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tarczycy i grasicy do samych nerek. I dlatego naturalne procesy biologiczne znajdują się u podłoża 
biblijnej symboliki. W czasach starożytnych pomost, czy połączenie (religio) pomiędzy człowiekiem  
a boskimi siłami, stworzony przez szyszynkę wyrażany był przez nakrycia głowy (magowie, prałaci), 
królewskie korony z koroną niebios (z krzyżem na szczycie, symbolizującym ogień duchowy) lub cza-
peczki mnichów klasztorów tybetańskich i innych.

CZYSTE MYŚLENIE, CZYSTE SERCE, CZYSTE ODRÓŻNIANIE

Jednym z pierwszych etapów jest oczyszczenie naszego myślenia. W ten sposób głowa stopniowo 
przekształca się w przybytek głowy. Dlatego zasłona niewiedzy jest rozdzierana od góry do dołu.  
W dzisiejszych czasach istotny wpływ serca na proces inicjacji prawie nie wymaga już dalszych wy-
jaśnień. Fala popularnego różo-ezoteryzmu, zainicjowana przez ruch flower-power – „czyń miłość,  
nie wojnę” – już od dziesięcioleci pokazuje różne sposoby kroczenia drogą serca, które wielu ludzi 
otworzyły na inną wibrację świadomości, ponieważ oczyszczanie serca jest podobnym centrum inicjacji 
jak atom iskry Ducha w centrum mikrokosmosu. Nowa, czysta zdolność rozeznania przewyższa osobi-
ste sympatie i antypatie i koncentruje się na byciu jednakowym dla wszystkich. Wiedza intelektualna, 
jakkolwiek wartościowa, rozwija rozmaite siły przeciwieństw, jeżeli nie jest ona uwewnętrzniona  
i jeżeli prowadzi do odduchowienia i bycia przez nią „żytym”, czyli do władzy. Nie powinniśmy jed-
nak mówić: „Ponieważ tak czy owak wszystko opiera się na wiedzy wewnętrznej, Gnozie, nie muszę 
niczego rozumieć i do tego się ograniczę”. Wiedza i siła tworzą parę. W przesłaniu Zaratustry ukon-
stytuowana zostaje podstawa do inicjacji, do samoinicjacji, która wymaga zarówno woli jak i wysiłku. 
Pojawia się wtedy kolejna para: wola i odwaga. 
Nie wystarczy posiadać dużą wiedzę, poznać drogę, mieć szerokie horyzonty, być zaznajomionym  
z naukami, światem i jego językami: ten, kto nie chce prawdziwie kroczyć ścieżką, znajdzie się w mar-
twym punkcie. Nie wystarczy tutaj żadne fanatyczne pragnienie ani ognisty entuzjazm, żadne nauki 
duchowe czy tradycja, żadne przyrzeczenie albo narzucone prawo. Wola oznacza zrozumienie i objęcie 
całym sercem jakiegoś ideału, uczynienie go swoim celem, i codzienną decyzję, aby 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 zwrócić w kierunku Pana wszystkich światów. Jednak wygrana dla Pierwotnego Królestwa 
jednocześnie oznacza stratę dla pana tego świata. A który pan chce oddać swój lud, z którego czerpie 
swoją siłę? Dlatego oczywistym jest, że gdy kroczymy ścieżką inicjacji, ciągle pojawiają się bariery, 
lub wyrażając to nieco inaczej: pokonanie natury ma swoją cenę. Dlatego WOLA oznacza również: 
gotowość 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 zwrócenie bez zastanowienia do tego nowego, nieznanego świata. Musi-
my wtedy działać według biblijnych słów: „Sprzedaj, co posiadasz, rozdaj biednym i pójdź za mną”.  
To jak skok do zimnej wody, a jednocześnie w płonący ogień, bez zastrzeżeń. W ten sposób wola 
ukryta za naszymi początkowymi pragnieniami staje się „żyta” przez odwagę. 
To bardzo ważne, aby teraz naprawdę czynić to, co się obiecało i wytrwać w tym. Odżywiamy wtedy 
wewnętrzną cyrkulację przez codzienne, aktywne poświęcenie, po to, aby odwaga i czyn stale mogły 
odnawiać i wzmacniać naszą siłę i wiedzę. W taki sposób nasze czyny stają się bardziej skuteczne  
i nawet jeżeli, w tym sensie, sprawy idą źle, to pomoc, szczególna pomoc Braterstwa, jest blisko. 

Od Wieczności do Wieczności
Wiedza – siła – wola – odwaga – czyn – cisza

Wątek snuty przez wszystkie nauki inicjacyjne, od początku aż do końca świata, jest taki sam dla 
wszystkich stworzeń, we wszystkich kulturach i miejscach na świecie. Od jednego dnia stworze-
nia do następnego, od jednej spirali rozwoju do następnej, słowa: wiedza – siła – wola – odwa-
ga – czyn – cisza przekazywane są już od Zaratustry na różne sposoby. W czasach starożytnych 
świadomość osoby przystępującej do inicjacji rozwinęła się na podstawie cielesnych doznań, na 
podstawie zwierzęcej, animistycznej części człowieka. 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 czakrą korony. W szczególności w buddyzmie 
zaowocowało to znanym wyobrażeniem Buddy w ornamentach na głowie w kształcie szyszki, 
podkreślającej szyszynkę, mały gruczoł, znajdujący się pomiędzy mózgiem i móżdżkiem.

Jednak już od początku ery chrześcijańskiej i zgodnie z tempem rozwoju mentalnego jednostki, ścieżka 
wewnętrznego rozwoju coraz bardziej się odwracała. W najgłębszych pokładach naszej istoty, rodziła 
się tęsknota do drogi wyzwolenia i do wglądu, początkowo niezauważona, być może niezrozumiała, 
ale inspirująca do poszukiwań. Na wszelkie nowe, wynikające z niej doświadczenia najpierw reaguje 
intelekt, który potem porusza również serce. Jeżeli oczyszczanie rozpocznie się na podstawie połą-
czenia serca i głowy, proces ten w końcu również wpłynie na wszystkie narządy fizyczne i zmieni 
je, nawet te instynktowne siły, które działają „w głębi”. Ewangelie wyrażają to przejście na nowo-
czesną ścieżkę w sposób symboliczny: „A zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry 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 kościołów chrześcijańskich. 
 W ten sposób powstało nowe przymierze, Nowy Testament. Podczas gdy w czasach antycznych 
nowe uaktywnienie szyszynki reprezentowało najwyższy stopień inicjacji, to w dzisiejszych czasach 
stanowi ono warunek przystąpienia do tego procesu. Dawni siedemnastowieczni Różokrzyżowcy na-
zywali ten pierwszy krok narodzeniem się Boga.
W ten sposób powszechna odnowienna siła wnika aż do szpiku kostnego i nerek. 
Szyszynka stanowi most pomiędzy tym, co zmysłowe i nadzmysłowe, co fizyczne i duchowe – pomię-
dzy światem ludzkim a boskim. Kto postrzega ludzkie ciało w szerszym niż jedynie akademickim zakre-
sie, może spostrzec jak czysta, kosmiczna czy też powszechna duchowa energia kształtuje w szyszynce 
hormon, który posiada rozstrzygające znaczenie dla pobudzania i wytwarzania 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, samorealizacja oraz prokreacja „zależą” od „łańcucha” (w języku 
greckim hormon oznacza łańcuch), który począwszy od szyszynki sięga za pośrednictwem przysadki, 

4



Ostatnim elementem w przesłaniu Zaratustry jest: cisza. Bycie cichym posiada trzy aspekty. Jednym 
jest omawiane naśladowanie stanu życia Chrystusa: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje…”
Kolejnym aspektem jest wewnętrzna cisza, inteligentna rozwaga, która wzbudza tyle przeciwsił ile to 
możliwe i nie prowokuje. Trzecim aspektem jest cisza typowa dla tych, którzy wiedzą i działają bez 
rozpraszania się innymi sprawami. 

MÓDL SIĘ, DZIAŁAJ I ZNAJDUJ: ALCHEMICZNA FORMUŁA 

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, napi-
sał książkę Misterium katedr, która wyjaśnia związek pomiędzy alchemią zewnętrzną, ścieżką inicjacji 
pojedynczego człowieka, a rozwojem 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 nie ma się żadnych niezłomnych zasad, żad-
nych solidnych podstaw, jeśli nieumiarkowany entuzjazm zaślepia rozsądek, jeśli duma odrzuca osąd 
(…) Nauka tajemna wymaga doskonałej precyzji, dokładności i przenikliwości w obserwowaniu fak-
tów, zdrowego, logicznego i zdolnego do refleksji umysłu, żywej, ale nie nadmiernie podniecającej się 
wyobraźni, ciepłego i czystego serca. 
Wymaga również największej prostoty i całkowitej obojętności w stosunku do teorii, systemów i hipo-
tez, powszechnie akceptowanych bez dyskusji, jako poświadczonych przez książki lub autorytet ich au-
torów. Wymaga od kandydata nauczenia się myślenia bardziej umysłem własnym, a mniej innych (…)
W końcu, kiedy lata pracy nagrodzone zostaną sukcesem, kiedy jego pragnienia zostaną spełnio-
ne, Mędrzec, gardzący marnościami tego świata, dołącza do tych poniżonych, wydziedziczonych, do 
wszystkich tych, którzy pracują, cierpią, walczą i jęczą tam poniżej. Jako anonimowy 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, fizyczna i metafizyczna alchemików, czy też tylko 
metafizyczna, obie drogi oparte są na starożytnej tradycji upadku i powrotu do Ojca, która wciąż 
obecna jest w naukach żydowsko-chrześcijańskich, mimo wielu zmian. Jest to tradycja, która nie zależy 
od dogmatów i autorytetów, czasu i kultury i która w Powszechnej Nauce nazywana jest hermety-
zmem, od imienia Hermesa Trismegistosa. Liczba manuskryptów podpisywanych imieniem Hermesa 
jest ogromna. Należą do nich również Definicje Hermesa Trismegistosa dla Asklepiosa. Tu, na egipskiej 
ziemi, w trzecim wieku, rozbrzmiewają te same słowa, które dziewięć wieków wcześniej Zaratustra 
wypowiedział do starożytnych Persów. Hermes tak powiedział do Asklepiosa:

Posiadasz moc stania się wolnym, ponieważ zostałeś obdarzony wszystkim. (…) Ale posiadasz rów-
nież moc braku chęci zrozumienia. Posiadasz moc braku wiary i zejścia z właściwej drogi, po to, abyś 
mógł zrozumieć przeciwieństwo 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 więc nic innego jak motto Zaratustry, które przyjęte zostało jako:

Wiedza i siła – wola i odwaga – czyn i cisza.

Cztery istotne stopnie na ścieżce: oczyszczenie, wtajemnicze-
nie, oświecenie i wyzwolenie, pokrywają się z różnymi sta-
diami alchemicznego procesu. Cała siła potrzebna na ścieżce 
pochodzi od siedmiokrotnego Światła, ku któremu zwracają 
się postaci na tej rzeźbie.

Poprzez ciągłe ćwiczenie zdolności 
obserwowania i logicznego myślenia - 
ale także poprzez medytację - neofita 
wstępuje na stopnie, które prowadzą 
do

WIEDZY
Naiwne naśladowanie naturalnych 
procesów; zręczność idąca w parze z 
genialnością; do tego światła bogate-
go doświadczenia udzielają mu

ZDOLNOŚCI
Aby to urzeczywistnić będzie potem 
jeszcze potrzebna cierpliwość, wy-
trwałość i niewzruszona wola. Śmia-
ło i zdecydowanie będzie on z wiary 
czerpać pewność i zaufanie, aby się na 
wszystko

WAŻYĆ
Wreszcie, kiedy wiele, wiele lat starań 
zostało zwieńczonych sukcesem; kiedy 
wszystkie jego życzenia spełniły się, 
mędrzec, pełen pogardy dla próżności 
tego świata, zbliża się do pokornych 
i wydziedziczonych - do tych wszyst-
kich, którzy tutaj cierpią, walczą, la-
mentują i rozpaczają. Jako anonimowy 
i milczący uczeń wiecznie trwającej 
natury; jako apostoł bezgranicznego 
miłosierdzia i miłości, pozostanie on 
wierny przyrzeczeniu dyskrecji: co do 
wiedzy i uczynków adept musi na za-
wsze

ZAMILKNĄĆ.
Scire – posse – audere – tacere

Wiedzieć – móc – ważyć się – milczeć
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Nasze zrozumienie spraw duchowych jest często po-
ważnie zniekształcone przez postrzeganie i uwarun-
kowania natury naszego „ja”. W Elementarnej filozofii 
nowoczesnego Różokrzyża  Jan van Rijckenborgh 
usiłuje przebić się przez te uwarunkowania pozwala-
jąc 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 subtel-
ne, życie po śmierci, uzdrawianie, relacje pomiędzy 
mężczyzną a kobietą, modlitwa, Biblia, styl życia i die-
ta zalecana poszukującemu.
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