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Appellatio
Fraternitatis Rosae Crucis

1614-2014

Salutem Punctis Trianguli!

 W 1614 roku różokrzyżowcy porzucili anonimowość, publiku-
jąc dzieło zatytułowane Fama Fraternitatis. Cztery wieki później, my 
- przedstawiciele Najwyższej Rady Starożytnego i Mistycznego Zakonu 
Różo-Krzyża - wzywamy mężczyzn i kobiety dobrej woli, by dołączyli do 
nas i podjęli działania zmierzające do pogodzenia ludzkości z nią samą,  
z naturą i z Najwyższą Istotą. Dlatego umieszczamy niniejsze Appellatio pod 
auspicjami duchowości, humanizmu i ekologii.

  Duchowość    Humanizm

Ekologia

Niech tak się stanie!

 



 

MANIFESTO

Positio
Fraternitatis Rosae Crucis

Salutem Punctis Trianguli!

 W tym pierwszym roku trzeciego tysiąclecia, na oczach Boga 
wszystkich ludzi i wszelkiego życia, my, przedstawiciele Najwyższej Rady 
Bractwa różokrzyżowego uznaliśmy, że nadeszła pora, by zapalić czwartą 
Pochodnię R+C i wyjawić naszą opinię o aktualnej sytuacji Ludzkości,  
a także przedstawić zagrożenia, jakie na nią czyhają, lecz również nadzieje, 
jakie w niej pokładamy.

Niech tak się stanie!

Ad Rosam per Crucem
Ad Crucem per Rosam
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   Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis
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Pierwsze wydanie: styczeń 2014 r. 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
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MANIFESTO

Drogi czytelniku, 

 Cztery wieki temu, w 1614 roku, tajemne bractwo niemal 
równocześnie ujawniło swoje istnienie w Niemczech, we Francji  
i w Anglii, dzięki opublikowaniu manifestu zatytułowanego Fama 
Fraternitatis Rosae Crucis. W owym czasie tekst ten wywołał liczne 
reakcje, szczególnie wśród myślicieli, filozofów i przywódców panu-
jących religii, zwłaszcza członków Kościoła katolickiego. Ogólnie 
rzecz biorąc, manifest ten wzywał ich do powszechnej reformy, za-
równo w dziedzinie religijnej, jak i politycznej, filozoficznej, nauko-
wej, gospodarczej itd. Zdaniem historyków, w tym okresie sytuacja  
w wielu krajach Europy była tak trudna, iż otwarcie mówiono o „eu-
ropejskim kryzysie”.

 Przypomnijmy, że po Famie Fraternitatis pojawiły się dwa 
następne manifesty: Confessio Fraternitatis i Alchemiczne gody Chri-
stiana Rosenkreutza, wydane odpowiednio w 1615 roku i w 1616 
roku. Autorzy tych trzech manifestów powoływali się na Bractwo 
Różo-Krzyża i należeli do kręgu mistyków znanego pod nazwą „Krę-
gu z Tybingi”. Wszyscy oni pasjonowali się hermetyzmem, alche-
mią i kabałą. Kilka lat później, w 1623 roku, Bractwo to kolejny raz 
przypomniało o swym istnieniu, rozwieszając na ulicach Paryża afisz 
zawierający enigmatyczne przesłanie: My, przedstawiciele głównego 
Kolegium Różo-Krzyża, przebywamy widzialnie i niewidzialnie w tym 
mieście, z łaski Najwyższego...

 Celem niniejszego Appellatio nie jest przedstawienie historii 
Różo-Krzyża ani jego nauk. Za jego pośrednictwem pragniemy raczej 
uczcić czterechsetną rocznicę wydania Famy Fraternitatis, manifestu 
założycielskiego Zakonu Różo-Krzyża na płaszczyźnie historycznej. 
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Precyzujemy, że chodzi o płaszczyznę „historyczną”, ponieważ na 
płaszczyźnie tradycjonalistycznej Zakon sięga korzeniami do Szkół 
Misteriów w starożytnym Egipcie, istniejących w okresie panowania 
XVIII dynastii. Jak głosił w jednym ze swych dzieł Michael Maier, 
słynny różokrzyżowiec żyjący w XVII wieku: Nasze korzenie są egip-
skie, bramińskie, wywodzą się z misteriów w Eleusis i Samotrace, po-
chodzą od Magów z Persji, pitagorejczyków i Arabów.

 Wierni naszej Tradycji, opublikowaliśmy w 2001 roku mani-
fest zatytułowany Positio Fraternitatis Rosae Crucis, w którym przed-
stawiliśmy naszą opinię o stanie ludzkości rozpatrując główne dzie-
dziny jej funkcjonowania: gospodarkę, politykę, technologię, naukę, 
religię, moralność, sztukę itd., nie zapominając o sytuacji na płasz-
czyźnie ekologicznej. Manifest ten, umieszczany przez niektórych 
historyków w jednej linii z trzema poprzednimi, przeczytały miliony 
ludzi na całym świecie i dla wielu z nich stał się on zachętą do refleksji 
i medytacji. W niektórych krajach zalecano jego lekturę studentom;  
w innych udostępniono go szerszej rzeszy czytelników w bibliotekach 
miejskich i publicznych; nie wspominając o tych wszystkich osobach, 
które zamieściły go w Internecie.

 Cztery wieki po Famie, trzynaście lat po Positio uznaliśmy, 
że warto ponownie nagłośnić nasze działania na rzecz ludzkości. Bo-
wiem, chociaż czas płynie, jednak przyszłość rysująca się z dekady na 
dekadę, z roku na rok, nadal budzi naszą troskę. Wydaje się, że „kry-
zys”, jak ogólnie się mówi, na dobre zadomowił się w wielu krajach. 
Oczywiście, nie jesteśmy pesymistami ani, tym bardziej, nie chcemy 
roztaczać apokaliptycznych wizji przyszłości. W Przepowiedniach 
Różo-Krzyża, wydanych w grudniu 2011 roku, możemy przeczytać na 
ten temat: Jesteśmy optymistami, co do przyszłości... Wbrew pozorom, 
burzliwy okres, który przechodzimy, stanowi „konieczne przejście”, 
które powinno pozwolić ludzkości wyjść poza siebie i ponownie się dla 
siebie narodzić.
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 Podobnie jak Positio, Appellatio nie jest skierowane do jakich-
kolwiek elit, lecz do wszystkich tych, którzy dowiedziawszy się o jego 
wydaniu poświęcą swój czas, aby je przeczytać. Niektórzy być może 
uznają je za zbyt alarmujące, inni za nieco utopijne. Z pewnością nie 
jest ono ani dogmatyczne ani ideologiczne. Za jego pośrednictwem 
chcemy po prostu wyrazić idee, które same w sobie nie są ani nowe 
ani oryginalne, zwłaszcza dla różokrzyżowców, lecz naszym zdaniem 
bardziej niż kiedykolwiek zasługują na głębszą refleksję. Chcemy 
przekonać wszystkich do duchowości, humanizmu i ekologii, będą-
cych według nas warunkami niezbędnymi, aby ludzkość zregenero-
wała się na wszystkich płaszczyznach i zaznała szczęścia, do którego 
dąży.

Najwyższa Rada A.M.O.R.C.
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WEZWANIE DO DUCHOWOŚCI

 Według nas, kryzys rozprzestrzeniający się w wielu krajach, 
by nie powiedzieć we wszystkich, nie jest wyłącznie kryzysem spo-
łecznym, ekonomicznym i finansowym. Jest on raczej wynikiem kry-
zysu cywilizacji, w globalnym znaczeniu tego słowa. Inaczej mówiąc, 
to ludzkość jako taka przechodzi kryzys. Lecz kryzys czego? Chociaż 
na to pytanie odpowiedzieliśmy częściowo w Positio, wydaje nam 
się, że warto do niego wrócić i dokładniej przedstawić nasze poglą-
dy. W świetle naszej filozofii i naszych ideałów uważamy, że chodzi 
o obowiązek, który dotyczy nas, zarówno jako różokrzyżowców, jak 
i obywateli. Pod tym względem - wbrew temu, co o nas mówiono - 
fakt, iż przywiązujemy wielką wagę do duchowości, nigdy nie tłumił 
zainteresowania sprawami materialnymi, tym bardziej, że od zawsze 
ostatecznym celem naszego poszukiwania jest osiągnięcie doskonało-
ści w życiu.

 Po pierwsze, uważamy, że ludzkość przechodzi kryzys ducho-
wości. Według nas, taki stan rzeczy ma dwie podstawowe przyczyny: 
wielkie religie, powstałe wiele wieków temu, nie dają już odpowiedzi 
na pytania dotyczące istnienia, jakie zadają sobie ludzie w naszych 
czasach. Doktryna, jak i związana z nią etyka, nie są już dostosowane 
do realiów współczesności, co wyjaśnia, dlaczego są coraz częściej 
porzucane, a pozostaje po nich wielka duchowa pustka, której wiele 
osób nawet nie stara się zapełnić. Równolegle, w krajach zwanych 
rozwiniętymi społeczeństwo staje się coraz bardziej materialistyczne, 
w tym znaczeniu, że zachęca ludzi do szukania zadowolenia w po-
siadaniu rzeczy materialnych i nadmiernej konsumpcji. Ta tendencja 
znacznie zwiększyła władzę pieniądza, a jednocześnie zdeprawowała 
jego użycie. Stał się on bowiem celem samym w sobie, a przecież 
właściwie tak naprawdę jest niczym.

 Czy oznacza stwierdzenie, że aktualne religie nie mają przy-
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szłości? Zanim odpowiemy na to pytanie, chcemy przypomnieć, że 
szanujemy wszystkie religie ze względu na wszelakie szlachetne 
wartości, jakie przekazują swym wiernym, aby przeżywali swą wia-
rę na co dzień. Jednakże, jak wspomnieliśmy uprzednio, świado-
mość i mentalność bardzo rozwinęły się od czasu ich pojawienia się  
i w rezultacie wielu osobom, szczególnie młodym, ich credo wydaje 
się przestarzałe. A skoro nie potrafią one, nie mogą, bądź nie chcą zak-
tualizować swego nauczania, wydaje się, że mogą w bardzo krótkim 
czasie zniknąć. A wówczas pozostaną po nich jedynie zabytki powsta-
łe dzięki nim na przestrzeni dziejów, a także odnoszące się do nich 
teksty, również te uznawane za święte, jak Biblia, Koran, Upaniszady, 
Tipitaka itd.

 Wracając do pieniądza, nie chodzi o to, by doprowadzić do 
karykaturalnych sytuacji lub szerzyć demagogię. Pieniądze jako śro-
dek wymiany są niezbędne do życia w społeczeństwie. Wszyscy ich 
potrzebujemy, aby zapewnić sobie wszystko to, co jest niezbędne do 
godziwego funkcjonowania materialnego, oraz, aby zaspokoić prag-
nienie normalnych przyjemności, jakie może oferować życie. Jednak-
że z czasem zyskały one zbyt wielkie znaczenie i zaczęły warunko-
wać, czy wręcz rządzić, praktycznie wszystkimi sektorami ludzkiej 
działalności. Współcześnie są one przedmiotem prawdziwego kultu, 
który przybrał formę religii posiadającej prawdopodobnie największą 
liczbę wyznawców na całym świecie. Niestety, każdego dnia składa-
my na ich ołtarzu w ofierze najbardziej podstawowe wartości etyczne 
(uczciwość, prawość, sprawiedliwość, solidarność itd.), i w rezultacie 
pieniądze stały się, bardziej niż kiedykolwiek do tej pory, czynnikiem 
wartościującym.

 Nie sądź na podstawie powyższych uwag, że różokrzyżowcy 
są zwolennikami składania „ślubów ubóstwa”, lub że uważają, iż ma-
terialnego bogactwa nie da się pogodzić z duchowością. Od kiedy isto-
ta ludzka pojawiła się na Ziemi, zawsze starała się polepszyć warunki 
swego życia i zaznać szczęścia. Ta skłonność jest integralną częś-
cią jej prawdziwej natury i wpisuje się w proces zwany „ewolucją”.  
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Nie oznacza to jednak, że celem istnienia jest bogacenie się. Aczkol-
wiek dążenie do ubóstwa również nie jest ani naturalne ani normalne. 
Co więcej, materialny czy finansowy niedostatek nie czyni nas lepszy-
mi na płaszczyźnie ludzkiej i nie jest kryterium duchowego rozwoju, 
podobnie zresztą, jak fakt bycia bogatym.

 Według nas, szczęście, do którego mniej lub bardziej świa-
domie dążą istoty ludzkie, kryje się w równowadze pomiędzy tym,  
co materialne i tym, co duchowe, a nie w rezygnacji z jednego na rzecz 
drugiego. Dlatego każda jednostka, która poświęca się wyłącznie du-
chowości, do tego stopnia, iż pozbawia się naturalnych przyjemności 
w życiu, nie może być szczęśliwa. Podobnie rzecz ma się z każdym, 
kto podstawę swego dobrego samopoczucia widzi wyłącznie w po-
siadaniu rzeczy materialnych. To wyjaśnia, dlaczego tak wiele osób 
uznawanych za zamożne w głębi duszy jest nieszczęśliwych. Dzieje 
się tak, ponieważ cierpią one z powodu wewnętrznej pustki, której 
„całe złoto świata” nie zdoła zapełnić. Każdy przecież zna przysłowie: 
Pieniądze szczęścia nie dają, chociaż rzeczywiście mogą się do niego 
przyczynić.

 Jeśli uznamy, że człowiek nie ogranicza się do ciała fizycz-
nego utrzymywanego przy życiu dzięki ogółowi procesów fizyczno-
-chemicznych, lecz że posiada również duszę, łatwo zrozumiemy,  
że ona również potrzebuje pewnej formy pożywienia: duchowo-
ści. Lecz czym jest duchowość? Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy 
uprzednio, wykracza ona poza religijność. Inaczej mówiąc, nie ogra-
nicza się ona do wierzenia w Boga i przestrzegania religijnego credo, 
nawet najbardziej godnego szacunku. Polega ona raczej na poszuki-
waniu głębszego sensu istnienia i stopniowym rozbudzaniu tego, co 
w nas najlepsze. Niestety, takiego dociekania sensu życia i dążenia do 
doskonałości bardzo brakuje w naszych czasach, stąd brak harmonii 
na świecie oraz marazm, w jakim pogrąża się on już od wielu dekad.

 Większość ludzi, we wszystkich krajach i wszystkich naro-
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dowości, ma wrażenie, że znajdują się w ciemnym tunelu, z którego 
nikt nie zna wyjścia, nawet ci, którzy nimi kierują lub rządzą. Co gor-
sza, nie mają oni świadomości, że światło, które mają nadzieję ujrzeć, 
może pochodzić tylko z nich samych, a nie z jakiegoś zewnętrznego 
źródła. A to prowadzi do duchowości i do konieczności szukania poza 
materializmem rozwiązań problemów, stających przed ludzkością. 
Lecz, być może jesteś jednym z tych, którzy nie uznają istnienia du-
szy, do czego oczywiście masz prawo. W takim razie pozwól, że zada-
my ci następujące pytania, na które odpowiedz sam sobie po głębszym 
zastanowieniu:

 . Z czym łączysz to, co potocznie nazywamy „głosem sumie-
nia”?

 . Jak wyjaśnisz, poza innymi przymiotami, ludzką skłonność 
do życzliwości, hojności, współczucia i miłości?

 . Czy na prawdę uważasz, że największe dzieła sztuki, czy 
to w malarstwie, rzeźbie, muzyce czy inne, mają źródło wyłącznie  
w umyśle swych twórców?

 . Jak wyjaśnisz fakt, że miliony mężczyzn i kobiet na całym 
świecie doświadczyło śmierci klinicznej, a po powrocie do życia za-
chowali wspomnienie tego, co „widzieli” i „usłyszeli” w tak zwanych 
zaświatach?

 . Czy naprawdę wierzysz, że gdyby istnienie duszy było chi-
merą, najwięksi, jakich znała ludzkość myśliciele i filozofowie przyj-
mowaliby to jako oczywistość?

 Z pewnością każda ludzka istota posiada duszę. Z naszego 
punktu widzenia to ona czyni z nas istoty żyjące i świadome, zdolne 
do myślenia i odczuwania emocji. To również w niej kryje się wszyst-
ko, co najlepsze w ludzkiej naturze. Żyjemy na Ziemi właśnie po to, 
by dokonać konkretyzacji jej zalet i wyrazić je za pośrednictwem 
naszych osądów i naszego zachowania. Niestety, zbyt mało osób,  
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w tym również wierzących, stosuje się do tego, co wyjaśnia, dlaczego 
nieżyczliwość, nietolerancja, egoizm, zazdrość, pycha i nienawiść są 
tak bardzo obecne na świecie, niosąc ze sobą niesprawiedliwość, kon-
flikty, nierówność i cierpienie. Pod tym względem prawdą jest, że zło 
jest jedynie wynikiem braku dobra, i że jego źródłem jest wyłącznie 
ludzkie zachowanie. Nie jest zatem ani dziełem Boga ani diabła, któ-
ry nigdy nie istniał, podobnie jak demony, które mają działać w jego 
służbie.

 A co obecnie dzieje się z Bogiem? Przez wieki wierzący wi-
dzieli w Nim Istotę antropomorficzną, przebywającą gdzieś w nie-
biosach i kierującą losem wszystkich ludzkich istot. Pragnąc Mu się 
przypodobać i otrzymać Jego łaski, wierni przestrzegali, i nadal prze-
strzegają, zasad głoszonych przez religie, które w tej kwestii opierają 
się na świętych Księgach. Lecz najwyraźniej wiara w Boga i dosto-
sowanie się do credo, które ponoć powstało z Jego inspiracji, nie wy-
starczają, by być szczęśliwym. Gdyby tak było, miliardy wiernych ży-
jących na całym świecie byłyby szczęśliwe, z wyłączeniem ateistów.  
A przecież tak nie jest. Oznacza to, że szczęście, do którego dąży każ-
da ludzka istota, znajduje się poza religijnością. W rzeczywistości kry-
je się w duchowości, w takim znaczeniu tego słowa, jakie nadaliśmy 
mu powyżej.

 Zanim przedstawimy naszą koncepcję Boga, pozwól, że 
wyjaśnimy, dlaczego uważamy, że On istnieje, oraz, dlaczego ate-
izm, chociaż sam w sobie godny szacunku, wynika z błędnej oceny: 
wierzący czy nie, nikt nie może zaprzeczyć istnieniu wszechświata.  
A z racjonalnego punktu widzenia, jest on niezaprzeczalnie wynikiem 
działania jakieś siły twórczej. A skoro rządzą nim prawa, które wzbu-
dzają zachwyt samych naukowców, wynika z tego, że owa przyczyna 
jest bardzo inteligentna. Dlaczego więc nie utożsamiać jej z Bogiem, 
postrzeganym jako Inteligencja absolutna i bezosobowa, która dała 
początek całemu Stworzeniu? Przypomnijmy, jeśli jest to konieczne, 
że wszechświat u zarania ograniczał się do ośrodka energii o rozmia-
rze atomu, który, potencjalnie, zawierał w sobie galaktyki, gwiazdy, 
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planety i ciała niebieskie istniejące obecnie, w tym również samą Zie-
mię.

 Jednak zasadnicze pytanie na temat Boga, jakie możemy i po-
winniśmy sobie zadać, nie dotyczy tego, czy On istnieje, czy nie, lecz 
- w jakiej mierze interweniuje On w życie istot ludzkich. Według nas, 
jest to zależne od tego, czy szanujemy prawa, poprzez które przeja-
wia się On we wszechświecie, w naturze oraz w samym człowieku. 
Wymaga to ich zgłębiania, a temu właśnie poświęcali się od zawsze 
różokrzyżowcy. Zauważ, że takie podejście do Boga i do roli, jaką od-
grywa On w naszym życiu, ma konotację raczej naukową niż religijną. 
Zresztą A.M.O.R.C. nigdy nie przeciwstawiał się nauce; wręcz prze-
ciwnie. Dlatego Międzynarodowy Uniwersytet Różo-Krzyża, który 
wspieramy od początku XX wieku, posiada między innymi sekcję 
nauk przyrodniczych.

 Współcześnie, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebne jest przej-
ście od religijności do duchowości, czyli ostateczne zastąpienie jednej 
wiary w Boga przez poznanie praw boskich, rozumianych jako prawa 
uniwersalne, naturalne i duchowe. I właśnie w tej wiedzy i w wy-
nikającej z niej mądrości, kryje się poczucie szczęśliwości, którego 
wszyscy poszukujemy, nie wykluczając również płaszczyzny mate-
rialnej. Stare różokrzyżowe przysłowie mówi, że człowiek musi uwol-
nić się od niewiedzy i tylko od niewiedzy. Bowiem to ona jest źródłem 
wszystkiego, co najgorsze w działaniu człowieka względem siebie sa-
mego, bliźnich i środowiska. To również z niej wynikają różnorodne, 
poniżające dla ludzkości uprzedzenia, które nie pozwalają jej w pełni 
się rozwinąć. A zatem, ukierunkuj swe życie na duchowość. Inaczej 
mówiąc, nie bądź wyłącznie żywą istotą; bądź żywą duszą...

 Być może zastanawiasz się, co daje nam laickość? My uwa-
żamy, że dopóki religie, tradycyjne czy współczesne, zachodnie czy 
wschodnie, będą oparte na dogmatach i zachowają struktury wyty-
czone zgodnie z systemami autokratycznymi, dopóty laickość będzie 
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absolutną koniecznością, aby uchronić ludzkość przed wszelkimi 
teokratycznymi odchyleniami. Mamy również nadzieję, iż nadejdzie 
czas, kiedy duchowość, pojmowana jako poszukiwanie poznania  
i mądrości, stanie się częścią obyczajów i będzie warunkować oby-
watelskie życie. A wówczas, polityka stanie się jednością z filozofią, 
a jej inspiracją będzie „umiłowanie mądrości”, jak w epoce rozkwitu 
cywilizacji greckiej. Przypomnijmy, że była ona kolebką demokracji, 
i że zawdzięczamy jej, między innymi, pojęcie republiki. Pamiętajmy 
również, że większość filozofów, którzy dali jej życie, była spirytua-
listami.
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WEZWANIE DO HUMANIZMU

 Jeśli nie odpowiedziałeś pozytywnie na nasze wezwanie do 
duchowości, zapraszamy, abyś w życiu codziennym kierował się hu-
manizmem. W Różokrzyżowej deklaracji obowiązków człowieka, wy-
danej przez A.M.O.R.C. we wrześniu 2005 roku, w artykule 10 czy-
tamy: Każda jednostka ma obowiązek uważać całą ludzkość za swoją 
rodzinę oraz zachowywać się w każdych okolicznościach i w każdym 
miejscu jak obywatel świata, czyniąc tym samym humanizm podstawą 
swego zachowania oraz swej filozofii. Oczywiście, gdyby wszyscy lu-
dzie wywiązywali się z tego obowiązku względem siebie nawzajem, 
słowo ludzkość nabrałoby pełnego znaczenia i stałoby się na Ziemi ży-
wym przejawem braterstwa, w najbardziej szlachetnym i najbardziej 
uniwersalnym znaczeniu tego słowa. Można przypuszczać, że wów-
czas zapanowałby pokój pomiędzy wszystkimi ludami i wszystkimi 
narodami.

 Lecz, co znaczy być humanistą? Po pierwsze, oznacza to,  
iż uważamy wszystkich ludzi za braci i siostry krwi, a różnice mię-
dzy nimi dotyczą wyłącznie wyglądu. Co prawda, nie podpisujemy 
się pod dogmatem, według którego cała ludzkość wywodzi się od jed-
nej pierwszej pary, mianowicie od Adama i Ewy, jeśli wierzyć Stare-
mu Testamentowi. Zarówno z punktu widzenia ontologicznego, jak 
i naukowego, stwierdzenie to jest bezpodstawne. Bowiem takie po-
chodzenie doprowadziłoby bardzo szybko, w wyniku zbyt bliskiego 
pokrewieństwa, do degeneracji fizycznej i umysłowej. Według nas, 
istoty ludzkie wyłoniły się z królestwa zwierząt, które samo również 
było sceną długiej i powolnej ewolucji życia w takiej formie, w jakiej 
pojawiło się na samym początku na Ziemi. Tak czy inaczej, wszyscy 
mamy taki sam genom, a w naszych żyłach zasadniczo płynie taka 
sama krew. Łączy nas coś więcej niż braterstwo, bowiem wszyscy 
tworzymy ludzkość jako taką.
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 Jak wiesz, niektórzy antropolodzy wyróżniają trzy czy nawet 
cztery rasy: białą, żółtą, czarną i czerwoną. Kilka lat temu z takiego 
podziału zrezygnowała większość naukowców, którzy woleli zamie-
nić go na ogólne pojęcie ludzkiej Rasy. Być może mają oni nadzieję, 
że w ten sposób wytrącą rasistom z rąk argumenty „fizjologiczne”. 
Chociaż, niekoniecznie trzeba być rasistą uznając istnienie wielu ras, 
tym bardziej, iż nie da się zaprzeczyć, że na przykład Europejczyk, 
Azjata i Afrykanin są hominidami [człowiekowatymi], którzy dosyć 
wyraźnie różnią się od siebie na płaszczyźnie morfologicznej. Nato-
miast rasizmem jest uznawanie i głoszenie, że jedna rasa jest lepsza 
od pozostałych, szczególnie rasa, do której należymy. A prawdziwy 
humanista uważa, że wszystkie istoty ludzkie są komórkami jednego  
i tego samego organizmu: ciała ludzkości.

 Wiele osób jest skłonnych przedkładać nad innych tych, któ-
rzy należą do tej samej „rasy”, są tej samej narodowości, podzielają 
podobne poglądy polityczne czy wyznają tę samą religię, ponieważ 
to ich uspokaja i daje poczucie bezpieczeństwa. Jednakże nie po-
winien to być powód, by tych innych odrzucać czy, jeszcze gorzej, 
darzyć nienawiścią. Humanista godny tego miana szanuje wszelkie 
odmienności, pod warunkiem oczywiście, że nie zagrażają one god-
ności czy nienaruszalności ani jednych ani drugich. Inaczej mówiąc, 
jest tolerancyjny i nie zachowuje się jakby był lub czuł się lepszy.  
To właśnie jest oznaką inteligencji, bowiem nietolerancja, we wszyst-
kich formach, zazwyczaj idzie w parze z głupotą lub (oraz) pychą. Nie-
stety, ta słabość, czy dokładniej - ta wada, jest jedną z najpowszech-
niej występujących, stąd tak liczne konflikty, które przeciwstawiają 
ludzi sobie nawzajem.

 Odnośnie tolerancji przypomnijmy, że dewiza A.M.O.R.C. 
brzmi: Jak największa tolerancja przy jak najściślejszej niezależności. 
Tłumaczy to, dlaczego wśród nas są i chrześcijanie, i żydzi, i muzuł-
manie itd., a także osoby, które nie wyznają żadnej religii. Niektórzy 
są nawet atestami, lecz cenią sobie oni braterski charakter naszego 
Zakonu. Ponadto, skupia on od zawsze mężczyzn i kobiety ze wszyst-
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kich warstw społecznych, głoszących różnorodne - czasami sprzeczne 
- opinie polityczne. A skoro różokrzyżowcy są w stanie darzyć się na-
wzajem szacunkiem i utrzymywać harmonijne relacje ponad podzia-
łami, dlaczego ludzkość nie miałaby czynić podobnie?

 Z pewnością znasz przykazanie Jezusa: Miłujcie się wzajem-
nie!, które rozwija On następnie mówiąc, że nie należy czynić dru-
giemu, co tobie niemiłe. Czy jesteśmy ateistami czy wierzącymi,  
a w tym przypadku, bez względu na to, jaką religię wyznajemy, nie 
możemy zaprzeczyć, że to przykazanie streszcza w sobie cały ideał 
zachowania, które powinno cechować każdą jednostkę w kontaktach 
z bliźnimi.  A jeśli mamy taką wolę i nie dostrzegamy w Jezusie ani 
mistrza duchowego, ani mesjasza, ani zbawiciela czczonego w chrześ-
cijaństwie, to jednak każdy musi przynajmniej przyznać, że był on 
wyjątkowym humanistą, który zrewolucjonizował obyczaje w swych 
czasach, głosząc jedność i pokój, zachęcając wręcz, byśmy miłowali 
swych nieprzyjaciół.

 Współczesne społeczeństwo stało się zbyt indywidualistycz-
ne, w tym rozumieniu, że hasło każdy dla siebie nabrało kulturowego 
znaczenia. Pod wpływem materializmu połączonego z kryzysem go-
spodarczym i społecznym, jaki świat przechodzi od kilku dekad, co-
raz więcej osób troszczy się wyłącznie o własne dobre samopoczucie, 
stając się obojętnymi na sprawy bliźnich. Taka postawa oddala oby-
wateli od siebie i przyczynia się do odhumanizowania społeczeństwa. 
Do tego dochodzi fakt, iż różnorodne sposoby komunikacji zastąpiły 
bezpośrednią wymianę i w rezultacie nie mamy już czasu, aby rozma-
wiać z bliskimi czy z sąsiadami, chociaż jednocześnie szczycimy się, 
że mamy wielu przyjaciół (wirtualnych) na takim czy innym portalu 
społecznościowym. Co za paradoks! Wróćmy do rozmów i kontaktów 
z fizycznymi osobami, takimi od serca, jeśli nie z głębi duszy...

 W Positio możemy przeczytać: Zauważyliśmy, że nieustannie 
powiększa się różnica pomiędzy krajami najbogatszymi i najbied-



R+C 
16

niejszymi. Podobne zjawisko można zaobserwować w każdym kraju 
pomiędzy osobami najuboższymi oraz osobami najlepiej sytuowany-
mi. A od tamtego czasu sytuacja uległa jedynie pogorszeniu. Żaden 
humanista nie powinien godzić się na taką sytuację, tym bardziej,  
że ubóstwo i nędza nie są wynikiem działania fatum, lecz efektem 
złego zarządzania zasobami naturalnymi oraz produktami gospo-
darki lokalnej, regionalnej, narodowej i światowej. Inaczej mówiąc,  
są spowodowane wyłącznie egoizmem ludzi oraz brakiem solidarności 
między nimi. A przecież, czy są tego świadomi czy nie, ich przetrwa-
nie zależy bardziej niż kiedykolwiek od ich gotowości do dzielenia się 
i współpracy, nie tylko z obywatelami własnego kraju, lecz również 
z innymi krajami. Używając mistycznego słownictwa powiedzieliby-
śmy, że pod wpływem globalizacji karmy wszystkich ludzi są ze sobą 
tak powiązane, że żaden naród nie będzie już mógł prosperować na 
dłuższą metę samoistnie, nie troszcząc się o tych, którzy pozostają 
nadal w potrzebie.

 Skoro wspomnieliśmy o globalizacji uważamy, że jest ona nie-
odwracalna, a co za tym idzie, nie ma sensu przeciwstawiać się jej.  
Od kiedy człowiek pojawił się na Ziemi, nieustannie poszerza swe 
pole działania i kontaktów, najpierw od jednego klanu do drugiego, 
potem od jednej wsi do drugiej, od jednego miasta do drugiego, od 
jednego kraju do drugiego, i w końcu od jednego kontynentu do dru-
giego. Wraz z rozwojem środków transportu i komunikacji, świat stał 
się jednym krajem. Dokonała się naturalna ewolucja, z której powin-
niśmy się cieszyć, ponieważ jest ona nośnikiem wzajemnego zrozu-
mienia oraz pokoju pomiędzy ludami. Niestety, proces ten jest dopiero 
w powijakach i rozbija się o zbyt duże zróżnicowanie kultur, mental-
ności, systemów ekonomicznych i politycznych, prowadząc do jesz-
cze większego zaostrzenia nierówności. Dlatego uważamy, że należy 
go przyspieszyć i ukierunkować na humanizm, aby przyczynił się do 
dobrobytu wszystkich ludzi.

 Przejdźmy teraz do zupełnie innego punktu: indywidualizm 
nie jest jedyną przeszkodą na drodze humanizmu, w takiej formie,  
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w jakiej go postrzegają i wyczekują różokrzyżowcy; ważna jest rów-
nież kwestia znaczenia maszyn, nieustannie rosnącego, od momentu 
rozpoczęcia mechanizacji i robotyzacji, przemysłu. Chociaż począt-
kowo maszyny miały wyłącznie wspierać człowieka w najbardziej 
uciążliwych i trudnych pracach, z czasem zaczęły go zastępować  
z powodu większej rentowności czy większych korzyści. Ta nadmier-
na mechanizacja społeczeństwa przyczyniła się nie tylko do odhuma-
nizowania go, lecz również do nasilenia społecznej choroby, jaką jest 
bezrobocie. Trzeba zatem niezwłocznie zastąpić maszynę człowie-
kiem, we wszystkich sektorach, gdzie jest to możliwe, oraz zerwać  
z materialistycznym dogmatem, który zmusza nas do myślenia i po-
wtarzania, że: czas to pieniądz.

 Jednakże, istoty ludzkie są nie tylko braćmi i siostrami krwi 
wszystkich „ras”. Są również bratnimi duszami, które wyemanowały 
z jednego źródła duchowego, mianowicie z uniwersalnej Duszy. Nato-
miast różnią się między sobą poziomem wewnętrznej ewolucji, czyli 
stopniem, który osiągnęli w rozwijaniu świadomości swej boskiej na-
tury. Dodajmy, że zgadzamy się z poglądem, iż każda istota inkarnuje 
się tyle razy, ile to konieczne, aby doprowadzić do końca owo roz-
wijanie świadomości i osiągnąć stan mądrości, w takiej formie, jaką 
może przejawić na Ziemi. Jeśli przyjmiesz tę zasadę czy raczej prawo, 
zrozumiesz, że różnice istniejące pomiędzy jednostkami, dotyczące 
ich dojrzałości, głębi umysłu, poczucia odpowiedzialności i ich huma-
nizmu, wynikają głównie z faktu, iż niektóre z nich przeżyły więcej 
inkarnacji niż inne. Z tego punktu widzenia, żadna istota ludzka nie 
jest lepsza od innej; niektóre są po prostu na innym, może niższym 
stopniu rozwoju duchowego.

 Humanista, który nie wierzy w Boga, musi mieć wiarę w czło-
wieka oraz w jego zdolność wykraczania poza siebie, aby wyrazić 
to, co w nim najlepsze. Oczywiście, kiedy zagłębimy się w historię 
ludzkości oraz przyjrzymy się jej obecnej sytuacji, możemy odnieść 
wrażenie, że ludzie z gruntu są indywidualistami, skazanymi na to, 
by sobie nawzajem szkodzić, pod wpływem własnych słabości czy 
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wad. Jednakże, wbrew pozorom, ludzie niesłychanie rozwinęli się pod 
względem świadomości. Na całym świecie coraz więcej osób wystę-
puje przeciwko niesprawiedliwości i nierówności, manifestuje prze-
ciwko wojnom na rzecz pokoju, oskarżając dyktatury i inne totalitarne 
reżimy, nawołuje do większego braterstwa, przychodzi z pomocą naj-
biedniejszym, angażuje się w ochronę natury itd. Dzieje się tak, ponie-
waż każda ludzka istota pod wpływem swej duszy dąży - jak powiada 
Platon - do dobra, piękna i prawdy. Musi tylko to sobie uświadomić  
i zacząć działać.

 Na przestrzeni dziejów ludzie nie raz pokazali, że są w sta-
nie dokonywać niezwykłych rzeczy, kiedy odwołają się do tego, co 
najszlachetniejsze i najbardziej świadome w ludzkiej naturze. Czy to  
w dziedzinie architektury, technologii, literatury, nauki i sztuki, czy też 
w dziedzinie wzajemnych relacji obywateli jednego lub wielu krajów, 
wykazywali się inteligencją, kreatywnością, wrażliwością, solidarnoś-
cią i braterstwem. Już samo to jest pokrzepiające, ponieważ stanowi 
potwierdzenie, że istota ludzka jest skłonna czynić dobro i budować 
szczęście innych. Właśnie z tego powodu trzeba być humanistą i wie-
rzyć w człowieka.
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WEZWANIE DO EKOLOGII

 Według nas, nie można być humanistą nie będąc ekologiem. 
Bowiem, jak można pragnąć szczęścia wszystkich istot ludzkich 
nie troszcząc się jednocześnie o ochronę planety, na której żyjemy?  
A przecież każdy wie, że jest ona, i że odpowiedzialna jest za to  
w dużym stopniu ludzkość: różnorodne zanieczyszczenia, niszczenie 
ekosystemów, wytrzebienie lasów, wybijanie całych gatunków zwie-
rząt itd. A jeśli chodzi o globalne ocieplenie klimatu, większość na-
ukowców zgodnie twierdzi, że wywołała je, lub przynajmniej znacz-
nie przyspieszyła, ludzka działalność, a w szczególności negatywny 
wpływ emisji gazów na efekt cieplarniany. Ponadto, wielu z nich łączy 
owo ocieplenie z rosnącą liczbą burz i wszelkiego rodzaju katakli-
zmów oraz wszystkim, co się z tymi zjawiskami łączy, jeśli chodzi 
o straty w ludziach i szkody materialne. Tak czy inaczej, oczywiste 
jest, że jeśli szybko nie zrobimy czegoś na skalę światową, by poło-
żyć kres cierpieniom, na jakie skazujemy naszą planetę, stanie się ona 
miejscem niezdatnym do życia dla miliardów osób, a może nawet dla 
całej ludzkości.

  Przez starożytne cywilizacje Ziemia była uważana za Macierz 
wszystkich żywych istot i jako Ziemia-Matka stanowiła przedmiot 
kultu. Obecnie, właściwie już tylko ludy ancestralne, takie jak Abo-
rygeni z Australii, Indianie z Amazonii i Pigmeje z Afryki, by wymie-
nić najbardziej znane, zdołały zachować taki stan umysłu. Natomiast 
większość ludzi uznaje ją przede wszystkim za źródło różnorodnych 
korzyści i eksploatuje ją, przekraczając granice zdrowego rozsądku  
i działając ze szkodą dla własnego zdrowia. Mówiąc o naszej planecie, 
wspominamy o „zdrowiu”, ponieważ dla nas jest czymś oczywistym, 
że jest ona żywym, a nawet świadomym organizmem. Aby się o tym 
przekonać, wystarczy pomyśleć o siłach życiowych istniejących w na-
turze oraz o niezwykłej inteligencji różnorodnych królestw natury, nie 
wspominając już o tym wszystkim, co tworzy piękno Ziemi. Jest to tak 
uderzająco prawdziwe, że nawet ateista ma skłonność do nadawania 
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jej boskiego wymiaru i uznawania jej za arcydzieło Stworzenia.

 Według naukowców, Ziemia pojawiła się około cztery i pół 
miliarda lat temu, życie około cztery miliardy lat temu, a człowiek 
około trzy miliony lat temu. A w czasie krótszym niż jeden wiek ska-
ziliśmy ją do tego stopnia, że jej i nasza przyszłość są zagrożone i stały 
się tematem międzynarodowych spotkań na szczycie. Niestety, spot-
kania te przynoszą rozwiązania jedynie teoretyczne, przekładające się 
co prawda na obopólne decyzje, które jednak nie są w stanie zmienić 
sytuacji. W trosce o rozbudzenie świadomości w dziedzinie ekolo-
gii, A.M.O.R.C. wydał w 2012 roku odezwę, w której znalazły się 
m.in. następujące słowa: Przemawiam w obronie ekologii duchowej, 
która została odczytana w Senacie Brazylii podczas „szczytu Ziemi”  
w Rio. Inne tego typu sympozja miały miejsce w wielu różnych kra-
jach, jednakże w obliczu istniejącej sytuacji ogłoszone decyzje są nie-
wystarczające i rozbijają się wciąż i jak zwykle o społeczno-gospodar-
cze interesy jednych i drugich.

 Kraje rozwinięte, a wśród nich te najbogatsze na świecie, 
osiągnęły taki stan głównie dzięki temu, że dawały pierwszeństwo go-
spodarce kosztem ekologii. Oczywiste jest, że jeśli narody rozwijające 
się będą naśladowały taki model gospodarczy, oparty na nadprodukcji 
i nadmiernej konsumpcji, problemy ze środowiskiem, w obliczu któ-
rych stoimy, niebawem znacznie wzrosną i zaostrzą się. Niestety, taką 
właśnie drogą kroczą kształtujące się narody, a my nie możemy ich 
za to potępiać, skoro sami daliśmy im przykład. W obecnej sytuacji 
pozostaje nam mieć nadzieję, że pomimo wszystko uda im się zerwać 
z takim modelem i zastąpić go systemem łączącym gospodarkę z eko-
logią. Byłaby to piękna i pożyteczna lekcja dla całej ludzkości.

 Różokrzyżowcy nie są marzycielami zaabsorbowanymi wy-
łącznie duchowym aspektem życia. Oczywiście, jesteśmy mistyka-
mi, w etymologicznym znaczeniu tego słowa, czyli jesteśmy ludź-
mi, którzy interesują się zgłębianiem tajemnic życia, lecz wiemy, że 



R+C 
21

to tutaj, na Ziemi, trzeba zaprowadzić raj, który religie umieszczają  
w zaświatach. W tym celu ludzie muszą nauczyć się mądrze gospoda-
rować źródłami naturalnymi i wytworzonymi dzięki nim produktami. 
To z kolei niesie ze sobą konieczność takiego działania, dzięki które-
mu gospodarka, na wszystkich poziomach i we wszystkich aspektach, 
będzie sprawiedliwie przynosić korzyści wszystkim ludom i wszyst-
kim obywatelom, z poszanowaniem ludzkiej godności i natury.

 Co mogłoby skłonić ludzi do rozwijania gospodarki ekolo-
gicznej? Obawa przed globalnym ociepleniem klimatycznym i zwią-
zanymi z nim katastrofami naturalnymi? Raczej nie, bowiem ogół 
śmiertelników ma tendencję do myślenia, że „mnie to nie dotyczy”. 
Dopóki człowiek nie zostanie osobiście doświadczony i nie zazna  
z tego powodu cierpienia, dopóty ogranicza się na ogół do współczu-
cia ofiarom, uczestniczy w akcjach charytatywnych na ich rzecz, lecz 
potem wraca do toku swego życia, mając nadzieję, że jemu zostanie 
oszczędzona tego rodzaju katastrofa. A zatem, czy musiałoby dojść 
do tego, że nieszczęście dotknie bardzo wielu ludzi, i to w krajach 
rozwiniętych i bogatych, aby ludzkość w końcu przejrzała na oczy? 
Przecież nasza Matka Ziemia wciąż jest bardzo chora i może stać się 
miejscem niezdatnym do życia dla wielu istot ludzkich.

 Niezależnie od rosnącej liczby osób dotkniętych przez kata-
strofy naturalne, które mnożą się we wszystkich zakątkach świata, 
trzeba również zauważyć, że według niektórych naukowców długość 
życia, która nieustannie rosła w ciągu ostatnich dekad w większości 
krajów, teraz zaczyna spadać. Równocześnie liczba zachorowań na 
nowotwory zaczęła gwałtownie rosnąć. Dlaczego? W dużej mierze 
dlatego, że powietrze, którym oddychamy, woda, którą pijemy i żyw-
ność, którą jemy, są bardzo zanieczyszczone (nitraty, fosfaty, pesty-
cydy, barwniki, konserwanty), co nieuchronnie prowadzi do rozregu-
lowania organicznego, komórkowego, a nawet genetycznego. Jeśli 
dodamy do tego fakt, iż spożycie alkoholu, nikotyny i innych używek 
niebywale wzrosło, nie powinno nas dziwić, że zdrowie istoty ludzkiej 
jest poważnie zagrożone.



R+C 
22

 Innym zagrożeniem dla zdrowia sporej liczby ludzi, i to wcale 
nie mniejszym, jest olbrzymia ilość fal elektromagnetycznych emi-
towanych przez komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia 
elektroniczne. Nie jesteśmy jeszcze w stanie ocenić rozmiarów owego 
elektromagnetycznego zanieczyszczenia, lecz nie ma wątpliwości, że 
jest ono źródłem wielu chorób. Nie chodzi o to, by negować przydat-
ność tego typu urządzeń, lecz powinniśmy zrobić wszystko, by korzy-
stanie z nich nie pociągało za sobą różnorodnych patologii, co z kolei 
przerzuca ciężar odpowiedzialności na ich producentów i sprzedaw-
ców. Ponadto, wielu użytkownikom brakuje rozsądku w korzystaniu 
z nich, w tym znaczeniu, że nadużywają ich ze szkodą dla swego do-
brego samopoczucia. Tytułem przykładu, okazało się, że liczba zacho-
rowań na guza mózgu znacznie wzrosła od momentu pojawienia się 
telefonu komórkowego, szczególnie u osób młodych.

 Jednakże ludzkość zatruwa jeszcze inne zanieczyszczenie, 
bardziej metafizyczne: negatywne myśli, które ludzie generują pod 
wpływem nienawiści, złośliwości, zawziętości, nietolerancji, złości, 
zazdrości itd. Po pierwsze, tego typu myśli mają negatywny wpływ 
na osoby, które je podsycają lub tworzą, nawet jeśli nie są tego obiek-
tywnie świadome. Z czasem myśli te rodzą problemy fizyczne lub 
psychiczne, które mogą prowadzić do poważnych chorób. Po drugie, 
atakują nieświadomość zbiorową i przesycają ją negatywnymi wi-
bracjami, które z kolei podsycają sytuacje przepełnione nienawiścią, 
złośliwością, rozgoryczeniem, itd. Natomiast każda myśl pozytywna 
przynosi korzyść nie tylko osobie, która ją zrodziła, lecz również zbio-
rowej świadomości ludzkości. Wiedząc o tym, różokrzyżowcy od wie-
ków poświęcają się temu, co określają mianem alchemii duchowej.

 Kto mówi „chory”, mówi - medycyna! Jakkolwiek, mimo iż 
trzeba przyznać, że medycyna, na przykład chirurgia, bardzo się roz-
winęła i znacznie przyczyniła się do polepszenia stanu zdrowia społe-
czeństwa, to jednak nie jest ona wolna od słabości, a nawet odchyleń. 
Jak w większości dziedzin ludzkiej aktywności, pieniądze mają na 
nią tak duży wpływ, iż można wręcz powiedzieć, że choroba stała się 
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„instytucją przedsiębiorstwa” dla wielkich laboratoriów medycznych 
i farmaceutycznych. Obecnie ustaliło się, że wiele leków to placebo,  
a co za tym idzie, nie mają one innego działania niż to, jakie im się 
przypisuje. Natomiast niektóre leki, których działanie terapeutycz-
ne zostało zaobserwowane, mają fatalne działania uboczne. Podob-
nie rzecz ma się z niektórymi szczepionkami, o których wiadomo, że 
przyczyniają się do niszczenia naturalnej odporności immunologicz-
nej człowieka. Raz jeszcze chcemy podkreślić, iż nie odrzucamy ani 
medycyny ani chirurgii, jednakże twierdzenie, że celem jednej i dru-
giej jest wyłącznie leczenie i uzdrawianie, byłoby czystą hipokryzją.

 Czy to w dziedzinie medycznej czy w innych, ludzie powinni 
pozostawać jak najbliżej natury. Bowiem, kiedy tylko oddalają się od 
niej, zrywają z prawami naturalnymi i działają na niekorzyść własnego 
dobrego samopoczucia. A przecież przez niewiedzę, pychę i chciwość, 
ludzie od bardzo dawna pragną jedynie nad nią zapanować, chociaż 
powinni z nią współdziałać. Zaślepieni swą próżnością zapomnieli, że 
jej mądrość jest nieskończenie większa niż inteligencja ludzkości, a jej 
potęga jest niemal bez granic, oprócz tych, które sama sobie stawia. 
Z pewnością homo sapiens sapiens - miano, jakie naszemu gatunkowi 
nadali naukowcy, oznaczające dosłownie „człowieka, który wie, że 
wie” [człowieka rozumnego] – jest jeszcze daleko do wiedzy o tym, 
co najważniejsze: mianowicie, że wszystko zawdzięcza naturze, i że 
bez niej jest niczym.

 Dla nas Ziemia jest nie tylko planetą, na której żyją istoty 
ludzkie. Jest również miejscem ich rozwoju duchowego, gdzie każ-
dy człowiek może realizować się jako żyjąca dusza. A zatem, jej po-
wołanie ma zarazem charakter ziemski i niebiański, o czym nauczali 
najwięksi mędrcy wśród myślicieli i filozofów, w różnych okresach  
i różnych miejscach. Dopóki ludzkość nie uświadomi sobie tej praw-
dy i nie będzie działała w zgodzie z nią, dopóty dominujący obecnie 
materializm i indywidualizm będą nasilały się, a wynikające z nich ne-
gatywne konsekwencje będą działały na niekorzyść samej ludzkości  
i natury. Bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest jak najszybsze przy-
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wrócenie Trójcy, którą odnajdujemy u podstaw wszystkich tradycji 
ezoterycznych, a którą sama cywilizacja powinna przyjąć: Ludzkość-
-Natura-Bóg. Dopóki ludzkość tego nie uczyni, będzie trwała w stanie 
obecnego cierpienia i nie będzie mogła osiągnąć stanu harmonii, jaki 
jest jej przeznaczony.

 Jak każdy wie, Ziemia jest również środowiskiem, w którym 
żyje mnóstwo zwierząt, jedne w stanie dzikim, inne udomowione. 
One również posiadają duszę, u bardziej rozwiniętych indywidualną, 
wspólną u mniej rozwiniętych. Wspólną cechą wszystkich żywych 
istot jest to, że ożywia je Dusza uniwersalna i związana z nią Świado-
mość. A zatem, każda z nich, w zależności od miejsca, jakie zajmuje 
w łańcuchu życia oraz organizmu, jakim dysponuje, przejawia ową 
Duszę i ową Świadomość w większym lub mniejszym stopniu. Dla-
tego nie posiadają jednakowego poziomu inteligencji i wrażliwości. 
Tak czy inaczej, pomiędzy królestwami natury nie ma ani pustki ani 
granicy, ponieważ ożywia je ta sama Siła witalna i uczestniczą w tym 
samym procesie, mianowicie w procesie kosmicznej Ewolucji, która 
przejawia się na naszej planecie. Oczywiście, najbardziej zaawanso-
wany w tym procesie jest gatunek ludzki, lecz to nie daje mu żadnych 
praw nad innymi; już raczej obowiązki...
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PODSUMOWANIE

 Oto kilka myśli, którymi pragniemy podzielić się z tobą za 
pośrednictwem niniejszego Appellatio. Uważamy bowiem, że trzeba 
jak najszybciej ukierunkować nasze zachowanie indywidualne i zbio-
rowe na duchowość, humanizm i ekologię. A jeśli zaistniałaby ko-
nieczność określenia, co jest priorytetem, byłaby to ekologia. Nawet, 
jeśli ludzkość zdoła trwale rozwiązać stojące przed nią problemy go-
spodarcze i społeczne, ale równocześnie Ziemia stanie się częściowo 
lub całkowicie niezdatna do życia dla znacznej większości jej miesz-
kańców, wówczas ludzie utracą cel i całą radość życia. W tej dzie-
dzinie, na ludziach rządzących krajami i narodami spoczywa wielka 
odpowiedzialność, w tym znaczeniu, że posiadają oni moc podejmo-
wania decyzji oraz mogą dopilnować, by były one realizowane. Jeśli 
ludzie przestaną interesować się ekologią i na swoim poziomie nie 
zrobią nic, aby ochronić naturę, sytuacja będzie jedynie ulegała pogor-
szeniu, a przyszłe pokolenia odziedziczą planetę, która będzie tylko 
cieniem tego, czym była wcześniej.

 Na drugim miejscu, i tu być może cię zaskoczymy, powinien 
być stawiany humanizm, a nie duchowość. Umieszczanie istoty ludz-
kiej w centrum życia społecznego, przy jednoczesnym poszanowaniu 
natury, może mieć jedynie korzystny wpływ na dobre samopoczu-
cie i szczęście każdego, bez różnicy. A to zakłada, że dostrzegamy 
w każdej osobie przedłużenie nas samych, ponad różnicami, a nawet 
rozbieżnościami. Jest to trudne przedsięwzięcie, ponieważ każdy ma 
swoje ego, które skłania go bycia indywidualistą i zajmowania się 
przede wszystkim sobą, swoimi bliskimi i osobami, z którymi podej-
muje różnorodne wspólne działania. W skrajnym wydaniu jest to po-
stawa egoistyczna, czy wręcz egotyczna, która między ludźmi rodzi 
dyskryminację, segregację, podziały, opór, wykluczenie oraz inne for-
my odrzucenia. Po przeciwnej stronie znajduje się humanizm, będący 
synonimem tolerancji, dzielenia się, szczodrości, empatii, jednym sło-
wem, braterstwa. Opiera się on na przekonaniu, że wszystkie ludzkie 
istoty są obywatelami świata.
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 Konieczność bycia ekologiem jest stosunkowo oczywista, bio-
rąc pod uwagę stan planety. Podobnie, każda dostatecznie wrażliwa  
i inteligentna jednostka rozumie, dlaczego dobrze być humanistą, na-
wet, jeśli sama nim nie jest. Natomiast, nie ma a priori żadnego obiek-
tywnego powodu, by być spirytualistą, zwłaszcza, że trudno udowod-
nić istnienie duszy i Boga, nawet w takim znaczeniu, jakie nadają Mu 
różokrzyżowcy. Zatem, chociaż wydaje nam się, że duchowość ma 
zasadnicze znaczenie, by być szczęśliwym i nadać życiu całkowicie 
inny wymiar, rozumiemy jednak, że można pozostawać ateistą. Acz-
kolwiek dla nas jest oczywiste, że wszechświat, Ziemia i ludzkość nie 
są owocem przypadku, lecz wpisują się w Plan transcendentalny, by 
nie rzec boski. I właśnie z tego powodu posiadamy zdolność zgłębia-
nia Stworzenia i zastanawiania się nad głębokim sensem istnienia. Je-
steśmy bowiem zarazem aktorami i widzami w kosmicznej Ewolucji, 
której wyrazem jest kosmos i nasza planeta.

 Być może jesteś ekologiem i humanistą, lecz nie spirytualistą? 
Jeśli nie jesteś zdeklarowanym materialistą, oznacza to, że chociaż 
nie wierzysz w Boga, to jednak wierzysz w naturę i w człowieka, co 
jest jak najbardziej godne szacunku i pochwały. My wprowadzamy 
rozróżnienie pomiędzy materialistą i ateistą. Ogólnie rzecz biorąc, 
ten pierwszy czyni własność materialną ideałem swego życia, często 
kosztem natury, nie troszcząc się o innych. Natomiast drugi jest zazwy-
czaj osobą wierzącą, która o tym nie wie, lub utraciła wiarę, w religij-
nym znaczeniu tego słowa. Tak czy inaczej, uważamy, że duchowość  
(a nie religijność) jest sama w sobie nośnikiem humanizmu i ekologii, 
bowiem jak wyjaśniliśmy powyżej, jej fundamentem jest znajomość 
praw boskich, w znaczeniu praw naturalnych, uniwersalnych i ducho-
wych. Zatem, każdy, kto poszukuje tego poznania, nawet, jeśli jeszcze 
go nie osiągnął, jest z natury idealistą.

 Według antropologów, „nowożytna” ludzkość pojawiła się 
około dwieście tysięcy lat temu. W skali jednego ludzkiego życia 
może wydawać się dosyć wiekowa. Jednak w skali cyklów ewolucji, 
jest jeszcze w okresie dojrzewania i ma wszystkie cechy typowe dla 
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tego etapu: nadal poszukuje własnej tożsamości, wykazuje się niefra-
sobliwością czy wręcz nieświadomością, uważa, że jest nieśmiertelna, 
popada w skrajności, rzuca wyzwanie rozumowi i szydzi ze zdrowego 
rozsądku. Ta faza rozwoju, ze wszystkimi jej trudnościami, próbami 
i porażkami, lecz również drobnymi zwycięstwami, sukcesami i na-
dziejami, jest etapem koniecznym, który powinien pomóc jej doros-
nąć, dojrzeć, rozwinąć się, i w końcu dojść do spełnienia, czyli do zre-
alizowania się na płaszczyźnie materialnej i duchowej. Lecz, w tym 
celu musi stać się dorosła.

 Podsumowując, w świetle tego, co powiedzieliśmy powy-
żej, życzymy samym sobie, bardziej niż kiedykolwiek, aby ludzkość 
zwróciła się ku duchowości, humanizmowi i ekologii, dzięki czemu 
narodzi się ponownie dla siebie samej i ustąpi miejsca „nowej ludz-
kości”, zregenerowanej na wszystkich płaszczyznach. Różokrzyżow-
cy XVII wieku wzywali do takiej regeneracji w Famie Fraternitatis. 
To, odrzucone przez ówczesny konserwatyzm religijny, polityczny  
i gospodarczy, prekursorskie wezwanie usłyszeli jedynie liberalni my-
śliciele. Patrząc na obecną sytuację na świecie, wydawało nam się, że 
warto czy wręcz należy otwarcie je powtórzyć, mając nadzieję, że tym 
razem znajdzie ono pozytywny oddźwięk u większej liczby ludzi...

Niech tak się stanie!
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MANIFESTO

Positio
Fraternitatis Rosae Crucis

Salutem Punctis Trianguli!

 W tym pierwszym roku trzeciego tysiąclecia, na oczach Boga 
wszystkich ludzi i wszelkiego życia, my, przedstawiciele Najwyższej Rady 
Bractwa różokrzyżowego uznaliśmy, że nadeszła pora, by zapalić czwartą 
Pochodnię R+C i wyjawić naszą opinię o aktualnej sytuacji Ludzkości,  
a także przedstawić zagrożenia, jakie na nią czyhają, lecz również nadzieje, 
jakie w niej pokładamy.

Niech tak się stanie!

Ad Rosam per Crucem
Ad Crucem per Rosam



MANIFESTO

Appellatio
Fraternitatis Rosae Crucis

1614-2014

Salutem Punctis Trianguli!

 W 1614 roku różokrzyżowcy porzucili anonimowość, publiku-
jąc dzieło zatytułowane Fama Fraternitatis. Cztery wieki później, my 
- przedstawiciele Najwyższej Rady Starożytnego i Mistycznego Zakonu 
Różo-Krzyża - wzywamy mężczyzn i kobiety dobrej woli, by dołączyli do 
nas i podjęli działania zmierzające do pogodzenia ludzkości z nią samą,  
z naturą i z Najwyższą Istotą. Dlatego umieszczamy niniejsze Appellatio pod 
auspicjami duchowości, humanizmu i ekologii.

  Duchowość    Humanizm

Ekologia

Niech tak się stanie!

 


