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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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Pięciokrotna gnostyczna ścieżka uwolnienia
Pentagram jest bardzo znanym symbolem – często
używanym i często nadużywanym. Spotykamy go
w reklamie i ekonomii, stosuje się go w celach militarnych, używa się go w wielu sytuacjach społecznych.
Ten pięciokąt od wieków stanowi symbol ludzkiej duszy i można go odnaleźć w wielu miejscach wtajemniczenia, na przykład w królewskich komnatach egipskich piramid czy w uświęconych miejscach katarów,
takich jak grota wtajemniczenia Betlejem w Ussat-les-Bains, w południowej Francji.

Czym jest ludzka dusza? Dusza jest przede wszystkim ognistą zasadą, astralnym ogniem wyrażającym się za pośrednictwem pięciu fluidów duszy.
Do tych pięciu fluidów należą: krew, fluid nerwów,
wewnętrzne wydzielanie, ogień wężowy w kanale
rdzenia kręgowego i ogień świadomości w przybytku głowy. U większości ludzi te fluidy wibrują
bardzo apatycznie, ponieważ pochodzą one z subtelnomaterialnych – eterycznych i astralnych obszarów upadłego porządku tej natury. Dlatego też taka
dusza naturalna nie jest zasadą wieczności – podlega ona biblijnemu prawu: dusza, która grzeszy, musi
umrzeć.
Jednak dla ludzkości stworzony został wszechobejmujący plan ratunkowy. Jest on utrzymywany przez
Boską miłość i mądrość, i tak imponujący, że każdy,
kto go rozpoznał, będzie przepełniony wdzięcznością. W planie tym nie chodzi o ratunek dla człowieka-osobowości, lecz o zasadę duszy obecną
w „małym świecie”, czyli w mikrokosmosie, w którym objawia się człowiek. Ten plan ratunkowy był
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przekazywany ludzkości we wszystkich czasach, ale
Powszechna Nauka nigdy nie została przez człowieka całkowicie rozpoznana i zaakceptowana, ponieważ wciąż tkał on nowe zasłony wokół własnej świadomości, aż tak zasklepił się, że stał się nieczuły na
uwalniający impuls, na wyższą duchową wibrację.
Dodajmy tu, że świadomość nie ma nic wspólnego
z potencjałem intelektualnym.
Dlatego różokrzyż nie zwraca się do ludzi zajętych
intelektualizowaniem, w stu procentach czujących
się w tym świecie jak u siebie w domu. Różokrzyż
zwraca się przede wszystkim do ludzi poszukujących, którzy przez ból, rozczarowania i liczne doświadczenia dobrnęli do granic swego istnienia.
Ludzie ci stają w obliczu ostatecznej zmiany biegu
ich życia. Szukają wyjścia z upadłej natury. Ich fluid
dusz dojrzał już do odnowy i taki zwrot odbywa się
między innymi w uprzednio wspomnianych pięciu
fluidach duszy.
Ten cud, który może zajść w wielu ludzkich organach, obejmuje też fakt, że pod wpływem dotyku
wyższych sił zaczynają one funkcjonować w nowy,
inny sposób. Dlatego ważne jest, aby krótko opisać
ten proces odnowy duszy.
Zrozumienie
Pierwszym aspektem pięciokrotnej ścieżki uwolnienia jest zrozumienie. Dlatego pierwszy wymóg,
który uczeń Szkoły Różokrzyża musi spełnić, brzmi:
Człowieku, poznaj samego siebie. To zrozumienie
musi więc narodzić się w odniesieniu do własnego

systemu życiowego; do małego świata, który człowiek przedstawia w swej całości. Każdy świat, każda
planeta, każdy system zodiakalny, cały Zodiak i jeszcze większe systemy mają formę kuli lub kształt
owalny. Również cały system człowieka ma postać
kuli. Jest on otoczony siedmiokrotnym, magnetycznym polem napięć, podobnie jak kulę ziemską otaczają pola magnetyczne. Pomyślmy tu na przykład
o pasie Van Allena, który filtruje promieniowanie
z kosmosu i transmutuje je do wibracji, które Ziemia

i ludzkość mogą wytrzymać.
Człowiek jest w rzeczywistości mikrokosmosem.
W tym tak zwanym małym świecie, osobowość jako
czasowe objawienie wiedzie życie od narodzin aż
po śmierć. Zrozumienie wyższego rodzaju zaczyna
się tlić w człowieku dopiero wtedy, kiedy zebrał już
głęboko sięgające doświadczenia w trakcie trwania
licznych ziemskich inkarnacji. Jednak te doświadczenia nie prowadzą bezpośrednio przed bramę
zrozumienia, lecz najpierw doprowadzają do wielości idei. Aby odnaleźć odpowiedź na fundamentalne pytania życiowe, człowiek szuka po omacku,
przedzierając się przez labirynt prądów religijnych,
okultystycznych i mistycznych. To poszukiwanie
może trwać wiele lat, dlatego nasuwa się pytanie:
w jaki sposób człowiek może się wydostać z tego
labiryntu wyobrażeń? Odpowiedzi możemy szukać
w greckiej mitologii. Wyjście na zewnątrz odbywa
się za pośrednictwem „złotej nici Ariadny”, złotej linii sił, która już od niepamiętnych czasów biegnie
przez wszystkie wielkie i prawdziwe objawienia religijne na Ziemi.
Jest to wołanie Powszechnego Braterstwa, które
zwraca się do tych ludzi, którzy są jeszcze w stanie
je usłyszeć. Ci ludzie zostaną połączeni z kosmicznym aspektem zrozumienia i odnajdą oni w powszechnej mądrości wszystkich czasów przesłanie
mówiące o zbawieniu i uwolnieniu. Hierofanci, wtajemniczeni z przeszłości i teraźniejszości, zawsze demaskowali ten upadły świat aż do samych podstaw
i nie zostawili ludzkości w niewiedzy o jej prawdziwym przeznaczeniu.
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Głosili oni Powszechną Naukę nie tyle w sensie egzoterycznym, a więc poprzez historyczne czy religijne wydarzenia z przeszłości, ile w sensie ezoterycznym, zrozumiałym tylko dla tych, którzy posiadali
klucz do jej zrozumienia.
Odnosi się to szczególnie do chrześcijańskiego objawienia uzdrowienia, ponieważ całe życie Jezusa,
od narodzin aż do misterium Zmartwychwstania,
stanowi przykład, aktualne świadectwo dla wszystkich, którzy chcą pójść chrześcijańską drogą wtajemniczenia i wypełnić ją. Również w tym miejscu
obowiązują słowa: Wielu jest powołanych, lecz niewielu wybranych. Droga ta wymaga bowiem od kandydata konsekwencji. Tylko ci, którzy chcą i mogą
przyjąć te konsekwencje, pojmą potężne prawo
ścisłego związku pomiędzy rzeczami. Na podstawie
tego wglądu w istotę mikrokosmosu, kosmosu i makrokosmosu, w człowieku poszukującym budzi się
głęboka tęsknota za uzdrowieniem, uzdrowieniem
z najgorszej choroby, jaka istnieje – choroby bycia
opuszczonym przez Boga.

jest pragnienie zbawienia. Rodzi się ono na podstawie rozpoznania rzeczywistości życia. Pragnienie to
przemienia fluid duszy określany też jako fluid hormonalny, powodując, że grasica zaczyna na nowo
pracować, wytwarzając nowy hormon. Pragnienie
zbawienia nie jest niczym abstrakcyjnym, lecz konkretną aktywnością mostka. Mostek jest czymś w rodzaju nadajnika. Zgodnie z kosmicznym i biblijnym

Pragnienie zbawienia
Pragnienia, życzenia i pożądania bliskie są każdemu
człowiekowi. Najczęściej dotyczą one zdobycia lub
utrzymania czasowego, ziemskiego szczęścia lub
tego, co rozumie się przez nie. Również religia nie
jest w tym wypadku żadnym wyjątkiem. Czyż człowiek, potajemnie czy otwarcie, nie oczekuje po swej
śmierci wynagrodzenia za dobre uczynki? Najwyższym pragnieniem, do którego człowiek jest zdolny,

prawem, na to pragnienie przychodzi odpowiedź,
zostało bowiem napisane:
Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie,
kołaczcie, a otworzą wam. Z pewnością jest zrozumiałe, że w tym poszukiwaniu nie chodzi o ziemskie, lecz o duchowe wartości. Zrodzona z pra-

gnienia zbawienia wrażliwość sprawi, że człowiek
poszukujący, w swym najgłębszym jądrze duszy,
zostanie dotknięty przez promienie pochodzące
z Nieruchomego Królestwa. I wcześniej czy później
dojdzie on do bram wyższego pola sił, czy też wyższego pola życiowego. Poprzez dotknięcie Światła,
w dotychczas nieruchomym jądrze duszy, w sercu,
rozpoczyna się zupełnie nowy proces rozwoju duszy. Doprowadzi on zbyt daleko, aby można to było
tutaj wyczerpująco opisać. Wystarczy następujący
opis: Iskra Ducha w przybytku serca jest boskim nasieniem. Znajduje się ona w matematycznym środku
ludzkiego systemu. Stanowi ona podstawę każdego
duchowego procesu odnowy, każdej prawdziwej
pracy. Można zapytać, czy ta nauka immanentnego
boskiego nasienia jest jakąś specjalną nauką różokrzyża lub może nawet jedną ze stawianych przez
różokrzyżowców hipotez? W jednej z najstarszych
hinduskich nauk, w Upaniszadach, znajdujemy następujący tekst:
Złożony z umysłu, jego ciałem jest oddech życiowy,
Jego formą blask, istotą są wyobrażenia
A dusza uczyniona jest z przestworzy
Spełnione są wszelkie jego czyny i wszelkie pragnienia,
Jego udziałem są wszelkie zapachy i wszystkie smaki,
Cały ten świat obejmuje,
Milczący i wobec wszystkiego obojętny trwa.
Oto właśnie mój atman, w samym środku serca,
Mniejszy od ziarna ryżu, od ziarna jęczmienia, od ziarna gorczycy,
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Mniejszy od ziarna prosa, mniejszy od zarodka prosa,
Oto, zaiste, mój atman, w samym środku serca,
Większy niż ziemia, większy niż przestworza, większy
niż niebiosa,
Większy niż światy1.

to pole sił. W procesie, który właśnie dokonuje się,
odnowiony zostaje trzeci fluid Duszy: ogień wężowy, siła życiowa w systemie rdzenia kręgowego i to,
co zostanie przygotowane wewnętrznie, będzie
ostatecznie objawione na zewnątrz.

Samooddanie

Nową postawa życiowa

Kiedy człowiek uświadomił sobie istnienie tego wewnętrznego i zarazem wyższego nasienia, wkracza
na trzeci stopień pięciokrotnej ścieżki. Trzeci warunek brzmi: samooddanie wewnętrznemu Królestwu.
Człowiek taki doprowadza swoje „ja” do milczenia.
Podporządkowuje się kierownictwu nowonarodzonej wewnętrznej Duszy. Wycofuje się jako osobowość i staje się służebnikiem w winnicy Boga. Wycofuje się, aby zrobić miejsce dla „tego”, dla Tao. Jan
mówi po spotkaniu z Jezusem: On musi wzrastać, ja
zaś muszę maleć (Jan 3, 30).
Człowiek przechodzi wtedy przez proces transmutacji czyli przemiany. Jest to proces nieustannego
upadania i wstawania, spiralna droga, na której czeka wiele prób, droga z Betlejem na Górę Kalwarii.
Człowieka czeka jednak zwycięstwo. Siłę konieczną
do doprowadzenia tego procesu do dobrego końca znajduje on w grupie ludzi podążających w tym
samym kierunku. Jest to grupa, która jednoczy się
w Szkole Duchowej, i której dla uwolnienia dane jest
do dyspozycji jedno pole siły i jedno Światło. Szkoły Duchowe zawsze miały za zadanie towarzyszyć
człowiekowi na tej ścieżce. Również obecnie poważnie dążącemu człowiekowi dane jest do dyspozycji

Nowa postawa życiowa, będąca rezultatem tego
procesu, określana jest jako czwarty stopień na pięciokrotnej ścieżce gnostycznej. Ta nowa postawa
życiowa, objawiająca się jako opisywane przez Lao
Tse „nie-czynienie”, bez przymusu i bez zaciemnienia świadomości prowadzi kandydata do nowego stanu istnienia, który przemienia czwarty fluid
duszy, eter nerwowy. Fluid ten przenika całe ciało
fizyczne, które dzięki temu również ulega przemianie. W ten sposób kandydat w pewnym momencie
wstępuje w stan istnienia, który jest Królestwem nie
z tego świata.
Dusza zajmuje miejsce w przybytku głowy, w miejscu przeznaczonym dla niej, w czwartej komorze
mózgowej za kością czołową. Z tego miejsca cały
ośrodek świadomości zostanie dotknięty przez
nowe siły, które opanowują system. Po narodzinach miłości w sercu, po poddaniu woli „ja” boskiej
wszechwoli, pradawna mądrość łączy się ze świadomością człowieka. Odbywa się transfiguracja jako
uwalniająca rzeczywistość.
Pięciokrotna gnostyczna ścieżka uwolnienia obejmuje pięć procesów odnowy:

1. we krwi (droga zrozumienia),
2. we fluidzie hormonów (droga pragnienia zbawienia),
3. w ogniu wężowym (droga samooddania),
4. we fluidzie nerwów (droga nowej postawy życiowej)
5. i ostatecznie w świadomości (droga powrotu do
Nieruchomego Królestwa).

1

Upaniszady, Oficyna Literacka, Kraków 1998, Czhandogja, III.14.2-3.

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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