vsem in 
da bodo sadovi kar najbolj uCinkoviti. 

V drugem govoru homo spregovorili o tern, kako opraviti vzviseno 
delo, da bi bili zasciteni vsi ljudje. 
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