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B i u l e t y n 
Lectorium Rosicrucianum,

Międzynarodowej  Szkoły  
Złotego Różokrzyża

Biuletyn jest elektronicznym informatorem  
Lectorium Rosicrucianum, Międzynarodowej 
Szkoły Złotego Różokrzyża.

Adresowany jest on do ludzi poszukujących 
głębszego zrozumienia samych siebie, nasze-
go miejsca we Wszechobjawieniu oraz spoj-
rzenia z innej strony na zjawiska zachodzące 
w otaczającym nas świecie. Prezentowane 
w nim treści mają przede wszystkim pomóc 
nam dostrzec Światło, które towarzyszy czło-
wiekowi w jego wędrówce przez świat i nie-
ustannie wzywa go do ścieżki wyzwolenia.

http://www.rozokrzyz.pl
mailto: info@rozokrzyz.pl
http://www.facebook.com/rozokrzyz
http://www.facebook.com/rozokrzyz
http://www.twitter.com/rozokrzyz
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Informacje o spotkaniach i odczytach: 

 

w Katowicach,   ul. Fancuska 33 A
w Krakowie,   ul. Chopina 19
w Koszalinie,  ul. Andersa 26

w Warszawie,  ul. Inżynierska 3/5
we Wrocławiu,   ul. Wandy 7/11

Działalność w innych miastach

Bydgoszcz
Cieszyn

Częstochowa
Gańsk

Jelenia Góra

Lublin

Lwów

Łódź

Opole

Poznań

Radom

Szczecin

Słupsk

Świdnica

Wałbrzych

http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-katowicach/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-katowicach/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-krakowie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-koszalinie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-warszawie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-we-wroclawiu/
http://http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-krakowie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-bydgoszczy/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-cieszynie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-czestochowie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-gdansku/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-jeleniej-gorze/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-lublinie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-we-lwowie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-lodzi/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-opolu/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-poznaniu/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-radomiu/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-szczecinie/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-slupsku/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-swidnicy/
http://www.rozokrzyz.pl/dzialalnosc-w-walbrzychu/
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Złoty Różokrzyż jest mostem pomiędzy naszym oso-
bowościowym stanem  świadomości  a Świadomością 
Nowej Duszy.
Ta Nowa Świadomość nie zna myśli ani uczuć takich, ja-
kie my znamy. Zdobywa powszechną Mądrość i Miłość, 
żyje z niej z godziny na godzinę, wypromieniowuje ją  
z niezmąconą siłą na wszystko i wszystkich.

Ten stan Powszechnej Świadomości stanowi nasz cel 
jako istot ludzkich. Nasze cztery ciała oraz wszystkie 
należące do nich organy istnieją po to, aby stanowić 
dla niej podporę.
Złoty Różokrzyż jest współczesnym środkiem osiągnię-
cia tego celu. Jego nauka, jego organizacja i wewnętrz-
na subtelna  struktura  istnieją  wyłącznie po to. A jed-
nak Świadomość Nowej Duszy nie jest ani wyłącznie 
związana z Różokrzyżem, ani  też  nie  jest wytworem  
współczesności. Jest powszechna i wieczna. Jest wolna 
od wszelkiego nauczania, od wszelkiej czasowej struk-
tury psychicznej lub cielesnej. Jest ich milczącą kwinte-
sencją i równocześnie źródłem. Wyrażenie „Złoty Różo-
krzyż” jest współczesnym terminem na określenie tego 
stanu Powszechnej Świadomości dla współczesnego 
człowieka kultury zachodniej. Słowa Atman, Tao, Ahu-
ra Mazda, Chrystus lub Gnoza są tylko innymi słowami, 
którymi posługiwali się nauczyciele w przeszłości, okre-
ślając ten sam stan świadomości dla innych ludzi róż-
nych kultur. Praca duchowego przebudzenia współcze-
snego Różokrzyża jest kontynuacją pracy klasycznych 
Różokrzyżowców, którzy z kolei wskrzesili pierwotną 
Gnozę chrześcijańską, syntezę i ukoronowanie wszyst-
kich wyzwalających religii przedchrześcijańskich. Jed-
nakże celem tej pracy nie jest ponowne związanie nas  
z tradycją, nawet gdyby nawiązywała ona do począt-

ków naszej ludzkości. Nie, chodzi tutaj o przebudze-
nie nas wszelkimi możliwymi aktualnymi środkami do 
związania się z jedynym Źródłem wszystkich ducho-
wych, wyzwalających impulsów, ze Źródłem, które jest 
poza czasem i ewolucją historyczną. Jedyną nadzieją 
Złotego Różokrzyża i jego jedyną radością jest związa-
nie nas z tym Źródłem na podstawie tego, co w nas już 

do tego Źródła należy i co sprawia, że jesteśmy wrażliwi 
na jego posłannictwo i symbole.
Dla tego, kto w sposób bezinteresowny poszukuje 
Świadomości Duszy, Złoty Różokrzyż jest bezpośred-
nim środkiem do osiągnięcia jej. Dla tego, w kim ta 
nowa Świadomość narodziła się, Złoty Różokrzyż jest 
narzędziem duchowej pracy, dzięki któremu można 
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pomóc w najbardziej konkretny sposób wielu poważ-
nie poszukującym i przebudzić ich do tej nowej Świa-
domości.
Szkoła Złotego Różokrzyża nie zamierza zamienić nas 
w studentów Różokrzyża, w gnostycznych erudy-
tów, ani też w ludzi obciążonych możliwościami czy 
jakościami paranormalnymi. Nie zamierza też z nas 
uczynić tak zwanych „wtajemniczonych”, związanych  
z wszelką tradycją ezoteryczną.
Zamiarem Szkoły jest uczynienie każdego z nas Czło-
wiekiem-Duszą, o ile otworzymy się na jej naukę  
i przeżyjemy ją w sposób właściwy. Oznacza to, że 
zamierza uczynić nas cielesnymi ludźmi, w których  
i przez których objawia się żywa Dusza – Dusza zwią-
zana z powszechnym Duchem.
Różokrzyż nie jest niczym innym jak tylko Duszą po-
łączoną z Duchem objawioną w osobowości ludz-
kiej, świadomej tej Obecności w niej, w osobowości 
oczyszczonej przez doświadczenie, która w sposób 
najbardziej inteligentny z możliwych dostosowuje 
swe postępowanie do tej Obecności. W ten sposób 
prawdziwy Różokrzyż może wyrażać się we wszyst-
kich sferach materii i Ducha. Szkoła Złotego Różo-
krzyża jest mostem do tego stanu bytu. Most ten zo-
stał obecnie zbudowany i stał się dostatecznie silny, 
aby wszyscy, którzy posłużą się nim, doszli do dobre-
go końca. Kamień po kamieniu został on zbudowany 
przez Mistrzów-budowniczych, przez braci i siostry 
Różokrzyża świadomych Celu, świadomych według 
Duszy połączonej z Duchem. Ten duchowy most jest 
ustawicznie utrzymywany i umacniany przez wszyst-
kich tych,  którzy  świadomie go przechodzą.
Jednakże zachodzi niebezpieczeństwo, że uczniowie 
„rozbiją swój namiot” na tym moście, że zamienią go 

w swą miejscowość letniskową, swe schronienie, za-
niepokojeni ideą rozpadu ich tak cennej świadomo-
ści „ja”, następującego podczas przechodzenia przez 
most. Albo też, że poszukujący osłupieją z podziwu 
wobec linii sił tej świetlistej budowli, sparaliżowani  
w obliczu tego refleksu ich własnej duchowej struk-
tury wewnętrznej. Zachodzi także jeszcze inne nie-
bezpieczeństwo, polegające na ustawicznej i szcze-
gółowej inspekcji budowli, jego zawiasów i nitów, na 

analizie i krytykowaniu wszystkiego, co nie odpowia-
da  naszym  opiniom  w tym względzie. Jeśli pozosta-
niemy jedynie ludźmi o różokrzyżowej kulturze, na-
wet najwyższej, jeśli będziemy uważać współczesną 
Szkołę Złotego Różokrzyża za cel sam w sobie, a nie 
za środek do osiągnięcia Celu Życia, wówczas nasze 
dążenie do wyzwolenia, niezależnie od tego, jaka 
będzie nasza wiedza lub osiągnięta jakość, ugrzęźnie 
niczym statek na mieliźnie.
W ten sposób niepotrzebnie obciążamy tylko most  
i przeszkadzamy w przeprawie tym, którzy nim idą. 
Jedynym powodem istnienia tego duchowego mo-
stu nie jest to, abyśmy uchwycili się jednej z jego 
belek, pozostając takimi jakimi jesteśmy, lecz, byśmy 
przeszli przez niego aż do  Świadomości Duszy po-
łączonej z Duchem, Duszy Duchowej, wszechobec-
nej i wiecznej, w postępującym zaniechaniu naszej 
świadomości-osobowości i jej tak dobrze znanych 
objawów. Nie jest to tylko racja bytu Szkoły Ducho-
wej Złotego Różokrzyża, jest to również jedyny cel 
naszego życia. Wypełniając go przyczyniamy się do 
wzmocnienia mostu, którym jest Szkoła Duchowa,  
i do poszerzenia przejścia do nowego Życia dla 
wszystkich, którzy nadejdą później.
Obyśmy wszyscy – za pośrednictwem książek, konfe-
rencji i licznych aktywności Złotego  Różokrzyża, za 
pośrednictwem jego organizacji i wskazań – mogli 
pochwycić Jedyny, centralny Ogień, z którego wszyst-
ko pochodzi i do którego wszystko musi powrócić.
Obyśmy wszyscy – przez zwrot, a następnie porzu-
cenie naszej świadomości „ja”, jej zwyczajów i iluzji – 
mogli szybko złączyć się z tym Ogniem i z Niego żyć.
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