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Gdzie jesteśmy?
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Co dalej?
Możemy zastanawiać się, jak wygląda nasza drabina życia, na którym szczeblu jesteśmy, co nas
napędza oraz, przede wszystkim, dokąd zmierzamy. W początku ery chrześcijaństwa, serce Ziemi zostało wzniesione na wyższy poziom wibracji poprzez zstąpienie kosmicznej siły Chrystusa. Impuls ten
wstrząsnął ówczesnym światem i do dziś rośnie w siłę, oddziałując na ludzkość jak nigdy przedtem.
SYGNAŁ ALARMOWY
Różokrzyżowcy wraz z innymi naszkicowali przy pomocy kosmogonii wizerunek wszechobjawienia,
Wiele opowieści o stworzeniu ludzkości rozpoczyna się
w podobny sposób. Często dotyczą przejścia przez wodę
i ogień. Są to mitologiczne określenia czegoś z innego wymiaru, z innych stanów świadomości, które nie
mogą zostać wyrażone słowami. Mówią o wielu zmianach na Ziemi i zmianach samej Ziemi oraz o ewolucyjnym wzroście ludzkości, tak jakby próbowała wspiąć
się po drabinie.
Także teraz stoimy w obliczu ważnych zmian. Dotyczą
one atmosfery ziemskiej i pola oddechu ludzkości, które dłużej nie mogą pozostawać bez reakcji. Świta epoka
duchowego urzeczywistnienia.

który wyjaśnia pochodzenie wszechświata i, razem z kosmologią, opisuje jego budowę. Dzięki temu
możemy zostać zapoznani z powstaniem i upadkiem cywilizacji lemuryjskiej i atlantyckiej oraz rozwojem w obecnej erze aryjskiej z jej odmiennymi podrasami. Widziane z tej perspektywy, wspomniane
powyżej cywilizacje przyczyniły się do powstania naszej obecnej świadomości.
Następnie rozwój nauki przyniósł światu i ludzkości przyspieszony postęp technologiczny, wraz z towarzyszącymi mu problemami. Pomyślcie tylko o industrializacji, rozszczepieniu atomu, zanieczyszczeniu powietrza, wody i gleby, niedoborze żywności, urbanizacji i towarzyszącemu jej wyludnieniu
obszarów wiejskich, stresie i degeneracji psychicznej, oraz, od niedawna, ucieczce w rzeczywistość
wirtualną.
Wydaje się, że świat i ludzkość stały się krytycznie chorą komórką we wszechświecie. Wszędzie pojawiają się grupy próbujące zmienić bieg wydarzeń. W Europie obserwujemy zastosowanie szerokiej
gamy praw ekologicznych. Czasami są one dziwnie sformułowane, lecz istotna w tym wszystkim jest
znacząca zmiana w zachowaniu i mentalności ludzkości.

5

BEZ ŚLEPEJ REAKCJI

wyższy stan świadomości, aby zapobiec dalszej krystalizacji i blokowaniu możliwości rozwoju.
Założyciele Szkoły Duchowej Nowoczesnego Różokrzyża, Jan van Rijckenborgh i Catharose de

Wiele znanych i wybitnych postaci zwraca uwagę ludzi na

Petri, wyjaśniali zawsze swoim uczniom, że gwałtowne zmiany warunków na Ziemi są rezultatem

niebezpieczeństwa wynikające z dotychczasowego sposo-

zmian kosmicznych.

bu życia naszej cywilizacji. Pomimo to, ludzkość po pro-

Przede wszystkim jednak wskazali ścieżkę uwolnienia od materialnych ograniczeń tego pola życia

stu trwa, jakby nic się nie stało. Znaczna jej część wydaje

odpowiednią dla czasów nowożytnych. Objaśnili tę ścieżkę w najdrobniejszych szczegółach – aż po

się ślepa. Wydarzenia zdają się przebiegać zrywami, więc

atom – i opisali również, jak może przejawiać się człowiek o duszy duchowej. Zgodnie z tą nauką,

świadomość rozpada się również zrywami. Dla wielu ludzi

świat i ludzkość doświadczają obecnie czasów, w których eter elektryczny lub eter ognia – odpo-

jest to niepokojące. Tracą swoją tak zwaną pewność i są

wiadający „piątemu objawieniu” atomu – w pełni rozwija się. Ta nowa energia nazywana jest także

zdezorientowani. Inni słusznie pytają samych siebie, czy

eterem duszy. Jest to pierwsza manifestacja atomu, która przewyższa znane nam ziemskie wibracje.

bieg wydarzeń może jeszcze zostać zmieniony. Spoglą-

Uwolnienie tej energii jest rezultatem wcześniej wspomnianego zejścia siły Chrystusa. Wewnętrzny

dając wstecz na światową historię z szerszej perspektywy,

aspekt istoty ludzkiej jest przez nią oczyszczany, dalej budowany i, jeśli to możliwe, wznoszony na

uświadamiamy sobie, że zawsze zachodziły zmiany w za-

wyższy poziom.

leżnościach między powietrzem, wodą i ziemią.
W biegu czasu okresowo zmieniały się również szybkość

DWÓCH WIELKICH

obrotu Ziemi i kąt nachylenia osi ziemskiej. Były okresy
z lodem i bez lodu, z dużą ilością pary w powietrzu i bez

Każda ziemska świadomość rozwija się dzięki aktywności siły nazywanej Duchem Planetarnym.

dużej ilości pary, zmieniały się gwiezdne konstelacje, zwia-

Zgodnie z zasadą „Jak w wielkim, tak i w małym”, Duch Planetarny jest wyrazem dialektycznej zasady

stując czasy nagłych i bardzo radykalnych zmian. Ogólnie

naszej Ziemi i może być porównany do ludzkiej osobowości. Każda ludzka świadomość żyje z sił,

jednak przyjmuje się, że zmiany te były rezultatem natural-

energii tego materialnego, ziemskiego pola. Przez swoją naturę jest świadomością ograniczoną, ukie-

nych, procesów geologicznych i nieprzewidywalnych, wy-

runkowaną na iluzję. Nasz naturalny bieg życia krzyżuje się jednak ze skierowanymi do wnętrza siła-

darzeń w kosmosie.

mi świadomości.

W świetle wcześniej wspomnianych kosmogonii i ko-

Powszechna Nauka rozróżnia Ducha Planetarnego od Logosu Planety. Duch Planetarny jest, jak

smologii możemy dojść do całkowicie innego wyja-

wcześniej wspomniano, połączony z całkowicie materialną Ziemią i jej bardziej subtelnymi aspektami.

śnienia, stwierdzając, że nie mamy tu do czynienia

Duch Planetarny jest pomimo to pod każdym względem wykonawcą Logosu Planety. Logos Planety

z niezależnymi, naturalnymi procesami, lecz raczej

jest jądrową siłą pierwotnej Ziemi, nazywanej również Ziemią Świętą, ponieważ ma na niej miejsce

z reakcją natury na psychologiczne i materialne zacho-

czysty rozwój.

wanie ludzkości. Nie odpowiada już ono celowi ziem-

Jan van Rijckenborgh mówił, że nasz świat pochodzi z tej Ziemi Świętej jako szkoła nauczania i pole

skiego życia i dlatego powoduje niewyobrażalne napię-

rozwoju dla mikrokosmosu, pole tymczasowe, w którym zdobywa on doświadczenia. Po zakończeniu

cia w atmosferze, które w różny sposób wpływają na

okresu zbierania doświadczeń, mikrokosmos może kontynuować swój własny rozwój. Logos Planety

życie na Ziemi. Starożytna mądrość mówi, że zmiany te

jest zatem początkiem – alfą – ale również końcem – omegą. Stąd stwierdzenie w Biblii: Oto wszystko

nie wynikają ze ślepej reakcji natury; raczej chodzi o to,

nowym czynię. Jam jest alfa i omega, początek i koniec (Obj. 21, 5-6). Pomimo rozdzielenia, dwie

że nasze okoliczności życiowe korygowane są przez

natury, Ziemia i Ziemia Święta, są blisko połączone: to co wyżej, przenika to co niżej.
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Mikrokosmos pochodzi z pola manifestacji Ziemi Świę-

wibracyjnym natury duchowej, dającej się poznać naszej Ziemi jako wyższa energia, która wzrośnie

tej, a osobowość jest z natury dialektycznej, „krainy na-

w nadchodzących czasach, to również atomowe struktury są poddane wysokiemu ciśnieniu.

szego przystanku”. Niemniej jednak osobowości można

W naszych czasach w konkretny sposób rozpoczęła się już transformacja materii. Gdy atom wysta-

powiedzieć: Królestwo Boże jest w tobie, ponieważ zwią-

wiony jest na działanie wyższej energii, w tym momencie elektrony zmuszone są do przeskoku na

zek pomiędzy Duchem Planetarnym a Logosem Planety

wyższą orbitę.

wciąż rozwi ja się, jak wyjaśniał to Jan van Rijckenborgh.

Kiedy ta wyższa energia zniknie z atomu, w pewnym momencie jego elektrony zostaną zmuszone

Istnienie Ducha Planetarnego jest tajemnicą. Jest to istota,

do dokonania jakby skoku na wyższą orbitę. Wyraża się to jako wzrastająca moc, moc wibracji,

która rozwija się w linii wstępującej i jest blisko związana

a więc jako duchowa siła lub świadomość. W fizyce zjawisko to nazywane jest skokiem kwantowym.

z Logosem Planety. W pewnym odniesieniu to samo

Możliwości ukryte w materialnym atomie ujawniają się wówczas pod przewodnictwem Ducha Planetar-

może być powiedziane o osobowości. Mikrokosmos jest

nego. Powstające skutkiem tego siły wywołują w człowieku coraz większą otwartość na szersze poglą-

z „boskiego rodu”. Osobowość podlega czasowi i przestrze-

dy na życie i rozwoje. Świadomość staje się w sposób widoczny bardziej otwarta na inną filozofię życia

ni. Ale elektromagnetyczny stan osobowości zależy od jej

i ewentualnie na bardziej duchowe postrzeganie życia. Wnętrze człowieka otrzymuje więcej prze-

ukierunkowania na wewnętrzne królestwo i wynikającego

strzeni. W świecie skutkiem tej wyższej, wielowymiarowej duchowej siły jest zupełnie nieznane do tej

z niego stanu świadomości. Człowiek poszukujący również

pory objawienie atomu. Siła ta, jak powiedziano, jest uwalniana z najgłębszej części atomu.

się rozwija. Kiedy punkt ciężkości życia zostaje przeniesio-

Ta piąta manifestacja atomowa jest kwintesencją tego, co naprawdę ważne, co nowoczesny

ny z ziemskiego nastawienia na prapodstawę planetarne-

Różokrzyż nazywa eterem ognia. Jest to siła, która przekonuje człowieka nie tylko do wykorzystania

go Logosu, to stopniowo zaczyna zmieniać się cała ludzka

wszystkich swoich możliwości życiowych, ale również do wypełnienia jego prawdziwego, życiowego

istota. W dzisiejszych czasach, Ziemia i cała ludzkość zo-

zadania. Ale ta sama siła odbierze mu również wszystko, czego on nie rozwinął. O ile nie jest on

stają skonfrontowane z faktem, że większe zagęszczenie

„czujny”, przyjdzie ona do niego „jak złodziej w nocy”, według Objawienia Jana 3, 3. Te dwa procesy

materialnego życia nie jest już możliwe. Całkowicie zmienia

– proces podwyższonej wrażliwości i proces nowego eterycznego objawienia atomowego – w obec-

się atomowa struktura Ziemi. Jan van Rijckenborgh mówi

nych czasach współdziałają ze sobą. Jako wielowymiarowe wpływy nie tylko wzmacniają i zwiększają

o uduchowieniu materii, nie tyle w sensie jej udoskonalenia,

wszystko to, co czasoprzestrzenne, ale przede wszystkim stawiają to w szczególnym świetle.

ile stania się bardziej transparentną, subtelną, aby w końcu

Dzięki temu współdziałaniu sił Logosu Planety, Duch Planetarny zostaje popchnięty do wyższej fazy

zaniknąć lub przejść w inny stan.

rozwoju – i zabiera ze sobą swoich mieszkańców Ziemi. Duch Planetarny jest projekcją Logosu Planety. Jego ognisko znajduje się w sercu Ziemi i – analogicznie do niego – także w sercu człowieka.

ETER OGNIA
STANIE SIĘ WRAŻLIWYM NA NOWE WARTOŚCI
Jak możemy stwierdzić, ten proces wysubtelnienia jest już
mocno zaawansowany w sferach eterycznych. Wszyst-

Jak dalece pewne są te wszystkie zmiany i jakie są ich konsekwencje dla Ziemi i ludzkości?

ko staje się jawne, poznawalne, prawie widoczne i nic nie

Wiemy, że wzór chemiczny wody to H2O, połączenie dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu.

może pozostać w ukryciu. Ludzkość jest aktualnie bardzo

Jest to idealna i harmonijna całość silnie absorbująca ciepło i energię. Ze wszystkimi morzami i oceanami,

wyraźnie z tym konfrontowana także w sensie materialnym.

florą i fauną, powierzchnia naszej planety w dużym stopniu składa się z wody. To samo jest praw-

Ponieważ ciało słoneczne i jego planety osadzone są w polu

dą dla człowieka: 70 do 80% jego ciała jest wodą. Odkrycia na temat wpływu i siły asymilacji
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wody, które przedstawił i opublikował japoński badacz

WZRASTAJĄCA ŚWIADOMOŚĆ

Masaru Emoto, są z tej perspektywy bardzo istotne. Przez
wzrastający wpływ energii Wodnika na Ziemię i ludzkość,

Kto wewnętrznie ukierunkowany łączy się z siłami emanującymi z róży, ten znajduje ogniwo tym-

atomowa struktura wody również podlega wpływom i zmia-

czasowo łączące ziemski rozum i ziemską świadomość z Gnozą. Jego atomy zmieniają się

nie. Zmiana ta jest bardzo ważna dla ludzkiej świadomości,

w zdumiewający sposób, do tego stopnia, że dzięki licznym transmutacjom i ostatecznie dzię-

która jest ostatecznie sumą świadomości wszystkich komó-

ki transfi guracji staje się wolny od elektromagnetycznego przyciągania i grawitacyjnych sił sfery

rek jego ciała. W takim szczególnym w tym świecie polu

dialektycznej. Układ rdzeniowy człowieka zawiera koncentrację wodoru zgodną z pewną okre-

energetycznym jak pole Szkoły Duchowej – zależnie od na-

śloną formułą. Wodór posiada tylko jeden elektron, który bardzo łatwo może zostać przeniesio-

szej postawy życiowej i ukierunkowania – dochodzi również

ny na wyższą orbitę. Ten tak zwany ogień wężowy można przyrównać do reaktora jądrowego,

do tego, że proces podziału komórek ulega przyśpiesze-

w którym ma miejsce rozszczepienie jądra atomowego. Przez to atomy, z których składamy się,

niu. To z kolei wpływa na ciało eteryczne. Jeśli przy tym

zaczynają ukazywać i objawiać swoją prawdziwą naturę, a przede wszystkim swoje siły. Jest to nie-

uwzględnimy też ogólny proces dematerializacji, to stanie

uniknione. I tak nawiązujemy kontakt z innym wymiarem, który manifestuje się w mikrokosmosie

się dla nas jasne, że świadomość znalazła się pod presją.

i w Żywym Ciele Szkoły Duchowej. Jest to wymiar wyższej, wzrastającej świadomości eterycznej,

Zmienia się ona, staje się bardziej wrażliwa. To, co subtelno-

wymiar manifestacji żywej duszy. W konkretnym punkcie swego rozwoju, ta wieczna dusza ma dwie

materialne, wysuwa się jeszcze bardziej na pierwszy plan.

formy wyrazu. Moglibyśmy powiedzieć, że jedna istnieje dla pierwotnego pola życiowego, a druga dla

I tak ludzie mogą stać się wrażliwi na zupełnie inne warto-

naszego pola życia, które jest dla duszy obcą krainą. W tej krainie żyje wielu ludzi, którzy poprzez

ści, jeśli tylko wyraźnie rozpoznają swój własny stan bytu

opisane tu zmiany atomowych struktur coraz wyraźniej dostrzegają swoją obcość i stają się świadomi

i sytuację, w jakiej się znajdują. Człowiek powinien osta-

swojej niewiedzy i zagubienia. Coraz bardziej otwarci są na zmianę i odnowienie. Ponieważ atmosfe-

tecznie stać się mniej lub bardziej zdolny do zrozumienia

ra i pole oddechu ludzkości gwałtownie zmieniają się, to człowiek nie może już trwać w wyczekującej

i wyczucia tego, co dzieje się i jakie jest jego zadanie.

postawie. Stawiany jest mu przed oczami duchowy cel, zgodnie z którym chce on żyć. Ziemia ze

Lecz przede wszystkim musi być zdolny do prawdziwego

swymi mieszkańcami podąża swoim torem, w zgodzie ze swoimi własnymi prawami. Nadszedł czas

widzenia swej natury i rozumienia tego, jakich wyborów

duchowego urzeczywistnienia. Zawiera on możliwość ogromnej zmiany, odnowy i zbawienia wielu. µ

może dokonywać. Nie jest możliwe, aby Gnoza stała się
częścią jego natury; natura i wieczność wzajemnie wykluczają się. W procesie transfiguracji niemożność ta może
być zneutralizowana, gdy osobowość całkowicie służy nieprzemijającemu atomowi i gdy róża, jako organiczna część
mikrokosmosu, przybita zostaje do krzyża naturalnej osobowości.

Pentagram numer 89
Temat numeru: Duchowe jądro w człowieku
Tytuły artykułów:
1. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych
2. Człowiek - nosiciel obrazu
3. Siedmiokrotna róża
4. Pełne tajemnic Uniwersum i powstanie ludzkości
5. Wszystko płonie
6. Chrystus, Duch Planetarny
7. Iluzja a rzeczywistość
8. Jakimi eterami żyjemy?
9. Co dalej?
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Nowości wydawnicze

Instytut Rozekruis Pers
Pierwszy tom Pragnozy Egipskiej i jej wołania
w wiecznym Teraz zawiera w sobie oryginalne teksty Tabula Smaragdina (Szmaragdowa Tablica) oraz
Ksiąg Pierwszej i Drugiej Corpus Hermeticum.
Te dwa staroegipskie traktaty przypisywane Herme-

Pe n t a g r a m
Lectorium Rosicrucianum
Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża

sowi Trismegistosowi ujawniają przesłanie przekazywane ludzkości od najdawniejszych czasów: że fundamentalną przeszkodą do stania się gnostycznie
świadomym jest egocentryczna jaźń, i że 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. Oprócz tego na początku
książki zamieszczona jest barwna ilustracja Johfry zatytułowana „Syn Wężów”, wraz z opisem wyjaśniającym jej symbolikę.
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