
Biuletyn jest elektronicznym informatorem Lectorium Rosicrucianum, Międzynarodowej Sz-
koły Złotego Różokrzyża. Adresowany jest on do ludzi poszukujących głębszego zrozumienia 
samych siebie, naszego miejsca we Wszechobjawieniu oraz spojrzenia innej strony na zjawis-
ka 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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Nasz świat jest szkołą. Obecnie rok szkolny dobiega końca, a my przygoto-
wujemy się do wejścia na nowy, wyższy poziom

Wydaje się, że nasze życie na tej ziemi staje się coraz bardziej złożone, coraz 
trudniejsze. Czy kiedykolwiek widzieliśmy taki „wirusowy pożar” w naszej histo-
rii, z ponad stu milionami przypadków infekcji koronawirusa? Zachodzą rów-
nież inne niepokojące i dramatyczne zmiany, wszystkie z taką szybkością, że 
odczuwamy je jak lawinę. To, co uznawaliśmy za normę i bezdyskusyjnie przyj-
mowaliśmy jako wspierające „życie”, wydaje się załamywać, zostaje zmiecione 
przez tę falę zmian. Jest niezliczona liczba ludzi, którzy już doświadczyli wła-
snych „zmytych łzami ruin”, gdy zmiany zburzyły ich normalność, a ci u władzy 
wydają się być bezsilni w oferowaniu jakichkolwiek realnych alternatywnych 
wskazówek lub rozwiązań.

Wśród ogólnego niepokoju narasta przebłysk świadomości: światło nadziei 
oświetla zrozumienie, że z ognia przychodzi odrodzenie, z bólu uzdrowienie, 
z pustki utraty - pełnia miłości. Cel nie został jeszcze osiągnięty, droga przed 
nami nadal przyniesie wyzwania zmian, które dotkną każdego z nas, ale gdy 
burza ucichnie, słońce ponownie zaświeci.

Niestety ten dramatyczny scenariusz nie jest fikcją, ale doświadczamy go jako 
żywej rzeczywistości. I musimy stawić temu czoło z godnością i odwagą. Musimy 
pamiętać o tym, żeby ten narastający chaos nas nie zaskoczył. Czyż nie żyjemy 
w czasach, gdy skrzyżowanie dwóch cyklów kosmicznych, Ryb i Wodnika, przej-
ście od jednej ery do drugiej, niesie ze sobą sygnaturę zmiany? Ludzkość od 
dawna wiedziała, że ten czas przyniesie okres dramatycznej zmiany, w którym 
stare zostanie zniszczone, pozostawione w tyle, w którym bez przeszkód roz-
pocznie się procesy odnowy, a na horyzoncie pojawi się wzniesienie na wyż-
szy poziom ewolucyjny.

Siły, które kierują ludzkością, wypromieniowują do nas Miłość, która początkowo 
przełamie nasz komfortowy stan snu i przebudzi nas do nowej rzeczywistości. 
Przez większą część naszej najnowszej historii ostrzegano nas, abyśmy przygo-
towali się na taki czas, abyśmy przygotowali nasze wewnętrzne ścieżki. Nad-
szedł czas zdemaskowania i ani jedna istota, bez względu na posiadany status 
społeczny, nie będzie zwolniona z tych zmian, nie będzie mogła ich zignorować.

To zdemaskowanie wyniesie prawdę na światło dzienne i nikt nie będzie w 
stanie ukryć swojego prawdziwego ja. W gruncie rzeczy zaczęło się to już pod 
wpływem pandemii koronawirusa, ponieważ wstrząsnęła ona fundamentami 
naszych systemów gospodarczych i politycznych, a przez to i naszym życiem.

Zaczynamy dostrzegać prawdziwe ja ludzi, którzy chętnie poświęcają się, aby 
pomóc tym, którzy cierpią z powodu wirusa, podczas gdy inni protestują i demon-
strują przeciwko próbom powstrzymania epidemii, walcząc z tym, co czują jako 
naruszenie ich wolności osobistych. Co nam to pokazuje i dokąd zmierza? Aby 
lepiej to zrozumieć, musimy przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteśmy i dla-
czego przyszliśmy na ten świat!

Czas przypomnieć sobie kim jesteśmy i skąd pochodzimy



Nasz świat jest szkołą. Obecnie rok szkolny dobiega końca, a my przygotowu-
jemy się do wejścia na nowy, wyższy poziom. Z perspektywy ewolucji jesteśmy 
prowadzeni do granicy, za którą czeka nas zupełnie inne życie.

Oczywiście, tak jak widzimy dwie różne reakcje na pandemię koronawirusa, 
tak będą tacy, którzy zaakceptują tę przyszłość, podczas gdy inni będą się 
jej opierać i przeciwstawiać. Ale przed tymi, którzy tęsknią za tą nową przy-
szłością, stoi dodatkowe zadanie przygotowania, zadanie samo-wyzwolenia. 
Możliwości otwierające się obecnie przed ludzkością, szczegółowo omawiane  
w literaturze Złotego Różokrzyża, opierają się na zasadzie, że proces ten można 
rozpocząć poprzez pragnienie uczestniczenia w nim. A samoświadomość jest 
kluczem, który otwiera te drzwi, kluczem, który jest wykuty i wypolerowany 
przy pomocy obecnych kosmicznych promieniowań Wodnika.

Wciąż jest wielu ludzi, którzy nie wiedzą, kim są i dlaczego są. Widzą tylko swój 
obraz w lustrze i nazywają go swoim „ja”. Dla nich istota fizyczna jest całością 
tego, kim są. Głębsze zrozumienie jeszcze nie wniknęło w ich istotę i nie pra-
gną oni życia duchowego.

Ale kiedy człowiek dochodzi do nadiru w swoim życiu, a nieustanne wysiłki 
przetrwania tracą swój impuls, zaczyna tęsknić za wyższym, czystszym życiem, 
za życiem duchowym. Wtedy zaczyna szukać odpowiedzi na nurtujące go 
pytania: kim jestem, gdzie jestem, czym jestem? Taka osoba w końcu stanie się 
świadoma ezoterycznej strony swojej natury, funkcjonowania subtelnych ciał, 
które tworzą całego człowieka, i zyska głębszy wgląd w fundamentalne pyta-
nia, które nią kierują.

A poza tym leży wiedza, prawda o nieśmiertelności człowieka, o tym, że ukryta 
i uśpiona leży w nim boska esencja, która po wyzwoleniu uwolni go z kajdan 
nietrwałej egzystencji i ponownie zjednoczy go z boskim przeznaczeniem. Siły 
reinkarnacji i karmy nie będą już miały na niego wpływu.

Świat, w którym żyjemy, nie jest naszym prawdziwym domem! Nasza ziemia jest 
tylko tymczasowym schronieniem, szkołą, w której można zdobywać życiowe 
doświadczenia poprzez twórcze ćwiczenie własnej wolnej woli. A życie, które 
zbudowaliśmy wokół siebie, odzwierciedla wewnętrzne motywacje, które nas 
napędzają. Wodnik, poprzez proces demaskowania, pokazuje nam prawdziwą 
wartość tego, co zbudowaliśmy, rozpadające się i rozkładające systemy, któ-
rych się trzymaliśmy.

Wciąż pośrodku tego „sprawdzania rzeczywistości” boska pozostałość w czło-
wieku woła, aby ją usłyszeć, wciąż budzi się w nim prawspomnienie, poruszane 
promieniowaniem Wodnika.

Trudno nam sobie wyobrazić, ile straciliśmy na tej ścieżce prowadzącej w dół, ale 
także, jak wiele jest nam oferowane jako pomoc. Malując obraz naszego obec-
nego stanu, niektórzy ezoterycy porównują go do kolonii karnej zamieszkanej 
przez niebezpiecznych przestępców. Jednak bez względu na to, na ile uznamy 
ten obraz za prawdziwy, rzeczywistość jest taka, że obecnie znajdujemy się  
w środku przewrotu, który chce uwolnić nas z tego więzienia. Jedynym zastrze-
żeniem jest to, że musimy pragnąć ucieczki, musimy tęsknić za ucieczką z tego 
koła niekończących się zmian. I z duchowej perspektywy, cała ludzkość jest 
zmuszona do zareagowania na ten impuls, bez względu na to, czy tego pragnie, 
czy nie Dla niektórych istnieje nieuzasadniona obawa, że jeśli podążą za tym 
impulsem, stracą swoją cenną „wolną wolę”. Rzeczywistość jest jednak taka, że 
człowiek 



jest tylko maleńką komórką w niewyobrażalnie dużym organizmie, poddanym 
niekończącym się cyklom kosmicznym, a jego wolna wola jest znacznie mniej 
wolna, niż on sobie to wyobraża.

W tym wielkim kosmicznym schemacie musimy zrozumieć, że pewnych ducho-
wych impulsów nie można zignorować i że robiąc to, wzbudzimy opór, który może 
skończyć się jedynie negatywnymi skutkami. Nasza planeta przechodzi obecnie 
pod wpływem tych impulsów w kierunku innego poziomu wibracyjnego. Rozpo-
częła się duchowa rewolucja, od dawna przepowiadana przez proroków zarówno 
Wschodu, jak i Zachodu, i ta rewolucja przyniesie całkowitą odnowę strukturalną 
wszystkich tych ludzi, którzy wejdą na tę ścieżkę transformacji.

Ten proces odnowy obejmie transformację całego człowieka, aż do najdrobniej-
szego szczegółu. Nawet wibracja elementów fizycznych zostanie podniesiona 
na wyższy, eteryczny poziom, zmieniając cechy ich manifestacji. Wszyscy, któ-
rzy są w harmonii z tymi zmianami, doświadczą odrodzenia duszy, przebudzenia 
boskiej zasady, a wraz z tym przemiany całej osobowości.

Wszyscy, którzy pracują, aby zharmonizować się z tymi impulsami, którzy wytrwale 
poszukują prawdziwego sensu życia, już rozpoczęli tę wewnętrzną przemianę; 
ich naturalna, ziemska osobowość odsuwa się na bok, przekazując panowanie 
boskiemu, nieśmiertelnemu Dziecku Boga w nich, pilnie przygotowując nową 
duszę, która przeniesie ich z tego świata do nadchodzącego Nowego Boskiego 
Życia.
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Alchemiczne Gody Chrystiana Różokrzyża tom 1

Trzeci tom serii Tajemnice Braterstwa Różokrzyża zawiera tłumaczenie 
oryginalnego tekstu Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz anno 
1459 opublikowanego w roku 1616, wraz z obszerną ezoteryczną ana-
lizą Jana van Rijckenborgha.

Przedstawia on opowieść o siedmiodniowej podróży Chrystiana Ró-
żokrzyża na zaślubiny Króla i Królowej, która  jest w rzeczywistości, 
jak twierdzi Jan van Rijckenborgh, hermetyczną alegorią. Jej celem jest 
pełnienie roli przewodnika dla tych, którzy są aktywnie zaangażowani 
w proces wewnętrznej transformacji. W miarę jak Jan van Rijckenborgh 
ujawnia nam przesłanie historii, zaczynamy dostrzegać, w jaki sposób 
pierwotna Dusza drzemiąca w nas może być na nowo ożywiona i zjed-
noczona z Duchem. Tym „zaślubinom” towarzyszy alchemiczna prze-
miana świadomości, duszy i ciała.

Pierwszy tom Alchemicznych godów Chrystiana Różokrzyża zawiera 
oryginalny tekst Johanna Valentina Andreae opisujący pierwsze trzy 
dni z siedmiodniowej podróży Chrystiana Różokrzyża wraz z obszerną 
ezoteryczną analizą Jana van Rijckenborgha, dziewięć ilustracji Johfry 
oraz objaśnienia słów różokrzyżowych.



Czy zadajesz sobie fundamentalne pytania dotyczące życia?

Czy zaczynasz odczuwać, że musi istnieć coś poza karierą, poza sympatiami 
i antypatiami, codziennymi obowiązkami i trudnościami?

LOGON może być dla Ciebie.

Jakby ze szczytu góry, LOGON rzuca nowe spojrzenie na rozwój człowieka 
oraz zmiany w społeczeństwach XXI wieku, które są widoczne w sztuce, 

nauce i religii.

LOGON jest dla ludzi, którzy zastanawiają się nad swoim życiem.

Publikujemy artykuły różnych autorów z różnych krajów, regionów świata 
i o różnym pochodzeniu, których poruszają te same pytania i których

 inspiruje poszukiwanie sensu życia.

Kim jest człowiek?
Czy życie ludzkie poddane jest śmierci?

Czym jest nieśmiertelny aspekt człowieka?

Pytania te mają uniwersalny charakter. Nie ma na nie prostych odpowiedzi, 
bazujących na ustalonych poglądach. Są one niczym drzwi prowadzące 

z wielu kierunków do jądra naszego istnienia. Doświadczenie skłania nas 
do zmiany postępowania, a w konsekwencji ostatecznie kształtuje bieg 

naszego życia i naszych przekonań.

Mamy nadzieję, że LOGON może dodać coś istotnego do Twojego życia, 
może zainspirować do zadawania nowych pytań i poszukiwania odpowiedzi. LOGON numer 4, Liczba stron: 32

Co nowego w czasopiśmie LOGON?



Gdzie jesteśmy?
Ośrodek Konferencyjny „Aurora”
ul. Wojska Polskiego 99, 98-300 Wieluń
rozokrzyz@gmail.com

Centrum Katowickie
ul. 3 Maja 24/7, 40-952 Katowice
rozokrzyz.katowice@gmail.com

Centrum Koszalińskie
ul. Andersa 26, 75-626 Koszalin
koszalin@rozokrzyz.pl

Centrum Krakowskie
ul. Augustiańska 18/22, 31-064 Kraków
krakow.rozokrzyz@gmail.com

Centrum Warszawskie 
ul. Inżynierska 3/5, 00-950 Warszawa
warszawa@rozokrzyz.pl

Centrum Wrocławskie
ul. Wandy 7/11, 53-320 Wrocław
kc.wroclaw.rozokrzyz@gmail.com

Opole
rozokrzyz.katowice@gmail.com
kc.wroclaw.rozokrzyz@gmail.com

Gdańsk
gdansk@rozokrzyz.pl

Lublin
warszawa@rozokrzyz.pl

Łódź
lodz@rozokrzyz.pl

Poznań
kc.wroclaw.rozokrzyz@gmail.com

Szczecin
szczecin@rozokrzyz.pl
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