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Czasopismo
Lectorium Rosicrucianum
Międzynarodowej Szkoły
Złotego Różokrzyża
Czasopismo Pentagram pragnie zwrócić uwagę czytelników na nowy okres, który nastał w rozwoju ludzkości.
We wszystkich czasach pentagram był symbolem człowieka odrodzonego, nowego człowieka. Jest on także
symbolem Uniwersum i jego wiecznego stawania się,
poprzez które objawiony zostaje Boski Plan.
Symbol zyskuje jednak prawdziwą wartość dopiero
wtedy, gdy stanowi inspirację do urzeczywistnienia.
Człowiek urzeczywistniający pentagram w swoim mikrokosmosie, w swoim małym świecie, znajduje się na
ścieżce transﬁguracji.
Czasopismo Pentagram wzywa Czytelnika do wkroczenia w nowy okres poprzez wewnętrzną, duchową
rewolucję.

pentagr a m
Sympozjum w Renovie:
Wzywani przez Serce Świata
„Istnieje bardzo stara legenda wolnomularska, wywodząca się z pamięci o misteriach powracających
stale w kolejnych okresach ludzkości. Legenda ta
mówi o wspaniałej chwili, jaka ma nadejść w bardzo dalekiej przyszłości. Ma wówczas istnieć siedem
świątyń, siedem hermetycznych warsztatów. I istnieje też rytuał należący do określonego stopnia jednej
ze starych wolnomularskich ceremonii, w którym
jeden brat mówi do drugiego brata: Oby sześć pozostałych świątyń mogło szybko nadejść, bracie. Na co ten
drugi odpowiada: Tak też się stanie.”
Jan van Rijckenborgh

Radością napawał fakt, że prelegenci i uczestnicy
sympozjum Wzywani przez Serce Świata, które odbyło się w Renovie 23 maja 2009 roku, pochodzili
z różnych grup i spotkali się tutaj w wielkiej harmonii jako ludzie będący na drodze do Światła duchowych sfer Ziemi.
Redakcja Pentagramu jest wdzięczna, że może udostępnić szerokiemu, międzynarodowemu gronu czytelników idee przedstawione podczas tego dnia.
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Nie idee lecz rezultaty
pomagają ludzkości
Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że możemy powitać was wszystkich tego szczególnego dnia w duchowym ośrodku Renova, gdzie dzisiaj spotyka
się siedmiu przedstawicieli ruchów duchowych
działających w Holandii. Ujawnią oni swoje przesłanie pod postacią apelu, wezwania kierowanego
do każdego człowieka, który poszukuje wyższych
duchowych wartości ludzkiej egzystencji.
W szczególności pragniemy serdecznie powitać siedmiu mówców, przedstawicieli siedmiu ruchów, którzy wygłoszą tutaj swoje przemowy:
pani Wies Kuiper z Towarzystwa Teozoﬁcznego
w Holandii,
Słowo wstępne
Lex van den Brul

pan Henk Masselink, członek Zakonu Wolnomularzy pod Główną Kapitułą Wysokiego Stopnia
w Holandii.

Siedmiu mówców z siedmiu różnych duchowych
organizacji w dniu 23 maja 2009 roku w ośrodku konferencyjnym Renova w Bilthoven, w Holandii, wystosowało apel do społeczeństwa, aby
w nadchodzących czasach wyjść naprzeciw głębokim zmianom we wszystkich aspektach życia,
z inspiracją, jasną intuicją, nadając im sens i prowadząc dialog.
W rozdartym materialistycznym i racjonalistycznym świecie wzrasta wielka tęsknota za prawdziwą duchowością: za odtworzeniem połączenia
z Duchem, który całe stworzenie obdarza życiem,
który znajduje się w naszym najgłębszym wnętrzu.
Jest to połączenie, przynoszące ze sobą oświecenie i harmonię. Aby odnaleźć tę głębię w sobie,
uczymy się negować nasze myślenie i odczuwanie nastawione na „ja”. W ten sposób możemy
ponownie zdobyć naszą pierwotną świadomość,
pierwotną duszę. Albowiem jest ona promieniowaniem duszy świata, która łączy wszystkich ze
wszystkimi.

pan Willem E. Scherpenhuizen, członek Towarzystwa Antropozoﬁcznego w Holandii,
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profesor Johannes Witteveen, w imieniu ruchu suﬁckiego w Holandii,
pan Klaas Jan Bakker, w imieniu Zakonu Różokrzyżowców A.M.O.R.C. w Holandii,
pan Ger Westenberg, reprezentujący Rosicrucian
Fellowship (Braterstwo Różokrzyża) w Holandii,
pan Joost R. Ritman, w imieniu Lectorium
Rosicrucianum,
i pan Peter Huijs, autor wydanej niedawno książki
Wzywani przez Serce Świata,
która stanowiła również powód zorganizowania
tego szczególnego dnia – dnia, w którym będzie
mogło zabrzmieć wezwanie do przyjęcia nowej du-

Sympozjum w ośrodku konferencyjnym Renova 23.05.2009 roku.

Nie idee lecz rezultaty pomagaj ludzko ci 3

chowej postawy życiowej, prowadzącej ku całkowitej przemianie, całkowitej odnowie człowieka.
„Wzywani przez Duszę Świata, Światło wyższego
świata duszy”.
Jesteśmy przekonani, że wszystkie siedem ruchów bardzo mocno odczuwa duchowe znaczenie tej idei, zaś każdy z nich zaświadczy o swoim
własnym rozumieniu tego tematu. Jeśli pozwolicie nam zatrzymać się na chwilę przy symbolice
liczb, to okaże się, że dzisiejszy dzień, 23 maja, stoi
w podwójnym znaku liczby pięć.
Liczba ta oznacza symbolicznie Merkurego, posłańca bogów. Jest to posłaniec, który pragnie się
związać ze zdolnością myślenia człowieka i jego
umysłem, aby mu przypomnieć o jego boskim pochodzeniu. Żywimy wielką nadzieję, że przesłanie
powszechnej Gnozy – świadome wkroczenie do
duchowej odnowy – zabrzmi dziś z mocą w sercu
i stamtąd odnajdzie też dalszą drogę.
Zebraliśmy się dzisiaj w tym duchowym centrum, aby zastanowić się nad sobą siedem razy.
Wychodząc z takiego właśnie pragnienia, Kierownictwo Duchowe Lectorium Rosicrucianum,
Jan van Rijckenborgh i Catharose de Petri, powiązało nazwę „Renova” ze świątynią, która następnie stanęła na tym terenie. „Odnowa” jako
główny cel duchowej pracy. W czasie poświęcenia
świątyni w Boże Narodzenie 1951 roku Jan van
Rijckenborgh powiedział:
„Nazywamy tę świątynię, ten warsztat, Świątynią
Renova, zaś ośrodek konferencyjny i duchowe ognisko: Renovą. Praktykujemy więc odnowę, jak
czyni to też wielu innych. Byłoby więc dobrze,
gdybyście nie przykładali zbytnio wagi do wypowiadanych przez nas słów, do zewnętrznych obrazów naszych pojęć, do struktury naszych metod,
lecz baczyli raczej na rezultaty.
Zwracajcie uwagę na rezultaty mającego się tu dokonać dzieła odnowienia, nasze oczy również będą
bowiem zwrócone na potencjalne rezultaty wielkiej pracy rozwijającej się i tu, i w innych miejscach świata. Na ludzkość muszą oddziaływać nie
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idee, lecz powiązane, połączone ze sobą rezultaty.
Należy tu podkreślić, że naszym celem jest całkowita odnowa etyczna i duchowa, o charakterze
fundamentalnym, a przez to również strukturalnym, realizowana przez poszukującego i zainteresowanego człowieka. Dla wskazania siły, z jakiej
pragniemy działać, powołujemy się na myśl, którą
można znaleźć we wszystkich wielkich religiach
światowych, a mianowicie: „W Sile Boga możemy osiągnąć wszystko, do czego prowadzi nas
Duch i Serce Świata”. Czy też, jak sformułował to
Paweł: „Możemy osiągnąć wszystko w Chrystusie,
który daje nam siłę”. Rzeczywiste przeżywanie oraz inteligentne, systematyczne przetwarzanie siły, nazywanej przez Pawła „Siłą Chrystusa”,
było i jest określane przez oświeconych za pomocą
wielu różnych deﬁnicji.
Wskazuje to na istnienie prasubstancjalnej Siły, łączącej wszystkie istoty duchowe.
Pragniemy pracować z tym ﬂuidem Chrystusa,
z ową Siłą wszechczasów. Z tej wszechobecnej
prasubstancji, utrzymywanej i prowadzonej przez
powszechnego Ducha, urzeczywistniamy nasze
dążenie do odnowy. Czytacie o niej w Upaniszadach, w papirusach Hermesa, u Plutarcha, w Wedach, w mądrości Chin, w kabale, u neoplatończyków, w pracach Rumiego, w Biblii i u różokrzyżowców wszystkich czasów. I jak dawniej, tak
i dziś prasubstancja Ducha jest dla nowoczesnego
człowieka jedyną i najwyższą substancją budowlaną, której on sam pilnie potrzebuje według ciała,
duszy i świadomości”.
Rozpoczęliśmy ten dzień powyższym cytatem,
ponieważ uważamy, iż posłaniec bogów – Merkury – przynosi nam Powszechną Gnozę, abyśmy
w naszym myśleniu i działaniu mogli podjąć prawdziwą duchową odnowę. Mamy też nadzieję, że
w ten sposób przyczynimy się w pewnym stopniu
do koniecznej odnowy ludzkości, której wielu już
z tęsknotą wygląda. Tymi słowami otwieramy to
szczególne sympozjum.

Wzywani przez Serce Świata
Renova, Bilthoven, 23 maja 2009 roku
Niezliczone są inicjatywy, których celem jest ratowanie naszej planety oraz sprowadzenie spraw
klimatu, ekonomii, gospodarki wodnej, zdrowia,
nauki, żywej religii i wolnomyślicielstwa na drogę harmonijnego współżycia. Dzisiaj, kiedy świat
stawia w wielu miejscach swe pierwsze prowadzące do zmian kroki i zarysowują się napawające
nadzieją kontury nowego społeczeństwa, siedem
nowoczesnych organizacji duchowych zwraca się
do wewnętrznej świadomości człowieka. Czynią
to one ze zrozumieniem faktu, iż Serce Świata –
dusza świata, o której mówił Platon, boski Duch –
jest zasadą wysyłającą duchowy impuls, który łączy
ludzi ze sobą oraz otwiera ich oczy i serca na pełen
znaczenia rozwój istoty ludzkiej.
Stoimy u świtu tego nowego rozwoju ludzkości –
on już się rozpoczął. W przeszłości istnieli pionierzy, którzy za pomocą aktywnego Ducha, pełnego
miłości życia duszy i nieustannej pracy przetarli
szlak dla wielu. Obecnie rozbrzmiewa wołanie do
wszystkich świadomych dusz, aby dołożyły wszelkich starań, z całej swej wewnętrznej mocy. Ciężar
nie spoczywa już dłużej na innych – w dzisiejszych
czasach duchowej rewolucji odpowiedzialność
ponosi każdy z nas. Narasta zrozumienie faktu, iż
„czyni się mniej niż jest to konieczne, gdyż nie
czyni się wszystkiego, co jest możliwe”. Wielu poszukuje życia pełnego znaczenia i łączy się
z nim; wszyscy są ponaglani.
Życie pełne znaczenia jest czymś więcej niż życie,
które jest zgodne z naturą i z otoczeniem. Życie
pełne znaczenia jest życiem rozwijającym człowieczeństwo i duchowość, ze wzrokiem skierowanym
na prawdziwą istotę człowieka. Jest ono światłem,
lekkim niczym motyl i czystym niczym duchowy ogień, które jednak często spoczywa przykryte
ciężarem materialnych pożądań i myśli.
Dlatego konieczne jest oczyszczenie, poprzez miłość bliźniego i służbę. Wówczas ujawni się promieniowanie pierwotnego, wewnętrznego człowieka – początkowo jako cicha postać, matryca,
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forma, a następnie jako pełne łaski życie duszy,
która staje się świadoma jedynego Serca Świata.
W związku z tym oświadczamy:
* Wszystkie religie poszukują jedynej prawdy.
* Źródło mądrości, miłości i siły jest nietykalne.
* Bóg jest sam w sobie, świat jest w Bogu, a człowiek w świecie.
* Zadanie człowieka: objawienie materialne, objawienie duszy, wszechobjawienie.
* W sercu spoczywa brama do naszej duchowej
istoty.
* Z wewnętrznego światła człowiek może przejrzeć wszystko.
* Samozapomnienie w służbie jest najkrótszą
i najradośniejszą drogą do Boga.
* W całym stworzeniu istnieje Duch, który żyje
w nas i nadaje życiu sens.
* Uwolnijcie nieskończonego Ducha poprzez
rozpoznanie „innego w nas”.
* Zastanawiajcie się z pomocą tego Ducha nad
samym sobą, poznajcie samych siebie.
* Kto zna samego siebie, ten zna Wszechświat:
Wszechświat jest w człowieku.
* Z naszego pełnego miłości serca możemy przezwyciężyć wszelkie poróżnienie pomiędzy
ludźmi.
Nasz apel brzmi:
Człowieku, wstąp do twego najgłębszego wnętrza!
Znajdź drogę wiodącą od materii do misterium.
Zwróć się na powrót do duchowego źródła, w żywym
teraz.

23 maja 2009 roku w ośrodku konferencyjnym Renova w Bilthoven
siedmiu mówców powiązanych z różnymi organizacjami duchowymi
obwieściło jasne wezwanie do społeczeństwa, aby móc wyjść naprzeciw nadchodzącym czasom głębokiej przemiany wszystkich aspektów
życia z inspiracją, jasną intuicją, zrozumieniem znaczenia i dialogiem.
W naszym podzielonym materialistycznym i racjonalnym świecie narasta wielkie pragnienie rzeczywistego uduchowienia: przywrócenia
więzi z jedynym Duchem, który daje życie całemu stworzeniu, a także
stanowi naszą najgłębszą istotę.
To połączenie niesie ze sobą oświecenie i harmonię. Aby móc odnaleźć w nas samych to, co najgłębsze, uczymy się pozostawiać za sobą
nasze ukierunkowane na „ja” myślenie i pragnienie. Wówczas możemy dotrzeć do naszej prawdziwej świadomości, do duszy – gdyż ona
jest promieniowaniem Duszy Świata łączącej wszystkich ze wszystkimi.
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