
Promieniowanie czakramu wawelskiego miało wzmac-
zman.

"‘w rto°chSy krótko przybliżyć sylwetkę Apoloniusza z Tiany

rnisaneae też Apolloniusz), skoro odgrywa on tak kluczową rolę

rozumieniu tajemnic wawelskiego czakramu. Apoloniusz

r˙any urodził się w zamożnej rodzinie w Kapadocji (dzisiejsza

Turcja) według niektórych źródeł około 10 r. n.e., a według in¬

nych około 16 roku. Według legendy, jego narodzinom towarzy¬

szyły istoty anielskie. Jako dziecko, Apoloniusz wyróżniał się fe¬

nomenalną pamięcią oraz niezwykłą urodą. Gdy skończył 14 lat,

posłano go po nauki najpierw do Tarsusu, a potem do Egei

w Grecji. Tu spotkał się z filozofią Pitagorasa. Zaczął szybko sto¬

sować reguły życia głoszone przez pitagorejczyków, życia asce¬
tycznego, podporządkowanego sprawom duchowym i sprawie¬

dliwego. Zrezygnował z jedzenia mięsa i zaczął odżywiać się

wegetariańsko. Nosił ubranie z lnu, chodził boso lub w butach z
kory drzewa. Nie pił wina i nie ścinał włosów. Do kolejnych
stopni wtajemniczenia przygotowywał się, zachowując przez
pięć lat ślub milczenia. Zgodnie ze wskazaniami Pitagorasa zaj¬
mował się przede wszystkim poznawaniem siebie samego.
W myśl zasady, że ten, kto pozna siebie samego, pozna też Ko¬
smos, Apoloniusz odwoływał się, podobnie jak wszyscy pitago-
rejczycy, do matematyki i praw natury. Według niego, dusza
świata jest harmonią, proporcją u podstaw muzyki sfer. Dusze
indywidualne zaś są częścią uniwersalnej duszy świata. Planety

krążąc po orbitach, wydają niesłyszalny

harmonii harmonijny. Stąd wzięło się pojęcie

i inne ciała niebieskie,
za

łapa o
61 dostąpił wtajemniczenia w świątyni Esku-

karze któ
rnec*˙cyny Kapłanami tej świątyni byli le-

stosuiac2vs˙ec˙z˙duchową jednocześnie łączyli z medycyną,
ziedziny w praktyce, do uzdrawiania ludzi. ApO'
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loniusz bardzo szybko zaczął uzyskiwać niewiarygodne
ty w uz rawianiu pacjentów i został okrzyczany cudotwórca.

ig y nie przyjmował żadnych pieniędzy, a kiedy mając 20 lat.
odziedziczył spory majątek, rozdał go prawie
wiając sobie tylko bardzo malutką jego część.

W okresie późniejszym Apoloniusz podejmował liczne pod¬
róże po świecie. Odwiedził rn.in. Azję Mniejszą, Syrię. Rzvm.
gdzie głosił swoje nauki. Poznał też tajemną wiedzę kapłanów
egipskich i babilońskich. Szczególnie znacząca miała być jego
podróż do Indii, gdzie został wtajemniczony w wiedzę Wscho¬
du. Przyjmowali go najwyżsi bramini, traktując na równi z sobą.
W podróży towarzyszył mu jego najwierniejszy uczeń Damis,

którego poznał w mieście Niniwa.
Mistrz z Tiany przestrzegał zazwyczaj ustalonego porządku

dnia. Godziny poranne poświęcał na ćwiczenia religijne oraz
udzielał wskazówek kapłanom i wtajemniczonym, dotyczących

przebiegu świętych misteriów. Po południu szedł do ludzi, uzdra¬

wiał i nauczał w sprawach codziennego życia i etyki. Udzielał

rezulta-

w całości, zosta-

też porad, odpowiadając na pytania zebranych. Trzy razy dzien¬

nie medytował, zwracając się do Słońca albo Pana Świata. Gło¬

sił potrzebę indywidualnego rozwoju duchowego

się z potrzebującymi i okazywać miłosierdzie.

Jako wtajemniczony najwyższej rangi, był zapraszany do róż-

nych świątyń oraz aby głosić nauki dla ludzi poszukujących

prawd duchowych. Przez współczesnych mu kapłanów był trak-

w tajemną wiedzę Mi-

. Kazał dzielić

towany jako najwyższy wtajemniczony

steriów.

Był już za życia uznawany nie tylko za wybitnego mistyka i fi¬

lozofa, ale też za wielkiego wtajemniczonego. Głos. m.m. ist-

, którego można ująć mysią, ale me
nie-nienie Boga najwyższego

można wyrazić nazwą

chęcią traktują Apoloniusza tylko dlatego

Niektórzy teolodzy chrześcijańscy z

, iż niegdyś probowa-

35


