
Biuletyn jest elektronicznym informatorem Lectorium Rosicrucianum, Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża. Adresowany 
jest on do ludzi poszukujących głębszego zrozumienia samych siebie, naszego miejsca we Wszechobjawieniu oraz spojrzenia 
innej strony na zjawiska zachodzące otaczającym nas świecie. Prezentowane nim treści mają przede wszystkim pomóc nam 

dostrzec Światło, które towarzyszy człowiekowi jego wędrówce przez świat nieustannie wzywa go do ścieżki wyzwolenia.

BIULETYN
LIPIEC 2018

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża



© Copyright by 

Lecorium Rosicrucianum
Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża
All rights reserved 
Wszystkie prawa zastrzeżone

Adres Szkoły Duchowej
Lectorium Rosicrucianum
ul. Wojska Polskiego 99
98-300 Wieluń.

www.rozokrzyz.pl

e-mail: info@rozokrzyz.pl

Facebook:
www.facebook.com/rozokrzyz

Twitter:
www.twitter.com/rozokrzyz

Literatura Szkoły Duchowej
www.rozekruispers.pl

Czasopismo Pentagram
www.czasopismopentagram.pl  

    Era Wodnika

Czasopismo PENTAGRAM

Spis treści:
3. Gdzie Jesteśmy 
4. Cud mowy. (archiwum Pentaramu) 

7. Nowości wydawnicze Instytutu Rozekruis Pers.

https://www.facebook.com/EraWodnika/?fref=ts
https://www.facebook.com/Czasopismo-PENTAGRAM-265196873617193/?fref=ts


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

Gdzie jesteśmy?

3

http://rozokrzyz.pl/centers/centrum-w-koszalinie
http://rozokrzyz.pl/centers/dzialalnosc-w-bydgoszczy
http://rozokrzyz.pl/centers/dzialalnosc-w-poznaniu
https://rozokrzyz.pl/centers/dzialalnosc-w-szczecinie
http://rozokrzyz.pl/centers/centrum-we-wroclawiu
http://rozokrzyz.pl/centers/centrum-w-katowicach
http://rozokrzyz.pl/centers/osrodek-konferencyjny-w-wieluniu
http://rozokrzyz.pl/centers/dzialalnosc-w-krakowie
http://rozokrzyz.pl/centers/centrum-w-warszawie
http://rozokrzyz.pl/centers/dzialalnosc-w-lodzi
http://rozokrzyz.pl/centers/dzialalnosc-w-lublinie
http://www.rozokrzyz.pl/centers/dzialalnosc-w-gdansku
http://rozokrzyz.pl/centers/centrum-w-koszalinie
http://www.rozokrzyz.pl/centers/dzialalnosc-w-gdansku
http://rozokrzyz.pl/centers/dzialalnosc-w-szczecinie
http://rozokrzyz.pl/centers/dzialalnosc-w-bydgoszczy
http://rozokrzyz.pl/centers/dzialalnosc-w-poznaniu
http://rozokrzyz.pl/centers/centrum-w-warszawie
http://rozokrzyz.pl/centers/dzialalnosc-w-lodzi
http://rozokrzyz.pl/centers/osrodek-konferencyjny-w-wieluniu
http://rozokrzyz.pl/centers/centrum-we-wroclawiu
http://rozokrzyz.pl/centers/dzialalnosc-w-lublinie
http://rozokrzyz.pl/centers/centrum-w-katowicach
http://rozokrzyz.pl/centers/dzialalnosc-w-krakowie


4

Boska ludzkość wyraża się i porozumiewa, przenikając się na-
wzajem i postrzegając swoje istnienie, promieniowanie. Człowiek 
upadły przemawia przy pomocy dźwięków wytworzonych przez 
organy mowy. Powietrze odgrywa przy tym rolę pośrednika, prze-
nosząc
drgania, które trafiają do uszu słuchacza. Dźwięki są jednak tylko 
środkiem komunikacyjnym, a nie częścią istoty człowieka – moż-
na więc na nie wpływać i manipulować nimi. Mowa, jak również 
aparat głosowy człowieka, jest pomimo to wielkim cudem, da-
rem z boskiego pola życia dla upadłego człowieka. Bez niego nie 
mógłby się on bowiem ani wyrażać, ani rozwinąć swojej świado-
mości.
Zdolność rozumienia słów jest wspaniałym zjawiskiem, nie wspo-
minając o cudzie mowy. Proces mówienia przebiega w sposób 
następujący: człowiek pobiera z pola oddechu do swojego sys-
temu substancję astralną. W czasie wypowiadania słów ta in-
dywidualnie zabarwiona substancja astralna wysyłana jest jako 

forma myśli oraz uczuć i zmieniana 
odpowiednio przez substancję astral-
ną otoczenia. Każdy, kto słucha, przyj-
muje tę energię. Zapewne dlatego 
Budda mówi, iż lepiej nie przyjmować 
niechcianych darów – to znaczy nie 
słuchać skarg ludzi, którzy nie chcą 
żadnej pomocy ani tych, którym nie 
można pomoc.
Co się dzieje, kiedy ucho odbiera 
dźwięki, na przykład wtedy, kiedy ludzie 
mówią do siebie nawzajem? Wyma-
wiane słowa naładowane są pełnymi 
energii myślami i emocjami, ożywia-
nymi przez osobowość danego czło-
wieka. Energia ta rozprasza się, powo-
dując rezonans. Ucho ludzkie zdolne 
jest odbierać fale dźwiękowe o wibra-
cji od 16 do 22000 herców (drgań na 
sekundę). Fale te wnikają do kanału 
słuchowego, docierają do błony bę-
benkowej, która je łagodzi, zamienia 
w drgania mechaniczne, po czym 
trafiają one do wypełnionego powie-
trzem ucha środkowego. Trzy niewiel-
kie kosteczki słuchowe: młoteczek, ko-
wadełko i strzemiączko wzmacniają te 
dźwięki niemal trzykrotnie. Najbardziej 
skomplikowanym odcinkiem narządu 
słuchu jest ucho wewnętrzne. Najważ-
niejszą jego częścią jest ślimak – dłu-
gi, zwężający się kanał kostny, zwinięty 
spiralnie i wypełniony w całości pły-
nem, z wyglądu przypominający mu-
szlę ślimaka. W jego wnętrzu następuje 
przetworzenie wibracji dźwiękowych 
za pomocą narządu Cortiego, który 
zamienia sygnały przyjmowane przez 
znajdujące się w nim rzęski w impulsy 
nerwowe przekazywane do nerwu słu-
chowego. Stąd z kolei kierują się one 
do mózgu. Tutaj impulsy dźwiękowe 
są „rozpoznawane” i porządkowane.

Cud mowy

A Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: niech 
stanie się światłość. I stała się światłość. (Gen. 1, 2-3) 
Kiedy Bóg, wszechprzenikająca, twórcza inteligencja całego 
wszechświata „przemawia”, oznacza to objawienie i urzeczy-
wistnienie Jego właściwości, bez potrzeby wykorzystania okre-
ślonych narządów. Myśli stwórczego boskiego Ducha wyraża-
ją się w liniach sił, które są aktywne w pierwotnej substancji, 
w „wodach”. Z tego działania powstał świat i stworzenia w nie-
upadłym jeszcze, pierwotnym, stanie, tak jak rośliny dopie-
ro wyrastające z nasion. Taki obraz można odnaleźć w historii 
stworzenia opisanej w świętych księgach wszystkich ludów.

Krótki opis prawdziwego hebrajskiego 
ABC, F. M. van Helmont, 1607 r.

Zdjęcia kryształów wody Masaru Emo-
to. Po lewej woda z buteleczki podpisa-
nej słowami „Miłość i Wdzięczność”, po 
prawej woda po „obejrzeniu” zdjęcia 
kwiatu wiśni.
© Office Masaru Emoto.
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RZUTOWANIE MYŚLI NA INNYCH LUDZI 

Odbywająca się w ten sposób komunikacja jest w pewnym sensie 
ograniczona. Jednakże ludzie porozumiewają się również przy pomocy 
mowy ciała, a także poprzez bezpośrednie rzutowanie myśli i uczuć, 
wypromieniowując je do innych i zmuszając ich tym samym do reak-
cji. W procesie mówienia ważną rolę odgrywa oddychanie. W jamie 
gardłowej spotykają się wszystkie impulsy pochodzące z systemu ner-
wowego, systemu ognia wężowego, krwi, fluidu hormonalnego oraz 
z wszystkich kończyn i organów, a w szczególności mózgu. W czakrze 
gardła wpływy te łączą się z powietrzem wciąganym przez nos i usta. 
Następnie wraz z wydechem, powietrze wędruje z płuc do strun gło-
sowych. Struny głosowe wprawione zostają w wibracje, tworząc w ten 
sposób tony i dźwięki, które są następnie kształtowane przez krtań, 
podniebienie, jamę ustną, język i wargi. Wraz z drganiami i oddechem 
dźwięki i słowa przenoszą nastrój mówiącego, wszystkie jego intencje 
i myśli. Dzięki temu można ludzi podnosić na duchu, lecz można ich 
również zatruwać, można być pełnym miłości, lecz także rozprzestrze-
niać śmiertelną nienawiść.
Organy mowy zbudowane są w taki sposób, aby umożliwić dokład-
ne przekazywanie myśli mówiącego. Obraz, który widzi on przed sobą, 
może opisać słowami. Zawierają one istotę obrazu – w taki sposób, 
w jaki odbiera ją mówiący. Mówienie jest więc między innymi proce-
sem przekazywania wewnętrznych i zewnętrznych indywidualnych 
wartościujących sądów, gdyż każdy mówiący posiada inną świado-
mość i ten sam obraz opisuje zgodnie z własnym stanem świadomo-
ści. Wykonuje to przy pomocy skomplikowanego aparatu głosowego, 
który staraliśmy się powyżej opisać. Słowo lub cała wypowiedź odbie-
rane są przez ucho, a następnie przetwarzane oraz interpretowane 
przez mozg. Rezultatem tego są myśli, uczucia lub pragnienia, które 
oddziałują i wpływają na siebie nawzajem. Ich następstwem jest rów-
nież reakcja całego ciała: krwi, fluidu nerwów, fluidu hormonalnego, 
systemu ognia wężowego. Jej odpowiedź także wyraża się w myślach, 
uczuciach lub działaniu. Są to złożone procesy, nic więc dziwnego, 
że w komunikacji występuje tak wiele zakłóceń. Uszkodzenia fizyczne 
i umysłowe mogą być przyczyną zaburzeń zdolności mówienia, takich 
jak na przykład jąkanie, afazja lub opóźnienie w rozwoju mowy.

„USTAW STRAŻNIKA PRZY TWOICH MYŚLACH!”

W jaki sposób ludzkość używa organów mowy i słuchu? Dla wielu są 
one przede wszystkim środkiem w walce o byt, w wyścigu po społecznej 
drabinie. Ludzie szkolą swój głos i słuch, aby moc przekazać i zgroma-

dzić jak najwięcej informacji. Niszczą przy tym swoje pole życiowe, 
chociaż wydaje im się, że w inteligentny sposób je rozwijają. Jeżeli 
proces ten będzie się utrzymywał, to człowiek stanie się niewolni-
kiem swoich wytworów. Podobnie jak uczeń czarnoksiężnika, nie bę-
dzie już w stanie odwrócić się od tych wpływów, chyba że stanie się 
świadomym swojej niewoli i podejmie wysiłek, aby zrzucić kajdany. 
Jeżeli natomiast pozwoli, aby negatywne słowa innych wywierały 
na niego wpływ lub będzie ulegał raniącym go wypowiedziom, to 
wtedy zaplącze się w sieć dialektycznej natury i ustawicznie będzie 
padał jej ofiarą. Oto dlaczego Pitagoras mówi do swoich uczniów: 
„nie pozwólcie się zwieść z właściwej drogi, nie mówcie ani nie 
czyńcie niczego, co nie byłoby dla was zbawienne”. A Pismo Święte 
ostrzega: „Postaw strażnika przed twoimi myślami i uważaj na swoje 
słowa”.
Stwierdziliśmy już, że ludzie wyrażają swoje myśli i emocje za pomo-
cą słów. Ktokolwiek zdaje sobie z tego sprawę, może doprowadzić 
swą mowę do takiej kultury, że człowiek nieświadomy nie przejrzy 
jego prawdziwych intencji. Wprawny kłamca może nadać swoim 
myślom taką emocjonalną barwę, że niepodejrzewający niczego 
słuchacz znajdzie się całkowicie pod jego wpływem. Człowiek taki 
może nad sobą panować i prezentować się w taki sposób, że będzie 
się wydawać lepszym, innym niż jest w rzeczywistości. Stłumione 
myśli i emocje można w pewnych warunkach rozpoznać za pomo-
cą wykrywacza kłamstw.

CZY WYPOWIADANE SŁOWO JEST OŚWIECONE PRZEZ DUCHA? 

Jeśli wypowiadane słowo nie jest z wnętrza oświecone przez Ducha, 
to pozostaje ono w ciemności i jest źródłem pozorów. Dlatego czło-
wiek ma do dyspozycji inny instrument, również posiadający zdol-
ność mówienia i słyszenia – jest nim dusza. Istnieje wiele opisów 
ludzkiej i zwierzęcej naturalnej duszy. Kiedy jednak różokrzyżowcy 
mówią o „Nowej Duszy człowieka”, to nie mają na myśli duszy zwie-
rzęcej, lecz nieśmiertelną Duszę posiadającą swe pierwotne zdol-
ności. Stwórca ofiarował człowiekowi duszę, lecz obecnie pozostaje 
ona jedynie iskrą pierwotnej Duszy. Musi się ona dopiero przebudzić, 
aby mogła służyć jako pośrednik pomiędzy pierwotnym polem ży-
cia a dialektyczną osobowością. Wtedy Dusza znów będzie mogła 
usłyszeć swojego Stwórcę i wyrażać Jego mądrość.
Niemniej jednak aby tak się stało, musi ona najpierw odzyskać wol-
ność. Dusza jest boskim przeciwieństwem „ja”, które jest obecnie 
pogrążone w materii i odcięte od świadomości Duszy. Oto dlaczego 
osobowość „ja” nie może zrozumieć Świętego Języka. Jeśli jednak 
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Pentagram numer 72 
Temat numeru: Słowo 
Tytuły artykułów:

1. Na początku było Słowo.
2. Niewłaściwe słowo.
3. Jaka sieć kontroluje Twoje życie?
4. Psychologia muzyki.
5. Bach – „piąty ewangelista”.
6. Cud mowy.
7. Woda, myśli i słowa.
8. Środki masowego przekazu – wielka imitacja.
9. Nauka Powszechna czy Biblia?

10. Niech stanie się Światłość! I stała się Światłość.

Boska Dusza odzyska swą wolność, przepaść między człowiekiem a Bo-
giem będzie mogła zostać pokonana. Wtedy Słowo Stwórcy nie tylko 
będzie wyrażać swoje przesłanie, lecz będzie miało także uwalniające 
i odnawiające, ożywiające działanie. Boska Dusza tylko wtedy odzyska 
swą pierwotną chwałę, kiedy „ja” zostanie wyciszone, a wszystkie sa-
moutwierdzajace wpływy oraz więzy zostaną konsekwentnie usunięte. 
Wtedy myśli, uczucia i działania człowieka będą posłuszne głosowi Du-
szy dostrojonej do mądrości Boga. Kłamstwo i pozór staną się niemoż-
liwe.
Jan van Rijckenborgh pisze: „Bóg wypowiada Słowo, które jest mądro-
ścią i miłością. Święty Język wnika do Duszy człowieka, do roży jego ser-
ca jako siła i zrozumiałe dla niej słowo. Stamtąd pobudza nowo naro-
dzoną Duszę, wszystkie subtelnomaterialne fluidy oraz oczyszczone „ja” 
człowieka i używa ciała, organów mowy, aby wyrazić to, czego Dusza 
doświadczyła.” 

Tablica porównująca 22 alfabety, księga Oera Linda



Ewangelia Ery Wodnika Jezusa Chrystusa powsta-
wała podczas wczesnych godzin porannych, pomię-
dzy drugą a szóstą, w absolutnie „cichych godzinach”. 
Levi przygotowywał się do tego wydarzenia przez 
czterdzieści lat, spędzając dany mu czas na studiach 
i cichej medytacji, by ostatecznie dotrzeć do ducho-
wej świadomości, która pozwoliła mu na wchodzenie 
do sfery eterycznej, tyle razy, ile było to konieczne, 
dla dostarczenia nam doskonałej kopii Ewangelii Ery 
Wodnika Jezusa Chrystusa. Przez wiele miesięcy 
przepisywał on wydarzenia, których był świadkiem, 
zapisane w „Kronice Boga”. Zamieszczony na karcie 
tytułowej książki zwrot: „z Kroniki Akaśi spisał Levi”, 
jasno świadczy o tym, że nie chciał on uchodzić za jej 
autora, ale pragnął, aby każdy przyjął przesłanie tej 
Ewangelii, nie bacząc na osobę posłańca. 
Ewangelia zawiera opis nieznanych lat z życia Jezu-
sa i jego podróży do Indii, Tybetu, Persji, Asyrii, Grecji 
oraz pobytu w Egipcie.
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Pentagram numer 110 
Temat numeru:  
Misteria Orfeusza i Dionizosa
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