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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 poszukują-
cych głębszego zrozumienia samych siebie, 
naszego miejsca we Wszechobjawieniu oraz 
spojrzenia z innej strony na zjawiska zacho-
dzące w otaczającym nas świecie. Prezento-
wane w nim treści mają przede wszystkim 
pomóc nam dostrzec Światło, które towa-
rzyszy człowiekowi w jego wędrówce przez 
świat i nieustannie wzywa go do ścieżki wy-
zwolenia.

 

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

w Katowicach,   ul. Francuska 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
Częstochowa

Gańsk
Jelenia Góra

Lublin
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-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-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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Nasze oko jest organem światła, pozwala nam 
doświadczać wymiarów, które dzięki światłu 
stają się widzialne. Ale oko nie tylko odbiera 
światło, lecz również promieniuje światłem  
i siłą, siłą, która może wiele zdziałać. To, czym 
i kim jesteśmy, ujawnia się w promieniowaniu 
naszych oczu, bowiem oko jest zwierciadłem 
duszy.

Oko samo siebie nie widzi, potrzebuje do tego lu-
stra. Zwierciadłem Boga – w którym może on sie-
bie widzieć  – jest człowiek.

Człowiek jest okiem świata, świat jest odzwierciedle-
niem Boga, a Bóg sam jest światłem oka.
Człowiek jest okiem patrzącym w lustro i tak jak 
lustro odbija twarz człowieka stojącego przed nim, 
tak samo odbicie oka patrzy w kierunku oka. Bóg, 
który jest okiem człowieka, postrzega siebie same-
go poprzez człowieka. Jest to coś niezwykle subtel-
nego. Z pewnego punktu widzenia Bóg jest okiem 
człowieka, zaś z innego: człowiek jest okiem świa-
ta, ponieważ świat i człowiek są jednym. Człowiek, 
który jest okiem świata, nazywany jest człowiekiem 
doskonałym. Ponieważ człowiek jako całość składa 
się z wszystkiego co istnieje, jest on światem samym  
w sobie. Więź istniejąca między Bogiem a człowie-
kiem, istnieje tak samo między człowiekiem a świa-
tem. 

(Szejk Mohammed Lahiji)

Kiedy patrzymy sobie w oczy w lustrze, wydaje się, 
jakby oko przez cały czas było na coś skierowane. 
Można by sobie zadać pytanie: co patrzy na co,  
i co odpowiada wzrokiem?
Egipskie określenie „Ra“ oznacza światło, a także 
słońce. Ra to pierwotna kosmiczna siła tworzenia, 

niewidzialne słońce za Słońcem, zawiera w sobie 
wszystkie stwórcze zasady i siły tworzenia. Słońce, 
które widzimy, jest okiem Ra, a nie samym Ra. 

W starożytnym Egipcie często przedstawiano 
symbol oka. Prawe oko człowieka uważano za oko 
Ra – jako oko Słońca. Lewe oko to oko Księżyca. 
Dwoje oczu razem to oczy Horusa Starszego, 
symbolizujące duchowy potencjał człowieka. 
Nasze oko jest organem światła, to znaczy: środ-

kiem pomocniczym. Pomaga nam doświadczać 
wymiarów, które dzięki światłu stają się widzialne 
i tym samym nie jest ono samo w sobie organem 
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świadomości. Patrzymy tak długo, aż wydaje nam 
się, że widzimy. Oczy mają ścisły związek z orga-
nami świadomości. Prawe oko jest związane z szy-
szynką i odpowiadającym jej obszarem mózgu. 
Lewe oko jest związane z normalnymi procesami 
myślowymi opartymi na logice, 
mającymi swój ośrodek w in-
nym obszarze mózgu. Centrum 
szyszynki jest niezwykle wrażli-
we na gnostyczne Światło „sło-
neczne”.
Jednak prawe oko dopiero 
wówczas może odbierać to 
gnostyczne Światło, kiedy do-
minujące popędy związane  
z „ja” zejdą na drugi plan. Do 
tego momentu jest ono sługą 
lewego oka, związanego ściśle 
z trzeźwym myśleniem przy-
czynowo-skutkowym. Można 
by powiedzieć, że tak naprawdę 
prawe oko pozostaje ślepe. 
Wobec tego ten, kto nie został 
jeszcze rozpalony przez boskie 
Światło, jest tak naprawdę jed-
nooki i przez to jest jednostron-
nie ukierunkowany na prze-
trwanie w czasie i przestrzeni. 
Prawdziwe duchowe widzenie 
staje się możliwe, gdy szyszynka zaczyna odbie-
rać duchowe promienie słoneczne Ra, gnostyczny 
strumień Światła, i gdy zaczyna w nim widzieć. 
Przez nasze oczy przyciągamy eter w określonym 
stanie wibracji, który jest w zgodzie z naszym sta-

nem świadomości. Oko odbiera jednak nie tylko 
światło, promieniuje ono również światłem i siłą, 
siłą, która może wiele zdziałać. To, czym lub kim 
jesteśmy, ujawnia się w promieniowaniu naszych 
oczu. Oko jest zwierciadłem duszy. W takim wy-

padku w tym zwierciadle można odczytać stan 
naszej świadomości. Oko nas żywi, lecz potrafi też 
oddziaływać na zewnątrz, stymulując, rozpalając 
i tworząc. W tym sensie jest niezwykle magiczne. 
Istnieje także powiedzenie: „pozazdrościć komuś 

światła w oczach”. To, „na co pada nasz wzrok”, na-
sza uwaga, zdeterminowana jest światłem naszej 
świadomości. Z tego światła czerpiemy. Jednakże 
stworzony przez nas obraz świata, który sami pro-
jektujemy, oznacza jednocześnie granicę naszego 

postrzegania.
Patrzymy tak długo, aż 
zobaczymy to, co wydaje 
nam się, że widzimy. Z po-
mocą naszego wzroku wi-
dzimy tylko to, czym sami 
jesteśmy. Promieniowanie 
naszych oczu tworzy więc 
wokół nas nasz własny za-
mknięty krąg świadomo-
ści, nasze „pole widzenia”. 
Jeśli do tego zamkniętego 
kręgu świadomości prze-
niknie kiedyś wyższe Świa-
tło, człowiek taki uzyskuje 
wgląd w szerszą rzeczywi-
stość. 

Światło oczu świadczące 
o centralnym płomieniu 
istoty „ja” i postrzegające 
wyłącznie samego siebie, 
zostanie wówczas przez to 
wyższe Światło zainspiro-

wane do tego, aby ustąpić miejsca jako centralnie 
przewodzące światło, oko stanie się ciche i czyste. 
Diabelski krąg wpatrywania się we własne hipno-
tyzujące zwierciadło świadomości, zostanie prze-
łamany. 
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„Nie-bycie“ oka to przejrzyste zwierciadło, w którym 
Bóg widzi siebie. Kiedy to nowe Światło zostanie  
w nas rozpalone, przed naszym wewnętrznym okiem 
otworzy się nowy świat. Co widzi to wewnętrzne 
oko? Kto patrzy przez to wewnętrzne oko? Jest to 
doskonały, boski człowiek Horus, przez starożytnych 
Egipcjan nazywany „synem”, który w nas spogląda  
w swój własny boski świat, a my jesteśmy tego ci-
chym, oświeconym świadkiem. W tej ciszy nasze oko 
może promieniować przetransformowaną siłą Świa-
tła. 

Ja jestem światłem oka,
duchem w głębinie
mieszkającym niezmierzonej.

(Cytat z Bhagawadgity)

Pełny glorii Jedyny powiedział: gdy miłuję sługę, 
jestem jego Panem, jego uchem, aby przeze mnie 
słyszał. Jestem jego okiem, aby mnie widział. Jestem 
jego językiem, by przeze mnie mówił. Jestem jego 
dłonią, aby się mnie trzymał.

(Dhoe al Noen, mistyk, wyznawca sufizmu, żyjący 
w Egipcie w latach 796-856, rozpowszechniający 
tajemny nurt Gnozy w islamie).

www.freepik.com
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Gnostycka Ewangelia Pistis Sophia, 
przypisywana Walentynowi (2 wiek 
n.e.) jest pismem niezwykle zawoalo-
wanym.

Wyczerpujące objaśnienia Jana van 
Rijckenborgha do Księgi Pierwszej 
Pistis Sophii pozwalają poważnym 
uczniom zrozumieć zawarte w niej 
uwalniające gnostyczne przesłanie.

W książce tej Autor przedstawia spo-
sób, w jaki możliwe jest dla człowie-
ka, dokładnie tak jak dla Pistis Sophii, 
przeniknięcie za zasłonę Trzynaste-
go Eonu. Daje nam pełne objaśnienie 
nowej Siły Światła, która jest niczym 
wołanie, nowe zadanie życiowe, nowa 
misja. Misja ta musi jednak zostać 
spełniona, ażeby można było dostąpić 
nie śmierci, lecz jedynego prawdziwe-
go Życia.
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