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    Percepcja i świadomość   

Biuletyn jest elektronicznym informatorem Lectorium Rosicrucianum, Międzynarodowej  
Szkoły Złotego Różokrzyża. Adresowany jest on do ludzi poszukujących głębszego zrozumienia sa-
mych siebie, naszego miejsca we Wszechobjawieniu oraz spojrzenia innej strony na zjawiska zach-
odzące 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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Od wieków każdy człowiek żyje w swoim odrębnym świecie w samotności i oddzieleniu. 
Każda jednostka żyje tylko dla siebie, a cała przyroda nosi ślady egoistycznego ludzkiego 
życia - wszędzie panuje chaos. Świat stał się śmietniskiem, wiele gatunków zwierząt i roślin 
wyginęło, a ludzkość zagraża przetrwaniu nie tylko innych istot żywych, ale i samej sie-
bie. Próbując przezwyciężyć samotność, ludzie zakładają rodziny, plemiona, narody, nasze 
nowoczesne społeczeństwo, ale w gruncie rzeczy jednostki nadal są podzielone. Jaka jest 
tego przyczyna? Można to podsumować w następujący sposób: Życie każdego człowie-
ka jest zdeterminowane jakością jego percepcji zmysłowej i rozwojem jego świadomości.  
I w związku z tym pojawia 
się kolejne pytanie:

Czym dokładnie są percep-
cja i świadomość?

Widziana z określonego 
punktu widzenia, percep-
cja jest wewnętrzną wizją 
świata i otaczających nas 
ludzi, odbieraną przez 
narządy zmysłów i załamaną 
przez lustro świadomości. 
Ta wewnętrzna wizja jest 
jednak dość niedoskonała, 
ponieważ ludzkie zmysły 
wychwytują wrażenia w sto-
sunkowo wąskich zakresach, 
przez co uzyskany obraz 
jest raczej niepełny. Świa-
domość natomiast decyduje 
o sposobie, w jaki  człowiek 

postrzega świat i siebie, a oprócz jej świadomej części istnieją jeszcze części podświadoma i nie-
świadoma (co opisują prace Zygmunta Freuda). Podświadomość jest przechowalnią wspomnień, 
które mogą być łatwiej przywołane niż wspomnienia nieświadome i przeszłe doświadczenia 
przechowywane znacznie głębiej w systemie życiowym człowieka. Zarówno podświadomość, jak  
i nieświadomość mają jednak istotny wpływ na świadomy umysł i tłumaczą dziwne niekiedy 
sposoby reagowania ludzi w określonych sytuacjach.

I tak, ponieważ ludzkie zmysły mają ograniczony zakres działania, a świadomość współcze-
snego człowieka jest ego-
centryczna, tzn. postrze-
gająca siebie jako cen-
trum istnienia, ludzie nie 
mogą zrozumieć innych, 
ich wewnętrznego świata 
i powodów ich działań. W 
oparciu o egocentryczną 
świadomość, większość 
ludzi zawsze myśli, że ma 
rację w swoich działa-
niach, nawet jeśli nikt z 
otoczenia nie jest tego 
zdania. Tak więc sytu-
acje i wydarzenia, które 
przynoszą im korzyści, 
wywołują ich aprobatę, 
a te, które im nie odpo-
wiadają, często prowadzą 
do ataków i krytyki z ich 
strony. Co więcej, wycho-
wanie i kultura osobowo-
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którego korzenie tkwią głęboko w ziemi, a korona sięga nieba.



ści nie są niestety wystarczające, aby temu zapobiec, bowiem wewnętrzne opory i napię-
cia są bezpośrednim przejawem wewnętrznej natury ego i nawet jeśli nie manifestują się 
na zewnątrz, to istnieją i są skierowane w stronę odbiorcy.

W ten sposób ludzie oddalają się od siebie, tworzą przestrzeń między sobą i stają się 
oddzieleni i samotni.  W takich sytuacjach ukryty wpływ podświadomości i nieświadomości 
na świadomy umysł mógłby być dostrzeżony również przez obiektywnego obserwatora, 
ponieważ wahania uczuć i emocji zranionego ego mogłyby być wyjaśnione, przynajmniej 
częściowo, przez subtelny wpływ przeszłych wspomnień i doświadczeń, być może zapo-
mnianych, ale wciąż istniejących głęboko w środku.

Interesujące jest jednak to, że bardzo często odbiorca wspomnianej krytyki nie zdaje sobie 
sprawy z kierowanego do niego negatywizmu. Wynika to po części z jego ograniczonej 
percepcji zmysłowej, ale także z faktu, że bardzo często jego działania nie miały na celu 
wyrządzenia krzywdy drugiemu człowiekowi, choć ten tak je odbierał. Mimo to krytyko-
wany intuicyjnie wyczuwa negatywne nastawienie i reaguje na nie mniej lub bardziej świa-
domą wrogością. Dlatego wielcy nauczyciele duchowi ludzkości zalecają myśleć, mówić i 
czynić dobro.

Niestety jednak pozostaje to niemożliwe ze względu na strukturę ludzkiej świadomości - 
jest ona dwubiegunowa i nieustannie przemieszcza się pomiędzy dwoma biegunami (np. 
dobro i zło, radość i smutek, szczęście i rozpacz, itp.) Próby pozostania tylko na jednym 
biegunie są więc skazane na niepowodzenie.

Oczywiście wyżej wymienione sytuacje nie są tajemnicą dla ludzi, którzy stają się świadomi 
siebie i otaczającego świata. Od czasów starożytnych istnieją ćwiczenia umysłowe, prak-
tyki medytacyjne itp. mające na celu stworzenie doskonałego człowieka, który opanował 
siebie i otaczający go świat. W ten sposób ludzie osiągają rozszerzenie swojej percepcji od 
grubej sfery materialnej po subtelniejsze sfery tego planu istnienia. W rzeczywistości jed-
nak praktyki te jedynie wzmacniają pewne aspekty ludzkich zmysłów i świadomości oraz 
rozszerzają zakres ich działania, wywołują jasnowidzenie, jasnosłyszenie itd. Nie zmieniają 
one ich wewnętrznej natury i dlatego nie mogą rozwiązać problemów dzisiejszej ludzkości, 
które powstały w wyniku niedoskonałości percepcji i świadomości, prowadzącej do braku 
zrozumienia innych, ale przede wszystkim siebie.

Widać więc, że obecna ludzka świadomość i zmysły są bardzo ograniczone i ich kultywo-
wanie w określonym kierunku nie może przynieść zasadniczej zmiany. Niemniej jednak 
zmiana ta jest niezbędna, choć jest to zadanie, które wydaje się nie do rozwiązania dla 
dzisiejszego człowieka. Ale czy tak jest?

Rozwiązaniem jest wyjście poza naturalną jednostkę z jej zmysłami i świadomością i szu-
kanie zupełnie nowej i innej świadomości. Właściwie ta nowa świadomość nie jest wcale 
nowa, ale w rzeczywistości jest bardzo stara. Wszystkie święte pisma mówią, czasami  
 
w mniej lub bardziej zawoalowany sposób, że ludzie pochodzą z wyższego świata i mają 
w sobie potencjał, żeby tam powrócić. Aby jednak móc to osiągnąć, wymagana jest całko-
wita zmiana świadomości, odrodzenie z „Wody i Ducha”, jak powiedział Jezus do Nikodema 
(Jan 3:3-7). Mówi się, że ludzie zostali stworzeni na obraz Boga (Rdz 1:27) i dlatego noszą 
w sobie potencjał rozwoju wszechobecnej świadomości, która jest jedną z cech Boga. Jest 
to świadomość wyposażona w nowe, wysublimowane zmysły (Hbr 5:14), które mogłyby 
przeniknąć to, co ukryte. Najważniejszą cechą tej świadomości jest to, że postrzega ona 
siebie jako część, komórkę całości. W ten sposób będzie można kochać i pielęgnować 
wszystko i każdą istotę tak, jak pielęgnuje się siebie. I tak zniknie brak zrozumienia innych 
i siebie, konsekwencja ograniczonego postrzegania i egocentrycznej świadomości, a wraz 
z tym wszelkie powody do krytyki i niezadowolenia. A osoba, która zrealizowała swój 
wewnętrzny potencjał, będzie prawdziwie szczęśliwa, w harmonii ze sobą i otaczającym 
światem oraz zjednoczona ze Wszystkim.
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Jan van Rijckenborgh

Pragnoza egipska tom 4

  
Czwarty tom Pragnozy Egipskiej i jej wołania w wiecznym 
Teraz zawiera w sobie oryginalne teksty Ksiąg 13-17 Corpus 
Hermeticum. 
Opisane są w nim rezultaty ścieżki uwolnienia. Serce i umysł 
kandydata zostają oczyszczone przez prawdę, przez Ducha 
Świętego. Zmienia się nastawienie umysłu i to prowadzi do 
uwolnienia od karmana. Rozwija się nowa świadomość i nowe 
myślenie, które doświadcza prawdy i rozpoznaje ją. Wtedy 
można żyć w zgodzie z prawdą. 
Obszerny komentarz ezoteryczny Jana van Rijckenborgha 
wyjaśnia czytelnikowi głębsze pokłady zawartości Ksiąg, 
a na końcu tego tomu zamieszczono dwunastostronicowy 
słowniczek gnostycznych i różokrzyżowych pojęć. Ponadto 
na początku książki zamieszczona jest barwna ilustracja 
Johfry zatytułowana „Kobieta Apokalipsy” wraz z opisem 
wyjaśniającym jej symbolikę. 



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 8



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
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kc.wroclaw.rozokrzyz@gmail.com

Gdańsk
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Lublin
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Poznań
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Szczecin
szczecin@rozokrzyz.pl
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