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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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CZWARTY WYMIAR
 

Naszą trójwymiarową świadomością nie jesteśmy w stanie stworzyć sobie żadnego 
wyobrażenia czwartego wymiaru. Catharose de Petri nazywa czwarty wymiar „rze-
czywistością wszechobecności”. Czwarty wymiar eliminuje czas i odległość.
 

Doświadczamy tego świata jako trójwymiarowego. Rozróżniamy długość, szero-
kość i wysokość. Matematycy rozróżniają odpowiednio: linię, płaszczyznę i prze-
strzeń. Linia nie ma szerokości, a płaszczyzna wysokości albo grubości. Nawet 
cień nie ma grubości i dlatego jest dwuwymiarowy. Ten dwuwymiarowy cień 
może być uznany za wyraz formy trójwymiarowej. Mówiąc ogólnie, możemy 
stwierdzić, że cień jest wyrazem wyższego wymiaru w niższym lub też, bardziej 
poetycko, że wyższy wymiar daje się poznać w niższym za pomocą cienia. 
W ten sposób możemy również zinterpretować starożytne powiedzenie: „I Bóg 
rzucił swój cień na Ziemię”.
 Wielu ludzi za czwarty wymiar uznaje czas, jak na przykład Uspienski w swojej 
książce „Nowy model Wszechświata”, którą napisał na początku dwudziestego 
wieku. I stąd swoje rozważania oparł o aktualne teorie naukowe z okresu tuż 
przed rozwinięciem przez Einsteina teorii względności. 
Chociaż z pewnym trudem, ale jesteśmy w stanie wyobrazić sobie czas jako 
„czwarty wymiar”. Twierdzenie to wydaje się więc logiczne, jakkolwiek jest to 
niedoskonałe wyobrażenie, ponieważ z zasady trójwymiarowa świadomość nie 
jest w stanie pojąć czwartego wymiaru. 
Catharose de Petri odnosi się do czwartego wymiaru jako do „rzeczywistości 
wszechobecności” i kontynuuje: „To wymiar, który całkowicie eliminuje czas, od-
ległość i przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”.
 
Przejście

Naszą trójwymiarową świadomością jesteśmy całkowicie niezdolni wyobrazić 
sobie, jak wyglądają rzeczy w czwartym wymiarze. Jednakże można powie-

dzieć coś o przejściu z trzeciego do czwartego wymiaru i analogicznie, z drugie-
go do trzeciego i być może również o tym, jak czwarty wymiar daje się poznać  
w trzecim.
Znamy drugi wymiar jako płaszczyznę, a okrąg jako szczególną formę płasz-
czyzny. W trzecim wymiarze odpowiednikiem okręgu jest kula. Kula składa się  
z nieskończonej liczby okręgów, gdzie wszystkie mają ten sam środek. Dlatego 
przejście z drugiego do trzeciego wymiaru pojawia się wtedy, gdy łączymy środ-
ki więcej niż jednego okręgu w jeden wspólny środek.
Analogicznie możemy zatem powiedzieć, że przejście z trzeciego do czwartego 

wymiaru pojawia się wtedy, kiedy łączymy środki kilku kul w jeden środek, kie-
dy zmieniamy je w jeden środek. Jest nam bardzo trudno to sobie wyobrazić, 
ponieważ jesteśmy uwięzieni w rzeczywistości trójwymiarowej. Właściwie wy-
daje się to nawet niemożliwe, ponieważ nasze ciała zbudowane są z komórek, 
cząsteczek tkanek, które są ograniczone. Jednak, jeżeli odniesiemy się do mi-
krokosmosu, a raczej do mikrokosmosów, które również są kulami, wygląda to 
inaczej. Wówczas możemy zdać sobie sprawę z tego, że wszystkie mikrokosmo-
sy mają wspólny środek, jedno wspólne jądro duszy, które daje się poznać w 
każdym indywidualnie jako róża serca lub atom odzwierciedlający. Z tego jądra 
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duszy światło Ducha jest rzutowane na atom odzwierciedlający, na ciało mental-
ne mikrokosmosu. Niestety, zapełniliśmy ciało mentalne najróżniejszymi ideami,  
a ponieważ jesteśmy do nich tak silnie przywiązani, to właśnie te ukochane przez 
nas idee uniemożliwiają nam uświadomienie sobie obrazów, które Duch chciał-
by, byśmy dostrzegli. Innymi słowy, powinniśmy uczyć się na bazie serca, a nie 
głowy.
Szekspir nawiązuje do tego w sonecie 11, jednym z jego najpiękniejszych so-
netów. Na początku opisuje, jak oddzielona świadomość musi zostać zastąpio-
na przez świadomość pierwotną, w wyniku odwrócenia. Sonet ten kończy się 
następująco: „Wyrzeźbiła cię podług swego wzoru wskazując, byś stworzył coś 
więcej, kopii nie marnując.” Stworzenie czegoś więcej ma tutaj dwa znaczenia. 
Pierwsze wskazuje na to, że powinniśmy stworzyć miejsce w nas samych, by 
Duch mógł rzutować swój obraz. Po drugie mówi, że musimy pokazać ten obraz 
na zewnątrz, do świata, jako prawdziwy akt życia. Jeśli tego nie robimy, jeśli trzy-
mamy ten obraz tylko dla siebie, jeśli tak jak M. będziemy tylko rozkoszować się 
nim w swojej bibliotece, wówczas żywy obraz umiera.

Trzeci wymiar wyraża się w drugim jako cień, wzbudzający podejrzenie, że kryje 
się za nim przestrzeń. Czwarty wymiar wyraża się w trzecim jako siła, przecho-
dząca od wewnątrz na zewnątrz w nieograniczoną przestrzeń, wzbudzająca po-
dejrzenie, że kryje się za nią wszechobecność.

Artykuł pochodzi z Pentagramu nr 78, liustracje www.poxabay.com
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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
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14 Era Wodnika www.facebook.com/EraWodnika
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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
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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
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