Biuletyn
Lectorium Rosicrucianum

kwiecień 2014

© Copyright by Lecorium Rosicrucianum
Międzynarodowa Szkoła
Złotego Różokrzyza

All rights reserved
Wszystkie prawa zastrzeżone

Adres Szkoły Duchowej
Lectorium Rosicrucianum
ul. Wojska Polskiego 99
98-300 Wieluń.

www.rozokrzyz.pl
e-mail: info@rozokrzyz.pl

Facebook:
www.facebook.com/rozokrzyz
Twitter:
www.twitter.com/rozokrzyz

Literatura Szkoły Duchowej
www.rozekruispers.pl

Czasopismo Pentagram
www.czasopismopentagram.pl

Biuletyn
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Złotego Różokrzyża
Biuletyn jest elektronicznym informatorem
Lectorium Rosicrucianum, Międzynarodowej
Szkoły Złotego Różokrzyża.
Adresowany jest on do ludzi poszukujących głębszego zrozumienia samych
siebie, naszego miejsca we Wszechobjawieniu oraz spojrzenia z 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.

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
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Trzy fazy ścieżki
Częste posługiwanie się określeniem Nowa Dusza wydaje się logiczne i zrozumiałe, gdyż od tego rozpoczyna
się wszelka przemiana, prowadząca od stanu zrodzonego z dialektycznej natury do nowego stanu, gnostycznie świadomego. Jednak ma ono zbyt niejednoznaczny charakter, dlatego też istnieje niebezpieczeństwo
pomyłki oraz przyjmowania starych przyzwyczajeń za
to, co rzeczywiście nowe.
W Szkole Duchowej mówimy o trzech stanach duszy.
Nie przechodzą one płynnie jeden w drugi, ale zdecydowanie różnią się między sobą. I już przekonanie, że
da się przejść z jednego stanu duszy w inny, powoduje
niebezpieczeństwo powstania błędu, iluzji i spłycenia
problemu.
Rozróżniamy więc po pierwsze: duszę zrodzoną z natury, określaną też jako duszę krwi, po drugie: Nową Duszę i po trzecie: Duszę Duchową. Każda z tych trzech
dusz tworzy pewną istotę i stanowi kwintesencję, skutek zaistnienia pewnego stanu bytu.
Dusza zrodzona z natury wyraża się w naszej postaci
cielesnej, w nas jako osobowościach. Nowa Dusza wyraża się w osobowości stworzonej na nowo, w istocie
duszy, natomiast Dusza Duchowa w istocie duchowej.
Te trzy istoty, które bardzo różnią się między sobą, bytują oddzielnie i bynajmniej nie powstają w sposób
ciągły w skutek procesu ewolucyjnego. Możemy to
poznać po tym, że istoty te pochodzą z trzech różnych
obszarów: dusza naturalna z materii tej natury, Nowa
Dusza z obszaru czystych eterów, a Dusza Duchowa ze
sfery Ducha. Bez wątpienia istnieje związek pomiędzy
wszystkimi trzema stanami duszy. Dlatego powinniśmy zadać sobie pytanie o to, w jaki sposób następuje
przejście z jednego stanu w drugi? W naszej termino-

logii określamy to przejście mianem transfiguracji lub
wymiany osobowości i oznacza to oddanie pierwszeństwa Nowej Duszy. Terminem alchemiczne gody określamy natomiast połączenie się Nowej Duszy z Duchem
i powstanie trzeciej duszy, Duszy Duchowej.
DUSZA ZRODZONA W TEJ NATURZE
Rozwój pierwszej duszy następuje mniej więcej automatycznie. Rodzimy się, a stan krwi rodziców, wychowanie, rozwój biologiczny kształtuje naszą świadomość „ja”, poznanie „ja jestem”. Manifestują się pewne
cechy i predyspozycje oraz, jak to zwykle mówi się,
„objawia się charakter”, który osiąga pewien określony
rodzaj. Może stać się moralnie wątpliwy albo wzniosły, ale może też znaleźć się gdzieś pośrodku. Wszelkie
dążenia do moralności, kultury i etyki osiągają zawsze
pewną granicę, zdeterminowaną przez naturę, której
nie można przekroczyć pomimo najlepszych chęci lub
praktykowania ćwiczeń o charakterze okultystycznym
czy religijnym. A ludzie jednak wciąż próbują, pokładając w tym nadzieję. I właśnie w tej kwestii, wprowadza
się ich w błąd całkiem świadomie, ponieważ historia
ludzkości jednoznacznie dowodzi, że tej granicy przekroczyć się nie da. W ten sposób należy rozumieć dwa
tysiąclecia źle pojętego chrześcijaństwa. Również my,
jako uczniowie Różokrzyża, musimy uważać, aby nie
popaść w iluzję, aby nasza zdolność rozróżniania nie
osłabła, a nasze oczekiwania nie skierowały się na ten
świat, na ziemski raj. Chrystus powiedział: Królestwo
moje nie jest z tego świata. I jeszcze: Sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. Wynika z tego wyraźnie, że
nie należy podążać za Chrystusem w zwyczajny sposób, przy pomocy wrodzonych cech i zdolności, oraz
ziemskich wartości, lecz trzeba zacząć od początku

w zupełnie innym obszarze, w innym Królestwie. Automatyczny proces powstawania duszy naturalnej nie
jest wobec tego kontynuowany w procesie powstawania Nowej Duszy.
NOWA DUSZA
Ta nowa, inna dusza bywa też nazywana istotą Chrystusową. Jeśli więc podążymy za Chrystusem, wówczas narodzi się On w naszej istocie jako Nowa Dusza
a Gwiazda Betlejemska rozbłyśnie. Aby to osiągnąć,
potrzebujemy nowej postawy życiowej, która przygotuje i umożliwi wymianę osobowości między duszą
naturalną a Nową Duszą. Pamiętajmy, że Nowa Dusza
nie powstaje sama z siebie, jak to ma miejsce w wypadku duszy naturalnej. Koniecznie potrzeba decyzji
o przyjęciu nowej postawy życiowej, a także przywoływania nowych sił do wzmacniania i budowy nowej
istoty, jaką jest druga dusza. Urzeczywistnienie Nowej
Duszy zachodzi jedynie dzięki stosowaniu nowych sił.
Są to boskie, odmienne siły, składające się z innych atomów, które przez praatom znajdują dostęp do naszej
czterokrotnej osobowości. Struktura i organy naszej
czterokrotnej osobowości zostały w cudowny sposób
stworzone do tego, aby żyć z sił ziemskiej natury i je
przetwarzać, ale przede wszystkim aby móc również
przyjmować i przetwarzać siły boskiej natury. Nasza
czterokrotna naturalna osobowość ma udział w trzech
sferach: materialnej, eterycznej i astralnej. Punkt ciężkości świadomości znajduje się w ciele, w materii i to
dlatego doświadcza ona świata przeciwieństw. Myśląc,
rozkłada świat na części składowe, świadoma jest tylko siebie samej, myśli w oddzieleniu, indywidualnie
i egoistycznie, w wyniku oddziaływania zewnętrznego
aspektu naszych organów.
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Nowa Dusza ma udział w wielu sferach, między innymi w szóstym obszarze kosmicznym oraz w sferze
czystych eterów i sił astralnych. Nowa Dusza powstaje
z nowych sił, z nowych sił eterycznych o innej strukturze atomowej. Równocześnie z Nową Duszą rodzi się
nowe ciało astralne, które doświadcza świata powiązań, wspólnoty, absolutnego braterstwa, zbiorowego
dążenia i jedności. Punkt ciężkości tej świadomości
znajduje się w ciele eterycznym, które na skutek przyjmowania nowych sił eterycznych, zwanych czterema
Świętymi Pokarmami, podlega całkowitej transmutacji
czyli przemianie. Nigdy nie powinniśmy mylić nowego ciała eterycznego z ciałem eterycznym zrodzonym
z natury. Oznaczałoby to bowiem nalewanie młodego wina do starych bukłaków. Do powstania nowego
ciała eterycznego przyczyniają się subtelnomaterialne
zdolności naszych organów. W tym kontekście należy
pomyśleć o zadaniach przysadki mózgowej, ognia wężowego, splotu krzyżowego oraz o powstaniu w pełni
nowych zdolności zmysłowo – organicznych, o czym
można przeczytać w książce Jana van Rijckenborgha
Gnoza w aktualnym objawieniu.
Ten drugi stan duszy, Nowa Dusza, Dusza Chrystusowa,
powstaje z sił nie związanych z naturą ziemską i dlatego może rozwijać się niezależnie oraz całkowicie uwolnić się od ciała materialnego. Dlatego jest ona wielkim
pośrednikiem, łącznikiem pomiędzy ciałem a Duchem.
W książce Alchemiczne gody Chrystiana Różokrzyża ukazana została jako Oblubienica, która przygotowuje się
do zespolenia z Oblubieńcem, z Duchem. Duch nigdy
nie może wyrazić się w tej pierwszej, naturalnie zrodzonej duszy. Dlatego potrzebuje on pośrednika, medium
czyli drugiej duszy. Kiedy ta zespoli się z Duchem, to
wówczas mówimy o Duszy Duchowej, to jest o trze-

cim stanie duszy. Dusza Duchowa ma udział w całości,
w Wieczności, czerpie ona z boskiej pełni i odżywiana
jest z sił monady. Stanowi ona bezpośrednie połączenie ze Źródłem. Świadomość Duszy Duchowej spoczywa w Domu Sancti Spiritus, w samym Duchu, a jej cielesnym środkiem wyrazu jest ognisty krąg szyszynki.
MYŚLENIE
Chcielibyśmy jeszcze raz nawiązać do powstania drugiego stanu duszy, do stanu Nowej Duszy. Powinniśmy
zadać sobie pytanie o to, co, jako istoty-osobowości,
możemy konkretnie uczynić, aby przyczynić się do powstania Nowej Duszy. Co musimy zrobić? Ogólna odpowiedź brzmi: urzeczywistnić nową postawę życiową.
Ale co znamionuje tę nową postawę i jak ona powstaje?
Rodzi się ona ze zrozumienia, zrozumienie natomiast
ma związek z myśleniem. A o czym myślimy i jakie życzenia kształtują nasze myśli na co dzień? I co chcemy
urzeczywistnić dzięki naszym myślom? Czy powoduje
nami pragnienie zbawienia, tak często omawiane pragnienie uświęcenia? Pytania te stanowią bezpośredni
klucz do urzeczywistnienia tego stanu życia, ponieważ
myśli przyciągają eter. Myślenie posiłkuje się eterem,
zużywa go. Z eteru odzwierciedlającego tworzą się
mentalne linie sił. Eterem świetlnym uduchawiamy nasze myśli. Eterem życiowym ożywiamy i konkretyzujemy to, co stworzone zostało w myślach, a dzięki eterowi
chemicznemu objawia się forma.
O czym więc myślimy? O Gnozie czy o pokusach?
A może o cierpieniu i nędzy tego świata? Czy myślimy
intelektualnie za pomocą biologicznej funkcji mózgu,
związanej z pragnieniami pochodzącymi z przybytku
miednicy? Czy też z serca, co umożliwia naszemu upa-
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dłemu stanowi stanie się świadomym i ofiarowuje siłę
do powrotu? Wielu uważa, że myślimy tylko za pomocą ego i dlatego nic z tego myślenia nie wychodzi, stąd
może lepiej w ogóle nie myśleć, tak aby Nowa Dusza
mogła rozwijać się sama z siebie.
Po pierwsze jednak, to nie możliwe, aby nic nie myśleć. Po drugie, Nowa Dusza nie powstaje sama z siebie. Po trzecie natomiast, dysponujemy możliwościami
myślenia, które są wielowarstwowe i pełne łaski. Nasz
mózg jest tak skomplikowanym systemem informacji,
pamięci, kombinatoryki, poznawania i tworzenia, że
najdoskonalszy komputer świata wygląda przy nim jak
dziecinna zabawka. Badacze mózgu odkryli na przykład, że w przeciwieństwie do pozostałych komórek
ciała, komórki naszego mózgu rozporządzają świadomością globalną albo całościową. W każdej komórce
mózgowej zgromadzona została cała świadomość mózgu. To wyjaśnia także, dlaczego przy uszkodzeniu mózgu wspomnienie jakiegoś wydarzenia albo całkowicie
przepada, albo pozostaje w całości, ponieważ nasz
mózg nie zna żadnego stopnia pośredniego. Mimo to
przyzwyczailiśmy się myśleć, łącząc różne aspekty ze
sobą oraz stwarzając związki i obrazy z wielu tysięcy
pojedynczych informacji.
Jak każdy organ ciała, także i mózg ma możliwość reagowania na nowe impulsy duszy. Zachętę i kierunek
temu nadaje przybytek serca, siła kundalini serca, siła
praatomu. Jeszcze raz zadajmy sobie pytanie, o czym
myślimy codziennie? Dawno temu nasz mikrokosmos
przeciwstawił się boskiemu myśleniu i przez to upadł
aż w materię. Przez samowolne myślenie świat stał się
tym, czym jest obecnie. Dystansujmy się od myślenia
istot naturalnych, a wówczas będzie mogła powstać
Nowa Dusza a mikrokosmos będzie mógł powrócić do

prapoczątku. Nie myślmy dłużej za pomocą siły eterycznej, lecz za pomocą serca, ponieważ tam znajduje się nasze duchowe ognisko, źródło, które nigdy nie
wysycha, nasz praatom. Ten praatom jest duchowym
aspektem monady, a dzięki temu bezpośrednio łączy
się z Duchem, stwórcą życia.
Myślenie w boskim znaczeniu, myślenie z przybytku
serca przyciąga boskie siły eteryczne. Wymiana naturalnych sił eterycznych na boskie nazywa się oczyszczaniem odzienia oraz nakładaniem białej szaty, ślubnego
płaszcza, duchowego płaszcza, złotej szaty świetlnej.
Jej złoty kolor pochodzi od piątej siły eterycznej, którą
w Szkole Duchowej określamy jako eter ognia lub eter
Chrystusowy. W ten sposób staje się dla nas zrozumiałe,
w jaki sposób Chrystus-w-nas rodzi się w ciele eterycznym.
Międzynarodowe Kierownictwo Duchowe.

Instytut Wydawniczy Rozekruis Pers

Nowości wydawnicze: www.rozekruispers.pl
Gnoza – „tajemna” wiedza wewnętrzna – była początkowo
syntezą pierwotnej mądrości.
Wiedzą „tajemną” jest tylko dlatego, że poznać ją mogą jedynie
ci, którzy dzięki wolnomularstwu
samych siebie i zdecydowanemu
działaniu odsuną zasłonę przesłaniającą im zdolność postrzegania.
Stąd Autorzy niniejszej książeczki nie przenieśli „Gnozy” na
papier, co jest niemożliwe, lecz
wskazali nam w dwudziestu czterech rozdziałach różne aspekty
ścieżki prowadzącej do Gnozy.
Jeśli człowiek będzie niniejsze uwagi rozważać sercem,
ich dogłębne znaczenie objawiać się będzie coraz wyraźniej i staną się one wkrótce dla
Czytelnika „lampą u jego stóp”.
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