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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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 Niedostatek energii

Uwolnienie się od dualizmu oznacza uwolnienie energii. Energia jest jednym z naj-
większych problemów dzisiejszej ludzkości. Organizuje się na ten temat konferencje, 
opracowuje statystyki. Wiadomo, że brak energii jest sprawą dominującą. Usiłuje się 
podbudować tę wiedzę liczbami. Mówi się: „w ciągu roku wykorzystano tyle i tyle, 
później nie będzie już paliwa i będziemy musieli znaleźć zastępcze źródła energii itd.” 
Są to być może prawidłowe stwierdzenia i prawdziwe troski, dręczące tych, których 
wiecznym zmartwieniem jest przedstawiona problematyka.

Zmęczenie to stan wyczerpania energii. Jeżeli tak wiele mówi się o problemie energii, to jest 
to objaw zmęczenia. W chwili, gdy energii jest pod dostatkiem, o zmęczeniu i o męczeniu się 
nie ma mowy. Wszystko i każdy jest jej pełen , a życie iskrzy się, tętni.
Także człowiek poszukający, ma kłopoty z energią. Nie są one tego samego rodzaju co te,  
o których rozprawia się podczas konferencji naukowych w naszym dualistycznym świecie,  
w dialektyce i o których się dużo się mówi bez konkretnych efektów. U człowieka poszukują-
cego, sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. Popatrzmy na to następująco: wszyscy zrozu-
mieliśmy konieczność przemiany nas samych. W dzisiejszych czasach nie jest trudno rozpo-
znać tę konieczność. Obowiązuje tu następująca zasada: dokonać przemiany, albo – zginąć.
Z procesem przemiany, o którym mówi się w Szkole, sprawa ma się jednak inaczej. Nie musi-
my się zmieniać, aby móc się utwierdzać w tym ziemskim polu. Człowiek poszukujący i uczeń 
zrozumieli, że prawidłowość, która rządzi tym ziemskim polem i jego mieszkańcami nie po-
zostawia absolutnie żadnego wyjścia. Żywią oni następujące przekonanie: „Muszę porzucić  
i opuścić to ziemskie pole, muszę przezwyciężyć prawo ciążenia, które mną włada”.
Ten, kto tak mówi, jest świadom istnienia dwóch pól sił, dwóch światów. Przemawiają w nim 
dwa głosy i są one w stosunku do siebie całkowicie przeciwstawne. Wie on wewnętrznie, kim 
jest i kim musi się stać. Życie w takiej dwoistości jest bardzo męczące, a jego energia się wy-
czerpuje. Obydwa głosy ustawicznie walczą ze sobą. To jest właśnie na Zachodzie powodem 
marnotrawstwa energii. Jak długo istnieje dwoistość pomiędzy rzeczywistością, a tym, co być 
musi, jak długo człowiek usiłuje być czymś innym i kimś innym, natęża się, aby być innym, 
czym lub kim powinien zostać, trwa ten konflikt, który zużywa, marnotrawi energię. Jak długo 
istnieje konflikt pomiędzy tymi przeciwstawnymi biegunami, to człowiek nie ma dostatecznej 

ilości energii, aby dokonać swej przemiany. Radosne posłannictwo, rozprzestrzeniane przez 
każdą gnostyczną Szkołę Duchową brzmi: „Człowieku, poszukiwaczu, ty jesteś tu obcym przy-
byszem! Wracaj do domu! Nie trać już dłużej swej energii na konflikty, które powstały przez 
samorozpoznanie. Skoro dojrzałeś już raz w swym życiu dwoistość pomiędzy światem idei  
a rzeczywistością, to porzuć jeden z tych biegunów. Porzuć albo świat idei albo rzeczywistość”.



W polu dialektyki

Nie tylko idea, lecz także realność mogą, jeśli będą przeżywane z całą energią jaką dysponu-
jemy, przezwyciężać przeszkody, które powstają w nas poprzez wątpliwości i trzymają nas 
z dala od idei lub od realności. Z chwilą, gdy zerwiemy z „dwoistością”, powstanie nadmiar 
energii, który wystarczy, aby zachować dystans w stosunku do pola dwoistości. Obcym przy-
byszem jest każdy, kto nie wykorzystał wszystkich swoich rezerw. W dzisiejszych czasach pole 
dialektyki żąda tak dużo, że wszelka energia zostaje wykorzystana. Obcy przybysz nie mieszka 
już w polu dialektyki.
Człowiek poszukujący i uczeń są świadomymi obcymi przybyszami. Są nim ci, co poświęcili się 
celowi swego pragnienia zbawienia. Czy celem tym jest ideał, czy realność – nie jest istotne. 
Poświęcili się jednemu z tych biegunów, temu całkowicie innemu biegunowi. Wiedzą oni, że 
biegun ten nie posiada swego przeciwieństwa.
Wprawdzie może istnieć odbicie (odzwierciedlenie), które objawia się jako coś przeciwne-
go . Upadkiem człowieka jest więc to, że stale poświęca się i jest posłuszny domniemane-
mu biegunowi przeciwnemu, który jest tylko odbiciem i w ten sposób wkracza w dwoistość.  
A przecież wkroczenie w dualizm to zezwolenie na marnotrawstwo energii. A marnotraw-
stwo energii oznacza tu zrzeczenie się całkowitej przemiany. Uczeń zna przecież opowieść  
o głupich i mądrych dziewicach. Nie jest to żaden kij z fałszywym i prawdziwym końcem. 
Nie! Mądrą dziewicą jest ten, kto posiada w życiu jakiś cel, realność i ideał. Prawdziwe kryte-
rium to: we wszystkim ukierunkować się jednoznacznie, żyć przemijającym wszystko życiem  
i w ten sposób być wchłoniętym w nurt życiowy tak, że dany człowiek nie jest świadomym 
tego, że został w ten nurt życiowy wchłonięty. Rezultatem jest pokój, a w tym pokoju konflikt 
jest wykluczony.
Na tej płaszczyźnie nie można oszukać samego siebie. Jak długo będzie istniał w nas jaki-
kolwiek rodzaj konfliktu, tak długo znajdować się będzie w nas tęsknota za ideałem i nie 
będziemy jeszcze żyli w pełni i całkowicie w tym nurcie życiowym – będziemy żyli jeszcze  
w rozdarciu, a jego wynikiem będzie ogromna utrata energii. Początek ścieżki jest następują-
cy: „porzucić dualizm”. Nikt nie może zrobić tego za nas. Można zapewne mówić o tym, może-
my udowodnić to sobie nawzajem i powiedzieć: to istnieje, możliwości do tego są, ale musimy 
uczynić to sami.
Tak oto brzmi stare chińskie przysłowie: Ścieżki są po to, aby buty mogły po nich chodzić. Nigdy 
jednak one same nie będą dziełem butów.
My również rozprawiamy o tym między sobą i z całą siłą wzajemnie wykrzykujemy do siebie: 
To jest! 
Dlaczego to robimy? Dlatego, że idziemy w tym samym kierunku. Wszyscy jesteśmy w tej 

samej realności, bo jesteśmy świadomi tego Drugiego, tego Drugiego w nas. Jeżeli porzucimy 
dualizm, to dusza będzie żyć, będzie mogła żyć.

 Artykuł pochodzi z Pentagramu nr 105  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

Pentagram numer 116
Temat numeru:
Gnoza jest Światłem i Prawdą



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

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

Koszalin
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