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Czasopismo Pentagram
www.czasopismopentagram.pl 

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.

Kalendarz wydarzeń

Centrum Katowickie

Centrum Krakowskie

Centrum Koszalińskie

      Gdańsk
     Szczecin

Centrum Warszawskie

     Lublin
      Łódź

Centrum Wrocławskie

     Opole
     Poznań

Ośrodek Konferencyjny „Aurora” w Wieluniu
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Kryzys

Wielki kryzys może nam, tak naprawdę, pomóc uzyskać największe wewnętrzne doświadcze-
nie, jakie jest tylko możliwe ...

Nasze życie zmieniło się na wiele sposobów, być może już na zawsze. To sprawia, że rodzą się 
w nas pytania. Mogą one dotyczyć przeszłości, np.: „Skąd wziął się koronawirus?” „Kogo należy 
winić za tę sytuację?”. Mogą też dotyczyć przyszłości, np.: „Co stanie się ze mną i z moją rodzi-
ną?” „Co stanie się z całą ludzkością?” 

Pytania te są zrozumiałe. Mimo to nie uwalniają nas od naszych lęków i oporu. Gdybyśmy 
mogli odpowiedzieć na pytania, które zadajemy odnośnie do przeszłości, nie zmieniłoby to 
niczego w naszej obecnej sytuacji. Natomiast odpowiedź na pytania dotyczące przyszłości 
przyniosą nam nadchodzące wydarzenia. 

Znamy powiedzenie: „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”. W każdym kryzysie kryje 
się pewna szansa. Idąc tym tropem możemy stwierdzić, że wielki kryzys niesie ze sobą wielką 
szansę.

Rozważmy obecną sytuację z perspektywy osoby podążającej duchową ścieżką. Niemal wszy-
scy doświadczamy teraz w swoim życiu większych lub mniejszych wstrząsów.

 Jeżeli uda nam się bezwarunkowo zaakceptować daną sytuację - nie tylko obecną, lecz każdą, 
którą przyniesie nam życie -, będziemy w stanie coś w sobie zmienić. Rozpoznamy swoje lęki 
jako część naszego istnienia, ostatecznie je akceptując. Przyjrzymy się swoim pragnieniom  
i ideom, swojemu poprzedniemu stylowi życia, który był również częścią nas samych. Uświa-
domimy sobie, że wiele rzeczy, które kiedyś uważaliśmy za niezwykle ważne, nagle przestają 
być w ogóle możliwe. Nasz obraz samych siebie zaczyna się rozpadać.
Możliwe staje się nowe spojrzenie na życie. Co to oznacza? Oznacza to, że może w nas wnik-
nąć spokój i wewnętrzna cisza. 

Możliwe staje się nowe spojrzenie na życie. 

Możemy stracić wszystko: nawet nasze życie może skończyć się szybciej, niż większość z nas 
by sobie tego życzyła.

Jeśli to zaakceptujemy, nabierzemy dystansu i można by powiedzieć, że będziemy mogli 
wejść do znacznie spokojniejszego miejsca. Będziemy mogli zacząć zgłębiać najbardziej we-

wnętrzną część naszego istnienia (co wymaga pewnej praktyki). Najprawdopodobniej nie od 
razu nam się to uda, lecz możemy się odpowiednio dostrajać, może poprzez czytanie np. do-
brej poezji, lub słuchanie kontemplacyjnej muzyki. Wówczas będzie mogła pojawić się w nas 
cisza.

Co możemy sobie uświadomić w takim medytacyjnym stanie? Co może się wyłonić z głębi na-
szego wnętrza? Uwolnijmy się od oczekiwań. Na początku doświadczać będziemy najprawdo-
podobniej jedynie ciemności, potem może się pojawić mnóstwo wrażeń i myśli. Pozwólmy im 
swobodnie przepływać i znikać. Skierujmy uwagę na coś głębszego, czego jeszcze nie znamy.

Z wewnętrznej ciszy wyłoni się to, co nazywamy świadomością. Jaśnieje ona w ciemnościach 
niczym gwiazda i rozprzestrzenia pewien rodzaj światła. Jest to światło świadomości. Stajemy 
się świadomi własnego istnienia. Pozwólmy, by to w nas pracowało. 

Świadomość posiada swoje źródło, do którego zbliżamy się krocząc duchową ścieżką. I może-
my tu dokonać wielkiego odkrycia: źródło, które znajduje się we mnie, jest również źródłem 
świadomości innych ludzi.

Istnieje jedno uniwersalne źródło świadomości, wspólne dla nas wszystkich. W nim dotykamy 
swojej najgłębszej istoty, najgłębszej istoty innych ludzi. 

Jesteśmy ze sobą dużo głębiej związani, niż kiedykolwiek sądziliśmy. U podstaw naszego ist-
nienia znajduje się jedna wszechobejmująca świadomość. I to z niej każdy z nas w każdej 
chwili otrzymuje swoją własną świadomość. 

Co więcej, łączy nas jedno wszechobejmujące życie. I to z niego każdy z nas w każdej chwili 
otrzymuje swoje własne życie.

Gdy to odkrycie dotrze do nas, zaczniemy zupełnie inaczej patrzeć na siebie nawzajem, czu-
jąc, że na bardzo głębokim, fundamentalnym poziomie, jesteśmy braćmi i siostrami. Wielki 
kryzys może nam, tak naprawdę, pomóc uzyskać największe wewnętrzne doświadczenie, ja-
kie jest tylko możliwe  

Tekst - Gunter Friedrich,  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
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

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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