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Informacje o miejscach działalności

Centrum w Warszawie,

Centrum w Katowicach,
ul. Francuska 33 A

Ośrodek konferencyjny

ul. Inżynierska 3/5

w Wieluniu

Centrum w Koszalinie,

Centrum we Wrocławiu,

ul. Andersa 26

ul. Wandy 7/11

strona 4

Informacje o spotkaniach i odczytach
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Odważ się wiedzieć
Ludzkie myślenie jest potężnym instrumentem. wgląd w Boga, naturę i w samą siebie. W ten sposób
Ten, kto myśli naprawdę, może poznać świat, człowiek mógłby zgłębić istotę potężnej matrycy,
siebie i swoje boskie pochodzenie, po to, aby pierwotnej idei znajdującej się u podstaw stworzenastępnie osiągnąć płaszczyznę myślenia, która nia i jego istnienia, w równej mierze stałby się wtedy
prowadzi do wolności.

kto zna samego siebie, zna wszechświat. Dlatego dotyczą one nie tylko wiedzy o materialnym świecie,
ale również rozpoznania istoty duszy i Ducha. Słowa
te każą człowiekowi rozpoznać siebie jako istotę pochodzącą z upadłego świata, ale również uświadomić sobie własny potencjał. Gdyby człowiek poznał
wyższe aspekty swego systemu, mógłby się w pełni

Myśli są wolne – a przynajmniej większość ludzi

na nich skoncentrować.

chciałaby wierzyć, że tak właśnie jest. Znaczenie, jakie przypisujemy myśleniu, jest bardzo widoczne

ŚLADY WOLNEGO MYŚLENIA

już od czasów Oświecenia, w których ludzi zafascynowała „możliwość posługiwania się własnym rozu-

Oznaki wolnomyślicielstwa obecne były zawsze

mem” (bez pomocy innych). Jak to wyraził Kant: sa-

w historii ludzkości. Wszystkie gnostyczne brater-

pere aude, czyli: miej odwagę posługiwać się własnym

stwa skupiały się na tego rodzaju myśleniu, na po-

rozumem, co oznacza: miej odwagę wiedzieć, a więc

jęciu wyższej rzeczywistości. Na początku naszej ery

również myśleć. Ponieważ idee ezoterycznej wiedzy

chrześcijaństwo umożliwiło ludzkości realizowanie

zaczynają uzyskiwać poparcie we wszystkich dzie-

nowego rozwoju duszy poprzez uwolnione myśle-

dzinach życia, staramy się praktykować pozytywne

nie. Chrystus chciał nie tylko, aby ludzie uwierzyli

myślenie i również o sobie myśleć w zdrowy sposób.

w niego, ale zadał sobie również trud, by go zrozu-

Ci, którzy zrozumieli, że egoizm jest problemem, zaczynają także myśleć więcej o innych. Oznacza to
między innymi, że stopniowo stajemy się świadomi

Gnothi seauton, czyli Poznaj siebie

współbudowniczym i współtwórcą boskiej natury.
Jakie znaczenie ma myślenie w świetle Powszechnej Człowiecze, poznaj samego siebie - motto, które muNauki? Jest ono instrumentem pierwotnej ludzkiej siał przeczytać każdy przestępujący próg świątyni
istoty, dzięki niemu znamy ideę Boga. Poprzez my- Apollona w Delfach, w starożytnej Grecji, nawołuje
potęgi myślenia.

ślenie ludzka istota powinna stopniowo zyskiwać

mieli, i by dzięki temu mogli naprawdę za nim iść. Ta
droga zaczyna się od wiary, ale, jak jest napisane w
najwspanialszej pieśni o miłości, w Pierwszym Liście
do Koryntian:
Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby
w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz pozna-

nas do samopoznania. Słowa te znaczą również: ten, nie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak
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jestem poznany. Tak więc pozostaje wiara, nadzieja, Kolektywne myślenie jest wspólne dla wszystkich
ludzi i karmi się ich myślami. Jest czasoprzestrzenmiłość, te trzy: lecz z nich największa jest miłość.
Wiara zostaje poruszona w sercu. Nadzieja jest po- nym, otaczającym świat polem siły, niezdolnym do
czątkiem nowego myślenia, nowej świadomości, przejmowania myśli z pola wieczności. Jak pokazuktóra widzi dobre zakończenie ścieżki i umożliwia je historia, zawsze sprzeciwia się ono wszelkim nopoddanie się wewnętrznemu Chrystusowi. Miłość wym, nawet ziemskim ideom. Nowe idee są zwaljest zjednoczeniem się z Nim. Jednak zgodnie z na- czane tak długo, dopóki nie staną się własnością
turą naszej egzystencji władza przeciwstawiała się wszystkich i częścią myślenia kolektywnego, dopói wciąż przeciwstawia tej ścieżce wolnego myślenia. ki nie zostaną uznane za oczywistą rzeczywistość.
Wolne myślenie prowadzi do uświadomienia sobie W odniesieniu do naszych wyobrażeń o wieczności
tego, co w istocie ludzkiej jest nieśmiertelne i do oznacza to, że zawsze tylko ułamek aktualnych idei

i może się stać powszechną własnością. Niemniej
jednak to, co jest ogólnie akceptowane, zawsze stanowi całość z czasoprzestrzenną rzeczywistością.
Chrześcijańskie święta, takie jak Boże Narodzenie
czy Wielkanoc, mają swoje głębokie źródło i mogą
być rozumiane na wielu poziomach, o których większość ludzi już zapomniała. W kręgu rodzinnym
może pojawić się przypuszczenie na temat pierwotnego pragnienia, któremu dajemy wyraz świętując
na przykład Boże Narodzenie, ale tylko nieliczni będą
odczuwać świadome połączenie z tym pragnieniem.

uwolnienia się od wszelkich więzów materii. Katarzy,
działający pod koniec epoki średniowiecza na tere-

DOGMATY I IDEOLOGIE

nie Okcytanii, stworzyli czystą atmosferę, w której
ich uczniowie intuicyjnie rozumieli narodziny No-

XX wiek obfitował w dogmaty i ideologie. Socjalizm,

wej Duszy i mogli ich doświadczać w samooddaniu.

komunizm, kapitalizm i fundamentalistyczne wy-

Istotą ich nauki było zanurzenie się w nowych siłach,

kładnie światowych religii zafascynowały niezliczoną

z których narodzić się miała nowa świadomość. Po-

ilość ludzi. Systemy te jeszcze nie całkiem zniknęły

przez tę nową świadomość mógł się wyrażać czło-

ze światowej sceny, lecz ich oddziaływanie zdaje się

wiek-dusza. Ponieważ niemożliwe było uszkodzenie

zmniejszać. Czy jednak koniec tych ideologii oznacza

tych duchowych sił, atmosfera czystości i wolności

oczyszczenie drogi dla nowego myślenia?

została zniszczona przez kościelną Inkwizycję.

Na zachodniej półkuli na drodze wolnego myślenia
pozornie nic nie stoi już na przeszkodzie. W rzeczy-

KOLEKTYWNE MYŚLENIE

wistości jednak, zamiast narzuconego przez władze,
przymusowego, ujednoliconego myślenia, używa się

Wolność, która cechuje indywidualne myślenie, wywołuje silny opór ze strony myślenia kolektywnego.

teraz subtelniejszych metod, aby nie pozwolić na
rozwój prawdziwie wolnego myślenia. Tak jak
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w przeszłości propaganda stymulowała negatywne
myślenie, tak teraz reklama podsyca u ludzi żądze i
chęć posiadania. Są to powszechnie występujące
zjawiska w świecie dwubiegunowym, w którym zawsze istnieje zarówno przyjaciel, jak i wróg, przyciąganie i odpychanie. Jednak ten, kto chce przeniknąć
do nowego, wolnego myślenia, powinien spróbować
uwolnić się od tych więzów.

czy tak zwanego pozytywnego myślenia: jesteśmy
oczywiście w stanie pozytywnie myśleć i pragnąć
pozytywnych rzeczy. Jednak któ zna głębsze pokłady swojej podświadomości, które może wydobyć na
powierzchnię przez stosowanie tego pozytywnego
myślenia? I kto wie, jakie negatywne konsekwencje
dla innych wywołuje to, co jest pozytywne dla niego?
Nasze myślenie nie tylko wprawia nas w ruch. Nasze
myśli przemierzają całe nasze pole życiowe, szukając
EZOTERYCZNE MYŚLENIE
odbicia, odpowiedzi. Przy tym nieuchronnie powracają one do prawdziwego stanu tego, od kogo poNie tylko psychologowie doszli do wniosku, że my- chodzą. W niektórych okolicznościach w ogóle nie
ślenie determinuje nasz odbiór świata i nasze dobre odpowiadają one jego świadomym pragnieniom
samopoczucie. Również ezoterycy lepiej rozumieją i myślom.
jego znaczenie. Kiedy myślimy, astralne ciało rozświetla się, stymuluje nasze pragnienia, wywołując ODWAŻ SIĘ WIEDZIEĆ
odpowiednią koncentrację żywotnych sił, a co za
tym idzie, aktywność. Na podstawie tego wglądu po- Dzięki temu uczymy się, że dobro i zło są ze sobą niewstaje pragnienie, aby myśleć o sobie jako o osobie rozdzielnie złączone tak w nas, jak i w świecie. Mimo
zdrowej. Ludzie starają się odciąć od starych schema- to nadal musimy myśleć, pragnąć i działać. Wszysttów myślenia i od negatywnego stosunku do swoich kie życiowe doświadczenia i skutki naszych dążeń
oczekiwań. Próbują przełamać stale powtarzające się do tego, aby osiągnąć jakieś dobro w najlepszym
cykle negatywnych doświadczeń. W tym kontekście wypadku doprowadziły nas do uświadomienia sojednakże często pomija się fakt, ze nasze świadome bie naszych ograniczeń. Odważ się wiedzieć! Drzwi
myśli to tylko „czubek góry lodowej”. Również pod- do stania się świadomym boskiego człowieka stoją
świadomość kontroluje naszą istotę. I to samo doty- otworem dla każdego, kto codziennie akceptuje tę

nową, wewnętrzną wiedzę. A pojawia się ona, kiedy
praprzypomnienie o iskrze Ducha, o prawdziwym
„Ja”, jest aktywne w ludzkiej istocie. Praprzypomnienie prowadzi człowieka do samopoznania, do zrozumienia, że ego nie jest prawdziwą istotą człowieka.
To zrozumienie ucisza serce i głowę, które osiągają
punkt zerowy i doświadczają odwrócenia. Ludzka
istota zorientowana na „ja”, odczuwająca swoje ograniczenia, które zdemaskowało praprzypomnienie,
tworzy przestrzeń dla nadchodzącego Innego. Serce
jest znów rozpalone, a głowa oświecona. Nowa Dusza narodziła się, a jej szatą jest nowe, wolne myślenie. Myślenie to koncentruje się na odbudowie boskiego mikrokosmosu, którego wyższa świadomość
pozwala człowiekowi kroczyć inną ścieżką w tym
świecie. Jest on w stanie przekazać płomień nowego
myślenia tym, którzy się na niego otworzą.
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Instytut Rozekruis Pers

Nowości wydawnicze:
Jan van Rijckenborgh
Pragnoza Egipska tom 1
Pierwszy tom Pragnozy Egipskiej i jej
wołania w wiecznym Teraz zawiera
w sobie oryginalne teksty Tabula Smaragdina (Tabli ca Szmaragdowa) oraz dwie
Księgi Corpus Hermeticum.
Te dwa staroegipskie traktaty przypisywane Hermesowi Trismegistosowi ujawniają przesłanie przekazywane ludzkości
od najdawniejszych czasów: fundamentalną przeszkodą do stania się gnostycznie świadomym jest egocentryczna jaźń,
a ten stan oddzielenia może zostać uleczony przez zmartwychwstanie Duszy
Duchowej lub Nous w człowieku. To, jak
może to nastąpić, jest szczegółowo objaśnione w czterech tomach Pragnozy Egipskiej.
Obszerny komentarz ezoteryczny Jana
van Rijckenborgha wyjaśnia czytelnikowi
głębsze pokłady zawartości Ksiąg, a na
końcu tego tomu zamieszczono siedmiostronicowy słowniczek gnostycznych i różokrzyżowych pojęć. Ponadto na początku książki zamieszczona jest barwna ilustracja Johfry zatytułowana Syn Wężów,
wraz z opisem wyjaśniającym jej symbolikę.
ISBN 978-83-61205-80-7
Oprawa twarda, Ilość stron 248
www.rozekruispers.pl

