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Adresowany jest on do ludzi poszukujących głębszego
zrozumienia samych siebie, naszego miejsca we Wszechobjawieniu 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.

Gdańsk
Szczecin

Centrum Warszawskie
Lublin
Łódź

Centrum Wrocławskie
Opole
Poznań

Ośrodek Konferencyjny „Aurora” w Wieluniu

Podróż tego, co nieśmiertelne
Życie zawsze jest podróżą w głąb siebie. Życie jest przygodą, ponieważ zawsze konfrontuje
nas z nieznanym, niezwykłym i często niepożądanym – z wyzwaniami, które możemy opanować tylko przez przezwyciężenie siebie. Jeśli głębiej przyjrzymy się naszemu życiu, powstaje
pytanie: Kto właściwie odbywa tę podróż?

Większość ludzi chciałaby mieć jakieś interesujące doświadczenia. Ale równocześnie zabiegają oni również o bezpieczeństwo. Rozwój i wzrost są w porządku – byleby nie wykraczały poza
granice naszej strefy komfortu. W ten sposób jesteśmy gotowi się rozwijać i przechodzić przez
różne sprawdziany. To te przygody, które wydaje się, że możemy kontrolować, dostarczają
nam emocji. Jest ich wielki wybór i każdy wybiera taki stopień ich intensywności, jaki jemu
czy jej odpowiada. Wolisz wspinać się na górę (kiedy wspinaczka nie jest zbyt trudna), czy wolałbyś skok na bungee? Podróż na pustynię czy wakacje na plaży z muzyką folkową wieczorem? Wolałbyś czytać kryminał czy historię miłosną? A może chciałbyś mieć romans? Mamy
doświadczenia, ale zazwyczaj są one niczym więcej jak tylko kolekcją ciekawych momentów,
które wkrótce znikają, ponieważ nie było w nich niczego, co by nas naprawdę wzbogaciło.
Jedynie trochę koloru, który pojawił się w naszym życiu i z czasem wyblakł.
Czy to nasza „normalność” tworzy te kryzysy?
Staje się to bardziej interesujące, jeśli popatrzymy na to, co dzieje się na świecie. Kryzysy są
wszędzie. Mamy kryzys klimatu, kryzys środowiska, kryzys uchodźców, wzrastająca agresja
pomiędzy krajami, sojusze, które się rozpadają. Co chcą nam one powiedzieć? Czy to nasza
„normalność” tworzy te kryzysy? Czy to możliwe, że często jesteśmy obojętni na konsekwencje naszego sposobu życia, na to, co tworzymy przez nasze lęki, pożądania i ambicje? Czy
problemy, których nie możemy dostrzec rozwiązać w naszym prywatnym życiu, mają swoje odbicie na wielką skalę? Czy nasze życie nie waha się często pomiędzy przeciwstawnymi
dążeniami? Czy nasze własne sprzeczne cele nie utrzymują nas w stanie stagnacji? „Kryzys”
jest decydującą sytuacją, która może być punktem zwrotnym, jeśli w odpowiedniej chwili
podejmiemy wściwą decyzję. Ludzkość może tylko wtedy zacząć działać inaczej na globalną
skalę, jeśli wielu ludzi będzie gotowych poznać siebie i jeśli odkryją te problemy w sobie. Czy
potrafimy dotrzeć do korzeni naszego ego? Powinniśmy zauważyć, że, pomimo naszej inte-

ligencji, jest dużo rzeczy, których nie chcemy zobaczyć. Nasze serca często są ślepe i obojętne. Nieuświadomiony strach jest przyczyną wielu naszych zachowań i wstrzymuje nas przed
pozytywnym podejściem do koniecznej zmiany. Nie znamy samych siebie wystarczająco i ta
ignorancja sięga głębiej niż to, co widzimy w naszym zewnętrznym życiu. Wiedza, że coś nam
umyka, może się pojawić tylko wtedy, kiedy to, co czasowe w nas, może zostać doprowadzone do spotkania z tym, co wieczne.
Nasze życie na małą skalę może nauczyć nas wielu ważnych rzeczy. Często dzięki trudnościom,
które przezwyciężyliśmy, lub nawet dzięki stratom, których doświadczyliśmy, możemy odkryć
w sobie większą siłą. Kiedy wyrzuciliśmy kolejną iluzję za burtę, nawet jeśli początkowo wcale
tego sami nie chcieliśmy, możemy poczuć ulgę. Możemy zostać wzmocnieni, ponieważ doświadczyliśmy, że strata nie zabrała nam niczego istotnego. Doświadczamy niespodziewanej
wolności, początku niezależności od rzeczy i okoliczności, od pragnień, lęków i potrzeb.
O rzece życia
Zawsze, kiedy rzeczywiście zbliżamy się do ludzi i sytuacji, może to być dla nas oświecające i
wyzwalające. Ci, którzy ośmielają się podejść do danej sytuacji spontanicznie i odrzucić swoje
własne życiowe plany lub nawet zejść z pozornie wytyczonej ścieżki, odkryją w sobie strony,
których do tej pory nie znali. Poprzez swoje zaangażowanie, odkryją w sobie głębię, o której
wcześniej nie mieli pojęcia. Wtedy może pojawić się jakaś wolność, na przykład wolność
od autoprezentacji, od z góry przyjętych ról. Można by sobie wtedy zadać pytanie, czy jaźń
można ostatecznie zdefiniować i ograniczyć. Czy nie jest ona najbardziej prawdziwa, kiedy
zapominamy o sobie samych, kiedy współpracujemy z innymi?
Dzięki tym wszystkim doświadczeniom nasze spojrzenie na życie wyostrza się. Poszukujemy
pełni, miłości, doskonałości. Staje się to teraz trudne, ponieważ doświadczenia pełni nie da
się zatrzymać. Jeśli próbujemy je zatrzymać, doświadczamy stagnacji. Szukamy prawdziwej
miłości, a potem zdajemy sobie sprawę, że stawiamy warunki i przeliczamy ile dajemy, a ile
dostajemy. Uczucie, którym kogoś obdarzamy, chcemy też otrzymać na zasadzie wzajemności.
Myślenie, że życie (i inni) jest nam coś winne, jest naturalne. Ale czy o to chodzi? Jeśli szukamy
doskonałości, będziemy musieli być uczciwi wobec siebie. Możemy to zrobić zdając sobie
sprawę z tego, że jesteśmy jednością ze sobą w naszym myśleniu, odczuwaniu i działaniu.
Jednakże jest w nas zbyt wiele sprzecznych celów. Chcielibyśmy mieć zapewniony dobrobyt,
a z drugiej strony mieć lekkie życie. Chcielibyśmy być jednością ze wszystkimi duszami na
zewnątrz, ale prosimy o to, abyśmy mogli pozostać w naszych czterech ścianach. Lubimy
pomagać, ale na jakich zasadach i z jakim zaangażowaniem? Czy możemy być prawdziwi,
czy możemy być dobrzy? Czy istota ludzka w ogóle może być dobra? „Nikt nie jest dobry, ani

jeden”, powiedział Jezus. To zdanie brzmi jak strzała wypuszczona z łuku, która jednak nie
powstrzyma duszy od poszukiwań.
Życie zawsze przynosi ze sobą przygodę w niespodziewanych spotkaniach, w relacjach, w
które wchodzimy, w konfliktach, które akceptujemy, oraz poprzez doświadczenia. Porażki
mogą nagle odsłonić niespodziewany, wewnętrzny skarb, który pokazuje nam miejsce
wewnątrz, w którym moje i twoje, złe i dobre stapiają się w coś nowego. Otwiera się ścieżka,
na której jest zaufanie, na której możliwe jest utracenie „siebie” bez jakichkolwiek oczekiwań.
Na tej ścieżce jesteśmy niesieni przez nieznane, które czeka na nas na jej końcu.

staje się widoczna. Co więcej, ta jedność staje się podstawą naszego myślenia i odczuwania.
To jest początek przemiany. U tych, którzy konsekwentnie podążają ścieżką, wzrasta nowa
wola. Przezwyciężają oni stare, materialne więzy. Nowa wola staje się źródłem siły życia, które
nigdy nie wysycha; staje się ona bramą do nieprzemijającego życia. Nowe siły wpływają
do całej istoty i przemieniają ją. Dla przemijającego ego jest to droga puszczenia, służenia,
„tonięcia” i „wznoszenia się” w tym Nowym, które nadchodzi. W końcu wewnątrz nas następuje
odrodzenie wieczności. Ci, którzy podążają tą drogą, stają się świadomymi mieszkańcami
dwóch światów, wiecznego i doczesnego. Czy istnieje przygoda większa od tej podróży?

To, co wieczne w nas, podróżuje przez czas i przestrzeń
Jak wyglądałaby nasza podróż przez życie, gdybyśmy mogli zobaczyć ją z perspektywy
wieczności w nas? Szukamy siebie; to, co wieczne w nas, chce objawić się jako prawdziwa
jaźń. My odbijamy się w innych ludziach i rzeczach; to, co wieczne, odbija się w nas – ale czy
je rozumiemy? Szukamy doskonałości w ulotnych rzeczach, ale dla wiecznego są one „tylko
przypowieścią”. Szukamy jedności, a pozwalamy się związać. Jest w nas jednak nieśmiertelność,
która jest połączona z wszystkim i która chce rozwiązać swoje doczesne więzy. Mamy do
dyspozycji okres około osiemdziesięciu lat. To, co wieczne, podróżuje przez czas i przestrzeń
od niepamiętnych czasów. My jesteśmy w oddzieleniu, jednakże to, co wieczne, jest integralną
częścią boskiego wszechświata; to jest mikrokosmos, mały wszechświat, który chce dotrzeć
do celu podróży z naszą pomocą. To oznacza, że mikrokosmos towarzyszy nam przy
wszystkich naszych doświadczeniach. Doświadczamy pełnego przygód życia – ale przygoda
mikrokosmosu, tego wiecznego w nas, jest tym, czym my w rzeczywistości jesteśmy.
Często, kiedy przezwyciężamy straty lub trudności albo gdy doświadczamy czegoś szczególnie
pięknego czy wzruszającego, możemy odczuć przez krótką chwilę wolność. Wtedy działamy
bez żadnego strachu i potem odpuszczamy nie obawiając się konsekwencji. Z początku jest
to proces dojrzewania duszy. Z tego rozwija się świadomość duszy, wzrasta otwartość na
niezgłębione, na wieczność w nas (i we wszystkich innych!). Uczymy się słuchać wnętrza. W
tych, którzy za tym podążają, może wzrastać miłość i poświęcenie dla boskiej jaźni. Po raz
pierwszy pojawia się zrozumienie, że to, co wieczne, potrzebuje tego, co czasowe, że może się
ono rozwijać dzięki naszej pomocy. Jednakże świadome spotkanie nie jest jeszcze możliwe.
Dzieje się jednak coś dziwnego. Wszystkie te wydarzenia stają się otwartą bramą. Jeśli
przejdziemy przez nią, zbliżymy się do wieczności w nas poprzez to wszystko, co stanowi nasze
życie. Wtedy wydaje się, że wszystko, co się dzieje, chce nam utorować tę drogę. Jednocześnie
w naszej świadomości, w naszym myśleniu i odczuwaniu zaczęła się wielka transformacja.
Ograniczenia zostają zburzone. Strach, wrogość i biegunowość słabną; jedność we wszystkim
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Instytut Rozekruis Pers

Nowości wydawnicze

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, gnostycznego dziedzictwa średniowiecznej Oksytanii,
odsuwając na bok linię czasu, zabiera czytelnika w dwuwymiarową podróż po ojczyźnie Graala. Tajemnice Oksytanii odżywają raz jeszcze
w sercu wędrowca, który wspinając się na zamkowe wzgórze Montréalp de Sos podąża śladem
średniowiecznego rycerza bez skazy, aby wraz
z nim pojąć i przeżyć w teraźniejszości odwieczne Misterium Graala.
.

www.rozekruispers.pl
ISBN 978-83-61205-18-0
Liczba stron: 96
Oprawa miękka

LOGON numer 2
Temat numeru: Życie drogą do świata duszy
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, 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.

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-CentrumKrakowskie-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

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

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

Opole

