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Od Wieczności  
do Wieczności

WIEDZA – SIŁA – WOLA – ODWAGA 
– CZYN – CISZA

Jan van Rijckenborgh i Catharose de Petri są zało-
życielami Szkoły Duchowej Złotego Różokrzyża. 
W tej szkole objaśniali oni drogę uwolnienia duszy na 
wszelkie możliwe sposoby, często na podstawie tek-
stów z Powszechnej Nauki, zgłębiali tę drogę i dawali 
uczniom przykład swoim życiem.

Wątek snuty przez wszystkie nauki inicjacyjne, od począt-
ku aż do końca świata, jest taki sam dla wszystkich stwo-
rzeń, we wszystkich kulturach i miejscach na świecie. Od 
jednego dnia stworzenia do następnego, od jednej spirali 
rozwoju do następnej, słowa: wiedza – siła – wola – od-
waga – czyn – cisza przekazywane są już od Zaratustry 
na różne sposoby. W dawnych czasach świadomość 
uczniów przystępujących do wtajemniczenia rozwijała 
się z zasady na podstawie cielesnych doznań, a więc 
pewnych wrażeń zmysłowych. Możemy powiedzieć, że 
zasłona tajemnic była stopniowo odsłaniana, począwszy 
od tak zwanego korzenia świętej czakry, następnie szła 
w górę przez czakrę serca do głowy, ukoronowanej cza-
krą korony. Szczególnie w buddyzmie zaowocowało to 
znanym wyobrażeniem Buddy w ornamentach na głowie 
w kształcie szyszki, podkreślającej szyszynkę, mały gru-
czoł, znajdujący się pomiędzy mózgiem i móżdżkiem. 
Wraz z nastaniem ery chrześcijańskiej, która była także 

początkiem mentalnego dojrzewania jednostki, ścieżka 
wewnętrznego rozwoju coraz bardziej się odwracała od 
tej starej drogi. Człowiekowi dana została nowa możli-
wość. W najgłębszych pokładach naszej istoty, rodziła się 
tęsknota za drogą wyzwolenia i za wglądem, początkowo 
niezauważona, być może niezrozumiała, ale inspirująca 
do poszukiwań. Na wszelkie nowe, wynikające z niej do-
świadczenia najpierw reaguje intelekt, który potem poru-
sza również serce. Jeżeli oczyszczanie rozpocznie się na 
podstawie połączenia serca i głowy, proces ten ostatecz-
nie również wpłynie na wszystkie narządy fizyczne i zmie-
ni je, nawet te instynktowne siły, które działają „w głębi”. 
Ewangelia Marka 15.38 wyraża to przejście do nowocze-
snej ścieżki w sposób symboliczny: Wtedy zasłona świą-
tyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Greckie 
słowo naos, zwykle tłumaczone jako świątynia, właściwie 
oznacza świętego wśród świętych. Językowo odnosi się 
ono do statku i przypomina o arce Noego i o łodziach ko-
ściołów chrześcijańskich. W ten sposób powstało nowe 
przymierze, Nowy Testament. Podczas kiedy w czasach 
antycznych nowa aktywność szyszynki reprezentowa-
ła najwyższy stopień inicjacji, to w dzisiejszych czasach 
stanowi ono warunek przystąpienia do tego procesu. 
Dawni siedemnastowieczni Różokrzyżowcy nazywali ten 
pierwszy krok narodzeniem się Boga. W ten sposób po-
wszechna siła odnowienia wnika aż do szpiku kostnego 
i nerek. Szyszynka stanowi most pomiędzy tym co zmy-
słowe i nadzmysłowe, co fizyczne i duchowe – pomiędzy 
światem ludzkim a boskim. Kto postrzega ludzkie ciało 
w szerszym niż jedynie akademickim zakresie, może 
spostrzec jak czysta, kosmiczna czy też powszechna 
duchowa energia kształtuje w szyszynce hormon, który 
posiada rozstrzygające znaczenie dla pobudzania i wy-
twarzania wszystkich pozostałych hormonów. Procesy 
wydzielania wewnętrznego dotyczące postrzegania „ja” 
oraz otaczającego świata są zależne od tego jednego 
hormonu, a ukazując to w bardzo uproszczony sposób, 
rozgrywają się w międzymózgowiu. Tożsamość, samore-
alizacja oraz prokreacja „zależą” od „łańcucha” (w języku 

Ten rysunek z grobu Totmesa III (Tot 
znaczy narodzony [odrodzony]) można 
objaśnić na różne sposoby. Dosłownie 
jest tam powiedziane: „On jest strażni-
kiem życia” lub „On prawdziwie należy 
do życia”. Na obrazku widzimy, jak król 
panuje nad wężem podziemi, Apepem 
i pod ochraniającymi oczami Horu-
sa dalej kroczy do życia (znak Ankh). 
Aby stać się „Ozyrysem”, konieczne 
są wszystkie siły Ducha i natury. Obra-
zek ten można też widzieć jako symbol 
wyniesienia Wyzwolonych ponad czas 
i przemijalność.



greckim hormon oznacza łańcuch), który począwszy od 
szyszynki sięga za pośrednictwem przysadki, tarczycy 
i grasicy do samych nerek. I dlatego naturalne procesy 
biologiczne leżą u podłoża biblijnej symboliki. W czasach 
starożytnych pomost, czy połączenie (religio) pomiędzy 
człowiekiem a boskimi siłami, stworzony przez szyszyn-
kę wyrażany był przez nakrycia głowy (magowie, prałaci), 
królewskie korony z koroną niebios (z krzyżem na szczy-
cie, symbolizującym ogień duchowy) lub czapeczki mni-
chów klasztorów tybetańskich i innych. 

CZYSTE MYŚLENIE, CZYSTE SERCE, CZYSTE 
ODROŻNIANIE

Jednym z pierwszych etapów jest oczyszczenie naszego 
myślenia. W ten sposób głowa stopniowo przekształca się 
w przybytek głowy. Dlatego  zasłona niewiedzy jest  roz-
dzierana od góry do dołu. W dzisiejszych czasach istotny 
wpływ serca na proces inicjacji prawie nie wymaga już dal-
szych wyjaśnień. Różowa fala pospolitego ezoteryzmu, 
zainicjowana przez ruch „flower-power” – „make love not 
war” – już od dziesięcioleci pokazuje różne sposoby kro-
czenia „drogą serca”. Dzięki niej wielu ludzi otworzyło się 
na inną wibrację świadomości. Albowiem oczyszczanie 
serca znajduje się tak samo w  centrum wtajemniczenia 
jak iskra Ducha w centrum mikrokosmosu. Nowa, czysta 
zdolność rozróżniania wykracza poza osobiste sympatie 
i antypatie i kieruje się na dobro wszystkich. Wiedza in-
telektualna, jakkolwiek wartościowa, rozwija rozmaite siły 
przeciwieństw, jeżeli nie jest ona uwewnętrzniona i jeżeli 
prowadzi do odduchowienia i bycia przez nią „żytym”, czy-
li do władzy. Nie powinniśmy jednak mówić: „Ponieważ 
tak czy owak wszystko opiera się na wiedzy wewnętrz-
nej, gnozie, nie muszę niczego rozumieć i do tego się 
ograniczę.” Wiedza i siła tworzą parę. W przesłaniu Za-
ratustry ukonstytuowana zostaje podstawa do inicjacji, do 
samo-inicjacji, która wymaga zarówno woli jak i wysiłku. 
Wówczas pojawia się kolejna para: wola i odwaga. Nie 
wystarczy posiadać dużą wiedzę, poznać drogę, mieć 

szerokie horyzonty, być zaznajomionym z naukami, świa-
tem i jego językami: ten, kto nie chce prawdziwie kroczyć 
ścieżką, znajdzie się w martwym punkcie. Nie wystarczy 
tutaj żadne fanatyczne pragnienie ani ognisty entuzjazm, 
żadne nauki duchowe czy tradycja, żadne przyrzeczenie 
albo narzucone prawo. Wola oznacza zrozumienie i ob-
jęcie całym sercem jakiegoś ideału, uczynienie go swoim 
celem, i codzienną decyzję, by go osiągnąć.

OD CZYSTEGO MYŚLENIA DO CZYSTEGO CZYNU

Na każdej ścieżce inicjacyjnej istotne jest, aby odnieść 
zwycięstwo, czyli odwrócić się od pana tego świata i zwró-
cić się w kierunku Pana wszystkich światów. Jednak wy-
grana dla Pierwotnego Królestwa jednocześnie oznacza 
stratę dla pana tego świata. A który pan chce oddać swój 
lud, z którego czerpie swoją siłę? Dlatego oczywiste jest, 
że gdy kroczymy ścieżką inicjacji, ciągle pojawiają się ba-
riery. Lub wyrażając to nieco inaczej: pokonanie natury 
ma swoją cenę. Dlatego WOLA oznacza również: goto-
wość do zapłacenia tej ceny. A ponieważ jej wysokość nie 
może być z góry ustalona i nie można przewidzieć, kiedy 
i jak płatność zostanie wyegzekwowana, konieczne jest 
całkowite odwrócenie się od świata, który znamy i zwró-
cenie bez zastanowienia do tego nowego, nieznanego 
świata. Wówczas musimy działać według słów z Ewan-
gelii Marka 10.21:

Idź, sprzedaj wszystko, co masz (.....) po czym przyjdź 
i naśladuj mnie.

To jak skok do zimnej wody, a jednocześnie w płonący 
ogień, bez zastrzeżeń. W ten sposób wola ukryta za na-
szymi początkowymi pragnieniami staje się „żyta”-prze-
z-odwagę. To bardzo ważne, by teraz naprawdę czynić 
to, co się obiecało i wytrwać w tym. Wówczas odżywia-
my wewnętrzną cyrkulację przez codzienne, aktywne po-
święcenie, po to, by odwaga i czyn stale mogły odnawiać 
i wzmacniać naszą siłę i wiedzę. W taki sposób nasze 

„W całym Uniwersum, zarówno tym 
widzialnym jak niewidzialnym nic nie 
dzieje się samowolnie, nie ma żadnego 
przypadku, wszystko nie toczy się ślepy, 
mechaniczny sposób. Gwiazdy planety 
poruszają się po swoich ustalonych or-
bitach.”

5



czyny stają się bardziej skuteczne i nawet jeżeli, w tym 
sensie, sprawy idą źle, to pomoc, szczególna pomoc Bra-
terstwa, jest blisko. Ostatnim elementem w przesłaniu 
Zaratustry jest: cisza. Bycie cichym posiada trzy aspek-
ty Pierwszym jest omawiane naśladowanie stanu życia 
Chrystusa: Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie 
(Łuk. 22.42).

Kolejnym aspektem jest wewnętrzna cisza, inteligent-
na dyskrecja, która wzbudza i prowokuje tak niewiele sił 
przeciwnych, jak to tylko możliwe. Trzecim aspektem jest 
cisza typowa dla tych, którzy wiedzą i działają bez rozpra-
szania się innymi sprawami.

FORMUŁA ALCHEMICZNA: MODL SIĘ, DZIAŁAJ 
I ZNAJDUJ

Mottem starożytnej alchemii było: Ora, lege, lege, lege, 
relege, labora et invenies – Módl się, czytaj, czytaj, czytaj, 
czytaj raz jeszcze, pracuj a znajdziesz. Fulcanelli, jeden 
z największych alchemików, napisał książkę Misterium 
katedr, która wyjaśnia związek pomiędzy alchemią ze-
wnętrzną, ścieżką inicjacji pojedynczego człowieka, a roz-
wojem całego świata i ludzkości. Kończy się ona cytatem 
z Zaratustry i podaje, między innymi, zgodnie z punktem 
wyjścia ścieżki metafizycznej, następujący opis: 

Nie wystarczy być pilnym, aktywnym i wytrwałym, jeśli się 
nie ma żadnych niezłomnych zasad, żadnych solidnych 
podstaw, jeśli nieumiarkowany entuzjazm zaślepia rozsą-
dek, jeśli duma odrzuca osąd… Nauka tajemna wymaga 
doskonałej precyzji, dokładności i przenikliwości w ob-
serwowaniu faktów, zdrowego, logicznego i zdolnego do 
refleksji umysłu, żywej, ale nie nadmiernie podniecającej 
się wyobraźni, ciepłego i czystego serca. 

Wymaga również największej prostoty i całkowitej obo-
jętności w stosunku do teorii, systemów i hipotez, po-
wszechnie akceptowanych bez dyskusji, jako poświad-

czonych przez książki lub autorytet ich autorów. Wymaga 
od kandydata nauczenia się myślenia bardziej umysłem 
własnym, a mniej innych…

W końcu, kiedy lata pracy nagrodzone zostaną sukce-
sem, kiedy jego pragnienia zostaną spełnione, Mędrzec, 
gardzący marnościami tego świata, dołącza do tych po-
niżonych, wydziedziczonych, do wszystkich tych, którzy 
pracują, cierpią, walczą i jęczą tam poniżej. Jako anoni-
mowy i cichy pracownik Wieczności, apostoł wiecznego 
miłosierdzia, pozostanie wierny swym ślubom milczenia. 
W nauce, dobroci, adept musi milczeć na wieki.

Niezależnie od tego, która ścieżka zostanie wybrana, fi-
zyczna i metafizyczna   alchemików, czy też tylko metafi 
zyczna, obie drogi oparte są na starożytnej tradycji upad-
ku i powrotu do Ojca, która wciąż obecna jest w naukach 
judeo-chrześcijańskich, mimo wielu zmian. Jest to trady-
cja, która nie zależy od dogmatów i autorytetów, czasu 
i kultury i która w Powszechnej Nauce nazywana jest her-
metyzmem, od imienia Hermesa Trismegistosa. Liczba 
manuskryptów podpisywanych imieniem Hermesa jest 
ogromna. Należą do nich również Defi nicje Hermesa Tri-
smegistosa dla Asklepiosa. Tu, na egipskiej ziemi, w trze-
cim wieku, rozbrzmiewają te same słowa, które dziewięć 
wieków wcześniej Zaratustra wypowiedział do starożyt-
nych Persów. Hermes tak powiedział do Asklepiosa: 

Posiadasz moc stania się wolnym, ponieważ zostałeś ob-
darzony wszystkim. (…) Ale posiadasz również moc braku 
chęci zrozumienia. Posiadasz moc braku wiary i zejścia 
z właściwej drogi, po to, byś mógł zrozumieć przeciwień-
stwo prawdziwych rzeczy. (…) Jesteś w stanie nawet stać 
się Bogiem, jeśli tego chcesz, bo jest to możliwe. Dlatego: 
chciej, zrozum, wierz, kochaj, a takim się staniesz.

Nie jest to zatem nic innego jak motto Zaratustry, które 
przyjęte zostało jako: Wiedza i siła – wola i odwaga – 
czyn i cisza. 

Rycerz z uniesionym mieczem to pięk-
na metafora dla naszego artykułu: hełm 
symbolizuje wiedzę; lew w sercu to od-
waga; podniesiony miecz wskazuje na 
siłę czynu
w Chrystusie; a rzemyk przy hełmie 
oznacza milczenie.
Paryż, Notre-Dame, środkowy portal. 

Poprzez ciągłe ćwiczenie zdolności ob-
serwowania i logicznego myślenia - ale 
także poprzez medytację - neofita wstę-

puje na stopnie, które prowadzą do

WIEDZY

Naiwne naśladowanie naturalnych pro-
cesów; zręczność idąca w parze z ge-
nialnością; do tego światła bogatego do-

świadczenia udzielają mu

ZDOLNOŚCI

Aby to urzeczywistnić będzie potem 
jeszcze potrzebna cierpliwość, wytrwa-
łość i niewzruszona wola. Śmiało i zde-
cydowanie będzie on z wiary czerpać 
pewność i zaufanie, aby się na wszystko 

WAŻYĆ

Wreszcie, kiedy wiele, wiele lat starań 
zostało zwieńczonych sukcesem; kie-
dy wszystkie jego życzenia spełniły się, 
mędrzec, pełen pogardy dla próżności 
tego świata, zbliża się do pokornych 
i wydziedziczonych - do tych wszystkich, 
którzy tutaj cierpią, walczą, lamentują 
i rozpaczają. Jako anonimowy i milczą-
cy uczeń wiecznie trwającej natury; jako 
apostoł bezgranicznego miłosierdzia 
i miłości, pozostanie on wierny przyrze-
czeniu dyskrecji: co do wiedzy i uczyn-

ków adept musi na zawsze

ZAMILKNĄĆ.

Scire – posse – audere – tacere
Wiedzieć – móc – ważyć się – milczeć
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Książka Nowy Znak objaśnia współczesnemu czło-
wiekowi procesy opisane przez Johanna Valentina 
Andreaę w klasycznym Testamencie Zakonu Ró-
żokrzyża, jakim są opublikowane w 1616 roku Alche-
miczne gody Chrystiana Różokrzyża Anno 1459.  
Procesy, znane faktycznie we wszystkich stuleciach, 
przybliżone są w taki sposób, że Czytelnik może roz-
poznać ich znaczenie i wyraźnie usłyszeć apel skie-
rowany do wszystkich poszukujących Prawdy, aby 
teraz wkroczyli na drogę, która prowadzi do Życia.

Kto po lekturze pierwszych dziesięciu rozdziałów pyta 
o to, gdzie istnieją przeszkody, nieustannie powstrzy-
mujące ludzi przed tym, aby wkroczyć na tę ścieżkę, 
ten na kolejnych stronach tej książki otrzyma odpo-
wiedź. Jednocześnie czytelnik otrzyma wskazówki, 
jak można te przeszkody usunąć. W odniesieniu do 
tego przede wszystkim cztery rozdziały poświęcone 
misterium krwi będą dla wielu objawieniem.

Nowości wydawnicze

ISBN: 978-83-61205-89-0 

Strony: 508    Cena: 30 zł

Pentagram numer 106  

Temat numeru: Słowo i cisza.
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