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Biuletyn jest elektronicznym informatorem Lectorium Rosi-
crucianum, Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża. 
Adresowany jest on do ludzi poszukujących głębszego 
zrozumienia samych siebie, naszego miejsca we Wsze-
chobjawieniu 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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  Pytanie książek i gwiazd?

Byłem poszukującym i wciąż nim jestem,
lecz przestałem pytać gwiazd i książek.

Zacząłem słuchać mądrości mojej własnej duszy.
- Rumi

Od niepamiętnych czasów, w ludziach obecne jest pewne poczucie braku, niedoskonałości, 
niepełności. Być może płynie ono z obserwacji siebie i swojego funkcjonowania w świecie, 
doświadczania błędów, które się popełnia i ich konsekwencji. Być może płynie ono też z ja-
kiegoś głęboko w nas wpisanego przeświadczenia, że człowiek może osiągnąć doskonałość, 
być nieskazitelny.

Z tych dwóch czynników bierze się nasze dążenie do naprawiania siebie, do intensywnego 
ulepszania swojej osoby według obecnego w nas wyobrażenia o tym, kim jest człowiek do-
skonały. Wyobrażenie to może pochodzić z wnętrza lub być rezultatem wzorców narzuco-
nych z zewnątrz. To ostatnie zjawisko odnosi się w dużej mierze do korekty naszego wyglądu 
zewnętrznego, a także do wzorców zachowania lansowanych przez media. Bywa, że nie zwra-
camy uwagi na to, czy te zewnętrzne kanony współgrają z naszą wewnętrzną prawdą. Nie 
jesteśmy bowiem nauczeni wsłuchiwać się w siebie i szanować wiedzę, która napływa do nas 
z Ciszy. Gdy staramy się uformować siebie na siłę, przypominamy siostry Kopciuszka - „przy-
cinamy” siebie, byle tylko wpasować się w pożądany szablon. Staramy się sprostać oczekiwa-
niom ego, nierealistycznym żądaniom, wynikającym z braku szacunku.

Jedną z najtrudniejszych rzeczy dla nas jest akceptacja tego, co jest, zgoda na to, co jest. Zgo-
da na siebie: na swój wygląd i obecny poziom świadomości oraz na to, co dzieje się w chwi-
li obecnej. Z braku zgody płynie niepokój, nerwowość, poczucie, że ciągle musimy dokądś 
biec, coś ulepszać i coś osiągać, czegoś się uczyć, nabywać, gromadzić. W rezultacie jesteśmy  
w wiecznej pogoni za wyimaginowanym ideałem i zaniedbujemy to, co jest teraz, oraz tego, 
kto jest teraz. Obecnego siebie, swoje obecne ciało, swoje obecne rozumienie, swoje obecne 
odczuwanie. Jest to wielka pułapka, w którą schwytał nas nasz umysł. To tak, jakbyśmy nie da-
wali miłości i uwagi nowonarodzonemu dziecku, mówiąc mu, że pokochamy je jak dorośnie. 
Rezultatem jest wielkie cierpienie, płynące z energetycznego niedożywienia.

Nauczeni jesteśmy uciekać umysłem od siebie i od chwili obecnej. W przeszłość, w przyszłość, 
w abstrakcyjne rozważania, w rozrywki lub pracę. Nie jesteśmy świadomi ani tego, co „bliższe 
niż ręce i nogi”, czyli Boga, który w nas przemawia, ani dosłownie nie jesteśmy świadomi na-
szych „rąk i nóg”, naszego ciała - tego, co się w nim dzieje, co stara się nam ono zakomuniko-
wać.

Ezoteryczna mądrość głosi, że duch jest życiem, umysł – stwórcą, a ciało rezultatem. Nasze 
ciała są wspaniałym darem i narzędziem na ścieżce samopoznania. Wsłuchując się w swoje 
ciało, wczuwając się w nie, kontaktując się z tymi częściami w nas, które są ściśnięte, przyblo-
kowane, bolesne, możemy rozpoznać, w jakich aspektach nasz umysł oddalił się od ducha, 
tworząc fałsz, iluzję, a tym samym cierpienie. Niedomaganie danej części ciała jest obrazem 
zniekształcenia odpowiadającej jej symbolicznie prawdy ducha. Nie jest to jednak powód, by 
siebie potępiać, lecz sygnał od ciała, by rozpuścić fałsz, rozpoznać prawdę i siebie pokochać. 

Wszelki brak akceptacji jest cierpieniem. Żeby dostroić się do doskonałości, nie potrzebujemy 
„tresować” siebie, łajać i strofować. Nie potrzebujemy nabywać mądrości z zewnątrz, technik 
z zewnątrz, zmuszać się i kontrolować. Potrzebujemy słuchać mądrości swojego serca, mądrości 



chwili obecnej i mądrości swojego ciała. Potrzebujemy ciszy, a nie gotowych formuł. Recep-
tywności zamiast narzucania. 

Dlatego Lao Tzu powiedział:

Ci, którzy poszukują wiedzy, gromadzą coś każdego dnia.

Ci, którzy poszukują Drogi, pozbywają się czegoś każdego dnia.[1]

Wszelkie techniki pracy nad sobą wymyślone przez innych ludzi są ich własnym bogactwem. 
Możemy się nimi oczywiście inspirować, jednak powinniśmy bardzo uważać, żeby było to 
zgodne z naszą wewnętrzną prawdą. Bywa bowiem, że naśladujemy kogoś, imitujemy go, 
jego metody, i nie widzimy, że imitacja ta jest cieniem, odbiciem, kopią - zamiast być żywą 
prawdą chwili obecnej. Wszelkie naśladownictwo, powtarzanie wyuczonych technik w pracy 
nad sobą jest zagłuszaniem mądrości swojego serca, żywej mądrości Teraz. Wszelkie świa-
topoglądy są próbą wtłoczenia niewyrażalnej Prawdy w ramy teorii. Eckhart Tolle w swoich 
wykładach zwraca często uwagę na to, że w momencie, gdy np. widzimy albo słyszymy ptaka 
i nasz umysł od razu rozpoznaje, że to kos lub słowik, zadowalamy się tym i zamykamy na 
wielowymiarowość, głębię i prawdę tej istoty oraz tego, co się dzieje w chwili obecnej. Zado-
walamy się etykietami, zamiast smakować rzeczywistość.

Tym, nad czym potrzebujemy pracować, jest przyjmowanie chwili obecnej bez sprzeciwu, 
obserwacja głębszej mądrości, która wyłania się z każdego doświadczenia. Jest to „pozbywa-
nie się czegoś każdego dnia”, by stać się pustym, wolnym od uprzedzeń. Wielką pomocą jest 
tu nasze ciało. Wczuwanie się w jego świętość i mądrość. Wczuwanie się w miejsca bolesne, 
w których odczuwamy dyskomfort, i obdarzanie ich świadomością, uwagą, otulanie miłością. 
Nie potrzeba tu żadnych technik i komend. Nasza wewnętrzna mądrość będzie naszym prze-
wodnikiem. Nasze serce, jego zdolność odczuwania łączy nas z duchem, a duch jest inspiracją 
dla umysłu. Gdy podążamy za tym prowadzeniem, stajemy się pełni i doskonali na obraz i po-
dobieństwo Boga, a nie na obraz doskonałości, wymyślony przez egotyczny umysł. Kluczem 
jest umiejętność słuchania mądrości serca, mądrości ciała, mądrości chwili obecnej i obdarza-
nie wszystkiego szacunkiem, uwagą i akceptacją, jednym słowem - Miłością.

[1] Tao Te Ching, rozdział 48

Tekst: Emilia Wróblewska-Ćwiek,  www.LOGON.media.pl,     liustracje www.pixabay.com 



Montréalp de Sos Zamek Graala

Montréalp de Sos Zamek Graala – to materialny 
ślad metafizycznej wędrówki do Dobrego Końca.
Antonin Gadal, niestrudzony badacz kataryzmu 
pirenejskiego i krzewiciel duchowego, gnostycz-
nego dziedzictwa średniowiecznej Oksytanii, 
odsuwając na bok linię czasu, zabiera czytelni-
ka w dwuwymiarową podróż po ojczyźnie Gra-
ala. Tajemnice Oksytanii odżywają raz jeszcze  
w sercu wędrowca, który wspinając się na zam-
kowe wzgórze Montréalp de Sos podąża śladem 
średniowiecznego rycerza bez skazy, aby wraz  
z nim pojąć i przeżyć w teraźniejszości odwiecz-
ne Misterium Graala.  

.

Instytut Rozekruis Pers

Nowości wydawnicze

ISBN 978-83-61205-18-0
Liczba stron: 96 

   Oprawa miękka

www.rozekruispers.pl

LOGON numer 1
Temat numeru: My w świecie - światy w nas
 Liczba stron: 32



 
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, codzien-
ne radości i problemy.

LOGON, jakby ze szczytu góry, rzuca nowe spojrzenie na rozwój człowie-
ka oraz przemianę społeczeństwa w XXI wieku, co jest widoczne w religii, 
sztuce i nauce.

LOGON zwraca się do ludzi, którzy szukają sensu życia.

https://www.logon.media/pl/
https://www.logon.media/pl/witamy-na-stronie-czasopisma-logon
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https://www.logon.media/pl/witamy-na-stronie-czasopisma-logon


 
Różokrzyż Polska w Internecie 

WWW

1 Lectorium Rosicrucianum Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża www.rozokrzyz.pl

2 Instytut Rozekruis Pers www.rozekruispers.eu

3 Czasopismo Pentagram www.czasopismopentagram.pl

4 Czasopismo LOGON www.logon.media/pl/

Facebook

5 Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża Polska www.facebook.com/rozokrzyz

6 Fundacja Różokrzyża www.facebook.com/FundacjaRozokrzyza 

7 Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża Centrum Katowickie www.facebook.com/LRKatowice

8 Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża Centrum Koszalińskie www.facebook.com/RozokrzyzKoszalin

9 Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża Centrum Krakowskie www.facebook.com/Miedzynarodowa-Szkola-Zlotego-Rozokrzyza-Centrum-
Krakowskie-202344413548894

10 Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża Centrum Warszawskie www.facebook.com/Lectorium.Rosicrucianum.Warszawa

11 Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża Centrum Wrocławskie www.facebook.com/Rozokrzyz.Wroclaw

12 Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża - Łódź www.facebook.com/Lectorium.Rosicrucianum.Lodz

13 Kurs internetowy- Lectorium Rosicrucianum www.facebook.com/Kurs-internetowy-Lectorium-Rosicrucianum-806176259482724

14 Era Wodnika www.facebook.com/EraWodnika

15 Era Wodnika - Forum Poszukujących www.facebook.com/groups/erawodnika

16 Krakowska Kawiarnia Gnostyczna www.facebook.com/KrakowskaKawiarniaGnostyczna

17 Instytut Rozekruis Pers www.facebook.com/Instytut-Wydawniczy-Rozekruis-Pers-110938245595349

18 Czasopismo PENTAGRAM www.facebook.com/Czasopismo-PENTAGRAM-265196873617193

YouTube

23 Różokrzyż Polska www.youtube.com/channel/UCHFVhkw72ha0Fb00uac3GNA

24 Lectorium Rosicrucianum Centrum Wrocławskie www.youtube.com/channel/UC37F9d3DIQ7S2yz9G28rBNQ
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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

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

Koszalin

Opole
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