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Biuletyn
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,
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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Morfogenetyczne pola wieczności
Czym jest pole siły? Skąd pochodzi to pojęcie? Jakie pola sił określają dialektyczne pole życiowe?
Dlaczego pole sił Szkoły Duchowej jest tak fundamentalnie inne i w jaki sposób ono działa?
Aktywna grupa tworzy pole sił. Jej członkowie mają
wspólne doświadczenia i podążają za wspólnymi celami, umacniając to pole sił we współdziałaniu. Istnieje
więc widzialna grupa i niewidzialna energia, która silnie
wpływa na postępowanie członków grupy. Ukierunkowanie uczestników, to, na co otwiera się ich serce, wyznacza rodzaj i poziom sił, z jakimi pracują.
Osoby, które gromadzą się w Szkole Duchowej Złotego
Różokrzyża, są tego świadome. Wiedzą one, że wokół
ognisk Szkoły tworzy się pole sił, w którym cyrkulują
wibracje wysokiej energii wzbudzane przez wielkie
pragnienie wszystkich uczestników Szkoły i realizowany przez nich wysoki poziom życia.
Czym jest pole siły?
Pojęcie pola siły pochodzi z fizyki. Umożliwia ono opisywanie zjawisk w ramach pojęć grawitacji i elektromagnetyzmu. Przykład tego stanowi pole magnetyczne, którego nie można zobaczyć, poczuć ani usłyszeć.
Zobaczyć można jedynie linie sił tego pola, jak to ma
miejsce w eksperymentach z opiłkami żelaza i magnesem. Widzimy wówczas wzór wskazujący na strukturę sił tego pola. Wokół magnesu działa więc energia
o określonym oddziaływaniu, pole magnetyczne nadaje opiłkom żelaza kierunek.
Również biologii znane jest pojęcie „pola”. Wiadomo,
że materiał genetyczny jest identyczny we wszystkich
komórkach. Niemniej jednak kształt ciała każdego
człowieka jest inny. Za pomocą tych samych protein,

tych samych pierwiastków chemicznych powstają różne formy. Poprzez analizę składu samych substancji
chemicznych nie można określić formy, podobnie jak
formy budynku nie da się przeanalizować w oparciu
o zastosowane cegły, drewno lub cement. Chodzi więc
o to, że formy nie da się wyjaśnić poprzez materię.
Dlatego niektórzy biolodzy rozwinęli koncepcję pól
morfogenetycznych, która po raz pierwszy została sformułowana w 1922 roku. Utrzymuje ona, że organizm
w czasie jego wzrostu poddany jest oddziaływaniu tych
pól, które go kształtują. Idea ta powstała jako analogia
do pola magnetycznego. Organizmy, jak zakładają ci
biolodzy, posiadają podobne niewidzialne pola, które
kierują ich rozwojem i określają ich formę niczym niewidoczna matryca. Na tej podstawie Rupert Sheldrake sformułował w późniejszym czasie teorię, zgodnie
z którą wszelkie żywe istoty są otoczone niewidzialnymi polami sił, z których czerpią swoje siły życiowe.
Te pola morfogenetyczne są według niego bardzo
osobistego rodzaju. Ale mówi on także o wzajemnym
oddziaływaniu i kolektywnych polach siły, z którymi
jesteśmy związani i które na nas wpływają. Tacy myśliciele jak Ervin Laszlo, Peter Russell i inni rozwinęli dalej tę ideę w teorię „pola”, które otacza i przenika całą
ludzkość. Pole to zawiera magnetyczny ślad wszystkich
przejawów jej działalności i określa kroki, jakie ludzkość
musi podjąć.
Niewidzialna energia wokół człowieka
Powyższe idee nie są absolutnie niczym nowym.
W ezoteryce były one znane od zawsze, a tacy jasnowidze, jak na przykład Manuela Oetinger opisali je wyczerpująco. Równie wyraźnie wskazują na nie słowa
Upaniszady ze starożytnego Wschodu: „Człowiek po-
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siada nici o nazwie hitâ, cienkie niczym tysięczna część
włosa, wypełnione barwą białą i niebieską i zieloną
i czerwoną...” oraz wierzenia Tolteków z prekolumbijskiego Meksyku, które w latach sześćdziesiątych opisał
Carlos Castaneda w publikacji Koło czasu: „Postrzegani jako pola energetyczne, ludzie jawią się jako drgające światła, jako białe sieci pajęcze, jasne i cienkie nici,
które krążą wokół ciała od stóp do głów. W oczach jasnowidza człowiek wygląda więc niczym jajo złożone
z obracających się drgań. Jego ramiona i nogi są natomiast niczym lśniące członki wystające w każdą stronę.
Jasnowidz widzi, że każdy człowiek pozostaje z innym
w kontakcie nie za pośrednictwem swych rąk, lecz poprzez wiązki długich drgań tryskających z jego ciała
we wszystkich kierunkach. Te wibracje łączą człowieka
z jego otoczeniem, utrzymują go w równowadze, dają
mu stabilność”.
Dzisiejsza nauka jest w dużej mierze zmuszona zaprzeczać tym ideom, gdyż nie da się ich udowodnić. Niemniej jednak wywołują one wiele dyskusji. Ci, którzy
potrafią te rzeczy postrzegać i o nich mówić, również
nie dostarczają wyraźnego obrazu tych zjawisk. Ich postrzeganie jest w większości wypadków nieobiektywne. Wielu jasnowidzów uznaje, że obserwowane przez
nich subtelne siły i energie są boskiego pochodzenia.
Podobnie uważają tak zwani uzdrowiciele w odniesieniu do stosowanych przez siebie energii. Czują się oni
bardzo poruszeni, gdy wątpi się w słuszność ich poglądów i sprzeciwiają się, gdy wskaże się na to, że wykorzystują oni jedynie swą podatność na działanie naturalnych pól sił.

Pola ponadosobowe
Możemy teraz stwierdzić, że pole sił ma kształtujący
wpływ na rzeczy lub istoty pozostające z nim w kontakcie. W związku z tym, że każdy człowiek i każda żywa
istota posiada swoje „małe” pole sił, nietrudno pojąć, że
pola sił podobnego rodzaju muszą się ze sobą łączyć.
Kiedy członkowie danego ugrupowania podążają za
pewną ideą, programem partyjnym czy też wyobrażeniem religijnym, kształtuje się, jak już wcześniej wspomniano, pole o wielkim potencjale. W świecie można
znaleźć niezliczone tego przykłady. Z jakże wielkim zaangażowaniem i zaciętością członkowie tych grup bronią swego punktu widzenia lub wyrażają go przy użyciu
przemocy... Te kolektywne pola sił powstają poprzez
jednoczenie osobistych pól w zorganizowane pola ponadosobowe. To umacnia nie tylko siłę wyznawców,
lecz również zależność od tego pola, co oczywiście ma
również swoje konsekwencje. Naturalne pola sił działają aż po najwyższe regiony po tamtej stronie, gdzie
można często spotkać wzniosłe boskie wyobrażenia.
Wszystko się odbija niczym w lustrze, można sobie
wyobrazić, że równocześnie muszą istnieć też rejony,
w których utrzymuje się zjawisko przeciwne – ciemny
świat kierowany przez diabelską istotę.
Siła Szkoły Duchowej
Wielkie kolektywne pola sił natury poddane prawu narodzin, rozkwitu i przemijania nazywa się w nauce gnostycznej dwunastoma Eonami natury. Jest to dwanaście
zodiakalnych pól promieniowania, które przybierają
formę zodiaku i które wszystkie na swój własny sposób,
kolejno i jednocześnie oddziałują na ludzkie postępo-

„ Pola morfogenetyczne” Wieczności aktywują tylko to, co jest
z Wieczności, a mianowicie ogień Ducha w środku mikrokosmosu. Najpierw wprowadzają spokój do elektromagnetycznego zamieszania panującego w naszym polu oddechu, tak że wypływa
z niego równomierny, spokojny strumień energii. Następnie przywracają pierwotne struktury dawnego świetlanego człowieka.
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wanie. W gnostycznej myśli mówi się o „Trzynastym
Eonie”, co odnosi się do pola sił znajdującego się całkowicie poza tą naturą. W nim właśnie koncentrują się
siły wieczności – Światło Chrystusa – wokół tych, którzy
poszukują wieczności Nowoczesna Szkoła Duchowa za
punkt wyjścia obiera rozpoznanie dwóch wyraźnie od
siebie oddzielonych ładów natury. Z jednej strony istnieje statyka, boski ład natury, zwany również „Innym
Królestwem”. Z drugiej strony – istnieje natura narodzin, rozkwitu i przemijania. Obyda te światy są całkowicie nieporównywalne i nie mogą ze sobą współdziałać. Człowiek nie może się więc tak po prostu zanurzyć
w boskim życiu, w wysokich energiach pola początku.
Aby móc pokonać tę nieprzeniknioną przepaść – czy
też Styks – konieczny jest „most”. Możemy więc postrzegać Szkołę Duchową jako trzecie pole sił, które
czasowo łączy naszą naturę z wiecznością. Tak dalece, jak jest to możliwe, koresponduje ona z poziomem
wibracyjnym wiecznej natury. Poszukujący człowiek,
który dysponuje rozbudzonym atomem iskry Ducha,
może otrzymywać za pośrednictwem Szkoły impulsy
z tego pola sił. Zadanie członków Szkoły Duchowej polega właśnie na utworzeniu takiej trzeciej natury, ponieważ ich ukierunkowanie utrzymuje aktywne współdziałanie z siłami wieczności. Człowiek, który potrafi
w ten sposób połączyć ze sobą dwie skrajności, tworzy również dla siebie samego – i to już od pierwszej
chwili – trzecią naturę, czy też innymi słowy, jest on kamieniem budowlanym tego pola. Ścieżka nie pojawia
się natychmiast, każdy buduje ją dla siebie. Chodzi tu
oczywiście o indywidualne i szczególne podniesienie
wibracji, do którego nikt nie może człowieka „zabrać ze
sobą”. Niemniej jednak możliwa i pożądana jest współpraca w grupie, gdyż kolektywna trzecia natura jest
w stanie przyjmować innych ludzi i umożliwiać im

wspólne budowanie. Takie ciało można również nazwać arką lub niebiańskim statkiem. Im solidniejsza jest
budowa tej arki i im więcej ludzi pragnie realizować ten
cel, a więc im bardziej trzecia natura zostaje ożywiona,
tym szybciej można urzeczywistnić ścieżkę.
Aktywne współdziałanie
Trzecia natura otwiera się dla człowieka na mocy jego
ukierunkowania na Gnozę: „Miłość Boga ponad wszystko”. Niemniej jednak, gdy tylko trzecia natura się objawia, musi w niej istnieć nie tylko Miłość do Boga, lecz
również do jego stworzenia. Dlatego naturalnym następstwem tego ukierunkowania oraz przykazania: „Miłuj nade wszystko Boga swego”, jest nakaz: „i bliźniego
swego jak siebie samego”. Niesienie pomocy i służenie

bliźnim jest wtedy oczywistością. Wspólnota, grupa
nie tylko uczestniczy w Żywym Ciele Szkoły Duchowej,
lecz również utrzymuje je w czystości i pełni życiowych
sił, co oznacza aktywną i świadomą współpracę.
„Pola morfogenetyczne” wieczności, które często określa się też mianem „Braterstw” nie są przeznaczone dla
życia tej natury. Aby należeć do tej całkowicie innej natury, można jedynie ożywić to, co z niej pochodzi – iskrę
Ducha pośrodku naszego mikrokosmosu. W ten sposób budzi się świadomość w świecie dusz Duchowych,
w królestwie ciszy. Wraz z przezwyciężeniem każdej
przeszkody wzrasta życie nowej duszy. Kiedy człowiek
przechodzi przez most, staje się inny. Urzeczywistnia
proces samooddania. Obok starej osobowości, będącej
w służbie pola początku, wzrasta w transfiguracji nowy
człowiek.

Instytut Wydawniczy Rozekruis Pers

Nowości wydawnicze: www.rozekruispers.pl
Trzeci tom Pragnozy Egipskiej
i jej wołania w wiecznym Teraz zawiera w sobie oryginalne teksty Ksiąg 1012 Corpus Hermeticum.
Obszerny komentarz ezoteryczny
Jana van Rijckenborgha do tych Ksiąg,
wyjaśnia czytelnikowi głębsze pokłady ich zawartości, opisując trzy główne przeszkody na ścieżce duchowej.
Są to:
- fałszywe pojmowanie dobra i zła,
ponieważ prawdziwe i jedyne Dobro
jest tylko u Boga,
- rezultaty działania umysłu i zmysłów, powodujące związanie z tym
światem,
- skłonność do wykorzystywania sił
otrzymanych ze świata duchowego
do ziemskich potrzeb, co oznacza niewierność wobec Ducha.
Na końcu tego tomu zamieszczono piętnastostronicowy słowniczek
gnostycznych i różokrzyżowych pojęć. Na początku książki zamieszczona jest barwna ilustracja Johfry zatytułowana „Brama Saturna”, wraz
z opisem wyjaśniającym jej symbolikę.
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