
~ ~ 
~
 

.... 
~
 

:.... 
t. 

~
 

~
 

0 
~
 

-< 
~
 

(
/)

 
~
 

~
 

~
 

0 
~
 

p::; 
~
 

~
 

~
 

~
 

:
~
 .... 

~
 

~
 

,.,, 
~
 

:.... 
~
 

~
 

~
 

~ 
H

 
~ 

~
 

~
 

~
 

u 
H

 
~
 

H
 

~
 



Prevod iz nemscine 

Die Grosse Umwaelzung 

Dritte, uberarbeitete Auflage 1992 

LECTORIUM ROSICRUCIANUM 

CIP - Katalofoi zapis o publikaciji 

Narodna in univerzitetna knjifoica, Ljubljana 

27-874 

RIJCKENBORGH,J. van., PETRI, Catharose de 

Veliki preobrat, I Jan van Rijckenborgh in Catharose de Petri. - 1. izd. - Ljubljana 

: Rosa, 2014. -

Prevedeno po: Die Grosse Umwaelzung; izv. stv. nasl.: Rozekruis pers 

ISBN 978-961-93040-5-1 

1. Petri, Chatarose de, 2. Rijckenborgh, J. van, 

273628928 

Naklada na zahtevo 

MPC: 10,00€ 

Copyright 1992 Rozekruis Pers - Haarlem - Niederlande 

Vse pravice pridrfane, vkljufoo s prevodi v tuje jezike. Brez pisnega dovoljenja izda
jatelja ni dovoljeno nobenega dela te knjige na kakrsen koli nacin reproducirati, 
kopirati ali kako drugace razsirjati. Ta prepoved se nanafa tako na mehanske oblike 
reprodukcij (fotokopije) kot na elektronske (snemanje na kakden koli pomnilniski 
medij). 

4 

~:I 

Vsebina 

Predgovor 2 
I Atmosferska revolucija 9 
II Tancice med zivljenjem in smrtjo 15 
III Potovanje v pekel 21 
IV Potovanje v nebesa 26 
v Borba za jufoi teeaj 33 
VI Odrditev nebdkega cloveka 40 
VII Misteriji Krifoe 47 
VIII Gnostiki in rofoi krifarji · 54 
IX Pistis Sophia (I) 62 
x Skrivnost endure 68 
XI Odrditev 75 
XII Trije sveeniki 81 
XIII Spoznavati - dojemati - dozivljati 87 
XIV Plasc iz kamelje dlake 93 
xv Vzroki bolezni 99 
XVI Pistis Sophia (II) 104 
XVII Beseda, ki je meso postala III 

XVIII Zakljucek leta 117 

s 



"" 

6 

Predgovor 

MNOGIM BRALCEM je znano, da sodobna duhovna fola 
rofoega krifa :le leta opozarja na priblizevanje vecplastnega 
svetovnega preobrata, ki se vedno bolj krepi. Vse bolj se euti 
njegov vpliv, ki bo na dramaticen nacin temeljito spremenil 
zivljenjske razmere na zemlji. Sola roznega krifa meni, da 
bo v pribli:Zno seststo do sedemsto letih zivljenje na nasem 
planetu po danafojem pojmovanju in pogojih popolnoma 
nemogoce. 

Sestava zemeljskega ozracja se z globokim bozjim name
nom polagoma, roda temeljito spreminja. Ce se clovek 
novim pogojem ne bo mogel prilagoditi telesno, dusevno in 
duhovno, bo propadel zaradi tefav z dihanjem. Na presene
cenje zdravnikov bo prislo do vrste novih telesnih obolenj, 
kot so obolenje srca in ozilja, celotne presnove, predvsem 
mozganske substance in delovanja eutil; velika uganka za 
znanstvenike pa bodo izredno neobieajni pojavi v organskem 
Zivljenju celotnega naravnega kraljestva. 

Ne mislite, da pri ezoterienih raziskavah o velikem preo
bratu prieakujemo soglasje znanosti. Mnogi raziskovalci teh 
podroCij bi vam lahko povedali, da je bilo njihovo tovrstno 
prizadevanje neuspdno in so bili za svoje najpomembnejse 
raziskovalne rezultate dele:Zni le posmeha. V svetovni zgodo-
vini je mnogo takih primerov. ~ 
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0 procesih, ki jih je treba vzeti zelo resno, govorimo 
izkljueno zato, da bi ucence nase fole in tudi morebime soro
dne ljudi po duhu in zainteresiranosti seznanili s svojimi 
raziskavami ter jih spodbudili k osebni dejavnosti, povezani 
z zahtevami atmosferske, kozmiene in duhovne revolucije, ki 
se vse bolj siri. 

Upamo, da bo s pomocjo te knjige dosden namen, privesti 
Cim vecje stevilo ljudi do odlocitve, da stopijo na pot v novo 
zivljenjsko polje. 

AvTORJA 
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Atmosferska revolucija 

SESTAVA OZRACJA nase stare matere zemlje je zelo zapletena. 
Poleg znanih elementov, kisika, dusika, ogljika in vodika, 
najdemo v njej tudi tako imenovane Zlahtne pline in njihove 
spojine. Prisotna so tudi medplanetarna in kozmiena farcenja 
ter razliene duhovne mob. Brez pretiravanja lahko recemo, 
da se v nasem ozracju sreeujejo vse naravne, kozmiene in 
duhovne moci. 

MoCi, vibracije in plini se med seboj mdajo kot v mogoc
nem mefalcu koktajlov ter nam nenehno vsiljujejo drugaeno 
zivljenjsko ozracje. Tako kot se zaradi vplivov sonca in meseca 
z neustavljivo mocjo obcasno dvigajo in spuseajo silnekolicine 
voda oceanov in morij, povzroeajo drugi vplivi v atmosferski 
substanci mogoena gibanja, ki se redno ponavljajo. 

Zmotno je verjeti, da ima ozracje, ki smo ga vdihovali 
pred priblizno desetimi leti, enako sestavo koz danafoje. Po 
premisleku pridemo do zakljucka, da ima na dolocen nacin 
pripravljeno ozracje moean vpliv na celotno naravo, na 
moralno in duhovno ravnanje clovdtva ter ostalih naravnih 
kraljestev. 

To nam lahko pojasnijo preprosti primeri. Nekatere 
plinaste snovi nam lahko, ce jih vdihavamo zavestno ali 
nezavedno, v krajsem ali daljsem easovnem ohdobju unicijo 
telo, drazijo ziveni sistem, moeno vplivajo na moralno 
ravnanje in nasplofoo spremenijo nafo duhovnoopredeljenost. 
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Pomislite npr. na umetno pripravljena dihalna polja, kakrfoa 
ustvarjajo v nekaterih cerkvah s kadilom. Pomislite tudi 
na to, da govorimo o zatohli, prijetni, usodni ali vzviSeni 
atmosferi, 0 ozracju, ki neposredno vpliva na nase telo in na 
nafo duhovno dejavnost. Le kdo ne pozna obeutka: v takem 
ozracju ne morem ziveti. 

Vse to nam dokazuje, da na osebno in splofoo ozracje 
vplivajo nadrejeni dejavniki in ravnanje ljudi. lzkaze se tudi, 
kako nujno je, da sodobni clovek spozna te vplive. 

Vsak clovek si, odgovarjajoc svojemu stanju, pripravlja 
lastno duhovno dihalno polje. Glede na medsebojno 
ucinkovanje pritekajo moCi tudi od zunaj ali pa so kot 
posledica le-teh ustvarjeni pogoji, katerih rezultati so vidni 
v zivljenju. Delovanja atmosferske revolucije, cisto poseben 
nemir sedanjosti, se popolnoma skladajo z razvojno stopnjo 
clovdtva. Krivdo za to nosi celotno clovdtvo. To nam je od 
nekdaj potrjevala zgodovina. 

Spomnimo se besed iz Evangelija, da bo Kristus praznoval 
svoj ponoven prihod na oblakih neba in ga bo videlo vsako 
oko. Mnogi, ki veljajo za poznavalce, skomignejo z rameni 
in imajo to za mistieno pretiravanje. Clovek pa, ki z ezote
rieno-znanstvenega stalisea raziskuje ta evangelieni izrek, 
odkrije, da se z vsemi mocmi Kristusove hierarhije, naravne 
in duhovne, sreea vozracju-dobesedno »naoblakih neba«. 
Z njimi se sooca njegov celoten Zivljenjski sistem. 

Sodobni clovek bi se moral vprafati: » Katere moCi so tre
nutno gibalo nasega ozracja? Kaj se dogaja? Kako se moram 
odzvati?« 

Odziv ne more izostati, je nujen! Ce se clovek ne odzove 
prostovoljno, je vanj prisiljen. Zato je receno: »Kristus 
pride za vstajenje ali za padec.« Te besede bi morali 
razumeti v znanstvenem smislu, brez misticnih dodatkov, 
ki tako pogosto prikrivajo resnifoost. Stvar izkustvenega 
ezoterienega vedenja je, da zenejo atmosferske moci cloveka 
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telesno, moralno in duhovno v krizo, ki se bo koneala 
v popolnem zlomu, v smrti zaradi zadusitve, ki jo bodo 
povzroCile naraseajoce napetosti v ozracju. 

Pod vplivom teh napetosti, nemira v oblakih neba, marsi
kaj na tern svetu hi ti svojemu koncu naproti. V nasem ozracju 
vlada tefoja po unicenju. Clovekovi zavesti se vsiljujejo ndteti 
znaCilni dokazi. Vzemimo za primer dramatiene letalske 
katastrofe, ki so bile pogoste v letih 1946-47 in so se kasneje 
spet ponovile v nekoliko krajsih easovnih presledkih. 

Po splofoem preprieanju je letalstvo doseglo tehnieno 
popolnost. Dokazana je bila zanesljivost delovanja, osebje pa 
naj bi bilo \?'vsakem oziru doraslo svoji nalogi. Dejansko smo 
tudi mi mnenja, da si nobeni letalski druzbi v zvezi s tern ni 
treba nicesar ocitati, ceprav ima lahko ena druzba prednost 
pred drugo glede na vecjo toenost in zanesljivost. 

Kar se je tedaj dogajalo v zraenem prostoru, nima nicesar 
skupnega s tehnifoo popolnostjo, zanesljivostjo delovanja ali 
osebja. Slo je za visjo silo, za vpliv atmosferske revolucije. 

Po ezoterieni raziskavi nam je jasno, da so vse nesrece 
povzroCile koncentracije Zlahtnih plinov, ki se sedaj veliko 
pogosteje kot prej pojavljajo v ozracju. Pri vodenju letal 
povzroeajo te koncentracije* s svojo neznansko zgoscenostjo 
trenutke nemoci pri pilotih, ki lahko trajajo eno do dve 
sekundi, ali pa motnje v delovanju cutil, ki ravno tako 
trajajo kratek eas. Obeudjivost je lahko pri enem pilotu 
manjfakot pri drugem, pri cemer ima velik pomen duhovno 
in biolosko stanje. Gotovo pa je, da bi morali pri daljsem 
trajanju omenjenih atmosferskih stanj opustiti letenje. 

Koncentracije Zlahtnih plinov so le prehodni pojavi 
atmosferske revolucije. Ko pride ,do drugih povezav, se 
razblinijo. Nase ozracje pomagajo pripraviti za dolocen 
namen. Zato pogoste in dramatifoe katastrofe v zraenem 
prometu sodijo v preteklost. 
* Namenoma homo opustili navajanje znanstvenih podrobnosti, ker nas jc izku5nja 

naueila, da so s tern prezrte glavne stvari, atmosferska revolucija in njeno najgloblje 
bistvo. 
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Nasprotno pa bodo pozornost osuplega in pretresenega 
clovdtva pritegnili drugi nenavadni pojavi. Zaradi moenega 
delovanja Zlahtnega plina B** se bodo dvignile mnoge 
naravne tancice med tostranstvom in onstranstvom. S tern 
bo razkrito marsikaj, kar je bilo doslej prikrito. 

Mnogo zlahtnih plinov ima pri elektro-magnetno nabi
tem ozracju, ki odgovarja doloceni vibraciji, velikansko 
prebojno sposobnost. Kovinske kabine, nepropustne za zrak, 
niso zanje nikakrfoa nepremagljiva ovira. 

Poglejmo si se zlahtni plin A**, ki ima :le vrsto let vedno 
vecji vpliv na naravno Zivljenje ljudi. Ce se pojavi v doloce
nem trenutku, povzroCi kratkotrajno nezavest, nenormalno 
delovanje in slabse zaznavanje eutil. Povzroea tudi motnje v 
dihanju in je vzrok mnogih srenih te:lav. 

Ce pilot mirno vzdrfoje smer letala, se bo zelo malo ali 
pa sploh ne telesno odzval na vpliv Zlahtnih plinov, ki hitro 
mine. V te:lavnih okolisCinah, v megli, nevihti ali ob pristaja
nju, pa so lahko, kot uci izkufoja, posledice izredno usodne. 

Nadalje ne smemo prezreti, da se kovine in kamnine mnogo 
hitreje » utrudijo«. Danafoje atmosferske koncentracije imajo 
moeno oksidirajofo in vdirajofo sposobnost. Ultravijolifoi 
kozmifoi :larki, povezani z odgovarjajocimi koncentracijami 
zlahtnih plinov, danes unicijo marsikaj, kar se je zdelo neuni
cljivo. Povzroeajo tudi motnje v motorjih in napravah. 

Tudi bolezen, ki je napadla Notre-Dame, eudovito pari
sko gotsko katedralo, je v zvezi s tern zelo pouena. Zidove, 
kamenje in skulpture Notre-Dama, kot tudi mnogih drugih 
velikih francoskih cerkva in zgradb, je napadla tako ime
novana kuga kamenja, hiter proces razpadanja. Odpadajo 
veliki trhli kamniti bloki. Karkoli storimo, se zdi, da je 
proces bolezni nezadden. Celo na novo vstavljeni kamni 
kmalu do:livijo isto usodo. Ce ne homo nasli nobenega 
zadovoljivega zascitnega sredstva, je neizbe:len konec teh 
zgradb, ki so doslej kljubovale stoletjem. 

** Ezotericna oznaka 
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Lahko bi se vprafali, zakaj je ravno toliko francoskih cer
kva frtev ku:lne bolezni. Vzrok je v tern, da so se ravno nad 
Francijo zbrale Cisto posebne atmosferske konstelacije, ki so 
povezane z bli:lajoCimi se dogodki v Evropi. 

Pri Notre-Damu lahko ugotovimo seen vzrok, ki v posebni 
luci kaze nove kozmiene vplive. Notre-Dame je prostozidar
ska zgradba. To ne pomeni, da so jo zgradili prostozidarji, 
povezani z neko duhovno folo. Cerkveni dostojanstveniki so 
bili tisti, ki so se ukvarjali z magijo, da bi si se bolj kot z obi
eajnimi cerkvenimi obredi podredili ljudstvo. 

Notre-Damefe dal zgraditi nadskof, ki se je v sluzbi cerkvi 
tudi okultno udejstvoval. Francoskemu narodu je odgovoren 
za tri zelo magifoe »Vrtnice« V obeh prefoih ladjah in nad 
orgelsko emp6ro (»korom«). Vrtnice delujejo na tri telesna 
svetiSea cerkvenih obiskovalcev. Gledano z eterienim oce
som se kot urni kazalec vrtijo od leve proti desni. Ti vplivi 
povzroeajo moeno povezanost ljudstva s cerkvenim poljem 
moci. Zgradbo, s pomocjo katere so nastali, izpostavljajo 
sferi, preko katere postane celotna zgradba zelo dovzetna za 
unieujoce ultravijolieno farcenje. 

Zdelo se nam je potrebno, da vam kot uvod v naslednja 
poglavja pojasnimo razloge za letalske nesrece in za kugo 
kamenja, da bi vas spodbudili h globljemu razmisljanju o 
atmosferski revoluciji, ki Se ffiOCnO siri V danafojem CaSU. 

Vsa naravna kraljestva bo napadla » razgibanost v oblakih 
neba«. Zaradi tega delovanja postane ucenec duhovne fole 
buden. v njem spodbuja resno raziskovanje in ga zene v nacin 
zivljenja, ki se zoperstavlja unicevalski te:lnji ter ga pove:le z 
odrefojoCimi in obnavljajoCimi mocmi strukturnega ponov
nega rojstva*, ki ga vodifo v nov svet. 

Zaradi atmosferske revolucije pride v svetovni zgodovini 
dovelike drame, v kateri so letalske nesrece in razpad kultur
nih spomenikov le spremljevalni pojavi. Atmosferske moci 

* Glej ]. van Rijckenborgh, Dei Gloria Intacta, Rozekruis-Pers, Haarlem, I 99 I 
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bodo med drugim telesno delovale na ljudi, ki se se oklepajo 
zemeljske narave. Vplivale bodo predvsem na notranje izlo
eanje in nasi zdravniki bodo postavljeni pred tdke naloge. 
To nam lahko razjasni nekaj primerov. 

Delovanje obeh nadledvienih zlez, ki sta imeli doslej 
pomirjujoc vpliv na clovdka obeutja, ho resno ogrozeno, 
kar ho, med drugim, povzroeilo vecje stevilo sladkornih bol
nikov. Zaradi zmanjfane dejavnosti vranice so ho povecalo 
stevilo razlienih vrst slabokrvnosti. Posledica spremenjenega 
delovanja Zleze timus ho poveeana umrljivost otrok. Ze sedaj 
vzbuja pozornost zdravnikov nesorazmerno visoko stevilo 
obolenj scimice. Veliko stevilo spontanih splavov moramo 
povezati s hipofizo, medtem ko zastrafojoCi znaki naraseanja 
blaznosti usmerjajo pozornost na epifizo. 

Ta podoba ni rofoata, vendar je gotovo, da lahko nova 
duhovna usmerjenost in s tern povezan nacin zivljenja 
omogoCita, da cloveka dosde cela vrsta novih pomembnih 
zivljenjskih moci. Prihajajoci CaS nas ho nauCil, da nima smisla 
stati ob strani, opazovati in odklanjati. Clovek je prisiljen 
sprejeti pozitivno zivljenjsko odlocitev. Tako je atmosferska 
revolucija za nekoga znamenje smrti, za drugega pa pot k 
viSjim vrednotam. 

Sodobna duhovna fola rofoega krifa vodi svoje ucence 
k novi duhovni zavesti in k obnavljajocemu sreeanju s 
Kristusovimi mocmi na oblakih neba. 

14 

II 

Tancice med zivljenjem in smrtjo 

0MENILI SMO, da bodo zaradi atmosferskega nemira 
pozornost clovdtva pritegnili popolnoma neznani pojavi. 
Razgrnile se bodo mnoge naravne tancice tostran in onstran 
smrti. Marsikaj, kar je bilo doslej skrito, ho razkrito zaradi 
delovanja zlahtnega plina B. 

Gotovo vam je znamo, da je kemieni element fosfor 
nepogrdljiv pri nastajanju tako imenovanih materializacij 
med mnogimi spiritistienimi poskusi. Entitete, ki se razo
devajo, ga odvzamejo malim mozganom medija in ostalih 
udeldencev ter s to fosforescenmo substanco obdajo 
astralne oblike, ki jih hocejo prikazati zbranim. Kri, tkivo, 
Zivci in kosti cloveka vsebujejo fosforne delce razliene 
valence in sestave. Zato entitetam, ki poznajo svoj posel, ni 
tdko zadovoljiti spiritistienih iskalcev. 

V domala vseh primerih je taka materializacija samo 
igra, ne pa resnienost; igra v tern smislu, da entitete, ki 
jo nadzorujejo, doloceno fantazijsko obliko prenesejo 
v astralno materijo in to obliko oblecejo ter ozivijo s 
fosforescirajofo snovjo. Tako smo nekoc pri ezotericni 
raziskavi videli ljubko podobo mlade deklice in veli
eastno upodobitev osebe z Jutrovega V" belem oblacilu, 
medtem ko tvorci teh podob niso zbujali popolnoma 
nobenega zaupanja in so s svojo odbijajofo zunanjostjo 
izzivali moean odpor. 
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