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Ośrodek Konferencyjny „Aurora” w Wieluniu

Śmierć doświadczana w życiu

Taki człowiek masy dysponuje pewną dozą biologicznej świadomości, która utrzymuje dialektyczną formę objawienia w ruchu. Cielesna śmierć nie powoduje u takich ludzi najmniejszej zmiany, gdyż umarłymi byli już od dawna! Rodzą się oni z pewną regularnością w sfe-

Jak długo człowiek jest przywiązany do obracającego się koła narodzin i śmierci, ma on –

rze odbić, a później znów w chemicznej sferze naszego dialektycznego świata, od jednego

zgodnie ze swoją naturą – strach przed śmiercią. To zjawisko jest oczywiste, ponieważ człowiek

biologicznego życia do drugiego. Tak jak owada nie można nazwać żyjącym organizmem

masy instynktownie czuje się w ciele jako całość, podczas gdy śmierć przedstawia dla niego

w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa, lecz biologicznym zjawiskiem ubocznym przy-

niekompletną rzeczywistość, gdyż po tamtej stronie panuje życie bez kompletnej cielesności.

należnym do nieświętego życia, tak też taki człowiek jest tylko cieniem dawniejszej formy
życiowej, która już od dawna istniejąc jest martwa.
Sygnaturą takich typów ludzkich, oprócz ich całkowitego odcięcia się od prawdziwie wyż-

Dla niewiedzącego dochodzi do tego jeszcze i to, że śmierć oznacza skok w tajemniczą głębię,

szego życia, jest ich wyrafinowanie i przerażająca przebiegłość. Tak jak zwierzęta potrafią nas

w to, co nieznane i spekulatywne. Jest jeszcze ponadto religijna pewność krwi, że „śmierć jest

zadziwić swymi instynktownymi zdolnościami, tak też można dziwić się rodzajowi nieokieł-

zapłatą za grzechy”, co powoduje, że miliony ludzi pragną się duchowo zabezpieczyć, chcą

znanego i nikczemnego sposobu, przy pomocy którego ludzie ci realizują swoje zamierze-

zdobyć pewną podstawę w tamtym świecie, pewność istnienia bez przykrości piekielnych

nia, jak również przebiegłości, przy pomocy której się maskują, nie z powodu obawy przed

tortur, które są zwykle konsekwencją grzesznego życia. Wierzy się, że taką pewność można

kompromitacją, lecz wyłącznie po to, aby móc iść drogą najmniejszego oporu. Tacy ludzie

otrzymać w tej czy innej wspólnocie religijnej, czy dzięki tej lub innej spirytystycznej służbie

są do tego stopnia nastawieni egocentrycznie, że sądzą, iż stanowią centrum wszechświata

informacyjnej, która chce pouczyć ludzkość o perspektywach istniejących w zaświatach. Nie
chcemy się przy tym zatrzymywać, bo to wszystko już wiemy!
Nasze dzisiejsze zadanie polega na wyjaśnieniu że istnieje śmierć o wiele bardziej straszna,
o wiele poważniejsza w skutkach niż jakakolwiek forma dialektycznego unicestwienia. Mamy
tu na myśli śmierć, której doświadcza się za życia. Pod pojęciem „życia” należy rozumieć ten
rodzaj istnienia, które objawia się w dialektycznej formie. Takiej śmierci doświadcza człowiek
nie mając o tym żadnego pojęcia.
Może się zdarzyć, że w tamtym świecie spotka się istoty, które nie wiedzą, albo jeszcze
nie wiedzą, że umarły. Zdarza się to często u ludzi, którzy zostali wydarci życiu na skutek
katastrofy i zanim dotrze do nich zrozumienie śmierci, dużo musi się wydarzyć w ich życiu
świadomościowym. Istnieje także wśród nas wiele setek tysięcy takich, którzy sądzą, że żyją,
jednakże są tak martwi jak kamień.

i wszystko kręci się wokół nich. Całe ich działanie wypływa z „ja” i jest na to „ja” ukierunkowa-

musiał ponieść odpowiednie konsekwencje. Kiedy później narzuciła mu się ta twarda rzeczy-

ne, jak u zwierzęcia, ale jest to znacznie niebezpieczniejsze, ponieważ moralność u takiego

wistość, „człowiek zawstydził się”, jak napisano w Biblii. Oznacza to, że człowiek ten w głębi duszy

człowieka zaginęła. Jego moralność ogranicza się do tego „co mogę, a czego nie mogę, żeby

stał się świadomy swoich błędów. Doświadczył on dokonanego zła i powstałego na skutek tego

nie ponieść szkody”. Jego rozsądek nie jest na nic wrażliwy, dlatego też najbezpieczniej jest,

cierpienia. W ten sposób niczym ogień poczucie winy wytrawiło się w jego świadomości. Jaka to

aby takiego człowieka trzymać w ryzach poprzez przepisy, ustawy i zarządzenia. Wykazaliśmy

była wina? Winą było to, jak mówi nasza filozofia, że pierwotny człowiek stworzył sobie dialektycz-

więc dostatecznie, co należy rozumieć pod pojęciem bezdusznego stworzenia, ale jeśli nam

ną rzeczywistość, zrealizował nieprzewidzianą przez Boga formę objawienia.

się to jeszcze nie przydarzyło, to proponujemy, aby samemu zająć się zbadaniem tego życio-

Można więc w trojaki sposób reagować na osobiste doświadczenie winy. Kiedy doświadczy

wego aspektu. Niewątpliwie możemy dojść do zdumiewających wniosków.

się winy, można zastosować bezpośrednie środki służące anulowaniu błędu i likwidację tego,

Tragizm powyższego polega na tym, że takim ludziom nie można już pomóc i nie można ich

co nieświęte. Jednakże można też przyjąć konsekwencje winy i świadomie oświadczyć: „Do-

czynić odpowiedzialnymi za ich czyny. Jeżeli spotkacie takiego człowieka i wyrządzi on wam

wiodę, że mam rację” i dalej kultywować błąd, wykorzystać ten błąd jako hipotezę roboczą

krzywdę, to wtedy pozostaje jedynie modlitwa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.

do wzniesienia gmachu, który miałby dowodzić tego, że Plan Boga wobec świata i ludzkości

Możemy sobie wyobrazić, że ten stan zagubienia w większości wypadków jest „stanem absolutnym”.

można jeszcze w inny sposób zrealizować. Tak z pewnością uczyniło wiele istot.

Z pewnością można zadać sobie pytanie: W jaki sposób istoty te znalazły się w tym stanie?

Jest jednak jeszcze możliwa trzecia postawa życiowa – brak reakcji. Żadna neutralizacja grze-

Istnieje na to tylko jedna odpowiedź: w wyniku ciągłego zaprzeczania uwalniającemu życiu.

chu i żadna kultura grzechu, lecz po prostu przyjęcie grzechu. W pierwszym wypadku pier-

Pragniemy to wyjaśnić w sposób okultystyczno-naukowy. Był w przeszłości czas, w którym

wotny, boski człowiek zostaje całkowicie zrekonstruowany. W drugim wypadku powsta-

pierwotny, boski człowiek zgrzeszył forsując swoje boskie zdolności i Boski Plan, i dlatego też

je przywiązanie niebiańskiego człowieka do jego biologicznego stworzenia oraz kultura jakości ludzkiej duszy, posiadanie bardzo rozszerzonej świadomości w dialektycznym sensie.
W trzecim wypadku – po nieskończenie długich staraniach boskich wysłanników, aby uratować takiego człowieka – powstaje absolutny rozłam pomiędzy monadą, czyli niebiańskim
człowiekiem a jego biologiczną projekcją z nieuniknionym następstwem utraty duszy. I w ten
sposób niezliczeni już za życia są martwi.
Teraz można to przyjąć bez zastrzeżeń lub też po tych wyjaśnieniach możemy powiedzieć:
„Co za lament, jakie to straszne!” Celem tego objaśnienia jest, abyśmy zbadali swój własny
stan na podstawie przytoczonych faktów. Istnieje jeszcze mnóstwo ludzi, dla których ten stan
– umarłego za życia – nie stał się jeszcze faktem i tych stale nawołujemy, aby się opamiętali.
Nie zaprzestaniemy przedstawiać tym ludziom wielkiego, wspaniałego celu Szkoły Duchowej
Złotego Różokrzyża, celu, który chcielibyśmy streścić słowami z Księgi Objawienia Jana:

Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej. Jak

ugasić nieświęty ogień i rozpalić bezwyrazową negatywność do jedynego, prawdziwie wy-

również będziemy przytaczać ostrzeżenie: A tak, żeś letni, ani nie gorący, ani nie zimny, wypluję

zwalającego czynu.

cię z ust moich.

Znamy więc „żywego umarłego” i jego beznadziejny koniec. Mikrokosmos, do którego on

Należy dobrze zrozumieć, o co tu chodzi. Chodzi o to, aby nie dopuścić do zerwania tej słabej

niegdyś należał, został całkowicie rozwiązany. To, co z niego jeszcze pozostało, jest podobne

więzi jaka jeszcze istnieje pomiędzy monadą a jej biologiczną projekcją, ponieważ ten związek

do meteorytu, kawałka kamienia. Wiemy także, jak przemija drugi typ, ponieważ romantyzm

stanowi podstawę dla procesu transfiguracji. Istnieją humanitarno-religijne ruchy, które mają

i cała mitologia, jak również wszechświatowa święta literatura opowiadają nam o tym. Czło-

w tym zakresie duże zasługi. Troszczą się one o to, aby ich zwolennicy nie zerwali tej więzi,

wiek, który opiera się na poczuciu winy, utrzymuje swoją nieświętą świadomość i nieświętą

wiedzą bowiem, że jak długo nie nastąpi jej zerwanie, tak długo istnieje możliwość powrotu.

jakość duszy, „żyje” dalej swymi popędami. Jednakże ta świadomość i te popędy powodują

Może teraz stanie się bardziej zrozumiałe, dlaczego Szkoła Duchowa Złotego Różokrzyża ata-

coraz większy ból, coraz większe nieszczęście i wzrastający niepokój. W związku z tym Biblia

kuje człowieka z kulturą osobowości, jak również człowieka o negatywnej postawie życiowej.

mówi o „ogniu piekielnym”, o ognistej otchłani. Nikt nie powinien przypuszczać, że jakikolwiek

Pierwszy jest gnany ognistą wolą, która chce postawić na swoim przy pomocy magii swej

człowiek zostaje wrzucony do tej otchłani – każdy wrzuca się tam sam!

natury, drugi jest podobny do wody, bez energii, bierny. Atakujemy więc ogień i wodę, aby

Zauważyliśmy, że przykuty do tej natury człowiek ma trojaki wybór, całkowicie zgodny ze
swoją naturą. Pierwszą możliwością jest bycie „żywym umarłym”, czego następstwem jest całkowity zanik systemu mikrokosmicznego. Druga możliwość to utrzymywanie ognia swoich
pierwotnych instynktów, czyli koncentracja świadomości kultywowana w nieświętości. I trzecia możliwość to przyjęcie świętej wiedzy o transfiguracji.
Uważamy, że wszyscy są jeszcze w stanie dostrzec tę ostatnią drogę uwolnienia i że nie będą
działać jako wróg krzyża, lecz wezmą na siebie ten krzyż zbawienia i pójdą za Jego nakazem
drogą na Golgotę. Przybywszy tam, zostaną skonfrontowani z siłą Chrystusa, i dowiedzą się,
że brama do prawdziwego życia jest dla nich otwarta.
Jeżeli rzeczywiście doświadczyliście czegoś z tych uwalniających sił, to proces unicestwienia„ja”
stanie się procesem pełnym radości, przedtem jednak trzeba będzie wypić ocet zaprzeczenia
i gorzką żółć rozczarowania. I w ten sposób praczłowiek ponownie ożyje, a duch materii przestanie być władcą naszego dialektycznego życia. Wtedy objawimy się jako wykonawcy Słowa. Pozostańmy niewzruszeni, a łaska, miłość i siła Jezusa, Pana, doprowadzą do naszego opieczętowania!

Cathatose de Petri
Artykuł pochodzi z Pentagramu nr 105, liustracje www.pixabay.com

Instytut Rozekruis Pers

Nowości wydawnicze
Opis

Kto studiuje filozofię Różokrzyża, ten wie, że
pomiędzy różnymi falami życiowymi zamieszkującymi Uniwersum zachodzi daleko idące
i często bardzo dramatyczne wzajemne oddziaływanie. Tak jak różne małe ciała niebieskie
mogą zostać wytrącone ze swego toru przez
mocniejsze formacje gwiezdne, tak samo
słabsze, młodsze strumienie życia mogą zostać wytrącone z toru swego rozwoju przez
bardziej zaawansowane, starsze fale życiowe.
Mogą też doznać tak znacznego zakłócenia
swego naturalnego rozwoju, że wzniośli Przywódcy Wszelkiego Życia muszą podejmować
wysoce ingerujące środki, aby uchronić powierzone im Boskie Iskry przed zniszczeniem.

www.rozekruispers.pl
ISBN 978-83-61205-10-4
Liczba stron: 132
Oprawa miękka

Pentagram numer 115
Temat numeru:
Reinkarnacja i transfiguracja

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, codzienne radości i problemy.
LOGON, jakby ze szczytu góry, rzuca nowe spojrzenie na rozwój człowieka oraz przemianę społeczeństwa w XXI wieku, co jest widoczne w religii,
sztuce i nauce.
LOGON zwraca się do ludzi, którzy szukają sensu życia.
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