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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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 Hermes, Graal i Chrystian
Różokrzyż

Możemy doświadczyć wielkiego pocieszenia, ponieważ wciąż jeszcze istnieje ognisko sił, 
do którego dojrzałe dusze mogą się wznieść, a nawet się w nim zanurzyć – jak mówi o tym 
Hermes w Corpus Hermeticum.

 Gdzie szukać tego ogniska? Dokąd się udać, by je znaleźć?

Nie musimy nigdzie się udawać, wystarczy, że wyciszymy swoje wnętrze. Nie musimy mieć 
żadnych związanych z nim wyobrażeń, ani oczekiwań. O tym, czy je znajdziemy, decyduje 
bowiem jedynie dojrzałość duszy. Gdy dusza jest dojrzała, wszystko przebiega naturalnie; 
nasza osobowość zaczyna być jedynie pomocnikiem, pełniącym służebną rolę wobec duszy.

Graal przedstawiany był w przeszłości często jako misa lub kielich. Posługując się współczesną 
terminologią, możemy powiedzieć, że jest on centralnym ogniskiem sił, obecnym, czy raczej 
podążającym za nami wszędzie, dokądkolwiek się udajemy 

Obecny w ludzkiej duszy zarodek ducha jest bowiem przyciągany do ducha. 

W owym ognisku sił dusza dojrzewa, budzi się i urzeczywistnia wyższą duchową świadomość. 
Hermes mówi o “myśli”, która jest energią duchową, duchowym pokarmem, nasycającym 
dusze spragnione innej energii, niż ta zwykła, dialektyczna. Ognisko to jest niewyczerpalne. 
Nikt nigdy nie zdoła wyeksploatować tego duchowego strumienia.

A ci, którzy się w nim zanurzą, stają się mieszkańcami niewidzialnego duchowego domu, 
wzniosłego zamku, i sprawiają, że ognisko to rośnie w siłę i rozprzestrzenia się. 
Na tym polega praca dusz duchowych, które “zapładniają” nasze zwykłe osobowości. 

Ten kielich przechyla się coraz niżej ku materii. 

Oby nieprzeliczone rzesze istot mogły pić z tego pucharu.

***
A oto fragment księgi Corpus Hermeticum:

Tak więc, Tacie, Bóg użyczył wszystkim duszom rozumu, ale nie Ducha. 
TAT: Dlaczego, o Ojcze, Bóg nie obdarzył Duchem wszystkich ludzi? 
HERMES: Chciał On, mój Synu, aby połączenie z Duchem możliwe było do osiągnięcia przez 
wszystkie dusze, jednakże w postaci nagrody w wyścigu.

TAT: A gdzie On ją wyznaczył?

HERMES: Zesłał On wielki, wypełniony siłami Ducha puchar oraz posłańca mającego obwieścić 
ludzkim sercom: zanurzcie się w tym pucharze, o wy dusze, które jesteście do tego zdolne, wy, 
które wierzycie i ufacie, że wzniesiecie się ku Temu, który zesłał ten puchar; wy, które wiecie, w 
jakim celu zostałyście stworzone.

Wszyscy, którzy posłuchali tego zwiastowania i zostali oczyszczeni poprzez zanurzenie się w 
siłach Ducha, uzyskali udział w Gnozie, żywym poznaniu Boga i z chwilą otrzymania Ducha stali 
się prawdziwymi ludźmi. (…)

Lecz wszyscy ci, którzy otrzymali udział w boskich darach nie są już, jak o tym świadczą ich dzieła, 
śmiertelni, lecz są boskimi ludźmi, którzy wszystko, co jest na ziemi oraz w niebie, a być może 
ponad niebem potrafią ogarnąć duszą duchową.



Wszyscy, którzy wznoszą się w ten sposób, oglądając Dobro muszą z perspektywy tego oglądania 
uznać pobyt tutaj na ziemi za coś mrocznego. Uznając wszystkie materialne i niematerialne rzeczy 
za niewarte zachodu, spieszą pełni zapału ku Jednemu i Jedynemu.

To, o Tacie, objawienie się duszy duchowej, wynurzenie się boskich rzeczy oraz oglądanie Boga, 
jest darem boskiego pucharu1.

Podobnie Chrystian Różokrzyż zostaje poddany pierwszego dnia sprawdzianowi wibracji, gdy śni 
mu się, że zostaje wyciągnięty za pomocą szóstej liny (jednej z siedmiu) z ciemnej wieży, pełnej 
tłoczących się, wołających o wyzwolenie ludzi.

Chrystian stał na kamieniu, przy ścianie wieży, gdy nagle dostrzegł obok siebie rozkołysaną linę. 
Chwycił ją bez wahania i został wyciągnięty z wieży. Gdy tylko znalazł się na górze, spostrzegł, że 
zranił się w głowę. Wraz z resztą ocalonych natychmiast zaczął ratować pozostałych. Współczesny 
gnostyk, Jan van Rijckenborgh w ten sposób komentuje tę historię, będącą częścią dzieła 
“Alchemiczne gody Chrystiana Różokrzyża”:

Możecie sobie zatem wyobrazić, że istnieje siedem różnych Szkół Duchowych, rozpowszechnionych 
w całym polu światowym (…) Tych siedem lin nie zostaje spuszczonych jednocześnie. Siedem 
różnych magnetycznych linii sił działa stopniowo i jedna po drugiej, aby zapewnić trafny wybór i 
właściwy rozwój. Wynika to wyraźnie z informacji, że Chrystian Różokrzyż zdołał uchwycić dopiero 
szóstą linę, ponieważ stał na kamieniu przy ścianie wieży, co znaczy, że mógł zostać wyciągnięty 
w sile Chrystusa i przez Ducha Świętego, ze względu na niezłomność swego świadomego celu 
dążenia. (…) Jeśli zostaniecie dotknięci w atomie serca przez nowe, magnetyczne światło Szkoły 
Duchowej i jeśli, jak Chrystian Różokrzyż, należycie do szóstej grupy krwi - jest to grupa, w której 
punkcie centralnym znajduje się miłość do ludzi i miłość bliźniego - to już sama taka rana na 
głowie powodować będzie uwolnienie od normalnych, dialektycznych magnetycznych linii sił 2.

Również w tej historii ukazane zostało fizyczne prawo głoszące, że podobne przyciąga 
podobne. Oznacza ono, że duchowy pierwiastek w człowieku jest przyciągany przez Ducha, 
immanentnie obecnego w całym kosmosie i emanującego z boskiego królestwa. To, co ukryte, 
zaczyna być dostrzegalne dla naszej wewnętrznej istoty duchowej, w miarę jak zaczyna ona 
dojrzewać i objawiać się z większą intensywnością. 

***
Okazuje się więc, że do tego pocieszenia odnosi się wiele legend, m.in. te o Hermesie, Graalu 
i Chrystianie Różokrzyżu. Świadczą one o tym, co możemy dzisiaj wyjaśnić za pomocą prawa 
obowiązującego zarówno w świecie fizycznym, jak i w metafizycznym. Szczególnie ważne są 
dla tych, u których wewnętrzny, duchowy napór staje się tak intensywny, że otwiera nowe 
perspektywy, nowe horyzonty i wymiary, przezwyciężając wszelkie istniejące ograniczenia.

1. Jan van Rickenborgh “Pragnoza Egipska i jej wołanie w wiecznym Teraz”, część druga, Wydawnictwo 
Rozekruis Pers, wydanie I, Wrocław 2001.
2. Jan van Rijckenborgh “Alchemiczne Gody Christiana Różokrzyża”, część I,  Instytut Wydawniczy „Rozekruis 
Pers”, Wieluń 2005.

Tekst: Olga Rosenkranzová,  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

http://www.rozokrzyz.pl
http://www.rozekruispers.eu
http://www.czasopismopentagram.pl
http://www.logon.media/pl/
http://www.facebook.com/rozokrzyz
http://www.facebook.com/FundacjaRozokrzyza
http://www.facebook.com/LRKatowice
http://www.facebook.com/RozokrzyzKoszalin
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
http://www.facebook.com/EraWodnika
http://www.facebook.com/groups/erawodnika
http://www.facebook.com/KrakowskaKawiarniaGnostyczna
http://www.facebook.com/Instytut-Wydawniczy-Rozekruis-Pers-110938245595349
http://www.facebook.com/Czasopismo-PENTAGRAM-265196873617193
http://www.youtube.com/channel/UCHFVhkw72ha0Fb00uac3GNA
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

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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