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Prefață



Învățătura  Eticii  Vii  sau  Agni  Yoga
reprezintă  următoarea  parte  de  cunoștințe
transmise  omenirii  de  către  Învățătorii
Shambalei  în  pragul  celui  de-al  treilea
mileniu.  Aceste  cunoștințe  au  drept  scop
ajutorarea  omenirii  întru  depășirea  etapelor
dificile în noua Epocă de Foc și sunt calculate
pe o perioadă de asimilare de peste 2000 de
ani.  Seria  dată  de  cărți  este  rezultatul
colaborării  Marelui  Învățător  Moria  și  a
discipolei  Sale,  Elena  Ivanovna  Roerich.
Această lucrare este scrisă în stilul scripturilor
sacre  –  mantram,  unde  sunt  coordonate
culoarea, sunetul (fiecare sunet are culoarea
sa) și ritmul, de aceea uneori s-ar părea că se
face abstracție și de unele reguli lingvistice.
Fiind  expusă  în  ritmul  Focului,  ea  dă
posibilitate rațiunii să se mențină la înălțimea
necesară  inspirațiilor  intuitive,  iar  structura
spiralată și  multinivelară  a  textului  ajută  la
asimilarea mai subtilă a materialului dat. Agni
Yoga este predestinată acelor  puțini oameni
care-și  doresc  să  meargă  pe  căile  înălțării
spiritului,  dar  și  celorlalți  ea  va  fi  utilă,
întrucât  fiecare va găsi pentru sine  un punct
de aplicare pentru  creșterea și  desăvârșirea
conștiinței. 
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În Noua Lume e prima Mea veste.

    Tu, care ai dat Ashram-ul1,
    Tu, care ai dat două vieţi – 
                              vestiți.
    Făurari și luptași, durificați treptele.
    Cititorule, dacă nu asimilez – aşteaptă, 
           apoi recitește.
    Predestinarea nu-i întâmplătoare, și foile 
cad 
           la timp,
    Dar iarna e doar vestitoarea primăverii.
    Totul e deschis, totul e accesibil.
    Eu vă voi încheia cu scutul – munciţi.
                               Am spus.

Londra. Martie 24, 1920

                  Eu sunt binele tău.

1 Semnificațiile  cuvintelor de proveniență sanscrită și ale
altor  termeni  sunt  indicate  în  vocabularul  de la sfârșitul
cărții (n.tr.).
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                  Eu sunt zâmbetul tău.
                  Eu sunt bucuria ta.
                  Eu sunt pacea ta.
                  Eu sunt tăria ta.
                  Eu sunt curajul tău.
                  Eu sunt cunoașterea ta.
 
Piatra nestemată, unică, prin bunătate în 
viață
      păstrați-o.
AUM TAT SAT, AUM.
Eu sunt voi, voi – Eu – particule 
ale Eului Divin.
Luptașii Mei! Vuiește viața – fiți prudenți!
Pericol! – sufletul un freamăt aude.
Greu i-i lumii – grăbiți-vă să vă salvați.
Viața nutrește sufletul.
Afirmarea Eului curat.
Lucrează pentru viață și conștiința purității.
Lăsați toate prejudecățile – gândiți liber.
Nu plecați de la viață, conduceți-vă pe calea
      supremă.

Un Templu tuturor. Tuturor Unic.
Lăcașul Domnului e populat de lumi, și 
peste tot e  
      Sfântul Duh.

6



1921

New York. Ianuarie 1
A vieții fericire găsește-o în creaţie, şi ochii
      îndreaptă-i în pustietate.
Spre Hristos cu dragoste râvnind, lui Hristos
      bucurie îi duc.

Gândiţi-vă la marele dar al iubirii către 
Unicul 
      Dumnezeu şi fiţi apți să 
dezvoltaţi marele dar 
      al prevederii în viitoarea Unitate 
      a omenirii.

Unica salvare e avântarea 
spiritului spre lumina
      Adevărului. 
Marele dar al dragostei trăieşte în viziunea 
unică,  
      dată sufletelor curajoase. 

Arta pură e mesajul veridic al manifestării 
      Spiritului luminos.  
Prin artă aveţi lumină.    

Ianuarie 2
Cine se chinuie cu întrebări pământești – 
răspuns 
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      despre Ceresc nu va primi.
Soarta poate respinge lovitura de la voi, 
dacă 
      veți ajuta manifestărilor lui Hristos, 
      care S-a dedat pentru Adevăr.

Ianuarie 12
Prietenii Mei! Fericire e să slujești salvării 
      sufletului omenesc.
Lăsaţi toate prejudecăţile şi, folosind 
      vigoarea, spiritual ajutaţi oamenii.
Îndreptaţi urâtul spre frumos.                
Cum copacul îşi reînnoieşte frunza, 
aşa oamenii 
      prosperă pe calea buneții.
              

Ianuarie 14
Spre bine îndreptați prietenii voștri.
Nu ascundeți mesajele Noastre.
Cu inima urmăriți sugestia Noastră.
Munciți, și veți cunoaște lumina.
Eu o să vă indic calea – semnul Nostru cu 
inima 
      îl veți înțelege.
Să știți, Învățătorii o să vă destăinuie o liră, 
unei 
      minuni asemenea, puterea ei vă va 
înzestra 
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      cu darul prinderii oamenilor2.
Înțelegeți voi Harul Divin trimis.
Întru fericirea unică curg zilele voastre.
Loialitatea – destinul celor, care vor să 
meargă 
      pe fericita cale a ascensiunii.
Cine exact respectă cerințele Noastre, 
      auzul își va alătura de armonia 
fenomenelor.
Fericire aducându-vă, sperăm la năzuința 
voastră 
      către bunătate.
Adevărul e cu voi, fiți apți să-i deschideți 
calea.
Precum cerul e nemărginit, la fel e și forța 
voastră 
      de mare.

Februarie 1
A Mea suflare – spre frumusețe cutezare.
Darul, apărut prin sacrificiile amărârii, 
      o să vă înalțe către norocul fericit în 
căutări.
Depărtați-vă de viața moartă.
Iubiți viața în strălucirea sufletelor încadrate
în   

2 Analogie cu textul biblic „veniţi după Mine şi vă voi face
pescari de oameni” (Matei 4:19), (n.tr.).
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      lucoarea Divină.
Întăriți-vă în creșterea puterii spiritului 
vostru.
Fiți capabili mereu să păstrați în minte 
Porțile 
      destăinuite de Noi.
Suflarea pură a Harului Nostru vă dă 
      hrană vie pentru manifestările vieţii.     
Dansul furiei în fața Templului să 
încetinească.

Focul curajului va lumina casa voastră.
Aceluia vom trimite lumină, care zâmbeşte 
      întunericului.
Deja răsare spiritul vostru – frigul nu va 
strânge 
      inima arzândă.

A Existenței Mână Dreaptă s-a afirmat şi a 
înălțat 
      lumina dimineții.

Februarie 4
De ce să mergi pe calea tăcerii?
În viață bea izvorul de sunete și culori – 
creierul
      se întărește.
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Februarie 6
Nu trebuie să cutezați în viaţa obișnuită – 
      mai simpli fiţi.
Prietenii Mei, preocupațiile personale nu 
trebuie 
      să vă coloreze aura.

 Februarie 20 
‒ Ferește-te, Înflăcăratule!
Nu bloca porțile Cerului!
Fericite vieți am creat în conștiința 
Spiritului.
Nu depreciați semnificația a ceea, ce nu 
      cunoașteți!
Semnul, vouă dat, ocrotiți-l.
Trebuie să așteptați trezirea unei noi 
      conștiințe spirituale.
Consider necesare și inevitabile 
ascensiunea 
      și decăderea puterii.
Al Înțelepciunii glas va deschide ușile 
      Necunoscutului.
 
Iubiți-vă unul pe altul – îngrozitoare e 
dezbinarea.
Scump plătim pentru ușurătate și vorba 
lipsită de 
      rost.
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Februarie 22
‒ De ce, Înflăcăratule, Chipul Ți-l întorci?
‒ Privirea Mea durere îți provoacă.
Aripilor tale încă nu le este liber.
Nu-ţi înăspri spiritul, înţelege prezența 
      Marelui în mic.
Cunoașterea nu vine curând, dacă spiritul 
se 
      neliniștește. 
Noi vă dăm căile.

Nu deschideţi cărţi întâmplătoare.
Şi, vizitând mulțimile, cu grijă purtați făclia, 
      dată vouă.

Februarie 24 
Rugăciunea drumului 

spre sacrul și prețiosul Lăcaș
Domnul spiritului meu, nu părăsi pelerinul!
Guru nu se grăbește să mă adăpostească 
pe timp 
      de furtună groaznică.
Durerea va ajunge la adâncurile inimii,
Și vălul vijeliei va ascunde lumina Chipului 
Tău.
Cu Tine nu mi-e frică de neștiința mea,
Fantomele nu-și arată chipul.
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Călăuzește-mi, Binecuvântatule, calea.
Atinge ochii mei, ca să văd Porțile Tale.

Martie 1
Fiica lumii poate destinul greu înlătura.
Vine Noua Lume. Sacrificiile aduse – 
      treapta ascensiunii.
Creșterii îi va ajuta încrederea, dacă spiritul 
e 
      deschis pentru a percepe.
Și dacă aveți înțelepciune, pentru ce vă 
trebuie 
      măști? 

Prietenii Mei, treceţi mai repede primele 
trepte 
      și, curați, înălțați-vă întru slava patriei; 
și 
      dacă Eu vă propun aur, monede, 
      flori şi pietre – feriți-vă.

Manifestând lancea vieţii, cu zâmbet 
inspirăm 
      al soarelui eter tămăduitor.
Ia lancea la răsărit de soare.
Şi îndreaptă caii dimineţii spre arşiţa amiezii
vieţii.
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Şi crinii vor crește pe pietre.
Şi chilia deschide-o primei raze.
Şi păsările vor cânta slavă muncii.

Învăţaţi prin semnele vieţii 
      Preaînţelepciunea Creatorului.

Martie 2
Realizatorii misiunii benevole scot 
      grima de pe chipul pământesc, văzând 
sensul 
      vieții parcurse.
Întăriți conștiința prezenței Noastre în 
      viața voastră.
Și acea putere chemați-o în activitățile 
voastre.
Bucurați-vă, cei care ați înțeles!
Trăiți în plinătatea vieții și experimentați.
În caz de nedumerire Noi vom explica în 
viață, 
      dar ascultați.
Vom manifesta minuni în viața voastră, dar 
      observați-le.
Considerați inima judecătorul principal și 
credința    
      ‒ putere.
Mulțumiți-vă cu indicațiile exacte șoptite 
      spiritului vostru.
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Drum fericit ați îndreptat spre Mine prieteni.
Trebuie să-i învățați pe alții năzuința în 
      Lumea Mea – Lumea Înțelegerii 
Spirituale.

Martie 31
Adevăratele temple trebuie create pe 
pământuri 
      fericite și curate, în a voastră viață.
Insistent deschideți Porțile inimilor ce sunt 
în   
      căutare.
Eu ştiu, când trebuie deschise Noile Porţi.

Aprilie 8
Învățați a studia manifestările superioare, 
      utile omenirii.
Chipul omului de energia omenirii se 
creează.

Mai 7
Pe calea învăţăturii, consider, Lumina va 
pogorî 
      peste voi.
A învăța și a iubi – manifestarea milei 
Domnului.
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Mai 8
Gândește mai simplu, mergi pe drumul 
apropiat, 
      dar înalță-te prin credința în spiritele 
Binelui, și 
      nu vei greși.
Vă vin în ajutor – chiar sunteți orbi?
Iubește conștiința curată a puterii, și prin 
aceasta 
      vei învinge.

Mai 10
Greu e drumul spre ţara credinţei.
Îndreptați mintea spre bucuria creaţiei.
Pentru avântarea spiritului trebuie alungate 
      gândurile inutile şi gata să fii de a primi 
      valurile vibraţiilor, trimise de Noi. 
  

 Mai 14 
Gândurile curate creează la cei cu spirit 
puternic  
      esența fenomenelor vieții. 

Mai 19
Rugăciunea curată ajunge ‒
La poalele lui Hristos ea înfloreşte în argint.
Cu o flacără pură, albastră arde Cuvântul 
      chemător.
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Şi strălucește Cupa Înălţării.
Doamne, seacă lacrimile noastre şi priveşte 
flacăra 
      inimii noastre.
„Eu prin flacără voi usca lacrimile voastre şi 
      voi înălţa templul inimii voastre.”
Scoateți hainele vetrei: Stăpânitorul3 vine, 
      comoara cupei El a transformat-o, și 
vasul 
      El îl întoarce aprins.
Flacără, afirmă-te în dubla semnificație! 
Afirmă-te 
      în dublu limb de foc! 
Ale bucuriei lacrimi ‒ vinul Domnului ‒ 
strălucesc 
      cu foc pur.
Inimă, varsă vinul lacrimilor, dar nu seca, 
      inima mea!
Cu ce voi umple cupa, Stăpânitorule!

Mai 22
Iubiți manifestările armoniei.
3 În volumul dat, cuvintele „Stăpânitor”,  „Suveran Divin”,
„Învățător  Divin”,  „Învățător  Suprem”  se  referă  la
Învățătorul familiei Roerich – Mahatma Moria, care din anul
1936 a luat asupra Sa responsabilitatea pentru Pământ ca
Stăpânitor al Shambalei. Pentru cititor, aceste cuvinte (aici
și  în  continuare)  se vor  referi  la  acel  Învățător  Spiritual
care îi este aproape și pe care l-a ales drept Conducător
Spiritual al său (n.tr.).
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Mai 26
Eu semnul fericit Gupta am trimis.
Cuvântul Meu – aramă strălucitoare.
Așază-te – la urechea sensibilă gura va 
spune.

Mai 27
Eu sunt a nisipului arșiță.
Eu sunt a inimii flacără.
Eu sunt valul înghițitor.
Eu sunt pământul renăscut.
Bucură-te, umple-te de iluminare.

Roagă-te lui Hristos, reușește să găsești 
bucuria 
      adresării către Creator.
Învață și deschide Porțile cunoașterii și 
      consolidează-te în înțelegerea Planului 
Divin.
Gândul curat la Noi auzul prinde.

Mai 29
Veţi afla multe, şi pe drumul curat puteți 
      merge, dar să vă fie frică de furie şi de 
îndoieli.
Dacă învingeți – o să vă iluminați.       
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Dacă cedați – va întuneca vârtejul sufletul 
vostru.
Perfecţionaţi-vă, prieteni, neobosit.
Împotriva vocii spiritului nu mergeți, dar 
închideți 
      urechea la glasul lumii.
Cutezați – Eu sunt cu voi.

Învăţaţi-i pe alţii prin faptele manifestate, 
dar nu 
      trebuie să învinuiți străinii de fapte  
      ignorante.
Tenebri sunt mulți – trebuie de iertat.
La ei spiritul e abia conturat.

Nimic nu vă va speria, şi Porţile 
      prestabilite vă aşteaptă.     
Goneşte lipsa de voință – Eu curajoșilor sunt
scut.

Iunie 2
Eu vă învăț înțelepciunea Mea.
Eu nu sunt podul Promițător, dar lumina 
      Chemătoare!
Eu vă învăț dragostea.
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Iunie 4
Ucenicii4 trebuie fericirea s-o afle 
      în Dragostea lui Hristos.

Iunie 7
Dragostea poate crea lumi.
La Domnul Meu egale sunt înțelepciunea și 
      iubirea.

Iunie 9
Apa nu va stinge focul, dar va purifica 
lumea.
Șuvoaiele de sânge nu pot fi spălate.
Cu noi urgii răul lumii va fi învins.
Eu vă învăț fericirea, Eu voi da calea luptei 
cu 
      târgoviștea lumii.
Oamenii au ajuns într-un impas, dar 
fulgerele 
      le vor lumina calea, şi tunetul îi va trezi 
pe cei 
      adormiți.
Munţii s-au prăbuşit, lacurile au secat, ploile
      au năruit orașele.

4 Pentru a face o traducere cât mai fidelă textului original
am păstrat echivalentul cuvântului rus „ученик” folosit în
literatura religioasă română (n.tr.). 
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Și-a arătat chipul foamea, dar tace spiritul 
      omenesc.
Mergeți, învățați, întindeți o mână de ajutor.

Iunie 13
Fericirea căutați ‒ spiritul înălțați.
Încrederea în sine și căutările adevărului 
formează 
      armonia.

Iunie 15
Eu v-am dat fericirea iubirii către patria 
lumii.
Veți afla dragostea către omenire.
Consider ‒ v-am dus spre a Spiritului 
bucurie 
      cerească.
Nu vă depărtaţi de calea ascensiunii.
Cu prețul bucuriei – purificaţi calea.
Reușiți, fiind ucenici, să rezistați împotriva 
iritării.
Ucenicul Meu e dator să aibă ochi bun.
Trebuie prin sticla dublă de privit la tot ce e 
bun 
      şi de zece ori de micșorat semnele 
      imperfecţiunii, altfel rămâneți cum ați 
fost.
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Iunie 17
Iubiți-vă unul pe altul.
Eu o să vă trimit gânduri curate.
Voi întări dorința voastră de perfecționare.
Iubesc pe cei nedrepți în viață să-i vindec 
prin 
      iubire.
Ramakrishna spune: „Iubește, celelalte 
      se vor alătura.”

Eu iubesc să învăț fenomenele, ce arată 
      complexitatea vieții.

Iunie 21
Eu stau la straja fericirii voastre.
Eu dau puterea întunericului celor care l-au 
învins.
Oamenii nu simt fericirea lor.
Vestitorul înflăcărat v-a adus sabia 
curajului.
Pricepeți semnele date şi înţelegeţi calea 
voastră.
Trebuie de mers pe propria cale.
Mergeți pe propria cale.

Iunie 22
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Adunând inimile înflăcărate, veți aduce un 
dar  
      Nouă.
Puterea armoniei triumful va vesti prin 
      spiritul curat.
A învăța zâmbind, a crea triumfând, 
urechea 
      cântecului deschizând.

Sângele inimii prin iubire curată voi păstra.
Stăpânire de sine trimite, Stăpânitorule.

Iunie 23
Ucenicii nu trebuie să judece nechibzuit.
Eu iubesc fenomenele aprinderii spiritului, 
      călește-te.
Spiritul vibrează, aurora boreală joacă, 
      natura trăiește, Domnul manifestă 
      Milostenie.
Consider – puternic scutului voi da să 
flăcăreze 
      deasupra voastră.

Mai puţin citeşte, dar cugetă.

Iunie 25
Iubiți-Mă – puterea voastră crește prin 
iubire.
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Scutul Meu e dragostea.
Zâmbetul Meu vă va lumina.
Prețuiți semnele Comunicării Sfinte.

Iunie 26
Cultura spirituală se făurește de Noi și de 
voi.
Se va întări Adevărul Lumii.
Lumina va străpunge întunericul ‒ 
mărturisesc.
Lumea Spirituală are deschise Porțile.

Iunie 27
La Noi putere există de a construi și de a 
distruge 
      obstacolele.
Gândul e fulger.

Iunie 28
Păziți-vă de a uita să chemați Învăţătorul.
Starea sănătăţii manifestă preponderență 
asupra 
      Eternului.
Cultivarea supărării – o grădină rea.

Putința de a învinge arată puterea spiritului.

Iunie 29
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Eu auzul vă voi înfrumuseța cu cântecul 
      Adevărului.
Lucrați – fără a manifesta nemulțumire.
Eu v-am dat căile spiritului.
Eu iubesc să vă fiu Învățător în 
căutările spiritului.
O altă lume în zilele Mele trebuie în zilele 
voastre 
      bucurie să aprindă.

Iulie 1
Dragostea înalță temple.
Dragoste manifestată în spirit voi trimite 
vouă.
 

Iulie 2
Reușiți să vă apropiați cu inima curată de 
      Înălțimile Noastre.
Raza Noastră va coborî peste voi în 
afirmarea 
      vieții voastre de zi cu zi.
Voi aduceți piatra pentru 
      Templul Meu neterminat.
Învățați pe alții Cuvântul Meu, și 
Înțelepciunea 
      va înflori, și Noul Templu se va înălța.
Nu gândiți, magician Eu nu sunt, dar înalț 
      pe scara minunată, în vise doar arătată.
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Adiind cu mireasma din munții Tibetului, 
      Noi ducem vestea către omenire despre
      noua religie a Spiritului Curat.
Ea vine – și voi, adunați pentru răspândirea 
      cunoștințelor, duceți piatra prețioasă.
V-a fost arătată minunea creării armoniei 
vieții, 
      ea o nouă poruncă va da lumii.

Ingenioși fiți – se pierde mult timp.
Puteți rolul prinzătorului înțelege.
A ghici sensul cuvintelor Mele – un exercițiu 
bun 
      pentru prinzători de a înțelege 
      Indicațiile Mele. 

Iulie 4
Minunea razei frumuseții în împodobirea 
vieţii 
      va înălţa omenirea.
Poartă-ţi luminarul5.
Luminează podoabele Templului Meu.
Învaţă-i pe oameni fericirea frumuseţii.
Învaţă-i fericirea cunoaşterii.
Învaţă-i fericirea iubirii.
5 1) (aici) termenul e folosit în sens figurat, denotând inima
omenească ce poartă în sine Lumina Spiritului;
2) candelă, lampadă;
3) (tehn.) corp de iluminat (n.tr.).
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Învaţă-i fericirea întregirii cu Dumnezeu.
Eu voi da mercurul vigorii şi mobilității.
Mergeţi, fără îndoieli, fără întoarcere, 
      fără a manifesta frică.

Iulie 6
Mai ușor mergi, bucură-te mai mult, mergeți
pe 
      drumul înălțimilor.

Iulie 7
Prietenii Mei, zâmbetul Meu vă veghează.
Spiritul se îngrijorează, dar fiţi înţelepţi.
Cea mai bună cunoaştere e inima.

Iulie 10
Ucenicul Meu, chemat de trei ori, du 
      Cuvântul Meu în creațiile fericite 
      întru bucuria inimilor lumii.
Prinzătorule, mergi victorios.

Iulie 11
Minunile se întâmplă în viaţă prin 
dragoste şi 
      avânt.
Trezim energia voastră spre noi gânduri, 
      necesare pentru realizarea şi acțiunea 
      gândului în viaţă.
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Vă trebuie mijloace de creare a noii vieți. 
Trimitem 
      gânduri, acutizați-le, fără a încălca 
karma.

Iulie 12
Prinzătorule, spiritul ți-e ferm, manifestă 
      simțămintele tale – și vei învinge 
întunericul.
Cred, că o să vă apară putere patriei să 
ajutați în 
      bucuria Înțelegerii Spiritului.
Patria va primi darul inimii lui М∴ 6

Ucenici, duceți dragoste și cunoștințe.
Putere zâmbetul poartă.

Iulie 15
Păzește-te de vibraţii otrăvitoare, aspiră 
spre viitor 
      şi nu cădea sub influența prezentului.
Urmați deciziile simple, până când veți urca 
      pe munte.   
                   
Puterea viziunilor necesită condiții bune 
printre 
      prană.

6 Mahatma Moria (n.tr.).
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Faptele lui Hristos decurgeau printre natură,
      mult nu rămânea în oraş.

Iulie 17
Eu vă învăț complexitatea învățăturii simple
a lui 
      Ramakrishna.
Noi toți împreună făurim Voința Creatorului.

Puterea voastră crește prin prană.

Iulie 18
Avem atât de mult uimitor să vă arătăm –
      manifestările înălțării fericite pe munții  
      Tibetului. 
Chibzuiți și aspirați, transformând castelele 
      din nori în tăriile realizării.
Odihnește-te cu spiritul, nu te istovi cu cărţi,
şi 
      luminosul curent al dragostei se va 
avânta, 
      manifestând minunile florilor lui M∴

Eu v-am învățat cunoașterea fericită, ce 
tăinuieşte 
      învăţătura Tibetului. 
Prieteni, priviţi înainte, uitaţi trecutul.
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Gândiţi-vă la viitoarea făurire şi voi veni 
pentru 
      povață.
Ajută oamenii prin învăţătura spiritului şi 
privește 
      înainte.

Iulie 23
Menține-i pe alții în ideea lui M∴

Iulie 24
Luptătorii Mei, curajos mergeţi.
Creşterea spiritului are nevoie de impuls.
Să reușească poate oricine.
Spiritul chemat nu se va întoarce.

Iulie 31
Bine luptați – victoria e a voastră, de grăbit 
      nu trebuie, chiar și pentru a forja fierul 
trebuie 
      timp.
Fierul se călește în apă rece, pentru a luci 
      în flacără.

August 1
Învăţaţi-vă să rafinați auzul prin liniște, 
      avântând spiritul către Atotputernicul,   
      Minunatul Ochi al Universului.
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Prieteni, Noi avem pregătite răspunsurile, 
dar 
      permiteți să decurgă râul Karmei – 
barajul 
      adesea amenință cu inundaţie.

Tinde spre împăcarea cu spiritul.
Cu gând curat făurește armonia spiritului, 
      pentru ca Binecuvântatul să poată 
pătrunde.  
      Pătrunde lumina prin aură – păstreaz-o.

August 5
Cârtița își face vizuină.
Vulturul zboară mai sus de munți.
Cârtiței îi e cald în vizuină.
Vulturului îi e frig înainte de răsărit.
Dar zburați până la fericire, dragii Mei.

August 6
Muncind, nu observi pericolele.
Permiteţi a crește inimii voastre şi 
deschideţi ochii 
      voștri.

August 8
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Munca – garanția prosperării. Fiecărui din 
voi 
      i se cuvine să depășească spinii 
pământești,  
      manifestați puterea spiritului, apropiați-
vă.
Deschideți inima prin bunăvoință.
Îi place Învățătorului orice căutare curată, 
      manifestată întru Cunoașterea 
Supremă.
Spiritul Rațiunii povățuiește celor 
      care caută Adevărul.
E suficient să cunoști calea Înțelegerii 
Spiritului, 
      restul se va alătura.

August 9
Eu pun la încercare diferite suflete.
Spiritul Meu – scut vouă.

August 11
Îndreptați forțele spre luminarea poporului.
Iubiți-Mă – fericirea va veni ca zorii 
dimineții.

Voi înfrânge răufăcătorii.
Prudent înălțați comoara Templului pe 
      Muntele lui Moria.
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Învățătorul vă trimite binecuvântare.
Învățați a Mă înțelege.
Pașnici fiți în credință. Voi ajuta căutătorii.

                August 12
Ciocănitoarea înțelept găurește copacul. 
      Consider – luați exemplu.
Scutul Meu vă va ocroti, dragii Mei.

August 17
Fericirea la voi vine prin scutul lui M∴
Fii harpa eoliană pentru suflurile lui M∴
Prin dragoste vei veni la Mine.
Eu spiritului a cedrului tărie voi da.

August 19
Fii capabil de a iubi, dacă ești în ascensiune.
Doar apoi veţi înţelege, cât de blând şi 
iubitor
      Mă strădui să vă accelerez calea 
      în sfera de activitate dată vouă.
 

August 20
Vă voi înzestra cu puterea de a da bucurie 
      oamenilor.
Vă voi înzestra cu puterea de a învăța 
oamenii 
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      mintea spre Dumnezeu să și-o îndrepte.
Învățați-i despre manifestările lui M∴
Învățați-i, Eu voi ajuta.
 
Armonia voastră dă cele mai bune urmări, 
      apreciate de Noi.
Pentru sarcinile importante Noi unim 
      oamenii armonioși ‒ bateria lor e 
deosebit de  
      puternică.

August 27
Gândiţi-vă la manifestarea sentimentului de
      dragoste faţă de Mine.
Pentru activitatea Mea nu trebuie lipsă de 
hotărâre 
      ‒ ce-i trimis de Mine, ia imediat.

August 31
Prietenii nu evita, poți lumina cu 
      Numele Meu oamenii obscuri.
Fiți mai curajoși, fiți ucenicii lui M∴
Învățați oamenii dragostea către lumea 
spirituală.
Semănați înțelepciunea, trimisă vouă.

Septembrie 1
Ceaţa curând va dispărea, zâmbetul 
soarelui 
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      va lumina calea voastră.
Învață-i cuvintele Mele – voi trimite 
ascultători.
Cei care primesc trebuie să dea.
Să ştiţi – conduc pe calea 
scurtă spre cunoaştere, 
      muncă şi fericire.

Pe alături trec, dar nu Mă observă.

Septembrie 3
Duhul lui Hristos adie prin deșerturile vieții.
Asemenea izvorului răzbate printre tăriile 
stâncilor.
Lucește cu miriadele Căii Lactee și se înalță 
      în tulpina fiecărei flori.

Septembrie 4
Luminosului Templu trepte construim,
Stânci lui Hristos aducem.
Stabilește, Stăpânitorule, Pristolul Tău în 
grădina  
      noastră.
Sunt mari stâncile pentru grădină, sunt 
grele 
      treptele pentru flori și tulpini.
Pe nor El de noi se apropie.
El pe iarbă cu noi se așază.
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Fericit sunt, Învățătorule, grădina mea să-Ți 
dau.
Nu pleca, vădit Stăpânitor!
Nu părăsi Tu grădina noastră!
Cu stele calea Ta e împodobită.
Și după ele voi găsi urma Ta,
După Tine voi merge, Învățătorul Meu!
Dacă soarele pământesc va șterge semnele 
      aștrilor Tăi,
Voi chema vijelii şi valuri, să acopere 
soarele 
      pământesc!
Ce rost în el, dacă a șters semnele aștrilor 
Tăi?

Octombrie 1
Iubesc Eu zâmbetul sincer către destinul ce 
vine.
Voi da Eu putere de binefacere nu cu bani, 
      dar în spirit.
Soarta voastră e teribilă, dar mare e 
adâncul 
      fericirii voastre în viitoarea victorie a 
spiritului.
Izgoniți furia – veți ușura calea spre Noi.

Octombrie 3
Nu furia creează, dar avântul fierbinte.
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Fiţi fermi; distruge sănătatea iluzia voastră, 
      dar de Mă credeţi pe Mine, să ştiţi că 
      înconjuraţi sunteţi de grija şi ocrotirea 
lui М∴
Nu pierdeți prezența spiritului, adesea deja 
      prin apele vieții aţi trecut.

Octombrie 5
Nu trebuie să vă îngrijorați, îndată ce 
Învățătorul 
      spune ceva neplăcut: ucenicul se 
bucură 
      de fiecare veste.
Gândește-te la conducerea spirituală a unui 
singur 
      Învățător.

Spiritul vostru s-a avântat – la Porți vă voi 
primi, 
      mâinile voastre cu suflarea voi încălzi și 
voi 
      conduce pe drumul înălțimilor în 
Templu.
Iubiți-Mă, și veți dubla puterea.
Spiritul vostru îndepărtează corpul 
de pământ.
Trebuie printr-un șir de învățături curate să 
vă 
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      bucurați de ascensiune.

Octombrie 9
Nu-i dragoste mai înaltă ca Dragostea.

Octombrie 10
Întâmplător nimic nu poate fi.
Puterea Mea e cu voi.

Octombrie 11
Înfățișarea Noi schimbăm.
Puterea vei obține-o prin credinţă.  

Octombrie 12
М∴ e zâmbetul vostru, și binele vostru, și 
tăria, 
      și cunoașterea.

Octombrie 13
Ce-i accesibil organismului vostru – totul 
primiți. 
Chiar şi semnele de înaltă încredere – 
săgeţile 
      Noastre.
În luptă nu întotdeauna săgeţile ajung.

Latura spirituală întotdeauna suferă, când 
avem 
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      prea multe lucruri.
Reușește să amplifici săgeţile.
Mergând spre înalturi – mergi pe drumul 
      devotamentului şi dragostei.  

Octombrie 15
Iubiți Învățătorul spiritual.
Destinul tău – să duci lumina nestinsă 
inimilor 
      aprinse.
Consideră o fericire să lupți pentru Cauza 
Mea.
A distruge e ușor, tu înțelept construiește.
Putința de-a ajuta e fericire.

Octombrie 18
Să reușești a transmite manifestarea fericirii
– 
      un chip fără condamnare. 

Octombrie 21
Eu vă învăț a cunoaște oamenii.

Fiecare cuvânt al Meu și indicație scurtă în 
viață au 
      importanță.

Octombrie 22
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Eu năravului vostru zâmbesc, dar vă laud 
pentru 
      devotamentul faţă de Mine.
Apreciez atitudinea voastră iubitoare printre
      furtuna vieţii.  

Octombrie 24
Manifestarea curată a liniștii spiritului e 
pusă la 
      încercare de mărunțișurile vieții.
Consolarea blândă vi se dă vouă în 
conștiința  
      fericirii ocrotirii Noastre pe căile binelui.

Sufletul străin să-l înțelegeți, manifestați 
munca, 
      manifestați înțelegerea scutului Meu.
Spuneți – multe minuni sunt în lume, dar 
avântul 
      curat și înflăcărat aduce victorie.

Octombrie 25
Nepregătirea nu e crimă.
Iubeşte nefericiţii, ai milă de sufletele mici.

Octombrie 26
Dat este un Conducător fericit și bun 
fiecăruia.
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Fii apt să te adresezi cu toată puterea 
spiritului 
      doar Lui, altfel ușa va rămâne deschisă 
și 
      curenții se vor amesteca.
Chemați Bunul Conducător nu prin 
întrebare, dar 
      prin afirmare.
Dacă Eu voi trimite o veste prin 
Conducătorul 
      vostru – curentul va fi direct.
Nu-i ascultați pe cei, care vin în timpul 
indiferenței 
      voastre.
Fereastra, în întuneric deschisă, aduce 
glasurile 
      nopții, dar chemarea dragostei va aduce
      răspunsul Iubitului.
Iubiți-i pe cei care v-au ales.
Conștientizați legătura cu Conducătorul, și 
nimic 
      imperfect nu va pătrunde.
 
Iubiți și ascultați și răpuneți tot răul.
Bunăvestire trimit.

Octombrie 27
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Zâmbeşte, când poţi da celor, cu care te-ai 
întâlnit 
      înainte.
Fericirea va veni, când se vor termina 
datoriile 
      vechi.

Ascute săgeţile.
De nu iubești simbolul săgeţii, atunci alege 
      simbolul mesagerului porumbel.
Săgeata nu-i gând, dar energie.
Ca în electricitate, trebuie s-o concentrezi 
pe vârf.
Cea mai ușoară e experienţa imaginării 
obiectului 
      trimis.
Poţi lua imaginea scânteii electrice.
Energia făurește dorinţa de creaţie în cei, 
cărora 
      le-o trimiţi.

Toate în lume sunt umbrele lui Dumnezeu, 
şi în 
      petele de lumină joacă energia Divină.
Să vă fie lumină! 

Octombrie 28
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Revolta spiritului distruge zăvoarele 
temniței.

Consider – puteți învăța a citi cartea 
înțelepciunii, 
      revărsată în fenomenele vieții.
Minunea participării Noastre în fenomenele 
vieții 
      n-o să vă ocolească.
Condamnă pagubele numărate ale spiritului
și 
      manifestă ascensiune în senzația 
libertății 
      spiritului.
Întărește-te în conștiința fericirii vieții, și 
firul 
      drumului nu se va întrerupe.
 
Imnuri Creatorului nu doar în templu se 
înalță, dar 
      ceara lumânării se revarsă în truda 
vieții.

Octombrie 29
Eu v-am chemat spre o mare cauză.
Învăţătorul fericirea v-a încredinţat vouă.
Puterile necesare pentru a Mă urma vi s-au 
dat:
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Săgeţile, scuturile, săbiile sunt la voi, şi 
capul voi 
      acoperi cu al Meu coif.
Luptaţi în Numele Meu, iubirea fie cu voi.
Se va săvârşi predestinarea la timpul 
stabilit.
Țineţi luminarele aprinse.
Eu învăţ.   
  

Octombrie 30
Ai în față Cântecul Domnului și, de te-ai 
ridicat la 
      înălțimi, nu tânji după florile din vale.
Iubesc avântul vostru spre creația vieții.
Minunea se creează în viață, în acțiune, 
      în tensionarea armoniei.
Viziunile nocturne se realizează nu în 
basme, dar 
      în manifestările fericite ale comunicării 
cu căile  
      Binecuvântaților.
Învățătorul e aproape de voi în fiecare 
minut al 
      creației voastre.
Înțelegeți și învățați.

Octombrie 31
Fenomenele curate creează minuni.
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Reușiți să iubiţi lucrul Meu.
Bateria spirituală trebuie să acţioneze 
armonios, 
      și atunci curenţii Mei vin neîntrerupt.
La schimbarea dispoziţiei curentul nu se 
întrerupe, 
      dar oscilările aurei induc valuri 
discontinue.
Stabilitatea aurei duce spre armonie.  
Flacăra lumânării luminează tuturor, dar 
sub 
      picătura furiei fumegă şi trebuie să fie 
      corectată.
Luminează înflăcărat, М∴ cu voi e mereu.  

Noiembrie 1
Cunoștințele vor ajuta să evitați primejdiile.
Cunoașterea manifestărilor Mele va dubla 
forța.
Apostolul n-are frică.

Noiembrie 2
Vei înţelege fericirea trimisă în timpul 
predestinat.
Ceaţa se așterne la poalele munţilor, dar 
vârful 
      simte întotdeauna raza soarelui.
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Sub raza soarelui ceaţa se topeşte, iar tu 
cunoşti 
      Dragostea Mea.

Noiembrie 3
Învățătorul cu voi se bucură de fericirea 
acțiunii în  
      viață, când ea e îndreptată spre bine.

Mai devreme de treizeci de ani centrii 
necesari nu 
      se trezesc.
Obișnuiți sunt cincisprezece ani pentru 
      manifestările urmărilor flamei 
luminoase.
Începuturi de lumină apar mai devreme. 

Noiembrie 4
Părerile prudente doar vor ajuta Cauzei 
Mele.
Manifestaţi față de învăţături străine 
înţelegere şi 
      îngăduință.
Fenomenele vieţii vor convinge acolo, unde 
      cuvintele sunt neputincioase.
Adunați-i pe puţinii aleşi şi cu grijă 
îndepărtați   
      defăimarea ostilă a nepregătiților.
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Când sunt oferite condiţiile unei vieţi 
pământeşti 
      fericite, nu va intra spiritul în templul 
      predestinat.
Fericirea bate în inimi, dar i-i greu să 
pătrundă 
      Bunei Vestiri.
Fericirea a plecat de la mulți care au 
izgonit-o.
Comparați fenomenele vieții.
Eu Binecuvântare trimit.                 

Noiembrie 5
Considerați neprevăzutul predestinare.
Fenomenul neprevăzut e prevăzut de Noi.
Neprevăzutul aparent pentru voi e fila 
viitorului.
Puteți liniștit și viguros lucra.

Noiembrie 6
Învăţătorul vrea să arate, câte lupte au loc 
      lângă zidurile Lojei Albe.
Ceasul înţelegerii Cosmosului va bate.
Minunea se creează ca o lampă aprinsă, şi 
nimeni 
      nu-şi imaginează o cameră întunecată.

Dumnezeu cunoaşte toate lumile; iubeşte şi

47



      creează, şi toată bucuria va veni.      

Noiembrie 7
M∴ e obișnuit să lupte, și copiii Mei trebuie 
să fie 
      înțelepți în bătălie.
Unirea popoarelor va veni în luptă.
Eu iubesc manifestările puterii spiritului.
Acum luptați înțelept, dușmanii Noștri sunt 
      dușmanii voștri.
Trimit dragoste și forță.

Noiembrie 8
Viguros luptaţi.
Scurtă e învăţătura despre oameni şi lungă 
e 
      cunoaşterea.

Şi vălul se rupe, şi neaşteptatul intră.
Mintea nu înţelege inima, dar ea cunoaște.
Nu vorbesc despre lucrurile zilei de azi.

Simțirea evenimentelor umple spiritul cu 
nelinişte 
      – curenţii vibrează,
Şi evenimentele lumii se împletesc cu viaţa 
      omenească, şi strunele sună dificil.
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Simțirea manifestărilor Creatorului nu 
trebuie să 
      sfieze luptașii, ci să-i înaripeze.
Forjați săgeţile. Trimit dragoste.                  

Noiembrie 9
Copiii Mei, vor veni la voi, și vă vor scrie, și 
vă vor 
      arăta, și vă vor înjosi, și vă vor 
preamări,
Dar pentru voi o să licărească aceste semne
de 
      drum, și încălțămintea voastră se va 
curăța în 
      zăpezile munților.
Zilele voastre Învățătorul le va înfrumuseța 
cu 
      dafin ce înverzește și va trimite ale 
      Învățătorului arome vindecătoare.

Fericiți sunteți voi, primind aparițiile forțelor
ostile,  
      ce semnifică lupta voastră pentru Mine.

Nu-ți fie teamă de inactivitate, aerul e 
tensionat, și  
      crucea roșie a dragostei va acoperi 
câmpul 
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      luptei voastre, și se va înălța cântecul 
armoniei.

Noiembrie 10
Minunea se săvârșește în viaţă, deschideţi 
ochii – 
      veţi vedea.  

Noiembrie 11
Totul se va așeza la loc, și multe se vor 
săvârși, și 
      vom trimite semnele necesare.
Raza soarelui nu întotdeauna e văzută de 
ochi, dar 
      soarele mereu încălzește pământul.
Voi sunteți încălziți, iar un spirit încălzit nu-
și 
      imaginează frigul sufletului.

Noiembrie 12
Cei nepotriviți vor pleca – înțelept se decide
planul 
      dezvoltării noii rase.  

Noiembrie 13
Mâna Învățătorului a manifestat forța 
razelor.
М∴ umple organismul cu puterea liniștii.
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Fii apt să conștientizezi strălucirea 
vindecătoare.
Și când pacea armoniei coboară, atunci 
puterea 
      săgeților se accentuează.

Noiembrie 14
Sever începeți activitatea luminoasă, dar 
lumina 
      drapelului Meu o să vă binecuvânteze şi 
o să 
      vă îndrepte pe calea manifestării 
Adevărului 
      Meu.
Fiţi capabili să începeţi, Învăţătorul e apt să 
vă 
      trimită scutul.
Acel noroc Eu simt, ce însoţeşte îndeplinirea
      Voinţei Mele.
Şi cu inelul lui Solomon mărturisesc şi 
confirm.
Eu am dat, Eu dau, Eu voi da.
Nu din nimicie, ci din slavă manifestaţi 
râvnă.   
     
Eu spun – vegheați.
Puterea și înțelegerea uniți.
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Inelul Meu va eterniza fericirea celor care 
au 
      răspândit Învățătura Mea.

Noiembrie 15
Printre vibraţiile supreme se preschimbă 
corpul.
Corpul se teme de spirit – robul se teme de 
      stăpân.

Noiembrie 16
Învățătorul a suferit pentru cele mai bune 
idei.
Oamenii vor manifesta perseverență în 
calea spre 
      Lumină, 
Întunericul e mai drag pentru ochiul 
cârtițelor.
 
Dragostea și cunoașterea totul vor depăși.
Spiritul vostru va merge spre înălțimi, și 
      neînțelegerile vor licări ca stâlpii de 
telegraf.
Zâmbiți greutății drumului vostru.
Garantez ‒ veți învinge.

Noiembrie 17
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Copiii Mei, voi nu observaţi, ce luptă e în 
jurul 
      vostru, forţele obscure tainic şi deschis 
luptă.
Spiritul vostru, ca un baraj, poate fi rupt de 
valuri.
Dar nu-ţi fie frică, inimă, vei învinge!
Inima creşte, şi cunoștințele se 
acumulează. 

Noiembrie 19
Minunea e lângă voi, dar din gălăgia luptei 
nu 
      auziți.
Căile Domnului nespovedite7 sunt în 
diversitatea 
      metodelor de transmitere a Spiritului, și 
un fir 
      de iarbă poate transmite tablele Legii.
 
Corabia întâlnește diferite valuri și totuși 
ajunge la 
      destinație.
Activitatea curată crește cu rădăcini 
puternice, 
      subterane.

7 Cu sens: de neînțeles, de nepătruns  (n.tr.).
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Scutul nu e deasupra ușii, dar vor înălța 
drapelul 
      Meu inimile care au venit.
 
Nu vă temeți de lănci, și nu vă speriați de 
      scorpioni – veninul nu va pătrunde în 
corpurile 
      voastre.
 
Eu sunt flautul, ce cheamă turma dimineții.
Eu sunt izvorul, ce udă buzele patimii.
Eu sunt puterea coloanei Templului.
Veniți, cei care vegheați!

Noiembrie 20
Copiii Mei, învăţătura vieţii, trimisă de Mine,
      e cea mai scurtă cale pentru realizarea 
      înțelegerii Cosmosului.
Trebuie înțelese obstacolele imperfecţiunii.
Doar atunci medicul poate trata, când 
amploarea 
      bolii e clară.
Un mare milionar adesea e orb în 
fenomenele 
      lumii.
Rareori oamenii ocupaţi au ochiul deschis 
spre 
      viitor.
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În istoria omenirii este evidentă marea 
bătălie de 
      schimbare a rasei,
Şi în momentul luptei fiecare luptător 
chemat îşi 
      duce arma.
Providenţa Divină conduce popoarele pe 
drumul 
      luptei.
Şi voi, luptătorii Mei, acoperiţi-vă cu scutul 
Voinţei 
      Divine, și cântarea Domnului va fi cu 
voi.

Înainte de potop oamenii şi se căsătoreau, 
      şi sărbătoreau, şi târguiau, dar Noe deja
alegea 
      cei mai buni stejari pentru corabia lui.
             

Noiembrie 21
Școala severă dată cu zâmbet primiți-o.

Noiembrie 22
Mai bine să mergi pe cărarea nocturnă, 
      bazându-te pe Călăuză, decât să cauţi 
calea în 
      întuneric.
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Copiii Mei, vremurile otrăvitoare vor trece, 
dar voi, 
salvaţi, veţi intra pe noul drum în Noua 
Lume.    

Noiembrie 23
Întreaga lume e Corpul Domnului, și voința 
      Noastră poartă porunca celei mai bune 
      expresii a Voinței Celui de Sus.
Slujitorul slujește Domnului, și Preabunul ne
      permite să găsim cea mai bună haină 
pentru 
      sărbătoarea Luminii.
Potrivit râvnirii noastre primim culoarea 
hainei 
      spirituale.
Și Trimisul Providenței Milostive, ce crucea 
a 
      Primit, mărturisește focul învierii 
noastre la 
      picioarele scării către Templul 
cunoașterii 
      Slavei Domnului.

Noiembrie 24
Fericirea ta e în descoperirea energiei 
Divine în 
      rădăcinile Lumii.
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Permite altora să numere frunzele de 
mango –
      savurează fructele.
Cunoaşte rădăcinile şi fructele, și dă-le 
altora 
      frunzele, ele se schimbă în fiecare an.

Sistemul Domnului e în afara obiceiului 
omenirii.

Iar aţi uitat de lupta Domnului, nimeni nu 
stă în 
      şcoală în timpul atacului dușmanului.
Acum timpul e mult mai dificil, decât 
credeţi.
Niciodată duşmănia n-a fost atât de 
puternică.
Dar ceasul a venit.
Forţele ostile ale rasei nu se 
supun Destinului.
Rasa ce pleacă distruge succesorii aleşi, şi 
Noi 
      trebuie să-i protejăm.
Destinul poate fi uşurat, şi lupta poate fi 
terminată 
      mai repede.

Noiembrie 26
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Curat și sever începeți lucrul Meu.
Țineți minte de începutul greu al celor mai 
bune 
      acțiuni.
Templul acum e încuiat, și rugăciunea e 
uitată în 
      luptă, dar florile spiritului se ridică pe 
zidurile 
      vechi.

Nimic nu va opri Mâna Creatorului treptei 
noi a 
      lumii.
O să vă spun: scutul lui М∴ e acoperit de 
săgeți, 
      dar la Sărbătoarea Spiritului să ne 
adunăm în 
      victorie.
Gândiți-vă la victorie.

Temporar înlăturați gândurile pașnice, fiți 
vigilenți, 
      luptători ce stați de veghe!
 
Știu, sunteți gata cu trandafiri să 
înfrumusețați 
      calea școlii Mele, dar timpul e geros.
Totul bine va fi.

58



Noiembrie 27
Nu manifestaţi frică – un exemplu bun 
arătați 
      oamenilor din jur.
Vă învăţ luminos să 
întâmpinaţi manifestările 
      experienţei.
Vă explic – Eu destinul accelerez şi în cale 
vă 
      învăţ distingerea chipurilor.
Forța creşte pe manifestările sufletului 
străin.
Veţi ajunge la predestinație, încotro Hristos 
a 
      chemat.  

Noiembrie 29
Manifestați năzuință către viitor, și multe 
      forțe involuntar vă vor sluji.
Din instrumente neprevăzute se formează 
      orchestra, dar piesa e finisată și 
sunetele 
      zboară prin fereastră.

Noiembrie 30
Și valoroasă e învățătura lui M∴, ce conduce
pe 
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      cărarea vieții. 
Vast licăresc tipurile de oameni tenebri, 
rareori 
      luminează focul spiritului.
Ogorul secular încă nu-i nici pe departe 
brăzdat, 
      câtă discordie și iritare!
Cupele Îngerilor nu înspăimântă oamenii.
Iar dacă în tren oamenii sunt calători 
efemeri, 
      atunci cât de efemeră e viaţa 
pământească 
      pentru lume.

Fericirea, manifestată pe Înălțimile Cereşti, 
aduce 
      curaj batalionului de luptători pentru 
adevăr.
Uneori adevărul este eclipsat de simboluri.
Mintea nu poate înţelege comparaţiile vieţii,
şi 
      trebuie prin forme cotidiene de explicat.
Are nevoie omul de chipuri cunoscute, şi 
prin 
      această cale aparentă se înalţă spiritul 
în 
      adevăratul său lăcaș.
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Decembrie 1
Mâna Mea înlătură pericolele voastre, pe cât
      permite destinul.
Pământul împiedică vederea munților, dar 
totuși 
      vom ajunge.

Decembrie 2
Fiecare aspirație spre bine ajută în lucru.
E important de trimis săgeți sau prin 
      Mine, sau direct, dar trebuie să fie un 
mesaj 
      binefăcător.
Se poate de trimis chiar şi unui tâlhar.
Puteţi în numele cauzei Mele să cereţi 
perseverent, 
      dar fără furie, ci trimițând puterea 
creatoare a 
      binelui.
Furia naște furie, dar copiii Mei înving 
flacăra roșie 
      cu raza albastră.
Raza albastră stinge flacăra.
Puteţi înălța un templu cu energia razei 
albastre, şi 
      cu norul roșu veți distruge cele mai 
bune 
      lăstare din voi.
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М∴ are multe turnuri şi străjeri pe pantele 
      Himalayei.
Considerați – nimeni fără însoțitori nu va 
trece 
      straja de zăpadă.
Giganţii dintre ghețari urmăresc râul lumii.
Ghețarii cu foc pur înfloresc şi aerul e 
saturat cu 
      ozon.  

Decembrie 6
Chemarea auzită să fie și în căderea petalei 
de 
      trandafir.
Viața e plină de chemare, focul conduce 
spre 
      înălțimile tainelor.

Lacrimile curate aduc trandafiri lui М∴
Binele nu ruginește.

Decembrie 7
Mâna Mea vă aduce ajutor ‒ a iubirii 
minune aduc.
М∴ are multe semne de manifestare a 
grijii.  
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Decembrie 8 
Mâinile Mele sunt pline de blagă, dar 
      contraacțiunea trebuie să fie oprită.
Voi manifesta puterea învățăturii pe mințile 
      limitate.

Decembrie 9
Am arătat minunea aerului vindecător, 
oroarea 
      vieţii se topeşte în razele curate ale 
apusului.
Manifestaţi linişte, manifestați afirmarea 
      înţelepciunii.
М∴ ascultă cum sunteţi chinuiţi de umbrele 
      învrăjbite, dar cei care vor veni să râdă 
– 
      se vor ruga.  

Decembrie 23
Mai înțelept e de a permite învățarea din 
      fenomenele vieții.
Voi arăta multe în viață, doar observă.
Imaginația e un nimic în comparație cu 
viața.

Decembrie 24
Nimic, ce împiedică cunoașterea 
      manifestărilor înţelepciunii Divine, 
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      nu trebuie să slujească ca obstacol.
Diferite sarcini necesită diferite 
instrumente.

Decembrie 25
Florile lui М∴ sunt nepotrivite pentru multe 
      grădini, dar ele înfloresc chiar și pe 
ghețari.
Ca ierburile vindecătoare, foile Mele vor 
ajuta 
      multor răni.

Decembrie 26
Dau forţe de a auzi şi a vedea.
Principale sunt calitatea aerului şi claritatea 
      spiritului.

Curând se dezleagă nodurile vieţii. 

Decembrie 27
Fie ca prinzătorul fericit să manifeste 
tiranilor 
      aprigi acțiunea curajului.
E bine de arătat oamenilor o părere severă, 
      corectă despre manifestarea creației cu 
      adevărat serioase, conștiente și 
profunde.
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E rău să te împaci cu exteriorul deșert și cu 
zarva 
      teatrului de măscărici.
Conștiința se iluminează, și experiența vieții
se 
      intensifică. 

Decembrie 29
Manifestaţi începutul acțiunilor Mele pe un 
câmp 
      curat.
Eu timpul voi stabili pentru manifestarea 
fiecărui 
      început curat.
Nevoia nu va afecta ochii voştri.
Legile umane nu vor încălca orânduirea 
voastră.
Consideraţi o fericire să purtaţi luminarul 
printre 
      tenebri şi răi.
La Noi e hotărât să arătăm căile de învățare
a 
      inimilor cumplite, calmând prin unitatea 
      frumuseţii.
Dar fierul spiritului întunecat e mai rece şi 
mai dur 
      decât cuvintele fericirii.
Mâna adevărului numai prin muncă distruge
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      gratiile temniţei.
De sus curg cuvintele adevărului, dar 
oamenii, 
      inventând umbrele, s-au acoperit de 
furtuna 
      norilor Domnului.
Dar torentul de ploaie va ajunge la inimile 
uscate.

Orbim manifestările răufăcătoare, şi cu 
fulgerul 
      luminăm calea dreaptă.
Vom trimite înţelegere a inimii manifestate.
A sta la îndoială poate numai cel orb.
Dați dovadă de răbdare pentru treptele 
viitorului.

Decembrie 31
Eu fericire vă dau, acceptați-o și învățați 
      să înțelegeți cele scrise.
Tot, ce poate fi grăbit fără pieire, va fi 
grăbit.
Viața cască gura, dar spiritul e de neînvins.
Puteți liniștit începe noul an, plin de 
evenimente.
Valurile spiritului se înspumează.
Trimit Binecuvântare.
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1922

Ianuarie 1
Jumătate din viaţa umană trece în 
comunicare cu 
      lumea astrală, dar oamenii nu țin minte.
Oamenii aspiră spre cunoaştere, dar n-o 
observă.
Voi sunteţi înconjuraţi de cunoștințele 
trecutului şi 
      viitorului.
Ferice de cel care va înţelege cunoștințele 
      viitorului şi unicitatea celor scrise.
Dragostea o să vă indice hotarul de stabilire
      a noii vieţi.
Minunea recunoașterii viitorului va veni fără
arme, 
      dar clopotul va chema drumeții pierduți 
în 
      pădure.

Ianuarie 2
Nu trebuie să vă mâhniți, sunteți 
preîntâmpinați 
      despre luptă, chiar și Numele lui М∴ 
provoacă 
      contraacțiune.
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Nu e de mirare, dacă tenebrii încearcă să 
rănească 
      luptătorii Mei, dar Conducătorul Invizibil 
      veghează.
Impulsurile voastre sunt clare: soldații în 
tranșee se 
      arată nemulțumiți, nevăzând 
comandantul, dar 
      el e conectat prin telefon și binoclu.
Acceptați lupta, Numele Meu străduiți-vă 
să-l 
      ocrotiți.
Celui mic urletul îi e îngrozitor, marelui dinții
îi par 
      doar ridicoli. 

Ianuarie 3
Vom manifesta afirmarea existenţei 
Noastre.
Vom manifesta învățătura curată despre 
trecerea 
      fericită prin viață.
Nu vă istoviți cu gânduri, după asimilarea 
      experienţelor învăţăturii veţi merge pe 
drumul 
      cel larg.
Binele creează-l nu din impuls, dar din 
aspirație.
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Trebuie de lucrat cu spiritul curat, celelalte 
vor 
      veni fără gânduri intenționate.

Ianuarie 4
Raza împrăștie norii, calea nouă e trimisă 
      învingătorului.

Ianuarie 6
Mesajele ajung mai bine pe calea uscată.
De zâmbet e nevoie – plânsul împiedică 
curentul.
Se pot folosi unele glande, atât timp cât nu 
sunt 
      iritate de secreție.
Lumea, prin norul de lacrimi, întrerupe 
curenţii 
      necesari.

Ianuarie 7
Templul Nostru se înalță printre 
nenumăratele 
      condiții ale vieții.
Luptăm și fiece piatră e udată de sudoarea 
muncii.
Ținând minte de școală, imaginați-vă eterna
      Noastră Construcție.
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Solitar stă înălțimea – sentimentul de 
singurătate 
      n-o părăsește.
Dacă acest sentiment vă este cunoscut, 
      binecuvântare vouă.
Voi sunteți deja în calea spre Noi, dar 
înălțimea 
      însingurată alimentează cu zăpezi 
râurile văilor 
      și crește roada câmpurilor.
Soarele dă prima rază înălțimii.
Și luna se privește în ghețari.
Și nimeni nu cunoaște adâncurile izvoarelor 
      fierbinți.
Și râd de umiditatea fierbinte de sub zăpezi.
Sacra conștiință a singurătății să nu vă 
sperie, dar  
      să vă ilumineze prin dragoste.

Eu manifest dragostea și fulgerul.
Glasul creator poate interzice.
Deschisă e învățătura, periculos e să te 
retragi.
Nu e nevoie de cei slabi de minte.

Ianuarie 9
Zâmbiţi. Bucurie dau esența Învățăturii lui 
Hristos 
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      s-o răspândiți, bucurie măreţiei lumii, 
bucurie 
      muncii manifestate, bucurie oboselii 
curate.

Ianuarie 10
Scutul Meu îl puteți purta.
Slava Domnului e peste toată gândirea 
curată.

Ianuarie 11
De la est şi de la vest vor porni luptătorii 
Mei, şi 
      voi recunoaşte printre învingători aleşii 
Mei.
Și-i veți recunoaște pe cei numiți de Mine.
Ierburile cresc, împlinind Voia Domnului.
Spiritul uman e mai presus de graminee, şi 
      misiunea lui depăşeşte gândul despre 
bine în 
      Învăţătura Noastră. 

Ianuarie 13
Ați creat o sferă de activitate, care nici celor
bogați 
      nu le stă în putere.
Dar jertfa curată adusă e înapoiată de 
Dumnezeu 
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      celor care l-au adus pe Isaac după 
credința 
      curată.
Și Muntele lui Moria, ce a primit jertfa, va 
păstra 
      comoara inimii.
Nu o mică activitate ați ridicat,
Și ați pus avuția voastră pe altarul vădit, 
fără a vă 
      lăuda și fără a înainta scopurile 
personale.
Manifestând adevărul, oare pot să tac 
despre cei 
      care aduc folos recoltării ce vine printre 
frigul 
      furtunii?
Statutul Meu păzind – ocrotiți veți fi.
Nevoia nu va atinge manifestarea Mea.
Pacea e în lumina Adevărului.
Muntele indicat nu-i o încercare, dar o 
însărcinare.

Ianuarie 14
Ceaţa doar pentru ochiul pământesc e 
dificilă, dar 
      cel care observă manifestările vieţii 
vede trenul 
      evenimentelor.
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Porţile Noastre, fiind depășite, conduc spre 
bogăţii 
      nenumărate.       
Fiecare grăunte de aur al soarelui e scutul 
      pământului contra a lunii lucire.
Trebuie ales drumul soarelui sau al lunii.
Soarele umple ziua de minuni – luna naşte 
      fantome schimbătoare.
Mergi după soare, întărindu-te în cele 
evidente, şi 
      ziua devine o poveste.

Ianuarie 15
În nisip nu căuta apă, gheața nu se naște în 
arșiță.
Căile supreme conduc spre vârfuri.

Ianuarie 16
Fiți fermi în atenția şi dragostea Mea 
permanentă 
      către voi.
Fericirea e manifestată de fapte timp de 
multe 
      secole adunate.

Ianuarie 18
Sub semnul Meu voi aduna oameni noi.
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Întăriți-vă în gândul de a atrage poporul și 
de a 
      zidi Templul Meu cu mâinile poporului.
Nu zăboviți ‒ М∴ cheamă.
Întăriți-vă și făuriți calea spre Mine.

Ianuarie 21
Eu vă demonstrez învăţătura prin viaţa 
      de fiecare zi. 
Nu vă temeţi de irozi – ei, ca frunzele, duși 
vor fi.

Ianuarie 23
Eu bucurie spirituală aduc.
Mâna Mea deasupra gândurilor voastre 
curate 
      este.
М∴ vă învață să rugați Frații Divini să vă 
arate 
      treptele drumului montan.
 
Cu mâna pot fi transmiși cei mai buni 
curenți.
Cu mâna și marea poate fi oprită.
O conștiință tulburată nu transmite 
curentul, e 
      înțelept să-ți cunoști puterea în 
momentul 
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      atingerii.

Ianuarie 24
Fiţi ca raza soarelui şi cântecul păsării.

Ianuarie 25
Vă dezvălui marea şcoală a vieţii.
Puteţi sorbi înţelepciunea comparării 
diferitelor 
      chipuri.
Năzuinţa pură să nu slăbească, şi voi arăta 
calea 
      celor aleși.

Consider periculoase şcolile de concentrare 
într-o 
      atmosferă ucigătoare, oamenii insistă în
      dorinţele alese de ei, dar curentul e 
adesea 
      slab, şi imaginea e generată doar de 
creier.
Pentru viziuni puternice e nevoie şi de un 
teren, 
      plin de electricitate, şi de o conştiință în 
pace.

Ianuarie 26
Mâna Mea este scutul ce vă protejează.
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Norul cu Mâna, consider, voi îndepărta.

Ianuarie 27
Învăţătorul va stăpâni nesupușii. 

Învăţătorul roagă să citiți lucrările lui 
Origene, veţi 
      începe a înțelege greşelile bisericii.
Regulamentele şcolii Sale sunt utile 
modernităţii.

Ianuarie 28
Numele Meu învaţă duşmanii voştri 
      contraacțiunea, și trimişii Mei trebuie să
vă 
      ajute în luptă.
Suportul vostru pământesc nu e trainic, dar 
sub 
      ocrotirea Aliaţilor Nevăzuţi e posibil de 
învins.  

Ianuarie 29
Ţara lui М∴ va găsi cei mai buni zidari.
Eu, Eu, Eu am primit.
Eu, Eu, Eu scutul voi întări, şi săgeţile 
duşmanilor 
      vor înfrumuseța scutul victoriei.

76



Găsiți timp suficient pentru straja voastră,
Regele vine şi în ceasul nopţii.
Al străinului glas – străin e celor devotați.
Soarele matinal e vădit pentru cei treziţi 
devreme.
Dar întunecați rămân cei care, dormind, au 
pierdut 
      răsăritul.

Eu sunt cu voi şi voi ocroti.
Fiecare singur îşi forjează calea.

Ianuarie 30
Trebuie demascate fenomenele trivialităţii.
М∴ luptă.
Mâna Milostivității răpune. 
Învăţătura lui М∴ urmaţi-o. 
Trebuie să învățați oamenii după 
posibilităţile 
      comune omenirii.

Februarie 2
Misiunea pură se dă prin diferite căi.
O mulțime de corpuri umplu străzile, dar 
palidă e 
      lumina aurelor.
Manifestaţi înţelegere.
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Februarie 3
Sens e în toate – printre însărcinări veţi 
indica: nici 
      gospodăria, nici nevoia n-au umbrit 
calea spre 
      Noi.
Veţi găsi obiecţia: sărăcia şi copiii încurcă. 
Dar copiii sunt florile pământului şi al 
sărăciei văl e 
      darul purificării.
Vor spune: „Bine vă este să-L manifestați 
      pe Dumnezeu în bogăție”, ‒ dar şi voi 
aţi 
      cunoscut lipsurile.
„Bine vă e cu prieteni şi ajutori”, ‒ dar şi voi
aţi 
      văzut ai fierii inimi de piatră. 
Nepotrivit e, într-adevăr, conducătorul care 
lupta 
      nu cunoaște.
Îndreptându-vă în munţi, vă înarmez pentru 
viaţă.
Simt că nu-i învățătura acelei zile, dar 
pregătesc o 
      nouă viaţă.
Nu fiţi cu morţii, căci cresc ajutorii.
Nu o minune, ci tăișul sabiei forjate e viaţa 
      noastră.
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Mergând spre Templu, veţi trece şi peste 
      praful şi peste noroiul drumului.

Şi a cerșetorului bucurie către soare e 
mare.
Eu sunt cu voi.

Februarie 5
Înţelegeţi, nu cu morţii e de mers.

Dacă atingerea umană contează, atunci 
atingerea  
      Noastră – cu atât mai mult.
Atingerea umană poate fi îndelungată, dar 
      atingerea Noastră comunică energie pe 
un 
      timp stabilit de Noi.
Adesea o simplă icoană e mai dragă decât 
un chip 
      luxos.
Minunea pe neobservate va pătrunde în 
viaţă.
Trebuie timp pentru a promova învăţătura 
pură.
Supraviețuiți acestui timp.

Februarie 6
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A fost abordată ieri întrebarea aurei – 
fiecare vede 
      clişeul astral prin culoarea aurei sale.
Cu cât e mai împlinit acordul aurei, cu atât 
e mai 
      adevărată imaginea.
Cine are simţul datoriei dezvoltat, acela o 
vede 
      înainte de toate.
Iar cine e atras de iubire, atras va fi spre 
hotarele  
      iubirii şi, plin de bucurie, înainte de 
toate va 
      vedea bucuria frumuseţii.
Iar piatra, ce strălucește în toate culorile 
      adevărului, va reflecta tot viitorul măreţ.
Trebuie preţuită şi piatra monocromă.

Greşelilor învățăm să zâmbim.
Cărţile, ca gândurile trecătoare ale 
oamenilor, 
      trebuie alese.
Multe din cele uşoare sunt inutile pentru 
primirea 
      învăţăturii de la Mine.
Adunând în pădure fructe, se iau doar cele 
mai 
      bune.
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Februarie 7
Vegheați. Fie ca nimic necurat să nu 
pătrundă în 
      Casa Mea.
Voi trimite fulgerul asupra trădătorilor vădiți
ai 
      Cauzei Mele.
Eu voi trimite groază acelor smintiți.
Scutul Meu va acoperi pe cei care învață. 
Vom manifesta minuni celor care dau 
dovadă de 
      un respect profund.
Vom trimite binecuvântare celor care au 
păstrat 
      semnul Meu.
Eu vă voi trimite Cuvântul Meu, duceţi-L 
celor care 
      învață.

Februarie 8
Misiunea Noastră e de a ajuta omenirea.
Adesea Yoghin-ul, unindu-se cu Dumnezeu, 
      tinde să uite pământul. 

Februarie 10
Al soarelui zâmbet printre nori curcubeului 
dă 
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      strălucire.
Veți ține minte Aura Învăţătorului, zâmbind 
prin 
      picăturile de rouă ale Zilei Luminoase ce
vine.

Eu rabd; Numele Meu îl hulesc, acțiunile le 
      denaturează şi le distrug,
Cu mâini străine scutul Meu îl încalcă, dar 
      rădăcinile rasei noi se întăresc.

Ascultă adevărul – norii tăi sunt de la 
conştiinţa 
      catastrofei mondiale fără precedent.
Orbii se veselesc, surzii cântă, iar văzătorii 
se 
      umplu de ceaţă şi durere.
Dement e cel care pe timp de luptă e 
cuprins de 
      pace.
În cinci ani e trăit un secol, şi mintea umană
      consideră fuga sa o nefericire.

Februarie 12
Vă voi trimite o consolare – ideile curate nu 
mor, 
      chiar dacă toate gerurile ar amenința 
      cu gheţari.  
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Februarie 13
Aspru judecate nu trebuie evenimentele 
vieţii –
Lanţul lor aduce la porţi.
Gândurile curate sunt necesare pentru a 
trece 
      rapid peste pietrele din cale.
Cel care visează să fie bun – nu e bun, dar, 
      învinuindu-se de cruzime, recunoaşte 
creşterea 
      spiritului.
Sufletul nu rugineşte, şi spiritul se 
cristalizează.

Februarie 15
Şi în viitoarele şcoli căile creşterii spiritului 
vor fi 
      predate de cei care deja au cunoscut 
toată 
      calea.
Aleşii Mei vor duce Cuvântul Meu simplu 
despre 
      ceea ce aparţine Marelui Popor.
Şi dragostea personală, şi populară, şi 
mondială 
      vor înălţa un sacrificiu Creatorului 
Dragostei.
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Trimitem binecuvântare şi ajutor.           

Februarie 16
Gândurile curate ale muzicii ajută la 
transmiterea 
      curentului.
Ne rugăm prin sunetele şi simbolurile 
frumuseţii.
Mintea şi inima nu se luptă, numai înotând 
în 
      oceanul creației.
Şi pasărea spiritului vibrează la adierea 
armoniei.
Şi oţelul cuvântului luceşte la vatra 
adevărului.
           

Februarie 17
Înţeleptul n-are frică.
Minunea vine pe neaşteptate.
Tot ce e nou are sens, uneori un fir de praf 
e mai 
      important decât un munte.

Trebuie folosită imaginația, calea 
imaginației 
      deschide o nouă fereastră.
Fereastra duce spre aer.
Cine doreşte – primeşte.            
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Totul are semnificație.

Februarie 18
Minunea se creează printre năzuințele către
      viitoarea viaţă. 

Februarie 19
Nu vă gândiţi la mâncare – mai rău e de 
postnicul 
      ce mângâie gândurile despre mâncare.
Veți pregăti organismul nu cu fân; 
      a putea, puteți în spirit.

Să suferiți nu trebuie, e mai util să vă 
bucuraţi de 
      orice fărâmă a creaţiei spiritului.
Creaţia e revărsată chiar şi printre tenebri.
Ia microscopul, şi viaţa se va umple de 
minunate 
      forme.
În întuneric ochiul mai bine însușește 
vederea 
      spirituală.

Februarie 20
Înţelept e nu de întristat, dar cu bucurie de 
năzuit.
De gândit trebuie – gândul naște fapte.
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Februarie 21
Observaţi printre noile fenomene lupta 
indicată.
Voi deja ştiţi, cât de tensionat e totul.
Am propus fericire – mare-i suferința celor 
care au 
      respins-o.

Februarie 23
Consideraţi manifestarea duşmanilor aprigi 
mai 
      bună decât a prietenilor putrezi.

Lumina curcubeului doar pentru ochiul 
omului e 
      deformată, căci curcubeul e prea subtil 
în 
      vibrațiile sale.

Detaliile drumului apar în legătură cu karma
şi 
      aura multor oameni.

Consider – păsărica se zgribulește în frig, 
dar 
      soarele îi va îndrepta aripile.
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Februarie 24
Firea popoarelor va fi luminată de 
frumusețea 
      spiritului.

Nu plânge acolo, unde e nevoie nu de 
lacrimi, ci 
      de săgeţi, ce străpung spiritul întunecat.

Poporul înflorește prin artă.

Februarie 25
Ați dat multe puteri și posibilități Cauzei 
Noastre, 
      lăsați acum și pe alții să n-aibă teamă 
să fie 
      ridicoli în Numele Domnului.

Odihniți-vă acum înainte de un nou asalt, 
dar în 
      schimb ultima Poartă e aproape.
Nu spun învățături pacificatoare, în luptă
      țineți minte scutul Meu.

Februarie 26
O nouă zi aduce noi posibilităţi.
Păsărica înainte de zbor nu-şi imaginează 
cum va
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      traversa oceanul.  

Dacă aţi auzi dorinţele îndeplinirilor 
imediate, 
      lumea s-ar prăbuși.
Nu-ţi fie teamă de stările emoționale, 
      ca frunzele ele se schimbă.
Pârâul curat de zăpadă va aduce potolirea 
setei.

Februarie 27
Vă e greu să așteptați, dar imaginați-vă, cât
de 
      greu e să vezi construcția încă 
neacoperită.
Spiritul uman cu binele se luptă.

Februarie 28
Nerăbdarea pasagerilor nu poate accelera 
trenul 
      expres.
O nouă circumstanţă naşte noi zboruri.
Nu vă grăbiţi – va veni totul. 

Martie 1
Minunea se creează. Înfăptuiți munca 
necesară 
      pentru manifestarea viitoarei vieți.
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Dificultățile în lucru nu sunt altceva decât 
șlefuirea 
      diamantului.
Voința străină trebuie să fie îndreptată spre 
bine, 
      ca valul spre moară.
Dar câte baraje construiește morarul, 
înainte de a 
     îndrepta valul lucrător.
Trebuie mâna să poată și ochiul să cuteze 
spre noi 
      posibilități.
Prețios e numai lucrul, produs cu mâinile 
proprii.
Prin muncă scoateți lacătele de la porțile 
țărilor, 
      încotro tindeți.
Totul e posibil, dar considerați, ce-i promis 
va veni 
      la termenul stabilit.
Cine voiește să meargă – va ajunge.
Învățați din viață; vă trimitem imaginile 
oamenilor, 
      și evenimentele dezvăluie cursul stabilit
al 
      minunii de transformare a rasei.

Fiecăruia aduc un talisman.
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Cine pronunță „Frumusețe” – salvat va fi.

Martie 2
Noi suntem gata să ajutăm, dacă omul nu 
încurcă.
Numai la chemare deschidem Porţile.
Săgeţile agentului îndreaptă energia.

Toate lumile sunt puse la încercare.
Scrierea cuneiformă a Creatorului e plină de
      încercări, şi Soarele sorilor luminează 
      Cântecului neîncetat al Măreţii Munci. 

Martie 3
E nevoie de săgeți, caută sensul printre 
      fenomenele vieții.
Trebuie de luptat cu distrugătorii înrăiți.
Asaltul se apropie, și mințile voastre 
urmează să 
      decidă drumul curat printre luptă.

Martie 4
Pe Muntele lui Moria mergeau pentru 
sacrificiu.
E greu să te rogi, când mintea e ocupată.
Voinţa trebuie să ocrotească locul de 
rugăciune.
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Mai bine să cunoașteți oamenii, decât să vă 
      înduioșați de măşti.
Dacă inimile oamenilor ar fi umplute cu 
frumuseţe, 
      n-ar fi nevoie de eroism spiritual8, dar 
tenebri 
      sunt atât de mulţi;
Aceasta trebuie să arate calea plină de spini
a 
      oricărui adevăr.

Martie 8
Luminația sumbră ușor se schimbă cu o 
rază.
Fiți apți să hotărâți lucrul fără garanții 
bănești.

Martie 9
Gândiţi-vă la folosul viitor şi nu vă opriţi la 
ziua de 

8 În textul original este folosit cuvântul „подвиг”, a cărui
rădăcină   provine  de  la  „движение”  (tr.  „mișcare”)  și
denotă actul de eroism spiritual manifestat în acțiunea de
toate zilele și care mișcă procesul de evoluție interioară și
exterioară.  Întrucât  în  limba  română  nu  există  niciun
echivalent  pentru  termenul  dat,  acesta  a  fost  tradus  ca
„eroism spiritual” și „curaj spiritual” (n.tr.).
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      azi.
Ajutorul Meu e mare şi neîntârziat. 

Martie 10
Am destăinuit noi chipuri – învățați.
E aspru să cunoști chipurile prietenilor, dar 
      cunoașterea e mai presus de toate.

Calul se ridică de la furia biciului,
Purusha tremură de la prezența nedreptății.
Fericire celor curajoși și drepți!
Unicul judecător e spiritul vostru – în el e 
      Dumnezeu.

Martie 12
Universul se reflectă în pupila fiecărui 
ochi,     
Şi Dumnezeu sălășluiește în fiecare inimă.  
Amar e întunericul celor care-L izgonesc pe 
      Dumnezeu!
Mai bună e neștiința, decât trădarea.
Învățătorul a fost manifestat, şi Numele lui 
Mesia 
      a fost rostit în Casa Mea.
Nu la ceva mic, nu la ceva neînsemnat 
martori veți 
      deveni.
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Norul Muntelui lui Dumnezeu se va ilumina, 
şi 
      fulgerul Glasului va lumina abisurile.
Cei noi, noi, noi, minunaţi, înţelegători, 
înălţaţi 
      se vor aduna.
Învăţătorul v-a încredințat să destăinuiți 
Chipul 
      Său – chemaţi poporul sub Acoperişul 
Meu.
E înălțat şi stabilit şi încercuit cu plugul 
muncii 
      Muntele lui Moria.

Să nu coborâm prin judecăți, şi cu zâmbet 
vom 
      întâlni pericolul.
Este oare pericol sub scutul lui M∴?  

Martie 13
Trebuie luminos să crezi și neașteptând să 
aștepți.
Nu aștepta, dar observă mișcarea chiar și-a 
unui 
      firicel de iarbă.

Martie 14
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Simt, praful orbeşte ochii şi lupta eclipsează
auzul,
Dar cunoaşterea vine şi va învinge oboseala
     pământească.

Trebuie de știut, că binele ales va aduce la 
      Originea Primară.
După semne veţi stabili timpul treptelor 
      ascensiunii, şi existența va deveni 
cartea vieţii.
Toate treptele arăt, şi calea este directă.
Creatorul caută forme.
Căutările sunt binecuvântate.
Să fii înflăcărat, să luminezi şi să iluminezi.
Sucul cunoaşterii se acumulează, şi fructul 
se 
      coace sub mâna grădinarului.

Martie 15
Să moară nu poate spiritul, iar mintea nu 
poate 
      distruge Minunea Creatorului.
Copacul îi poate umbri pe mulți.
Dar grădinarul știe, cum a crescut fiecare 
ramură.
Ramurile se îndoaie, dar forma copacului îi 
pare 
      drumețului puternică, și scutul frunzelor 
dă 
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      adăpost trecătorilor.
Gândurile curate ca ramurile se răsucesc – 
diferite 
      sunt ele, dar creșterea lor întărește 
copacul.

Martie 16
Acolo, unde puterile Mele nu trebuie să 
curgă în 
      zadar, acolo supuneţi-vă – înţelegeţi.

Martie 17
La Noi gândurile curate, adevărate sunt 
păzite de 
      talisman.
Talismanul e științific ca un magnet.

Martie 18
Căi sunt multe, dar inima o cunoaşte pe cea
mai 
      apropiată.
Bine înțelegi – multe înveți.

Martie 19
Temelia e adâncă – muncitorii, punând 
baza, 
      nu cunosc înălțimea viitoarelor turnuri, 
dar 
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      Arhitectul deja a prezentat   
      determinarea lor. 
Sever și greu cresc lucrările determinate.
 
Să se îndepărteze lașitatea și să-și 
împletească 
      trădarea cuiburile sale.
Distrugând cuiburile cu fulgerul și 
spulberând cu 
      tornada lașitatea, făurim calea.
Mergeți și munciți.

Martie 22
Creatorul e plin de un calm nemărginit 
printre 
      mişcările nenumărate.
După primul calm vine al doilea.

Martie 23
Nu trebuie să te întristezi, când oboseala 
      stăpânește corpul – spiritul e 
întotdeauna liber.
Printre luptă e permis să te odihnești.

Martie 24
Comparaţi atitudinea faţă de voi a 
oamenilor noi, 
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      de aceea spun ‒ lăsaţi-i pe cei vechi, 
acţionaţi 
      cu cei noi.
Fiți apți cu zâmbetul să deschideţi uşile 
drumului. 

Martie 25
Întunericul trebuie să fie împrăștiat.
Gândurile curate să însoțească Cauza Mea.
Supravegheați, ca tenebrii să nu se joace cu
      Numele Învățătorului.
Învățați-vă să găsiți succesori care înțeleg 
      însemnătatea.

Martie 26
Mâna Mea iniţiază pe cei demni.
Fiți apți să judecaţi conform lecțiilor Mele.

Martie 27
Noi cunoaștem cursul oceanului, și picătura 
      niciodată nu va supraumple bezna.

Martie 29
Dificil e timpul şi întunecate sunt forţele, 
dar raza 
      veghează.
Mâna Creatorului împodobeşte scuturile 
aleșilor 
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      cu manifestările spiritului.
Voința străină nu va rezista în faţa 
Creatorului.

Martie 30
Scuturile Noastre nu ruginesc, și calea e 
spre Noi.
Priviți evenimentele cu patruzeci de 
termene 
      înainte.
M∴ ocrotește.

Aprilie 1
Sever să cunoști e mai bine, decât să te 
înduioșezi.
Vă învăţ adevărul vieţii.
Trebuie să cunoşti, înainte să poţi.
Trebuie să poţi, înainte să manifești.
Să manifești poți ceea, ce-i justificat de 
spirit.
Dacă nu sunteţi o barcă spartă, atunci veţi 
ajunge.
Vela e ridicată şi cârma e verificată.
Scutul Meu vă va acoperi pe câmpul de 
luptă.
Pregătiţi-vă de luptă ‒
Prin gânduri curate veţi învinge.
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Aprilie 2
Povestea vieții va fi afirmată, dar prindeți 
undele 
      chemărilor.
Printre întâlniri și scrisori căutați diamantele
      trimise ale posibilităților.
Trebuie de privit amplu și departe.
Pricepeți, luptători!

Aprilie 4
Fiecare îndeplinește treapta ascensiunii şi 
duce ce i 
      se cuvine.

Aprilie 5
Noi fire întrețes, caut unghiurile de legătură.
Vă pun cununile necesare și în 
liniște vă pregătesc 
      pentru luptă.
Bucurați-vă, cel curajos merge pe calea cea 
      dreaptă.
Pot ocroti pe cei devotați.

Aprilie 6
Zarva tenebrilor nu împiedică construcției 
      oamenilor noi.
Făina de la mijloc nu e curată, dar să 
cumperi 
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      alta nouă nu sunt bani.
Cel care cunoaște învinge.

Aprilie 7
Da, da, da. Orice cuvânt despre unitate e 
      asemenea seminței celei mai bune flori.
Să crească o grădină frumoasă fiecăruia îi 
este dat.
Dar unde-s grădinarii care cunosc soiurile 
de 
      semințe?
O să-i învățăm să adune lăstarii fertili,
Vom înlătura buruienile dăunătoare.
Și acel pământ, unde Dumnezeu și-a arătat 
Chipul, 
      îl vom împodobi cu flori.
Dar unde sunt florile unității, păstrați 
petalele lor.
Da, da, da.
 
Noaptea întunecă cele mai bune chipuri, 
      dar pricepeți – Lumina vine.

De ce să vă încercăm, dacă Templul nu va fi
      construit?
Dar modelul e deja în mână, și temelia e 
pusă.
Sfințească-se Numele Unicului Dumnezeu.
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Nu la o nimicie martori veți fi.
Se va transforma viața – Eu spun.

Aprilie 8
Trebuie de depus efort, e necesar cu 
mâinile 
      proprii de făurit o nouă forță.
Voi ajuta, voi ajuta, dar depuneţi efort.

Aprilie 9
Scutul și lancea! Domnul a 
binecuvântat luptătorii.
Toate vor veni – amurgul se va sfârși.
Oare nu vedeți, conștiința Cosmosului e în 
      convulsie!
Căci Noi cunoaștem cursul luptei, nu se 
poate 
      schimba planul Creatorului.
Din Început au luptat tenebrii, din 
Început Noi 
      învingem.

Aprilie 10
Întotdeauna calea binelui nu e cântare, ci 
muncă şi 
      slujire.
Dacă respingeți karma, ea se va întoarce 
asupra 
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      voastră.
Suferinţele spiritului sunt unica scară a celei
mai 
      scurte căi.
Suferinţele unui deceniu decurg într-o zi 
la cei 
      aleși.
Mai bine o cupă amară, decât o viaţă 
amăricică.
Plătiţi datoriile în hoteluri, şi cu plecăciune 
vă vor 
      duce bagajele pe corabie.

Aprilie 11
Minunea se săvârșește pe neașteptate.
Nimic nu e întâmplător.
Din nou repet – nu vă temeți.
Din nou, iarăși o mușcătură – dar nu vă 
temeți.

Aprilie 12
Poți în viaţă să treci pe lângă locurile 
sortite, 
      fără a da atenție la chemări.
Noi putem cu un gest mișca acțiunile.
Dar gestul Nostru nu va ajuta karmei 
voastre.
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Scutul Nostru vă va proteja de invazia 
forţelor 
      tenebre, dar a plăti datoriile vechi e 
inevitabil.
Mâna destinului conduce spre Bine. 

Aprilie 13
De acolo, unde visele se creează,
Unde sunt înălțate sacrificiile,
Unde Lumina Invizibilă munca luminează,
De acolo – salutări.
                
În șoapta frunzelor,
În lovitura valului,
În adierea vântului,
Eu sunt cu voi.

Printre cei cruzi și tenebri,
Printre trădarea spiritului,
Printre căutări și durere,
Scutul Meu e deasupra voastră.

Aprilie 14
Du lumină şi nu privi înapoi. 

Aprilie 15
Iubește frunza de pe marginea drumului, 
căci ea e 
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      creată de Dumnezeu.
Înțelegerea e în inimă.

Aprilie 17
A rupe legăturile, a pune la cântar forţele 
Noastre, 
      a pierde accesul la Noi e periculos.
Nu e râs și nu e glumă apropierea de 
Lumină.
Forţele înconjoară fiecare mişcare a 
voastră, şi 
      îndată ce dimineaţa conştiinţei e 
schimbată de 
      amurg, aripile şi punctele 
întunericului pot lovi.
Întunericul îi poate surprinde pe cei care au 
      renegat.
Şi e uşor să te poticneşti în munţi.
Mai bine să nu respingi Mâna Conducătoare,
Decât felinarul salvatorului să aștepți.   
Bucuroși sunt rătăciţii să se întoarcă chiar şi
la un 
      lătrat de câine.
Nu e mai bine oare să mergi cu o călăuză 
printre 
      diamantele zăpezii?
Trebuie de înțeles.
Trebuie de ținut minte.
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Trebuie de știut. 

Aprilie 18
Calea comună nu duce spre Muntele Sfânt.
Consider fenomenul trădării cel mai grav.
     
Bucuria este manifestarea puterii 
Creatorului, ce 
      luminează întunericul lumii și spre ea 
duce 
      Statutul Nostru prin munca fiecăruia.
A început o nouă zi deasupra pământului.
Acum nu e curgere, dar vâltoare.
Orice lume personală e luminată de văpaia 
      Rugului, ce devorează formele 
învechite.
Acea înțelepciune a Creatorului prevestește 
o 
      Nouă Lume, arzând – creează.
Noi oare, martorii, să ne întristăm, 
înțelegând 
      Marele Plan?
Și surzii, și orbii, și cei sedentari rămân 
trecători, Vine Creatorul. 

Aprilie 21
Nu o poveste e oare viaţa voastră?
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Covoarele-zburătoare vă sunt așternute, şi 
veţi 
      zbura cu spiritul curajos.

Dar chiar şi urşii au înţeles cum să înoate 
      împreună.
Câte exemple utile sunt împrăştiate în jur.

Consider, trebuie să rezistați, ştiind al Cui 
scut e 
      deasupra voastră.
Tind să vă accelerez zborul.

Aprilie 23
Nici dubiile, nici regretele, nici descurajarea,
dar 
      viitorul e în fața voastră.
Patru străjeri, cupa Arhanghelului păziți-o!
Umplută cu vin nou e arca trimisă vouă.
Pentru gura timpurilor Eu am poruncit să vă
aducă 
      în calea Mea.
Sub acoperământul pământului am ascuns 
chipul 
      vostru.
Am umplut bucuria ascensiunii,
Am revelat cunoștințele cronicii uitate.
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Larg înțelegerea am ridicat și am deschis 
cărțile.
Veniți, primiți.

Rugăciune
        
Tu, ce mi-ai Dat voce și scut, trimite 
Învățătorul pe 
      căile mele, deschisă e inima mea.

Aprilie 24
Noii aleşi gândul îl vor exprima scurt şi clar.
Fiecare timp are tendințele sale.
Ba iau rama de pe pietre, ba le împodobesc 
de 
      nerecunoscut.

Stranietățile spiritului în corpuri nepotrivite 
ne 
      impun să acceptăm rezultatul inutil 
Nouă, dar 
      convingător pentru oameni.
Ei consideră potecile grădinei mai bune 
decât 
      natura.
Aum la Iehova se referă ca ușorii unei uși.
Toate sunt semne ale unui coridor al vieții.

107



Aprilie 25
Noaptea îi învățăm, ziua oamenii lor își 
atribuie.
Principala existență e noaptea – ochiului îi e
      accesibilă bezna și urechii îi e aproape 
vârtejul.
 
Străjerule, ține minte de comoara 
încredințată.
Consideră: chemările Noastre dau 
cunoaștere mult 
      mai superioară statuturilor din vechime.
Vremea rea vine – învăț să o suportați.
Mâna Creatorului deschide două sfere.
De ales calea se cuvine.
Haita de câini hârâie, și ochiul bufniței 
scânteiază 
      în întuneric.
Dar cei care cunosc nu au frică.
Scutul Eu trimit – vegheați, nu respingeți 
fericirea.
 
Dimineața poate fi ceață și frigul umple 
inima.
Dar voi știți – fericirea vine.
Încălziți-vă cu focul conștiinței viitorului.
Amurgul nu durează mult, da, da, da.
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Lupta e în văpăi, clar urechea distinge 
zgomotul 
      tropotului.
Da, da, da. Umpleți-vă de putere.

Aprilie 26
Să vorbim ştiinţific şi cu bunătate.
Nu pentru Mine, ci pentru voi vorbesc 
despre 
      încredere.
Mesajele se sparg de inima închisă.
Când inutilul se vorbeşte, firele se încâlcesc.
Emanaţiile iritării nu doar resping gândurile 
      trimise, dar chiar şi acţiunea nu poate 
atinge 
      ariciul.
Aici e diferenţa penajului de acele ariciului.
Săgeţile, împănând, vor contura cercul 
salvării, însă 
      dacă acele îndoielii nu permit accesul 
      telegramei la receptor, atunci o 
dificultate 
      specială apare.
Supremii Ne trimit Binecuvântare.
Noi o transmitem vouă, însă dacă Noi şi voi 
      o să respingem conştiinţa trimisă, atunci
ne va  
      inunda valul răului.
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Cele mai bune aparate date se află în 
creier.
Curând noi centri vor fi restituiți oamenilor.
Iarăşi va înflori pomul cunoaşterii. 

Aprilie 28
Amurgul nu e veșnic – trebuie viscolul 
suportat.
Trebuie să puteți a vă grăbi – fiți înflăcărați!

Mai 1
Torente de bucurie umplu oceanul gândirii 
      Creatorului.
Şi voi, care răspândiți picături de bucurie în 
suflete, 
      duceţi ofrandă Creatorului universurilor.
Iluminări vor fi fără sfârşit. Învaţă – 
învăţând.
Învățându-i bucuria, n-aţi greşit.
Fiecare copac în bucurie se îmbracă cu flori,
dar 
      lăsând frunzele, el nu se întristează, 
      ştiind de primăvară.
Din nou în luptă ați fost distrași de flori, dar 
      omenirea e departe de flori.
Repetă: „frumuseţe”, chiar şi cu lacrimi, 
până 
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      ajungi la destinaţie. 

Mai 2
Emanațiile pământești pot fi dificile.
La tine vor veni, transmite-le focul, 
      ei au nevoie de el.
Nu noi vom judeca, dacă putem aprinde.
Nu închide căile pentru cei noi care bat9.
Vechile forme nu se potrivesc.
Cel care cunoaște frumusețea nu va abate 
      drumețul.

Mai 3
Ființa noastră are nevoie de curenţii pranei.
Puterea străină o simte organismul deschis 
şi 
      obosit.
 
Îndreptaţi gândul spre comuniunea de idei a
      religiilor întregii lumi.

Mai 4
Slab arde lumina lumii, și orice dorință de 
slujire e 
      deosebit de valoroasă.

9 1) Care apelează;
2) „Celui ce bate i se va deschide” (Matei 7:8), (n.tr.).
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Dar un lucru să știți – bunăvoința și 
activitatea Ne 
      ajută cel mai bine.
Nu pentru fenomene, dar pentru folos 
chem.
Pentru aripi focul nu e periculos.

Mai 9
Trebuie să luminezi cu spiritul, ştiind – în 
spirit e 
      adevărul.
Trebuie de înţeles amplu, precum 
grandoarea 
      spiritului manifestat.
Nu te gândi la căderi, când ți s-au dat aripi 
pentru 
      zbor.

Mai 10
Trebuie să te păzești și să ajungi până la 
sfârșitul 
      luptei.
Trebuie valul puternic direcționat și de sărit 
peste 
      brazda răului.
Trebuie ale Numenului forțe invocate și cu 
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      Terafimul creat de străpuns desimea 
răului.

Mai 13
Cu voi vorbesc, şi vă indic, şi vă umplu cu 
dorinţa 
      curajului spiritual al învățăturii.
Dar rezistentă nu e doar încrederea, dar şi 
      construirea.
Încrederea Mă face constructor, dar voi 
trebuie să 
      construiți.
Secerătorul va primi grânele.
Ca să poți culege smochinele, trebuie să 
cauți şi 
      să găseşti smochinul.

Mai 14
Rasele se vor șterge în Lumea Nouă.
Nu vorbiți despre rase, picăturile diferitelor 
mări 
      sunt asemenea.

Mai 15
Priviţi manifestarea scutului Meu ca la o
      predestinare.
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Priviţi manifestarea înţelepciunii noii 
generaţii ca 
      o fericire.
Priviţi manifestarea iluminării poporului ca o
      treaptă spre Lumea Nouă.
Priviţi manifestarea Noastră ca la ora 
Străjerilor 
      Lumii.
Dar respectaţi statutul Meu.
Dar respectaţi mesajul Nostru.
Reușiți să duceți Lumină.
Reușiți să exprimați grandoarea Frumuseţii.
Cei care au frică și superstiții n-au trecere10,
Cu vechituri nu se construiește,
Cu cinteza după fluierat nu se compară,
Cu pâini stricate nu se servește,
Cu fumul de țigară nu e posibil lumii viitoare
să inspire adânc povestirea minunată.
 

10 În textul  original  pentru expresia „cei  care au frică  și
superstiții” este folosit cuvântul „чурам”: 
1) persoane ce evită cu frică ceva;
2)  „Чур” – în sens de rămășițe sau conștiință învechită,
perimată.  Cuvântului  „чур”  se  poate  de  atribuit  și
conceptul  de  „domovoi”  (prin  urmare,  tot  felul  de
superstiții și prejudecăți). Sensul constă în faptul că printr-
o  conștiință  învechită,  cu  ignoranța  învechită,  cu  toate
manifestările acesteia nu e posibil de înțeles lumea nouă
ce vine (23.04.1936 // Рерих, Елена Ивановна. Письма, IV
том. Изд-во МЦР, 2002), (n.tr.).
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Dar pentru aripile, ce au atins soarele,
Dar pentru mișcarea rapidă înainte de 
răsăritul 
      luminii,
Dar pentru cântecul, ce a umplut miezul 
nopţii,
Nu-i îngrozitoare şi cumplită calea.
Şi steaua e aproape de cei care au găsit 
Terafimul.
 
Trebuie un zâmbet trimis pentru stele.

Fiind în casă, n-o simţim, căci suntem în ea. 

Mai 16
Firea curată trebuie de manifestat și de 
încordat 
      strunele inimii.
Învățătura continuă.
De-acum nu mai e mult de așteptat.
Trebuie de zâmbit.
Oțelul se încearcă în foc – puterea spiritului 
crește 
      de la suflarea vieții.
Se pot multe învăța din zborul cocorilor.
Dar multe pot fi acceptate pentru zborul în 
ținutul 
      minunat.
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Mai 17
Printre străini, printre distrugătorii haini e 
greu, 
      dar totuși sunteți gata de zbor.
Să te manifești prin inimă, să placi 
oamenilor, 
      să trimiți salutări e greu.
Sărat semănând, dulce culege, o minune 
      înfăptuieşte omul-mesager.

Mai 23
Puteți învăța prin fapte, cum trebuie să fii 
ingenios,
Căci în fiecare circumstanță se conțin 
diferite 
      posibilități.
Dar mintea trebuie îndreptată spre lumină.

Praful cărții e venerabil, dar spiritul se înalță
fără 
      praf.
Povara e în noi.
Cântați: cântecul lupii sperie.
Pentru drumeți e mai bine să cânte.
Cântecul tainic cântați-l.
Somnului nu vă predați.
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Mai 25
Karma e importantă, dar și mai important e 
să fii 
      ales.
Karma e doar condiţia alegerii, dar numai 
alesul 
      însărcinarea o duce.
Zâmbetul Creatorului încoronează nu din 
      recunoştinţă, ci din bucuria pentru focul 
inimii, 
      şi deasupra capului străluceşte semnul 
focului.
Crengile neviabile, tăiate dau putere 
tulpinii, 
      năravurile abandonate purifică spiritul.
Prin curaj afirmați.
Prin pricepere găsiţi.
Să te grăbeşti e mai bine, decât să dormi în 
      aşteptare.
Tăiaţi din bârne – faceţi o casă.

Mai 26
În viață nu observăm cele mai importante 
      momente, ele praf ni se par.
Dacă ne-am imagina momentul decisiv al 
lumii, 
      atunci doar un ucenic experimentat 

117



      l-ar înțelege.
Mâna Creatorului nu e doar în manifestările 
      grandioase, dar și în mișcarea unei 
particule de 
      praf.
Porțile sunt deschise, să fie păzit luminarul.

Mai 29
După ucenicii lui Origene a început credinţa 
falsă a 
      preoţimii să crească.

Mai 30
Ascultați despre puterea spiritului – forța sa 
e 
      inepuizabilă.
Cuvântul e doar o parte neînsemnată.
Vârtejul e doar ajunul mișcării.
Zăpada e doar vestitorul frigului.
Fulgurația e doar ochiul furtunii.
Cuvântul e doar praful loviturii gândului 
creator.
    
Sursa gândirii luminează ochilor fericiți –
Și struna încordării sună urechii sensibile.
Și eu mă înspăimântam și slăbeam, cuprins 
de 
      sentimentul micimii.
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Dar Măreția Creatorului compară firul de 
nisip cu 
      muntele.
         
Sentimentul Începutului și Infinitului umple 
fiecare 
      căsuță și oricare inimă.
Dar deschideți-vă și admiteți.
Frunzele cresc în fiecare zi, florile – numai la
timp.
Minunea crește copacii momentan. 

Iunie 1
Şoimul nu strânge aripa în timpul zborului.
Cerbul, sărind peste beznă, nu va încetini.
Astfel, cei care merg în pas cu timpul nu vor
      rămâne în urmă.
Nici fluxul, nici refluxul, dar cursul de aur al 
      Cosmosului atrage barca.
Şi strânsă e vela, dar destinat e ţărmul.
Scutul Meu arde, şi din umeri strălucesc 
razele
      curajului spiritual.
Lumina Mea o voi spori şi voi înaripa 
      picioarele.      
      
O tu, cel care lungeşti calea, voi găsi fulgere
şi 
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      pe ele voi trece bezna.
Voi închide cu pelerina vârtejul şi la înălţime
mă 
      voi ridica.
Dar unde e praful drumului meu?
Unde e arşiţa mistuitoare?
Unde e aversa, ce a ascuns mlădiţele?
Picioarele mele sunt nevătămate, şi inelul 
Tău e 
      ferm pe mâna mea.
Stăpânitorule, priveşte, mă ajunge şoimul 
meu din 
      urmă.
 
Vă duc, vă trimit o ploaie purtătoare de 
grijă.
Grijile Mele – bucurie vouă.

Iunie 2
Făgăduiesc creșterea conștiinței, ea vine 
treptat, 
      pe neobservate, precum creșterea 
ierbii.
Întâi să afirmăm disprețul față de mâncare.
Dar precum fructele căzute sunt alese în 
coș, 
      astfel gândurile finisate în zbor se duc.
La fel cum și senzația de imperfecțiune a 
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      oamenilor a existat mereu, dar acum și 
acest 
      fruct a căzut.
  
La porțile Lumii Noi sunt mulțimi, dar nu 
cunosc 
      Porțile.
Dar fine sunt treptele spiritului, și printr-o 
dorință 
      unită se aranjează lucrurile lumii.
Purtători ai dorinței de frumusețe – Fericire 
vouă. 

Iunie 3
Trebuie toate forţele Cosmosului îndreptate 
spre 
      înflorirea spiritului.
Oboseala dă reînnoire organismului.
Conştiinţa scopului oferă sens fiecărei 
manifestări 
      a spiritului.
Toate vânturile slujesc morarului pentru a 
      strânge cea mai bună făină.
A studia toate emanările naturii şi a le 
conştientiza
      prin frumuseţe înseamnă a da 
oamenilor aripi.
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Cheia e necesară pentru a deschide 
temniţa, dar 
      aripile vor înălţa spre Lumină.
Fiecare cheie îşi cunoaște temniţa.
Dar va fi timpul, când oamenii cheia vor urî.
 
Neprevăzutul nu există.
Mie îmi trebuie să întăresc conştiinţa 
voastră în 
      posibilităţile spiritului.
După undele mari se ajunge la undele 
gândurilor 
      oamenilor.
Chiar se ajunge până la undele plantelor, 
dar în 
      schimb apoi auzul rafinat se adâncește 
în 
      undele armoniei cosmice.    
Oboseala corpului provine de la goana după
      reușita voastră.
Realizarea este – ea creşte ca cristalul, 
saturat cu 
      experienţă.
Şi Noi cu grijă urmărim înotătorii Noştri.
Şi dacă sarea valurilor va lovi în ureche – nu
vă fie 
      teamă: Noi suntem cu voi.
Întindeţi mâna peste beznă.
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Nu este frică deasupra beznei, căci spiritului
îi sunt 
      mai îngrozitoare camera şi covorul.
Ființa cunoaşterii îndreptaţi-o spre Noi.
Norii nu voi îi vedeţi, ci Noi.
Avântul o minune creează, dar să judecăm 
      lăsaţi-Ne pe Noi. 

Iunie 6
Aroma de odinioară se va transforma într-o 
      duhoare.
Cântecul de odinioară – în zgomotul roții.
Scutul de odinioară – în ușa cuptorului.
Astfel crește spiritul, manifestat înaintea 
      universului.
Într-o cameră mică și pe un covor mic 
schimbați 
      solzii vechiei.
Ce oare în zăpezile munților și în fluxul 
soarelui 
      poate trece abluțiunea?
O nouă piele va primi înțelepciunea 
eliberată.
 
Cu voi ne bucurăm de observările asupra 
      oamenilor schimbați și deschiși.
Precum perdeaua ferestrelor s-a deschis și 
      întreaga atmosferă a casei s-a reliefat.
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Și e ușor a da un sfat de a citi o carte 
deschisă.
Da, da, da.
Vă schimbați în fața ochilor Mei.
Noi suntem afirmați de fermitatea voastră, 
și e 
      ușor să mergi pe lângă beznă, știind 
despre 
      covorul zburător.
Observați totul.

Iunie 8
În timp ce la târg erai plecată,
La noi un negustor a bătut –
Colierul tău dorea să-l schimbe.
În loc de pietre roşii,
A arătat pietre cu foc albastru.
Mama, nu ştiam, care pietre-s mai colorate?
Negustorul era înalt şi neagră era barba.
De ce ai căzut pe gânduri, mamă?
Să ne păcălească intenționa negustorul.
Ca sângele, roşii sunt pietrele tale,
Cu foc arde colierul.
De ce ai căzut pe gânduri, mamă?
Nu vom mai lăsa negustorul să intre.
Dar de unde lacrimi?
Una s-a aprins cu foc albastru!
Nu un vrăjitor oare a venit?..
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Nu mâinile copiilor recunosc pietrele,
Adesea cele roşii le sunt mai aproape. 

Iunie 9
Printre fiecare zi căutați a Luminii licărire.
Creșterea gândului despre Forțele Benefice 
va 
      întări conștiința celor care bat.
Luând în derâdere, clevetind, ponegrind 
spiritul, 
      cei mici s-au oprit înaintea cetății binelui
și 
      acțiunii.
Semnul vieții eterne va lovi cea mai joasă 
frunte.
 
Dragi negustori, e profitabil oare să te înșeli
pe 
      tine însuți?
Bieți conducători, e minunat oare să-ți 
construiești 
      o temniță?
Înțelepți furioși, nu e o rușine oare la 
convingerile 
      voastre să renunțați?
Și voi, copii ai străzii, nu uitați, că steaua 
dintre 
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      case nu e o lampă.
Și vă scufundați, și zburați, și auziți,
Dar unde oare e perla spiritului vostru?
Încotro v-ați îndreptat?
Ați pierdut direcția, și un ciot străin a 
străpuns 
      aripile voastre.
Pentru urechi murdăria e dăunătoare, spun 
ca 
      medic.
Dar remediile Mele nu sunt complicate,
Și goarna Mea nu va asurzi – a ierbii 
creștere e mai 
      zgomotoasă.
Inimă, înțelege, și cu lacrima spală sihăstria 
ta.  

Iunie 10
Frunzele ierburilor lumina soarelui 
păstrează.
Oare numai omul la lumină ochiul mijește?
Cu scutul lepra n-o acoperi.
Şi coiful nu înlocuiește capul.
Chemarea Noastră mai simplă decât 
rugămintea 
      copilului este.
Acceptați bogăția pregătită.
Dacă mâna o încordează muşchiul,
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Atunci pe Dumnezeu o să-L primiţi cu 
spiritul.
 
Recolta e rea la nerod.
Dar Noi dăm seminţe alese.
Vindem ieftin.
Oare chiar preferați să vă mâncați pe voi 
înșivă 
      doar din cauza ignoranței?
Rog, dar şi avertizez.
Fenomene vor fi, se ridică vălul,
Şi ochelarii nu vor salva ochii plini de praf.
Mergeţi la medic. 

Iunie 11
Mâna nopții păstrează perla.
Ochiul zilei confirmă comoara.
Întunericul nu e întunecat pentru ochiul 
vulturului.
Manifestați noua comoară.
Noaptea și ziua manifestați termenele date.
Simt, vine fericirea. 

Iunie 13
Dacă noi trebuie să luptăm şi să distrugem 
răul, 
      nu fanatici vom fi oare?
Unde e hotarul dreptăţii?
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Dar cel ce trecut-a şcoala armoniei ‒ 
cunoaşte 
      dirijarea inimii.
Ucenicul Nostru decide fiecare lovitură a 
sabiei cu 
      spiritul, îndreptat spre Noi.
Nu zăbovește, dar lovește scornirile 
duşmanilor.
Nu liniştea, dar manifestarea agerimii 
stăpânește 
      luptașii Noștri.
Nu sunt închiși ochii lor, chemăm la muncă 
– 
      spuneţi celor care gândesc, că Noi 
      distragem de la muncă. 

Iunie 14
Învăț să întrebați destinul ‒ termenul 
trebuie 
      înțeles.
Prin înțelegerea termenelor sentimentul 
      organizării Cosmosului se formează.
Cu voință termenele decurg în armonie, fără
a 
      distruge.
Mâna Conducătoare e deasupra spiritului,
Asemenea cârmaciului, combină valurile, 
      termenele și forțele.
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De aceea ucenicii Noștri trebuie să 
poată număra 
      suflarea vieții fiecărei zile.
Sumbritatea ignoranței și 
grimasa nemulțumirii 
      nu-s semnele noastre, dați-le tenebrilor.
Scutul Meu – celor curați adăpost.
Săgețile Mele – celor devotați aripi.
Sabia Mea – celor curajoși torță.
Zâmbetul Meu – pentru înțelepți fericirea 
      făgăduită.
Inima Mea – casă vouă.
Templul vostru – Mie o minune.
Fiți apți să-i găsiți pe Ursula și pe Antoniu în
viață.
Consider – puteți cunoaște Statutul Meu.

Iunie 15
Veţi auzi despre năzuința Noastră pe 
înălțimile 
      munţilor.
Citiţi despre visul Nostru revelat.
Veți afla despre manifestarea Noastră, şi 
totuşi nu 
      veți crede,
Căci Noi îi învăţăm pe cei care au apelat.
Sever nu vom lăsa trădătorii să intre.
Sever lansați gânduri despre Noi.
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Auziți, noile scântei manifestă luciditate.
Îndepărtaţi duşmanii – pentru cei noi ei sunt
      periculoşi.
Cu zâmbet ascultaţi argumentele 
savantului, el 
      nimic n-a văzut.
Dar Ochiul Vulturului e deasupra voastră.

Iunie 17
Trebuie căutată ocazia de a asculta.
Marea tăcere învăluie urechea deschisă.
După gălăgie, liniștea e de nepătruns.
Și în mijlocul luptei, fenomenul liniștii e 
deosebit 
      de uluitor.
Urechea parcă se întoarce de la planul 
pământesc.
        
Inaccesibilul de azi – ușor e mâine.
Dificultatea drumului depinde de năravurile 
      corpului.
De aceea ocrotiți copiii de năravuri – ca 
pleava 
      trebuie să cadă.
Otrăvind pereții caselor, întunericul 
gândacilor  
      roiește prin unghere.
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Întunericul astfel oamenii a legat,
Dar fulgerul sabiei va despica fenomenul 
      întunericului.
Va fi Lumină.

Iunie 18
Aerul curat e necesar pentru fluxul 
energetic.
Comparaţi cu electricitatea după furtună.
Minuni pot fi în orice loc, dar învăţătura e 
      interdependentă de starea spiritului. 

Iunie 20
Termenele spiritului se apropie.
La granița conștiinței se amestecă 
manifestările 
      fericirii și întunericului.
Trecerea nopții în dimineață nu e observată 
de 
      ochi.
Dar să știți sfințenia locului Divin.
Nici praf, nici furie nu veți aduce și omorâți-
vă 
      foamea, dacă sperați să apăreți înaintea
      Chipului Cunoașterii.
Ardoarea spiritului e lucirea Harului.
Harul călește armura de luptă.

131



Iunie 21
Cei noi, cei noi, cei noi se vor aduna.
Numărați prietenii, stabiliți porţile viitoarei 
      Ascensiuni.
Înnoiți penajul săgeților, de altfel ele cad  
      neputincios.
Învăţaţi a zbura. 

Iunie 22
Pentru cine termenul este lung – mai bine 
să nu 
      se atingă.

Iunie 23
Voi puneți o nouă bază pentru manifestarea
      frumuseţii.
Noi împreună cu voi punem începutul Noii 
      Învăţături.
Fluxul alternează cu refluxul.
Al nouălea val e cel mai mare.
Aş vrea să arăt marea bătălie a Zilei 
Noastre. 

Iunie 24 
Învățătura speranței, acțiunii, curajului pe 
cine va 
      respinge? 
Cui termenul cunoașterii îi este groaznic?
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Cine în fața dragostei devine palid?
Cine are frică de aripa Îngerului? ‒
Nu e nevoie de voi!
  
Luminează Templul numit, și calea noastră 
e 
      hotărâtă.
Și fiecare dimineață ne atrage spre soare.
Dar fericit e cel care n-a observat ziua și a 
      dobândit perlele aștrilor.
Nu mor acele perle și, sărmanilor, unde veți 
găsi 
      mai trainică comoară?
Vom aprecia, dar nu vom lua drept măsură 
banii.
Subsolurile-s pline, voi face scrum aurul 
      pământului cu un nou metal.
Scutul de aur nu e durabil. 

Iunie 26
A manifesta înţelepciune trebuie, despre 
acţiune 
      vorbesc.
Fiecare zi aduce raza vigorii.
Dar acţiunea nu are o semnificaţie 
personală, când 
      urletul întunericului răspunde la 
apărarea 
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      orașului curat.
Amploarea Mâinii Drepte a Semănătorului a 
      depăşit pământul.
Şi mâinile drepte ale tuturor Fiilor se vor 
ridica cu 
      aceeaşi mişcare şi vor arunca seminţele
lor.
Mărturisesc timpul acţiunii.
 
Zilele apropiate consideraţi-le 
premergătoare 
      activităţii de iarnă.
Grăbiţi-vă să acționați.
Adunaţi forţele în acţiune.
Oastea n-a fost într-o astfel de acţiune.
O, sabie ascuţită!
O, ciocan zdrobitor!
Vin, Făurarule.

Iunie 27
Ingenioși fiți – acționați.

Iunie 28
Noi vorbim o singură dată.
Nu repetaţi întrebarea.
Ce n-a fost înțeles și n-a fost auzit seacă 
pentru 
      pământ.
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E posibil iarăşi de înțeles şi de ascensionat, 
dar pe 
      noi trepte.
De aceea mai prudenți fiţi.
 
Oboseala nu e periculoasă, dar oamenilor le
este 
      mai dăunătoare nechibzuința şi pielea 
groasă.
 
Stăpânului asemenea, în continuă acţiune,
Să nu ne temem de picăturile trudei.
Chiar şi o acţiune rea e mai bună decât 
      inerțialitatea.
Ajungeţi în port, pentru fiecare corabia a 
venit.

Iunie 29
Dreptatea e dificilă oare?
Copilul cunoaște sentimentul dreptății mai 
bine 
      decât judecătorul.
De ce numai bătrânii și copiii pot judeca pe 
      pământ?
Ridicolă e judecata omenească.
Legile au blocat intrările.
Fiți apți să judecați sub stele.
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Fiți apți să măsurați distanța cu ochiul 
închis.
Să găsească lumina vederii închise îi este 
dat 
      fiecăruia.
Dar lenea, dar nerecunoștința, dar 
întunericul, dar 
      ferocitatea pe spinările voastre saltă.
Drumeți orbi, unde-i oare dreptatea de 
copil?
Spălați murdăria deprinderilor.

Iunie 30
Unii trăiesc în subsoluri,
Unii se înghesuie în poduri,
Unii se mulţumesc cu o cameră într-o 
încăpere 
      străină, 
Dar alţii deţin o casă întreagă.
Vreau să dau casă celui care cu Noi trăieşte.
Nu-i rău să deţii o casă,
E minunat să admiri răsăritul soarelui într-o 
      grădină suspendată.
Şi ieftin vindem casa.
Cuvântul inimii şi activitatea frumuseţii sunt
o 
      plată nu prea mare.
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Înţelegeţi beneficiile, înţelegeţi măcar 
conform 
      omenirii.

Iulie 2
Creatorule, permite trezirea noului meu 
spirit, 
      când furtuna se va domoli.
Tunetul umple tăcerea nopții,
Și fulgerul intersectează fereastra mea.
Oare chiar și în această noapte vestitorul 
poate 
      veni?
Dar știu, întrebarea e nepotrivită: vine 
mesagerul.
Învățătorule! Priceperea se luptă cu somnul,
Și ochiul nu pătrunde în întuneric.
Voi pune ciocanul lângă ușă,
Fie ca vestitorul zăvorul să distrugă.
La ce-mi trebuie zăvor după veste?

Iulie 3
‒ Stăpânitorule, de ce nu-mi încredinţezi să 
strâng 
      tot rodul grădinei Tale?
‒ Dar unde sunt coşurile tale?
‒ Stăpânitorule, de ce nu reverşi peste mine
apele 
      Harului Tău?
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‒ Dar unde-s ulcioarele tale?
‒ Stăpânitorule, de ce în loc de şoaptă nu 
spui cu 
      tunet adevărul Tău?
‒ Dar unde-s urechile? Și pe lângă asta, 
furtuna 
      mai bine se aude în munţi.

Iulie 4
Oamenii se adună, experiența crește, 
ajutorul 
      devine mai ușor.
Astfel corabia, ridicându-și pânzele, doar își 
      accelerează cursul.
Mai simplu, mai ușor, mai sus și pe 
neobservate 
      ridicați poverile, ca polenul florilor.
Fie ca trecerea ușoară să fie, mai simplă, 
mai 
      ușoară, mai înaltă, și mai veselă.
Nu-ți aminti de tălpi, când aripi cresc din 
umeri.

Iulie 9
De ce, către sfârșitul vieții, ochiul devine 
prezbit?
Experienţa îndreaptă ochiul nostru în 
depărtare şi 
      prezentul se acoperă cu ceață.
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Aşa şi voi, primind cunoştinţele viitorului, 
Treceţi prezentul, fără a vă împotmoli 
printre 
      mușuroaiele mlaștinii.
Dar înainte de toate e acțiunea.
Adevărat spun: pasărea în zbor uneori e mai
utilă 
      decât omul înlemnit. 

Iulie 11
Simt, dușmanii vor fi cu focul minunat 
învinși.
A sosit timpul acțiunii.
Înțelegeți devotamentul, și credința, și 
curajul.
O să vă acopăr cu șelomul11 credinței, cu 
zalele 
      devotamentului, și cu scutul victoriei.
Dar pe drapel va fi Dragostea-Învingătoare.
        
Mintea crește în fiecare zi.
Bunețea zboară fericirii în întâmpinare.
Dar podul dintre Noi – spiritualitatea – poate
      deveni un munte sau dispărea 
momentan.

11 Cuvânt  de  origine  proto-slavă  ce  înseamnă  coif.  Un
cuvânt  asemănător  există  în  limba  ebraică:  „șalom”,
semnificând pace  (n.tr.).
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Și această prăpastie nu poate fi umplută cu 
toate
      pietrele munților creați.
Și de aceea păziți floarea de Adamant.
Pe gheață ea nu înflorește.
Ușor e să fii grădinar, dificil e să devii lecția 
      seminței,
Iar dacă Creatorul a dat puterea podului 
spre Noi,
Mergeți, și păstrați flacăra.
Spuneți drumeților: „Știm, încotro mergem.”

Iulie 12
Gura mea va amuți. Eu nu pot înțelege 
scutul 
      Milei, când dragostea, luându-și zborul, 
mă 
      părăsește.
Eu voi cădea dimineaţa, dacă noaptea îmi 
voi 
      strânge aripile.
Şi ce voi desface în întâmpinarea soarelui?
 
Zâmbetul meu – unde eşti?
Şi ce brazdă a trecut peste fruntea mea?
Unde e cuvântul solar, cu care voi întâlni 
Astrul?
Ce e destoinic?
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Eu strig, Eu afirm – Dragostea!
Eu am spus.

Nu trebuie prețuit cuvântul lămuritor.
Ia afirmația Prim-Învățătorului.
Eu am spus.

Cuvintele Învățătorului descuie lacătul.
Pune inima pe pragul razei dimineții, și te 
voi 
      salva.
Deschide ochiul în întâmpinarea valului, și 
te voi 
      salva.
Pentru Mine e o fericire să salvez ce poate fi
salvat. 
 

Iulie 13
Se apropie timpul finisării acoperișului.
Să aveți față de Templu o atitudine sacră, 
și, 
      când cu Mine veți înconjura Construcția,
Vom trimite o rugăciune Creatorului 
Existenței.
Și vom da după muncă și merite.
Credința vândută, fericită o vom reuni.
Vom trimite noi semne, vom întări pânzele.
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Înțelegeți, nu e voie de 
plătit pentru serviciul Divin.
A murit credința sub aur.
Scutul de aur nu e durabil.
Eu pe cei înțelepți îi chem.
Cei noi și necesari se vor aduna, și 
copacul uniunii 
      va înflori.

Iulie 14
Vor întreba: „Dar unde sunt dovezile?
Acum sunt mulţi proroci falşi.”
Răspundeţi: „După fapte numai judecăm.
Considerăm doar consecinţele.
Căci prorocul fals duce la minciună.
Minciuna se sfârşeşte cu rău, şi atunci 
vedeţi calea 
      şarpelui.
De aceea socotim numai faptele.
Învăţătorul ştie calea noastră, şi vocile ce 
creează 
      obstacole le lăsăm în Voia Lui.”
Judecaţi după fapte.
Eu am spus. 

Iulie 15
Trebuie recolta cu secera trecută.
Fiecare spic cu mâna dus în hambar.
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Boabele curate cu suflarea vânturate.
Resturile apărute focului predate.
Astfel selectăm ale viitorului drapeluri.
Eu am spus.
 
Nimic nu se distruge fără pricină.
Fiecăruia o chemare îi este predeterminată.
Dar goarnele Îngerilor sunt inaccesibile 
      urechilor somnoroase.
Manifestarea preocupării mărunte e mai 
durabilă 
      decât pereții Ierihonului.
Nu-i oare gunoi vechi în urechile voastre?
Eu am spus.
      
Dar ce să facem cu cei care înspăimântă?
Dar ce să facem cu cei care stau?
Și ce să facem cu cei care cunosc ziua de 
mâine?
Acum sunt mulți care cunosc, dar le voi 
spune: 
      „Urechile deschideți.”
Dar Eu voi spune: „Mâinile spălați, înainte 
de a 
      scrie. 
Și glasul curățați, înainte de a încerca să 
strigați.”
Eu spun, Eu spun, Eu le-am spus.
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Mărturisesc Însumi.
Voi pune capăt, când voi găsi timpul.
Dar acum mergeți.
Mâna Mea e cu voi.
Da. Da.
        
Printre închisori. Printre maltratări.
Printre tăcere. Printre revoltă.
Printre ei. Printre alții.
Să țineți minte de Mine.
Forța mereu e cu voi.
Ucenicule, oare se teme scoica de lovitura 
      catifelată a valurilor?
Nu-ți fie teamă de lovituri.

Iulie 16
Consider – spiritul pentru toate timp 
găseşte.
Dacă farul în fiecare zi e pregătit să salveze 
      drumeții,
Atunci cum trebuie să ardă cu focul salvării 
oastea 
      Mea.
Şi focul acţiunii aprinde alte focuri.

Iulie 17  
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Deja știți: bunătatea și rațiunea12 nu aduc 
la Noi – 
      fenomenul spiritualității e necesar.
Dar această calitate vine în momentul 
      când spiritul este pregătit.
Nimic nu poate grăbi afirmarea căii.
Chiar și chemarea e neroditoare, 
      de aceea nu căutați urmași,
Dar în schimb cu grijă întâlniți-i pe cei care 
bat.
E o rușine, somnând, să nu auzi bătaia unei 
inimi – 
      mai bine să greșești, decât să îngropi o 
dorință 
      înaripată.
Discipole, ce rost au gândurile irealizabile?
Nu pierde puterile în inerțitatea spiritului.
Lotusul Meu – bucuria 
vizitatorilor Grădinei Mele.
 
Copii! Acțiune, acțiune, acțiune.
Gândurile binevoitoare înalță către vibrația 

12 Se are în vedere mintea duală, dar pentru spiritualitate e
nevoie  de  mintea  sintetică  care  nu  analizează,  dar
cunoaște  intuitiv.  Rațiunea  –  mintea   duală-analitică  nu
aduce  la  spiritualitate.  Pentru  fenomenul  spiritualității  e
necesară  mintea  non-duală.  Hindușii  o  numesc  Buddhi
Manas  (n.tr.).
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      sufletului Învățătorului.
Ține minte, sufletul Învățătorului e casa 
voastră.
Nu uita de El în năzuința spre Bine.
 În numele omenirii vă spun.
Învățătorul mereu e la ușile voastre,
Dar lăsați ușile deschise.
Așteptați-L, și El va răspunde la chemarea 
voastră,
La fel precum floarea răspunde la chemarea
      soarelui de dimineață.
În Numele Meu mergi în viață, și vei învinge 
      întunericul.
Norul de ploaie n-o să vă ude, și soarele 
arzător   
      n-o să vă provoace suferință.
Căci Eu sunt Protectorul, și Prietenul, și 
Tatăl 
      vostru. 
 
Copii, copii, dragi copii.
Nu credeți, că Fraternitatea 
Noastră e ascunsă 
      de omenire cu ziduri de nestrăbătut.
Zăpezile din Himalaya, ce Ne ascund, 
nu sunt 
      obstacole pentru cei care caută în 
adevăr, dar 
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      pentru cei prea curioși.
Faceți diferență între căutător și 
cercetătorul uscat, 
      sceptic.
Aprofundați-vă în munca Noastră, și Eu o să 
vă 
      ajut în calea spre Acea Lume.
Noi vă trimitem vestea aceasta.

Fie ca pietrele să spună adevărul.
Fie ca iarba și copacii să cânte Slavă 
Creației.
Dar lăsați-i omului acțiunea.
Căci în acțiune e ascuns rodul 
năzuințelor sale.
Păsările nu țin minte acțiunile lor și 
acțiunile altora,
Și de aceea ele se întorc la vechile cuiburi.
Astfel permiteți-i omului să-și uite greșelile, 
      și permiteți-i să aspire pe calea Marii 
Tăceri și 
      Marii Fericiri.
Marea Tăcere e precum vuietul oceanului și 
      liniștea casei părăsite.
 
Noi decidem și vă trimitem în razele
      dimineții Cuvântul Nostru.
Nu în vis, nu în dorință,
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Dar în unitatea spiritului, în pătrunderea 
      Harului voi mergeți, precum merge 
      mesagerul, și duceți vestea Noastră.
Și nu judecați mult, dar acționați.
Nu stați pe gânduri, dar creați, dar găsiți.
Și Eu Însumi sunt Ajutorul vostru.
Da, da, da.
Eu am spus.

Feriți-vă de cei, care nu aud,
Ocoliți-i pe cei, care nu văd. Da.
Stăpâniți!

Iulie 18
Pricepe şi ascultă.
Cunoaşte-ţi calea.

Învățător Suprem, dă putere inimii mele şi 
tărie 
      mâinii mele.
Căci eu sunt sluga Ta.
În razele Tale voi înţelege adevărul veşnic al
      Existenţei.
În glasul Tău voi auzi consonanţa Lumii.
Stăpânitorule, Îţi dau inima mea.
Adu-o în numele salvării lumii.
Cunoaşte marele adevăr al legăturilor 
veșnice între 
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      Tată și Fiu şi între fiu și fiu.
Fructele şi florile Grădinei Mele sunt 
accesibile 
      pentru toți.
Fiţi ocrotitorii Grădinei Mele.
Vă voi stabili la Porţile Mele, şi veţi vesti în 
Numele 
      Meu.
Cuvântul Meu cu voi va fi.

Iulie 19
Șoptim delicat la ureche, și dorința voastră 
poate 
      aduce Vocea Noastră.
Raza Noastră, ca un far, caută în întuneric, 
și 
      corabia după rază ajunge în port.
Sumbritatea nu trebuie să existe pentru voi.
Vor întreba: „Dar unde sunt căutările 
perfecțiunii?”
Răspundeți: „Pentru noi în dragoste, 
frumusețe și 
      acțiune – cele trei căi sunt suficiente.”

Chiar și sub un copac vă simțiți în siguranță.
Chiar și sub o stâncă vă simțiți statornici.
Dar cum vă veți împuternici sub raza Mea!

149



În tăcere și în strigăt vocea voastră ajunge 
la a 
      Noastră înălțime.
Și precum razele farului prin ceață nu sunt 
      luminoase,
Dar raza Noastră arde printre ai voștri.
Arde raza Noastră, și în tăcerea mării 
căutați-Ne.

Iulie 20
Vor întreba: „De ce cartea voastră nu 
seamănă cu 
      alte cărţi?”
Spuneți: „Acolo e povățuirea liniştii,
La noi însă e chemarea luptei.”
În explicaţii, indicații şi aprobări e sunetul 
de luptă 
      şi acţiune.
Timpul oferă căi noi,
Manifestă spiritul salturi peste beznă.
 
Ajutor vouă, care v-ați avântat,
Ajutor vouă, care aţi uitat de timp şi corp.
Ajutor vouă, care ați răspuns prin 
consunare.
Ochiul vigilent e deasupra voastră.
Vulturii planează ca vestitori.
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Şi broaştele ţestoase darul scutului aduc.
Minuni, minuni, minuni se întâmplă.
Şi luptaşii vor auzi Porunca. 

În ceață vei găsi calea, căci Eu sunt cu tine.
Să știi nemăsurarea creațiilor eterne.
Forma fără formă, Sunetul fără sunet.
Privește bucuria creării și bucură-te de 
      Înțelepciunea Creatorului.
Slava Existenței Eterne strălucește în stele,
      și Puterea Sa e simbolizată de cele mai 
înalte 
      vârfuri ale Pământului.
Printre văi și munți, printre păduri și 
câmpuri 
      pribeag ești în căutarea Învățătorului.
O nechibzuitule, de ce să cauți atât de 
departe?
Eu sunt aici – Învățătorul tău.

În inima ta păstrează gândurile despre 
slujire 
      Binelui.
O Stăpânitor al rugăciunilor mele, fii 
milostiv 
      față de năzuința mea.
Nu mă condamna pentru păcatele mele.
Al meu duh cântă – cântă Cântecul Tău.
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Dar corpul meu e slab, și membrele mele nu
mă 
      ascultă.
Discipole, corpul tău nu trebuie să 
împiedice 
      calea ta.
Învățătorule, eu văd Chipul Tău și văd Mila 
Ta.
Discipole, Eu sunt aici, dar în orbirea ta ai 
uitat de 
      Prezența Mea. 

Etern, nemărginit, mare și înălțător e 
Adevărul.
Dar cine caută se va apropia ușor și îl va 
cuceri.
 
Contemplați natura, când vă aflați în ea.
Auziți manifestarea forței creatoare în 
fiecare 
      sunet al pustietății.
Învățătorul e în spatele fiecărei manifestări 
a 
      spiritului vostru.
În Razele Lui veți dobândi bucuria creației.
Copii, nu cruțați timp pentru căutările 
Adevărului. 
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Marii Înțelepți îl dobândeau în căutări 
tensionate.
Aveți încredere în forțele voastre și să știți, 
      că sunteți aleși de El – de Tatăl vostru în
spirit.
Dacă în calea voastră, într-un moment de 
      slăbiciune veți sta în cumpănă – 
întindeți 
      mâna și ajutorul va veni.

Iulie 21
Voi spune celor ce bat13 ‒ în calea voastră 
se 
      poate întâlni un vas plin de 
spiritualitate, 
      reușiți să-l recunoașteți.
De-l veți cunoaște, tindeți să fiți cât mai 
aproape.
Țineți minte: spiritualitatea ca o flacără se 
aprinde, 
      ca un magnet minunat atrage spre sine.
Și de aceea fericirea sortită n-o respingeți.
Putem chema, dar chemarea n-o repetăm.

Trebuie de avut calea deschisă.
Spun tuturor celor presați de strâmtoarea 
      subsolurilor create de mâna omului:

13 Care apelează (n.tr.).
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Veniți, cei care așteptați bucuria - 
sărbătoarea e 
      pregătită.
Eu am spus.

Eu vă spun: flacăra inimii voastre să ardă cu
focul 
      compasiunii.
În compasiune se află marea perlă 
a Cunoașterii 
      Tainice.
Toți Bodhisattvii, toți sfinții, toți eroii 
spirituali 
      năzuiau pe această cale.
Țineți minte legenda despre șapte Porți.
Calea spinoasă nu pentru toți e plină de 
spini.
Există suflete, pentru care și o coroană de 
spini e 
      mai bună decât o coroană regală,
Și haina aspră e mai bună decât purpura 
      împăraților.

În pădure indicațiile Mele căutați,
În munți chemarea Mea ascultați,
În murmurul izvorului șoaptei Mele 
ascultare dați.
Dar oare să fie o șoaptă omenească?
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Nu, acesta e vuietul oceanului, sau tunetul 
la 
      înălțimi.

Eu te întreb – unde ți-i praștia pentru a 
învinge 
      dușmanul?
Fii gata de luptă.
Sunt cu tine.

Iulie 22
Trebuie să ţineţi minte despre scânteia 
puterii 
      Noastre, va trezi ea şi pe cel mort.
Dar precum licuriciul pierde treptat lumina, 
la fel 
      de uşor e să stingi scânteia Noastră.

Țineți minte de vigoarea orei înainte de 
răsărit.
Frigul dimineţii – băutura minunată pentru 
fiinţa 
      voastră.
Grăbiţi-vă s-o folosiţi.
O, înflorirea florii de Lotus!
Reveria viselor celor aleși, perla cu şapte 
raze!
În Tine e ascunsă înţelegerea lumii.
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În Tine se naşte avântul spre cunoaşterea 
Tainelor.
Sacru lăcaș de Taine!
Dătător de apă vie!
Marele Vindecător al lumii!
Sufletul ce veghează deasupra temerilor 
lumeşti!
În lucirea Ta se scaldă sluga Ta 
credincioasă,
Ce Te-a ales drept bunul său.
O, Suveran Divin al Preaînţelepciunii Porţilor
      Cereşti!
Tronul Tău ridică-l pe cele mai Înalte 
Vârfuri,
De acolo Tu vezi mai bine neliniștea inimilor
      omeneşti.
O, Domn Divin ce ești numit Compătimire!
Vezi fiii tăi în întunericul lumesc.
Întuneric, întuneric, întuneric.
Lumină, lumină, lumină.
Fără întuneric n-ar fi fost strălucirea luminii,
Căci doar în întuneric lumina e vizibilă.
Unde se află El, Marele Învățător, nu-i nici 
lumină, 
      nici întuneric – totul e în Unitarietate.
Aceasta e Taina din Taine și Sacrul din 
Sacru.
Neînțeleasă de oameni, Ea rămâne lucidă.
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Înţeleasă de mintea umană, Ea pierde 
      transparenţa sa.
Aşa e legea.
Urmaţi drapelul luptei. 

Iulie 23
Peste deșerturi, oceane și munți treceți într-
un 
      singur suflu.
Și iată stăm față în față.
Nu există spațiu.
A dispărut timpul, a apărut forța 
cunoașterii.

Ușor e oare pe aripi să zbori?
Voi spune – ușor e celor, care simt aripile.
Dar nu vor zbura cei care au cunoscut 
dulceața 
      pământului.
Încotro să zboare de la idolul său?
Astfel prin fapte veți înțelege nimicnicia 
dorințelor 
      pământului.
E simplu, căci totul e simplu.

Zburați prin gândurile voastre, zburați prin 
      afirmarea voastră, zburați prin 
dragostea 
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      voastră.
Sentimentul va cunoaște bucuria zborului.
Din nou vâltoarea vieții va rămâne sub 
picioare.
Și minunea culorilor triumfătoare va străluci
lângă 
      stelele Crucei de Sud.
Totul e accesibil.

Iulie 24
De ce să suferi în mortificarea trupului?
De ce să distrugeţi ce vi s-a dat de Creator?
Căutaţi noi căi!
O Tu, Creator al Lumii.
Tu – Înălțimea Cerească.
Slavă din Slăvi.
Înaltul Nemanifestat la Început,
Manifestat la Sfârşit.
Da – da – da.
Ce e Sfârșitul, ce e Începutul?

Cunoașteți năzuința voastră.
Bateţi la uşă, lacătul nu e închis,
Şi Stăpânul vă aşteaptă în casă.
Nu gustaţi bucate de pe masa Stăpânului,
Dar atent ascultaţi Cuvintele Lui.
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Poți da ce ai mai de preț, şi nu vor observa 
asta.
Dar nu regreta.
Drumețule, tu trebuie să dai ale tale, ce te 
      împiedică lucruri.
Şi cu cât mai mult vei da, cu atât mai uşor 
îţi va fi 
      să continui calea ta.
Mulţumeşte celor, care au luat de la tine.
Ei te vor ajuta. Ei au avut grijă de tine.
Căci cel care merge ușor – liber ajunge la 
înălţime.
Şi voi o să învăţați să ajungeţi la înălţime.
Şi de aceea mulţumiţi nerecunoscătorilor.
Am spus. Eu v-am trimis Fericire. 

Iulie 25
Munciți. Calea e deschisă pentru muncă.
În mâinile voastre sunt cele mai mari 
posibiliăți.
Coroana Mea fie cu voi, căci Eu am dat 
coroana.
 
Să știți, că plata nu trebuie așteptată –
Plata nu-i pentru voi.
Voi, cei care acționați, trebuie să mergeți pe
calea 
      voastră curajos,
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Fără să vă gândiți la pericolul sau bucuria 
zilei de 
      mâine.
Țineți minte, ce Eu v-am spus.
Nu gustați din bucatele de pe masa 
Stăpânului, 
      chiar dacă El vă va propune.
Luați doar ce e dat în numele binelui 
activității 
      voastre.
Plata vine, dar așteptările nu dau rezultate.
Oare Hristos, fiind răstignit, se gândea la 
      mântuirea Sufletului Său?
Chiar și în cea mai mică măsură încercați să
vă 
      asemuiți Lui.
Compătimire, compătimire, compătimire!
Apelăm, apelăm către voi deja de multe ori 
– 
      fiți astfel.

Când prin zdrențele corpurilor voastre 
      întâmplătoare strălucesc formele 
spiritului –
Nu simțiți oare putere și bucurie?
Și nu se unesc oare toate ființele voastre 
      într-o unică bucurie a muncii spiritului 
vostru?
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Și atunci Eu sunt aproape de voi.
Și atunci urechea voastră simte sunetul 
pașilor 
      Mei.

Iulie 26
Tu, care ai urechea deschisă.
Tu, care ai ochiul deschis.
Tu, care M-ai cunoscut.
Binecuvântare ţie.

Numele Meu – un talisman pentru tine 
forjat.
Şi adâncurile cerului să-ți fie de har 
dătătoare.
Binecuvântare ţie.
 
Îndreaptă privirea, asemenea şoimului, în 
      depărtare.
Prin frumuseţe o să vă apropiați.
Înţelegeţi şi memoraţi.
V-am încredinţat să spuneţi – Frumuseţe.
 
Tu ai spus – dragoste.
Acela a spus – acţiune.
Voi aţi spus – frumuseţe.
De vreți să deschideți Porțile, folosiți acest 
semn 
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      al Meu.                    
Eu am spus – Frumusețe.
Și în luptă şi în victorie Eu am spus – 
Frumuseţe.
Și nenorocul s-a acoperit cu frumuseţe.
Şi munţii au înflorit prin frumuseţe.
Iar voi florile admiteţi, pe ei admiteţi-i – 
copiii.
Şi închinaţi-vă înaintea Celor ce au adus-o – 
      Frumuseţea Marii Lumi.
Înţelegeţi – nu sunt lucruri, nu sunt soluţii, 
nici 
      mândrie, nici pocăinţă, este ea – 
Frumuseţea.
În ea e calea voastră.
Şi cu ea voi întâlni pe cei, care vor ajunge la
Mine.
Iar ei deja vin. 

 Iulie 27
Bucuria voastră – bucuria Noastră.
Când floarea magică a blândeții pe pământ 
      înflorește,
Atunci o nouă stea se aprinde în Infinit.
Nenumărate sunt stelele.
Podul fericirii al Căii Lactee a legat toate 
lumile.
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‒ Învățător Divin, pasărea fericirii vrea să 
cânte la 
      fereastra mea.
Nu înțeleg cuvintele ei,
Dar voi fi îndrăzneț.
În ceasul dimineții voi înțelege un cuvânt.
Și inima mea va cânta: îndreptățit, 
îndreptățit, 
      îndreptățit.
E posibil oare pentru un cuvânt, pentru 
blândețe 
      eu să fiu îndreptățit de Tine,
Cel care a țesut pânză de pace și strălucire 
eternă?
‒ Fiul Meu, blândețea e o parte a 
adevărului.
Iar adevărul e în preafrumoasa și 
      binefăcătoarea...
Înțelege aceasta, fiul Meu, în miezul nopții.
Eu dimineața la tine am să bat.
 
Încă o zi, și crește floarea voastră.
Și simplu voi pronunțați cuvinte de 
construire a 
      Templului.
Eu văd zâmbetul, și Eu aud râsete chiar.
E bine de veți construi, de veți pune 
pietrele, 
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      prin râset unindu-le.
Bucurie lumilor!
Eu am spus.

Iulie 28
‒ Cascadele şi ierburile, păsările şi vântul 
cântă 
      pentru mine.
Şi în mişcarea mea se naşte un cântec.
Eu merg uşor...
Dar când sub tăcere vântul trece şi pleacă 
      păsările şi se ofilesc ierburile, ce să fac, 
      Stăpânitorule?
‒ Uită-te la Mine.
‒ Când munţii nasc vârfuri şi abisurile 
îndreaptă 
      spre mine noi lanţuri montane,
Când am străbătut toate pustiurile, şi când 
m-am 
      urcat pe toţi munţii, ce voi vedea, 
      Stăpânitorule?
‒ O să Mă vezi pe Mine.
 
Lanţurile fericirii şi lanţurile robului.
Robul abia târâie lanţul, şi sună, râzând, 
verigile 
      fericirii.   
‒ Cum voi deosebi, Stăpânitorule, lanţurile?
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‒ Cu urechea sensibilă.
Iulie 30

Cine e cu Noi, are uneori ora de luptă, dar 
știe: el 
      întotdeauna e învingător.
Atrageți atenția la cei care cheamă ‒ 
      cât de frumos!
Ei nu doar simt frumusețea, dar și doresc să
se 
      împartă cu ea.
A te împărți e garanția victoriei!
Și cuvintele ce deschid sunt simple.
Dar puțini cine le aplică la zăvoare.
 
Simțim sărbătoarea muncii.
În flacăra purificării aruncați prejudecățile și
      obstacolele materiale.
Ce rug luminos pe stâncă calea luminează!
Năzuința deschide noi căi.

Iulie 31
Pe cine aud bătând la ușă Eu?
Tu ești, fugarule!
Iată Eu o să-ţi spun:
Tu fugeai de Mine cu atâta grijă,
Precum ai construit înainte casele Mele.
Tu ai încercat să te ascunzi în sanctuarele 
      templelor,
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Tu te ascundeai după treptele tronurilor,
Tu, schimbându-ţi chipul, te ascundeai după
vălul 
      şatrelor.
Tu doreai să te dizolvi în sunetele flautului 
şi 
      strunelor.
Dar încotro ai fugit tu?
Iată stai înaintea Mea,
Dar Eu spun: tu ai venit la Mine.
Tu ai găsit uşile Mele.
Tu ai aflat, cât de neluminată a devenit 
mintea şi 
      cum a plecat bucuria ta.
Tu ai aflat, cum cel care bate14 va fi admis, 
şi cel 
      admis va fi justificat.
Şi tu ai găsit cele mai bune uşi şi ai chemat,
fără să 
      vezi sfârșitul evadării.
Şi îl voi primi Eu pe cel care bate şi-i voi 
      spune ‒         
Eu am păstrat bucuria ta,
Ia-ți cupa şi munceşte.

August 1
Bucurie! Nu există ora fericirii prezentului.

14 Care apelează (n.tr.).

166



Există ora fericirii trecutului, și există ora 
fericirii 
       viitorului.
Ora trecută îndepărtează.
Ora viitorului apropie.
Și Eu v-am dat orele fericirii viitorului.
Bucurie! Nimic ce îndepărtează nu e potrivit
       pentru voi.
Trăiți cu ora fericirii viitorului.
Bucurie!

August 3
Învăţaţi-vă scutul să păziţi.
Probe trebuie de avut, încercând ingenioși 
să fiți
      în realizările voastre.
Noul e dificil, vechiul e inutil.
Norii să nu ascundă munţii.
Nici autojustificarea, nici eschivarea nu vor 
ajuta.
Numai munca creatoare duce spre victorie.
Înțelegeți munca în sens amplu.
Viscolul orbeşte ochii, dar spiritul nu 
adoarme.

August 4
Spiritul ocrotiți.
Devotamentul se dovedește prin acțiune.
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August 5
Dar unde e rugăciunea?
Unde e mantram-ul, unde sunt incantația şi 
      adresarea?
Eu voi spune rugăciunea mea, şi o voi 
spune ca în 
      fața soarelui.
Dacă ochilor mei le este insuportabilă 
lumina 
      lumii, eu îi voi închide.   
Şi, umplut de scânteile sclipirilor, eu totuşi 
voi 
      spune:
Iată eu cunosc calea mea, iată eu m-am 
adresat 
      către ea cu toată conştiinţa mea.
Şi, respingând duşmanii şi îngropând 
lucrurile, eu 
      vin la Tine.
Cuvântul meu către Tine și este rugăciunea 
mea.
Spun şi ziua, şi lucrând la strung, şi în 
timpul veghii 
      nocturne, când ochii nu mai disting 
hotarul 
      dintre cer şi pământ.
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Atâtea pregătiri, atâtea gânduri şi fermitate,
      pentru a-Ţi spune un singur cuvânt al 
meu: 
      „Eu Te iubesc, Doamne.”
Toată rugăciunea mea.
Atât de mult m-am pregătit pentru ea, atât 
am 
      aşteptat mantram-ul meu, dar el tot e 
scurt: 
      „Nu te întoarce, Doamne!”
Nu am ce să adaug la acest cuvânt.
Şi acum incantația: „Doamne, Tu nu vei 
pleca de la 
      mine, eu Te voi găsi, căci cunosc toate 
casele 
      Tale, Tu ești în toate!”
Iartă, Doamne, e simplă rugăciunea mea,
Scurt e mantram-ul meu, şi prea insistentă 
e 
      incantația mea.
Și dacă eu nu pot pleca de la Tine, atunci şi 
Tu nu 
      Te vei ascunde de ochiul meu.
Şi urechea mea aude pasul Tău.
Şi în gură e Divinul Tău gust,
Căci Tu ești hrana mea.
Voi reuşi oare să Te invoc, Doamne?
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Nu cred, că rugăciunea mea e potrivită, şi 
că 
      mantram-ul va ajunge la Tine.
Dar eu voi ţine strâns în mâinile mele haina 
Ta.
O, Doamne, voi fi îndrăzneţ,
Şi prin cutezanță voi răpi oceanul de 
fericire, căci 
      îmi doresc.
 
Aşa am spus – creaţi, înţelegeţi şi curăţaţi 
uşile.
Ei vă pot împinge, dar treceţi cu zâmbet.
Cel care ştie, merge şi ajunge. 

August 7
Ei se laudă cu primirea poveților Noastre, 
dar n-au 
      renunțat la nici un nărav.
Pașii lor sunt plini de îndoială, și cuvintele 
lor sunt 
      pline de trădare.
Se scaldă în băltoaca din ogradă și o 
consideră 
      drept ocean.
 
Îndeosebi feriți-vă de trădare.
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August 9
Cei noi se vor manifesta în acţiune,
Vor ridica scutul frumuseţii şi, plini de 
iubire, vor 
      deschide uşile celor care bat.
Se va prăbuşi pământul de sub picioarele 
orbului 
      şi va cădea cel surd.
Vă trimit apă vie să spălaţi ochii şi urechile.
Şi minunea se va realiza, şi va apărea podul
      frumuseţii în noua cale. 
Eu am spus. 

August 26
În cultele antice întotdeauna rămâneau 
semnele 
      învățăturilor spirituale.
Chiar și o horă veche a păstrat începutul 
      spiritualității.
În mijlocul cercului era plasată aleasa, mai 
rar 
      alesul.
În jurul ei mergeau mișcări rituale și corul.
Aleasa din mijloc rămânea parcă inactivă.
Dar toate mișcările și adresările se făceau 
parcă 
      spre ea.
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Și ea purta asupra sa sensul exprimării 
tuturor 
      aspirațiilor.
La fel e și în învățătura Spiritului.
Ucenicul primește străfulgerările bucuriei.
Primește bezna căutărilor.
Primește gheața singurătății.
Și apoi trebuie să treacă prin povara de a fi 
      punctul central.
Parcă singur, parcă fără de glas,
Parcă fără ajutor,
El duce asupra sa povara tuturor.
Și la fel de calm, precum în gheața 
singurătății,
El așteaptă, cu bunăvoință acceptând 
povara 
      adresărilor.
Precum temelia clădirii, în tăcere el se lasă 
      înconjurat.
Și înzecește mâinile sale,
Și înmulțește inima sa,
Și trebuie să crească în spirit
Peste toți cei care s-au adresat.
Dar nu se teme el. Și știe, că timpul lui vine.
Și cei care bat15, și cei care înspăimântă, și 
cei care 
      împovărează – ei trebuie să vină.

15 Care apelează (n.tr.).
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Și el trebuie să-i întâmpine.
Și temporar el e înconjurat de ei, și închisă 
e 
      ieșirea lui.
Dar nu există încercare veșnică.
Dar aproape e posibilitatea celui mai 
apropiat 
      drum.
Astfel e povara punctului central.
Și bine e, dacă se întind spre voi mâinile 
      prietenilor,
Dacă hora se țese din dorințe bune.

Septembrie 3
Nu căuta la amiază seara.
Lucrând, plugarule, nu spune rugăciunea 
odihnei.

Septembrie 4  
Despre dragoste pot spune – la sufletele 
curate ea 
      tinde în sus, iar compătimirea – în jos.
Poate fi iubit Dumnezeu, trebuie să ți-L 
imaginezi 
      ca un martir minunat pentru gândurile 
      creatoare spre binele lumii.
Se poate cu încredere și chiar cu 
îndrăzneală de 
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      bătut la templele Lui.
Și dacă ați bătut conștient, atunci ca 
răspuns 
      primiți noi forțe, deși nu imediat  
      conștientizate.

Septembrie 7
Multă neînțelegere există în oceanul 
omenesc.
Spiritul cunoaște, dar trebuie manifestate 
      deasupra focului acele semne.
Focul acțiunii vieții crește aripile spiritului.
În adâncurile mării este sare, dar numai 
lucrul 
      fluxului o arată.
Precum oul de privighetoare poartă 
embrionul 
      cântărețului, dar cântecul va răsuna 
după 
      acțiunea vieții.
Cântăreți fericiți, sunați întru Gloria 
Zâmbetului 
      Creatorului!
 
Nu există nici mici, nici mari.
Sentimentul, aruncat în spațiu, ca un 
bumerang se 
      întoarce la sursă.
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Septembrie 17
Celor noi crede!
Învățătorul are puterea scutul de a ridica 
până 
      la venirea fericirii.
Învățătorul simte mâna ce ajutor cere.
Învățătorul să ajute e gata.
Învățătorul poate trimite pe cei noi.
Învățătorul poate trimite învățătura.
Învățătorul consideră curajul drept eroism 
      spiritual.
Învățătorul dă putere celor devotați.

Septembrie 19
Ați învățat despre eroii antichității – de ce la
      schimbarea raselor să nu strălucească 
din nou 
      curajul spiritual?
Scutul Fraternității Noastre e gata să 
acopere 
      căutările luminii.
Cele mai bune manifestări ale voastre, 
precum 
      semințele, sunt încălzite de Noi.
Fericite sunt căile frumuseții, nevoia lumii 
trebuie 
      să fie potolită.
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Minunea noii vieți e acoperită cu zdrențe, 
dar ea 
      trăiește.
Nu vă temeți de calcarul vieților – când 
cazanul 
      clocotește, praful se rotește deasupra.
Pe calea eroismului spiritual nu există frică,
Dar focul inimii luminează calea adevărului.
Adevărul Eternității e în frumusețea 
spiritului.
Spiritul știe, unde e frumusețea.

Septembrie 20
Tristețea va ocoli noua horă a omenirii.
Zâmbind, copilul va scoate sabia de luptă.
Icoana o va ridica poporul.
Merg prin pustiu, port cupa, cu scut 
acoperită.
 
De ce e praf pe locul altarului?
Nu-i un joc, nu-i o distracție, unde se 
creează 
      Templul.
Nu-i ardoare, nu-i căutare acolo, unde e 
transmisă 
      puterea frumuseții.
Ridicați gunoiul.
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Consider, dauna nu trebuie să se ascundă în
fisuri.
Cupa acoperiți. 

Septembrie 21
Praful ușor îl veți înlătura, dacă veți fi 
grăbiți.
Nimic delasat nu trebuie să rămână.

Septembrie 23
                   CARTEA DESPRE SACRIFICIU
Prin care putere vă veți consolida?
Cum veți reuși realizarea Cauzei Noastre?
Prin puterea, de Noi dată.
Eu oare să vorbesc despre putere,
Când tot ce-i nerod și când tot ce-i orgolios 
      către putere râvnește?
Dar Eu spun și afirm.
Dar puterea Noastră e alta ‒
Puterea Noastră e Sacrificiul! 

Voi explica prin câteva cuvinte.
Când Kurnovuu Domnitorul 
Înălța Porțile de Aur,
El năzuia către templu,
Dar totuși și-a dus sacrificiul. 
  
Când Solomon căuta puterea frumuseții,
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Când prin simbolul Sulamitei a fost arătat
Simbolul adevărului supraomenesc,
El totuși a rămas rege
Și și-a dus sacrificiul. 
  
Când învățătorul spiritual al Tibetului Allal-
Ming
Râvnea spre munți, unde pentru prima dată
i s-a 
      arătat Dumnezeu,
El a rămas totuși în vale
Și a acceptat cupa.
 
Când șeicul Rossul Ibn Rahim
Tindea să transmită puterea fiului,
El totuși a auzit Glasul
Și a dat totul, pentru a ajunge.
 
Când învățătorul Origene 
A dat și fizicul și spiritualul, doar pentru a-i
Învăța ultimul precept al lui Hristos,
El totuși a păstrat povara Învățătoriei.
  
Când Serghie de Radonej 
A refuzat pristolul Mitropolitului,
Pe când El tindea spre comunicarea cu 
natura,
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El a rămas totuși să construiască case de 
trai în 
      comun,
Și El a păstrat în preajma sa ucenicii.
  
Când Akbar, numit cel Mare,
Punea pietrele unificării bisericii,
Sufletul Său râvnea să fie sub pomul 
înțelepciunii,
Unde pogora peste El iluminarea,
Dar El a rămas totuși pe treptele tronului.
  
Știind, ce este curajul spiritual,
Știind, ce este puterea-sacrificiu,
Dacă, afirmând victoria, veți spune:
„Ocolească-mă, Doamne, această cupă!” ‒ 
Înseamnă că deja aveți dreptul de a crea,
Și spiritul vostru e deja de neînvins.    
 
Țineți minte această carte despre sacrificiu,
Căci ea vă dă porțile spre împlinire și starea
      de a fi întotdeauna gata.
  
Iar fiind gata, voi știți totul,
Căci pentru voi totul va fi deschis, și adus, și
      povestit.
Dar numai ascultați și rețineți.
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Iar principalul e să citiți și să repetați,
Căci deseori corpul vostru întunecă 
      cunoașterea spiritului.

Și privind pojarul sortit,
Veți spune: „Iată de ce ieri am scos lucrurile
mele.”
Și privind fulgerul, veți pleca capul, onorând
      Voința lui Dumnezeu.

Eu am spus și am poruncit – păstrați.

Septembrie 25
Prin iubire veți aprinde lumina frumuseții, și 
prin 
      acțiune veți manifesta lumii salvarea 
spiritului.

Septembrie 26
Astfel e, când spiritul conștientizează 
slujirea,
Aripi noi cresc, și aerul din jur cântă 
noaptea.
Calea luminii se arată privirii uimite,
Și decizia rațiunii înalță treptele pentru 
templul 
      Adevărului Unic.
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Îmbunătățiți creierii, aerisiți urechile, gurile 
spălați,
Voi înșivă veți fi martorii nechibzuinței 
voastre.

Septembrie 29
Învățați oamenii calea Mea.
Lăsați-i să treacă prin înțelegerea naturii 
umane,
Să înțeleagă natura Slujirii,
Să înțeleagă bucuria frumosului,
Să înțeleagă acea simplitate, ce transformă 
viața 
      într-o minune.
Scutul Nostru e invizibil, dar noaptea simțiți 
      confirmarea șoaptelor zilei.
Noi n-am avut un timp mai dificil ca această
      schimbare de rase.
E necesară distribuirea puterilor; rău e 
chimistul, 
      care în loc de o picătură va răsturna o 
căldare.
Da – lupta invizibilă n-a fost niciodată atât 
de 
      mare.
Acum însă în ea e implicată toată orbita 
      pământească.
Nu tratați ușuratic discordia lumii.
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Forțele sunt atât de încordate, încât o 
aversă de 
      semne cade pe pământ.
Când mâine voi spune cartea despre 
bucurie,
Nu uitați despre chemările luptei!

Septembrie 30
                  CARTEA DESPRE BUCURIE 
Poate oare sta un copac neclintit?
Poate, poate, poate,
Dacă rădăcinile sunt adânc sub pământ și 
      invizibile.
 
Eu v-am spus despre frumusețe,
Eu am spus despre dragoste,
Eu am spus despre acțiune.

Eu am spus despre devotament,
Eu am spus despre starea de a fi gata și 
despre 
      compătimire.
 
Eu v-am arătat fereastra luptei.
Eu am arătat importanța curajului,
Și, în sfârșit, Eu v-am chemat la Marea 
Slujire.
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Dar unde-i oare haina, în care să urcăm pe 
treptele 
      Templului?
Unde-i oare acea țesătură demnă,
Pentru a acoperi goliciunea și umbra 
corpurilor 
      noastre?
Dar în toată lumea vibrează țesătura Vieții 
      Primordiale.
În toată lumea dăinuiește Veșmântul demn.

Și vibrează, și pulsează, și sună Bucuria!

În această haină și veți urca pe trepte.

Cu această haină veți acoperi corpul.
 
Ei rup țesătura lui Dumnezeu.
Ei râd de zdrențele ei.

Dar fiica lumii și Maica Universului vor uni 
bucățile 
      țesăturii.

Și pregătiți vă veți apropia, pentru a primi 
      veșmintele voastre.
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Căci unde-i oare puterea și unde e 
sacrificiul, dacă 
      nu există bucurie?

Și unde-i ea, compătimirea, și el, 
devotamentul?
Și unde-i ea, dragostea de creație,
Dacă umerii nu-s împodobiți cu țesătura 
      Maicii Lumii?
 
Și când veți construi Templul Frumuseții,
Și în apropierea lui veți sădi grădina 
Bucuriei,
Numiți această grădină cu Numele Meu, 
căci
      Eu v-am spus:
Bucurați-vă, copii!
 
Și trecând hotarele puterii și sacrificiului,
Înveșmântându-ne în strălucirea bucuriei,
Noi vom spune într-o zi ce urmează despre 
      rugăciune.
Aceasta carte despre rugăciune și curaj 
spiritual va 
      încheia prima trilogie.
 
Bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă!
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Și spuneți-le:
„Noi cunoaștem lupta,
Și de aceea bucuria e în noi.
Și noi cunoaștem Slujirea,
Și de aceea-s bucuroase fețele noastre.”
         
Trimit bucurie, și bunăvoință, și adevăr, căci
aici e 
      totul.

Octombrie 3
Trebuie de manifestat împotriva 
distrugătorilor 
      puterea creatoare.
Fiți capabili să-i chemați pe cei noi la 
construcție.
Deci, munciți pentru unire.
Vă spun – scutul păstrați și manifestați 
speranță, 
      căci deja v-am arătat semnul Meu.
Fericirea a venit; simt, n-o risipiți.
Și aripile poartă deasupra lumii fericirea 
      manifestării deciziilor Noastre.
Fiți atenți la manifestări.
Scutul Meu e puternic.

Octombrie 4
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Noi purtăm confirmarea poruncilor 
profeților.
Pe trepte curate conducem, și nimeni nu va 
      regreta, că s-a apropiat de noua rasă.
Prima condiție a rasei e aducerea spiritului 
în viață.
Și fragmentele, acumulate de veacuri, vor 
reveni 
      la loc.
Raza înțelegerii vieții frumoase va străluci 
simplu.
Spiritul, printr-un nou zbor, va înconjura 
lumea.
Timpul, deși e greu, e fără precedent.
Nori sunt împrejur, dar raza Mea e cu voi.

                                    Octombrie 14
                  CARTEA DESPRE RUGĂCIUNE
‒ Luptătorule, oare cu suliță și 
sabie vei intra în 
      sanctuarul Templului?
‒ Prietene, am luat calea eroismului 
spiritual, cum  
      oare să-mi las armura?
‒ Luptătorule, Eu voi păstra armura ta pe 
treptele 
      pridvorului.
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‒ Prietene, am venit să consacru 
proprietatea mea, 
      cum oare s-o las?
 
‒ Tată, prefă în cenușă mâna mea, dacă s-a
ridicat 
      pentru un lucru nedrept.
Tată, prefă în cenușă creierul meu, dacă 
      el șerpuiește cu gânduri false.
Tată, distruge toată ființa mea, dacă ea 
spre rău se 
      îndreaptă.
 
‒ Fiul Meu, nu voi distruge mâna ta.
Fiul Meu, voi păstra creierul tău, dacă 
trăiești în 
      eroismul spiritual.
Dar, printre realizări, 
lasă timp pentru tăcerea   
      spiritului.
În acest moment Eu mă voi atinge 
de esența ta.
O clipă a Marei Tăceri conduce la 
cunoașterea 
      Slujirii.
 
‒ Tată, pe viitor voi scurta imnurile mele,
Și voi renunța la proslăvirile îndelungate.
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În curajul spiritual va fi rugăciunea mea,
Și o voi începe cu tăcere.

Fraților, în toate începuturile voastre țineți 
minte 
      de timpul tăcerii.
În acest moment de voi se atinge vestitorul 
      Poruncii.
Și, înțelegând rugăciunea și curajul spiritual,
Luminați de frumusețe, ținând strâns 
puterea care  
      este sacrificiu, 
Veți ajunge la Templu.

Sfârșitul trilogiei

Octombrie 18
Voi transpune în viață simțămintele voastre,
și 
      de aceea observați ce se întâmplă lângă
voi.
Trebuie să fii apt să distingi întâmplarea de 
      indicație.
Noile posibilități cresc pe înțelegerea celor 
      manifestate.
Astfel se înalță construcția, fără a pierde 
      pietrele date.
Nu speranța, dar activitatea 
conduce constructorii.
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Și consonanța camertonului 
învinge răgușeala 
      neputinței omenești.

Octombrie 25
Peste auroră vom întinde drapelurile 
Noastre.
Scuturile Orientului cu lumina Sfintei Uniuni 
vom 
      lumina.
Vom arăta umerii, de scutul Nostru 
acoperiți.
Și Glasul va acoperi acțiunile fiecărei zile.
 
Vrem să spunem despre lucrurile mari.
Nu vă închideți în norul de praf al fiecărei 
zile.

Octombrie 26
Spiritul curat atrage ora închinării și adună 
părțile 
      particulelor spirituale în timp pierdute.
Ajutorul Nostru – ochiul îl simte, și urechea 
îl aude, 
      și mintea îl înțelege.
 
Nu degrabă din praf renaște spiritul umilit.
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Trebuie de întins mâna la toți cei care se 
îneacă, și 
      flacăra zâmbetului nu va seca, căci e 
încălzită 
      de căldura Divină.

Octombrie 28
Da – da – da.
Eu v-am chemat.
Eu v-am numit ai mei.
Și la brâu sună cheile de la ușile încrederii.
Mulți oameni s-au apropiat de aceste uși!
Și chiar au încercat cheia s-o rotească,
Dar n-au știut, cum ușa s-o deschidă.
Și ce-i pierdut nu se repetă.
 
Când vă veți apropia de zăvor,
Nu chemați trecătorii vechi.
Nu-i strigați din nou pe cei care au dat 
dovadă de 
      ignoranță.
Pentru voi la fiecare răscruce sunt pregătiți 
cei noi.
Și fiecare piatră a construcției poartă 
semnul Meu 
      pentru voi.

Și când veți urca și vă veți apropia de turn,
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Măsurați baza lui și conturați stânca de sub 
el,
Căci de pe acest turn veți vedea 
depărtările, voi, 
      constructori!
 
Eu vorbesc pe scurt, pentru ca să însușiți
Și să rețineți, să rețineți, să rețineți cele 
spuse vouă 
      de Mine.
Eu am spus.

Noiembrie 1 
Taina se dezvăluie în siguranță.
Nu trebuie de distrus oamenii printr-o 
grămadă 
      de încredere.
Adesea greutatea sarcinii arată doar 
aspectul 
      spatelui.

Noiembrie 4
Apropiindu-vă de munte, vedeți haosul 
      pietrelor și ascuțișul stâncilor,
Apoi vor urma pantele stâncilor abrupte.
După ele vor începe pajiștile montane, ce 
      se alimentează cu zăpezi,
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Iar după vârful zăpezii veți cunoaște 
strălucirea 
      depărtării.

Voi treceți prin coridorul vieții,
Și ridicați praful pașilor voștri.
Câtă povară, câte renunțări, câtă frică!
Unde oare a rămas ea, comoara Lumii?
 
Iar dacă purtați cu voi o piatră 
      prețioasă sau cea mai bună perlă, 
      veți uita oare de ele?
Nu, le veți ține cu grijă.
Veți controla bagajul și întări încuietoarele,
Căci duceți comoara pământului!
Câtă grijă!!

Veți întreba: „Cum oare printre lovituri să ții
minte 
      de comoara Lumii?”
Eu voi zâmbi și voi spune – e simplu.
Luați de pe malul mării o pietricică, 
      netezită de valuri,
Și cu gândul despre comoara Lumii purtați-
o 
      cu voi!
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Și când vă vor împinge și vor acoperi 
cu praf 
      hainele voastre,
Atunci veți lua în mână piatra aleasă,
Și nu veți uita de comoara Lumii, 
Pe care Eu s-o duceți până la capăt v-
am poruncit.
Rețineți, rețineți, rețineți.
Am spus.

Noiembrie 6
Păstorii primeau revelații.
Împărații căutau.
Scribii se încăpățânau.
Conducătorii se înspăimântau.
Glasul Divin acoperă tot dacă e prezentă 
      spiritualitatea.

Noiembrie 7
Pulsul e o sinteză de vibrații.
Fiecare organism, până la Univers inclusiv, 
are 
      pulsul său.
Un dispozitiv sensibil va fi pus în funcțiune 
chiar și 
      de pulsul omului.
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Pulsul atomilor creează o totalitate de 
energii, 
      ușor exprimabilă printr-o formulă.
Memorizarea ei încă nu-i dată, căci ea va 
duce 
      numai la distrugere.

De aceea vorbesc despre praf, el pătrunde 
adânc 
      și servește ca mănușă pentru mâna 
      dușmanului.
Oamenii lasă în urma lor mănuși calde, gri 
      pentru oaspetele negru.

Noiembrie 22
Strigătul pământului dăunează creșterii 
spiritului.
Dar voi prin Porțile răbdării mergeți.
Dar voi prin înțelegerea Slujirii Porțile veți 
trece.
Și principalul, țineți minte 
de Lotusul încrederii și 
      ziua și noaptea.

Noiembrie 24
Citiți și numărați, de câte ori chiar și Hristos 
se 
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      retrăgea în pustiu.
Chiar și Duhul Său avea nevoie de prană.
Urmăriți – fenomenele fiecărei zile sunt 
pline de 
      importanță profundă.

Noiembrie 25
Ascultați!
Căci vreau să vă puteți apropia de Mine 
radioși
      și luminoși în ziua Marelui Întuneric!

Adevărat.
Eu v-am încredințat multe.
Eu v-am dat termene și avertismente.
Eu vă voi da posibilitatea de victorie.
Și v-am deschis Tainele deciziilor Noastre.
 
Voi puteți învinge și deveni iluminați,
Dar dați Mie darul vostru.
Dacă cineva are frică,
Dă Mie frica.
 
Dacă cineva are îndoială,
Dă Mie îndoiala.

Dacă cineva are furie,
Dă Mie furia.
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Iar dacă veți da o mână de lucruri mărunte,
Eu voi accepta și aceste jucării prăfuite,
Și le voi retopi în turnul Meu.
 
Adevărul e că, dacă veți dori iar să folosiți în
viață 
      darul vostru,
Nu uitați, de ce e demn acel care ia înapoi 
ceea 
      ce a fost odată dăruit.
 
Așadar, Eu am primit și frica, și îndoiala, și 
furia ‒ 
      acestea sunt pentru Mine.
Iar pentru voi – calea spre Lumină, 
Căci vreau să vă puteți apropia de Mine 
radioși și 
      luminoși în ziua Marelui Întuneric înainte
de 
      Răsărit. 

Decembrie 2
Te cunosc, tu, ce zgrepțeni la ușă,
Tu speri pe umerii oaspetelui să pătrunzi în 
      casa Mea.
Te cunosc!
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Tu ai devenit sofisticat și inventiv, chiar mai
      inventiv decât mulți de-ai Mei.
Tu ai fixat încheietoarele
Și ai aranjat hainele.

Tu chiar ai studiat toate cuvintele Mele,
Aud – chiar repeți: BUCURIE.
 
Dar aici Eu te voi opri.
Tu nu vei îndrăzni să spui ‒ bucuria 
dragostei.
Bucuria ta e bucuria urii.
 
Dar după ură se clatină umbra pocită a 
îndoielii,
Și nu-i potrivită scutului îndoiala.
   
Eu voi primi în scutul Meu toate săgețile 
tale.

Iar dacă te îndârjești,
Eu îți voi trimite, zâmbind, doar una.

Decembrie 6
Adevărul se rupe din geamătul corpului.
Călărețul mână calul, dar aripile duc mai 
repede.  
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Decembrie 8
De ce-i distrus pământul?
De ce să fie distrus templul?
A Tatălui mânie va trece.
Termenele pasărea dimineții să le cânte e 
gata.
Profeția zilelor se îndeplinește,
Și revărsate sunt cupele Arhanghelilor.
Sfințit e Numele Domnului!
Poporul va renaște în spirit.
Esența minunii e simplă:
Dragostea e minune, frumusețea e minune.

Decembrie 9
Când norii vor împânzi tot cerul
Și fulgerele lovesc în jur,
Nu-i oare mai bine 
Să rămâi după pereții casei?
 
Dacă ploaia torențială va pătrunde prin 
obloane,
Totuși nu va fi periculos.
 
Dacă veți ști:
Există experiența acțiunii,
Există experiența tăcerii.
 
Când Eu spun – acționați,

198



Găsiți toată agerimea acțiunii.

Când Eu spun – tăceți,
Găsiți toată agerimea tăcerii!
 
Și dacă e lungă experiența acțiunii, atunci e
scurtă 
      experiența tăcerii.

Și de aceea acționați prin tăcere.
Iar dacă totuși veți dori să manifestați forța 
acțiunii 
      ‒ chemați copiii!

Și, acționând cu copiii,
Nu veți fi atrași în capcanele puse.
 
Și scurt e timpul,
Și voi cunoașteți termenele.
Am spus. 

Decembrie 12
Cel mai bun remediu, cea mai bună armă e 
      conștientizarea voastră a grijei Noastre.
Afirmându-vă în uniunea cu Noi, veți înainta
      neînvinși.
Manifestând chipul curajului spiritual, 
creșteți 
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      aidoma unor uriași.
 
Unii sunt îngroziți de distrugere, alții se 
bucură de 
      ea,
Dar pentru voi fiecare zid căzut e doar o 
cale spre 
      Lumină.

Decembrie 13
Eu voi arăta scutul Meu celor, care merg.
Voi arăta celor, care vor învinge fenomenul 
iubirii 
      de sine.
Voi arăta celor, care ora hotărâtă o 
veghează.
Voi arăta celor, care simt calea Slujirii.
Voi arăta celor, care cortul său îl vor acoperi
cu 
      Numele Meu.
Voi arăta celor, care scutul său îl țin sus. 
Eu v-am indicat Voința – n-o încălcați.
Eu vă conduc, nu vă abateți și nu rupeți 
țesătura
      curajului spiritual!

Decembrie 14
Se poate privi doar în viitor.
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Până când trebuie de adresat numai 
copiilor.
Doar în ei este începutul legal al activității.
Arătând noua cale, numai în copii veți găsi 
puterea 
      încrederii.

Decembrie 18
Printre ofense trece inima zorilor.
Cugetă, rațiune, și întinde rețelele.
Ascultă porunca neîncetată!
Minunea nu poate fi luată, și nu pot fi 
alungați cei 
      chemați din casa lor.
Și tu, ce cunoști cursul aștrilor, cedează 
calea ta,
Căci te cunosc, semănător al gândului 
nestatornic.
Ție îți spun – înlătură aroganța ta!

Decembrie 22
Întotdeauna e mai bine de lăsat decizia 
      pe dimineață.
Dimineața e saturată de prană.
După apus e dăunător a te încorda.
Seara e timpul oferirii,
Dimineața e a cunoașterii oră.
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Decembrie 23
Cine a spus, că trebuie de dat nechibzuit?
Nechibzuința așa și va rămâne.

Unul gândește: „Iată eu deja am dat.”
Altul gândește: „Eu am dat și m-am 
apropiat.”
Al treilea gândește: „Eu am dat și deja am 
meritat.”

Dar toate darurile lor sunt în vâltoare.
Noi nu putem da averea străină.
Noi să dăm nu putem, ce am primit spre 
păstrare.
 
Dacă veți da prietenului să păstreze averea
Și o veți cere la întoarcere înapoi,
Ce va simți prietenul?
Bucurie, că a reușit să dea cele păstrate.

De aceea bucurați-vă și rugați-vă:
„Doamne, Tu mi-ai dat Harul Tău spre 
păstrare,
Tu m-ai învățat să-L păstrez.
Învață-mă acum, cum să întorc ce am 
păstrat
După Glasul Tău, Stăpânitorul meu!”
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Bucurați-vă – Eu ocrotesc. 

Decembrie 30
Precum elefanții pădurea trec,
Doborând arbuștii și dând la o parte copacii,
Astfel mergeți în Marea Slujire.

De aceea fiți capabili să luptați.
 
Mulți sunt chemați spre cunoaștere,
Dar nu multora le sunt deschise tainele 
deciziilor 
      Noastre.
 
De aceea fiți capabili să luptați.
 
Voi veți vedea, cum hulesc scutul Meu.
Voi veți afla, cum înlocuiesc comorile Mele.
Și voi veți ridica sabia voastră.
 
De aceea fiți capabili să luptați.
 
Principalul, feriți-vă de trădare și ușurătate.
Din ușurătate se va naște trădarea.

1923
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Ianuarie 1
Manifestarea îndoielii distruge arma,
Fiecare piatră nestatornică clatină turnul.

Ianuarie 7
Mâna Mea e doar deasupra celor fermi.
Slăbiciunea și ușurătatea dau naștere 
trădării.
Trădarea o judecăm nu după cauze, ci după
       urmări.
Liber e fiecare, dar judecata o poartă după 
fapte.
Prin cruzime nu se bate la ușa Inițierii.
Trebuie fericirea consolidată prin muncă.
Ceasul se apropie, când porunca se va 
împlini.
Ceasul hotărât, în el manifestat va fi scutul 
Legii 
      lumii.
A confirmării oră de noapte și a înțelegerii zi
      bucurie aduc.
Trimis e ceasul înțelegerii manuscriptului.
Trimis e ceasul mărturiii.
Am manifestat aripa Arhanghelului,
Pe ea e inscripția Păcii.
Forțele Cerului cu Noi mărturisesc.
Sortit e graiului să afle Noul Cuvânt 
al dragostei.
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Ianuarie 9
O, e timpul de gândit la Noua Lume.
Povața Mea deschide ușa acțiunii.
Dement umblă oamenii, care nu cunosc 
viitorul.
Mulțimile condamnate se îndreaptă spre 
      distrugere.
Simțul îi duce spre abis.
Priviți tendințele smintiților.
Noi crime deschid gura bestiei.
Fenomenele vădite nu deranjează creierul 
      neghiobilor.
Vremuri deșarte pentru proști,
Dificile pentru cei care disting lumina.

Ianuarie 12
Rog să încordați voința, ajută zborului de 
săgeți.
Voința e coarda arcului conștiinței.

Ianuarie 18
E necesar de înțeles timpul – nu e voie de 
      manifestat un chip obișnuit, când munții
se 
      cutremură. 

Ianuarie 20
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Chiar și pietrele ce sună sub picior studiați-
le,
Căci și pe ele pot fi urmele venirii Mele.
 
O, voi..., voi – cei care așteptați,
Chiar și voi puteți să nu recunoașteți ceasul
      Aparției.

Căci de așteptat nu e ușor,
Dar Eu o să vă dau semne și relevium16.
 
Noaptea Eu nu voi veni.
Și în orele, când razele soarelui nu ating 
pământul 
      vostru, lăsați spiritul vostru să plece 
liniștit în 
      Lăcașul Creatorului.

De asemenea voi spune, cum trebuie de 
așteptat 
      în orele zilei.

Nu cu imnuri, nu cu admirație așteptați,
Dar încordați munca voastră în Numele 
Meu.
 
Nu în somn, nu în timpul mâncării,

16 Din latină „ușurare” (n.tr.).
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Dar în timpul muncii Eu îi voi îndreptăți pe 
cei care 
      îi iubesc.
 
Dimineața, repetând șapte cuvinte,
Spuneți: „Ajută-ne să nu ocolim munca Ta!”
  
Și repetând Numele Meu, și întărindu-vă în 
munca 
      Mea, veți ajunge până la ziua Mea.
 
Rețineți și citiți Cuvintele Mele.

În aceste zile grele prin muncă vă veți 
îndreptăți, și 
      prin acțiune vă veți înălța, și cu Numele 
Meu 
      veți reuși.
Am spus.

Ianuarie 21
Dar nu fabrica, ci atelierul spiritului va 
reînnoi 
      lumea.
Și tapetele, lipite de oameni, ce au închis 
porii 
      vieții, vor fi spălate de torentul 
cumplitului Har.
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Ianuarie 27
Astfel, voi în muncă Mă veți întâlni pe Mine.
Dar unde-s oare semnele muncii?
Rapiditatea, fermitatea și dăruirea de sine.
Dar rapid și ferm se poate ajunge și până 
la abis.
Iar calea voastră e spre înălțimi.
Și de aceea mai adăugați – și înțelept.
 
Și luați ca obicei dimineața,
Începând ziua, să vă întrebați ‒
Ce puteți adăuga la munca încredințată?
Ca Numele Meu să pătrundă în 
toate activitățile 
      voastre.
Și să pătrundă nu ca un obstacol, dar ca 
      o afirmare.
Fără a distrage, fără a complica, dar fiind 
ca o 
      parte a gândurilor voastre ferme.

Și astfel, muncind înțelept, și primind scutul
      Numelui Meu, veți învinge tot, 
      ce dăunează drumului ascensiunii.
Acest sfat e pentru aplicarea imediată în 
fapte.
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La fel de exact și simplu spun – citiți și 
înțelegeți 
      mai simplu Învățătura Mea, fără a rata 
      termenele.

Ianuarie 29
Țineți minte, cum 
trebuie păstrat regulamentul,
Mai ales în zilele de lovituri și perturbări 
mondiale.
Numărați zilele, când nevătămați veți trece 
prin 
      mijlocul pojarului.
Mâna vă dau vouă, o să vă conduc 
nevătămați,
Dar de minte dați dovadă și Mâna n-o 
respingeți.
După indicațiile Mele singuri veți înțelege 
      proporțiile pojarului.
Rușinos e să nu simți limita Noii Lumi.
Rușinos e să târăști capetele funiei celui 
spânzurat.
Lăsați noul soare să intre în fereastră.

Ianuarie 30
Îndelung se întinde coada neascultării.

Ianuarie 31
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Nici patria, nici faptele de vitejie ‒
Ei merg, conduși de răutate.
Moravurile pure sunt nimicite de foc.
Mâna poate ține doar arma.
Dar pentru ce e Fața lui Dumnezeu?
Lui i se cuvine Noua Frumusețe.

Februarie 1
Cel nevătămat ține minte cele împlinite cu 
      recunoștință.
Cel puternic privește spre viitor, ridicând 
sabia.
Cel înțelept simte sarcina viitoare.
Cel preafrumos în spirit vibrează în 
consonanța   
      Lumii.
Căutați înălțările și coborârile spiritului în 
      cutremurarea planetelor.
Lumea e unitară prin consonanța spiritului.
Minunea percepției e specifică tuturor 
ființelor 
      raționale.
Dar cunoscând acei curenți, Noi nu-i numim 
     apăsători, 
Dar căutăm o muncă nouă dincolo de 
hotarele 
      influenței.
Noaptea – luna, ziua – soarele.
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Chiar și un prost își orânduiește viața după 
acești 
      aștri.
Necuprinsă e lumea, nenumărate-s ale 
luminii 
      culori.
Cufundat în consonanță, spiritul cântă 
melodia 
      tuturor inimilor.
De aceea bucurați-vă, dacă puteți simți.
Lipsit de influență e spiritul adormit.

Februarie 3
Respectați profund Începutul.
În Fraternitățile mari și mici toate acțiunile 
sunt 
      transmise prin cei mai Mari.
Pot fi povățuiri și inspirații, 
Dar acțiunile provin dintr-o Sursă.
 
Nu așteptați daruri, dar adunați comori.
Vă pot da toate perlele lumii,
Dar ce veți face cu comoara?
Pentru ea veți găsi cel mai de fier, cel mai 
rece, cel 
      mai neînsuflețit loc, și va muri darul.
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Dar altfel va fi, dacă sub Mâna Mea veți 
înșira 
      singuri șiragul de perle al sufletelor 
omenești 
      și singuri veți compara dimensiunile și 
      valoarea.
 
Căutați-i pe cei noi – ei sunt dați și 
îndreptați,
Dar nu respingeți apelul lor.
Trebuie apreciată fiecare oră a Cauzei Mele.
Trebuie prin simțire găsită ușa Luminii.

Februarie 5
Trebuie Mâna Conducătoare respectată prin
fapte.
Puteți mări puterea, conștientizând scutul.
Ajungând la răscruce, doar o cărare nouă 
alegeți.
         
Judecata Mea e gata, dar fiți ingenioși și 
cruțați 
      irosirea de energie.
Râul trebuie alimentat cu șuvoaie de apă, 
dar nu 
      cu gunoi.
Norii s-au îndesit, nu trebuie să-i faceți mai 
denși.
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Puteți înțelege – adevărul e simplu,
Reușiți Învățătorul să-l ascultați.

Februarie 9
Principalul, acționați nu cu furie, dar cu 
indignarea 
      spiritului.
Focul furiei lasă doar găuri în țesătura lumii.
Iar dacă acționați prin indignarea spiritului, 
      apărând Numele Domnului și puterea 
      Învățătorului vostru, 
Atunci chiar și loviturile vor fi îndreptățite.
De aceea distingeți în toate focul furiei și 
flacăra 
      purificatoare a indignării spiritului.

Februarie 12
Înțelepciunea crește nu cu secolele, 
dar cu orele.
Când țările se unesc într-o clipă,
Când zidurile închisorilor se prăbușesc ‒ fiți 
fermi.

Februarie 13
Dacă v-ați putea aminti bucuria spiritului 
eliberat 
      de răutate,
Ați triumfa, dar nu ați plânge!
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Spiritul împovărat de răutate nu se poate 
înălța,
Dar bunătatea eliberată zboară în lucoarea 
      Luminii.

Februarie 16
A atenta la bucuria spiritului pot doar cei 
care o 
      piatră în inimă poartă.
Ale fericirii aripi sunt date doar celor înălțați
prin 
      gând.
Nu e nevoie de mulțimi și regimente – se 
poate 
      reuși printr-un zbor unitar al spiritului.
Manifestarea unității învinge hoardele.

Februarie 18
Dar voi veți înainta pe cărare, căci cu 
ardoare 
      slujiți.
Vă trimit manifestarea puterii, căci lungă e 
calea 
      voastră și multe pietre sunt la porțile 
      străine.
Dar voi deja ați văzut culoarea razei Mele, și
voi, 
      mergând cu Mine, deja ați învins Aștrii.
Unirea e o mare putere. 
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Februarie 19
Când o cale mare e destinată, cotiturile 
trebuie 
      prudent ocolite.

Februarie 26
Fiecare în sine, fiecare în felul său, dar totul
e în 
      spirit – cum să duci până la sfârșit cupa.
Țineți minte, prieteni, cum noi schimbăm 
locurile 
      și timpul vieții.
Dacă lucrați pentru omenire, trebuie de 
schimbat 
      locurile, căci densă e respirația 
oamenilor.
 
Cartea voastră va da bucurie multora, dar 
necazuri 
      chiar și tipograful va aduce, căci 
nenumărate 
      sunt necazurile.

Viziunile sunt doar un detaliu, lumea prin 
telefon 
      nu se construiește.
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A vedea focul inimilor armonioase, care au 
      îndeplinit sarcina Creatorului – o 
conștientizare 
      minunată. 

Februarie 27
Valoroasă e ardența inimii – fluxul și refluxul
      conduc orbita Pământului.
Aceeași picătură lucrează în ambele 
fenomene.
Mai rea e apa stătătoare, căci se 
descompune și 
      nu slujește pentru manifestarea 
energiei.

Martie 2
Nu trebuie de irosit de două ori energia, 
unde 
      lovitura e pregătită.

Nu-i destinată descrierea Fraternității.
Cum un orb poate descrie înflorirea mărului 
sau 
      înălțimea turnului?
Acolo, unde inima s-a prefăcut în scrum, 
acolo 
      sunt rupte strunele.
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Martie 3
Cum veți argumenta măsura faptelor 
voastre?
Dacă faptele sunt utile pentru întreaga 
lume, 
      atunci și măsura e bună.
Cum veți argumenta calitatea faptelor 
voastre?
Dacă faptele sunt utile pentru întreaga 
omenire, 
      atunci și esența lor e bună.
  
Fiți apți să înțelegeți odihna dintre activități,
Căci această odihnă este o acumulare de 
putere.
Nu vă fie frică, căci ce-i bine gândit e 
rezistent.

Nu huliți și nu blestemați, căci grindina 
      blestemelor dureros lovește capul celui 
care 
      le-a spus.
Fiți apți să apărați Numele Meu și 
Activitățile Mele 
      de trădători, căci multe cazuri vor fi în 
fața 
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      voastră, când veți putea pune capăt 
clevetirii.
E timpul de acțiune – și încrederea Noastră 
e cu 
      voi.

Martie 5
Trebuie de iertat oamenilor neînțelegerea.
Oamenii buni adesea sunt vinovați de 
      manifestarea părerilor greșite. 
Este esențial de cruțat primele greșeli.

Martie 6
Evitați locurile, unde sunt prezente furia și 
      dezbinarea.
Înnegurată e imaginația omenească.
Fiți apți să mergeți deasupra mâinilor, ce 
trag în 
      jos.
Așezându-se în barcă, nu se mai gândesc la 
cheia 
      de la casă.

Martie 7
Ce-i ratat, nu mai întorci.
Noaptea nocturn gândește.

Martie 10
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Vă dau: învățătura, mesaje karmice, 
indicații.
Învățătura e utilă pentru toată lumea, 
pentru tot ce 
      există.
Cu cât mai amplu veți înțelege, cu atât mai 
bine e 
      pentru voi.
          
Mesajele karmice – în grija și dragostea 
pentru voi  
      Noi dăm avertizări și vă permitem să 
      întâmpinați valul karmei prin 
cunoaștere.
De aceea nu vă mirați, dacă semnele 
despre karmă 
      nu vă sunt întotdeauna înțelese.
Indicațiile întotdeauna sunt înțelese și 
trebuie 
      îndeplinite fără întârziere.

Martie 13
Vreau să numesc boala voastră – se 
numește 
      febra ocultă, fenomen cunoscut Nouă, 
Dar agravat prin oboseală și prin 
schimbarea 
      organismului.
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Trebuie prudent trăită această perioadă.
În timpul luptei vă înconjuram cu o aură 
densă,
Aceasta e asemenea cloroformului, apoi 
trebuie 
      să-ți tragi suflarea.

Martie 14
Acum mergeți precum elefanții, știind că 
razele de 
      grijă și de dragoste sunt deasupra 
voastră.
Țineți minte tot ce-i bun și disprețuiți 
obstacolele.
 
Aveți dreptate, conștientizând avalanșa de 
semne, 
      pentru prima dată le revărs grabnic.
Și dacă în luptă ați primit leziuni, vindecați-
le cu 
      grijă și nu vă descurajați, voi, luptători 
ai 
      Luminii.

Martie 17
Voi deja începeți să zburați în jurul lumii cu 
      gândul.
Voi deja începeți să străbateți oceanele.
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Voi deja aflați bucuria creării.
Voi deja cântați entuziasmul de 
înfrumusețare a 
      vieții.
Deja multe s-au făcut.
Prietenii Mei! De ce nu v-ați decide să 
treceți prin 
      toată această viață ca eroi?!!
Și dacă spun – vă puteți odihni, 
Înseamnă că știu, căci vă ocrotesc.
Am spus.

Martie 19
Oare deranjăm oaspetele așteptat cu 
dorințele 
      personale?
Dar ne grăbim să deschidem porțile, 
      numai ca cel mult așteptat să vină.

Lăsați-i pe cei care nu cunosc să implore 
spațiul, 
Dar cei care au înțeles ajută evenimentului.

Mâna deseori se întinde, dar orbii încearcă 
s-o 
      respingă.
De aceea a curma nașterea copiilor e mai 
rău 
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      decât un omor.
De asemenea, nu-i bine să îngrămădești 
      complexitatea dorințelor personale.
Înainte de sosirea oaspetelui e mai bine de 
aerisit 
      casa, și în liniște, repetând o rugăciune, 
de 
      îndreptat ochii spre frumusețe.
       
Nu trebuie fantezii și fixări – liber spiritul 
merge.
Povara pământului trebuie înlăturată.
Straturi de emanații învăluie fiecare leagăn.
Fericită e mama, care a deschis perdeaua 
către 
      lumină și a adus prima floare.
În tăcere și cu zâmbet și în frumusețe 
așteptați-i 
      pe cei noi care caută intrarea în lume. 

Martie 21
Ajutorul în spirit e cel mai puternic. 

Martie 22
Precum florile, cresc cunoștințele și soluțiile 
      întrebărilor Existenței.
Înainte de a cunoaște ceva nou, inima doare
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      în mod deosebit, dar această durere 
într-un 
      loc pur se va transforma în cunoaștere.
Oboseala va pleca, și descoperirile 
spiritului, ca 
      spicele, se vor ridica din boabe.
Dincolo de astral există sferele cunoașterii 
de 
      comunicare ușoară cu planurile 
evoluției.       
Legenda despre înălțarea la cer are o bază 
      științifică.

Martie 24
Acum întâlniți în viață patru tipuri de 
oameni ‒
Unii luptă sub scutul Nostru,
Alții luptă fără protecție, dar deja sfârșesc 
cursul 
      karmei,
Al treilea tip hoinăresc orbiți de vălul 
întunecat al 
      sorții, 
Și al patrulea tip sunt dușmanii Luminii.
 
Primii vor înțelege chemarea voastră,
Al doilea tip va trepida în așteptare,
Al treilea tip va întoarce stupid capul,
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Și al patrulea tip cu săgeata va întâlni a 
voastră 
      săgeată.
 
Așadar, nu repetați învățătura.
Fiecare cuvânt va cădea pe solul potrivit, și 
ce-i 
      destinat va fi primit.
De asemenea, nu respingeți și nu negați.
Orice părere e deja o acțiune manifestată.
Ce rost are negarea pojarului, dacă focul 
deja 
      arde?
Dar acoperiți focul, și puterea lui va 
dispărea.
La fel și prin negarea părerilor nimic nu veți 
      realiza,
Dar acoperiți părerea negativă cu 
Învățătura 
      Noastră, și tot orașul dușmanului va fi 
acoperit 
      de cupola Fraternității Noastre, căci 
cupola 
      aceasta va cuprinde totul!

Vă dau adăpost, vă dau putere, vă dau o 
cale 
      preafrumoasă.
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Eu am spus. 

Martie 28
Nesfârșită e supunerea oamenilor la 
încercări.
Trebuie de repetat până la desen pe creier.
Cu mâna e mai ușor pe frunte a scrie.
     
Adevărul e mai bun decât visul.
Dar adevărul Lumii care Vine e suprem.

Martie 29
Consider, pentru ca noii Mei ucenici să 
poată 
      asimila porunca Mea, sever trebuie 
repetate 
      cele date anterior.
 
Dar fiecare piatră, aruncată în voi, înalță 
turnul 
      vostru. 

Martie 30
Numai timpul condensează cunoștințele.

Martie 31
În seara sacră a celei mai Mari Sărbători în 
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      Numele Simbolului Universal – vouă vă 
spun: Sunteți admiși la lucrul pentru 
construirea Noii 
      Lumi, vouă vă spun – întăriți ochii, 
pentru a nu 
      orbi, când voi întredeschide marginea 
pânzei 
      Viitorului apropiat.
 
Dacă va intra în voi neliniștea, ridicați scutul
      devotamentului, căci prin el vă veți 
salva, și 
      repetați Ordinele, vouă vă spun – 
repetați.
Eu am ordonat.
Simt – puteți înțelege: despre lucruri 
serioase 
      vorbesc.
Voi reuși Mâna s-o ridic pentru cei aleși.
Eu scutul voi ridica.
 
Dinarule, copil al blestemelor, nu îngrădi 
calea 
      Luminii.
Dinarule, nu subaprecia manifestarea pură.
Norii nu-i treceți cu vederea, 
Dar fericit trăiesc cei care au aripi.
Zâmbetul Meu vă ocrotește. 
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Aprilie 1
Victoria loialității e asigurată.
Privind departe – aproape vei vedea.

Aprilie 2
Eu vă învăț – Triumful Nostru inimilor 
străine după 
      măsură câte puțin să-l arătați.
În puritate Eu crucea minunată deasupra 
voastră o 
      țin.
 
Învățătorul vede în oglindă filmul tuturor 
      mișcărilor voastre.
Semnele oboselii, ca fumul, vă înconjoară,
Dar razele fermității străbat vălul deasupra 
      umerilor voștri.
Înfrumusețate sunt capurile cu argintul 
razelor,
Aurele străine, ca pilonii podului, se 
aglomerează 
      la picioare ‒
Influența curajului împinge aurele străine în 
jos cu 
      săgeți purpurii.
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Focul albastru al inimii învinge fumul 
oboselii.
Lucrul continuă, vârfurile razelor sunt înalte.

Aprilie 3
Eu, Eu, Eu citesc gândurile voastre în 
fiecare zi.
Învățătorul verifică creativitatea ucenicilor 
iubiți.
Și când oboseala nu învăluie gura, vorbirea 
curge
      ca un izvor din Himalaya.

Aprilie 4
Gândurile curate vâltoarea nu le va înghiți.
Longevitatea compasiunii ocrotește, dar 
dragostea 
      trebuie trimisă.
Manifestarea răbdării o să vă treacă peste 
orice,
      până când luptele crâncene ale spiritului
nu se 
      vor transforma în mireasma freziilor.
Minunile Învățătorului cresc.
În mijlocul grădinei dragostei cresc 
străfulgerările 
      spiritului.
Obosiți-Mă acum, împovărați-Mă deplin, 
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      dându-Mi povara lumii, dar voi înmulți 
      puterile.
Dar voi înmulți puterile fiicei Mele, căci ea 
merge 
      în grădina Mea.
Urusvati17, auzi oare?
Povara va înflori cu trandafiri, și iarba se va 
      îmbrăca în curcubeul dimineții.
De aceea obosiți-Mă.
Când merg în grădina preafrumoasă, n-am 
teamă 
      de greutăți.
Cuget, cuget, cuget.

Aprilie 6
De la brad puteți învăța – e neschimbat și 
iarna și 
      vara.

Aprilie 7
Iată ei vor veni și vor spune: „Noi știm.”
Veți răspunde: „Bine, dacă știți, întoarceți-
vă la 
      casa voastră.”
Iată ei vor veni și mai strident și vor spune: 
„Noi 
      știm, cine stă după voi.”

17 Din  sanscrită,   însemnând  „lumina  stelei  dimineții”;
nume dat Elenei Roerich de către Învățătorul Moria (n.tr.).
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Spuneți-le: „Bine, dacă ați ști, așa nu ați 
vorbi.”
Iată ei vor veni să joace zaruri pe scările 
Templului, 
      și o să vă tragă la sorți.
Spuneți-le: „Plecați, oameni, altfel fulgerul o
să vă 
      omoare aici.”
Dar iată va veni el și o să vă spună: „Nu știu
eu, și 
      iată toată averea mea e cu mine, 
încotro s-o 
      îndrept?”
Și spuneți-i: „Treci pragul, noi îți vom găsi 
loc la 
      masa lungă.
Căci dacă tu nu știi, atunci vei ști.”

De aceea și spun: obosiți-Mă, încărcați-Mă 
cu 
      toate poverile lumii.
Nu voi obosi, nu Mă voi retrage în oboseală, 
căci 
      nu cunosc, ce-i oboseala. O izgonesc.
Și vă rog, obosiți-Mă, altfel nu se poate 
ajunge în 
      grădina preafrumoasă.
Eu am spus. 
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Aprilie 8
Zâmbiți fiecărei subaprecieri – cu siguranță 
un 
      semn al minunii.

Aprilie 9
Căutați lumină când se manifestă 
întunericul.
Și cei neprihăniți vor da dovadă de a 
scutului 
      înțelegere, căci cu Noi e Dumnezeu!
Prin eternele Lui manifestări pătrund 
picăturile 
      Lumii Sacre.
Considerați, comorile picăturilor și scânteile 
      conștiinței cu un pod nou vor lega Cerul 
cu 
      pământul.
Întărindu-ne în luminările scânteilor, vom 
găsi 
      zâmbetul.
Dar stăpânirea se întărește prin conștiința 
victoriei 
      asupra sinelui.
Învingându-se pe sine însuși, va învia 
învingătorul.
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Și de aceea cu atât mai mult trâmbițați 
victoria,
Căci cu Noi e Dumnezeu.

Minunea e mai bună pe stomacul curat.
Dragostea lumii e mai bună pe creierul 
curat.
Disprețuiți mâncarea la fel, ca și certurile.

Aprilie 11
Dintr-un singur cuvânt se creau regate 
viclene.
Oare chiar Creația Domnului să 
încetinească, 
Când toate Forțele Cerești s-au ridicat?
Prin Ordinul celui Suprem razele pătrund 
sfera 
      Soarelui,
Valurile oceanului de planete acoperă cursul
      aștrilor!
Teribil și măreț e timpul!

Aprilie 12
Noul drapel necesită noi oameni.

Aprilie 14
În același timp, cel care a venit și nu știa, 
deja va 
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      sta la masă și se va împlini cu 
cunoștințe.
Totul e plin de semne și apropieri.
Dacă doriți să încredințați unui trecător să 
ducă o 
      veste casei vecine, veți spune:
„Prietene, transmite prietenilor noștri  
      însărcinarea.”
Și deseori după aceea nici nu cunoașteți 
acest 
      vestitor.         
Așa și în viață – priviți, ce vi se aduce, și 
niciodată 
      nu vă sfiiți de chipul mesagerului, în 
special 
      când totul în jur e plin de semne.
Într-adevăr, fericiți sunteți voi, care știți 
indicația 
      apropierilor și termenele predestinate.
Și de aceea așteptați și bucurați-vă.

Aprilie 16
În neliniște e cel care mult timp e fugar,
Scump plătim pentru dragostea de sine.

Aprilie 18
Pentru ce să Ne considerați al pasiunii 
vulcan,
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Când frezia e a Noastră floare iubită?
Lăsați dușmanului arșița roșie, Nouă Ne 
sunt mai 
      aproape diamantele vârfurilor.
Deja vedeți vicleniile lui.
Ah, cum el lucrează; cum să-l convingi, că 
      construcția lui nu-i mai mult decât o 
închisoare 
      și arestanții întotdeauna visează să 
fugă.
Ce bucurie să tragi după tine prizonierii?!
Totuși, în această dispută el e de altă 
părere.
Învățătura lui a fost acceptată de Alberichii 
vădiți.

Aprilie 20
E nevoie de sacrificiu – arderea sacrificiului 
e  
      asemeni ozonului.
Chiar și sălbaticii ard jertfa, înăsprind18 
simbolul 
      acțiunii.

Aprilie 21
18 Cu  sens  de  „denaturând  simbolul  acțiunii.”  Niciun
fondator  al  religiilor,  niciun  Mare  Învățător  nu  sacrifica
animalele,  cu  atât  mai  mult  oamenii.  Ei  vorbeau
întotdeauna despre dăruirea de sine Supremului (n.tr.).

234



În Numele Mișcării Eterne, 
În Numele Puterii Unice, 
Repet:
Rădăcinile copacilor se întăresc în pământ,
Cunoștințele voastre se întăresc doar în 
timp.
De aceea cunoașteți termenul, pentru a nu 
      capta înainte de timp.
Și cele captate timpuriu, și cele întârziate 
sunt 
      similare într-un sfârșit și într-un sens.

Aprilie 22
Adevărat spun: chiar și fărâmele sunt utile 
în 
      Marea Slujire.
Se poate aduna un vas cu munca comună 
din 
      pâinile de ieri – darurile Poveței Mele 
      spirituale. 

Apărați-vă doar cu Numele Meu,
O altă apărare nu va fi de ajutor.
Mai bine de înțeles la timp.
 
Eu am chemat la construcție, și mâinile 
scutierilor 
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      Mei cei mai iubiți am întins întru ajutor, 
și 
      calea le-am deschis, și fie ca mereu să 
țină 
      minte Mâna ce-i Conduce și i-a Salvat.

Aprilie 23
Curajos mergeți înainte.

Aprilie 24
Înțelept vom întoarce totul spre folos.

Aprilie 25
Voi aduna fiicele ca să ajute ele a sădi o 
grădină 
      preafrumoasă – vor arhiumple grădina 
mugurii 
      noilor flori.   
Simt – pot fi așteptate curând mlădițele 
vieții 
      Noii Lumi.

Aprilie 26 
Manifestarea lumii vine în minunea de 
reînnoire a 
      vieții.
Mâna Mea e printre manifestările fiecărei 
zile.
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Fericire e să vezi minunile, ca scuturile 
stând.
Eu sever cuvintele Mele confirm.

Aprilie 27
Cel care poate ascunde – mai aproape va 
găsi.
A potoli valul se poate numai cu uleiul 
turnat la 
      timp.

Aprilie 28
Când o fată seri și nopți la rând tinde să 
aducă 
      folos lumii,
Când ea visează la ceva inexprimabil de 
frumos și 
      înalt, departe oare e aceasta de viață?
Dacă aceste vise au fost frumoase, nu va fi 
oare 
      frumos și răspunsul la ele?
 
De ce să cauți schimbările vieții,
De ce să distrugi vechiul, dacă o singură 
suflare ne 
      deschide nouă țara minunată?
 
Tu te îngrozeai în fața ușei temniței,
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Ți se părea nerealizabilă deschiderea ușii de
fier, 
      dar iată îți dau ție cheia.
Doar să poți s-o întorci, de câte ori e indicat,
nu
      mai mult și nu mai puțin – așa, cum 
trebuie.
 
Oare departe e curajul spiritual? Nu e 
nevoie de 
      animale sălbatice, nu e nevoie de 
judecăți și 
      luptători – curajul spiritual e aproape!

Tu amenințai cu buzduganul, chemând 
lumea la 
      luptă – iată vine spre tine lumea, ascute
      buzduganul.
 
Nu e nevoie de jurământ fals, nu e nevoie 
de lupta 
      spiritului,
Cu sfințenie poți spune jurământul 
Adevărului.
 
Tu, care privești, ție îți dau – adaugă 
picătura 
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      cauzei Mele în băutură și înmoaie 
pâinea în 
      vinul cunoașterii eroismului spiritual, 
dând 
      hrană celor care vin.

Cu bucurie urcați noua treaptă a timpului.

      Vor întreba: „Cum să treci viața?”
      Răspundeți: „Ca pe o strună bezna –
      Frumos, precaut și vertiginos.”
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Vocabular

Agni Yoga; Etica Vie, învățătură spirituală
ce  conține  în  sine  o  sinteză  a  științei,
filosofiei,  religiilor  mondiale  și  practicilor
yoghine  (cu  excepția  hatha-yoga).  În
traducere  din  sanscrită,  ”agni”  înseamnă
foc,  iar  ”yoga”  este  unire. Focul  este
simbolul  rațiunii,  de aceea Agni  Yoga mai
este  numită  și  învățătura  despre  gând.
Energia  gândului  este  forța  creatoare
fundamentală în Univers și Agni Yoga învață
despre  cum  aceasta  poate  fi  stăpânită.
Lucrarea  este  scrisă  în  stilul  spiralat
mantram –  stilul  scripturilor  sfinte.  Textul
este  expus  în  ritmul  Focului,  astfel  încât
Agni Yoga ia conștiința omului de la nivelul
la  care  se  află  și,  comensurând  cu
acumulările lui, îl conduce pe spiralele sale,
ridicându-l la o înălțime maximă posibilă. 

Ashram (sanscr.),  lăcaș  sfânt,  mănăstire
sau  colibă  a  pustnicilor  pentru  scopuri
ascetice.
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AUM; OM (sanscr.), 1.  cel mai sfânt dintre
cele  mai  sfinte  cuvinte,  întrucât  se
consideră că prin acest cuvânt a fost creat
Universul (…) A este Gândul-Temelia, U este
Lumina-Începutul,  M  este  Taina,  Sacrul.
Universul nu e nimic altceva, decât o formă
după  care  se  află  ideea  sau  ”Cuvântul”
(”Logos”),  {”La  început  era  Cuvântul...”
(Ioan 1:1)};
2. unitate de trei litere, simbol al treimii ca
realizare a rugăciunii  ce aduce organismul
celui  care  o  pronunță  într-o  rezonanță
armonioasă  cu  vibrațiile  Lumii  Superioare,
ceea ce poate contribui la pătrunderea în el
al unui aflux de energie psihică înaltă (…)
”Amin” în Creștinism nu este nimic altceva,
decât o variantă schimbată a ”AUM”. 

AUM  TAT  SAT (sanscr.),  1.  mantră  ce
semnifică Adevărul Absolut Suprem;
2.  mantră  sacră,  folosită  în  tradițiile
spirituale  hinduse,  care  acordează
conștiința umană individuală întru unirea cu
Realitatea Divină Unitară; 
a) AUM, (vezi mai sus);
b) SAT, viețuire; Existență pură;
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c)  TAT,  Acela  –  Brahman  –  Absolutul
Impersonal.

Aură, 1. (în fizică) radiația undelor electrice
de  la  un  obiect  sub  forma  unei  aureole
invizibile în jurul acestuia (...) O substanță
subtilă, invizibilă sau un fluid ce se emană
din  corpurile  oamenilor  și  animalelor,
precum  și  din  lucruri  (și  orice  obiecte
materiale – clădiri, regiuni, orașe, grupuri de
oameni, omenire, Pământ ș.a.m.d.). Este o
evaporare  psihică,  la  care  participă  atât
mintea, cât și corpul. Fiecare carte, fiecare
scrisoare poartă în sine o aură întreagă;
2. câmp electromagnetic de energie în jurul
omului.  Fiecare  gând,  fiecare  emoție  și
senzație se reflectă și se înregistrează sub
formă de radiații pe aură. Aura este țesută
din  energii  și  de  aceea,  ca  atare,  ea
acționează nu doar asupra tuturor ființelor,
dar  și  asupra  a  tot  ce  o  înconjoară.  Nu
există  nimic,  asupra  căruia  aura  nu
acționează,  îndeosebi  aura  unui  om
conștient.  Puterea de acțiune a aurei  este
direct  proporțională  cu  forța  energiei
psihice în om.
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Baterie  spirituală,  o  legătură  de
nedespărțit  a  oamenilor  acordați  armonios
(în sens psihoenergetic), pentru îndeplinirea
unor misiuni importante și responsabile. 

Bodhisattva (sanscr.),  1.  literal  ”cel  al
cărei  esență  (sattva)  a  devenit  rațiune
(bodhi)”:  cei  care  au  nevoie  doar  de  o
singură încarnare pentru a deveni Buddha
perfecți,  adică  a  avea  dreptul  la  Nirvana.
Acest  fapt  se  referă  la  Manushya
(pământesc)  Buddha.  În  sens  metafizic,
Bodhisattva este denumirea dată fiilor  ale
Dhyani Buddha cerești; 
2.  cuvântul  Bodhisattva  constă  din  două
concepte: ”Bodhi” – iluminare sau trezire și
”sattva” – ființă.  Fiind ucenicii  lui  Buddha,
care  au  renunțat  benevol  la  eliberarea
personală,   Bodhisattva,  după  exemplul
Învățătorului, au pășit pe calea lungă, grea
și spinoasă de ajutare a omenirii. Asemenea
Bodhisattva se manifestă pe Pământ printre
cele mai diverse condiții  de viață. Fizic nu
se deosebesc  prin nimic de restul omenirii,
dar sunt complet diferiți după psihologia sa,
fiind purtători ai principiului binelui comun.
Calitățile ce le posedă, conform învățăturilor
lui Gotama Buddha și Bodhisattva Maitreya,
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sunt:  dezvoltarea  maximă  a  energiei,
curajului, răbdării, permanenței aspirației și
neînfricării.  Dar soarta acestor Bodhisattva
e grea, nimeni n-a îndurat atâta clevetire și
prigoniri  ca  acești  Salvatori  adevărați  ai
neamului  omenesc.  Din  Ei  au  ieșit  toți
Fondatorii  marilor împărății,  religii,  filosofii,
majoritatea alchimiștilor și unii dintre sfinți,
dar nu-i căutați printre dogmaticii limitați. Ei
sunt fondatorii religiei vii a inimii, dar nu a
dogmelor  înrobitoare.  Ei  sunt  Fondatorii  și
Purificatorii de foc ai religiilor. 

Centru;  Chakra  (sanscr.  ”roată”), centru
yoghin al puterii și al conștiinței în corp. De
obicei se enumeră șapte chakre principale:
1) Muladhara-Kundalini care se află la baza
coloanei vertebrale; 
2)  Swadhisthana-chakra  –  în  burtă,  între
baza coloanei vertebrale și buric; 
3) Manipura-chakra, sau plexul solar; 
4) Anahata-chakra, sau centrul cupei; 
5) Vishuddha-chakra, sau centrul laringelui; 
6) Ajna-chakra, sau al treilea ochi; 
7)  Brahmarandhra-chakra,  sau  centrul
clopotului în creștetul capului.
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Cupa;  Centrul  ”Cupei”,  punctul  de
concentrare al tuturor radiațiilor.  Este acel
centru,  unde  se  refractă  și  prin  care  se
răspândesc  emanațiile  seminței  spiritului.
Cupa  formează  un  triunghi  între  centrul
inimii  și  plexul  solar.  Ea se află  deasupra
plexului  solar,  la  nivelul  inimii.  Cupa
aparține  acelor  ganglioni  nervoși  care  nu
sunt încă cercetați. Cupa, ca centru sintetic,
păstrează  cele  mai  inefabile  acumulări
adunate în decursul unui șir infinit de vieți.
Anume conținutul ”cupei” este chintesența
tuturor existențelor noastre. 

Dublu  limb  de  foc;  Flacără  cu  dublu
limb  de  foc,  simbol  ce  are  scopul  de  a
indica asupra necesității  a două Începuturi
în  Cosmos,  în  toate  manifestările  sale
pentru  viață  și  echilibru.  Toate  legendele
despre  sufletele  înrudite  se  bazează  pe
acest  mare  adevăr,  pentru  că  unitatea,
unirea  a  două Începuturi  stă  la  baza  legii
primare. Focul  este dublu în esența  sa. De
aici  provin  toate  cupele  misteriilor
antichității  ce aveau flacără cu dublu limb
de foc deasupra lor. Toți zeii antichității au
soțiile lor. 
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Două Începuturi, 1. Principiile Masculin și
Feminin,  pe  care  se  bazează  fundamentul
Existenței;
2. două polarități, sau manifestarea eternă
a Gândului-fundament în Natura vizibilă;
3.  Începutul  Feminin  și  Masculin  în
Rădăcina-Natură; poli opuși ce apar în toate
pe  fiecare  plan  al  Cosmosului;  Spiritul  și
Substanța,  rezultatul cărora este Universul
sau ”Fiul”.

Gupta (sanscr.), 1. ascuns, tainic; 
2.  înțelepciune;  Gupta  Vidya  –  știință
orientală  sacră  a  înțelepciunii  spirituale,
cunoștințe tainice.
 
Guru (sanscr.),  Învățător  Spiritual;
cunoscător al doctrinelor metafizice și etice;
se folosește la fel și pentru a denota un om
care învață pe cineva o anumită știință.

Karma (sanscr.  ”acțiune”),  fizic –  acțiune;
metafizic – legea răsplății – legea cauzei și a
efectului,  conform  căreia  soarta  unui  om
sau  a  unui  colectiv  de  oameni,  soarta
civilizației  planetei sau a oricărui  obiect în
Univers  se  formează ca  rezultat  a  tuturor
faptelor sale bune și rele, prin sentimente,
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gânduri,  intenții  și  aspirații.  Controlându-și
conștient gândurile, sentimentele, acțiunile
și,  menținându-le  într-un  aspect  pozitiv,
omul acumulează un potențial energetic ce
formează  o  karmă  bună  și,  respectiv,  o
soartă bună.

Inelul  lui  Solomon,  inel  ce  conține  un
triunghi  simbolic  dublu  (”Pecetea  lui
Solomon”)  adoptat  de  către  Societatea
Teosofică și mulți teosofi. De ce el trebuie
numit ”Inelul lui Solomon” – rămâne o taină,
numai dacă ea n-a venit în Europa din Iran,
unde  există  o  mulțime  de  istorii  despre
acest  personaj  mitic  și  pecetea  magică,
utilizată  de  el  pentru  a  prinde  djinii.  Dar
aceeași  pecete  sau  triunghi  dublu  se
numește  în  India  ”Pecetea  lui  Vishnu”  și
poate  fi  văzută  pe  case  în  fiecare  sat  în
calitate de talisman împotriva nenorocirii. 

Mahatma (sanscr.  ”suflet  măreț”),  Adept
de  nivel  superior care,  obținând  control
deplin  asupra  principiilor  sale  inferioare,
posedă  cunoștințe  și  putere
corespunzătoare  acelui  nivel,  pe  care  l-a
realizat în evoluția  Sa spirituală.  Mahatma
este  Sufletul  ce  și-a  încheiat  calea
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pământească  și  lucrează întru Binele lumii
pe alte planuri ale conștiinței. 

М∴; Mahatma Moria; Învățătorul Moria,
unul dintre Marii Învățători ai omenirii care
și-a sfârșit evoluția pământească, dar nu a
plecat  în  alte  lumi,  mult  mai  înalte,  ci
continuă  să ajute omenirea.   La  începutul
sec. al XX-lea, Învățătorul Moria a transmis
prin discipola Sa, Elena Ivanovna Roerich, o
nouă  parte  a  cunoștințelor  sacre  sub
denumirea  ”Etica  Vie”  sau  ”Agni  Yoga”.
Mahatma  Moria  a  fost,  de  asemenea,
Învățătorul  Elenei  Petrovna  Blavatskaya
care,  sub  conducerea  Mahatmei  Koot
Hoomi, a fondat Societatea Teosofică. 

Mantram  (sanscr.),  1.  (inițial)  versuri  din
scrierile vedice;
2.  silabă,  cuvânt  sau îmbinare  de  cuvinte
sacre,  rostirea  repetată  a  cărora  exercită
asupra conștiinței  omului  o mare influență
energetico-spirituală.

Numen (grec.  noumenon),  esența
profundă, cunoscută prin rațiune, în opoziție
cu fenomenul, cunoscut senzorial. În acest
caz  este  vorba  despre  forțele  Divine
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nemanifestate  ce  pot  pot  fi  invocate  spre
manifestare și  cu ajutorul  cărora se poate
de învins răul. 

Origene (ca.  185,  Alexandria  –  253  sau
254,  Tyr),  teolog  creștin,  filosof  și  savant,
reprezentant  al  patristicii  timpurii.  S-a
născut în familia unui creștin, executat mai
târziu  pentru convingerile  sale.  În  scrierile
lui Origene, gândirea creștină ajunge pentru
prima dată la cel mai înalt nivel filosofic și
științific al culturii păgâne din acele timpuri.
Lista de lucrări  ale lui  Origene includea în
jur  de  2000  de  titluri.  A  fost  fondatorul
filologiei  biblice  și  a  pus  baza  filosofiei
creștine.  Doctrina  lui  Origene  despre
autocunoașterea  ascetică  și  lupta  cu
patimile  a  avut  o  mare  influență  asupra
formării misticismului monastic în sec. IV-VI,
iar sistemul de concepte, elaborat de el, a
fost  utilizat   pe scară largă în  construirea
dogmei bisericești (la Origene, de exemplu,
întâlnim  pentru  prima  dată  termenul
”Dumnezeu-Om”). Din 217 a condus școala
creștină  în  Alexandria,  dar  în  231  a  fost
condamnat de către biserica din Alexandria
și  altele,  după  care  și-a  mutat  activitatea
didactică în Palestina (Caesarea). În timpul
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unui  val  de  represiuni  anticreștine  a  fost
aruncat în închisoare și supus torturilor, din
cauza cărora a murit îndată. 

Ramakrishna (n.  18.02.1836  -  d.
16.08.1886,  năs.  Gadadhar
Chattopadhyay),  filosof  mistic  indian  și
reformator  religios,  reprezentant  al  neo-
hinduismului.  A  predicat  ”religia
universală”, considerând că astfel de forme
concret  istorice  de  închinare  religioasă
precum  Hinduismul,  Islamul,  Creștinismul
reprezintă  manifestări  separate  ale
aspirației  comune  spre  Începutul  Divin
Unitar.  Potrivit  lui  Ramakrishna,  dragostea
și devoțiunea nelimitată față de Dumnezeu
(bhakti)  se  realizează  nu  prin  renunțarea
ascetică  la  lume,  dar  prin  îndeplinirea  de
către  fiecare  om  a  obligațiilor  sale
pământești.  Învățătura  lui  Ramakrishna  a
devenit amplu cunoscută după participarea
la  Congresul  Religios  Mondial  (Chicago,
1893) al celui mai remarcabil ucenic al său
– Vivekananda. În 1897, pentru promovarea
ideilor lui Ramakrishna, ucenicii săi au creat
societatea  religioasă-reformatoare
”Misiunea lui Ramakrishna” (centrul se află
în Belur, lângă Calcutta, dar există filiale în
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Europa și America de Nord), ce își continuă
activitatea și în prezent. 

Prana (sanscr.  ”respirație,  viață”),  unul
dintre  conceptele  de  bază  din  yoga;  forța
vitală,  energia  revărsată  în  natură  și
asimilată  de  organism  în  procesul
respirației.  Potrivit  conceptelor  yoghine  și
teosofice,  este  forma  de  bază  a
”alimentației”  energetice  pentru  corpul
eteric.  Cantitatea  de  prană  asimilată
corespunde  rezervelor  de  sănătate  și
viabilității organismului uman. 

Purusha  (sanscr.),  purusha sau conștiința
originară,  (...)  Spiritul  originar,  martorul,
domnul  și  stăpânul  care  susține  toate
formele și manifestările Naturii.  Experiența
de trăire a Purush-ei (...) în relațiile sale cu
Natura are o mare importanță practică, căci
de relațiile între Purusha și Prakriti (Natura)
depinde manifestarea conștiinței  la  nivelul
ființei încarnate, omului. Dacă Purusha, într-
o  ființă  umană,  ocupă  o  poziție  pasivă  și
oferă  Naturii  libertatea  acțiunii,  acceptând
în  același  timp  toate  condițiile  ei  și
sancționând  în  mod  automat  tot  ce  face,
atunci  sufletul  omului,  la  nivelul  rațiunii,
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vieții și corpului, ființa sa mentală, vitală și
fizică devin complet dependenți de Natură
și activitatea ei. Acestei stări corespunde de
fapt  starea  noastră  obișnuită  de
necunoaștere.  Dacă  însă  Purusha  se
conștientizează pe sine ca fiind Martor și se
înstrăinează  de Natură,  atunci  astfel  omul
face  primul  său  pas  spre  eliberarea
sufletului  (...).  Purusha  există  la  toate
nivelurile de existență. Putem vorbi despre
Purusha mental (...), despre Purusha vital și
fizic.  Mai  există  și  Chaitya  Purusha,  sau
Ființa  Psihică  care  susține  toate  celelalte
nivele  ale  conștiinței  în  om  (...).  În
Upanishade este menționat, de asemenea,
și  Purusha  supramental,  sau  Purusha  al
Beatitudinii.

Shambala (tib.  Shambhala), țară  sacră  a
Orientului,  Cetate  din  Himalaya,  Lăcașul
Mahatmilor, Belovodye, Sfântul Graal, sursa
tuturor religiilor, învățăturilor și prevestirilor
mondiale.  Locația  ei  exactă  este
necunoscută  și  păzită  cu  grijă.  Cu  toate
acestea,  se  referă,  aproximativ,  la
Himalaya.  Stabilirea  contactului  cu
Shambala  trebuie  să  înceapă  nu  cu
căutarea  coordonatelor  geografice,  dar  cu
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conștientizarea  legăturilor  inimii  proprii  cu
inima  Divină  a  Shambalei.  Shambala  e
deschisă  și  a  anunțat  amplu  existența  sa
prin  însăși  transmiterea  în  lume  și
publicarea Învățăturii Eticii Vii. 

Terafim (ebr. veche), talisman ce posedă o
forță protectoare, dătătoare de viață. Agni
Yoga distinge două tipuri de terafimi: 1) fizic
–  obiect  pământesc,  saturat  prin  trimiteri
speciale  de  energie  psihică,  și  2)  astral  –
forță  sau formă subtilă  deosebită capabilă
să întărească construcțiile pământești. Agni
Yoga  conține  în  sine  indicații  detaliate
despre cum trebuie de creat terafimii. 
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Seria Agni Yoga

1. Foi din Grădina lui Moria. Cartea Întâi
Chemare..................................................
.............. 1924
2. Foi  din  Grădina  lui  Moria.  Cartea  a
Doua.
Iluminarea...............................................
.............. 1925
3. Comunitatea........................................
........... 1926
4. Agni
Yoga........................................................
1929
5. Infinitul,  partea
I............................................ 1930
6. Infinitul,  partea
II.......................................... 1930
7. Ierarhia................................................
.............. 1931
8. Inima....................................................
.............. 1932
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9. Lumea  de  Foc,  partea
I............................... 1933
10.  Lumea  de  Foc,  partea
II............................ 1934
11.  Lumea  de  Foc,  partea
III........................... 1935
12.
Aum.........................................................
......... 1936
13.
Fraternitatea............................................
...... 1937
14.
Suprapământescul...................................
... 1938
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	                  CARTEA DESPRE BUCURIE 
	Și în apropierea lui veți sădi grădina Bucuriei,
	Numiți această grădină cu Numele Meu, căci
	Eu v-am spus:
	Bucurați-vă, copii!
	CARTEA DESPRE RUGĂCIUNE
	‒ Luptătorule, oare cu suliță și sabie vei intra în
	sanctuarul Templului?
	Luminați de frumusețe, ținând strâns puterea care
	este sacrificiu,
	Veți ajunge la Templu.
	Voi transpune în viață simțămintele voastre, și 
	de aceea observați ce se întâmplă lângă voi.
	Noile posibilități cresc pe înțelegerea celor
	manifestate.
	Citiți și numărați, de câte ori chiar și Hristos se
	retrăgea în pustiu.
	Ascultați!
	Căci vreau să vă puteți apropia de Mine radioși
	Adevărat.
	Eu v-am încredințat multe.
	Eu v-am dat termene și avertismente.
	Eu vă voi da posibilitatea de victorie.
	Voi puteți învinge și deveni iluminați,
	Dar dați Mie darul vostru.
	Dacă cineva are frică,
	Dă Mie frica.
	Dacă cineva are îndoială,
	Dă Mie îndoiala.
	Dacă cineva are furie,
	Dă Mie furia.
	Iar dacă veți da o mână de lucruri mărunte,
	Eu voi accepta și aceste jucării prăfuite,
	Adevărul e că, dacă veți dori iar să folosiți în viață
	darul vostru,
	Nu uitați, de ce e demn acel care ia înapoi ceea
	ce a fost odată dăruit.
	Așadar, Eu am primit și frica, și îndoiala, și furia ‒
	acestea sunt pentru Mine.
	Adevărul se rupe din geamătul corpului.
	Călărețul mână calul, dar aripile duc mai repede.  
	Când norii vor împânzi tot cerul
	Și fulgerele lovesc în jur,
	Nu-i oare mai bine
	Să rămâi după pereții casei?
	Dacă ploaia torențială va pătrunde prin obloane,
	Totuși nu va fi periculos.
	Dacă veți ști:
	Există experiența acțiunii,
	Există experiența tăcerii.
	Când Eu spun – acționați,
	Găsiți toată agerimea acțiunii.
	Când Eu spun – tăceți,
	Găsiți toată agerimea tăcerii!
	Iar dacă totuși veți dori să manifestați forța acțiunii
	‒ chemați copiii!
	Nu veți fi atrași în capcanele puse.
	Am spus. 
	Cel mai bun remediu, cea mai bună armă e
	conștientizarea voastră a grijei Noastre.
	Eu voi arăta scutul Meu celor, care merg.
	Voi arăta celor, care vor învinge fenomenul iubirii
	de sine.
	Voi arăta celor, care ora hotărâtă o veghează.
	Voi arăta celor, care simt calea Slujirii.
	Voi arăta celor, care cortul său îl vor acoperi cu
	Numele Meu.
	Voi arăta celor, care scutul său îl țin sus. 
	Eu v-am indicat Voința – n-o încălcați.
	Eu vă conduc, nu vă abateți și nu rupeți țesătura
	Printre ofense trece inima zorilor.
	Cugetă, rațiune, și întinde rețelele.
	Și tu, ce cunoști cursul aștrilor, cedează calea ta,
	Cine a spus, că trebuie de dat nechibzuit?
	Nechibzuința așa și va rămâne.
	Unul gândește: „Iată eu deja am dat.”
	Altul gândește: „Eu am dat și m-am apropiat.”
	Al treilea gândește: „Eu am dat și deja am meritat.”
	Noi nu putem da averea străină.
	Noi să dăm nu putem, ce am primit spre păstrare.
	Dacă veți da prietenului să păstreze averea
	Și o veți cere la întoarcere înapoi,
	Ce va simți prietenul?
	De aceea bucurați-vă și rugați-vă:
	„Doamne, Tu mi-ai dat Harul Tău spre păstrare,
	Tu m-ai învățat să-L păstrez.
	Învață-mă acum, cum să întorc ce am păstrat
	După Glasul Tău, Stăpânitorul meu!”
	Bucurați-vă – Eu ocrotesc. 
	Manifestarea îndoielii distruge arma,
	Fiecare piatră nestatornică clatină turnul.
	Ianuarie 9
	O, e timpul de gândit la Noua Lume.
	Povața Mea deschide ușa acțiunii.
	Dement umblă oamenii, care nu cunosc viitorul.
	Mulțimile condamnate se îndreaptă spre
	distrugere.
	Simțul îi duce spre abis.
	Priviți tendințele smintiților.
	Noi crime deschid gura bestiei.
	Fenomenele vădite nu deranjează creierul
	neghiobilor.
	Vremuri deșarte pentru proști,
	Dificile pentru cei care disting lumina.
	E necesar de înțeles timpul – nu e voie de
	manifestat un chip obișnuit, când munții se
	cutremură. 
	Dar nu fabrica, ci atelierul spiritului va reînnoi
	lumea.
	Mai ales în zilele de lovituri și perturbări mondiale.
	Numărați zilele, când nevătămați veți trece prin
	mijlocul pojarului.
	Mâna vă dau vouă, o să vă conduc nevătămați,
	Dar de minte dați dovadă și Mâna n-o respingeți.
	Rușinos e să nu simți limita Noii Lumi.
	Lăsați noul soare să intre în fereastră.
	Nici patria, nici faptele de vitejie ‒
	Ei merg, conduși de răutate.
	Moravurile pure sunt nimicite de foc.
	Mâna poate ține doar arma.
	Dar pentru ce e Fața lui Dumnezeu?
	Lui i se cuvine Noua Frumusețe.
	Respectați profund Începutul.
	În Fraternitățile mari și mici toate acțiunile sunt
	transmise prin cei mai Mari.
	Pot fi povățuiri și inspirații,
	Dar acțiunile provin dintr-o Sursă.
	Nu așteptați daruri, dar adunați comori.
	Vă pot da toate perlele lumii,
	Dar ce veți face cu comoara?
	Pentru ea veți găsi cel mai de fier, cel mai rece, cel
	mai neînsuflețit loc, și va muri darul.
	Dar altfel va fi, dacă sub Mâna Mea veți înșira
	singuri șiragul de perle al sufletelor omenești
	și singuri veți compara dimensiunile și
	valoarea.
	Căutați-i pe cei noi – ei sunt dați și îndreptați,
	Dar nu respingeți apelul lor.
	Trebuie apreciată fiecare oră a Cauzei Mele.
	Trebuie prin simțire găsită ușa Luminii.
	Principalul, acționați nu cu furie, dar cu indignarea
	spiritului.
	De aceea distingeți în toate focul furiei și flacăra
	purificatoare a indignării spiritului.
	Februarie 12
	Dacă v-ați putea aminti bucuria spiritului eliberat
	de răutate,
	Ați triumfa, dar nu ați plânge!
	Dar bunătatea eliberată zboară în lucoarea
	Luminii.
	A atenta la bucuria spiritului pot doar cei care o
	piatră în inimă poartă.
	Dar voi veți înainta pe cărare, căci cu ardoare
	slujiți.
	Vă trimit manifestarea puterii, căci lungă e calea
	voastră și multe pietre sunt la porțile
	străine.
	Dar voi deja ați văzut culoarea razei Mele, și voi,
	mergând cu Mine, deja ați învins Aștrii.
	Unirea e o mare putere. 
	Dacă lucrați pentru omenire, trebuie de schimbat
	locurile, căci densă e respirația oamenilor.
	Cartea voastră va da bucurie multora, dar necazuri
	chiar și tipograful va aduce, căci nenumărate
	sunt necazurile.
	Nu-i destinată descrierea Fraternității.
	Cum un orb poate descrie înflorirea mărului sau
	înălțimea turnului?
	Trebuie de iertat oamenilor neînțelegerea.
	Oamenii buni adesea sunt vinovați de
	manifestarea părerilor greșite.
	Este esențial de cruțat primele greșeli.
	Ce-i ratat, nu mai întorci.
	Noaptea nocturn gândește.
	Vreau să numesc boala voastră – se numește
	febra ocultă, fenomen cunoscut Nouă,
	Dar agravat prin oboseală și prin schimbarea
	organismului.
	Voi deja începeți să zburați în jurul lumii cu
	gândul.
	Voi deja începeți să străbateți oceanele.
	Voi deja aflați bucuria creării.
	Voi deja cântați entuziasmul de înfrumusețare a
	vieții.
	Deja multe s-au făcut.
	Și dacă spun – vă puteți odihni,
	Înseamnă că știu, căci vă ocrotesc.
	Am spus.
	Ajutorul în spirit e cel mai puternic. 
	Acum întâlniți în viață patru tipuri de oameni ‒
	Unii luptă sub scutul Nostru,
	Alții luptă fără protecție, dar deja sfârșesc cursul
	karmei,
	Al treilea tip hoinăresc orbiți de vălul întunecat al
	sorții,
	Și al patrulea tip sunt dușmanii Luminii.
	Primii vor înțelege chemarea voastră,
	Al doilea tip va trepida în așteptare,
	Al treilea tip va întoarce stupid capul,
	Așadar, nu repetați învățătura.
	De asemenea, nu respingeți și nu negați.
	Orice părere e deja o acțiune manifestată.
	Ce rost are negarea pojarului, dacă focul deja
	arde?
	Dar acoperiți focul, și puterea lui va dispărea.
	La fel și prin negarea părerilor nimic nu veți
	realiza,
	Dar acoperiți părerea negativă cu Învățătura
	Noastră, și tot orașul dușmanului va fi acoperit
	de cupola Fraternității Noastre, căci cupola
	aceasta va cuprinde totul!
	Vă dau adăpost, vă dau putere, vă dau o cale
	preafrumoasă.
	Eu am spus. 
	
	Dar fiecare piatră, aruncată în voi, înalță turnul
	vostru. 
	În seara sacră a celei mai Mari Sărbători în
	Numele Simbolului Universal – vouă vă spun: Sunteți admiși la lucrul pentru construirea Noii
	Lumi, vouă vă spun – întăriți ochii, pentru a nu
	orbi, când voi întredeschide marginea pânzei
	Viitorului apropiat.
	Simt – puteți înțelege: despre lucruri serioase
	vorbesc.
	Voi reuși Mâna s-o ridic pentru cei aleși.
	Eu scutul voi ridica.
	Zâmbetul Meu vă ocrotește. 
	În puritate Eu crucea minunată deasupra voastră o
	țin.
	Învățătorul vede în oglindă filmul tuturor
	mișcărilor voastre.
	Semnele oboselii, ca fumul, vă înconjoară,
	Înfrumusețate sunt capurile cu argintul razelor,
	Influența curajului împinge aurele străine în jos cu
	săgeți purpurii.
	Lucrul continuă, vârfurile razelor sunt înalte.
	Manifestarea răbdării o să vă treacă peste orice,
	până când luptele crâncene ale spiritului nu se
	vor transforma în mireasma freziilor.
	Minunile Învățătorului cresc.
	Urusvati, auzi oare?
	De aceea obosiți-Mă.
	Iată ei vor veni și vor spune: „Noi știm.”
	Veți răspunde: „Bine, dacă știți, întoarceți-vă la
	casa voastră.”
	Iată ei vor veni și mai strident și vor spune: „Noi
	știm, cine stă după voi.”
	Spuneți-le: „Bine, dacă ați ști, așa nu ați vorbi.”
	Iată ei vor veni să joace zaruri pe scările Templului,
	și o să vă tragă la sorți.
	Spuneți-le: „Plecați, oameni, altfel fulgerul o să vă
	omoare aici.”
	Și spuneți-i: „Treci pragul, noi îți vom găsi loc la
	masa lungă.
	Căci dacă tu nu știi, atunci vei ști.”
	De aceea și spun: obosiți-Mă, încărcați-Mă cu
	toate poverile lumii.
	Căutați lumină când se manifestă întunericul.
	Prin eternele Lui manifestări pătrund picăturile
	Lumii Sacre.
	Întărindu-ne în luminările scânteilor, vom găsi
	zâmbetul.
	Dar stăpânirea se întărește prin conștiința victoriei
	asupra sinelui.
	Căci cu Noi e Dumnezeu.
	Disprețuiți mâncarea la fel, ca și certurile.
	În același timp, cel care a venit și nu știa, deja va
	sta la masă și se va împlini cu cunoștințe.
	Voi aduna fiicele ca să ajute ele a sădi o grădină
	preafrumoasă – vor arhiumple grădina mugurii
	noilor flori.   
	Doar să poți s-o întorci, de câte ori e indicat, nu
	Tu, care privești, ție îți dau – adaugă picătura
	cauzei Mele în băutură și înmoaie pâinea în
	vinul cunoașterii eroismului spiritual, dând
	hrană celor care vin.
	Cu bucurie urcați noua treaptă a timpului.
	Vor întreba: „Cum să treci viața?”

