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Gdzie jesteśmy?

Ośrodek Konferencyjny Wieluniu
ul. Wojska Polskiego 99
98-300 Wieluń
Centrum Katowicach
3 Maja 24/7, 40-952 Katowice
Centrum Koszalinie
ul. Andersa 26, 75-626 Koszalin
Centrum Krakowie
ul. Augustiańska 18/22, 31-064 Kraków
Centrum Warszawie
ul. Inżynierska 3/5, 00-950 Warszawa
Centrum we Wrocławiu
ul. Wandy 7/11, 53-320 Wrocław
Bydgoszcz
Izba Rzemieślnicza
ul. Piotrowskiego 11
85-098 Bydgoszcz
Gdańsk Siedziba NOT
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk
Lublin
Starostwo Powiatowe Lublinie,
ul. Spokojna 9 (mała sala konferencyjna)
20-074 Lublin
Łódź
ul.Piramowicza 11/13 (parter)
90-254 Łódź
Poznań
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza Poznaniu
al. Niepodległości 2 sala 22 (piętro)
61-874 Poznań
Szczecin
Centrum Szkoleń Konferencji
ul. Celna 3
70-644 Szczecin
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Siedem razy siedem
promieni uwolnienia

Wynika to z rodzaju wzajemnie od siebie zależnych siedmiu promieni. Świadczy też o tym powiedzenie: „Gdzie jest Duch Pana, tam jest wolność”.
Człowiek posiada wolność współdziałania i dzięki temu również wolność przeciwdziałania. Dlatego też widzimy we Wszechobjawieniu obydwa działania, występuje współdziałanie i przeciwdziałanie: wolność, aby rzeczywiście wejść do Boskiego wszechstawania się, aby w rzeczywistym sensie, zasadniczo i strukturalnie stać się dzieckiem Boga, oraz wolność przeciwdziałania,
aby w ten sposób pogrążyć się w chaosie zdegenerowanej dialektyki.
Z powyższego możemy wyciągnąć następujące wnioski. Nasz świat jest otoczony polem promie
niowania, z którego wychodzi siedem promieni do jego centrum. Te promieniowania są stale
obecne: istniały one od samego początku i są aż do tego momentu. Każdy promień jest znowu
rozdzielony na siedem podpromieni, dlatego też można powiedzieć, że Duch Święty nieustannie oddziałuje na ziemię, na całą żyjącą ludzkość i na sferę odbić, całą zawartością czterdziestu
dziewięciu promieni. Jest to fakt, którego konsekwencje musi zaakceptować cała ludzkość. Promieniowania Ducha Świętego przychodzą od najwyższego do naj niższego. Z tymi promieniowaniami nie można walczyć, ponieważ nie dają się zmienić i z tego powodu mówi się także, że
grzechy przeciwko Duchowi Świętemu nie mogą być przebaczone. A to dlate go, że boskie pole
promieniowania jest określonego rodza ju, z ponad ziemskimi, boskimi wymogami, które nie
dopuszczają jakichkolwiek zmian. Przekazuje ono ludzkości wezwanie do powro tu do niebiańskiej Ojczyzny.
I jak to ma miejsce z każdym polem promieniowania, uwalnia ono pewną siłę, pewną ilość sił
całkowicie zgodnych z jego rodzajem. Jeżeli więc ludzkość nie reaguje w sensie pozytywnym
to siły te działają rozbijająco, łamiąco, co też ma miejsce. A jednak wszystko to oznacza czyn
miłości Boga, aby zapobiec całkowitemu zniszczeniu całego objawionego życia i temu, aby
to ziemskie życie ludzkie mogło być kontynuowane w swoim rodzaju aż do nieskończoności
z wszystkimi odpowiednimi skutkami krystalizacyjnymi.
Dzięki dialektyce ziemskie życie jest utrzymywane w ruchu tylko do pewnej określonej granicy, aby przez zdarzenie, określane mianem „śmierć”, było możliwe odnowienie (reinkarnacja).
Dialektyka jest wielką szkołą ćwiczebną wieczności i przez nią została też powołana do życia
walka. Człowiek zawsze dą ży do tego, aby zatrzymać, to co posiada i nie chce oddać tego, co
z trudem zdobył.
W ten sposób utrzymuje się nieustający trud i zmaganie. Tak długo nie zanotuje się żadnych
zmian, jak długo nie zmieni się centralne „ja” człowieka. Widzimy postępy w każdej dziedzinie
życia, w nieustającym ruchu i coraz bardziej poważne, dochodzące do pewnego punktu szczytowego, aby zarazpotem ponownie ugrzęznąć w swoim podstawowym stanie.
Człowiek studiuje wszystkie te zjawiska swoim dialektycznym rozumem i zmierza do tego, aby
wielu z nich zapobiec a inne doprowadzić do lepszych rezultatów w porównaniu z wykazywanym stanem. Jednakże do tej pory nie udało się mu jeszcze zneutralizować samej dialektyki.
Dialektyka jest bowiem powodowana przez interkosmiczne pole promieniowania, które żąda od
nas powrotu do Ojca i uwolnienia się od dialektyki przez życie i byt zgodnie z zasadami czterdziestu dziewięciu promieni. To jest jedyna możliwość przezwyciężenia trudności życiowych,
rozwiązanie, które stoi do dyspozycji ludzkości już od wielu stuleci.
Życie ludzi jest ciężkie. Skoro tylko osiągną odpowiedni wiek i zrozumienie, aby rozsądnie rozumować, biorą do ręki topór wojenny i biją wokół siebie we wszystkich kierunkach, jak długo
im sił wystarcza. Niekiedy poszczęści się im i odnoszą sukces, jak często się to określa, i żyją

Zgodnie z przekazem pochodzącym z Powszechnej Nauki, wielka przestrzeń,
wszechświat jest wypełniony prasubstancją, zwaną także kosmiczną samoistnością źródłową. Nie ma pustej przestrzeni – napisano w Fama Fraternitatis.
Ta kosmiczna samoistność źródłowa jest od początku prawdziwą naturą,
która w najstarszej egipskiej mitologii jest określana często jako matka albo jako
Izyda. I kiedy Gnoza mówi o Marii, ma na myśli ten sam stan dziewiczej prasubstancji.
Na tę pranaturę działa siedem promieni, pochodzących z Nieruchomego Królestwa Boga, siedem sił boskiego, powszechnego pola duchowego. I każdy z tych promieni jest siedmiokrotny
w swoim ro dzaju. Tych siedem razy siedem promieni są od siebie wzajemnie zależne. Uosabiają
one absolutne życie, absolutną miłość, abso lutną inteligencję, absolutną harmonię, absolutną
mądrość, absolutne poświęcenie i absolutny uwalniający czyn.
Łatwo możemy stwierdzić, że tych siedem promieni wzajemnie od siebie zależy, i że w każdym
promieniu musi być obec nych także sześć innych, jeśli rozważy się to, że w każdym czynie muszą być obecne życie, miłość, inteligencja, harmonia, mądrość i poświęcenie, i wtedy może być
mowa o uwalniającym czynie.
Skoro tylko tych siedem promieni, mających swoje źródło w Nieru chomym, w Nienaruszalnym,
wpływa do pranatury, do Powszechnej Matki Izydy, w tej pranaturze powstaje ruch, działalność.
Ten ruch jest zawsze współdziałaniem.
Pranatura udowadnia przez to, co z niej powstaje, że to „zawarte jest w Boskości”. Tych siedem
promieni przybywa z Niepoznawalnego do pranatury, aby przez ich działalność i przez to, co
z pranatury zostanie objawione, udowodnić, jakie zamiary ma Boskość. Przez współdziałanie, to
co Boskie zostanie rozpowszechnione i objawione w przestrzeni natury. Jeśli następnie rozważy
się to, że wszystko, co zostało objawione powstało z siedmiu wzajemnie od siebie zależnych
boskich promieni, wtedy rozpoznaje się jako naukową konieczność, że wszechstworzenie musi
nosić w sobie obraz, istotę, Boskie jądro, że Boski cel zawarty jest we wszechstworzeniu, cel,
który tylko przez współdziałanie mo że być urzeczywistniony.
Jeśli więc uda się jakiejś istocie współdziałać z Boskim Planem, który w siedmiu promieniach
jest w niej aktywny, to Plan ten będzie – inaczej być nie może – w niej i przez nią zrealizowany.
To jest imponujący wniosek. Kto istnieje we współdziałaniu, kto przystępuje do współdziałania
i wytrwa w nim, będzie urzeczywistniał Boski Plan w sobie i przez siebie. W całym wszechświecie istnieje więc doskonałe współdziałanie prowadzące do absolutnej Boskości. Ale równorzędnie istnieje również możliwość całkowitego przeciwdziałania! Możliwość prowadząca do
Boskości, która jest dana stworzeniu, zawiera w sobie bowiem obecność absolutnej wolności.
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Stworzenie.
Robert Fludd,
Philosophia Sacra,
Frankfurt, 1626.

całkiem znośnie. Jednakże zawsze rozlega się ostrzeżenie: „Miej się na baczności”. Niebezpieczeństwa życiowe przejawiają się w tak różnorodny sposób, że wiele razy nie myśli się o wszystkim. I tak ludzie szaleją dalej, ci z sukcesami i ci bez powodzenia, i czasem nie wiadomo, kto jest
bardziej godny pożałowania, aż śmierć znowu wszystkich dogoni.
Często jest również tak, że cały ten bieg życia jest podporządkowany kulturze. Nazywa się to
postępem. Jaka jest tego przyczyna? Ludzkość urodzona w tej naturze zbiera mnóstwo gorzkich
doświadczeń. Następujące po sobie generacje, uczą się z tego.
Następnie jest tak, że ciało mentalne, które jest wciąż jeszcze w rozwoju, przeżywa proces wzrostu i zgodnie z tym żąda rozwiązania wielu problemów w zupełnie inny sposób, niż czyniły to
poprzednie pokolenia. Tak więc narasta wiele tego, co określa się jako „lepiej niż poprzednio”
i wiele tego, co długo nie będzie jeszcze tak dobre, jak dawniej, a liczba problemów wzrasta do
absurdu.
Jak wobec tego zachowują się siedem razy siedem promieni Ducha Świętego?
Siedem razy siedem promieni trafia każdego człowieka na pozio mie jego aktualnej karmy
i funkcjonuje w stu procentach celowo i całkowi cie czysto. W ten sposób wyznaczają spełnienie
się naszego losu w uwalniającym bądź też w niszczącym sensie. Pozostaje nam więc wchłonięcie nas w potok napędzający koło młyńskie dialektyki albo droga w potoku Życia do jedynego
Światła.
Z tego powodu uwaga uczniów nowoczesnej Szkoły Duchowej będzie wciąż kierowana na fakty
przyrodnicze, a szczególnie na siedem razy siedem promieni uwolnienia. I oczywiste jest, że kiedy uczeń otworzy się swoją świadomością na pewien określony poziom, to te elektromagnetyczne wpływy są przeznaczone w szczególności dla niego. Od tej chwili jest mowa o szczególnym
związku, o silniejszej efektywności.
Są to związki, które mogą przynieść uczniowi wielkie błogosławieństwo, jednakże mogą one
też zamienić się w szczególne napięcia. W Szkole Duchowej Złotego Różokrzyża usiłuje się od
czasu do czasu doprowadzić uczniów do stanu tego rodzaju, by uświadomić im, że po pierwsze
Duch Święty znajduje się nieustannie w tym ziems kim padole łez, i po drugie, żeby przez powołany do świadomego życia kontakt dać im sposobność odnowienia zerwanego w praprzeszłości
związku i rozpoczęcia powrotu do domu Ojca.
Aby móc tego powrotu dokonać, uczeń musi spełnić wiele wymagań. Wymagania te zaczynają
się od konieczności przestawienia negatywnego związku z czterdziestodziewięciokrotnym polem promieniowania na związek pozytywny i w ten sposób uczynienia dialektyki bezskuteczną,
w aspekcie jej działania na karmiczną sferę mikrokosmosu.
To jest pierwszy krok na ścieżce ucznia Szkoły Duchowej, początek rozpoczynającego się
udziału w Braterstwie Różokrzyża, przetworzenie sal mineralis w sal menstualis, przez siłę łaski
uwolnioną z serca. 

Pentagram numer 99
Temat numeru: Kosmiczna Siódemka
Tytuły artykułów:
1. Kosmiczna Siódemka I
2. Kosmiczna Siódemka II
3. Kosmiczna Siódemka III
4. Siedem pól mikrokosmosu
5. Siedem razy siedem promieni uwolnienia
6. Siedmiokrotna odnowa ciała astralnego
7. Siedem odważników
8. Siedem ognisk
9. Siedem okresów tworzenia
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Nowości wydawnicze

Instytut Rozekruis Pers
Nasze zrozumienie spraw duchowych jest często poważnie zniekształcone przez postrzeganie i uwarunkowania natury naszego „ja”. W Elementarnej filozofii
nowoczesnego Różokrzyża

Jan van Rijckenborgh

usiłuje przebić się przez te uwarunkowania pozwalając nam spojrzeć na rzeczywistość stojącą za nimi,
tak jak to jest widoczne z punktu widzenia wyższego,
Boskiego-Ja, którego proces zmartwychwstania jest
nauczany w Szkole Złotego Różokrzyża. Omawiane
tematy to: Braterstwo, impuls Chrystusowy, magia,
wtajemniczenie, inwolucja - ewolucja, reinkarnacja,
walka pomiędzy dobrem a złem, upadek, ciała subtelne, życie po śmierci, uzdrawianie, relacje pomiędzy
mężczyzną a kobietą, modlitwa, Biblia, styl życia i dieta zalecana poszukującemu.

ISBN 978-83-61205-93-7

Pentagram numer 107

Strony: 246

Temat numeru: Człowiek iAlchemia.
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