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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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Indywidualna święta nauka

Filozofię kwantową opisano w licznych książkach. Jednak sam ich tekst nie jest rozstrzygający. 
Decydujący czynnik stanowi raczej pojmowanie kwantowe, to znaczy nasze osobiste rozu-
mienie. Jaka jest moja prawda? Moja rzeczywistość?
Aby ujrzeć wnioski pochodzące z poprzedniego artykułu z nowej perspektywy, na właściwy 
tor może nas skierować przemowa Giordano Bruno (1548-1600): Albowiem dokładnie tak, jak 
ten, który nie pojmuje tego jedynego, nie pojmuje niczego, tak też ci, którzy naprawdę pojmują to 
jedyne, pojmują wszystko, a ci, którzy zbliżają się do wiedzy o jedynym, zbliżają się też do wglądu 
we wszystko.

W tym kontekście dobrze byłoby wskazać na badania w dziedzinie fizyki w powiązaniu z 
duchowością prowadzone w pierwszej połowie XXI wieku przez amerykańskiego artystę i 
naukowca, Waltera Russella (1871-1963). W ramach nauki określanej przez jego studentów 
mianem „nauki russelowskiej”, badał on prawa „fundamentalnych zasad energodynamiki”, „ro-
dzaj materii i postęp ewolucji materii”, a także „przedstawienie wszechświata jako nieustan-
nie zmieniającego się i stwórczego starania, przeprowadzanego i odżywianego przez energię 
świetlną”. W jednej ze swych książek postawił on następujące pytanie: „Czym jest prawda i jak 
mogę jej doświadczyć?” W formie odpowiedzi następują dalej rozważania: (...) „Na to nieza-
spokojone pytanie ludzkości istnieje prosta odpowiedź. We wnętrzu każdego człowieka ła-
godny głos nieprzerwanie wyszeptuje odpowiedź w jego budzącej się świadomości. Każde 
pragnienie zapisane w sercu człowieka zostaje doprowadzone do źródła i zawsze otrzymuje 
odpowiedź. Jednak zaledwie niewielu zadaje głębokie pytania, a jeszcze mniej jest tych, któ-
rzy ich słuchają (...)”.
Wszyscy nauczyciele mądrości mówili, że wewnętrzna cisza i czystość serca są bardzo istotne 
dla nasłuchiwania tej wewnętrznej odpowiedzi. Pomagają one w wyrównaniu drogi wyjścia 
z iluzji do boskiej rzeczywistości. Oczyszczenia serca musisz dokonać sam. Dotyczy to całego 
człowieka, ponieważ serce wpływa na jakość krwi, która z kolei dba o wszystkie części ciała, 
zaś w drodze powrotnej oddziałuje ponownie na serce, a więc również na jakość naszych 
uczuć i pragnień. Dokładnie jak w wypadku świata kwantowego, tutaj również wszystko jest 
powiązane ze wszystkim.

Iluzja światów i boskiej rzeczywistości 

Z tego, co do tej pory powiedziano wyłaniają się dwa światy. Po jednej stronie stoi ten świat 
materialny, który jest iluzją. Nasze zmysły zwodzą nas do tego stopnia, iż uważamy, że istnieje 
wyłącznie to, co objawiają nam właśnie one wspólnie z naszymi przyrządami pomiarowymi. 
Zależnie od nastawienia danego człowieka, iluzja ta może być przyjemniejsza lub boleśniej-
sza. Z drugiej strony na horyzoncie widnieje niewyraźny przebłysk nowej ziemi, brzasku bo-
skiej rzeczywistości, o którym mówi się we wszystkich światowych religiach. Jeśli zamierzasz 
uzyskać do niego dostęp, będziesz musiał odnaleźć drogę wyjścia ze świata iluzji.

Pragnienie zbawienia – duchowość  

Jak miałaby wyglądać taka droga wyjścia? Jej początkiem jest rozpoznanie motywacji i emocji 
w duchowym świetle. Pierwotne emocje to strach, troska i obawa. Jednak również to, co okre-
ślamy zwykle jako miłość, jest emocją. Jakim uczuciom dajemy się prowadzić? 



Czy słyszymy łagodny głos w naszym wnętrzu? Kto potrafi potrafi słuchać uważnie, ten prze-
chodzi do oczyszczania serca, dzięki czemu napór pragnień staje się słabszy.
Doświadcza on nowej miłości: „wieczna kobiecość”, boska Wenus przyciąga nas niczym mag-
nes ku innemu, czystszemu pojmowaniu.
 Myślenie, często tak zależne od odczuć, pragnień i emocji, wywierając wielki wpływ na nasze 
czyny i zaniechania, oczyszcza się, staje się abstrakcyjnym „postrzeganiem”, zaś jego dominu-
jący charakter traci na sile. Nasze myślenie jest ograniczone – nie potrafimy jeszcze ogarnąć 
nawet materii naszego ciała. I właściwie nie jesteśmy też w stanie zrozumieć samych siebie, 
przejrzeć wszystkich powiązań z innymi ludźmi, naszym losem i cechami charakteru. 
Nie potrafimy tego, tak jak ryba nie potrafi poznać świata znajdującego się ponad powierzch-
nią wody. Aby móc lepiej zrozumieć, czym jest oczyszczenie serca, możemy się posłużyć prze-
nośnią pochodzącą z fizyki kwantowej. W świecie kwantowym każda cząstka posiada swój 
odpowiednik w postaci antycząstki. Jeśli byśmy je połączyli, to co negatywne i pozytywne 
zostałoby zniesione. Wtedy powstaje też neutralne światło, a ciemności rozjaśniają się. Do 

tego jest jednak najpierw potrzebne przygotowanie, orientacja, aby dwie cząstki naprawdę 
mogły się ze sobą połączyć. Również my, ludzie, znamy tego rodzaju przygotowanie w postaci 
naszego pragnienia czystego, oczyszczonego serca. Poprzez akceptowanie samych siebie i 
innych w harmonii i całkowicie dobrej woli, serce staje się czyste, neutralne. Wtedy też ani nie 
przyciągamy ani nie odrzucamy rzeczy, postępując dobrodusznie i łagodnie w każdej sytuacji. 
W neutralnej postawie życiowej doprowadzamy polaryzację naszego życia uczuć do równo-
wagi. Nasze serce zdrowieje i może się otworzyć na całkowicie inną wibrację.

Samoofiara 

Jeśli w naszym ograniczonym postępowaniu ścieżką duchową w pewnym momencie „odcho-
dzimy od zmysłów”, które zdają się nie dostarczać nam żadnej drogi wyjścia – wtedy istotna 
staje się koncentracja na boskiej woli. W języku biblijnym mówi się: Panie, nie moja, lecz Twoja 
wola niechaj się dzieje. Również do tego odnosi się metafora pochodząca z fizyki kwantowej. 
Naukowiec dąży do poznania. Swoim postrzeganiem niszczy on naturalne uwarunkowania 
panujące w świecie kwantowym. Te z kolei mogą się objawiać tylko w niepełnej postaci, przez 
co naukowiec popada w zwątpienie swojego poznania. Być może my sami dostrzegamy tu, że 
rezultaty naszej woli często nie są zgodne z naszym życzeniem. Pozwalamy na powstawania 
chaosu, a nasza energia trwoni się w życiu. Gdy zaczyna działać boska wola, wtedy energia 
może służyć boskiemu sercu za pożywienie. Na wyższą wolę można spojrzeć jako pełne energii 
fale świetlne, podobne do tych występujących w świecie roślin. Roślina musi być zielona, aby 
móc optymalnie wchłaniać fale świetlne. Poprzez zmianę i wymianę powstaje ostatecznie 
pożywienie dla świata zwierząt i ludzi.

Nowa postawa życiowa 

Nasz wgląd, nasza uruchomiona przez Światło przemiana może teraz zostać wdrożona w czyn 
w codziennym biegu spraw. Nowe pożywienie, nowa energia wnosi do życia nowe porusze-
nie – dokładnie tak jak cząstka światła uderzająca w elektron. Jeśli ten ostatni odbierze przy 
tej okazji wystarczająco dużo światła, zostanie wprawiony w ruch, zacznie niejako „płynąć”. 
W najlepszym wypadku może wtedy uwolnić się od orbity jądra atomu i w swym nieskrępo-
waniu polecieć ku wolności. Dzięki Światłu i nowej energii w człowieku może więc dojść do 
czegoś bardzo doniosłego, co całkowicie odnawia sytuację, w której on się znajduje. W ruch 
mogą zostać wprawione rzeczy, które wcześniej były nieruchome lub skrystalizowane. Czło-
wiek staje się bardziej mobilny, otwarty: bardziej wolny.



Nowa świadomość 

W rozdziale 10 ewangelii Jana Jezus mówi: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja rze-
kłem: bogami jesteście? A jakie są cechy bogów? Przenikają i pojmują wszystko. Otacza ich 
nowe pole oddechu i pole życiowe. W tym celu potrzebują oni nowej istoty, esencji. Jakże 
szczególna jest to możliwość! Tak jak kijanka przekształca się w żabę, tak też człowiek może 
wystąpić ze swego pola życiowego. Może transformować poprzez świadome przestrzeganie 
„cichych sugestii” czy też „łagodnego głosu” przyjmowanego wraz z wdychaną przez niego 
boską praną. Poprzez tę przemianę może on wstąpić do niebiańskiego pola życiowego. Rów-
nież tutaj możemy jeszcze raz wskazać na przykład z dziedziny fizyki kwantowej. Zgodnie z 
tym, co mówi równanie Einsteina E=mc2, wszystkie cząstki są tak naprawdę „surową” energią 
lub „uwięzionym” światłem. Przy pomocy fuzji jądrowej można zamienić cząstkę materii w 
światło. To właśnie rozgrywa się nieprzerwanie w słońcu: zamiana wodoru w hel, która uwal-
nia ogromne bogactwo energii i światła. Jeśli teraz przemienimy uwięzione w nas samych 
światło z pomocą fuzji jądrowej, powstanie nowy, szlachetny żywioł, nowe ciało. Nasze wnę-
trze rozjaśni się.
W pismach wielu mistyków można przeczytać o doświadczeniu bardzo silnego światła z chwi-
lą objęcia ich przez wyższe życie. Również nasze oczy i zmysły przechodzą przemianę, by uzy-
skać zdolność rozróżniania w tym ostrym świetle. Tak właśnie uwidacznia się nowa rzeczy-
wistość, postrzegana przez nową, odpowiednio wrażliwą świadomość! To prowadzi – i jakże 
mogłoby być inaczej – do całkowicie nowego postępowania. Pojawia się wgląd w harmonię, 
relacje i plan Boga, za którym może podążyć nowa aktywność. Gąsienica przemienia się w 
motyla. Nowa świadomość wyczuwa pierwszą naturę istniejącą za zasłoną naszego świata, 
ład światowy w jego pierwotnym stanie: ogród bogów.

 Na zakończenie przytaczamy czwarty rozdział Tao Te King: 

Tao jest puste, a jego promieniowania i oddziaływania są niewyczerpalne. 
O, jakże jest ono głębokie. Jest Praojcem wszystkich rzeczy. 
Łagodzi swoje ostrze, upraszcza swoje skomplikowanie, tłumi swój oślepiający blask i przystosowuje 
się do materii. 
O, jakże jest ono spokojne. Trwa wiecznie. 
Nie wiem, czyim jest dzieckiem. Było przed najwyższym Bogiem.* 

*  Chińska Gnoza, komentarz do Tao Te King, Rozekruis Pers, Wieluń 2012.

Artykuł pochodzi z Pentagramu nr 86.  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 117 
Temat numeru: 
Tempora mutantur nos et mutamur in illis.
Czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi.



 
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 
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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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