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strona 3 
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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Ludzie marzą o sprawiedliwości, dążą do sprawiedliwości, walczą o sprawie-
dliwość. Szukają swego niejsca w życiu, szukają tego, co im się rzekomo należy, 
tego co im odpowiada i tego czego mogą się domagać. Popychani wewnętznymi 
impulsami, dążą do tego co wydaje im się prawidłowe i słuszne. 

Takie jest nasze życie i taka jest historia ludzkości znaczona mocowaniem się  
i walką o sprawiedliwość oraz połączonym z tym cierpieniem. Czy jednak po tym 
wszystkim znaleźliśmy swoje miej-
sce, czy ludzkość znalazła swoje 
miejsce? Czy możemy z wewnętrz-
nym przekonaniem powiedzieć: 
„Tutaj jest mój prawdziwy dom, to 
tutaj powinienem być’’? Czy ludz-
kość znalazła na tej ziemi sprawie-
dliwość, swoją ludzką sprawiedli-
wość, prawo swej prawdziwej natury?  
Wielu ludzi urządziło się i broni 
swego stanu posiadania i przypa-
dających im „praw” A jednak każ-
dy wie, że majątki, stan posiadania 
i prawa dzielone są w sposób prze-
rażająco nierówny. Sprawiedliwość 
wydaje się wszystkim bardziej od-
legła niż kiedykolwiek przedtem.  
Myślenie o sprawiedliwości, tęsknota 
za nią, impulsy sprawiedliwości mają       
jednak swe źródło, swą realną pod-
stawę. Znajduje się ona w człowieku i 
w kosmosie przez niego zamieszkałym. Sprawiedliwość jest podstawową, nieznisz-
czalną i nienaruszalną zasadą we wszechświecie. Prawdziwa sprawiedliwość po-
chodzi z Ducha, który wszystko stwarza, który wszystko niesie i do którego wszyst-
ko powraca. 

  

Uwięzieni w swoich instynktach

Jednak nasze oczy niewiele z tego widzą, właściwie nic. Żyjemy uwięzieni w natu-
ralnych skłonnościach, które stanowią integralną część formy będącej więzieniem 
duszy. Materia opanowała nas, odciska na nas swą pieczęć i określa potrzeby na-
szego ciała. A osobowość reaguje na to walką, walką o byt.  Nasze wyobrażenia o 
sprawiedliwości sięgają tak daleko, jak pozwala nam na to walka o przetrwanie. 

Świat, w którym żyjemy zmienia się 
w coraz szybszm tępie, a każdy czło-
wiek zmuszony jest dostosować się do 
tego, aby nie pogrążyć sie się w topieli.  
W jaki sposób może zapanować praw 
dziwa sprawiedliwość? Bo przecie spra 
wiedliwość, o której piszemy w tym 
Pentagramie jest podstawową, nieznisz-
czalną, nieporuszoną zasadą wszech-
świata. Czy możliwe jest aby nasza świa-
domość została całkowice oddzielona 
od tego boskiego prawa? Czy możliwe 
jest, że chociaż szukamy sprawiedli-
wości, to podświadomie całą energią 
opieramy się uniwersalnemu prawu? 
Czyż wszyscy poszukujacy nie wiedzą 
w najgłębszym wnętrzu że nasza obecna 
forma egzystencji nie może być trwała 
wobec uniwersalnej sprawiedliwości i że 
jesteśmy powołani do  zupełnie innego 
rodzaju istnienia? Że wiele z tego, cze-

go nie rozumiemy a co wydaje nam się wielce niesprawiedliwe, powinno nas jedy-
nie czynić dojrzałymi do wielkiej Drogi Przemiany, jaka się przed nami otwiera.  
Czy możliwe jest, że wgląd w to, co rzeczywiście sprawiedliwe, wymaga także wglą-
du w plan Boga wobec ludzkości i naszego świata? Że to jest jedyną prawdziwą
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Przez spiot słoneczny człowiek połączony jest z karmanem całego świata jak 
również ze swym własnym karmanem mikrokosmicznym. [...]
Przez siedmiokrotny świecznik w przybytku głowy związani jesteśmy z astral-
nym, ożywiającym polem upadłej ziemi. Staje się jasne, że nikt nie będzie mógł 
wejść do odżywczego astralnego pola Gnozy, że nikt nie będzie mógł w nim 
oddychać, jeżeli nie zostanie zburzony zarówno karman, jak i wszystkie jego 
powiązania.
Światowy karman i siły karmiczne nagromadzone w naszym mikrokosmosie 
określane są mistycznie jako „świat“. Świat musi być przezwyciężony przez wal-
czący kościół-na-ziemi i przez każdego jego uczestnika.
(...) Nasza Ziemia, nasze materialne pole życiowe, jest w rzeczywistości aspek-
tem, zjawiskiem w olbrzymim polu magnetycznym. Nasza planeta posiada 
także magnetyczne pole własnego rodzaju i jakości. To planetarne pole magne-
tyczne jest częścią innych, większych pól magnetycznych, na przykład systemu 
słonecznego, zodiaku itd. Również każdy człowiek, jako mikrokosmos, posiada 
pole magnetyczne. Jako mikrokosmos uczestniczy on jednocześnie w wielu in-
nych polach magnetycznych. My wszyscy na przykład uczestniczymy w magne-
tycznym polu Ziemi, systemu słonecznego i zodiaku. To powiązanie jednakże 
oznacza jednocześnie naszą niewolę. Przy pomocy naszego bieguna północ-
nego, przy pomocy magnetycznego systemu mózgowego przyciągamy zgodne  
z nim siły; za pomocą naszego bieguna południowego, za pomocą splotu krzy-
żowego (plexus sacralis) asymilujemy wszystkie nasze karmiczne powiązania. 
W ten sposób rozwija się nasz los. Ludzkość tworzy w ten sposób jedność, ko-
lektyw magnetycznego powiązania losowego.

Jan van Rijckenborgh,
„Gnoza w aktualnym objawieniu”

 
miarą tego, co słuszne i właściwe? Jezus w Kazaniu na górze (Mat. 5, 20) mówi: 
„Albowiem powiadam Wam: Jeśli sprawiedliwość Wasza nie będzie obfitsza niż 
sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa 
Niebios”. Mówi on o zupełnie nowej postawie życiowej, postawie człowieka, który 
swoje życie usiłuje uczynić zgodnym z uniwersalnym prawem i przez to znajduje 
się na ścieżce stawania się „sprawiedliwym’’.



Instytut Rozekruis Pers

Nowości   wydawnicze
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Ewangelia Ery Wodnika Jezusa Chrystusa 
powstawała podczas wczesnych godzin 
porannych, pomiędzy drugą a szóstą, w 
absolutnie „cichych godzinach”. Levi przy-
gotowywał się do tego wydarzenia przez 
czterdzieści lat, spędzając dany mu czas na 
studiach i cichej medytacji, by ostatecznie 
dotrzeć do duchowej świadomości, któ-
ra pozwoliła mu na wchodzenie do sfery 
eterycznej, tyle razy, ile było to koniecz-
ne, dla dostarczenia nam doskonałej ko-
pii Ewangelii Ery Wodnika Jezusa Chrystusa. 
Przez wiele miesięcy przepisywał on wy-
darzenia, których był świadkiem, zapisane  
w „Kronice Boga”. Zamieszczony na karcie 
tytułowej książki zwrot: „z Kroniki Akaśi spi-
sał 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 za-
wiera opis nieznanych lat z życia Jezusa i 
jego podróży do Indii, Tybetu, Persji, Asyrii, 
Grecji, oraz pobytu w Egipcie.
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  Oprawa twarda

Pentagram numer 111
Temat numeru:
Człowiek i sztuka

www.rozekruispers.pl
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