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.
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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.

