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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

Reinkarnacja i strach przed śmiercią.

znana na całym świecie, aby została szczegółowo objaśniona oraz aby prawidłowe zrozumienie stało się wrotami prawdy dla wielu ludzi.

Dla poszukującego, który osiągnął zrozumienie, że w dialektyce nie ma możliwości prawdziwego uwolnienia, reinkarnacja jest zasadniczym elementem
wypełnienia jego zagadki życia. Taki poszukujący osiągnął zrozumienie pewnych prawd:

Strach przed śmiercią
Śmierć oznacza coś więcej niż proste opuszczenie ciała fizycznego. Oprócz
tego jest to moment, w którym z psychologicznego punktu widzenia „ja” zbliża
się do kresu. To „ja”, które zdobyło tyle wiedzy, które cierpiało i żyło ze swoimi
przyjemnymi i bolesnymi wspomnieniami, z problemami i obawami przed
znanym i groźbami przed nieznanym, z konfliktami psychicznymi, z rzeczami,
które chciałoby zrobić, lecz nigdy nie zrobiło. Psychiczny trud, wspomnienia,
radości i smutki, wszystko to na się ku końcowi! To jest to, czego człowiek boi
się nade wszystko. Mniej boi się tego, co jest poza śmiercią. Nie obawia się
tego, co nieznane, gdy to, co znane, kończy się!
Bliskie ci są: twój dom, twoja rodzina, twoja żona lub twój mąż, twoje dzieci, twoje
idee, twoje meble, książki i wszystko, z czym się utożsamiasz! Gdybyś wszystko
to stracił, czułbyś się kompletnie wyizolowany, a to jest stan, którego się boisz!
To jest pewien rodzaj śmierci! Jeśli się rzeczywiście - a nie teoretycznie –zauważa
i zdaje sobie sprawę z tego, że obawa dotyczy utraty całego dobytku, wszyst-

1) Bóg istnieje,
2) Bóg jest miłością,
3) wszystko co jest stworzone pochodzi od Boga,
4) Bóg nie porzuca dzieła swoich rąk,
5) Bóg wzywa wszystkie swoje dzieci,
6) musi istnieć droga powrotu, droga do Boga, która prowadzi nas poza ten świat,
7) taka ścieżka jest przeznaczona dla wszystkich ludzi.
Jak można pogodzić fakt, że „Bóg jest Miłością” z faktem, że dla milionów ludzi
na ziemi ta droga powrotu jest jeszcze nie znana, nie mówiąc już o jej przyjęciu? Skąd pochodzi Miłość i sprawiedliwość? Jedynym logicznym rozwiązaniem jest idea reinkarnacji.
Chociaż w zasadzie można przyjąć reinkarnację jako jedyną możliwość, tym niemniej można łatwo zostać sprowadzonym na manowce. Na przykład, rozmaite
interpretacje inkarnacji przychodzące ze Wschodu prowadzą nas do wiary, że
inkarnacja dotyczy naszego „ja”. Tak więc, choć można znaleźć drogę wyjścia
z labiryntu zwanego „reinkarnacją”, to interpretacje takie mogą prowadzić do
całkowicie mylnych wniosków, wyłączając jednakże prawdziwe zrozumienie
w gnostycznym sensie.
Bez zrozumienia idei reinkarnacji człowiek jest łatwym łupem naturalnej religii. Według naturalnego, religijnego sposobu myślenia, człowiek podczas jednego życia powinien osiągnąć powrót do Domu Ojca. Z tym stwierdzeniem stoi
w sprzeczności szczególnie punkt 7, wymieniony powyżej. Tak więc w naturalnej religii nie ma miejsca dla reinkarnacji. Ktoś, kto się obawia, że wszystko
zależy od tego jednego, przypadkowego życia, będzie bardziej skłonny do
posłuszeństwa dogmatom niż ten, który myśli inaczej.
Era Wodnika, u swego zarania, otwiera między innymi ludzkie umysły dla idei
reinkarnacji. Liczne publikacje i doświadczenia prowadzą wielu ludzi po nieokreślonych drogach do „ich” przeszłości w poprzednich żywotach. Obecnie
zaistniała potrzeba pewnej korekty pojęcia „reinkarnacja”, aby stała się ona
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kiego, co się stworzyło, i do czego się dążyło, to chce się wiedzieć: „Czy nie
jest możliwe, by umierać psychologicznie każdego dnia w stosunku do tego,
co się wie? Czy jest możliwe umierać każdego dnia tak, by dusza była zawsze
świeża, młoda i niewinna, uwolniona od ciężarów i kajdan?” Tak, to jest możliwe,
a wielu filozofów i duchowych nauczycieli radziło nam przeglądać miniony dzień
każdej nocy, cicho i w pełnym spokoju, bez utraty naszej obiektywności. W ten
sposób jesteśmy w stanie postawić nasze istotne czyny, pragnienia i myśli przed
wewnętrznym trybunałem, prześwietlając je na wskroś, wydobywając z nich
ukryte lekcje i pozostawiając je za sobą. Jednakże nie powinniśmy analizować
sami siebie lub ciężaru naszej ścieżki życia, dostrzegając tylko nasze niegodziwości
i niedoskonałości. Nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi od naszych współbraci
i współsióstr - uczestników ludzkiej fali życiowej.
Tylko ten, kto codziennie zrzuca z siebie wszystkie ciężary, kto kończy każdy
problem w dniu, w którym on powstał, ten jest w stanie zaczynać od nowa
każdy ranek, otwierać się dla pomagających gnostycznych sił Światła, które
chcą doprowadzić do transfiguracji w nim lub w niej. Podobna, krótka retrospekcja będzie miała miejsce niezwłocznie po fizycznej śmierci. Już za życia
indywidualność odrywa się od swoich wszystkich nabytków i majątku. Zdaje
sobie sprawę, że wszystko jest tymczasowe i przemijające. A to jest jeden
z celów naszej egzystencji tutaj i teraz. Wciąż i nieustannie jesteśmy powoływani, by stać się nosicielami obrazu Boga. Naszym najgłębszym pragnieniem
jest, jak to wcześniej powiedzieliśmy, aby ta inkarnacja była już ostatnią.
Zmiana w żyjącej teraźniejszości
Człowiek nie posiada ciała fizycznego w sferze odbić i dlatego ten pierwszy
krok - fundamentalna zmiana - musi być dokonana tutaj, w żyjącej teraźniejszości. Tak, więc, gdy przez wzrost intuicji, pragnienie uwolnienia, opanowanie
dialektycznej osobowości, zniszczenie „ja” i całkowitą zmianę postawy życiowej, ten Drugi - Boski zaczyna rozwijać się z róży serca, a jednocześnie poszukującego zaskakuje śmierć, to on pomimo to zwyciężył ją uprzednio i sprawił,
że późniejsze przymusowe inkarnacje są już niepotrzebne.
Tak jest nawet wtedy, gdy tylko embrion naszej istoty duchowej jest rozwinięty,
ponieważ rozwój, który już się rozpoczął, może być kontynuowany w sferach
wolnych od ziemsko-dialektycznych wpływów, aż narodzi się Nowy Człowiek.
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Nowości wydawnicze
Ewangelia Ery Wodnika Jezusa Chrystusa
powstawała podczas wczesnych godzin porannych, pomiędzy drugą a szóstą,
w absolutnie „cichych godzinach”. Levi przygotowywał się do tego wydarzenia przez
czterdzieści lat, spędzając dany mu czas
na studiach i cichej medytacji, by ostatecznie dotrzeć do duchowej świadomości,
która pozwoliła mu na wchodzenie do sfery
eterycznej, tyle razy, ile było to konieczne, dla dostarczenia nam doskonałej kopii
Ewangelii Ery Wodnika Jezusa Chrystusa.
Przez wiele miesięcy przepisywał on wydarzenia, których był świadkiem, zapisane
w „Kronice Boga”. Zamieszczony na karcie 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.
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