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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. Francuska 33 A
w Krakowie, ul. Augustiańska 18
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
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Heksagram
Przez wszystkie stulecia docierały do ludzkości
boskie impulsy, wskazu
jące jej ścieżkę zbawienia. Na podstawie jednego z takich impulsów założona została w 1924 roku Szkoła Duchowa Złotego Różokrzyża. Przez wszystkie te lata nigdy
nie ustało wołanie Jana: Prostujcie ścieżki Pana.

Jako uczniowie wiemy jak sprawy potoczyły się dalej. Coraz
więcej ludzi reagowało na to
wezwanie i zjawiało się w Szkole, bowiem Szkoła nie przybyła tylko z wezwaniem, lecz
również z mocą, z mocą Gnozy. Dzięki tej mocy i oddaniu
uczniów Szkoła mogła zbudować aparat zewnętrzny, który
między innymi składa się z sieci
ognisk, rozprzestrzenionych
w wielu krajach świata. We
wszystkich tych ogniskach
głoszone jest Żywe Słowo,
a wszyscy uczniowie za darmo
pokrzepiają się Żywą Wodą.
Przede wszystkim jednak powstało Żywe Ciało, które obej-

muje cały zewnętrzny aparat, Żywe Ciało związane
z Braterstwem, które je poprzedziło i dzięki temu
z łańcuchem, wiodącym stąd aż do boskiego Królestwa. To obejmujące nas Żywe Ciało jest dla wszystkich bramą do nowego życia.
Miniony okres ponad 50 lat od powstania Szkoły,
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można określić jako czas przygotowania. Teraz jednak osiągnęliśmy już czas urzeczywistnienia. Światło
pojawiło się, a gdzie pojawia się Światło, tam też płonie ogień. Ogień ten poruszył nas wszystkich. Objawia się on potrójnie jako Ojciec, Syn i Duch Święty,
jako Ogień, Światło i Życie, jako Światło, Mądrość
i Siła. Jest to Trigonum Igneum,
o którym mówi Fama Fraternitatis R.C., ognisty trójkąt,
który porusza nas, abyśmy
w naszych istotach również
urzeczywistnili święty, ognisty
trójkąt i znowu stali się Synami
Ognia. Dlatego też siła boskiego, ognistego trójkąta przenika
ostrym końcem naszą istotę.
Jest to Duch Chrystusa, który
nie przychodzi, aby przynieś
pokój, lecz miecz.
Kiedy ten święty, czysty ogień
boskiego trójkąta przenika do
nieświętego ludzkiego trójkąta istoty mikrokosmicznej,
wtedy powstaje wielki konflikt
między czasem a wiecznością.
Dlatego liczba „6” utworzona z
boskiego trójkąta i nieświętego

Heksagram
ludzkiego trójkąta oznacza chaos. Ten z godziny na
godzinę przybierający na sile ogień boskiego trójkąta poruszył także całą ludzkość. Ponieważ jednak nie
posiada ona poznania Boga, to stwierdza się w naszym otoczeniu i w tym świecie tylko chaos i degenerację. „Świat” nie zna drogi ani metody, dzięki której należy powołać do istnienia „Nową Duszę”, Nową
Duszę, którą człowiek musi posiadać, jeśli chce wejść
do boskiej Ojczyzny.
A jak się ma sytuacja z nami, uczniami Szkoły Duchowej Złotego Różokrzyża? Zawsze, kiedy gromadzimy
się w naszych świątyniach, wzywamy Święty Ogień.
Dlatego porusza on nas, wpędza w konflikt, który
musimy przyjąć, jeżeli nasze uczniostwo ma mieć
jakiś sens. Tego wewnętrznego konfliktu między Bogiem a człowiekiem, między wartościami wyższymi
a niższymi, między czystym boskim Ogniem a nieświętym ogniem nie jesteśmy w stanie uniknąć. Je-

żeli uczeń pragnie spełniać swe boskie powołanie,
jeżeli chce ponownie stać się Synem Ognia, to musi
ten konflikt w sobie rozstrzygnąć poprzez walkę.
Wobec tego konfliktu istnieje tylko jedno rozwiązanie, a to, że trzeba w samooddaniu poświęcić się
boskiemu Ogniowi, ponieważ: ciało i krew nie mogą
dziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie
odziedziczy tego co nieskażone. W świetle boskiego
Ognia odkrywamy tak samo, jak Chrystian Różokrzyż, że nasze ciało, nasza postawa życiowa i braterska miłość naszego bliźniego, nie są wystarczająco
oczyszczone i uszlachetnione. Odkrywamy również
ciężkie łańcuchy, którymi jesteśmy przykuci do dialektyki.
Te Łańcuchy tworzone są przez cechy naszego charakteru. Jak można się z nich uwolnić? Odpowiedź
na to pytanie brzmi: Zmienimy swój charakter wtedy, kiedy niezbędna dla nowego życia przemiana
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materii w komórkach mózgowych będzie mogła
być dokonana przez święty Ogień, przez gnostyczny
Ogień, który musi być w nas samych zapalony. Kiedy
w kandydacie przemianie ulegają komórki mózgowe, to zmienia się też jego charakter. Dopiero wtedy
będą rozerwane jego kajdany. Jeżeli uczeń pragnie
urzeczywistnić w sobie samym narodziny Nowej
Duszy, to powinien pójść swą drogą różokrzyżową na przełaj przez pustynię życia. Trafi wtedy go
żar boskiego Ognia. Uczeń jednak wie, że bez tego
oczyszczającego Ognia nie może być płomienia łaski, że znajduje się on jeszcze w konflikcie, który
w nim samym musi być rozwiązany. Jednak uczeń
będzie w stanie dokonać wszystkiego dzięki Chrystusowi, który daje mu siłę.
Tocząc swoją walkę rozwija się w uczniu Nowa Dusza, która umożliwi mu wkroczenie do szóstej sfery kosmicznej. Kiedy Nowa Dusza, symbolizowana

Heksagram
przez pięcioramienną gwiazdę, przez pentagram,
a więc liczbę „5”, jako znamię nowego człowieka,
osiągnie swój pełny rozwój, wtedy nastąpi ukrzyżowanie. Dusza, która została wskrzeszona do życia,
musi uwolnić się od ziemskiej osobowości.
Dopiero wtedy, kiedy ma miejsce ukrzyżowanie
i wypowiedziano Consumatum est, Dokonało się, to
jako rezultat tego poruszenia przez ognisty trójkąt
i powstanie ognistego trójkąta we własnej istocie,
nasze „ja” umiera, a Nowa Dusza zmartwychwstaje.
W takiej sytuacji oba trójkąty połączyły się w sześcioramienną gwiazdę, w heksagram. Liczba „6” nie
oznacza już wtedy chaosu, lecz doskonałość. Pomyślmy tylko o tym jak Chrystian Różokrzyż został
wyciągnięty z grobu tej natury przy pomocy szóstej
liny, a Jezus zmarł szóstego dnia tygodnia.
Kto zmartwychwstał z grobu tej natury, doświadcza
obecności Świętego Siedmioducha. Ten Duch wstępuje w niego, a przez to wstąpienie Ducha do systemu ucznia powstaje potężne zjawisko elektryczne.
Kontakt między Duchem i polem astralnym ucznia
wywołuje płomień, trwałe ogniste światło, pole oddechu, pole życiowe. W tym momencie uczeń staje
się Synem Ognia, posiada ciało Ducha. Zmartwychwstał nieśmiertelny Syn Ognia. To jest człowiek,
o którym w Objawieniu Jana napisano:
Głowa zaś jego i włosy były lśniące, jak śnieżnobiała

wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego
podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś
jego jakby szum wielu wód.
W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd,

a z ust jego wychodził obosieczny ostry, a oblicze
jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku.
Poprzez poruszenie tym boskim Trigonum Igneum
i siedmioma płomieniami Ducha Świętego, Syn
Ognia powrócił do wiecznej Ojczyzny. Znalazł jed-
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ność wszechświata i pokój, który jest ponad wszelkie
rozumienie, głęboki pokój Betlejem.
Jak już wspomnieliśmy, dla Szkoły Duchowej nastał nowy okres, okres urzeczywistnienia. Światło
i moc boskiego, ognistego trójkąta umożliwiają nam
wszystkim kroczenie ścieżką do nowego życia. To
bez znaczenia, w którym miejscu ścieżki znajduje się
kandydat, jeżeli tylko zajęty jest urzeczywistnianiem
w sobie Nowej Duszy. Tworzymy wtedy grupę rozwi
jających się Nowych Dusz, z których emitowana jest
potężna siła przeznaczona dla ratowania wielu upadłych dusz ludzkich. Któż bowiem inny mógłby lepiej wskazać ścieżkę, aniżeli ten, kto sam tą ścieżką
kroczy. Uczeń przychodzi wówczas bez słowa z siłą
Gnozy, ponieważ rzeczywiście przeżywa swoją służebność Bogu w swym każdym dniu powszednim.
Dlatego z ucznia emituje siła Trigonum Igneum: Miłość, Mądrość i Siła. Dzięki tym mocom uczeń ponagla do odrodzenia tych wszystkich, którzy tęsknią
za Duchem, aby i oni kiedyś mogli święcić wieczne
zesłanie Ducha Świętego.
Międzynarodowe Kierownictwo Duchowe

Instytut Wydawniczy Rozekruis Pers

Nowości wydawnicze: www.rozekruispers.pl
Jan van Rijckenborgh
Wyznanie Braterstwa Różokrzyża
W 1615 roku ukazał drukowany tekst
Confessio Fraternitatis R.C. drugiego
Manifestu Różokrzyżowców, które wywołały w tamtych czasach wielką polemikę wśród mędrców i uczonych.
W rocznicę 400 lat od tamtego wydarzenia przekazujemy do rąk polskich
czytelników nowe wydanie drugiego
tomu z serii Tajemnice Braterstwa Różokrzyża zawierającego oryginalny tekst
Confessio Fraternitatis R.C. i jego ezoteryczną analizę Jana van Rijckenborgha
wraz ze zdjęciami wszystkich stron tego
starodruku.
Autor opisując ten różokrzyżowy manifest zapewnia czytelników, że przy
jego bliższym zbadaniu stwierdzą, iż
ten dawny dokument nie jest wyznaniem wiary w zwykłym sensie, nie jest
dogmatycznym przedstawieniem tego,
co jest zgodne, a co nie jest zgodne
z przekonaniami różokrzyżowców, ale
wspaniałym proroctwem. Jeśli uda nam
się wejrzeć poza prosty, egzoteryczny
aspekt tego tekstu, ujrzymy jego uniwersalne, nieograniczone znaczenie.
ISBN 978-83-61205-65-4
Oprawa twarda, pokrta aksamitną folią.
Ilość stron 128
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