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Badacze Gnozy często stosują określenia w stylu „Gnostycyzm jest religią dualistyczną”, czy jak
stwierdza Hans Jonas „Gnostycyzm stoi w sprzeczności z panteizmem” albo „Gnoza jest tym
albo tamtym”. Jeremy Puma napisał, że najprawdopodobniej pierwsi gnostycy wierzyli w
dosłowne istnienie Archontów. Nie jestem w stanie orzec jak naprawdę było, jednak
stwierdzenia te w swym założeniu są błędne. Gnoza w swoim samym sednie jest
zaprzeczeniem dosłownego pojmowania i jednoznacznych określeń.

Członkowie pierwszych gmin gnostyckich charakteryzowali się tolerancją na skalę niespotykaną
w swoim okresie, ogromną inteligencją emocjonalną i niezwykłą empatią. Materialne spory były
poza zasięgiem ich zainteresowania. To co naprawdę się liczyło, było niewidoczną linią
harmonii i porozumienia udręczonych iskier światła.

Aby przywrócić Logos do życia Badacz Prawdziwej Gnozy musi przejść przez szereg
mentalnych inicjacji, które poszerzą jego horyzont myślowy do nieskończoności, tak aby mógł
nawiązać kontakt z Absolutem. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że Badacz Prawdziwej
Gnozy jest tak naprawdę tożsamy z Chrystusem; a któremu w trwającej Paruzji dane jest
poznanie tajemnic wszechświata.

Oto słowa tajemne, które wypowiedział Zbawca do Judy Tomasza (Bliźniaka):

Bracie Tomaszu, jak długo jeszcze masz czas na tym świecie, to posłuchaj mnie, gdyż objawię
ci to, nad czym rozmyślałeś w swoim sercu. Skoro powiedziano, że jesteś moim bliźniakiem i
moim prawdziwym przyjacielem zastanów się i poznaj kim jesteś i w jaki sposób powstałeś,
albo w jaki sposób powstaniesz. Skoro nazwano cię moim bratem to nie może być tak, abyś
trwał w niewiedzy o sobie samym. I ja wiem, żeś zrozumiał. Już bowiem poznałeś, że ja jestem
poznaniem prawdy. (...) Ten bowiem, który nie poznał siebie, nie poznał niczego. Ten zaś kto
poznał siebie samego, już osiągnął wiedze o głębi wszystkiego. I dlatego jesteś moim bratem,
Tomaszu, zobaczyłeś co ukryte przed ludźmi, to co staje się dla nich przeszkodą, gdyż o tym
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nie wiedzą.[1]

Mentalna Transformacja

Psychologicznie mentalna transformacja jest radykalną kombinacją (lecz nie rekombinacją)
przeciwieństw. Dzięki niej wszystko jest rozumiane w kategoriach: „to jest tym oraz tym”, a nie:
to jest „tym albo tamtym”. Gnoza jest jednocześnie Eliaszem i Duchem Świętym, jest pogańska
i chrześcijańska, jest stara i zmierza ku przyszłości. Jest dosłownym wydarzeniem w
materialnym świecie i jest symbolizmem. Wpływa na nasze wnętrza i jednocześnie na cały
świat.[2]

Badacz Prawdziwej Gnozy na swojej ścieżce musi zaobserwować podstawową właściwość
naszej rzeczywistości: „Jako na górze tako i na dole”. Mikrokosmos jest jednoznaczny z
Makrokosmosem. Nasza indywidualność jest odpowiednikiem totalności. Boga można znaleźć
tylko w swoim wnętrzu i nigdzie indziej.

Cierpienie

Cierpienie ludzkości jest makrokosmosem Pasji Chrystusa, Jego cierpienie jest
mikrokosmosem historii ludzkości. Nasz cel, nasza śmierć i nasze odrodzenie jest
makrokosmosem Chrystusa, jego paradygmatem. Teraz, tak jak Jezus, żyliśmy w etapie
wypełnionym cierpieniem, i kiedy umrzemy będziemy kolektywnie przywróceni.[3]
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Oto ogłaszam wam świętą tajemnicę, nie wszyscy zaśniemy w śmierci, lecz wszyscy
zostaniemy odmienieni.[4]

Nowy czas

Proces zbawienia nie został zakończony. Dzieje się on nieustannie, wiek za wiekiem, czekając
na swoją finalizację. Żyjemy obecnie w niezwykłych czasach, kiedy jest więcej plastyczności, a
umysły są bardziej otwarte na zmiany.[5] Znajdujemy się w specyficznym momencie kiedy
możemy dokonać przemiany i dostąpić zbawienia. Kosmiczna Medytacja (rozumiana jako
analizowanie swojego wnętrza) pozwoli nam osiągnąć cel istnienia wszechświata, który jest
trwającym miliardy lat procesem odnajdywania samego siebie. W nieświadomym
wszechświecie powstaliśmy jako istoty świadome, by badać nasze wnętrze, aby wszechświat
za naszą pomocą mógł poznać samego siebie. Jest to święta tajemnica, która musi teraz
zostać ujawniona.

Starożytny Gnostycki Znak Krzyża

Z palcami w stylu bizantyjskim:

dotknij czoła: Nous (Umysł)
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dotknij splot słoneczny: Christos (Chrystus)

dotknij ramienia: Pistis (Wiara)

dotknij ramienia: Sophia (Mądrość)

dotknij serca: Amen
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