Nie tylko świat widzialny cierpi od zanieczyszczenia, ale także sfery astralne i eteryczne,
które zostały zatrute prze egocentryczne myśli i uczynki kolejnych generacji istot ludzkich.
Jest to jedna z przyczyn, dlaczego obecnie doświadczamy ogólnoświatowej epidemii „choroby duszy”. A u podłoża tej przyczyny leży
powszechna ignorancja dotycząca tego, jak
współpracować z dnia na dzień z coraz intensywniejszymi promieniowaniami Wodnika,
gdyż wspomniane radiacje mają negatywny wpływ na tych, którzy nie reagują na nie
we właściwy sposób. Na czym polega właściwy sposób reagowania na radiacje Wodnika?
Jak możemy się uwolnić od pola astralnego tej natury i otworzyć się na uzdrawiające
energie pierwotnego boskiego ładu natury?
Jan van Rijckenborgh daje wiele użytecznych
sugesi i pokazuje, w jaki sposób można doświadczyć tego prawdziwego uleczenia.
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III
Bunt młodzieży

Biegniemy beztrosko ku przepaści, ponieważ
umieściliśmy przed sobą coś, co nie pozwala nam
jej widzieć.
(Blaise Pascal)

Jeśli przeczytaliście książkę „Dei Gloria Intacta”, to zapewne zauważyliście, że niektóre rozdziały
są bardzo ściśle związane z czasem, w który wszedł
teraz świat i ludzkość. Jeśli we właściwy sposób
przyjęliście do serca treść rozdziału „Drugi siedmiokrąg”, to w sposób intuicyjny będziecie przekonani,
będziecie pewni, że „drzwi, których nikt nie może
zamknąć” są dla nas wszystkich szeroko otwarte,
i że faktycznie można mówić o „godzinie próby, która nadejdzie dla całego świata”. Chodzi więc o to,
czy macie uszy, które rzeczywiście mogą słyszeć, co
Duch mówi do młodej wspólnoty gnostycznej!
24

I jeśli rzeczywiście możecie słyszeć, wówczas
oczekujemy od was konkretnych dowodów całkowicie nowej postawy życiowej, ponieważ aktualne wejście ludzkości w okres wpływu Siedmiokręgu Urana oznacza albo pozytywną i silną inicjatywę duszy,
a więc wzniesienie w ogniste światło Ery Chrystusa, albo spalenie w polu napięć ludzkości stawiającej opór.
Fale promieniowania Siedmiokręgu Urana pozostają w ścisłym związku z falami promieniowania zodiakalnego Wodnika, tego znaku, ku któremu
zmierza nasza planeta – dzięki jej trzeciemu ruchowi – i w którego promień oddziaływania wkroczył
już nasz świat.
Dalej mogliście przeczytać w książce „Dei Gloria Intacta”, że w naturze ziemskiej występują trzy
typy ludzi silnie reagujących na promieniowania
Urana. Po pierwsze: ludzie odrzucający wszystkie
normy i prawa, które w mniejszym lub większym
stopniu utrzymują ziemską naturę w równowadze.
Po drugie ludzie, którzy przy pomocy swego „ja”
uprawiają rozmaite formy altruizmu, z największym
wysiłkiem uniemożliwiając ucisk „ja”. I po trzecie:
ludzie, u których można stwierdzić bardzo eksperymentalne użycie dynamicznej miłości bliźniego.
Jeśli będziecie zastanawiać się nad tym, to prosimy

25

was, byście porównali otrzymany obraz z tym, co widzicie i słyszycie codziennie wokół siebie.
Na początku ubiegłego stulecia, przedstawiony
powyżej uranowy typ pierwszego rodzaju, występował tylko wyjątkowo. Potem były to jednostki, następnie tuziny, a teraz można bez przesady mówić
o milionach. Wystarczy tylko wskazać na młodzież
całego świata, która tysiącami łączy się w grupy chuliganów lub hippisów, czy im podobnych. Codziennie słyszymy lub czytamy o bardziej niż tragicznych
ekscesach tych w najwyższym stopniu anormalnych,
młodych ludzi, stwarzających bardzo niepokojący
problem naszych czasów.
Chcielibyśmy nieco dokładniej przyjrzeć się
temu typowi człowieka. Zauważamy najpierw, że na
całym świecie w ciągu kilku lat bardzo szybko rozprzestrzeniło się chuligaństwo. We wszystkich krajach i pośród wszystkich ras znajdujemy już teraz
niezliczonych przedstawicieli tego typu, zwłaszcza
w wieku od 16 do 28 lat, a więc wtedy, gdy budowane jest ciało pożądań, ciało astralne, a na tej podstawie rozpoczyna objawiać się mentalność.
Pokazuje to wyraźnie, że chodzi tu o epidemiczną chorobę systemu wydzielania wewnętrznego z przysadką mózgową w punkcie centralnym. Ci
młodzi ludzie są więc, krótko mówiąc, chorzy. Cierpią na chorobę kulturową, do której przyczyniło się
26

starsze pokolenie. To ono tak bardzo zniszczyło pole
oddechu, w którym i z którego ludzie muszą żyć, że
wpływy Urana w wyniku zatrutej atmosfery ludzkości, nie mogą już w normalny sposób ponaglać do
regeneracji na ścieżce odrodzenia duszy. Z powodu
zderzenia niebiańskiego ognia z ogniem popędów
ludzkości u wielu młodych ludzi objawia się silna,
chaotyczna, a więc spontaniczna i dzika hardość.
Starsze pokolenia popadły już w podludzkie
stadium, młodsze natomiast protestują w swej niewiedzy w ostatnim drgającym wzburzeniu swego
gwałtownie reagującego systemu wydzielania wewnętrznego. Hardość całkowicie bezrozumnie kieruje się przeciw wszystkiemu i wszystkim, przeciw
wszelkim autorytetom, rodzicom i wychowawcom,
przeciw wszelkiemu prawu i prawom natury, rozumowi i obyczajom. Jest to po prostu wielki bunt
wszystkich, którzy są młodzi, przeciw samemu życiu, życiu, które zostało dane od Boga w celu boskoludzkiego przebudzenia, i które przez wszystkich,
którzy są starzy, zostało uczynione pełną przerażenia piekielną podróżą.
Podkreślamy z naciskiem jeszcze raz, że nie
chodzi tu o normalny, rozumny protest, który narodził się ze szlachetnego poczucia odpowiedzialności, i który kieruje się przeciw wzrastającemu zhańbieniu ludzkiego idealizmu. Nie, młode pokolenie
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znajduje się w wielkim i strasznym obłędzie. Okropny ból został wylany na ludzkość. Choroby systemu
wydzielania wewnętrznego, które są ściśle związane
z krążeniem fluidu elektrycznego w ciele, są przyczyną ekstremalnych i całkowicie nieposkromionych
ekscesów i hardości, tak jak to się teraz kolektywnie
i epidemicznie u naszej młodzieży objawia, a u tych,
którzy nie są już zdolni do tak ognistej eksplozji, wywołuje bardzo szybką degenerację z towarzyszącymi
temu rozmaitymi objawami chorobowymi.
Rozumiecie zapewne, że w znacznym stopniu
dotyczy to nas wszystkich, ponieważ wszyscy przecież uczestniczymy w tym rozwoju. Dlatego jest nagląco konieczne, abyście określili swe stanowisko
w tej wielkiej światowej przemianie, w związku z tym
podjęli decyzję i definitywnie wkroczyli w praktykę
nowej postawy życiowej, która umożliwia zdobycie
duszy zgodnie z wolą Boga.
Połączmy się w pozytywnie ukierunkowanej,
silnej grupie i wzmacniajmy się wzajemnie w naszej
słabości dzięki jedności ciała grupy, aby we wspólnym wystąpieniu stosować magię uwolnienia i doprowadzić do zwycięstwa. Dopiero zaczęliśmy!
Najpierw konieczna jest magia pełnego odpowiedzialności wspólnego prowadzenia grupy w czystej idealności.
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Po drugie, konieczna jest magia neutralizacji
niebezpieczeństw, grożących także i nam.
Po trzecie, konieczna jest magia uwolnienia
duszy.
Po czwarte, konieczna jest magia doskonałego
ożywienia duszy.
I po piąte, jest konieczne, abyśmy tak wyposażeni mogli ratować świat i ludzkość czyniąc wszystko, co jeszcze jest możliwe.
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