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Adresowany jest on do ludzi poszukujących głębszego
zrozumienia samych siebie, naszego miejsca we Wszechobjawieniu oraz spojrzenia innej strony na zjawiska
zachodzące w otaczającym nas świecie. Prezentowane w
nim treści mają przede wszystkim pomóc nam dostrzec
Światło, które towarzyszy człowiekowi w jego wędrówce
przez świat i nieustannie wzywa go do ścieżki wyzwolenia.
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Ośrodek Konferencyjny „Aurora” w Wieluniu

ODWAŻ SIĘ WIEDZIEĆ
Ludzkie myślenie jest potężnym instrumentem. Ten, kto myśli naprawdę, jest w stanie poznać świat, siebie i swoje boskie pochodzenie, by posiąść myślenie, które prowadzi do wolności.
Myśli są wolne. Większość ludzi w to wierzy, albo chciałaby wierzyć. Waga myślenia jest niepodważalna, ponieważ od czasów Oświecenia ludzi pochłonęło używanie swych umysłów bez pomocy innych. Jak to wyraził Kant: „sapere aude“
czyli „miej odwagę posługiwać się własnym rozumem”. Ponieważ idee ezoterycznej wiedzy zaczynają walczyć o pozycje we wszystkich dziedzinach życia,
próbujemy praktykować pozytywne, zdrowe myślenie. A ci, którzy rozpoznali, że
egoizm jest problemem, również zaczynają więcej myśleć o innych. Znaczy to,
że, obok innych rzeczy, stopniowo stajemy się świadomi potęgi myślenia.

Jakie znaczenie ma myślenie w świetle Powszechnej Nauki? Jest ono instrumentem pierwotnej ludzkiej istoty, dzięki któremu pojmujemy ideę nieśmiertelności. Myśląc, ludzka istota powinna stopniowo zyskiwać wgląd w Boga, naturę
i samą siebie, powinna stopniowo pojmować potężną matrycę, pierwotną ideę,
leżącą u podstaw stworzenia i swoje istnienie, powinna również w tym samym
stopniu stać się współbudowniczym i współtwórcą w boskiej naturze. Człowiecze, poznaj samego siebie, motto, które musiał przeczytać każdy przestępujący
próg świątyni Apollina w Delfach, w starożytnej Grecji, nawołuje nas do samopoznania. Słowa te znaczą również: Ten, kto poznał samego siebie, poznał też
cały Wszechświat. Dlatego dotyczą one nie tylko wiedzy o materialnym świecie,
ale również rozpoznania esencji duszy i Ducha. Przykazują rozpoznanie siebie
jako istoty pochodzącej z upadłego świata, ale również uświadomienia sobie
potencjału ludzkiej istoty. Gdyby człowiek poznał wyższe aspekty swego systemu, mógłby swobodnie się na nich skoncentrować.

uwierzyli, ale zadał sobie również trud, by go zrozumieli, by prawdziwie chcieli za nim kroczyć. Zaczyna się od wiary, ale, jak to Pieśń nad pieśniami mówi
o miłości: Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale potem twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale potem poznam tak,
jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich
największa jest miłość.
Wiara dotyka w sercu. Nadzieja jest początkiem nowego myślenia, nowej świadomości, która widzi dobre zakończenie ścieżki i umożliwia poddanie się wewnętrznemu Chrystusowi. Natomiast miłość jest zjednoczeniem z Nim. Jednak
naturą naszej egzystencji jest to, że władza przeciwstawiała się i wciąż przeciwstawia się tej ścieżce wolnego myślenia. Wolne myślenie prowadzi do uświadomienia sobie, czym jest nieśmiertelna ludzka istota i do uwolnienia się od
wszelkich więzów materii. Katarzy, działający pod koniec średniowiecza na terenie Okcytanii, stworzyli czystą atmosferę, w której ich uczniowie intuicyjnie
pojmowali narodziny nowej duszy i mogli tego doświadczać w samooddaniu.
Jądrem ich nauki było zanurzenie się w nowych silach, z których narodzić się
miała nowa świadomość, poprzez którą mógł się wyrażać człowiek-dusza. Ponieważ nie można było wpłynąć na katarów, stworzona przez nich atmosfera
czystości i wolności została zniszczona przez Inkwizycję.

Ślady wolnego myślenia

Kolektywne myślenie

Oznaki wolnomyślicielstwa obecne były zawsze w historii ludzkości. Wszystkie
gnostyczne braterstwa skupiały się na pojęciu wyższej rzeczywistości. Na początku naszej ery chrześcijaństwo umożliwiło ludzkości realizowanie rozwoju
nowej duszy poprzez uwolnienie myślenia. Chrystus nie tylko chciał, by ludzie

Kolektywne myślenie wywołuje również silny opór wobec wolności indywidualnego myślenia. Kolektywne myślenie otacza wszystkich ludzi i żyje z ich myśli.
Jest czasoprzestrzennym, otaczającym świat polem siły, całkowicie niezdolnym
do asymilowania myśli z wieczności. Jak pokazuje historia, zawsze sprzeciwia się

Znaczenie nyślenia
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ono nowym, nawet ziemskim ideom. Nowe idee są zwalczane dotąd, aż staną
się własnością wszystkich i częścią myślenia kolektywnego, aż zostaną uznane
za oczywiste. W odniesieniu do naszych wyobrażeń o wieczności oznacza to, że
zawsze tylko ułamek rzeczywistych idei przenika tak dalece, że mogą się one
stać ogólną własnością. Niemniej jednak to, co jest ogólnie akceptowane, zawsze stanowi całość z czasoprzestrzenną rzeczywistością. Chrześcijańskie święta, takie jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, mają swoje głębokie źródło i mogą
być rozumiane na wielu poziomach, o których większość ludzi już zapomniała.
Dogmaty i ideologie
Dwudziesty wiek obfitował w dogmaty i ideologie. Socjalizm, komunizm, kapitalizm i fundamentalistyczne wykładnie światowych religii urzekły niezliczoną
ilość ludzi. Systemy te jeszcze nie całkiem zniknęły ze światowej sceny, lecz ich
oddziaływanie zdaje się zmniejszać. Czy jednak koniec tych ideologii oznacza
oczyszczenie drogi dla nowego myślenia? Na zachodniej półkuli pozornie mniej
przeszkód stoi na drodze wolnego myślenia, ale zamiast nałożonego przez władze, przymusowego, sformalizowanego myślenia, używa się teraz subtelniejszych metod. Tak jak w przeszłości propaganda stymulowała negatywne myślenie, tak teraz reklama podsyca u ludzi żądze i chęć posiadania. Są to powszechne
zjawiska w świecie dwubiegunowym, w którym zawsze istnieje zarówno przyjaciel jak i wróg, przyciąganie i odpychanie. Ten natomiast , kto chce przeniknąć do
nowego, wolnego myślenia, powinien spróbować pozostawić te więzy za sobą.
Ezoteryczne myślenie
Nie tylko psychologowie doszli do wniosku, że myślenie determinuje nasz odbiór świata i nasze dobre samopoczucie. Również ezoterycy lepiej rozumieją
jego znaczenie. Kiedy myślimy, astralne ciało rozświetla się, stymuluje nasze
pragnienia, wywołując odpowiednią koncentrację żywotnych sił, a co za tym
idzie, aktywność. Na bazie wglądu wywołuje się pragnienie myślenia o sobie jako o zdrowym. Ludzie starają się odciąć od starych schematów myślenia
i negatywnych postaw w odniesieniu do swoich oczekiwań. Próbuje się przełamać stale powtarzające się cykle negatywnych doświadczeń. W tym kontekście
jednakże często pomija się fakt, ze nasze świadome myśli to tylko czubek góry
lodowej. Podświadomość również kontroluje nasza istotę. I to samo dotyczy tak
zwanego pozytywnego myślenia: absolutnie jesteśmy w stanie myśleć i pragnąć
pozytywnych rzeczy. Lecz któż zna swoje głębsze pokłady, wywołane przez to
pozytywne myślenie? I kto wie, jakie negatywne konsekwencje dla innych wywołuje to, co jest pozytywne dla niego? Nasze myślenie nie tylko wprawia nas
w ruch. Nasze myśli przemierzają całe nasze życiowe pole, szukając odbicia, od-

powiedzi. Nieuchronnie wracają, w swej prawdziwej postaci do tego, kto je wysyła. I często w ogóle nie odpowiadają jego świadomym pragnieniom i myślom.
Odważ się wiedzieć
Z tego powodu uczymy się, że dobro i zło są ze sobą nierozdzielnie połączone tak w nas, jak i w świecie. Ciągle jednakże musimy myśleć, pragnąć i działać.
Doświadczenia wraz ze skutkami dobra, do którego dążymy, w najlepszym razie doprowadziły nas do zdania sobie sprawy z naszych ograniczeń. Odważ się
wiedzieć! Drzwi do uświadomienia sobie swej boskiej istoty stoją otworem dla
każdego, kto codziennie akceptuje tę nową, wewnętrzną wiedzę.
A pojawia się ona, kiedy praprzypomnienie o iskrze Ducha, o prawdziwym „Ja”,
jest aktywne w ludzkiej istocie. Praprzypomnienie prowadzi do samopoznania,
do przeczucia, że ego nie jest prawdziwą esencją człowieka. To przeczucie ucisza serce i głowę, które osiągają zerowy punkt i doświadczają odwrócenia. Ludzka istota zorientowana na „ja”, odczuwająca jego ograniczenia zdemaskowane
przez praprzypomnienie, zaczyna stwarzać przestrzeń dla tego nadchodzącego
Innego. Serce jest znów rozpalone, a głowa oświecona. Nowa dusza narodziła
się, a jej szatą jest nowe, wolne myślenie.
Myślenie to koncentruje się na odbudowie boskiego mikrokosmosu, którego
wyższa świadomość pozwala człowiekowi kroczyć inną ścieżką w tym świecie.
Jest on w stanie przekazać płomień myślenia tym, którzy się nań otworzą.
Artykuł pochodzi z Pentagramu nr 78, liustracje www.poxabay.com

Instytut Rozekruis Pers

Nowości wydawnicze
Ewangelia Ery Wodnika Jezusa Chrystusa
powstawała podczas wczesnych godzin porannych, pomiędzy 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 duchowej 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 Jezusa
i jego podróży do Indii, Tybetu, Persji, Asyrii,
Grecji, oraz pobytu w Egipcie.

www.rozekruispers.pl
ISBN 978-83-61205-06-7
Liczba stron: 808
Oprawa twarda

Pentagram numer 114
Temat numeru:
Misterium odrodzenia duszy człowieka

Co nowego w czasopiśmie LOGON?

Najnowsze artykuły w LOGON,
czasopiśmie online Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża.
LOGON jest dla tych, którzy zadają fundamentalne pytania, dla tych, którzy
czują, że zostali zaatakowani przez coś, co otwiera im oczy i uświadamia,
że musi istnieć coś istotniejszego niż kariera, sympatie i antypatie, codzienne radości i problemy.
LOGON, jakby ze szczytu góry, rzuca nowe spojrzenie na rozwój człowieka oraz przemianę społeczeństwa w XXI wieku, co jest widoczne w religii,
sztuce i nauce.
LOGON zwraca się do ludzi, którzy szukają sensu życia.
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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

