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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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Strach, koronawirus i ja

 Otchłań, która jest w nas, od czasu do czasu wydobywa się na zewnątrz. Jest to szansa 
na dokonanie przemiany

Wszystko ociera się o siebie nawzajem, odbija się w sobie i należy razem do siebie. Mówi się, 
że człowiek jest syntezą wszystkiego. Praktycznie wszystko może się w nim odbić, może wy-
wołać w nim rezonans.

Koronawirus uderza w czuły punkt. Najmniejsza ze wszystkich żywych istot pokazuje ludziom, 
kim są. Przede wszystkim pojawia się strach. A czym jest strach? To nasza reakcja na zagroże-
nie. Tym razem napastnik jest niewidzialny. Koronawirus działa w tle. I to my jesteśmy tym 
tłem.

Zawsze reagujemy zgodnie z tym, jacy jesteśmy. Teraz zakładamy maski. To też nam pasuje, 
ponieważ jesteśmy „personami”. Słowo „persona” oznacza po łacienie „maskę”, ale też powią-
zane jest z łacińskim słowem „personare”, co znaczy „rozbrzmiewać”. Coś „brzmi” przez maskę, 
coś z tła, nasz stan życia. Najbardziej wyszukaną ze wszystkich masek jest nasze ciało wraz  
z jego psychiką. Potrafi ono wyrazić nieskończoną ilość sił ze świata widzialnego i niewidzial-
nego, zarówno kolektywnych, jak i indywidualnych.

Koronawirus pokazuje nam nasze ukryte, mroczne strony

Przeczytałem w gazecie takie zdanie: „Przeszłość pokazała, że w każdej epidemii    triumfowały 
organizacje przestępcze”. W pewnym sensie odnosi się to też do nas. Zachowania tylko nielicz-
nych ludzi są przestępcze, ale w każdym z nas żyje ciemność. Nasza świadomość może zostać 
pochłonięta przez to, co jest ciemne w nas, czego nie byliśmy wcześniej świadomi. Strach 
wypływa z wnętrza i może zacisnąć nam gardła. My sami stanowimy zagrożenie i też sami się 
go boimy. Nie bez powodu istnieje tak wiele praw, które ograniczają nam swobodę działania. 
Ale największym zagrożeniem ze wszystkich jest każdy dla siebie.

Otchłań, która jest w nas, od czasu do czasu wydobywa się na zewnątrz

Stajemy wtedy naprzeciw siebie, w pewnej odległości. W każdym z nas jest jednak poziom, na 
którym faktycznie jesteśmy jednością ze wszystkimi ludźmi, jednością ze wszystkimi żywymi 
istotami. Jest to rodzaj duchowej „wody gruntowej” - nośnej siły życia, Jednego życia. Jeśli ona 
działa, jesteśmy Miłością, Jednością, wtedy tryskają źródła zaufania, lojalności i gotowości do 
poświęceń.

Możemy wiercić i dostać się do tej wody gruntowej, ale też możemy zakryć do niej dostęp. 
Dzieje się tak z powodu naszego strachu i naszej ciemności. Wtedy ze źródła wypływają tylko 
cienkie strumyczki i woda przecieka do naszego strachu i ciemności, staje się gorzka i zamie-
nia się we wrogość, nieufność i temu podobne nastawienia – staje się zatrutą wodą miłości. 
Możemy tylko patrzeć, jak to się dzieje. Strach przejął główną rolę w tej sztuce. My jesteśmy 
ofiarami – i jednocześnie widzami.

Tymczasem coś staje się rozpoznawalne, ciemność ukazuje się w świetle, możemy ją dostrzec. 
Chce ona przytłoczyć naszą świadomość, ale mamy możliwość się jej przyjrzeć. Co zrobimy 



z tymi siłami, które chcą nas pochwycić lub może już nas pochwyciły? Jak wykorzystujemy 
nasze możliwości działania?

Szansa na przemianę

Pojawia się wyzwalające światło, zrozumienie. We wszystkim, co się teraz dzieje, jest szansa, 
szansa na naszą przemianę!

Strach, tajemnica, niesamowitość – przyjmuję to wszystko, biorę w ręce, rozpoznaję jako swo-
ją substancję, jako siebie.

Nie jestem tylko tym, jestem świadomością, która sięga dalej i głębiej. Świadomość jest także 
odbiciem, jak wszystko we mnie. To aspekt, pochodna uniwersalnej świadomości. Jest ona 
odgałęzieniem wielkiego morza, wód ze źródła. Zbyt łatwo staje się stawem, ale może się 
oczyścić, może doświadczyć tego, co się w niej odbija, może otworzyć się na źródło. Robię 
krok w tym kierunku, wykorzystuję szansę i zabieram ze sobą to, co w sobie rozpoznałem.

Przejście, które było prawie zasypane, otwiera się. Wpływa do mnie. Zmywa wiele nagroma-
dzonych rzeczy. Tama się obniża. Jest to bolesne, bardzo bolesne. Coraz bardziej muszę od-
puszczać to, czym jestem, łącznie ze strachem, który tak bardzo do mnie należy. Muszę po-
móc kształtować osobę, którą mam się stać.

Koronawirus dał mi do tego impuls. Jestem wdzięczny. Doświadczam nowych fal. Fal w kształ-
cie korony, doświadczam korony, radości. Ten mały wirus może dać nam impuls do stworzenia 
nowej jedności, wspólnoty. I wtedy nabiera sensu całe cierpienie, które przyniósł on wielu,  
a dokładniej: które my sprowadziliśmy na siebie.

Artykuł pochodzi z czasopisma Logon, https://www.logon.media/pl   

Tekst: Gunter Friedrich  , Ilustracja: Davd Mark from Pixabay CCO



Max Heindel uznawany jest za jednego z naj-
większych zachodnich mistyków dwudziestego 
wieku. Jego mistycyzm osadzony jest głęboko 
w zachodniej tradycji Gnozy, dzięki czemu jego 
przekaz odbierany jest z taką łatwością przez 
współczesnego zachodniego człowieka. Heindel 
pozostawił po sobie ponad czternaście książek 
dotyczących filozofii i misteriów Różokrzyża, 
które napisał w ciągu ostatnich dziesięciu lat 
swojego życia.
Jedną z pierwszych napisanych przez niego 
książek są Tajemnice wielkich oper, w której 
odsłania on przed czytelnikami ezoteryczne 
znaczenie pięciu znanych oper: Fausta Charlesa 
Gunouda oraz Parsifala, Pierścienia Nibelunga, 
Tannhäusera i Lohengrina Richarda Wagnera.

.

Instytut Rozekruis Pers

Nowości wydawnicze

ISBN: 978-83-61205-14-2
Oprawa: miękka
Liczba stron: 162 www.rozekruispers.pl

LOGON numer 2
Temat numeru: Życie drogą do świata duszy
 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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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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