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CZÊŒÆ PIERWSZA
NOWA EPOKA LUDZKOŒCI

Jakub Boehme powiedzia³ kiedyœ, ¿e Bóg odgrodzi³ wszechœwiat grzechu i przez to dokona³ rozdzia³u pomiêdzy mi³oœci¹
a gniewem. To znaczy, ¿e w naszym œwiecie gniewu dzia³aj¹
dwa systemy magnetyczne, system œwiata gniewu, natury
œmierci, dialektyka, oraz system magnetyczny Boga, Gnoza.
W filozofii Jakuba Boehmego wystêpuje równie¿ ostry rozdzia³
pomiêdzy Nieruchomym Królestwem a znanym nam polem
natury. Pole magnetyczne Gnozy rz¹dzi jednak i steruje magnetycznym polem dialektyki. WyobraŸcie sobie naturê dialektyczn¹ jako zamkniêt¹ przestrzeñ otoczon¹ ze wszystkich stron
przez Gnozê, a bêdziecie mieli przybli¿ony obraz rzeczywistoœci.
Pole magnetyczne Gnozy rz¹dzi i steruje dialektycznym
polem magnetycznym. Pos³uszeñstwo wobec Boga, bogobojnoœæ,
religijnoœæ, wszystkie te s³owa, które tak obficie wystêpuj¹
w Biblii, maj¹ nam powiedzieæ, ¿e istniej¹ dwa aspekty religijnoœci. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e jakiœ cz³owiek znajduj¹cy siê w œwiecie gniewu nawi¹¿e bezpoœredni¹ ³¹cznoœæ z gnostycznym
polem promieniowania. Mo¿e jednak byæ i tak, ¿e zwi¹¿e siê on
ca³kowicie z dialektyk¹. Mimo to tak¿e wtedy kieruje nim
Gnoza, chocia¿ poprzez dialektykê, za pomoc¹ dialektyki.
Mo¿emy zareagowaæ na gnostyczne pole pozytywnie, mo¿emy
zwróciæ siê ca³kowicie ku temu pozytywnemu polu, albo te¿
mo¿emy w sposób pozytywny zwróciæ siê ku dialektycznemu
polu magnetycznemu. Równie¿ i w tej ostatniej sytuacji kieruje

nami pole gnostyczne, tak jak rz¹dzi ono ca³¹ dialektyk¹;
jednak¿e wtedy, jak powiedziano, Gnoza kieruje nami poprzez
pole dialektyczne. Kiedy stan natury jest czynnikiem
pierwszoplanowym, Gnoza jest czynnikiem drugoplanowym.
W przeciwnym razie stan natury bêdzie czymœ drugorzêdnym,
a Gnoza – pierwszorzêdnym. Zdajcie sobie wyraŸnie sprawê
z tych stosunków i nauczcie siê widzieæ jasno, jak bardzo s¹ one
decyduj¹ce w kwestii – Œwiat³o lub ciemnoœæ, Wolnoœæ lub wiêzy, ¯ycie lub œmieræ, byæ albo nie byæ.
Dialektyczne pole, z którego pochodzimy i ¿yjemy, jest polem, z którego mo¿na wyjaœniæ ca³y nasz stan bytu, ca³¹ nasz¹
œwiadomoœæ. Ca³ym polem z³a, jak to ju¿ powiedziano, kieruje
i zawiaduje Gnoza, inne pole magnetyczne. Gnoza zamknê³a
œwiat gniewu. Œwiat gniewu ¿yje wiêc w niewoli u Gnozy. Mo¿na zatem powiedzieæ: „Œwiat z³a podlega prawu.”
Istnieje potê¿ne prawo utrzymuj¹ce wszechobjawienie natury œmierci w obrêbie okreœlonych granic. Ca³e pole dialektyczne znajduje siê pod wp³ywem tego prawa, a tym samym
równie¿ i my wszyscy. Jesteœmy, zgodnie z natur¹, kierowani.
To interkosmiczne prawo zna zasady i przepisy, które nie s¹
wprawdzie ujête w s³owa, lecz przejawiaj¹ siê w ró¿nych elektromagnetycznych stosunkach i dzia³aniach. Te pr¹dy elektromagnetyczne s¹ nieustannie w ruchu i w ci¹gu kolejnych epok
unosz¹ ze sob¹ dialektyczne wszechobjawienie. Wszechobjawienie, ludzkoœæ – mo¿e za nimi tylko postêpowaæ. Jeœli idzie o to,
to potrafimy tylko boleœnie reagowaæ.
Wszechobjawienie podlega prawu. Bóg rz¹dzi œwiatem. Ten,
kto to mówi w takim sensie, mówi ca³kowit¹ prawdê. Wszechobjawienie w naturze œmierci kluczy wprawdzie i walczy, by
umkn¹æ temu prawu natury, ale nie mo¿e siê to udaæ choæby
jednemu tylko œmiertelnikowi.
Istnieje wszak¿e w tym œwiecie z³a coœ, co do niego nie
nale¿y. Pomyœlcie tylko o istotach, które nosz¹ w sobie ró¿ê
serca. Walcz¹ one o wolnoœæ, jednak¿e zazwyczaj w sposób

22

23

I-2
DWA TESTAMENTY, DWA PRAWA

Jakub Boehme powiedzia³ kiedyœ, ¿e Bóg odgrodzi³ wszechœwiat grzechu i przez to dokona³ rozdzia³u pomiêdzy mi³oœci¹
a gniewem. To znaczy, ¿e w naszym œwiecie gniewu dzia³aj¹
dwa systemy magnetyczne, system œwiata gniewu, natury
œmierci, dialektyka, oraz system magnetyczny Boga, Gnoza.
W filozofii Jakuba Boehmego wystêpuje równie¿ ostry rozdzia³
pomiêdzy Nieruchomym Królestwem a znanym nam polem
natury. Pole magnetyczne Gnozy rz¹dzi jednak i steruje magnetycznym polem dialektyki. WyobraŸcie sobie naturê dialektyczn¹ jako zamkniêt¹ przestrzeñ otoczon¹ ze wszystkich stron
przez Gnozê, a bêdziecie mieli przybli¿ony obraz rzeczywistoœci.
Pole magnetyczne Gnozy rz¹dzi i steruje dialektycznym
polem magnetycznym. Pos³uszeñstwo wobec Boga, bogobojnoœæ,
religijnoœæ, wszystkie te s³owa, które tak obficie wystêpuj¹
w Biblii, maj¹ nam powiedzieæ, ¿e istniej¹ dwa aspekty religijnoœci. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e jakiœ cz³owiek znajduj¹cy siê w œwiecie gniewu nawi¹¿e bezpoœredni¹ ³¹cznoœæ z gnostycznym
polem promieniowania. Mo¿e jednak byæ i tak, ¿e zwi¹¿e siê on
ca³kowicie z dialektyk¹. Mimo to tak¿e wtedy kieruje nim
Gnoza, chocia¿ poprzez dialektykê, za pomoc¹ dialektyki.
Mo¿emy zareagowaæ na gnostyczne pole pozytywnie, mo¿emy
zwróciæ siê ca³kowicie ku temu pozytywnemu polu, albo te¿
mo¿emy w sposób pozytywny zwróciæ siê ku dialektycznemu
polu magnetycznemu. Równie¿ i w tej ostatniej sytuacji kieruje

nami pole gnostyczne, tak jak rz¹dzi ono ca³¹ dialektyk¹;
jednak¿e wtedy, jak powiedziano, Gnoza kieruje nami poprzez
pole dialektyczne. Kiedy stan natury jest czynnikiem
pierwszoplanowym, Gnoza jest czynnikiem drugoplanowym.
W przeciwnym razie stan natury bêdzie czymœ drugorzêdnym,
a Gnoza – pierwszorzêdnym. Zdajcie sobie wyraŸnie sprawê
z tych stosunków i nauczcie siê widzieæ jasno, jak bardzo s¹ one
decyduj¹ce w kwestii – Œwiat³o lub ciemnoœæ, Wolnoœæ lub wiêzy, ¯ycie lub œmieræ, byæ albo nie byæ.
Dialektyczne pole, z którego pochodzimy i ¿yjemy, jest polem, z którego mo¿na wyjaœniæ ca³y nasz stan bytu, ca³¹ nasz¹
œwiadomoœæ. Ca³ym polem z³a, jak to ju¿ powiedziano, kieruje
i zawiaduje Gnoza, inne pole magnetyczne. Gnoza zamknê³a
œwiat gniewu. Œwiat gniewu ¿yje wiêc w niewoli u Gnozy. Mo¿na zatem powiedzieæ: „Œwiat z³a podlega prawu.”
Istnieje potê¿ne prawo utrzymuj¹ce wszechobjawienie natury œmierci w obrêbie okreœlonych granic. Ca³e pole dialektyczne znajduje siê pod wp³ywem tego prawa, a tym samym
równie¿ i my wszyscy. Jesteœmy, zgodnie z natur¹, kierowani.
To interkosmiczne prawo zna zasady i przepisy, które nie s¹
wprawdzie ujête w s³owa, lecz przejawiaj¹ siê w ró¿nych elektromagnetycznych stosunkach i dzia³aniach. Te pr¹dy elektromagnetyczne s¹ nieustannie w ruchu i w ci¹gu kolejnych epok
unosz¹ ze sob¹ dialektyczne wszechobjawienie. Wszechobjawienie, ludzkoœæ – mo¿e za nimi tylko postêpowaæ. Jeœli idzie o to,
to potrafimy tylko boleœnie reagowaæ.
Wszechobjawienie podlega prawu. Bóg rz¹dzi œwiatem. Ten,
kto to mówi w takim sensie, mówi ca³kowit¹ prawdê. Wszechobjawienie w naturze œmierci kluczy wprawdzie i walczy, by
umkn¹æ temu prawu natury, ale nie mo¿e siê to udaæ choæby
jednemu tylko œmiertelnikowi.
Istnieje wszak¿e w tym œwiecie z³a coœ, co do niego nie
nale¿y. Pomyœlcie tylko o istotach, które nosz¹ w sobie ró¿ê
serca. Walcz¹ one o wolnoœæ, jednak¿e zazwyczaj w sposób

22

23

I-2
DWA TESTAMENTY, DWA PRAWA

negatywny. Istnieje silny popêd „ja“, wywo³uj¹ce grozê samoutwierdzanie, pragnienie, by tê naturê uczyniæ statyczn¹.
Wskutek tego w obrêbie œwiata z³a powstaje wiele napiêæ,
nastawionych na to, by wywo³aæ eksplozjê. Ale wszechœwiat jest
zamkniêty i uwiêziony przez prawo. Je¿eli wiêc ktoœ mówi,
przepowiada i poucza: „Pamiêtajcie, byœcie nie wystêpowali
przeciw boskiemu prawu, gdy¿ w dniu, w którym to uczynicie,
dosiêgnie was kara”, to ten ostrzegaj¹cy ma ca³kowit¹ racjê nie
tylko z punktu widzenia religii naturalnej, lecz tak¿e z punktu
widzenia wiedzy, gdy¿ nie mo¿na buntowaæ siê przeciwko elektromagnetycznemu kierownictwu, które nami zawiaduje.
Jest to stan godny po¿a³owania, poniewa¿ przez to dialektycznemu wszechobjawieniu odebrany zostaje sens ¿ycia.
Je¿eli znajdujecie siê w wiêzieniu, nie mo¿ecie powiedzieæ:
„Taki jest sens mojego ¿ycia”, poniewa¿ sens ¿ycia znajduje siê
gdzieœ poza wiêzieniem. Je¿eli wiêc mówi siê: „B¹dŸcie
pos³uszni, nie sprzeciwiajcie siê prawu”, to stwierdza siê tylko
stan faktyczny w obrêbie wiêzienia, w którym wszyscy jesteœmy
zamkniêci. Innymi s³owy: „Pos³uszeñstwo wobec prawa, albo
zastosuje siê si³ê”. Znacie to stwierdzenie. Oto na czym polega
religijny obowi¹zek. Byæ pos³usznym: wówczas ko³o ¿ycia
obraca siê sprawnie, bez nadmiernych oporów. A je¿eli nie, to
obrót ko³a, przy u¿yciu si³y i przemocy, bezlitoœnie zmusi Was
do doœwiadczenia wiêzów, w prawdziwie bolesnej wêdrówce.
Istnieje postaæ religijnoœci, która dostosowuje siê ca³kowicie
do tej rzeczywistoœci i d¹¿y do ca³kowitego poddania siê interkosmicznym, elektromagnetycznym dyrektywom. Któ¿ móg³by
mieæ komuœ za z³e, ¿e jest w ten sposób religijny? Jednak tu
natychmiast dodajemy, ¿e taka religijnoœæ nie jest niczym
innym, jak tylko pos³uszeñstwem z obawy, ze strachu. Religijnoœæ ta jest bowiem pozbawiona wszelkiej mi³oœci, bardzo egoistyczna, nieczu³a, twarda i zimna; niekiedy bywa te¿ pogodna,
mianowicie wtedy, kiedy siê cz³owiekowi dobrze powodzi. Przypomnijcie sobie na przyk³ad Ksiêgê Psalmów. Ksiêga ta stoi pod

znakiem takiej w³aœnie religijnoœci. Je¿eli ktoœ znajdzie siê
w k³opotach, to jest to bicz losu pêdz¹cy go do osobliwych zachowañ; rozbrzmiewa wówczas okrzyk rozpaczy: „Ratuj mnie,
o Bo¿e, bo tonê”. Ale ju¿ w nastêpnej chwili, kiedy k³opot
i strach minie, psalmista wykrzykuje radoœnie: „Oto kraj mlekiem i miodem p³yn¹cy”. Znacie to naiwne zachowanie – modliæ
siê wtedy, gdy los nas doœwiadczy, a dziêkowaæ – gdy sprawy
uk³adaj¹ siê pomyœlnie. Taka jest religijnoœæ zwyk³ej, twardej
jak kamieñ natury.
Ca³a nasza ludzkoœæ sk³ada siê z istot, które albo podporz¹dkowuj¹ siê w ten sposób prawu, albo te¿ walcz¹ przeciw niemu
na œmieræ i ¿ycie. Ci ostatni, gnani przez swoje instynkty,
walcz¹ zrozpaczeni, by ujœæ przed skutkami tego prawa. Usi³uj¹
tego dokonaæ ró¿nymi sposobami, od najbardziej prymitywnych
i naiwnych, po najbardziej wyrafinowane i inteligentne. Skutkiem tego oporu jest zawsze przemoc, bo jak¿e mog³oby byæ
inaczej? Elektromagnetyczny przymus i wielkie cierpienie, obu
doœwiadczaliœmy od czasu do czasu we w³asnym ¿yciu, dialektyka pe³na z³a i bólu.
St¹d najinteligentniejsz¹ postaw¹ jest religijna uleg³oœæ,
w tym znaczeniu, ¿e akceptuje siê stan faktyczny. Je¿eli nie
mo¿emy ujœæ przemocy i przemoc ta jest tak przemo¿na, ¿e
jesteœmy wobec niej niczym owady, to najm¹drzej jest podporz¹dkowaæ siê jej, dok³adnie tak, jak mówi Kaznodzieja.
Czytaj¹c Ksiêgê Kaznodziei zwróæcie baczn¹ uwagê na zawarty
w niej sens religijny. Kaznodzieja mówi: „Wszystko jest smutne,
wszystko jest pró¿ne, wszystko siê toczy obrotem ko³a, wszystko
pozostaje tak, jak by³o. I najlepsze, co mo¿na uczyniæ, to baæ siê
Boga, i poddaæ Mu siê. Wtedy bêdzie tak dobrze, jak to tylko
w danych okolicznoœciach mo¿liwe.” Taki jest punkt szczytowy
religijnoœci w Ksiêdze Kaznodziei.
Mo¿na sobie bez wiêkszych trudnoœci wyobraziæ tak¹ religijnoœæ, bo te¿ có¿ innego moglibyœcie uczyniæ na p³aszczyŸnie
horyzontalnej? Jednak¿e g³êbsze zastanowienie siê w œwietle
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zastosuje siê si³ê”. Znacie to stwierdzenie. Oto na czym polega
religijny obowi¹zek. Byæ pos³usznym: wówczas ko³o ¿ycia
obraca siê sprawnie, bez nadmiernych oporów. A je¿eli nie, to
obrót ko³a, przy u¿yciu si³y i przemocy, bezlitoœnie zmusi Was
do doœwiadczenia wiêzów, w prawdziwie bolesnej wêdrówce.
Istnieje postaæ religijnoœci, która dostosowuje siê ca³kowicie
do tej rzeczywistoœci i d¹¿y do ca³kowitego poddania siê interkosmicznym, elektromagnetycznym dyrektywom. Któ¿ móg³by
mieæ komuœ za z³e, ¿e jest w ten sposób religijny? Jednak tu
natychmiast dodajemy, ¿e taka religijnoœæ nie jest niczym
innym, jak tylko pos³uszeñstwem z obawy, ze strachu. Religijnoœæ ta jest bowiem pozbawiona wszelkiej mi³oœci, bardzo egoistyczna, nieczu³a, twarda i zimna; niekiedy bywa te¿ pogodna,
mianowicie wtedy, kiedy siê cz³owiekowi dobrze powodzi. Przypomnijcie sobie na przyk³ad Ksiêgê Psalmów. Ksiêga ta stoi pod

znakiem takiej w³aœnie religijnoœci. Je¿eli ktoœ znajdzie siê
w k³opotach, to jest to bicz losu pêdz¹cy go do osobliwych zachowañ; rozbrzmiewa wówczas okrzyk rozpaczy: „Ratuj mnie,
o Bo¿e, bo tonê”. Ale ju¿ w nastêpnej chwili, kiedy k³opot
i strach minie, psalmista wykrzykuje radoœnie: „Oto kraj mlekiem i miodem p³yn¹cy”. Znacie to naiwne zachowanie – modliæ
siê wtedy, gdy los nas doœwiadczy, a dziêkowaæ – gdy sprawy
uk³adaj¹ siê pomyœlnie. Taka jest religijnoœæ zwyk³ej, twardej
jak kamieñ natury.
Ca³a nasza ludzkoœæ sk³ada siê z istot, które albo podporz¹dkowuj¹ siê w ten sposób prawu, albo te¿ walcz¹ przeciw niemu
na œmieræ i ¿ycie. Ci ostatni, gnani przez swoje instynkty,
walcz¹ zrozpaczeni, by ujœæ przed skutkami tego prawa. Usi³uj¹
tego dokonaæ ró¿nymi sposobami, od najbardziej prymitywnych
i naiwnych, po najbardziej wyrafinowane i inteligentne. Skutkiem tego oporu jest zawsze przemoc, bo jak¿e mog³oby byæ
inaczej? Elektromagnetyczny przymus i wielkie cierpienie, obu
doœwiadczaliœmy od czasu do czasu we w³asnym ¿yciu, dialektyka pe³na z³a i bólu.
St¹d najinteligentniejsz¹ postaw¹ jest religijna uleg³oœæ,
w tym znaczeniu, ¿e akceptuje siê stan faktyczny. Je¿eli nie
mo¿emy ujœæ przemocy i przemoc ta jest tak przemo¿na, ¿e
jesteœmy wobec niej niczym owady, to najm¹drzej jest podporz¹dkowaæ siê jej, dok³adnie tak, jak mówi Kaznodzieja.
Czytaj¹c Ksiêgê Kaznodziei zwróæcie baczn¹ uwagê na zawarty
w niej sens religijny. Kaznodzieja mówi: „Wszystko jest smutne,
wszystko jest pró¿ne, wszystko siê toczy obrotem ko³a, wszystko
pozostaje tak, jak by³o. I najlepsze, co mo¿na uczyniæ, to baæ siê
Boga, i poddaæ Mu siê. Wtedy bêdzie tak dobrze, jak to tylko
w danych okolicznoœciach mo¿liwe.” Taki jest punkt szczytowy
religijnoœci w Ksiêdze Kaznodziei.
Mo¿na sobie bez wiêkszych trudnoœci wyobraziæ tak¹ religijnoœæ, bo te¿ có¿ innego moglibyœcie uczyniæ na p³aszczyŸnie
horyzontalnej? Jednak¿e g³êbsze zastanowienie siê w œwietle
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œcie¿ki gnostycznej pozwala nam jasno zrozumieæ, ¿e to nie
mo¿e byæ chyba sensem ¿ycia. Uporz¹dkowanie ¿a³osnych
warunków w wiêzieniu nie jest przecie¿ sensem ¿ycia. Nie
mo¿emy siê wiêc zatrzymywaæ przy tego rodzaju religijnoœci,
przy tym uginaniu siê, w œmiertelnym strachu, wobec przemocy
prawa, z okrzykiem: „O Bo¿e, pomó¿ mi!”
Jak¿e bardzo ludzie boj¹ siê Boga! Czy zauwa¿yliœcie kiedyœ,
w stowarzyszeniach ortodoksyjnych, jak bezgraniczny jest
strach przed Bogiem? Poniewa¿ ca³e generacje doœwiadczy³y
tego: „Pos³uszeñstwo wobec prawa, albo zastosuje siê si³ê”.
Moj¿esz wyjaœnia nam prawo, testament dialektycznych koniecznoœci. Religijnoœæ, która siê temu prawu podporz¹dkowuje,
jest zatem ca³kowicie logicznym, koniecznym obowi¹zkiem.
¯aden opór przeciwko niemu – czy nazywa siê ateizmem, antyreligijnoœci¹, czy jakkolwiek b¹dŸ – nie zapobiega temu, ¿e
trzeba siê pod jarzmem tego prawa ugi¹æ. Czy ktoœ oœwiadczy:
„Ja nie chcê mieæ z tym nic wspólnego”, czy te¿ powie pos³usznie: „Oto jestem”, nie ma to, w odniesieniu do dzia³ania prawa,
¿adnego znaczenia. Podczas naszego marszu przez zwyczajne
¿ycie wszyscy, bez ¿adnego wyj¹tku, jesteœmy na wskroœ religijni w tym sensie, ¿e uginamy siê pod prawem.
Moj¿esz, który to prawo og³osi³, mia³ ca³kowit¹ racjê. Racjê
mieli tak¿e i ci, którzy czynili to przed nim i po nim. Jednak¿e
nie musimy przy tym pozostawaæ. Obok testamentu dialektycznych koniecznoœci, obok Starego Testamentu, który g³osi
prawo i mówi nam: „Pos³uszeñstwo wobec prawa, albo zastosuje siê przemoc”, istnieje przecie¿ Nowy Testament, testament
gnostycznych mo¿liwoœci. Ci¹g³e pozostawanie w wiêzieniu nie
mo¿e byæ sensem ¿ycia.
Ten, kto to rozumie i potrafi siê wydobyæ z trybów koniecznoœci, w tym samym momencie porzuca religijnoœæ Moj¿esza i jego
ludzi, zrywa ze Starym Testamentem, który jest tak bardzo
prawdziwy, i z okrzykiem radoœci, z uczuciem niezwyk³ej ulgi
odk³ada go na bok. Przechodzi ze œwiata gniewu, z dialektyki,

do œwiata Mi³oœci Gnozy, do nowego pola ¿ycia. Jest to mo¿liwe
dla ka¿dego. Dlatego te¿ s³usznie mówi Jakub Boehme: „Bóg
w Chrystusie zaatakowa³ œwiat gniewu w samo serce”. Nie
dzieje siê to po to, by nas popêdzaæ si³¹; nie, Chrystus atakuje,
by nas wynieœæ do swego œwiata Mi³oœci! Z ¿yciem pod jarzmem
prawa mo¿ecie siê po¿egnaæ tylko wtedy, gdy zwrócicie siê
ca³kowicie ku Gnozie.
Istniej¹ dwa powszechne elektromagnetyczne systemy,
oddzia³uj¹ce na siebie wzajemnie. Oba te systemy mo¿na s³usznie nazwaæ starym prawem i nowym prawem, Starym Testamentem i Nowym Testamentem. Oddzia³ywuj¹ one wzajemnie
na siebie pod warunkiem, ¿e nowe prawo kieruje starym
prawem. Chrystus atakuje œwiat z³a dlatego, ¿eby, miêdzy
innymi, uchroniæ go oraz wszystkie ¿yj¹ce w nim istnoœci przed
samymi sob¹.
Teoretycznie na tym tak¿e polega w nowszych czasach sens
kary wiêzienia. Wed³ug nowoczesnego pogl¹du zamkniêcie
w wiêzieniu pomyœlane jest nie tyle jako kara, ile jako œrodek
maj¹cy na celu ochronê danych ludzi przed nimi samymi oraz,
o ile to tylko mo¿liwe, dobre ich wychowanie; by³oby to naturalnie wspania³e, gdyby okaza³o siê w praktyce mo¿liwe.
W ka¿dym razie przez dzia³alnoœæ Chrystusa Gnoza ochrania œwiat z³a przed samym sob¹ i jednoczeœnie sprawia, ¿e
œwiat z³a nie mo¿e zatruæ doskona³ego Logosu, wszechobjawienia w najszerszym sensie tego s³owa. Dlatego z systemem
podleg³ym prawu mo¿emy siê po¿egnaæ tylko wtedy, gdy zwrócimy siê do Nowego, kieruj¹cego Testamentu.
Dlatego we Wstêpie Ewangelii Jana powiedziano: „Wszystkim, którzy Go przyjmuj¹, daje On mo¿noœæ stania siê ponownie
dzieæmi Boga.” Je¿eli dokonacie tego zwrotu, zrozumiecie
natychmiast now¹ formê religijnoœci. Œwiat poj¹³ tê now¹ religijnoœæ tylko pozornie. Rozumiecie bowiem, ¿e nie post¹pimy
naprzód, je¿eli pozostaniemy takimi, jakimi zawsze byliœmy,
mówi¹c tylko od czasu do czasu o Chrystusie, obchodz¹c œwiêta
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prawem. Chrystus atakuje œwiat z³a dlatego, ¿eby, miêdzy
innymi, uchroniæ go oraz wszystkie ¿yj¹ce w nim istnoœci przed
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Teoretycznie na tym tak¿e polega w nowszych czasach sens
kary wiêzienia. Wed³ug nowoczesnego pogl¹du zamkniêcie
w wiêzieniu pomyœlane jest nie tyle jako kara, ile jako œrodek
maj¹cy na celu ochronê danych ludzi przed nimi samymi oraz,
o ile to tylko mo¿liwe, dobre ich wychowanie; by³oby to naturalnie wspania³e, gdyby okaza³o siê w praktyce mo¿liwe.
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dzieæmi Boga.” Je¿eli dokonacie tego zwrotu, zrozumiecie
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Bo¿ego Narodzenia i Wielkiejnocy, i maj¹c usta pe³ne wszystkich tych znanych s³ów zawartych w Nowym Testamencie.
Nowa religijnoœæ jest praktyk¹, podobnie jak zawsze ni¹ by³a
Wasza religijnoœæ wed³ug Starego Testamentu, gdy¿ w Starym
Testamencie trzeba przecie¿ byæ pos³usznym. W przeciwnym
razie doœwiadczycie prawdziwoœci s³ów: „Pos³uszeñstwo wobec
prawa, albo zastosuje siê przemoc.”
Wymuszone pos³uszeñstwo, pos³uszeñstwo z bezsilnej koniecznoœci – to religijnoœæ tej natury. Jest to wiêc praktyka ¿yciowa, postawa ¿yciowa, któr¹ cz³owiek musi stosowaæ wed³ug
okreœlonych prawide³, od wczesnego rana do póŸnego wieczoru.
Zupe³nie tak samo œciœle, ale w pe³ni zrozumienia i w radosnej,
spontanicznej dobrowolnoœci, jako oczywist¹ postawê ¿yciow¹
prze¿ywaæ nale¿y Nowy Testament. Dopiero wtedy bêdziecie
ponownie i prawdziwie religijni. Tego rodzaju postawa ¿yciowa
musi siê objawiaæ w ka¿dej sekundzie. Jest to postawa ¿yciowa
czwartej Gnozy. Oznacza ona ca³kowite po¿egnanie siê ze star¹
form¹ religijnoœci, do której cz³owiek zosta³ zmuszony wed³ug
tej natury.
Cz³owiek mo¿e oczywiœcie twierdziæ, ¿e wyznaje now¹ formê
religijnoœci, chocia¿ w rzeczywistoœci tak nie jest. Je¿eli zapewniamy o tym, ale tego nie prze¿ywamy, to z wszystkimi naszymi
oœwiadczeniami znajdujemy siê jeszcze ca³kowicie pod jarzmem
prawa starej religijnoœci. Dlatego jest pewne, ¿e ca³a praktyka
dialektyki, wraz z u¿ywaniem i nadu¿ywaniem imienia Chrystusa, znajduje siê jeszcze ca³kowicie w fazie Starego Testamentu, w domu s³u¿by prawu. To nie jest takie proste, byæ wyprowadzonym z domu s³u¿by prawu, i wprowadzonym do domu s³u¿by Mi³oœci Boga, Œwi¹tyni Gnozy. Nie jest wa¿ne to, co siê
mówi, lecz to, co siê czyni. Chodzi o ca³kowity czyn, o czwart¹
Gnozê, Gnozê nowej postawy ¿yciowej.
Jeœli przedstawiamy to w ten sposób, to ka¿dy cz³owiek,
który kieruje swoje kroki ku œcie¿ce, jest z ca³ego serca gotowy
przyj¹æ tê prawdê w jej ogólnym sensie. Wielu da³o temu œwia-

dectwo przez swoje uczniostwo w nowoczesnej Szkole Duchowej. Jednak¿e prawda ta nabra³a obecnie dla wszystkich zupe³nie szczególnego znaczenia i wobec tego musi byæ pozbawiona
swej ogólnoœci i doprowadzona do ca³kowicie indywidualnego
wewnêtrznego przetworzenia. To, co jest prawd¹ ogólnie,
a zatem to, co uczniowie nowoczesnej Szko³y Duchowej wyznaj¹
jako prawdê, i co sobie w zwi¹zku z tym przyswajaj¹, musi
teraz przybraæ praktyczn¹ postaæ w ka¿dym szczególe. Nast¹pi
to wtedy, kiedy wszyscy staniemy siê œwiadomi koniecznoœci
tego, gdy¿: stan œwiadomoœci jest stanem ¿ycia!
Œwiat wszed³ w³aœnie w nowy okres; œciœle mówi¹c, sta³o siê
to – wed³ug chronologii wielkiej piramidy w Gizeh – 20 sierpnia
1953. Tego dnia rozpocz¹³ siê nowy okres, który bêdzie trwa³ do
grudnia 2001 roku. Obejmuje on wiêc okres 48 lat, drug¹
po³owê XX wieku. W ci¹gu tych 48 lat nowoczesna Szko³a
Duchowa rozwinie swoj¹ najwiêksz¹ moc, a grono jej uczniów
przybraæ bêdzie musia³o zupe³nie inny charakter. Wszyscy wiêc
musimy zastanowiæ siê nad tym, czego ten tak krótki okres
czasu wymaga od nas, co takiego w nas umo¿liwi, a co ju¿
umo¿liwi³. Je¿eli wszystkie te sprawy wibruj¹ w Waszej
œwiadomoœci, to od tej chwili bêdziecie mogli przyst¹piæ do
urzeczywistnienia. Stan œwiadomoœci jest stanem ¿ycia!
Kieruj¹ca elektromagnetyczna Gnoza jako prawo Boga
prowadzi dialektyczne wszechobjawienie od okresu do okresu,
aby to, co zagubione, mog³o powróciæ do pierwotnego domu
Ojca, aby uwiêzieni odzyskali wolnoœæ. Okres, w który weszliœmy, a który w zewnêtrznym œwiecie rozpocz¹³ siê 20 sierpnia
1953 roku, i bêdzie trwa³ 48 lat, to okres, w którym bêd¹ mog³y
byæ wykorzystane nowe gnostyczne mo¿liwoœci. Mo¿liwoœci te
uwolnione zosta³y w okresie, który jest ju¿ poza nami. Obecnie
s¹ one do naszej dyspozycji i mo¿na je wykorzystaæ
Okres, w którym mo¿liwoœci te zosta³y uwolnione, trwa³ od
wrzeœnia 1936 r. do sierpnia 1953 r., a wiêc dok³adnie 17 lat.
Przez filozofów piramid zwany by³ on okresem komnaty
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Œwiat wszed³ w³aœnie w nowy okres; œciœle mówi¹c, sta³o siê
to – wed³ug chronologii wielkiej piramidy w Gizeh – 20 sierpnia
1953. Tego dnia rozpocz¹³ siê nowy okres, który bêdzie trwa³ do
grudnia 2001 roku. Obejmuje on wiêc okres 48 lat, drug¹
po³owê XX wieku. W ci¹gu tych 48 lat nowoczesna Szko³a
Duchowa rozwinie swoj¹ najwiêksz¹ moc, a grono jej uczniów
przybraæ bêdzie musia³o zupe³nie inny charakter. Wszyscy wiêc
musimy zastanowiæ siê nad tym, czego ten tak krótki okres
czasu wymaga od nas, co takiego w nas umo¿liwi, a co ju¿
umo¿liwi³. Je¿eli wszystkie te sprawy wibruj¹ w Waszej
œwiadomoœci, to od tej chwili bêdziecie mogli przyst¹piæ do
urzeczywistnienia. Stan œwiadomoœci jest stanem ¿ycia!
Kieruj¹ca elektromagnetyczna Gnoza jako prawo Boga
prowadzi dialektyczne wszechobjawienie od okresu do okresu,
aby to, co zagubione, mog³o powróciæ do pierwotnego domu
Ojca, aby uwiêzieni odzyskali wolnoœæ. Okres, w który weszliœmy, a który w zewnêtrznym œwiecie rozpocz¹³ siê 20 sierpnia
1953 roku, i bêdzie trwa³ 48 lat, to okres, w którym bêd¹ mog³y
byæ wykorzystane nowe gnostyczne mo¿liwoœci. Mo¿liwoœci te
uwolnione zosta³y w okresie, który jest ju¿ poza nami. Obecnie
s¹ one do naszej dyspozycji i mo¿na je wykorzystaæ
Okres, w którym mo¿liwoœci te zosta³y uwolnione, trwa³ od
wrzeœnia 1936 r. do sierpnia 1953 r., a wiêc dok³adnie 17 lat.
Przez filozofów piramid zwany by³ on okresem komnaty
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królewskiej. W ci¹gu tych 17 lat nowoczesna Szko³a Duchowa
przygotowa³a sw¹ pracê i nada³a jej kszta³t. W okresie tym
zasymilowa³a te¿ gnostyczne materia³y budowy, uzbroi³a siê
i rozpoczê³a swoje dzie³o. Dnia 21 czerwca 1953 r. nowe cia³o
Szko³y Duchowej by³o ca³kowicie gotowe, a 20 sierpnia wyst¹pi³o na forum œwiatowym.
W ci¹gu nadchodz¹cych lat wszystko musi zostaæ wykorzystane. Ci, którzy pozostan¹ pod jarzmem prawa, pójd¹ oczywiœcie drog¹, któr¹ to prawo wyznacza, gdy¿ prawo ¿¹da
pos³uszeñstwa. Ci natomiast, którzy wyjd¹ Gnozie naprzeciw,
i zaczn¹ teraz stosowaæ uwolnione si³y i mo¿liwoœci, wejd¹
w proces odnowienia. Nie wolno nam tego przesuwaæ nawet
o 24 godziny. Nie wychodŸcie z za³o¿enia, ¿e rozpoczniecie tê
pracê w nastêpnym tygodniu. Nie, teraz! Od tej chwili ¿yjcie
w aktualnym teraz! Uwolnione mo¿liwoœci mog¹ i musz¹ byæ
zastosowane teraz.
Je¿eli nie uœwiadamiacie sobie jeszcze tych nowych mo¿liwoœci, to znajdujecie siê jeszcze niestety ca³kowicie w Starym Testamencie. Je¿eli jednak uœwiadamiacie je sobie, wówczas nowe
mo¿liwoœci w Was wyjd¹ na œwiat³o dzienne. Wówczas razem
z nami wyjdziecie ze s³u¿ebnego domu starego stanu do œwiêtych sfer nowopowstaj¹cego Braterstwa, gdy¿: stan œwiadomoœci jest stanem ¿ycia! To, co znajduje siê w Was wed³ug
œwiadomoœci, musi siê objawiæ.
Wszystkich Was zapraszamy do tego, byœcie wspólnie z nami
zmienili nowy stan œwiadomoœci w nowy stan ¿ycia. Od tej
chwili nowoczesna Szko³a Duchowa uka¿e siê w zupe³nie innej
postaci.
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Zgodnie z tym, co powiedziano w poprzednich rozdzia³ach,
w minionym okresie uwolnione zosta³y nowe mo¿liwoœci, które
musz¹ byæ w dzisiejszych czasach wykorzystane. Wszystko to
jest oczywiœcie zupe³nie zrozumia³e, poniewa¿ aby czegoœ dokonaæ, najpierw nale¿y przyswoiæ sobie wiedzê z tego zakresu;
musz¹ byæ przy tym równie¿ obecne mo¿liwoœci, a zatem podstawy. Tak wiêc, skoro zosta³o to ju¿ wyjaœnione, nie bêdziecie
mogli wnosiæ przeciwko temu ¿adnych zastrze¿eñ. Bêdziecie
równie¿ wiedzieæ, ¿e niezbêdna jest odpowiednia œwiadomoœæ,
która powinna s³u¿yæ jako pomost pomiêdzy uwolnionymi mo¿liwoœciami a ich zastosowaniem. Przez to potwierdza siê na
nowo, ¿e stan œwiadomoœci jest stanem ¿ycia.
Ponadto mówiliœmy o dwóch polach elektromagnetycznych,
mianowicie o polu zwyk³ej natury i o polu Gnozy. Mówiliœmy
te¿ o dwu testamentach; o ¿yciu pod jarzmem prawa wraz
z wszystkimi tego nastêpstwami, i o ¿yciu w Boskiej Mi³oœci,
o koniecznoœci opuszczenia tego œwiata gniewu i wejœcia do
œwiatowego ³adu Boskiej Mi³oœci.
Kiedy wiêc ogarniemy to wszystko spojrzeniem, powstaje
pytanie: „Jak¹ bezpoœredni¹ praktyczn¹ korzyœæ mo¿emy z tego
odnieœæ w krótkim okresie czasu? Co w aktualnej teraŸniejszoœci z tego mamy?” Szko³a Duchowa mówi: „Stan œwiadomoœci
jest stanem ¿ycia. Je¿eli uœwiadomicie sobie te zupe³nie nowe,
niezwyk³e, uwolnione ju¿ mo¿liwoœci, wówczas opuœcicie ‘dom
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