
6   in   ! 
  

 

 

DDeeccllaammaattiioo  FFrraatteerrnniittaattiiss  
Visuma Kunga Vārdā, dzirdiet jūs visi mūsu Declamatio!  

HERMĒTISKAIS AUSTOŠĀS RĪTAUSMAS ORDENIS (H∴A∴R∴O∴) ir paziņojis, kad 6 ir iegājusi !, mūsu Kunga 
2008. gadā, ar tā Praedicatio Fraternitatis, ka tas ir no jauna atvēris tā Zviedrijas Tempļa durvis, pēc ilga 
klusēšanas posma, un ka Ordenis ir nometis tā veco apzīmējumu HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN. 
Saistībā ar šo vārda maiņu, Zviedrijas Ordenis ir iepazīstinājis ar savu unikālo zīmogu, kas ir ticis balstīts uz 
Vispārējās Reformācijas anno 1999 simbolu (Reformatio Fraternitatas Ad Rosae Crucis Anno 1999), balts 
trīsstūris, kam pāri slejas sarkans krusts un zelta roze, papildus ar ērkšķu krūmu, kas sniedzas no trīsstūra un 
vijas ap starojošo krustu, lai atklātu zelta rozi krusta krustošanās punktā. 

Ar šo vārda maiņu mūsu Skandināvijas Ordenis ir vēlējies atgriezties pie savām saknēm, pie Vācijas 
Brīvmūrnieku Ložas L’AURORE NAISSANTE (LOGE SUR AUFGEHENDEN MORGENRÖTHE), kura tika dibināta 
Frankfurtē pie Mainas 1807. gadā, kura ebreju valodā sevi dēvēja par CHEVRAH ZERACH BEQUR AUR, identiski 
ebreju vārdam, kas apzīmē HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN (H∴O∴G∴D∴), kurš tika dibināts 
Londonā, Vispārējās Reformācijas anno 1888. gadā. Šīs Vācijas Rožkrustiešu Masoniskās ložas Frankfurtē, kura 
ir jāuzskata par H∴O∴G∴D∴ sākotnējo mātes templi, vārds tulkojas kā AUSTOŠĀS RĪTAUSMAS LOŽA. Vārds 
“Austošā Rītausma” tādējādi pārstāv sākotnējāku un precīzāku mūsu Tradīcijas aprakstu, salīdzinot ar vulgāro 
angļu izteiksmi “Golden Dawn”. 

Tomēr, neraugoties uz šo vārda maiņu, H∴A∴R∴O∴ joprojām oficiāli veidoja formālu jurisdikciju zem 
starptautiskās Ordeņa kopienas (the ROSICRUCIAN ORDER OF ALPHA ET OMEGA), lai gan visu praktisko 
apsvērumu dēļ, tā attīstīja autonomu organizāciju, kura bija uzstādījusi sev par mērķi īstenot Vispārējo 
Reformāciju, sekojot unikālajām Zviedrijas un Skandināvijas prasībām. Papildus tradicionālas iniciācijas un 
apmācības nepārtrauktam piedāvājumam, visas tās aktivitātes centrējās uz Reformatio Minore Anno 2010 
manifestāciju, darbs, kas tika uzsākts vienlaikus ar 6 ieiešanu ) 2007. gadā, un kurš tagad ir ticis nobeigts, kad 
6 ir iegājusi ! 2014. gadā. Tika iesēta sēkla, kas ir dīgusi septiņus gadus un tagad ir pilnībā uzplaukusi krāšņā 
Rozē. 

Ordeņa iniciācijas sistēma un apmācības programma, Mazākās Reformācijas vārdā, ir tikusi būtiski revidēta un 
pakļauta nepieciešamajiem labojumiem, lai padarītu mūsu tradīciju praktiski pielietojamu, saskaņā ar 1999. gada 
Vispārējās Reformācijas vadlīnijām, un vienlaikus atpakaļejoši tikusi darīta savienojama ar iepriekšējo Vispārējo 
Reformāciju anno 1888. Visi Grādi ir tikuši revidēti un visas zīmes un paroles, kuras ir atrodamas publicētajā 
literatūrā, aizstātas ar jaunām, kas ir unikālas Skandināvijas jurisdikcijai, lai tiktu atjaunots hermētiskais trauks 
un tiktu radīts pašpietiekams egregors. Vēl jo vairāk, apmācību programma arī ir tikusi būtiski attīstīta un 
izvērsta, lai apmierinātu Skandināvijas biedra nepieciešamību saņemt augstākās kvalitātes tradicionālu studiju 
materiālu, neatkarīgi no tā kur viņš studē. Tādā veidā Skandināvijas studentiem tiek dāvāta unikāla un 
tradicionāla studiju programma, kurai nav līdzīgas. 
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Šo septiņu gadu laikā, un zem H∴A∴R∴O∴ vārda, Skandināvijas jurisdikcija ir pasīvi novērojusi kā vispārējā 
Golden Dawn Kopiena kā kopums, ir lēnām, bet noteikti kļuvusi apsēsta ar kontr-tradicionāliem spēkiem, ar 
tendencēm, kas nesaudzēja starptautisko ordeņa kopienu, no kuras Skandināvijas jurisdikcija veidoja daļu. 
Starptautiskā Golden Dawn kopiena ir padevusies arvien vairāk plaši izplatītai vulgarizācijai, profanācijai un 
komercializācijai. Šīs ir tendences kuras Skandināvijas jurisdikcija ir vienmēr noraidījusi un kurām ir aktīvi 
pretojusies. Paralēli tam, H∴A∴R∴O∴ ir arvien vairāk paudusi skaidru tradicionālistu pozīciju, kas ar laiku ir 
padarījis sarežģītu atrast kopsaucējus ar noteiktiem attīstības scenārijiem ordeņa kopienā kā kopumā, un katra 
organizācija ir lēnām atsvešinājusies, kā tā visa rezultāts. Tai pat laikā, mūsu Ordenis ir no jauna atklājis tā 
sākotnējo Skandināvijas, jeb HIPERBOREJAS afilāciju. 

Laiks ir pienācis mums saraut visas mūsu iepriekšējās attiecības, saites, savienības un saistības ar starptautisko 
Golden Dawn kopienu, jebkādā formā, lai pasargātu Skandināvijas H∴A∴R∴O∴ no kontr-tradicionālās 
slimības un lai saglabātu mūsu tradīciju neaptraipītu. Šis process pienācīgi sākās kad 6 iegāja ) 2013. gadā, 
kad mūsu Ordenis atdalījās no mātes organizācijas, tieši sešus gadus pēc tam kā H∴A∴R∴O∴ bija izlēmis atkal 
no jauna izcelties no ēnām un atslēgt tā Tempļa durvis visiem nopietniem kandidātiem. Sešus gadus pēc mūsu 
Praedicatio Fraternitatis izsludināšanas, mēs tagad gribam pasludināt mūsu Declamatio, kurš visos aspektos 
apstiprina mūsu iepriekšējo manifestu, tomēr, ievērojot sekojošos mērus, kurus mēs esam spiesti pieņemt: 

Mēs pasludinām, ka 6 ir iegājusi ! mūsu Kunga 2014. gadā, un ka tas arī  iezīmē pilnīgu HERMĒTISKĀ 

AUSTOŠĀS RĪTAUSMAS ORDEŅA Ārpusē manifestāciju, kā visās attiecībās neatkarīgai un autonomai brālībai. 
Mūsu Ordenis tādējādi ir nospraudis tā primāro misiju Skandināvijā manifestēt:  

Nova Aurora Nascente in Hyperborea! 

Lai manifestētu šo jauno orientāciju mūsu egregorā un kā dārgumu glabātu tā neatkarību un integritāti, mēs līdz 
ar šo pasludinām, ka mūsu iepriekšējais Templis, ko sākotnēji autorizējis ROSICRUCIAN ORDER OF ALPHA ET 

OMEGA, kad 6 bija iegājusi ! 1997. gadā, kas oficiāli bija pazīstams kā ALPHA ET OMEGA TEMPLE NO. 9 OF 

THE NASCENT AURORA, ir ticis pienācīgi slēgts un uz visiem laikiem izārdīts. Tā vietā, paceļoties no iepriekšējā 
Tempļa pīšļiem, mēs līdz ar šo pasludinām jauna un neatkarīga Skandināvijas Mātes Tempļa atvēršanu, lai 
sastādītu H∴A∴R∴O∴ kodolu, kura vārds un numurs būs aizzīmogots un pasargāts no ārējās pasaules skatiena. 
Šis jaunais HIPERBOREJAS Ārējā Ordeņa  Mātes Templis ir pilnībā autorizēts, un tam ir leģitīma harta, ko ir izdevis 
mūsu Iekšējā, jeb Otrā Ordeņa Archon Basileus, rīkojoties kā Adeptus Exemptus. Turklāt, mūsu Ordenim pieder 
visas privilēģijas un tiesības caur mūsu Galveno Virsnieku, kurš ir likumīgi instalēts saskaņā ar paražu un 
tradīciju. 

Tomēr, H∴A∴R∴O∴ nav jauna brālība, jo tā sastāda nesarautu saiti un kalpo par tiešu turpinājumu sākotnējam 
Templim, kas tika dibināts 1997. gadā, kas savukārt veidots kā leģitīms un tiešs lineāls pēctecis sākotnējam S.L. 
MakGregora Mazersa un Viljama Vinna Vestkotta 1888. gadā Londonā dibinātajam HERMETIC ORDER OF THE 

G—D—, kurš 1906. gadā tika pienācīgi pārdēvēts par ROSICRUCIAN ORDER OF A—O—, Ordeni kurš tika leģitīmi 
augšāmcelts Parīzē 1993. gadā, ko autorizēja divi Adepti Exempti Londonā, Anglijā. 1998. gadā mūsu Templi, 
kopā ar citu Zviedrijas Templi, autorizēja sūtnis no Ahathôor Tempļa Nr. 7 Parīzē, kurš oficiāli to padarīja par 
ALPHA ET OMEGA Templi. Mūsu jaunais 2014. gada Mātes Templis ir ticis uzcelts uz pamatiem no mūsu 
pārtrauktā Tempļa kopš 1997. gada.  

Ar mūsu Declamatio mēs arī vēlamies paziņot, ka mūsu Ordenis ir uzņēmies iniciatīvu, kopā ar citām 
radniecīgām brālībām visā pasaulē, nodibināt starptautisku neatkarīgu un autonomu Tempļu un Brālību 
Konfederāciju. Visi šīs Rožkrustiešu Konfederācijas locekļi darbojas saskaņā ar Golden Dawn tradīcijas 
vadlīnijām speciāli, un Hermētiskajās, Kabalistiskajās un Rožkrustiešu tradīcijās vispārīgi, no tradicionālistu 
ētosa. Tādējādi, tikai tādēļ, ka mēs esam formāli pārtraukuši visus sakarus ar mūsu iepriekšējo starptautisko 
mātes organizāciju un atteikušies no kontr-tradīcijas, tas nenosaka, ka H∴A∴R∴O∴ ir izolējis sevi no pārējās 
kopienas; lai top zināms, ka mūsu Ordenis veido posmu brālīgā ķēdē ar vairākiem tradicionāliem Ordeņiem, kas 
sniedzas tālu ārpus mūsu vietējās HIPERBOREJAS. 

Lai top zināms mūsu vietējiem HIPERBOREJAS lasītājiem, ka Mātes Templis rekrutē tā biedrus primāri no 
Zviedrijas Rietumiem, Vesterjētlandes un Hallandes Reģioniem. Papildus, mēs prasām, lai mūsu kandidāti 
izturētu pārbaudes laiku, pirms to uzņemšanas kā H∴A∴R∴O∴ biedriem. Kandidātiem kuri dzīvo citur un 
kuriem nepieciešams ceļot lielus attālumus uz savām iniciācijām, tiek piedāvātas studijas caur korespondenci un 
neklātienes biedru apmācība, ko administrē mūsu Mātes Templis, ar iespējām saņemt tradicionālu iniciāciju un 
tādas pašas augstas kvalitātes instrukcijas, kādas tās tiek nodrošinātas mūsu lokālajiem biedriem. Jebkurš kurš 
vēlas iegūt vairāk informācijas par dalību H∴A∴R∴O∴ , var nosūtīt apjautāšanos mūsu Ordeņa Kancelārijam 
uz sekojošo adresi: Gryendemorgonrodnaden@live.se. 

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yehesuah! HHeerrmmêêttiisskkaaiiss  AAuussttooššââss  RRîîttaauussmmaass  OOrrddeenniiss  
gryendemorgonrodnaden.com  


