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Co nowego w LOGONie?

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.

Przezwyciężenie czasu i przestrzeni

kim życiu nie pojawiają się bez poprzedzających je przyczyn. W ten właśnie
sposób przejawia się i oddziałuje na żyjącego dzisiaj człowieka czas z jego
głębokiej przeszłości.
Te rachunki przeszłości człowiek musi wyrównywać, działając z aktualnych,
chwilowych pobudek i próbując zrozumieć swój los. To wyrównywanie jest
jednak zazwyczaj niedoskonałe. Jakże mało ludzi pojmuje tę zależność. Jak
mało ludzi wie, czy też choćby przeczuwa, dlaczego znajduje się w tym świecie. Kto wie, dlaczego został mu przedstawiony taki czy inny rachunek losu,
dlaczego właśnie on musi przetrwać to nieszczęście czy tamto doświadczenie?
Kto jasno rozpoznaje, dlaczego żyje akurat w tych warunkach a nie innych?
Człowiek nieustannie – poprzez swoje reakcje – wywiera wpływ na wydarzenia, tworzy nowe przyczyny i powikłania, i w ten sposób pozostaje zawieszony w sieci czasu. Jego dusza jest skierowana na materię i dlatego jego
myślenie, uczucie i działania są niedoskonałe.
Ta niedoskonałość i brak wiedzy o tym, dlaczego żyje, przejawia się w codziennym, zupełnie osobliwym stosunku człowieka do czasu. Jest to postawa rozszczepiona i dwoista. Z jednej strony człowiek liczy się z czasem i jego
zmiennością, wie, że czas jego życia jest ograniczony. Z drugiej jednak strony
szaleje w człowieku nieświadome pragnienie, z powodu którego zachowuje
się tak, jak gdyby to, co ma albo czego oczekuje, było stałe, zawsze i na wieki. Usiłuje osiągnąć coś, co nigdy nie zmieni się: szczęście, pokój, harmonię
i bezpieczeństwo.
Przez to nieświadome i niezrozumiałe pragnienie i w odpowiedzi na nie, świat
czasu i przestrzeni staje się dla człowieka miejscem złudzeń i iluzji. Wszystko
tutaj jest zmienne i przez to uzależnione, ponieważ wszystko, co istnieje jest
poddane nieustającemu krążeniu. Dlatego też życie w czasie jest nieustającym wirowaniem pomiędzy sprzecznościami, między wojną a pokojem, dobrem a złem, wolnością i niewolą, miłością i nienawiścią. Jedno zmienia się
stale w drugie. Jeden biegun staje się biegunem przeciwnym i bez tego drugiego bieguna nie mógłby istnieć.
Człowiek posiada w swym wnętrzu gorące pragnienie doskonałości, brak mu
jednak wiedzy o tym życiu i z tego powodu rodzi się wiele złudzeń. Stale
pojawiają się sytuacje, które wydają się być absolutne i prawdziwe, wyłaniają się cele, których realizacja obiecuje szczęście i pokój, harmonię i bezpieczeństwo. Kiedy jednak człowiek pozornie osiągnie te cele, okazują się one
złudzeniem, fatamorganą. Wtedy ten – wydawało się – tak pewny cel, znika
sprzed jego oczu.
W tym doczesnym życiu nie ma niczego prawdziwego, to znaczy nie ma niczego absolutnego. Treść życia człowieka okazuje się zawsze ułudą. Wszelkie

Czy jest coś innego nad czym człowiek zastanawiałby się równie mało jak
nad pojęciem czasu? Bardzo rzadko rozmyśla się nad tym, czym jest czas,
jakie są jego skutki i dlaczego żyjemy w czasie. Człowiek albo ma czas, albo
go nie ma. Nic innego co wiąże się z czasem, raczej nie leży w zasięgu jego
zainteresowań.
Co to jest czas? Czy jest nierzeczywistością, iluzją? Czy to człowiek wynalazł
czas?
Izaak Newton, angielski przyrodnik siedemnastego wieku, tak definiuje poję
cie czasu: Czas jest czymś stale płynącym. Jest niezależny od zewnętrznych
przedmiotów.
Newton chce przez to powiedzieć, że czas jest opanowującym wszystko, niezależnym czynnikiem, wskazującym zawsze tylko jeden kierunek. Czas jest
nieodwracalny, nie można mu umknąć. Wszystko w świecie materii, w świecie widzialnym czy też niewidzialnym, jest mu podległe. Czas więc nie jest
wynalazkiem człowieka. Jest prawem ziemskiej natury. W wieloraki sposób
porządkuje całe życie ziemskie, dzień i noc, miesiące, pory roku, lata.
Z historii wiemy, że człowiek już bardzo dawno znał wpływ rytmów konstelacji gwiezdnych na swoje życie. Przychodzenie i odchodzenie, stawanie się
i przemijanie jest zależne od tych wpływów. W czasie nie ma niczego stałego.
Wszystko jest zmienne i przemijające.
Ale czas da się odczytać nie tylko z ruchu ciał niebieskich, dni, nocy, miesięcy i lat. Czas jest także bezpośrednio związany z ludzkim ciałem. Wyraża się
on w rytmach i fizjologicznych procesach krążenia krwi i czynności serca, w
oddechu i przemianie materii. Fizyczne ciało ludzkie z dnia dzisiejszego nie
jest już tym ciałem z wczoraj. Procesy przemiany materii zmieniły je, stało
się ono starsze. Ząb czasu nadgryzł jego żywotność. Moment śmierci zbliża
się nieubłaganie. Czas więc jest bezpośrednio związany z tym, co nazywamy
„życiem”.
Ale z czasem zmienia się nie tylko materia człowieka, lecz także jego dusza.
Dzisiejsze „ja–jestem” nie jest tym samym „ja–jestem” z wczoraj. Ono też jest
poddane swemu losowi. Poznanie i doświadczenie człowieka wywiera na
niego wielki wpływ. Los człowieka, jego charakter i jego aktualne predyspozycje, są jak rachunki z dawnych czasów, które mu dzisiaj wystawiono. Wydarzenia dnia dzisiejszego nie mogłyby zaistnieć bez wydarzeń z dnia poprzedniego, i podobnie też jakiekolwiek wydarzenia życiowe w jednym ludz-
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dążenia i zamiary człowieka zostaną zawsze rozbite i zdruzgotane przez czas
i przestrzeń.
Żyć w czasie oznacza być podległym losowi, prawu przyczyny i skut
ku. Żyć w czasie znaczy więc być poddanym zmienności, chorobie, sta
rości i śmierci. Żyć w czasie, to znaczy także żyć w niewiedzy, której skut
kami są ułuda i rozczarowanie. Dlaczego więc człowiek żyje w czasie
i przestrzeni, skoro ostatecznie przeznaczona jest mu śmierć?
Czy człowiek jest tylko kaprysem natury? Czy zostaje tylko wrzucony w czas,
poddany wpływom ciał niebieskich, ssącemu działaniu materii i ułudzie sił
lucyferycznych po to tylko, aby wkrótce zostać unicestwionym? Czy żyje on

Wszyscy boscy wysłannicy, wszyscy wielcy nauczyciele ludzkości zawsze mó
wili o tym świecie boskiego bytu. Przez wszystkie czasy oznajmiali oni ludz
kości jego istnienie. Tak mówił na przykład Budda o Nirwanie, Lao Tse o Tao,
a Jezus Chrystus oznajmiał Królestwo Boga, które nie jest z tego świata,
z tego ziemskiego świata, a ciało i krew nigdy go nie osiągną.
Nie powinniśmy też popełniać błędu, oczekując tego boskiego bytu w sferze
odbić, wielokrotnie zwracano nam uwagę na wielką różnicę między ziem
skim światem czasu i przestrzeni a ponadczasowym światem boskiego bytu.
Sfera odbić również poddana jest panowaniu czasu i przestrzeni. Także tam
znana jest ułuda i rozczarowanie, bywa nawet, że przejawiają się one tam

w tym przemijającym świecie bez podstawy, bez celu? Czy człowiek musi żyć
w czasie, czy może go przezwyciężyć? Czy istnieje inne życie, życie bez czasu,
bez zmienności i bez śmierci? Tak, taki świat i takie życie istnieje! To jest boski
świat! To jest prawdziwe życie!
Ten boski świat jest światem rzeczywistego bytu człowieka. To jest świat,
w którym ciągle żyje prawdziwy człowiek i z którego kiedyś część ludzkiej fali
życiowej odseparowała się samowolnie, szukając własnego szczęścia.

jeszcze mocniej niż w tym świecie. Ale boscy posłannicy i nauczyciele ludz
kości nie tylko mówili o boskim świecie, ale także wzywali człowieka, który
mógł to pojąć, aby ruszył w drogę, przygotowywali go do tego i wskazywali
mu kierunek.
Długi łańcuch zabiegów i pomocy towarzyszył ludzkości od długiego cza
su. Teraz, ponieważ na skutek wielokrotnych gorzkich doświadczeń, części
ludzkości zostały już otwarte oczy i serca, człowiek zaczyna pojmować
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ten rozwój pozwala osiągnąć prawdziwy byt człowieczy. Dopiero on uwalnia
od sprzeczności w naturze dzisiejszego stanu ludzkości.
Potrzeba było długich milionów lat rozwoju i doświadczeń w cza
sie
i przestrzeni, zanim człowiek dotarł do stanu bytu, w którym dzięki twórczej
inteligencji może ten wymóg pojąć a także przeprowadzić. Teraz dopiero
upadły boski człowiek może być uwolniony z czasu i przestrzeni i ponownie
może zostać urzeczywistniony przez ziemską duszę, przez jej współpracę
i ofiarę.
Dla urzeczywistnienia człowieka stoi do jego dyspozycji potężna siła i pomoc.
Jest ona obecna wszędzie w czasie i przestrzeni. To jest Siła Chrystusowa,
bez której nic, absolutnie nic, nie możemy zdziałać.
W ten sposób, po długim, długim marszu w czasie i przestrzeni, „człowiek-ja”
stał się świadomym i odkrył, że Chrystus jest ścieżką i przebiegiem ofiary,
którą człowiek musi przejść sam i zrozumieć, że jest to jedyna możliwość,
aby system człowieczy wyprowadzić z czasu do dawnej wspaniałości. To jest
tak często cytowanie powiedzenie: Niech dzieje się Twoja, a nie moja wola.
Oby i kandydat zrozumiał ten niezbędny krok „człowieka-ja” i jego ofiarę
w Chrystusie, i w ten sposób wreszcie przezwyciężył samego siebie oraz
czas i przestrzeń.

dlaczego żyje i jaki naprawdę cel może mieć to ziemskie życie. Wówczas naprzeciw niego wychodzi żądanie: Sprzedaj wszystko co masz, potem przyjdź
i naśladuj mnie.
Tutaj nie chodzi o zwykłą sprzedaż dóbr materialnych. To byłoby za proste
i nie trafiłoby w sedno tego żądania, ponieważ w dalszym ciągu istniałoby
ziemskie pożądanie. Nie! Tu chodzi o samoofiarowanie ziemskiej duszy i jej
wszystkich nadziei i pożądań, duszy, która każe człowiekowi kierować się na
sprawy materialne i coraz bardziej oddalać się od tego, co boskie.
Właściwe i inteligentnie rozumiane samoofiarowanie duszy tej natury jest
podstawą dla narodzenia się nieśmiertelnej duszy. To jest ofiara, która musi
być złożona iskrze Ducha, aby ta mogła rozwijać się i znowu stać się duszą
nieśmiertelną. Iskra Ducha jest tym ostatnim, tym jedynym, co jeszcze pozostało z pierwotnego boskiego życia w dzisiejszym ludzkim systemie. Jednakże ten praatom minionej boskiej wspaniałości praktycznie przestał działać.
Nie może on już działać pobudzająco i ukierunkowująco, ponieważ dzisiejszy
„człowiek-ja” uważa siebie samego za ostateczny cel boskiego tworzenia i nie
godzi się na nic innego.
Powrót do boskiego pola życiowego wymaga przezwyciężenia tego egocentrycznego stanu bytu. Egocentryczne „ja”, ziemska dusza, musi stopniowo stawać się mniejsza i musi ostatecznie zostać rozwiązana. Jednocześnie musi narodzić się prawdziwa dusza, dusza Chrystusowa
i całkowicie rozwinąć się tak, żeby na koniec mogło zostać na nowo przeprowadzone połączenie z Duchem. Wtedy ponownie człowiek z odrodzoną
duszą zwiąże się z Duchem, wtedy zostanie ponownie narodzony boski człowiek.
To żądanie świadomego samoofiarowania się jest zasadniczym wymogiem rzeczywistego chrześcijaństwa. Natomiast coroczne, pełne głębokiej czci, zewnętrzne rozpamiętywanie przebiegu ofiary Jezusa jest zupełnie bezsensowne, ponieważ usypia wewnętrzne pragnienie w człowieku.
To on sam musi w sobie dokonać tej ofiary. To jest właśnie naśladowanie
Chrystusa. Nie może być ono wypełnione teoretycznie albo tylko celebrowane. Chrystusowy stan bytu może dopiero wtedy ponownie objawić się
w człowieku, kiedy to „ja” będzie całkowicie przezwyciężone i zaniknie.
Dlatego mówi się: „Kto sam siebie zwycięży, jest większy aniżeli ten, który
zdobył miasto”. To „ja” nie może nigdy stać się Chrystusem ani też korzystać
z Chrystusowych dobrodziejstw. Ten, kto sądzi inaczej, zobaczy znowu przed
sobą fatamorganę, nieuchronnie musi nastąpić rozczarowanie.
Samoofiarowanie się, poświęcenie „duszy – ja” dla „duszy – Chrystusowej”
nie jest żadną niemożliwością. To nie jest ewolucja przeciwko ludzkiemu
rodzajowi. To nie jest żądanie mniej życiowo zaradnej duszy. Właśnie dopiero
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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.
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