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Czasopismo Pentagram
www.czasopismopentagram.pl 

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.

Kalendarz wydarzeń
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Centrum Krakowskie

Centrum Koszalińskie

     Bydgoszcz
     Gdańsk
     Szczecin

Centrum Warszawskie
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      Łódź

Centrum Wrocławskie

     Opole
     Poznań
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Władza pieniądza nad człowiekiem we 
współczesnym świecie

Pozycja gospodarcza danego kraju uzależniona jest we współczesnym świecie 
od mistrzostwa, z jakim potrafi on obracać pieniędzmi.

Pieniądz stał się miernikiem wszelkich wartości i wszystkie wojny na całym 
świecie wybuchają i toczą się z powodu pogoni za pieniędzmi oraz władzą, 
która się z nimi wiąże. Za czynnik ekonomiczny, zasób, który można przeło-
żyć na walutę, obecne społeczeństwa uważają nawet człowieka, wyceniając 
jego wartość produkcyjną, koszty jego edukacji, jego budżet rodzinny, kon-
to w banku, itd. Krótko mówiąc, współcześnie  w hierarchii wartości pienią-
dze plasują się na samym szczycie piramidy. Poza tym, wpisane w ludzką 
naturę, pragnienie władzy i dominacji sprawia, że pieniądze są postrzegane 
jako niezawodny środek do realizacji tego celu.  
W trudnej ekonomicznej i społecznej sytuacji, tak charakterystycznej dla 
współczesnego świata, nikogo już nie dziwi fakt, że rzesze ludzi w różnym 
wieku pukają do drzwi szkół ezoterycznych, kierując się ambicją zdobycia 
pieniędzy i bogactwa, bez względu na cenę.
Pytanie, które chcielibyśmy postawić, brzmi następująco: dlaczego pieniądze 
mają taką władzę nad ludźmi? Czy jest możliwe, żeby wyzwolić się spod ich 
wpływu, a jeśli tak, to w jaki sposób? 

Czym są pieniądze i skąd pochodzą? 

Polskie słowo „pieniądz” pochodzi od niemieckiego „Pfennig”, które z kolei 
wywodzi się najprawdopodobniej od wyrazu „Pfand”- „zastaw”. Pierwszy-
mi polskimi pieniędzmi były bite przez Mieszka I denary, które wytwarza-
no ze srebra.  W dzisiejszych czasach pieniądze mają zarówno materialną 
jak i niematerialną formę. Monety produkuje się z miedzi i srebra, a także  
z takich stopów metali, jak: miedzionikiel, brązal, mosiądz manganowy, i in-
nych. Banknoty natomiast wytwarza się z bawełny, papieru, lnu lub tworzyw 
sztucznych. Wraz z tak charakterystyczną dla Ery Wodnika „dematerializacją”, 
za sprawą handlu i płatności drogą elektroniczną, rozwinęły się niematerial-
ne wartości transakcyjne. 

Związek pomiędzy ludźmi i pieniędzmi 

Niektóre badania okultystyczne wskazują, że pieniądze są symbolem ener-
gii, która została włożona w pracę; to krew i pot, obrócone w materię. Dzięki 
znaczeniu pieniądza, którego obecnie czci się jak wszechmogącego boga, 
mistrzowie finansów zdobyli władzę nad ludzkością. Dzięki mechanizmom 
gospodarczym i bankowym oszustwom, przekształcają oni ludzką energię 
życiową i wchłaniają ją. Rodzi się obawa, że pieniądze są po prostu wyna-
lazkiem, który pozbawia ludzi ich energii życiowej i zmienia ich w wampiry. 
Ludzie często myślą: „Gdy zdobędę pieniądze, kupię sobie, co tylko zechcę  

i będę szczęśliwy”. Na tej podstawie wszystkie ludzkie działania koncentru-
ją się na pogoni za pieniędzmi. Jak jednak pokazuje życiowe doświadcze-
nie, posiadanie pieniędzy i możliwość dokonania wszelkich możliwych za-
kupów nie dają człowiekowi szczęścia w szlachetnym tego słowa znaczeniu. 
Nie potrafią one również zaspokoić jego żądzy posiadania. Wręcz przeciw-
nie - im więcej mamy, tym więcej chcemy mieć i na domiar złego, pienią-



dze budzą w człowieku pychę i żądzę dominacji. Niezliczone teksty z róż-
nych świętych pism, takich jak Biblia odnoszą się do tej potężnej władzy, 
jaką pieniądze mają nad ludźmi. Doskonałym tego przykładem, opisanym  
w Ewangeliach, jest zdrada, jakiej dopuścił się Judasz. W tej historii władza 
pieniądza porównana jest do szatana, drążącego człowieka. (Łuk. 22,1-6).

Materialna i okultystyczna analiza dotycząca władzy pieniądza nad 
człowiekiem 

Znajdujący się na planie fizycznym człowiek, szuka szczęścia. I manipulacja 
tą właśnie nadzieją na zaspokojenie jego potrzeb fizjologicznych (jedzenie, 
picie), potrzeb bezpieczeństwa (dom, zdrowie) i potrzeb społecznych (uzna-
nie i osiągnięcie samorealizacji) dzięki pieniądzom jest tym, co pozwala sy-
renom naszego konsumpcyjnego społeczeństwa łudzić człowieka iluzją, że 
pieniądze dadzą mu szczęście. Na planie okultystycznym musimy wziąć pod 
uwagę fakt, że rudy metali, które wypełniają wnętrze Ziemi, są materializacją 
fluktuacji sił lub energii, które przybyły tu z innych planet. Monety (zrobione 
z metalu) są krystalizacją sił księżycowych, miedź pochodzi z Wenus i Mer-
kurego, a rtęć (nazywana przez alchemików pieniędzmi w płynie) jest ma-
terializacją energii Merkurego. Co więcej, poprzez niewidzialną manipulację 
planetarnymi energiami i ich wpływem na mieszkańców Ziemi, eony niewi-
dzialnych światów używają pieniędzy, aby odwrócić uwagę ludzi od ich pier-
wotnej misji. Udaje się to poprzez związek istniejący pomiędzy materiałami, 
z których produkowane są pieniądze, częściami ciała, na które te materiały 
wywierają wpływ, i planetami, które nimi rządzą. Starożytni Grecy, Egipcjanie, 
Hindusi i Chińczycy wiedzieli o syderycznych wpływach kontrolujących okre-
ślone miejsca w ciele. Miejsca te to siedem gruczołów dokrewnych zarządza-
nych przez planety: szyszynka - przez planetę Neptun, przysadka przez Ura-
na, tarczyca przez Merkurego, grasica przez Wenus, śledziona przez Słońce,  
i nadnercza przez Jowisza. Siły uwalniane przez te planety mają za zadanie 
pomóc ludziom rozpoznać duchową ścieżkę prowadzącą do odtworzenia 
pierwotnej więzi ze światem Ducha. Można jednak uczynić z nich niewłaści-
wy użytek i sprawić, że sprowadzą człowieka na manowce. Rozważmy tu na 
przykład miedź i rtęć będące krystalizacją sił pochodzących z Wenus i Merku-
rego, które zarządzają odpowiednio grasicą i tarczycą. Wiemy, że niewłaści-
we wykorzystanie energii Wenus wyraża się w zmysłowości, rozpuście, wul-
garności, lenistwie, sentymentalizmie, próżności i braku konsekwencji. Złe 
spożytkowanie energii Merkurego natomiast, powoduje wywyższanie się, 
przebiegłość, niedbalstwo, brak zasad, oszczerstwo, bezbożność, nieuczci-

wość, zamiłowanie do hazardu, niezdecydowanie i nerwowość. Bezustanna 
niemal koncentracja ludzi na pogoni za pieniędzmi, otwiera ich gruczoły na 
te niepożądane wpływy i utrzymuje ich w cierpieniu, ignorancji i władzy ni-
skich instynktów. 

Wyzwalanie się spod wpływu pieniądza 

Zdrowy rozsądek jednak nakazuje, by oddać pieniądzom sprawiedliwość  
i uznać je po prostu za instrument handlu, zasobów i rezerw gospodarczych. 
Bogactwo materialne i duchowość nie wykluczają się wzajemnie, lecz tym, co 
sprawia, że pieniądze uzyskują nad człowiekiem taką władzę, jest jego men-
talne i psychiczne nastawienie do nich. Uświadomienie sobie władzy, jaką 
roztacza nad nami pieniądz i zadanie sobie pytania, w jaki sposób możemy 
wyzwolić się z jego uścisku, jest pierwszym krokiem do tego, by z powrotem 
sprowadzić pieniądz do rangi narzędzia, a nie pana. Czasami do wyzwolenia 
potrzeba, oprócz siły naszej woli, interwencji innej mocy, która mówi: „Beze 
mnie nic nie możecie uczynić” (Jan.15, 5). Poprzez odtworzenie związku z tą 
pierwotną siłą, może człowiek uzyskać wiedzę, z pomocą której uwolni się od 
finansowego kaftana bezpieczeństwa, w którym jest uwięziony.

www.logon.media/pl  , Tekst: KOTCHO Jacob Ilustracja: Pixabay CCO
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Ewangelia Ery Wodnika Jezusa Chrystusa 
powstawała podczas wczesnych godz-
in porannych, pomiędzy drugą a szóstą,  
w absolutnie „cichych godzinach”. Levi przy-
gotowywał się do tego wydarzenia przez 
czterdzieści lat, spędzając dany mu czas 
na studiach i cichej medytacji, by ostatec-
znie dotrzeć do duchowej świadomości, 
która pozwoliła mu na wchodzenie do sfery 
eterycznej, tyle razy, ile było to koniec-
zne, dla dostarczenia nam doskonałej kopii 
Ewangelii Ery Wodnika Jezusa Chrystusa. 
Przez wiele miesięcy przepisywał on wy-
darzenia, których był świadkiem, zapisane  
w „Kronice Boga”. Zamieszczony na kar-
cie 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.

Instytut Rozekruis Pers

Nowości wydawnicze

ISBN 978-83-61205-06-7 
Liczba stron: 808 

   Oprawa twarda

www.rozekruispers.pl

Pentagram numer 112
Temat numeru:
Wszechobjawienie i człowiek



 
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.
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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

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
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