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Bevezető
Az Arany Rózsakereszt Nemzetközi Iskolája 20 éve avatta fel hazánkban a
Pelikán Konferenciahelyet. Jubileumot ünnepelünk! Mit jelent ez?
Társadalmi konvenció, szokás, egy kerek időszakra visszaemlékezni?
Igen, az. A társadalommal kialakított és kialakításra váró kapcsolatunknak
azonban ma már egészen más szerepe van, mint az elmúlt 20 évben volt.
Akik az utóbbi 20 év nagyrészében összekötötték az életüket a Lectorium
Rosicrucianummal, úgy szocializálódtunk, hogy nem foglalkozunk személyes és társadalmi problémákkal. Látni fogjuk azonban, hogy az Iskola
történetében nem volt ez mindig így. Volt és újra van szerepe az aktualitásoknak.
Nem akarunk nosztalgiázni, és nem szándékunk a múlt legszebb emlékeit
szellemi dimenzióba emelni. Dolgozni fogunk, keményen dolgozni a szellemi történetünkkel.
E számunk – a júniusban tartott jubileumi konferencia – témája a saját,
személyes sorsunk és a Szellemi Iskola sorsának viszonya, kapcsolata.
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Azt a kimondhatatlanul fontos kérdést szeretnénk elmélyíteni, hogy miért
vagyunk az Iskolában, mi a szerepe a Szellemi Iskola történéseinek életünkben,
és mi a saját életünk történéseinek szerepe a Szellemi iskola történetében? Mi
a szellemi kapcsolatunk alapja, háttere, forrása, és ez hogyan nyilvánul meg a
legkonkrétabb, kézzelfogható eseményekben?
De ezekre a kérdésre sem akarunk kész válaszokat adni. Ez – szándékunk sze
rint – inspiráció lesz egy belső munkára, amely új dimenziókat nyit meg az
életünkben, és nem lezár, befejez egy időszakot, hanem kinyitja az ajtót bennünk, amely mögött a legmélyebb, legszemélyesebb kérdéseink rejtőznek, a
jövő, a jelen és ebből a nézőpontból a múlt értelmével kapcsolatban.
Az új tudat világosságába szeretnénk emelni a Szellemi Iskola küldetését és
saját személyes küldetésünket. Arra inspirálni, hogy adjunk teret a legintenzívebb elégedetlenségnek a langyos tanulósággal szemben. Legyünk képtelenek tovább tengeni-lengeni kényelmes, félig tudatos, félig tudattalan spirituális
együtt-rezgésünkben valamiben, amiről azt gondoljuk, hogy erőtér, Gnózis,
szellem, de leginkább csak érzés és gondolat, és nincs benne semmi kézzelfogható, valóságos és eleven.
A Szellemi Iskola valósága, sorsa, karmája és keresése felé fordulunk, egy olyan
útkeresés tanúiként, amelynek része volt Nagymestereink keresése. A küldetés
keresése, amit az Egyetemes Szerzettől vettek át, és amelynek ugyanakkor része a mi útkeresésünk is. Saját keresésünk nem csak hasonlít, hanem egy tőről
fakad a küldöttek keresésével, az egyetlen kereséssel, amely a szellem megnyilvánulása az anyagban.
Nem kronológikusan haladunk, és nem szándékunk a múltból következtetéseket levonva a jövőt fürkészni. Az a szándékunk, hogy mágikusan belépjünk
abba a jövőbe, amely a jelenünk és a múltunk szerves része.
Az időnek egy új dimenziójáról szeretnénk beszélni, amelyben a múlt és a
jövő kapcsolata nem lineáris, hanem körkörös, spirál vonal mentén halad,
és mindkettő középpontja az élő jelenben van. A jelenből indulunk tehát, a
legégetőbb kérdésektől. A legintenzívebb kérdés, ami a Szellemi Iskola jelen-
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legi megnyilvánulásával, a Lectorium Rosicrucianummal, mint szervezettel
kapcsolatos, hogy miért nem vesz részt több tanuló a szolgálatokon? Miért
maradoznak el emberek, és miért nem jön több új? Mi működik másként ma,
mint a múltban, és mi a valósága a jövőről alkotott ideálképünknek, amivel ellentétesnek érezzük a jelen fejleményeit.
Féltjük az Iskola jövőjét? Hol gyökerezik bennünk a félelem?
Nem akarjuk konkrét történésekhez kapcsolódó, és teljesen jogos kérdések
létjogosultságát megkérdőjelezni, sem önvizsgálatunk homályában
eltűntetni a konkrétumokat. Éppen ellenkezőleg!
Amikor önmagunkban keressük az okot, akkor nem mások
felelősségét tagadjuk, hanem a legbelsőbb valóságunkba
emeljük az a felelősséget, ami összeköt mindannyiunkat!
Mágikus ereje van ennek a lépésnek.
A külső történéseket szellemi alkotóerők megnyilvánulásaiként vizsgáljuk. A jövőt fürkészve, a Szellemi Iskola és a saját életünk párhuzamában egyszerre
kérdezzük meg, Uram, mit akarsz, mit cselekedjek?
Mi az akaratod, és tervedben mi az én helyem, és
mi a társam helye, és mi az Iskoláé, a világért és
emberiségért folytatott művedben? Mi a legbelső
kapcsolatom ezekkel a történésekkel, mi a dolgom
a félelmeimmel, és szellemi lehetőségeimmel?
Ahol ez a kérdés izzik bennünk, ott van az eleven
kapcsolódási pont mikrokozmoszunk középpontja,
és a szellem aktuális megnyilvánulása közt. Mélyebb
re kell mennünk, mint a hibás döntések feltárása és
elemzése, mélyebbre, mint a személyes félelmeink fészke
a medenceszentélyben, ami a gyomrot összehúzza, és nyo
másként nehezedik a mellünkre. Át kell menni a testi érzékek
kapuján oda, ahol a legbelső kiváltó okokat szellemi dimenziójuk forrásában ismerjük fel.
Történhet-e bármi, egy Szellemi Iskolában, ami az Egyetemes Szerzet szándékával ellentétes? Megengedne-e a Szerzet bármit, ami végül nem szolgálja az
isteni tervet, és annak aktuális megnyilvánulásait? Mi a mi szerepünk, dolgunk
a külső és a belső történéseinkben?
Szeretnénk egy példával elmélyíteni és konkréttá tenni ezt a kérdést. Néhányan
emlékezünk még olyan nyilvános előadásra, 20 éve, és még korábban, amikor
6
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az előadó ex katedra kijelentéseket tett arról, hogy amit mond, az az egyetlen
igazság, a Szellemi Iskola igazsága, amit egyedül és kizárólag csak a tanulók
érthetnek meg. Az előadó leszólta az érdeklődőket, a másik tanulót, nem értette
és nem akarta megérteni a kérdéseket, és nem arra válaszolt. Szóval homlok
egyenest másként tett mindent, amit ma a tanuló hiteles fellépéséről tudunk, és
meggyőződéssel képviselünk. És mi történt az ilyen előadások után? Tömege
sen léptek be érdeklődők.
Beléptünk az Iskolába úgy, hogy tudtuk, itt a helyünk, és ehhez
semmi köze az előadónak, aki a pódiumon áll.
Mitől más ma minden?
Mi történt? Mi történik most, és milyen történések
felé vezet az utunk?
Gyakran elhangzik, hogy a nyilvánossági mun
kát a mindennapjainkban végezzük. Valóban
ez a helyzet? Milyen helye, szerepe van az éle
tünkben ténylegesen az ilyen helyzeteknek?
Milyen gyakran, milyen mélyen mozgat meg
minket, és másokat?
Ugyanennek az éremnek egy másik oldala, hogy
sokan nem merik a barátaikat, ismerőseiket elhívni a centrumainkba, mert féltik őket a szek
tásan fellépő, kritikus vagy túlpörgő tanulóktól.
Mi a teendő ebben a helyzetben?
Képzeljük el a jelenünk legbensőségesebb kapcsolatát az erőtérrel, egy olyan helyzetben, ahol nem lenne
konferenciahelyünk és centrumunk? Mit tennénk? Mi
lenne a legbensőbb igényünk más keresőkkel találkozni, és
hogyan fognánk hozzá? Milyen találkozási helyeket hoznánk
létre, ahol közösen lehet irányulni?
…ha ez a belső kép felsejlett, akkor most helyezzük mellé a centrumunkat,
önmagunkat, ahogyan a jelen realitásában látjuk. Idézzünk fel most mindent,
ami az Iskola múltjából árad felénk: külső megjelenését, konferenciahelyeit,
centrumait, jelképeit, szertartásait, szolgálatszövegeit, mindenféle előírását, útmutatását, és az irodalmát. Hassuk át velük gondolatainkat, majd engedjük el
őket.
Képzeljük el, mi maradna az Iskolából mindezek nélkül.
Igen, Barátaink, valószínűleg mindannyian arra jutottunk, hogy csak mi maradnánk, és a mi kapcsolatunk befelé a forrással, és kifelé, a keresőkkel. Nélkülünk
és nélkülük, az Iskolán kívül keresők nélkül, és a kapcsolódási pontok élménye
Jubileumi konferencia
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nélkül nem létezhetne a Szellemi Iskola az anyagban, minden más nélkül igen.
Mi vagyunk az Iskola anyagi nézete. Ezt úgy hatja át az Élő Test, ahogy jelent a
szellemi jövő és a múlt.
Az Élő Test nem a miénk, hanem az Egyetemes Szerzet korszakokat átívelő
műve.
A test alkímiai műhely. Egy alulról szerveződő, szellemi célra irányuló, és ezért
együtt dolgozó egyének csoportja, a szellemmel alkotótárssá váló egyének
közössége a laboratórium, amelyben az erőtér megeleveníti a kapcsolatot az
Egyetemes Szerzettel. Mi legyen az aktuális munkamódszer, eszköz, forma?
Ami bennünk és általunk megeleveníti a szellemkapcsolatot. Nem az egyedül
helyeset kell tennünk, hogy ne legyen baj, hanem kérdeznünk, és újra és újra
kérdeznünk, hogy mire inspirál a szellem, mi eleven és miért az.
A megjelenő forma ekkor nem egy ideálkép realizációja, hanem a szellemi
keresés megnyilvánulása.
Keresésünkben a szellem keresi a mi saját élettörténetünk aranyát. A jövő
nincs megírva, nincs készen, sőt a múlt sincs befejezve, hanem a múlt és a
jövő egyszerre jelenik meg egy szellemi történetben, melynek betűi, jelképei,
allegóriái, mi magunk vagyunk a jelenben.
Hogyan válik ez átélhetővé számunkra? Először csend és elmélyülés rendsze
res időszakainak nélkülözhetetlen helye van az életünkben, és szolgálatok a
legintenzívebb pontjai – térben és időben is – a szellemkapcsolatunk megele
venítésének. Mindaz, ami ezáltal a belső világunkban megmozdul,
kifelé törekszik, és fizikai kapcsolatokban akar megnyilvánulni, testet ölteni.
Ennek a testet-öltésnek a mágiájával foglalkozunk ezen a konferencián, és ez
folytatódik a munkánkban.
Kép forrása: Pinterest
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Az eközben kapott inspirációinkat folyamatosan meg
oszthatjuk egymással beszélgetéseinken, és a közös
eredményt megvalósíthatjuk operatív tevékenysé
geinkben.
A saját legbensőbb munkánk része, eldönteni, hogy mi az, amire az Iskola múltjából
továbbra is használunk, és mi az, amin
változtatunk. Ez nem szükségszerűség,
nincs kőtáblákba vésve, de a változás sem
törvényszerű. Maga a döntésfolyamat a legintenzívebb belső átélésben, a munkánk mágiája. Az
egész Iskolát érintő változtatásokhoz természetesen az
Vezetőség döntése szükséges, de ezekhez várja az egész tanulóságból érkező inspirációkat. Régóta beszélünk arról, hogy
a ma keresőinek egészen más az igényük, mint a néhány évtizeddel
ezelőttieknek, ezért az Iskola folyamatosan keresi a világgal folytatott
kommunikációja megújításának lehetőségeit.
Itt az Iskola belső szerkezetének, eszközinek, egész anyagi megnyilvánulásának
átalakításáról is szó van, hogy jobban illeszkedjen a megváltozott világba, ezáltal
vonzóbb legyen a keresők számára. Ebbe beletartozik például a vallásos külső
átformálása, és a gnosztikus mágia előtérbe helyezése. Nagyon fontos része ennek a folyamatnak centrumotthonaink megújítása, hogy nyitott befogadó térré
váljanak, ahol nemcsak a tanulók, hanem a keresők is szívesen tartózkodnak.
Hiszen a centrum nem az oda járó tanulóké és nem is a munkaterületé vagy
az egész Iskoláé, hanem az Élet Szerzetéé. A centrumoknak ma nem menedékként kell szolgálniuk, hanem a gyújtópontok által alkotott hálózat élő csomópontjaiként. Az a feladatuk, hogy az ott végzett alkímiai munka által erősítsék
ezt a hálózatot, valódi találkozási pontokként, a Szellemmel és a világgal való
találkozás helyeiként működve. Ezáltal intenzív áramlást keltenek a Szellem, a
tanulók és a keresők alkotta háromszögben,
és gyújtópontok egész hálózatában.
Ez a megújulás testet ölthet egy új helyszínben, a helyiségek átalakításában,
csoportok összevonásában, a tanulókat és a keresőket egyaránt vonzó aktivitásokban, de alapja mindenképpen saját gondolkodásunk megváltoztatásában
rejlik. Ha magunkban nem valósítjuk meg a nyitottságot, akkor minden
kierőszakolt külső változtatás szélmalomharc lesz. A hasonló a hasonlót vonz
elve alapján, nekünk magunknak kell a kor keresőivé válnunk, ha kapcsolódni
szeretnénk hozzájuk.
Kép forrása: Pinterest
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A lényeg nem a formában rejlik, hanem hogy a feladatot, a Világosság kihor
dását folyamatosan elvégezze valaki. Ennek fényében szeretnénk most, a jele
nünkre vonatkozó kérdésekhez visszatérni:
• Mostani helyzetünkben egy problémával nézünk-e szembe egyáltalán?
• Egyszerűen változnak a viszonyok, és minden a legnagyobb rendben van?
• Az anyagi nézetből húzódik kifelé a szellem?
• Vagy éppen fordítva, az anyagi eszközöknek megújult formában,
nagyobb szerepe lesz a jövőben?
• Kell-e bármin is változtatnunk?
• Vagy eleve is így volt „megírva”?
• Mennyi változást bír el egyszerre a csoport?
• Ha túl kevés, akkor megkristályosodás a vége, ha túl sok,
akkor esetleg szétesik?
• Van, amit simán elviselünk, és van, amitől kétségbe esünk.
De ez legyen-e a mérce?

10

e-pentagram 2019/4

Kép forrása: Pinterest

• A változással szemben automatikusan védekezünk, mert harmóniát kere-
sünk, vagy a felelősségünket mágikus eszközként használjuk?
A változásnak harmonikusnak kellene lennie? Vagy a belső reformokhoz
először vissza kellene térnünk a harmóniához?
• A megújulásnak része-e, hogy más világosságkereső csoportokkal közösen
használjuk tereinket?
• Mi a szerepe ezeknek a tereknek? Mit jelent a gyakorlatban, hogy e terekkel
a Testvériség rendelkezik, minden kereső szolgálatában?
• Lehet, hogy nem mi leszünk azok, akik képesek elérni a világosságra vágyó
embereket, és nyitva tartani számukra az utat? Lehet, hogy mások is
folytatják a művet, aminek az építésében most részt veszünk, a Szerzet
szándékát keresve, és élve minden felszabadított lehetőséggel?
Barátaink, keressük a válaszokat, és tegyünk fel új kérdéseket, közösen és önmagunkban!

Jubileumi konferencia
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Kedves Barátaink!
A rózsakereszt szellemi múltjáról beszélni és azt hallgatni mindenképpen kivételes dolog. A téma annál elevenebb, hogy most éppen egy felszentelt rózsa
keresztes templomban ülünk. Elevenebb, mert tudjuk, hogya legkevésbé sem
egy szervezet programjának a résztvevői vagyunk, hanem sokkal inkább egy
adott feladathoz kötődően vagyunk jelen.
Jelen vagyunk a rózsakeresztben.
Az autó felépítésében a kerék egészen konkrét ponton kapcsolódik az alvázhoz.
Egy életfeladat is nagyon konkrét pont az emberi sorsban. Ennek a feladatnak
a tudatosulása csak egy erre irányuló életmóddal vált hozzáférhetővé saját magunk számára.
A Szellemi Iskola története a személyes történetünk része, és személyes történetünk is része a Szellemi Iskola történetének. Ezért minden párhuzam felfedezése, megértése egészen konkrét módon ad teret a szellem-lélek kapcsolat
erősödésének a személyes rendszerünkben és az erőtérben.
Nagymestereink hangsúlyozták, hogy kétféle karma hat az életünkben. Az
egyiket nagyon jól ismerjük, mert ezt minden pillanatban éljük. A másik karma
viszont azokat az előzményeket és érintkezéseket foglalja össze lényünkben,
amelyek a múltban ahhoz a lehetőséghez segítették hozzá mikrokozmosza
inkat, hogy a világ leghaladóbb beavatási és megszabadulási módszerének
segítségével tegyük meg a következő lépéseket a szellemi fejlődés útján. Ez a
karma csak egy erre irányuló életmóddal tárult fel számunkra. Ennek az életvitelnek az összefoglalása az Ötszörös Egyetemes Gnózis.
Pontosan 120 éve a szellemi fény erősségének foka szerinti legvilágosabb
korszakban élünk. Ezzel a világritmussal párhuzamosan Nagymestereink
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meghatározták azt az időpontot is, amely az anyagiság mélypontját jelentette a
20. század közepén, 1953-ban. Az új korszak kezdetérerendkívüli erőket moz
gósítottak az érzékfeletti világban.
Ettől az időponttól kezdve napjainkig egyre több érzékfeletti bölcsesség és
megismerés áramlik az érzékfeletti világokból a földi, érzékelhető fejlődésbe.
Mondhatni, ennek jegyében, erre tekintettel történik minden mozzanat, amelyet az ezzel megbízott lények és lénycsoportok vállaltak.
Ennek a korszaknak a bevezető mozzanata kiemelkedően fontos volt: ez a
Teozófiai Társaság megalapítása volt 1875-ben New York-ban. A Teozófiai
Társaság bölcsőjénél kezdetben valódi rózsakeresztes beavatók álltak. A Teozó
fiai Társaság alapelve a következő volt: az emberiség általános testvériségének
magját alkotni, hitre, nemzetre, fajra, rangra való tekintet nélkül.
A Teozófiai Társaság tevékenysége a 20. század elején végül Krishnamurti
személye körüli mozzanatokba torkollott: a Társaság vezetői egy társadalmi
szinten egyébként nagy hatású, indiai személyiséget neveztek ki a Krisztus
újraeljövetelét megtestesítő alaknak, aki akkor 15 éves volt. Krishnamurti ettől
a befolyástól később egyértelműen elhatárolódott.
Benyomást keltő azt látni, hogy az az individualitás, akit Rudolf Steinerként
ismerünk, hogyan dolgozott e korszak szellemi közegével, hogyan vett részt
a Testvériség művének megnyilvánításában, először a Teozófiai Társaság kere
tein belül, majd egyre átfogóbb módon.
Rudolf Steiner legsajátabb küldetése a karma és reinkarnáció tanának bevezetése volt a szellemi élet tudatába, és a golgotai esemény megértése.
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1911 decemberében kísérletet tett arra, hogy kiválasztott tanítványaival egy
belső kört alkosson. Ez 12 emberből állt és ő maga csak átmenetileg vezette
volna ezt a csoportot. Ennek a csoportnak az volt a célja, hogy fokozatosan
leváljon Rudolf Steiner vezetéséről, és később Christian Rosenkreuz közvetlen
irányítása alá kerüljön. Ez a kezdeményezés rendkívül gyorsan ért véget az
egyik tag szellemi árulása miatt.
Steiner sokszor hangsúlyozta, hogy a rózsakeresztes fejlődés az egyetlen alkalmas eszköz a szellemi fejlődésben. Ezt a küldetést az akkori tagoknak
úgy jellemezte, mint amit a tanítványok az aktuális megtestesülésükben, és
legfőképp ezt követően, a rövid köztes létben eltöltött idő után a következő
inkarnációjukban akarnak majd megvalósítani. Kimondta, hogy mielőtt a 20.
század lezárulna, a korábban ezekkel a feladatokkal foglalkozó lelkek mind
annyian törekedni fognak arra, hogy megtestesüljenek.
Ez a kijelentése jelen inkarnációnk hétköznapjaira utal.
Egy adott szellemi feladat vállalása tehát életünk szabálytalan alakulásával is
együtt járhat. Arra is utalt, hogy Krisztus éteri megjelenése az 1933-as évtől
válik érzékelhető valósággá. A haarlem-i templom ebben az évben kezdte mű
ködését. A Nagymester és köre ebben az időszakban kereste és találta meg a
kapcsolatot a klasszikus rózsakeresztesekkel.
Kedves Barátaink, jelenlegi emberiség fejlődési korszakunk kezdete a 15.
század elejére esik, amit a tudati lélek korszakának neveznek. Ez az időszak
mintegy 2160 évig fog tartani és ebben az időszakban az ember feladata, hogy
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a tudati lélek kifejlesztését elkezdje és folytassa annak érdekében, hogy az emberiség beléphessen az oly jelentős Jupiter-korszakba. Nem másról van szó,
mint a négyszeres személyiség fölött kialakuló három magasabb képesség elnyerése, amit iskolánkban a Tüzes Háromszögnek nevezünk.
A tudati lélek kifejlesztése nem lehet automatikus. Más szavakkal: a tudat aktív közreműködése nélkül nem léphetünk tovább a fejlődés útján. Ennek a
korszaknak a kezdetére esik Christian Rosenkreuz individualitásának fellépése is. Fontos megjegyezni, hogy ennek megértése számunkra, az Arany Ró
zsakereszt Szellemi Iskolájának tanulói számára hatalmas fordulatot
jelent, valami egészen mást és sokkal többet, mint egy visszapillantás a régi időkre, hiszen iskolánk és tevékenységünk névadójáról van szó.
Engedjétek meg, hogy segítséget adjunk ehhez.
Mindannyian ismerjük az idő szokványos felfogását
és ezt tapasztaljuk is. Ez alapján a múltból a jelen
felé áradó idő áramlatát éljük meg. Rudolf Steiner
hangsúlyozta, hogy van egy ezzel szembe menő
időáramlat is. Ez utóbbi a jövőből a jelenünk felé
halad. Ezt ő nem misztikusmegközelítésként, hanem egy realitásként mutatja be, és e jelenséget
az éter-, és az asztrál–anyag különbségeként jellemzi.
Ez alapján felismert, de fel nem ismert szellemi
feladataink is mindig a jövőből áramlanak felénk,
hogy a jelenbe való torkollás segítse a jövőnk kialakítását. Christian Rosenkreuz a legnagyobb inspirátor,
és tudjuk, hogy mit tartanak Nagymestereink is erről a
lényről. Ebben a szellemben visszahelyezkedni a 15. század
elejére tehát nem történelmi emlékezés egy szellemi iskolában,
hanem az egyre erősebb kapcsolódást jelenti szellemi jövőnkhöz.
Ha rápillantunk az 1400-as éveket megelőző 200 évre, akkor azt látjuk, hogy
az 1200-as évek legelején a kulisszák mögött megalapítják a rózsakeresztes
iskolát. Ebben az időben az igazi rózsakeresztesség a tudati lélekkezdeti impulzusának kibontakoztatását vette kézbe. A rózsakeresztesek valamennyi emberért felelősséget akartak érezni.
Az 1200-as évek legelején Közép-Európában létezett egy rózsakeresztes csoport,
amely 7 emberből állt. Ennek a 7 embernek a közös találkozói saját csoportjukban létrehoztak egy bizonyos hangulatot, amely részben gondolati-meditatív,
részben pedig imaszerű gyakorlatok révén épült föl. Az előzménye ennek az
16
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volt, hogy e csoport munkálkodásátközvetlenülmegelőzően a szellemi vilá
gokba való belépés lehetősége bezárult, és 1250-től egy időre a szellemi lehe
tőségek tekintetében nagyon mély sötétség állt be.
Emiatt sokan keresték erős elhatározással a szellemi kapcsolatot. Az említett
csoportbeli 7 ember is erre törekedett. Mint koruk haladó személyiségei, a tudati lélek első előfutárai voltak, gondolati tevékenységüket ösztönös szellemi
keresésükbe vitték bele. Ennek a 7 embernek a közös irányulása végül azt eredményezte, hogy a szellemi világból válasz érkezett. Azonban a szellemi világ
válaszait az említett 7 ember közül csak hárman fogadták be.
Ezek imaginációk, szimbolikus kinyilatkoztatások voltak, amelyeket a 3 ember kezdetleges módon ábrázolt a másik 4 tár
sának. Ez a 4 ember aztán ezeket a képeket értelmezte és
a tudatuk számára alkalmas képekké formálta. Mintegy
az életükbe helyezték ezeket az imaginációkat. Ez a
fajta egymásra utaltság, ez a szellemi kommunió a
későbbiekben és a mai napig minden igazi rózsa
keresztes csoportot meghatároz és jellemez.
Ez a csoportegység megteremti a feltételeket ahhoz, hogya csoport egy lassú folyamatban elő
készíthesse saját jövőbeli állapotát és ehhez megszerezze a képességeket. Ez közvetett módon
minden rózsakeresztes csoport célja is: az emberiség jövőjének előkészítésén dolgozni.
Belső munkánk elválaszthatatlan a külső tör
té
nésektől. Az úton ugyanazok a szellemi erővonalak
irányítják a rendszerünkben végbemenő és átélhető
változásokat, másrészt azokat, amelyek a Szellemi Iskolánk megszületésének és fejlődésének körülményeit alakították. Ugyenezek az erők állnak rendelkezésünkre, amikor
munkatársakként együttműködünk. Társak vagyunk a Szellemi
Iskola munkatársaiként, és társak a belső munkában, amely a mikrokozmoszunk szellem-lélek kapcsolatának megerősítésére irányul.
Amikor templomunk erőtérében együtt hangolódunk szellemi feladatunkra,
akkor a dialektikus tudat számára elképzelhetetlenül hatalmas és magasztos
szellemi folyamatok részesei vagyunk, és minden bennünk zajló történés, a
tükre és dinamizáló motorja is egyben e folyamatoknak.
A rózsakeresztes irányulás minden időkben a kereszténységbe való beavatás
legmélyebb, legigazibb útja is volt. Valójában a golgotai esemény óta min
den helyes irányban tevékenykedő szellemi törekvés az ember bensejében élő
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legszentebb központjára irányult. Azzal is számolnunk kell – és ez minden rózsakeresztes társaság alapvető tudása volt – hogy az emberi lélek
jelentős fejlődésen megy keresztül az évszázadok
folyamán.
Emiatt az akkori idők rózsakereszteseivel ellen
tétben a mai időkben törekvőknek nem ugyanaz
a gyakorlati útjuk. Példaként említve, az imént
említett 7 ember rendkívül magasra emelkedett
a rózsakeresztes beavatás 7 fokán, és kapcsolatba került a 4. és az 5. fokkal is, azonban ezek a
testvérek nem kerültek kapcsolatba a karma és
reinkarnáció oly sok mindenre fényt derítő ta
nával.
Az akkori fejlődésben ez még nem volt magától
értetődő tudás. Ez a fejlődés lassan vezette be ezt
a bölcsességet a köztudatba, mely mára ott tart,
hogy már a villamoson is szóba kerül. Az emberiség fejlődésének mai fokán jól látható, hogy
a karma és reinkarnáció tana széles körben tudatosult.
Kedves Barátaink, rózsakeresztes közösségeinkben a fejlődés mai forrásait kell kutatnunk.
Bármilyen is az állapotunk, szenvedélyesen kell
keresnünk a jövőből felénk áradó erők tartal
mát. A tudati lélek korszakában ez nem a jövő
melódiája, hanem a hétköznapjaink realitása.
Miben áll ez a feladat? Hogyan vigyük bele a
bennünk élő spiritualitást a jelen életébe?
Engedjétek meg, hogy Christian Rosenkreuz
alakját állítsuk most középpontba. Christian Ro
senkreuz hatalmas individualitása állt Salamon
király mellett: akkori megtestesülésében Hírámként ismerjük őt. Hírám Abiff személyében az
emberiség egy másokért tevékenykedő mesterépítő személyére tekint. Hírám a templomépítő.
Az az ember, akit mi megtestesítünk, amikor e
templom erőterében nem csupán befogadó, hanem alkotó módon vagyunk jelen, belső folyama
tainkon munkálkodva, és így a Testvériség szent
művében elmélyülve.
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CRC személye ott volt Jézus Krisztus mellett a golgotai eseménynél is. Ő volt a legszeretettebb tanítvány: Jánosként ismerjük, vagy a feltámasztott
Lázárként. Ezek a személyek azonosak. János volt
Jézus Krisztus legbensőbb tanítványa, beavatását
magától Jézus Krisztustól kapta meg. János pillantott bele legmélyebben az emberi lélek titkaiba.
A Krisztus-szellem Földdel való végső összekap
csolódása a 9.század végéig megtörtént. Közel 900
év volt szükséges ahhoz, hogy a Krisztus-szellem
teljesen összekösse magát a Föld-fejlődéssel. CRC
14. századi inkarnációja a rítusban hallható módon
tevékenykedett akkoriban. Ezt az inkarnációját
nem kell bemutatnunk, a Nagymester pontos képet
nyújtott CRC-ről.
Meg kell említenünk, hogy Saint-Germain gróf
titokzatos alakja is CRC ún. exoterikus megtestesülése volt. Saint-Germain működése soha nem
a háttérben zajlott. Bizonyára jól kivehető a feladat
jellege. Megpróbáljuk pár szóval megjeleníteni.
Christian Rosenkreuz-ot Nagymestereinktől el
vont értelemben az előre menő fejlődés prototípu
saként ismerjük. CRC azonban a 14. század óta fo
lyamatosan fizikai testben volt jelen.
Ennél közelebb aligha lehet hozzánk. 1459-ben
Mánitól megkapta a magasabb beavatást. Ez a beavatás a gonosz működésének valódi megismerését jelenti. A CRC által vállalt feladatok soha nem
elvontak, hanem a legteljesebb mértékig konkrétak,
pontos sorrendben történnek és soha nem nélkü
lözik az általánosan emberit. CRC lenyűgözően
széles körben tevékeny. Egyéneket és társaságokat
inspirál kiterjedt éterteste segítségével. CRC figye
lemmel követi az emberiség természettudományos
törekvéseinek alakulását, így például a spektrálanalízis, más szavakkal a színkép-elemzés felfede
zéseit, a szerves tudomány felismeréseit és a mo
dern pszichológia eredményeinek alakulását is.
Steiner közlései alapján, CRC meghatározta azt az
időpontot, amikor a fenti természettudományos
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felismerések teljesülése után a rózsakeresztes igaz
ságok a nyilvános közlések körébe kerülhettek.
Ezek – ugye – a legkevésbé elvont dolgok. Ezek
konkrét dolgok és mivel mi is anyagtestben va
gyunk, nem kell sokat magyarázni számunkra a
konkrét és az elvont közti különbséget. A középkor keresztény misztikus beavatási útját valójában
CRC természettudományos irányban történő szel
lemi támogatása alakította át modern beavatási
folyamattá a századokon át. Jelen inkarnációnkban
pontos tapasztalatunk van arról, hogy mit jelent a
fizikai valóság.
Érzékszervi észlelésünk teljes mértékben ehhez
van kötve. Kövekből kenyeret csinálunk. Kövek
ből kenyeret csinálni annak a képessége, hogy
szellemi lényekként hogyan tudjuk érvényesíteni
szellemi törekvéseinket, kezdve attól, hogy hogyan alakítjuk ki egzisztenciánkat az anyagban,
egészen addig az ösztönös törekvésünkig, hogy
hogyan visszük bele a szellemet az anyagi területre. Mert ez a lényeges! Hogy mit tudunk megvalósítani életünkben. Mert részt venni vagy te
remteni, törekedni vagy megvalósítani: egészen
más dolog.
Anyagtesti jelenlétünk a 21.század törekvő rózsa
keresztes csoportjának tagjaként konkrét feladatokat ad számunkra:
• a szabadság felé haladás
• a kifelé fordulás
• az ellenálló erők felismerése
• kezdeményező nyitottság
• bátorság és tetterő
• közvetlen gyógyítás
• a nyugalom, mint lelkierő,
• és mindenekelőtt tudati jelenlét a szociális
szférában.
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Kedves Barátaink, két sugár foglalkozik velünk napjainkban dinamikus összefonódásban: a harmónikus
átmenetet szabályozó központi erő, egy kerúbi mi
nőség, és a szellemi-szociális közösségek kialakítását
segítő központi erő, amely egy szeráfi minőség. Az
első erőt Teremtő Harmóniának nevezzük. Ez az erő
azt szabályozza, hogy egymást követő fejlődési folya
matok harmónikus átmenetben változzanak az egyik
állapotból a másikba. Ez rendkívüli erővel emeli lel
künket.
Azonban gondoljuk meg, hogy ezzel egyidejűleg tapasztaljuk ennek az erőnek a másik állapotát is, ami egy
örvény. Ez egy drámai folyamat is egyben, mert minden igazi átalakulás alapvetően erős jelleget hordoz.
Ezt a második erőt Gnosztikus Mágiának nevezzük.
A Gnosztikus Mágia egymáshoz vezeti azokat, akik
a jövőért munkálkodnak és kortársi közösségekben,
modern alkémiai műhelyekben dolgoznak halhatatlan léleklényükkel.
Kedves Barátaink, az elmúlt évtizedekben az ütközés
dinamikája átszőtte életünket, mert rendíthetetlenek,
de ezáltal statikusak is voltunk. Most a változás dinamikája elmozdított a helyünkről és észrevesszük, hogy
nem csak hatunk egymásra, hanem hatnunk is kell
egymásra folyamatos erővel. Egy szellemi inga mozog
szünet nélkül és szüli az aktuális helyzeteinket. Nem
szabad undorral elfordulnunk, ha látjuk ezt a pulzálást.
A Közép ereje valójában nincs, hanem folyamatosan
létesül. Az ingamozgás szélsőségei között Krisztus
arca és tevékenysége munkálkodik bennünk. Emiatt
két területen kell tudatosan dolgoznunk egy időben.
Egyrészről önismeretünknek tökéletessé kell válnia,
tehát semmilyen tekintetben nem szabad megelé
gednünk a belső valóságunk egy darabjával.
Másrészről abszolút hinnünk kell az ösvény valósá
gában, mert az ember arra hivatott, hogy a jövőben
azzá váljon, aminek látja magát. Közös törekvésünk
végül – szívből reméljük – elvezet minket ahhoz a
ponthoz, ahol alkalmas irányulásunk keresztezve lesz
a Kegyelem erejével.
Jubileumi konferencia
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Testvérek, Ezen a szolgálaton szeretnénk annak a szellemi
történeti ívnek a nyomában járni, melyet a Szellemi Iskola járt
be az elmúlt közel 100 évben. Jó okkal, az Iskola sokáig nem
beszélt alakulásának részletes körülményeiről, az események
hátteréül szolgáló impulzusokról. Elhangzottak ugyan fontos
évszámok és mérföldkövek, de ezek összefüggésrendszere
nem került kifejtésre.
Mára azonban az eltelt idő szinte kötelez minket a mélyebb
belátások és a tágabb összefüggések megismerésére. A mö
göttünk hagyott évszázad és felnőtté válásunk az Iskolában
képessé tehet minket arra, hogy magasabb perspektívából
lássuk Iskolánk alakulását, és ezzel olyan erőre és belátásra
tegyünk szert, mely a jelen és a jövő horizontját is megrajzolhatja.
Világosan látnunk kell, hogy Szellemi Iskolánk (bármely szel
lemi iskola) nem a légüres térben jött létre, és nem is célja,
hogy ilyen térben lebegjen, mindentől függetlenítve magát.
Noha bizonyos időszakok erősen a belső építkezés jegyében
teltek, és telnek, mégis azt láthatjuk, hogy nem ez a Szellemi
Iskola alaptermészete. Iskolánk alapítói fantasztikus épületet
hoztak létre, mely lakva épült, ennek ellenére biztonságos,
bővíthető, átépíthető és bizonyos részei vissza is bonthatók,
ha elavultak.
A Szerzet napját hagyományosan 1924 aug.24-től ünnepeljük.
Ebben az időben azonban még nem létezett a mai értelemben vett Iskola, sőt, még szervezetileg sem volt önálló entitás.
Ez az időpont a szellemi mandátum átvételének időpontja, a
vízió megszületése, ha úgy tetszik az épület vázlatterveinek
megrajzolása.
Ekkoriban Iskolánk alapítói úgy gondolták, hogy a Max
Heindel Fellowship mint szervezet, melynek tagjai voltak,
alkalmas lehet arra, hogy ezt a víziót megvalósítsa. Max
Heindel, Rudolf Steiner nyomdokain és filozófiáján alapulva ezoterikus keresztény mozgalmat hozott létre, mely már
az eredeti rózsakeresztesség jegyeit is hordozta.
Azonban a 30-as évek elejére kiderült, hogy szervezeti és
örökösödési viták miatt is, az amerikai székhelyű Fellowship
nem igazán érdekelt egy határozott európai szellemi megújulásban. Wim és Jan Leene, valamint Cor Damme, akik Iskolánk ezen mozgalmi időszakának vezéregyéniségei voltak,
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egyre határozottabban érezték, hogy az idő sürget, mert hatalmas szellemi
impulzus közelít, melynek meg kell tudnia nyilvánulni. Szellemi indíttatásuk
arra sarkallta őket, hogy utazásokat tegyenek Európában, olyan helyekre, ahol
a gnózis már korábban is megnyilvánult, figyelve a jelekre, melyek útmutatóul
szolgálhatnak a következő lépéseikhez.
Noha az a szó, hogy „gnózis” bármilyen furcsa is ezt ma hallani, még nem is
szerepelt a fogalomtárukban. A rózsakeresztesség alkímiája viszont rendkívüli
mértékben foglalkoztatta őket.
Így jutottak el 1935-ben Londonba, a British Museumba, ahol rábukkantak
az 1600-as évekbeli Fama, és Confessio Fraternitatis, valamit az Alkímiai Me
nyegző eredeti kiadásaira. Ez mérföldkőnek bizonyult.
A 2009-ben a Nemzetközi Szellemi Vezetőség inspirációjára kiadott Világ
szívének hívása c. könyvben erről a pillanatról így írnak:
„A három barát alaposan ismerte a világirodalom legfontosabb filozófi
ai műveit. A klasszikus Rózsakereszt eredeti iratai azonban gyakorlatilag
sehol sem voltak fellelhetőek. A barátok tudták azt is, hogy a Fama Fra
ternitatis, a Confessio Fraternitatis és a Christiani Rosenkreutz Kémiai
Menyegzője Anno 1459 potenciális aranyat tartalmaznak.
Abban is bizonyosak voltak, hogyan bántak ezekkel az iratokkal éveken át:
feldarabolták és figyelmen kívül hagyták őket. Amikor a Christiani Rosen
kreutz Anno 1459 Alkémiai Menyegzője címlapján a pecsétet megpillan
tották, Jan Leene örömrivalgásban tört ki: »Ez az! Végre megtaláltuk az
irányvonalat, amit kerestünk!«”
A három barát, akik 1935-ben a kiáltványok eredeti
nyomtatásával a kezükben a szellemi rokonság magasztos érzését tapasztalták a régi tudás újra felismerésekor.
Összekötve érezték magukat azzal a három baráttal,
akik 331 évvel ezelőtt, tehát 1604-ben a „Sancti Spiritus
Háza”-t elkezdték: Tobias Hessel, Johann Valentin Adreaeval és Christoph Besolddal. Ez a pillanat Londonban
valóban nagy jelentőségű.
A Kiáltványok a három barát számára szellemi testamentumok voltak, amit megbízatásuk konkrét igazolásaként fogtak fel. A Rózsakereszt rendjével való közvetlen kapcsolat bizonyítékaként ismerték fel, mely a
tizenhetedik század óta először, közvetlen rózsakeresztes impulzusként jelent meg. Ennek a Testvériségnek,
a Rózsakereszt ezen Rendjének a Leene fivérek és Cor
Damme attól a figyelemre méltó londoni naptól kezdve
abszolút hűséget esküdtek.
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E hatalmas fáklya kijelölte az
út következő lépéseit: milyen
valódi alapokon, és kiknek a
vállán állva kell az építkezést
folytatni. Mivel azonban lojálisak voltak szervezetükhöz,
megpróbálták a Fellowship
amerikai vezetését rávenni,
hogy e hatalmas fölfedezés
mélyreható szervezeti és eszmei megújulással járjon együtt. Ennek érdekében elutaztak Amerikába is, hogy mindezt személyesen megtegyék, de nem
jártak sikerrel.
Ekkor vált nyilvánvalóvá számukra, hogy új, szervezetileg is önálló mozgalmat
kell alapítaniuk. Így jött létre 1935 szept. 25-én a Hollandiai Rózsakeresztes
Társaság.
A 30-as évek második fele az első noverosai nyári táborok, és az akkori haarlemi főtemplom építésének ideje, saját kiadványok megjelentetése, egy valódi
szellemi közösség kialakulásának időszaka. Szellemi szempontból azonban ez
még mindig az érlelődés időszaka. Magyarázatokkal ellátva, folytatásokban
adják ki a föllelt rózsakeresztes iratokat. Nagy hangsúlyt fektetnek az asztrozófiai összefüggéseknek. pl. bizonyos szolgálatok idejét, bizonyos Hold állásokhoz igazították.
Szeretnénk külön is kitérni az 1935-ben az Iskola égisze alatt alapított Aquarius Szövetségre, melynek létrejötte és céljai feltűnő hasonlóságot mutatnak
korunk alapítványi tevékenységével. A háborús készülődés, a világmegváltó
ideológiák harcai és térnyerése a gazdasági világválság nyomán, arra késztették Iskolánk akkori vezetőit, hogy létrehívjanak egy mozgalmat a mozgal
mon belül, mely Iskolánk fölfelé törekvő építkezése mellett lehetőséget kínál,
és lazább kapcsolódást biztosít mindazok számára, akik koruk folyama
tait, eseményeit erős átéléssel szemlélik, és szeretnének ezekben szellemileg
tájékozódni, s amennyiben lehetséges, segítséget is nyújtani.
Figyelemre méltóak az Aquarius Szövetség akkori célkitűzései, melyek gyakorlatias, és társadalmilag aktív jellege mai korunk feladatává válik:
„Arra törekszünk, hogy egy nemzetközi szinten működő, népi mozgalmat
hozzunk életre, amely az igazi kereszténységért küzd. Itt az idő!”
1. Egy olyan népi mozgalom életre keltése, amelyet férfiak és nők irányí
tanak, a háborús törekvések és mindennemű háborús előkészület meg
akadályozásárak céljából.
2. Új oktatási rendszer megteremtése ifjúságunk számára, új középisko
lák haladéktalan megnyitása az erre alkalmas nagyvárosokban.
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3. Olyan népi közösség megalapítása, amely gyökeresen új
ökonómiai irányba halad.
Gondoljunk bele: egy alakuló szellemi iskola fontosnak érzi,
hogy a világ folyamataira reagáljon, annak rögzítésével, hogy
mindezt a transzcendenssel való elsődleges kapcsolat mellett
teszi. Nyomatékosan leszögezték, hogy nem politikai pártként
működnek:
„Az Aquarius-szövetség olyan szervezet, amely abszolút pár
tok fölött áll, és teljes mértékben az ezoterikus kereszténység
magasságos érintésére hangolódik”.
1938-ban még tisztábban fogalmaztak:
„Az Aquarius független minden politikai irányzattól. Mind
ennek a szervezet élesen antifasiszta, illetve anti-nemzetiszo
cialista álláspontja sem mond ellent. A fasizmus nem más,
mint fekete mágia, amely vallás-ellenes és így az emberiség
ellenségének tekinthető. Azon országokban, ahol közvetlenül
nem tudja magához ragadni a hatalmat, csakis valamely poli
tikai párt álarca mögé tud elbújni.
A fasizmus által sújtott népek és fajok pedig végignézik, ahogy
tudományos tevékenységük virágai, kultúrájuk, művészetük
és vallásuk megsemmisítésre, civilizációjuk pedig lerombo
lásra kerül.”
Amikor az emberek a bőrükön kezdik érezni bizonyos válságok
hatásait, akkor nagyon fontos lehet, ha egy szellemi iskolának
van érdeklődése, véleménye, vagy legalábbis teret enged véleményeknek ezekről a dolgokról, amivel a szellemi keresők számára
átélhetővé teszi anyag és szellem kapcsolódási pontjait a világban. A mélyebb értelme, és tanulóságunk kulcsa e kérdésben
az, hogy egyszerre tudjunk megkülönböztetni a külső és a belső
világunkban jót és rosszat, dialektikusat és gnosztikusat, ugyanakkor felemelkedni ahhoz az egységélményhez, amelyben nincs
semmiféle minősítés.
Barátaink!
Mai Aquarius mozgalmunk is ez előtt a kihívás előtt áll! Az
1930-as években sem volt könnyű tájékozódni a világ dolgai
felől, csak a mi korunkból ítélik meg visszamenőleg azokat az
időket, embereket feketének vagy fehérnek. A világ közvéleménye megosztott volt, de a valódi törésvonalak egyáltalán nem ott
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voltak, ahová a kialakuló új világrend irányítói helyezték. Ezért próbálkozott az Aquarius Szövetség a maga
szellemi orientációjával választ találni, reflektálni a kor
sürgető kihívásaira.
A háború és az illegalitásba kényszerülés a formálódó
új szellemi iskola számára ismét új helyzetet teremtett.
A kényszerű fizikai tétlenség szellemi inspirációk so
kaságát lendítette mozgásba. A megszállók 1940. szep
tember 4-én hivatalosan betiltottak minden olyan
szervezetet, mely a szabadkőművességgel vagy azzal kap
csolatba hozható, ezoterikus filozófiájú. Sokan hagyták
abba a munkát, egzisztenciális vagy lelki okokból.
Ebben a sötét időszakban a munka Haarlemben és
Hágában mégis folytatódott. Reggelenként nagyon korán találkozgatott egy kis csapat a megrongált temp
lomban, hogy a szellemi tüzet égve tartsa.
1941-ben már többé-kevésbé kivehetőek voltak az új
munka körvonalai. Ebben az időszakban mélyedt el
Jan Leene, – aki ekkoriban veszi föl a Jan van Rijc
kenborgh nevet –, Jakob Böhme Aurórájában, a Corpus Hermeticumban, és a manicheusok, és katárok
munkájában is.
A három kiindulási pont leírja a valódi szellemi
munkás tulajdonságait. Ezek: tisztán vallásos megélés,
az ezoterikus világok ismerete, a tisztulás és megtisztulás által lehetségessé váló törekvés az eredeti életre.
Kozmológia, antropológia, evangélium.
„Egy kereső, ezzel a harmadik filozófiai aspektussal
(vagyis az evangéliummal) találkozva sok tényt fog
majd igazságként felismerni és újrafelismerni. Az
abban rejlő vezérfonalban bízni fog, és a gyógyulás
ötszörös ösvényét olyan ösvényként fogja elfogadni,
amit követnie kell. Ezen az ösvényen természetálla
pota és természetes környezete következtében ezer
egy probléma előtt fog állni.
Csak akkor kezdi majd a filozófia másik két as
pektusát, annak hatalmas értékeit megérteni. An
nak számára, aki az ösvényt még nem járja, a koz
mológiának és az antropológiának csak elméleti
értéke van. Amikor azonban mégis elindul rajta, az
Jubileumi konferencia
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összes, az ösvény által felmerülő problémát a kozmológia és az antropoló
gia alapján felismerheti és megoldhatja. Ezért jön először a megszabadulás
üzenete, az evangélium, a gyógyulás filozófiája.” írja Jan van Rijckenborgh,
és nem sokkal később 1945. augusztus 16-ánmég konkrétabban fogalmaz:
„Az új alapelv az »új természet szerinti újjászületés«.
Ez az a feladat, amit a harmadik mágikus elv átruház ránk a keresztény
ség által. Egy új (mennyei) személyiség születéséről van szó tehát, mialatt
még a régiben (is) megmaradunk. Ahhoz, hogy ez a lény megfoganhasson,
először egy alapvető megváltozásra van szükség. Ez a régi én alapvető meg
tagadását jelenti, valamint lemondást minden régifajta mágiáról, amely a
nyomatékot az énre helyezi. Ez azonban nem vezethet a dialektikus szemé
lyiség, valamint a szükséges dialektikus élet elhanyagolásához. A hangsúlyt
viszont arra kell helyeznünk, hogy olyan életmódot válasszunk, amilyet az
igazi cél – az újjászületés – megkövetel.”
Ekkor ismét egy olyan ponthoz ért a Mű, melyben szükségessé vált
egy pólusváltás, mert egy új réteg, a Gnózis új mélysége nyílt meg.
A háború végéhez közeledve világossá vált számukra, hogy a
megszületett belső felismeréseknek új struktúrát is kell adniuk, melynek még csak a szellemi alapjait sikerült erre
az időre lerakniuk. Igen, kedves Barátaink, minden ami
eddig történt előkészület volt csupán, ám ez a kétszer
11 éves periódus minden ízében szükséges volt a Mű
további kibontakozásához.
És most álljunk meg egy pillanatra, itt a Lectorium
Rosicrucianum megalapításának előestéjén, és gondoljuk végig, hogy ezen előkészület 22 éve alatt mi
mindent kellett az akkori idők tanulóinak átélnie! Az
eddig ecsetelt események egyenként is komoly lelki
megrázkódtatást okozhattak, hát még végig élni azt a 20
évet! Minden tiszteletünk tehát ezen időszak úttörőinek,
hála és köszönet a hűségért és az odaadásukért, melyben
kitartottak, még akkor is, amikor már valóban csak a Szellemben bízhattak, hiszen szó szerint minden bizonytalanná vált
körülöttük!
A Rózsakereszt világméretű megnyilvánításának feladatát 1946. november 25-től a Lectorium Rosicrucianum vette át.
Megvannak a szellemi alapok, a szellemi vízió terve kész. Azonban, hogy kikkel, és pontosan milyen módszerrel folytatódik az építkezés, az még nem volt
világos. Jelentősen megfogyatkozott a tanulók száma a háború végére, a mód28
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szer kérdése pedig egy olyan Iskola képét vetíti elénk, mely létre tudja hozni a
belső iskolát, melyen keresztül föltárulhatnak a misztériumok. Hallgassuk meg
mit ír erről az időszakról Catharose de Petri:
„Amikor a negyvenes évek végén egészen elölről kezdtünk mindent, volt
ugyan megbízatásunk és célunk, viszont arról fogalmunk sem, hogyan
alakítsuk meg új módon a csoportot. Egyáltalán nem volt világos, hogy egy
Szellemi Iskolát hogyan kell berendezni. Csak
a következő lépést ismertük, tudtuk, hogy az
adott pillanatban minek kell bekövetkeznie.
Bízhattunk abban a képességünkben, hogy
felismerjük, hogy miképp kell tovább folytat
ni, ha a lépést pozitívan és vonakodás nélkül
felvállaljuk.”
Jan van Rijckenborgh ugyanezt fejezte ki kissé
másképp:
„A mi ösvényünk semmiképpen sem lett vé
gig fényszórókkal megvilágítva. Az útszakasz,
mely első kézből szerzett ismeretek révén
kerül megvilágításra, mindig pontosan egy
lépést tesz ki. Ezért írja a 119. Zsoltár 105-ös
szakasza:
»Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvé
nyemnek világossága«.
A mi ösvényünkön tehát minden kérésünk
és könyörgésünk ellenére csak egy lépésnyi
világosodik meg pontosan a lábunk előtt és
nem több. Minden előtte állót sötét és éjszaka
borít. Majd csak akkor, ha ezt a lépést valóban
megtettük, következik a további lépés meg
mutatása. Menet közben ugyanis volt nálunk
lámpa, és annak fénye építette és alakította az
Kép forrása: Pinterest
ösvényt, amelyen továbbhaladtunk.”
Testvérek! Gondolkozzunk el mindezen néhány pillanatra!
Nem szeretnénk hiú ábrándot kelteni, e hatalmas témának nem lehet egyetlen
konferencián a végére érni, és főként nem lehet minden következtetést levonni.
De nem is ez a cél.
A megértés és megragadás akkor nyer mélyebb értelmet, ha képesek vagyunk
elengedni is. Engedjük ma éjjel az új lelket a szellemtérbe felemelkedni, olyan
válaszokért, amelyeket a Testvériség a bennünk megszülető új embernek ad.
Jubileumi konferencia
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„A teljes múlt vált ma este itt jelenné úgy, hogy
a jelen egyidejűleg a jövő is.
Echnaton temploma megújult és új életre kelt.
A hét sugárzási tér újra egy gyújtópontra lelt.
A hét arany kört most újra átjárták és életre
keltették. Ez okból egyesült minden Szerzet,
aki az egyetemes Világosságot a múltban és a
jelenben szolgálta (a szürke őskortól napjainkig), hogy ezt a tényt megvalósítsa, Önökkel
mindannyiójukkal és velünk.”
Kedves Barátaink!
Kétszázhét nappal az alapkőletétel után, 1951. december 21-én a Renova
templom avatásán hangzottak el e szavak. Jan van Rijckenborgh emlékezetes
beszédben magyarázta el, hogy ez nem csak egyetlen templom, hanem hét,
egyidejűleg működő templom.
Itt, ebben a tűztemplomban is e hétszeres tűz egyik sugarában vagyunk jelen.
A hétszellem által a lelkünkbe írt jövőt olvassuk, a szellemi múltba tekintve.
1944. március 16-án magányos férfi állt a dél- franciaországi Montsegur
lábánál. Nagy eszme lelkesítette: Okcitánia vallása, az ősi pireneusi katárizmus újra életre keltése.
Ezen a különleges napon Antonin Gadal azért volt itt, hogy az anyagban
erősítse meg, és valósággá váljon, amit a trubadúrok megjövendöltek azon a
végzetes, 1244. március 16-án:
„De hétszáz év elteltével a mártírok hamvain újra virágozni fog a babér.”
Mialatt a két nagymester (megbízottaknak hívták akkoriban őket) azt vette
fontolóra, hogy milyen formát adjanak az Iskolának a jövőben, kapcsolatot kerestek azzal a testvériséggel, amit addig csak „albigensként” ismertek.
Mindketten azt érezték, hogy meg kell látogatniuk Dél-Franciaországot, hogy
a régi szerzet szférájában lehetőség szerint új felismerésekhez jussanak. Így
1946-ban Albiba utaztak, ahol korábban nem jártak. A két szellemi vezető
különös bizalmat érzett, és tudták az utat anélkül, hogy jártak volna már erre.
Sugallat volt ez számukra:
„Az épülethez érkezve, rögtön otthon éreztük magunkat, és egy pergola
felé tartottunk, melyet a magasított, befalazott kerti átjáróra futtattak.
Ott, az utolsó kiszélesedés előtt, egy kupolás toronyhoz közel, leültünk a
falra. Amikor ott ültünk már egy ideje, a régi időknek a nyugalma, békéje
és kegyelme ereszkedett le ránk, és a nyílt lélekablakon keresztül mind
ketten láttuk az előttünk álló utat, egészen a finom részletekig.”
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Ott történt az is, hogy kidolgoztak egy, a szellemi iskola szempontjából lényeges lépést: a Magasabb Tudat Iskolájának megalapításáét. Ott, abban a
csendes és még érintetlen atmoszférában,
az Ariege völgyében az egyetemes megszabadító tanok tudománya és inspirációja akadálytalanul hathatott a tudatukra. Szellemi szemeik előtt kirajzolódott az új szellemi iskolán belüli misztériumiskola képe.
Nagymestereink ekkor még nem találkoztak Gadal úrral. Ezt egy fontos lépésnek kellett megelőznie.
1952. szeptember 3-4-én Jan van Rijckenborgh a németországi Wiesbadenbe utazott,
másik nagy víziója a „Rózsakereszt Világszer
zete” határozott elképzelésével.
A huszadik század fordulópontján felismeré
se szerint a legmesszemenőbbekig fontos,
hogy Európának ezen a pontján elhangozzon
a hétszeres Világszerzet új hívása. Erről így
számolt be:
„szeptemberben arra a feladatra éreztünk
ösztönzést, hogy új Fama Fraternitatist ad
junk ki, és körülbelül ugyanazon a helyen,
ahol 350 évvel ezelőtt Johann Valentin And
reae és társai ugyanezt tették.
Odautaztunk, de erről sem a Renova-, sem pedig a Harlemi templomban
nem szóltunk. Ugyanis fontos volt egy olyan erővonalszerkezetet követni,
avagy húzni, amely megfelelt az önök által is jól ismert törvénynek: ahol a
Világosság egyszer elkezdődött, vagy megszületett, oda mindig visszatér.”
Ezzel megkezdődött az anyagban is a világszerzetté válás folyamata. Az Iskola így hamarosan kilép a nemzetközi térbe.
A Gnózis jelenlegi megnyilvánulása című könyvben Jan van Rijckenborgh
1953-ban így íra Szellemi Iskola élő testének kialakulásárólt:
„A modern szellemi iskolában harminc évre volt szükségünk, hogy egy
ilyen mágneses testet felépítsünk, és amely most a Gnózissal élő kapcso
latban van. Ebben a testben szabad munkaterületet találunk és a meg
szabadító mű minden olyan elemét, mellyel a megszabadulás sokoldalú
építőelemét előállíthatjuk.”
Ez a szabad munkaterület a hét sugár behatása alatt épült meg. Ez a hét erő,
melyek energiaként nyilvánulnak meg, melyben a fény, hő, hang, kohé
zió, élet és mozgás van jelen. Az 1953. augusztus 20-i dátum pillanata az,
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amelyben a „ mágneses test önalkotó, önmagát megnyilvánító lett.”
Ettől az időponttól kezdve – mely a gízai piramisban is döntő időpont volt – a
modern Szellemi Iskola önállóan és saját felelősségére felvállalta az új megszabadító művet.
Ekkor történhetett meg a találkozás a testvériség előző szerzetének őrzőjével,
Gadal úrral, és vehették Nagymestereink a Katárok hagyatékát.
Antonin Gadal l955 novemberében egy különleges konferenciát tartott
Renovában és egy ősi katár rítust celebrált. Ezen alkalommal a Szellemi Iskola tanulói előtt elmondta:
„…milyen öröm volt számomra megtalálni Leene urat, aki vitathatat
lanul mestere a régi kultúrának, a régi misztériumoknak.
Mivel mindaz, amiben mi most elmerülünk, azok a régi misztériumok,
a Gnózis kelta és egyiptomi misztériumai. Ebben a három szóban lehet
összefoglalni: Isten a szeretet! Ezért ma az az érzésem, hogy a régi katá
rok visszajöttek.”
1955. november 22. figyelemre méltó dátuma után, amikor is Gadal meg
erősítette a Szellemi Iskola felvételét a Testvériség láncába, Jan van Rijcken
borghnak pedig nagymesterséget adott szellemi mandátumként át, életbe
lépett a csodálatos erő időszaka. Ez az „új gnosztikus birodalom időszaka”.
Az ifjú gnosztikus testvériségnek a gnosztikus láncba
való felvétele és bepecsételése által nem nyugalmi
időszak következett, hanem ezzel ellentétben nagyon
sok mindennek gyorsan és dinamikusan kellett meg
történnie.
Az ötvenes évek közepétől az Iskola szinte kirobbant
a nemzetközi térbe. Az 1956-os év elején Jan van
Rijckenborgh azt közölte megdöbbent hallgatóival –
az ebben az időszakban még mindig kis számú tanulóval –, hogy hét éven belül még további hat fontos
centrumot kell létrehozniuk.
„Mi azt gondoltuk, hogy mértéktelenül eltúlozza a
dol
gokat”, mondta egyikük. „Túlzottan becsvágyó
programnak tűnt ez egy ilyen kis csoport számára.”
Valóban új határkőnek tűnt ez, bár a csoport sok hasonló meglepetést élt
már meg. Ezúttal azonban általános meggyőződés volt, hogy a nagymester
nem eléggé realista és olyan feladatot adott, mely egyesített erőiket messze
túlhaladja.
Jubileumi konferencia
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Kedves Barátaink!
Ugye ismerősek ezek a gondolatok? Ugye a magyar munkaterületen, sőt a saját életünkben is szembesülünk ezzel? Elértünk valamit, most mégis tovább
noszogatnak minket? Minek az újabb feszültség, amikor már-már a nyugalom
köszöntött ránk?
A hat centrum azonban létrejött. A következő adatok talán szemléltetik ennek
az építési szakasznak a hihetetlen aktivitását:
1957. március 30.: Haarlemben egy új főtemplom alapkövének elhelyezése,
mely még abban az évben elkészült.
Egy héttel később (!), április 5-én: Calwban egy konferenciahely alapkövének
elhelyezése, mely tizenegy hónappal később 1958. március 7-én megnyitotta
kapuit.
1957. november 3-án Jan van Rijckenborgh lánya, E.T. Hamelink, apja jelenlétében rakta le Noverosában egy újonnan építendő templom alapkövét, amely
végre helyettesíthette a több mint húsz évig használt templomsátrat. 1958. június 28-án ezt a templomot is felszentelték és ezáltal az ifjúsági mű és a fiatalok
részére saját konferenciahely keletkezett.
1958. október 11-én egy vadonatúj konferenciahely létesült Dél-Francia
országban, Ussat-les Bainsben.
Közben 1955-ben az Iskolának új szellemi gyújtópontja létesült Santpoortban.
Ezt a Szellemi Iskola negyedik munkaterületeként „de Rozenhof ”: a Rózsaudvar névvel lett felszentelve.
Még 1946-ban Cor Damme kapta azt a megbízást, hogy a Művet Brazíliában
újraszervezze.
Több centrum is létrejött, de az igazi áttörés itt is 1957 után következett. Ebben
az évben Antonio Lazaro, aki ekkor még a Max Heindel Fellowship zsugorodó
közösségének brazil tagja volt, elutazott Hollandiába, hogy Rijckenborgh úrral találkozzék, és tanulmányozza a Lectorium munkáját. Olyan élményben
volt része, a távlatok olyan lenyűgöző erejét láthatta meg, amit munkatársaival
megosztva a brazil mű lehetőségeinek kiteljesedéséhez vezetett. 1963-ban Sao
Paulóban a dél-Amerikai kontinens első tűztemplomát, az Aquarius-templomot is felszentelhették.
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1964-ben, Calwban a tűztemplom felszentelésekor, mely egyben a 2. Aquari
us konferencia is volt, Jan van Rijckenborgh megismerteti hallgatóit ama történettel, melyet Rudolf Steiner hagyott ránk Christian Rosenkreuz megnyilvánulásáról, s amelyet a 2. szolgálaton már hallhattunk. Legfontosabb üzenetét
szeretnénk megismételni:
„Mindenkit, akit CRC tanulójává akar fogadni, egyéni módon választ ki.
Aki ezt tudatosan megéli, az tudja: mutattak nekem egy utat, melyet követ
nem kell, és most rajtam múlik, hogy kitaláljam hogyan állíthatom erőimet
a Rózsakereszt szolgálatába.”
Elképzelhetjük Jan van Rijckenborgh örömét, amikor 1968. június 23-án utolsó
beszédében beszámolhatott a „Szent Grál hétszeres világszerzetéről”, amely a
modern Rózsakereszt Szellemi Iskolájához közeledett. Erről már évtizedek
óta beszélt. Belsőleg egyértelműen tudatos volt, ahogy ő maga mondta, hogy
a „megszabadultak világtestvériségének” megjelenése egybe fog esni feladatának megvalósításával. Nem sokkal ezelőtt a szellemi vezetők, a klasszikus
Rózsakereszt hagyományainak megfelelően meghatározták az utódaikat. Cat
harose de Petrit egy hét személyből álló Kollégium, mint nemzetközi vezető
szervezet, a „Vének Tanácsa” követi.
Jan van Rijckenborgh utódja fia, Henk Leene lett volna. Az utódlás körüli konfliktus részleteire most nem térünk ki. A következmények azonban rendkívül
fontosak. Bár Jan van Rijckenborgh 1965-ben – valóban a mű szellemével ellentmondásban – fiát nevezte meg (egyedüli) utódjául, halála előtt két hónappal megváltoztatta ezt a határozatát. A negatív spirál azonban beindult és itt a
szellemi iskola kiteljesedésének küszöbén végzetes veszéllyel fenyegetett.
1968. július 17-én nagymesterünk eltávozott. 1969-ben Henk Leene vissza
húzódott, hogy követőinek csoportjával egy saját szervezetet alapítson.
Stratman úr a szellemi vezetőségből így fogalmazott erről a krízisről:
„Mi nagyobb tagnövekedéssel számoltunk. Ehelyett azonban a tanulók
elhagyták az iskolát, és egyesek közülük a pénzadományaikat is visszaké
rték. Ennek a kérésnek eleget tettünk, bár nagy fáradság árán (…) De a
Lectorium Rosicrucianum ebből a krízisből megfiatalodva fog kijönni.”
Tanulók tetterős fellépésének és áldozatának köszönhetően az Iskola megmaradt. Bár jelentősen megfogyatkozott, mivel a szervezetnek részben
örökölt tulajdonai nagy részét el kellett adnia. Az Iskolának a Galaad cent
rumtól az Ariege völgyben, nagy fájdalommal meg kellett válnia.
1969. március 15-én történt azonban egy belső fordulat, mely az iskola történetében is mindent megváltoztatott. Catharose de Petri szellemi vezetői
minőségében kihirdethette, hogy elindul a Misztériumiskola fiatal gnosztikus testvériségének aktívvá vált Grál-Közösségének munkája, mely teljesen
új módon hatott a csoporton belül.
Jubileumi konferencia
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A Szellemi iskolán belül kiképezték az első csoportot, egy
első „Kozmoszt”, amely ezt a munkát kivitelezte. Ma az
Iskola legfontosabb munkaterületein sok ilyen kozmosz
aktív. Az ötödik és hatodik nézet munkaterületeinek kialakulásával és befolyásával a Mű megszilárdult. A Szellemi
Vezetőség mandátuma megerősödött, Catharose de Petri
1990-es eltávozásáig szilárdan állt mögötte, de a munkát
már átadta.
Időközben, ahogy a társadalmi, és politikai helyzet lehetővé
tette, a nyugati munkaterületeken kívül a megerősödött
svájci munkaterület révén, az Iskola eljutott Spanyolországba, Olaszországba, majd az 1980-as évekre Magyarországra
is.
A kommunista rendszerek kelet-európai bukásával, majd a
Szovjetunió szétesésével hatalmas fáklyaként tudott meg
jelenni az Iskola ezekben az országokban, ahol a fizikai, és
szellemi éhség együtt járt, így ez erős felhajtó erőnek bizonyult. Az afrikai munkaterületek megnyílásával aztán 2001-re
az anyagban is valóban világméretűvé vált „gnosztikus birodalom megépült.”
Testvérek!
Most, hogy az eddigiektől eltérő látószögben láthattunk rá
Iskolánk fejlődésére, bizonyára feltűnt, hogy ez a fejlődés
egyáltalán nem lineáris, viszont mégis dinamikus. Sem
szervezeti struktúrát, sem szellemi módszereket kőbe vésni, bebetonozni nem lehet, mert megmerevítenek, és előbb
utóbb elsöprik a változások. Talán egyedül a szellemi cél az,
ami változatlan, de azt, ha nem él a szívünkben és az elménk
ben is, kőbe vésni nem érdemes. Ha most a jelen alakulásait
is az eddigiek fényében vesszük szemügyre, akkor világossá
válik, hogy ami most történik velünk, az a szellem anyagban való transzmutációjának mintázata, mely hasonló alakzatokat, és változásokat indít el
időről időre, hogy megfeleljünk ama kozmikus változásoknak, melyek végső
célja az isteni terv megvalósulása.
Kedves Barátaink!
Most, hogy 20 évvel ezelőtt a magyar munkaterület önállóvá vált, és megélhettük ama 1999. június 12-i napot, amikor – ahogyan akkor a pódiumról
elhangzott: „a Pelikán Konferenciahely felavatásával a magyarság vissza
tért ősei, eredeti vallásához.”
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Hálatelten gondolunk nyugati barátainkra, testvére
inkre, akik 1999-ig kitaposták az utat nekünk, és lehető
séget teremtettek, hogy ezt az utat immár önállóan is
folytassuk.
Beteljesedett Rudolf Steiner látomása is, amiben a Kelet
nagy tanítói, akik egyben a magyarok őseinek tanítói
is voltak, Szktítiánosztól Máni nagy alakján át hogyan
fogják megtermékenyíteni a Nyugat gondolkodását,
mely végül a modern Rózsakereszt tevékenységében
csúcsosodik ki.
Hamvas Béla, aki segédmunkásként az akkori magyar
társadalomban nagyon mélyen állt, de magasan gondolkodott, és nagymesterünk kortársa volt, így látta az
új idők távlatait:
„Az előtt, aki a modern korszak rongáltságát végső
mozzanatáig át fogja tudni élni, soha nem látott táv
lat nyílik meg. A becsapottság és elveszettség és a
bomlottság és a tudatlanság és a vakság és a zűrzavar
és a tehetetlenség és a romlottság és tévelygés után
lehetőségünk fog nyílni arra, hogy olyan nagysza
bású életterveket építsünk, amelyek merészségben
túlmennek mindazon, ami valaha volt.
Az életterv felépítésének módszerét mindenki ke
zébe kapja, s így önmaga és családja és népe és az em
beriség életét nem fogja többé a sorsra és a véletlen
re bízni, hanem okosan és gazdaságosan, éberen és
ízléssel, tudatosan alkotja meg.
– Ez az Ars Magna, amelynek körvonalai ma már
kibontakozóban vannak. Senki sem lesz körülmé
nyeinek és környezetének merő terméke. Aki vagyok,
nem kényszerből leszek, hanem saját elhatározásomból. S az ember nem
a műben teljesedik ki, hanem lényében.”
Testvérek,
Lépjünk hát ki a piramis királykamrájából, lépjünk ki a világba, legyünk az
új kenyér kovásza!
Adjuk át kincseinket a keresőknek, hogy megérezhessék, ami számunkra is
megadatott: szabad levegőt szívni!
Á m e n.
Jubileumi konferencia
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„...Templomodba hazatérvén,
ünnepünknek kezdetén
felemelkedünk hát együtt
hálás kérésünkkel: Á m e n.”
RM. 133.

