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PRZEBUDZENIE DUSZY

Ponieważ sen ciała stał się trzeźwością duszy,
zamknięcie oczu prawdziwym widzeniem,
milczenie stało się dla mnie brzemiennością w dobro,
a rozpowszechnianie Słowa – płodnymi czynami zbawienia.

Corpus Hermeticum, Księga I, Pymander, wers 72

W pierwszej księdze hermetycznej zatytułowanej Pymander, w wersie 
72. pojawiają się następujące kwestie: Co Hermes rozumie pod pojęciem „trzeźwości 
duszy”? Gdzie znajduje się opuszczająca śpiące ciało subtelna część osobowości i co 
robi w czasie godzin nocnych, lub też inaczej: co się z nią dzieje?

STRUKTURA LUDZKIEJ ŚWIADOMOŚCI

Kiedy zasypiamy, powstaje podział osobowości i człowiek przenosi się do sfery astral-
nej natury dialektycznej. Subtelna część osobowości opuszcza ciało. Co jednak najczę-
ściej umyka uwadze badaczy, to fakt, że poza podziałem osobowości manifestuje się 
również podział świadomości. Świadomość dialektyczna powstaje poprzez organicz-
ne współdziałanie wszystkich atomów, które w danym momencie tworzą osobowość. 
Przy tym jednocześnie dadzą się wyróżnić cztery stany świadomości: dwa, które należą 
do strony materialnej czyli ciała materialnego i eterycznego oraz dwa subtelniejsze, 
ukryte stany świadomości: świadomość astralna i mentalna. 
Kiedy człowiek przechodzi w stan snu, a subtelniejsza część występuje z osobowości, 
to również świadomość ulega podziałowi. Materialny aspekt osobowości pozostaje 
po stronie materialnej, czasami w stanie ukrycia i nieaktywności, sporadycznie jednak  
w stanie połowicznego działania. To drugie ma miejsce na przykład wtedy, gdy ciało 
w ciągu dnia poddane było ogromnemu stresowi, wielkiemu zdenerwowaniu lub było 
dręczone troskami. Natomiast drugi aspekt świadomości postępuje za ciałami astral-
nym i mentalnym, ponieważ jednak ciało mentalne wszystkich ludzi jest elementar-
nie tylko zorganizowane i bardzo niedoskonałe, to w stanie snu ciała świadomość jest 
praktycznie całkowicie rządzona przez świadomość astralną. 
Dlatego w odniesieniu do współczesnego człowieka można powiedzieć, że jego 
świadomość we śnie jest świadomością astralną. Z tego stwierdzenia wnioskujemy, 
że świadome nocne życie człowieka w żaden sposób nie da się porównać do zwy-

kłego świadomego życia w sferze materialnej, w którym cztery ułożone 
w sobie koncentrycznie jednostki świadomości współdziałają ze sobą  
i wzajemnie się kontrolują. Świadomość nocna jest zatem wyłącznie 
świadomością astralną. Ten, kto wie, co to znaczy, nie padnie już ofiarą 
niezliczonych pomyłek, którym człowiek pod tym względem stale ulega 
i będzie ulegał. 

CHARAKTER SFERY ASTRALNEJ

Sfera astralna naszej planety stała się w obecnym cyklu życiowym  
w znacznym stopniu zanieczyszczona i skomplikowana. Zachowa-
nie ludzkości w naturze dialektycznej  w wysokim stopniu zaśmieca ją 
i komplikuje. Poprzez silnie kształtującą właściwość sfery astralnej, ze 
względu na to, że materia astralna jest niezwykle magnetyczna, my-

śli, pragnienia, uczucia i wola kształtują tam swoje projekcje. Wszystko jest tam złu-
dzeniem, a dla życia gnostycznego jest to absolutnie fatalne. Z chwilą wkroczenia  
w sferę astralną wszystko, co nie odpowiada jej treści, zostaje śpiącemu człowiekowi 
po prostu odebrane, a do tego zostaje on naładowany przez astralną substancję i cha-
rakter tej części sfery, w której przebywa. Dlatego w gnostycznej Ewangelii Pistis Sophii 
mówi się, że Pistis Sophia stale rabowana jest ze swojej siły Światła. Sfera astralna zwy-
kłego życia wypełniona jest nieświętymi siłami, zwanymi eonami, które można opisać 
jako siły natury. Słowo eon oznacza dosłownie bieg czasu, niezmierzoną długość czasu. 
Stąd staje się jasne, czym są eony w połączeniu ze sferą astralną. Są to siły lub wpływy 
astralne, które rozwinęły się i ukształtowały w ciągu bardzo długiego czasu. Stały się 
bardzo potężne i budowane są na przykład z projekcji ludzkich pragnień i myśli,  które 
są tak długo odżywiane, aż w końcu otrzymują w sferze astralnej samodzielne życie. 
Załóżmy, że mamy pewien obraz w pamięci, o którym wciąż na nowo rozmawiamy  
i w ten sposób utrzymujemy go przez lata. Kształtujemy ten obraz w naszych dzieciach 
i wszystkich, którzy podążają wraz z nami. Artyści go rysują, malują i rzeźbią, a poeci 
ubierają w słowa. W ten sposób możemy sobie wyobrazić, jak tworzy się eon w sferze 
astralnej. Eony są niezmiennymi strumieniami ludzkich pragnień i myśli, które są tak 
mocno odżywiane, że w końcu opanowują ludzkość. A ponieważ są stale dokarmiane, 
ciągle przybierają na sile. Okradają z siły Światła każdego gnostycznie ukierunkowane-
go człowieka, który wkracza do sfery astralnej. Przydarza się to co noc niemal każdemu 
uczniowi, gdy tylko udaje się na odpoczynek i zasypia.
 
UCZNIOSTWO

Dla wszystkich, dla których uczniostwo wiele znaczy, wiąże się to z poważnymi konse-
kwencjami, między innymi z logiczną i konieczną potrzebą ucieczki ze sfery astralnej 
zwykłej natury. Kiedy człowiek odkryje, że w czasie pobytu w nocnej sferze doświad-
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cza wyjątkowo nieświętych wpływów tego pola, oczywiste stają się następujące kwe-
stie: jak się od tego uwolnić i jak się chronić przed tymi wpływami? Jest to pierwsza 
konieczność.
Jeśli człowiek stanie się wolny od sfery astralnej zwykłej natury, pojawia się druga ko-
nieczność. Subtelną częścią osobowości musi on podczas snu podążać za innym po-
lem astralnym, do którego zanieczyszczenia i niebezpieczeństwa nie mają dostępu. 
To podstawowe wymogi, których nie można ominąć. Bez ich wypełnienia gnostyczne 
uczniostwo jest tylko iluzją. Tego procesu nie da się jednak wymusić. Spróbujcie przez 
kilka dni, a okaże się, że nie da się wytrwać. Byłaby to walka z perspektywą absolut-
nie pewnej klęski. W związku z tym już wcześniej zauważono, że klucz do ścieżki gno-
stycznej leży w możliwości nadania świadomości astralnej innego kierunku poprzez 
astralnie świadome „ja”.  Do tego konieczne jest przede 
wszystkim wyniesienie astralnej jaźni z systemu wątro-
by i śledziony do serca. Stanie się to jednak wtedy, gdy 
dojrzejecie i uwolnicie się w waszym życiu od materii, 
kiedy odkryjecie, że dla człowieka, który porusza się na 
płaszczyźnie horyzontalnej, nie ma widoków na uwol-
nienie. Wówczas wydźwigniecie fundamentalną astral-
ną jaźń z systemu wątroby i śledziony do serca. 
W systemie wątroby i śledziony, splocie słonecznym, 
egocentryczne „ja” naznacza twardego jak kamień, 
skoncentrowanego na sobie, naturalnego, zaskle-
pionego w materii człowieka, wgryzającego się w nią  
i oczekującego od niej wszystkiego. Ale nawet dla nie-
go prędzej czy później – często jednak dopiero po wie-
lu stanach bytu mikrokosmosu – nadejdzie moment,  
w którym poczuje się on więźniem natury. Wówczas zda 
sobie sprawę, że jego istnienie jest obiegiem bez końca 
i nadziei. Jak długo żyje z systemu wątroby i śledziony, a swoje życie opiera na pewno-
ści siebie i koncentracji na „ja”, uczniostwo w Szkole Duchowej pozostaje bezużytecz-
ne. Tylko ten, który jest zdolny zatrzymać świadomość w sercu, pokona swój podsta-
wowy naturalny instynkt. A wtedy jego astralna Jaźń szuka domu w przybytku serca.  
I dopiero wówczas rozpozna on świat takim, jaki jest on naprawdę. 

PRZEBIJAJĄCA SIĘ SIŁA PRAGNIENIA ZBAWIENIA

Potem pojawia się nowe pragnienie, westchnienie za prawdziwym uwolnieniem 
jego istoty. Moment ten nazywa się w świętym języku „pragnieniem zbawienia”. Do-
piero to pragnienie otwiera serce dla Gnozy i dotyka róży serca. Człowiek dociera 
do bramy całkowicie nowego stanu życia. Pragnienie zbawienia jest wynikiem za-

trzymania astralnej świadomości „ja” w sercu. Miliony ludzi stają przed tą bramą. Mi-
liony ludzi już od długiego czasu tęsknią za prawdziwie uwalniającym życiem. Dzię-
ki swemu nawzajem inspirowanemu pragnieniu zbawienia oni również stworzyli 
eon, który w pismach gnostycznych nazywany jest Trzynastym Eonem. Między nim  
a pełnymi tęsknoty, wzdychającymi ludźmi powstało wzajemne oddziaływanie. Wsku-
tek tego palące pragnienie tych ludzi umacnia się i przenosi się tak, że poczucie i zro-
zumienie tego stanu rozkładu, w którym się znajdują, stale wzrasta. 
Jednak samo pragnienie zbawienia nie wystarcza. Razem z nim astralna jaźń w czasie 
godzin nocnych wchodzi w sferę astralną zanieczyszczonej natury, by powrócić z niej 
rano, okradziona z siły Światła. A rozkład jest większy niż przedtem. 
Dlatego oprócz pragnienia zbawienia konieczne jest również samouświęcenie. Kto na-

prawdę pragnie stać się uświęconym, czyli uzdrowio-
nym, spróbuje wszystkiego, co możliwe i niemożliwe, 
by zbliżyć się do tego uświęcenia. Jest to logiczne. Sil-
ne poczucie własnej skuteczności udowodni wtedy, że 
ogień pragnienia zbawienia prowadzi do oczyszczenia. 
To poczucie własnej skuteczności wychodzi zawsze  
z serca i wpływa na cały stan życia. Dlatego w Szkole 
Różokrzyża tak wiele mówi się o koniecznym oczysz-
czeniu serca. Kto doda samooczyszczenie do pragnie-
nia zbawienia, doświadczy uświęcenia przez narodzi-
ny nowej duszy ze wszystkimi odpowiadającymi temu 
skutkami. 
Niezliczeni wołają o pomoc i proszą o wsparcie dla 
wszystkiego i wszystkich w mechanizmie dialektycz-
nym. Człowiek musi jednak rozpoznać, że aby osią-
gnąć prawdziwe zbawienie, najpierw trzeba zająć się 
samym sobą i całym swoim stanem bytu. Tylko wtedy, 

kiedy pragnienie zbawienia rozwinie się z samouświęcenia, mają miejsce narodziny 
nowej duszy. 
Podsumujmy zatem, co następuje: po pierwsze, kandydat musi wydźwignąć astralne 
„ja” z systemu wątroby i śledziony do serca. Dzięki temu zasadniczo pokona swój natu-
ralny stan. Po drugie, rozwija się pragnienie zbawienia i samoodkrywanie upadłej na-
tury. Po trzecie, staje on przed samoskutecznością, samooczyszczeniem serca i całego 
życia w samooddaniu, co skutkuje narodzinami nowej duszy. 

CZYM JEST NOWA DUSZA?

Narodziny duszy to pierwsze narodziny nowej istoty astralnej. Istota duchowa jest 
najpierw istotą astralną. Natychmiast po urodzeniu komunikuje się z krwią, fluidem 
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nerwowym, wydzielaniem wewnętrznym, a także organami inteligencji. Jak tylko coś  
z nowej istoty duchowej przeniknie do człowieka, jak tylko pojawią się nowe wpły-
wy, powstaje w nim nowa właściwość. Nowa siła krąży w całej jego istocie i oddziału-
je na wszystkie zwykłe zdolności. Rozumiemy więc, że czwartym etapem, który leży  
w zakresie naszych możliwości, jest konsekwentne i systematyczne przekazywanie 
kierownictwa nad naszym życiem tej nowo narodzonej duszy i nowym możliwościom 
w nas. Oznacza to, że według „ja”, według jaźni naturalnej usuwamy się całkowicie  
w cień, nie zachowujemy się już zgodnie ze zwykłą naturą, lecz oddajemy duszy prze-
wodnictwo nad naszym życiem. Wtedy wzrasta w nas nowa istota astralna, nowy stan 
duszy. Objawia się w nas całkowicie na nowo wyposażone ciało gwiezdne, a stara isto-
ta pożądań i życie pełne pragnień znikają. Zaczynamy transfigurować! W tej samej 
mierze, w jakiej przenika nas nowy rozwój, umieramy dla sfery astralnej według sta-
rej natury. W pewnym momencie nawet przestajemy mieć do niej jakikolwiek dostęp, 
ponieważ już nie ma w niej miejsca dla nowego astralnego „Ja”. Wówczas pole astral-
ne Żywego Ciała otwiera się: obcy w ziemskim życiu uczeń staje się w swoim nowym 
domu mile widziany.
Ważne jest, abyśmy zrozumieli, że taki nowy dom istnieje. Dzięki pracy wielu został 
specjalnie przygotowany dla Młodej Gnozy. Nie chodzi przy tym o ewentualne, póź-
niejsze, przyszłe zbawienie lub nadchodzące, być może niedługo, uwolnienie. Nie, dla 
każdego z nas, już dzisiaj, istnieje dom wolności, do którego możemy wejść, jeśli tylko 
użyjemy niezbędnego klucza i zechcemy przyjąć konsekwencje. Warunkiem jest posia-
danie nowej duszy i potwierdzanie jej w codziennym życiu jako konsekwentnie stoso-
wane, praktyczne uczniostwo w pozbawionej „ja” gotowości służenia, wspierane przez 
bezosobową miłość do ludzi, pochodzącą z prawdziwego stanu duszy. Każdy człowiek 
urodzony według duszy musi po zakończonym dniu pracy powierzać swoje życie sfe-
rze duchowej i nie przebywać przed pójściem spać w aspektach świata przeciwieństw. 
W ten sposób sen staje się trzeźwością duszy. Kto zasypia ukierunkowany na duszę, 
pozostawia duszę świadomą, przebudzoną. Wibracja i ukierunkowanie astralnego „ja” 
przed zaśnięciem są decydujące dla całego życia nocnego i następującego po nim ży-
cia dziennego. Kto tak przygotowany wkracza w nowe pole astralne, każdego dnia z 
coraz większą siłą i coraz wyraźniej doświadcza, że sen ciała oznacza budzenie się lub  
całkowite przebudzenie duszy. To powoduje prawdziwe widzenie. Jest to rozwój uko-
ronowany nowym stanem świadomości, nazywanym w świętym języku „nieśmiertelną 
koroną chwały”.

Artykuł pochodzi z Pentagramu nr 80, liustracje poxabay.
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Ewangelia Ery Wodnika Jezusa Chrystusa 
powstawała podczas wczesnych godz-
in 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 ostatec-
znie dotrzeć do duchowej świadomości, 
która pozwoliła mu na wchodzenie do sfery 
eterycznej, tyle razy, ile było to koniec-
zne, dla dostarczenia nam doskonałej kopii 
Ewangelii Ery Wodnika Jezusa Chrystusa. 
Przez wiele miesięcy przepisywał on wy-
darzenia, których był świadkiem, zapisane  
w „Kronice Boga”. Zamieszczony na kar-
cie 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.

Instytut Rozekruis Pers

Nowości wydawnicze

ISBN 978-83-61205-06-7 
Liczba stron: 808 

   Oprawa twarda

www.rozekruispers.pl

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, 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
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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

Google+

19 Różokrzyż Polska plus.google.com/+RóżokrzyżPolskaInfo

20 Centrum Katowickie Lectorium Rosicrucianum plus.google.com/107285902722553275186

21 Różokrzyż Koszalin plus.google.com/114612281982905943864

22 Lectorium Rosicrucianum Centrum Wrocławskie plus.google.com/+LectoriumRosicrucianumCentrumWrocławskieInfo

YouTube

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

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

http://www.rozokrzyz.pl
http://www.rozekruispers.eu
http://www.czasopismopentagram.pl
http://www.logon.media/pl/
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http://www.facebook.com/Miedzynarodowa-Szkola-Zlotego-Rozokrzyza-Centrum-Krakowskie-202344413548894
http://www.facebook.com/Lectorium.Rosicrucianum.Warszawa
http://www.facebook.com/Rozokrzyz.Wroclaw
http://www.facebook.com/Lectorium.Rosicrucianum.Lodz
http://www.facebook.com/Kurs-internetowy-Lectorium-Rosicrucianum-806176259482724
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http://www.youtube.com/channel/UC37F9d3DIQ7S2yz9G28rBNQ


 
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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