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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  al
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. 

FOI 
DIN GRĂDINA 

LUI MORIA



CARTEA A DOUA

ILUMINARE

                       



   Salut Căutătorilor!
                 Salut Purtătorilor Binelui Comun!
                          Salutarea Orientului!



[prologul 2]
Vor întreba: „Cine v-a dat Învățătura?”

– Răspundeți: „Mahatma Orientului”. 
Vor întreba: „Dar unde trăiește El?” –

Spuneți:  „Locul  de  trai  al  Învățătorului  nu
doar  că  nu  poate  fi  transmis,  dar  nici  nu
poate  fi  pronunțat.  Întrebarea  voastră
indică,  cât  de  departe  sunteți  de  sensul
Învățăturii. Chiar pur omenește, voi trebuie
să înțelegeți cât de dăunătoare e întrebarea
voastră”. 

Vor întreba: „Dar când voi fi de folos?”
Spuneți: „De acum și până-n veci”.
Vor  întreba:  „Dar  când  să  mă

pregătesc de lucru?”
Spuneți: „Fără a pierde nici o clipă”.
„Dar când va fi chemarea?” – Spuneți:

„Chiar și să dormiți sensibil”.
„Dar cum să lucrez în acest răstimp?”
– Spuneți: „Sporind calitatea muncii”.

[prologul 3]



Trebuie  manifestată  disciplina
spiritului,  fără ea nu veți  reuși să deveniți
liberi. Pentru un sclav ea va fi o închisoare,
pentru cel liber ea va fi o grădină minunat-
vindecătoare. 

Atât timp cât disciplina spiritului va fi
asemenea cătușelor, ușile încuiate vor fi și
pe scări în cătușe nu vei putea urca. 

Disciplina  spiritului,  ca  aripi  puteți
înțelege. 

Cine va înțelege disciplina spiritului ca
luciditatea  lumilor  viitoare,  acela  e  deja
pregătit. 

Cine o viziune clară în evoluție are, va
trece spre ea prudent, luminos îndepărtând
firele de praf din cale. Principalul ‒ în el nu
va  fi  frică.  Și,  aruncând  inutilul,  el  va
dobândi simplitate.   

E  de  înțeles  că  conștientizarea
evoluției întotdeauna este splendidă.

Vor mai întreba: „De ce la început de
cale  se  oferă  multe  plăcute  și  se  iartă
multe?”  ‒  Pentru  că  la  început  se  aprind
toate  focurile  și  cel  chemat  merge  ca  o
făclie.  Alegerea  calității  focului  său, de  el
depinde.

Cel  care înțelege disciplina spiritului,
va înțelege direcția focului și va ajunge la
cooperarea Binelui Comun.



Sfârșitul de cale poate fi luminat de o
mie  de  focuri  ale  Binelui  Comun.  Această
mie  de focuri  va  aprinde  curcubeul  aurei.
Iată de ce disciplina spiritului aripi este!

PARTEA ÎNTÂI
V

 
1. Cândva se considera că o sută de

luptători deja-i o putere. Apoi o mie deja era
o oaste. 

Cu  timpul,  o  sută  de  mii  lumea
învingeau. 

Apoi s-au ridicat milioane, dar nici ele
n-au schimbat Orbita Spiritului.

Astfel,  voi  Aduna  sub  drapelul
Spiritului  1.000.000.000  ‒  acesta  va  fi
semnul oștii Mele.

Calculați,  când  se  va  îndeplini  acest
semn și șapte drapele se vor afirma!
   2.  Spiritul  e  perfect  doar  când
conștientizează Cosmosul. 

Și se întâmplă deseori, dar nu reușim
să ne afirmăm în conștiința Comunicării cu
Adevărul. 

Și  cerul  pare  viu,  și  noi  spunem:
„Muștele  zboară”  ‒  astfel  se  explică  cele
mai bune atingeri ale aripilor invizibile.



Neantul  este  locul  de  păstrare  al
Începutului, dar voi simțiți calea Începutului.
   3.  Gândiți-vă  în  fiecare  zi,  cum  să
finalizați Cauza Mea.

Învățați  urmașii  –  învățați-i
frumusețea. Întăriți ochii lor.

De ce trebuie ani, când puteți termina
în săptămâni.

Un  singur  răcnet  e  mai  ușor  de
suportat,  decât  să  permiți  cugetului  să
mucezească.

De  aceea  Spun  ‒  să  mergem;  de
aceea forțele voi Înmulți.
   4. Eu voi trimite – acea Voință a Mea
creați-o.

Precaut  atingeți  pământescul;  când
sunteți  în  drum –  nu  e  nevoie  de  bucate
îmbelșugate.
   5.  Pentru  lucrul  lăuntric,  scutul
minciunii vândut să fie.
   6. Vreau să spun despre karma curată
și prudent parcursă.

Prudent  atingeți  nodurile  smolite  ale
destinului.

Mult  mai  periculos  e  să  atingeți
evenimentele deja întărite, din trecut, care
după voi se trag.



Prin  urmare Avertizez:  neîndeplinirea
Indicațiilor,  nerespectarea  Începuturilor
dăunează mai mult decât se pare.

Curgerea karmei poate fi acoperită cu
gheața înțelegerii.

Dar  fie-vă  teamă să  distrugeți  acest
înveliș  prin  nechibzuință  sau  cruzime,  pe
Scutul Nostru interzise.

Repet: vegheați calea dată!
   7.  Cui  să  spunem?  Un  catâr  poate
trage un car ‒ oare chiar spiritul uman nu
va obliga corpul să se bucure în muncă?

Catârul  îl  duce  pe  călăreț  să  se
ascundă de vremea rea ‒ oare chiar spiritul
uman îngrijorat să fie de-a karmei curgere? 
   8.  Manifestarea  Învățătorului  trebuie
ținută minte, scutul trebuie curat menținut.
Voi Trimite toată protecția, voi Trimite toate
posibilitățile,  dar  țineți  strâns  firul
conductor.  Printre  mulțimea  nebună
acoperiți focul spiritului. Citiți cartea Mea și
de vocile dezastrelor nu vă îngroziți, căci cel
orb nu vede ce vi-i  arătat vouă. Dar întru
folos Vorbesc: amintiți-vă mai des Numele
Meu. Credeți că-i plăcut țări moarte să vezi?
Dar observați cum cade lumea minciunii. 
          Minciună,  minciună,  minciună  –
moartă să fii!



   9.  Mai  bine  Învățătura  trebuie
înțeleasă,  trebuie  ingenios  Învățătura
aplicată. 

Zâmbiți pietrelor mici!

VI
 
   1. Învățătorul indică:  fiți  apți  de  a
simți  legăturile  ce  v-au  unit  prin
manifestarea minunilor. 
Cu  fibră  minunată de  bast  sunt  legate
încălțările voastre, pentru cale lungă.

Precum trecutul, la fel se va așterne și
viitorul.

A  te  trezi  nu  poți  de  la  întâlnirile
sortite;

Și nenumărate sunt mesajele pe filele
vieții.

Astfel e hărăzit,  dar nu rupeți  pânza
Mea.

Vârtejul  nechibzuinței  duce cu  sine
cele mai bune desene, trimise de Mine.

Nu  trebuie  risipite  comorile  date
pentru manifestare lumii.

Anii tineri nu sunt o scuză.
Mai  bine  e  să  sărbătorești  victoria

după  prima  luptă,  decât  să  rătăcești  sub
pământ.



De aceea Spun: mergeți împreună și
acoperiți-vă cu un singur scut.

Fiecare să-și curețe respirația, fără să
genereze praful furiei.

Și, adunând florile devotamentului, va
înțelege folosul căii Mele.

Forțat oare vă Conduc? A forța nu e
caracteristic pentru Noi. 

Dar dacă mergem împreună, cum să
nu dai un sfat!

De  aceea Spun:  mai  bine;  de  aceea
Spun: mai bine cugetați și nu vă împiedicați.
   2.  Pe  cântarul  Nostru,  aspirația
spiritului e cea mai grea.

Succesul vieții se întărește numai prin
electricitatea rugăciunii faptei eroice.

Învățătura  spiritului  creează
carapacea corpului.

Simțind fulgerele lumii, puneți o nouă
bază  cărții  către  iarnă.  Învăț  să  înțelegeți
viitorul cu înțelepciune.

Succesul  trebuie  să  urmeze  oamenii
Mei.

Puteți primi cu înțelepciune stâlpii Mei
de verstă. 
   3. Sacrificiu, sacrificiu, sacrificiu; apoi
‒ primire, și apoi ‒ triumful spiritului.
   4. Fiecare menține scopul – Eu trimit
porți, spiritului potrivite, prin ele puteți intra



în  lumea  transformată,  unde  rațiunea
primește casă pe toate tărâmurile.

Când  durerea  va  ascuți  vederea,
spiritul să zboare învață.

Raza  conștiinței  Infinitului  luminează
Binecuvântarea trimisă.

Există  calea  Pământului  și  calea
aripilor; discerne și măsoară.
   5.  Nori  sunt  împrejur,  dar  Steaua
Dimineții răsare.
   6.  Fiecare  minut  de  înțelegere  a
spiritului  adaugă  un  diamant  la  tezaurul
posibilităților.
   7.  Adesea,  prin  boli,  realizările  se
intensifică. 
Sf.  Francisc  și  Sf.  Tereza  erau  deseori
bolnavi. Pitagora a avut o boală de inimă. Și
cele mai bune zurne își pierdeau strunele.
   8.  Înțelepciunea  mamelor  prevede
condiții oculte la nașterea copilului. Spiritul
mamei  știe,  cum  dușmanul  încearcă  să
dăuneze  noului  drumeț.  În  perioada  de
tranziție  a  conceperii  este  mai  ușor  de
trimis  otravă.  Este  ușor  de  a  spori  mânia
mamei  și  a  umple  casa  cu  gunoiul  de
nemulțumire.

Înțelept  încearcă  mamele  să-și
îndrepte ochii spre chipurile sfinților sau să
se consoleze în fața naturii.



   9.  Oferind,  primim.  Disprețuind
lucrurile, primim veșmânt ceresc.
   10. Forma prinde viață prin conținut și
nu poate fi uitată.
   11.  Purtând  lancea,  cu  îndrăzneală
ridicați în mâini scutul vostru.
Un  lucru  Cer:  nu  slăbiți  cu  aur  puterea.
Învățătura Mea nu iubește aurul.
   12.  Cruțare  nu  poate  fi,  când  legea
karmei,  până  la  semn,  trebuie  să  se
înfăptuiască.  Karma  va  ajunge  din  urmă,
dar  calitatea  ei  poate  fi  schimbată  prin
sacrificiu benevol oamenilor străini. 

13. Mai bine semănați, semănătorilor!
Pământul este gata în curând! Dacă lumea
nu  va  fi  ajutată  printr-o  manifestare
deosebită – Pământul nu va rezista.
   14. Îl voi chema în casa Mea, pe cine-l
Văd că se apropie.

Sabia atârnată umple spiritul de 
durere.
   15.  Manifestați  cu  succes  lucrul
necesar  pentru  Mine  și  avantajos  pentru
voi,  lucrul  prietenos  ce  pregătește  Casa
Mea.

Chipurile  dragostei  adunați.  De  la
dragoste prindeți înțelegerea de a împodobi
mai bine Casa. Binele întrebați, ce conținut
onorează Casa?



De la onoare veți afla co-manifestarea
frumuseții a unei Case curate.

Manifestarea  muncii  voastre,  florilor
asemenea este.

Nu voi lua nici un obol, dar voi răsplăti
însutit cu mâna dreaptă. 

VII

   1.  Chiar  și  o  gospodină  simplă  va
spune: „Nu murdăriți treptele, de altfel, veți
fi nevoiți să vă strângeți gunoiul”. 

De asemenea, cei care găuresc aurele
Învățătorului și ale oamenilor legați cu El își
provoacă  găuri  nu  prin  pedeapsă,  nu prin
răzbunare – dar prin scânteie inversă.

De aceea, să se păzească de a atinge
lucrul  Nostru,  mai  ales  acum,  când
electricitatea e tensionată.

Să zică: „Mai bine nu atingeți” ‒ celor
și  altora  care  nu  cred  că  atunci  când  e
Soare, poate fi și tunet.

Dar  vor  fi  binecuvântați  cei  care
întăresc armura aurei.

2. Răspuns poate fi dat doar inimilor
curate.  Fiți  apți  forța iubirii  cu furtuna s-o
uniți.
   3.  Binele  și  sănătatea  se  găsesc  în
încredere;  necesarul  mereu  de  Rază  e
pregătit.  



Rătăcirea rupe țesutul corpului. 
   4.  Nu  trebuie  considerată  drept
pierdere o cedare mâinilor viclene.

Urmașul  înțelepciunii  iubește  să
privească cu mult înainte.

Opriți  calomniile  proaste cu  un
zâmbet fără iritare.

Succesul  oamenilor  istoviți e
asemenea  jetului  unui  havuz  scurt,  dar
gospodarul  înțelept,  prin  muncă,  va
conduce apă din ocean și se va bucura de
răcoarea eternă a havuzului.
   5. E destul despre dușmani să vorbim,
când eroismul spiritual poate marea lumină
aprinde. 
Solitudinea va duce vestea mai bine decât
vorbele mulțimilor.
   6.  Lohanca  lumii  e  supraplină  cu
bacili.  Țesătura  ce  acoperă  vibrează,  dar
floarea  magică,  pe  Pământ  trebuie  să  fie
ruptă de mâinile omului.

Cu voi sunt Eu, dar când devin tăcut,
înseamnă că Primesc în Scut săgeți trimise
vouă.

În unitate îndreptați privirea spre ziua
manifestării,  când cunoștințele vor intra în
Casa  Mea.  Deja  sunt  născuți  purtătorii  de
cunoștințe.



VIII

   1. Vorbesc  despre  poduri  și  porți
străine. 

În  cale  se  întâlnesc  poduri  străine  –
grabnic trebuie trecute, fără a privi în jos și
având o singură dorință: de-a ajunge la mal
cât mai curând.

De  asemenea,  nu  ezitați  în  fața
porților  străine,  dar  cereți  trecere,  fără  a
tulbura liniștea voastră, căci calea voastră e
hotărâtă.

Porii trebuie, de aer rău, prin gânduri
curate închiși.

Dar  când  e  greu,  repetați:  „Totuși
merg  în  Grădina  preafrumoasă  și  nu  mă
tem de Porțile predeterminate”. 

De ce Scutul  e deasupra mea? – Să
mă ocrotească.

Dacă noi diguri vor apărea, peste ele
voi trece, căci nu mă tem!
   2. De ce să te afunzi în lumea astrală?

Cei  care  au suferit,  cei  care  au fost
înflăcărați în spirit și cei care au muncit – se
bucură.  Dar  semănătorii  sunt  aici  și
secerătorii – acolo. 

Se manifestă o recoltă bogată pentru
toate semințele pământești. 



Nucleul  crește; înțelegerea cucerește
noi dimensiuni ale viitoarelor semințe.

Atunci, de ce să întrebi lumea astrală?
   3. Acum despre vestitor – chiar și în
viață vă grăbiți  să întâlniți  poștașul,  la fel
trebuie  întinsă  mâna  spre  trimiterea
Noastră.

Frontul  de  obstacole  ghimpoase
încurcă  vestitorilor  Noștri,  dar  minunate
foarfece aveți voi, pentru a tăia îngrădirile.
Ajutați-i prin aura senină să ajungă la voi.

Porumbelului  îi  este  greu  să  zboare
prin ceață.

Conduc pe calea cea mai scurtă și, în
minutul  eclipsei,  sunt  gata  să  trimit
vestitorul, dar deschideți-i ușile, în ploaie să
bați e greu.

Să iubiți singurătatea gândurilor, când
scânteile înțelegerii țes cununa cunoașterii. 

Și precum Eu am dat garanție pentru
voi, la fel și voi încredințați-vă Mie. Cu mâna
Puterii Afirm calea către Înălțimi.

Binele  primiți,  când  solii  Mei  vor  da
vestea: „El a venit!”

Ora fericirii e dată și în cale sunt flori.
Ce vă pasă de mâinile lungi, de câini

și  de  tigri?  ‒  Creați  marea  cauză  a
Dumnezeului viu.



   4. Se va așeza sensul în ordine, când
veți privi de pe munți.

Trebuie  observate  scânteile,  curând
ele  vor  începe  contopirea  în  flacăra  noii
înțelegeri a bazelor fundamentale.

A construi un arc între căile apusului
deplin și ale răsăritului nu e ușor.

Purtătorii  spiritului  nu  se  recunosc
unul pe altul.

Ascultați  atent  și  înscrieți  vocile
figurilor  stranii  în  calea  voastră.  Apoi  veți
îmbina  datele,  arătând  scara  posibilităților
practice. 

Cuțitul atenției se ascute, legătura se
întărește,  când  scânteile  iscusite  forța  o
alertează, fără a atinge karma.
   5. Voi explica, de ce e important de a
observa cuvintele și imaginile date.

Ucenicii  noștri  au  un  exercițiu  de
gândire, când se dă din tot mesajul o parte
sau  un  cuvânt.  Și,  presimțind  direcția
gândului,  fiecare  îl  va  completa  după
înțelegerea sa, sesizând fenomenul cel mai
apropiat lui. Dar cu timpul, personalul este
înlocuit  de  conștiința  comună,  și  după  un
cuvânt  se  formulează  o  construcție
complexă – se obține codul spiritului.
   6.  În  ocultism,  cercul  reprezintă
întruchiparea  organismului  uman,  extins



prin  posibilități.  Figurile  centrale  poartă
funcțiile onorabile ale inimii.

Creșterea  organismului  și  vătămările
sale  se  reflectă  asupra  inimii.  Fluturarea
mâinilor  provoacă  oboseală,  cu  atât  mai
mult – neconștientizarea năzuințelor.

Deja  știți  parabola  despre  horă  și
despre scuturi.

Deja știți:  cea mai  bună pentru cerc
este  cifra  șapte.  Cinci  reprezintă
extremitățile  corpului.  Sumplimentele
corpului pot avea doar funcții deosebite sau
justificarea condiției karmice.

Greu e să creezi un cerc, dar mult mai
greu  e  să-l  schimbi,  căci  nu  poți  să
înlocuiești  inima cu o  extremitate  și  nu  e
voie de introdus un spirit neorganizat.

Pentru  acest  caz  există  martori
apropiați, care nu vor împovăra artera inimii
îndepărtate.

7.  Acum  despre  karmă.  Dacă  la
povara  prevăzută  se  adaugă  legăturile
karmice,  atunci  cât de greu poate fi dusă
toată gândirea ne-coorganizată.

Se poate de ușurat, cu grijă atingând
deasupra  percepțiilor  nervoase.  Dar
gândirea  umană,  atât  de  ușor,  aruncă  pe
cântar  greutăți,  doar  pentru  a  pierde  din
greutatea sa ce o trage la pământ.



Dar  pentru  fiecare  mișcare  a  mâinii
doare biata inimă.

8.  Grea  e  sarcina  să  nu  adaugi
dușmani. 

Trebuie  să cunoști  pietrele  din  prag,
dar să te întristezi din cauza lor nu trebuie.

9. Nu una, nu două, ci o mulțime de
inimi  către  voi  sunt  îndreptate  și  plasa
posibilităților  se  țese  de  mâini  dibace.
Numai  nu  rupeți  plasele.  Numărați
manifestările fiecărei zile.

Luxul trebuie să vă părăsească.
Veți  găsi  un  chip deosebit,  veți  veni

singuri prin a țării Mele natură.
Până  la  vârful  creierului,  să  vă

aprofundați  trebuie  în  conștiința
posibilităților Mele. 

A fi înăcrit, nimănui nu i se cade.
10.  Nemulțumiți  sunt  de  suflarea

vântului  țânțarii  –  nici  să ajungi  în zbor și
nici să înțepi. Nu e nevoie de dușmani noi –
singuri vor ajunge, cei care vă sunt meniți.

11.  Numai  armonia  bateriei  poate
controla  forța.  Raza  își  poate  manifesta
semnificația  doar  atunci  când  acționați
potrivit Indicației.

12.  Când veți  vorbi  cu Numele Meu,
spuneți:  „Mâna  Creatorului  e  în  mișcare
mereu, de aceea totul se mișcă”. Vedeți pe



inel  două spirale –  cum pe una poți  urca,
așa și pe cealaltă poți coborî.

Chiar și Arhatul să coboare poate prin
abuz de minuni.

Să  aveți  permanentă  statornicie  nu
doar în timpul Comunicării Mele, dar și când
sunteți lăsați în voia propriilor acțiuni, căci
doar  atunci  se  călește  ingeniozitatea
spiritului.

Și  când  vă  vor  suspecta  de  iubire
către Noi, purificați-vă cu Scutul Meu. 

Voi  trimite  șapte  ocazii  pentru  a  da
dovadă de ingeniozitate. Multe geamuri se
poate de spart, dar dăunătoare e casa fără
acoperire. 

Prin voința Începuturilor puteți păstra
comoara încredințată.

Cu dorința necesară înconjurați-vă și,
privind inelul, repetați: „Nu voi coborî!”

IX

1.  Considerați  entuziasmul  un
fenomen puternic în calea spre Noi.

Vechiul  e  pentru  cei  învechiți  –
Semnul  Meu  trebuie  păstrat  într-o  carte
nouă, într-un spirit nou, într-o acțiune nouă.

2.  Când  picătura  de  ploaie  bate  în
geam –



          al Meu semn este!
Când pasărea de fiori e prinsă –
          al Meu semn este!
Când frunzele sunt purtate de vârtej –
          al Meu semn este! 
Când gheața-i topită de Soare –
          al Meu semn este!
Când valurile spală tristețea sufletească –
          al Meu semn este!
Când  aripa  luminării  va  atinge  sufletul
tulburat –
          al Meu semn este!

Numărați  treptele,  când  mergeți  la
Templu, căci fiecare a șaptea treaptă poartă
semnul Meu!

Când veți manifesta o nouă înțelegere
a  semnului  Meu,  veți  vedea  sclipirea
fulgerului lumilor.

Ușa v-am Deschis, dar să intrați puteți
doar singuri.

3. Neclintit Spun: cât sunteți cu Mine,
cât sunteți fără iritare, cât sunteți fără dubii,
nenumărate sunt fluxurile posibilităților.

Inexprimabile  sunt  Forțele  ce  vă
slujesc.

Cei  care  poartă  Piatra,  emană  stele
binefăcătoare. Noul este dat în fiecare zi.

Coșuri împletiți pentru a strânge stele.



Întindeți  a  corturilor  pânze  pentru  a
prinde darurile – astfel Conduc!

4.  În  orele  dimineții  munciți,  seara
bucurați-vă  în  Numele  Meu.  Într-o  cale
nouă!

5. Raza Mea e respirația voastră.
Mâna Mea e drapelul vostru.
Scutul Meu e mândria voastră.
Casa Mea e adăpostul vostru.
Muntele Meu e minunea voastră.
Dorința Mea e legea voastră.
Apariția Mea e fericirea voastră.
Spiritul Fraternității Noastre fie cu voi!

6. Cu Învățătura pătrunzând în esența
fericirii  trimise,  trebuie  de  mers,  ferm
pășind,  știind  cum învie  cea  mai  măreață
speranță a omenirii, pe Piatră întemeiată. 

În rugă vom aștepta destinul nostru.
7.  Glasurile  viclene  încearcă  a

murdări,  dar  țineți  minte:  iritările  nu  sunt
mai mult decât praf și evitați-le.

Învăț  prin  manifestările  vieții,  Dau
semne în fiecare zi.

Ca petalele de trandafir cad semnele,
căci timpul e aproape.

Gândiți-vă  la  lumea Nouă,  gândiți-vă
la parada popoarelor.

8.  Plătesc  însutit,  dar  ce-i  pierdut
însutit se târăște.



O, minge a soartei! Unde vei nimeri și
încotro vei ricoșa? 

Lumină ți-e sortită – reușește, minge,
să ajungi! Oprește rotirea vicleană!

9.  Atunci  când  veți  sta  la  zidul
plângerii, țineți minte – bucuria vine!

Vouă vă Spun – la Răsărit întoarceți-
vă, Zorii Mei vedeți-i!

Cât  de  minunat  e  mirul  rezervat  la
timp!

Scumpă e floarea sădită la ora Mea!
Cupa orei Mele n-o vărsați!
Miracolul  vine!  Moșteniți-l,  voi  care

așteptați!
Vasul timpurilor antice s-a întors!
10.  De  ce  vă  uimiți  de  termenele

date? Nu Ghicim, dar Vedem.
Veți întreba: cum să vă adunați? Voi

spune: adunați-vă în rugăciune. Mai bine e
să păstrați tăcerea, să nu faceți zgomot cu
lucrurile,  vocea să n-o ridicați,  căci  aripile
spiritului cresc în liniște.

În  rugăciune  dedicați  timp  pentru
Comunicările Noastre, căci vom Aduce ce-i
mai bun pentru Comunicare.

Al  Comunicării  fir  leagă  scara
miraculoasă  până  la  cele  mai  superioare
manifestări ale Creatorului – scara Spiritului.



Puteți lupta în viață, puteți găsi, când
e ora de a chema Mâna Mea. 

11.  Cum  să  așteptăm  evoluarea
lucrurilor?

Precum  undele  au  ritm,  astfel
activitățile  cresc  în  măsura  ascensiunii  și
așteptării creșterii line.

Înțelegând a tobei oră, auziți al vieții
pas.

În  minutele  de  tăcere  aranjați
Învățătura pe raftul experienței.

Cum să citești scripturile Înțelepților?
Trebuie să te retragi  și,  în singurătate, să
aplici cele citite la diferite stări ale tale.

Iată-mă – nou-născut,
Iată-mă – om bătrân,
Iată-mă – izgonit,
Iată-mă – Stăpânitor,
Iată-mă – nevăzător,
Iată-mă – cunoscător de lumi.
Pentru  toate  începuturile  aplicați

măreția cunoașterii Lotusului.
12.  Lăsați  modestia  falsă,  ca  leii

mergeți.
Binele  înfrumusețează  armura

voastră. 



Manifestarea Eu-lui de pescar  1vă voi
trimite și Mâna voi pune în roata pericolului.

Consider,  trebuie  de  învățat  din
exemplele de atac.

Focul Pământului să răzbată dorește.
Ucazul  Meu  ucenicilor:  legitimă  e

rugămintea  Mea,  mergeți  sever,  dar  fără
iritare.

Iritarea  face  vasul  vostru  sticlos  și
fragil.

Cupa de argint e mai potrivită pentru
Piatră.

Rețin avalanșa micilor săgeți.
Acum  e  atât  de  aproape,  când

promisiunea străveche se înfăptuiește.
13.  Cu  spiritul  rețineți  Învățătura

spirituală,  doar  spiritul  poate  aduce
Împărăția Domnului pe Pământ.

La  fel  de  simplu,  precum  Cuvintele
Mele, se va apropia Împărăția Spiritului.

La  fel  de  simplu  se  vor  mătura
frunzele uscate ale iernii trecute.

Nu  există  trecut,  există  lumina
viitorului – cu ea mergeți.

Eu v-am chemat din vâltoarea vieții.
Eu, Eu, Eu dinții voștri am ascuțit.

1 Analogie cu textul biblic „...Veniţi după Mine şi vă 
voi face pescari de oameni…” (Matei 4:19), (n.tr.).



Eu am adus în fața voastră culoarea
drapelului.

Să  înțelegeți  Învățătura  în  toată
amploarea aripilor în zbor.

Spre Mine conduce doar calea de sus,
pe cea de jos nu ajungi.

Poruncile  Mele  țineți-le  sub  lacăte
înțelepte.

Prin gânduri înălțați-vă, prin cele mai
curajoase,  căci  Eu,  cu  fulgerul,  poalele
cortului vostru am ridicat.

Cu spiritul de nimicnicie uitați.
Măreață e Lumina predestinată! Astfel

mergeți.
14. Gândurile curate se murdăresc de

vorbele  deșarte  și  judecățile  inutile  ale
localnicilor. După păduri rău se aude.

Trebuie  legile  Mele  de  apărat  în
activitățile voastre iubite.

15.  Vreau  să  vă  spun  –  cu  toată
puterea  spiritului  mergeți  mai  îndrăzneț.
Legăturile  Pământului  nu  vor  încurca.
Succesul va conduce curajoșii.

Precum florilor de munte le este greu
chiar și  o noapte în mlaștină să petreacă,
astfel și vouă nu vă e ușor. 

Lovitura ostilă, pe strune răsună, dar
ghearele nu pot crea simfonie.



Scutul Meu a respins multe lănci de la
voi. 

16. O groapă să sapi e ușor, dar greu
e să construiești o casă.

Derâderea  străină  prăfuiește
ungherele.

Dar cu pana aripii  veți  șterge praful,
de aceea aripa păziți.

17.  Semnul  Meu  vă  poate  aduce  la
destinație.

Fixați în fața voastră Casa Mea. Numai
prin acest eroism spiritual veți reuși.

Destinul vostru ‒ să evitați mulțimile,
trimițându-le Binele suprem.

Pur e argintul din munți, numai spre el
trebuie calea de găsit.  Dar noroiul acestor
zile  e  infim  în  comparație  cu  lumina
viitoare.

Acel  gând  sumbru  poate  fi  înțeles,
privind în respirația umană – precum fumul,
umbrește ea aerul. 

Suferința  se  transmite  prin  undele
eterului.

Nu  trebuie  Pământul,  înainte  de
termenul stabilit, să spargă lanțul forjat de
ei înșiși.

18.  Măreață  e  Lumina  dată  de
Învățătura Noastră.

Numai noul ‒ celor noi. 



X

1.  E  suficient  a  crede  semnelor,
pentru  a  crea  un  val  de  forță;  astfel,
reciproc ajutăm la manifestarea luminoasă.

Gândul  minunat,  iluminat  în  sine
purtați-l – să vedeți Casa Noastră.

Când simțiți  manifestarea  eroismului
spiritual,  atunci  țineți  minte:  firul  minunat
se aprinde. 

Sufletului  Meu  îi  este  ușor  să
conștientizeze că nimeni nu vă va opri.

Trimit  bucurie  –  dați  dovadă  de
atenție.  

Manifestați calmitate – convulsia se va
termina.

2.  La  mintea  ușoară,  judecarea  se
rostogolește ca roata.

Curajosul cere arcul, pasărea singur o
va prinde.

3.  Norocul  trebuie,  precum  floarea,
crescut.

4. Ochiul Meu – lumina voastră!
Mâna Mea – paza voastră!
Inima Mea – ancora voastră!
Iubirea unită ține firul realizării spiritului.
Abisul nu va înghiți focul.



5.  Ghiuleaua  zboară  înainte  –  drum
înapoi nu este.

6. Norocul manifestă aripi.
Căutători ai eroismului spiritual, o să

vă Păstrez pe vârful valului și o să vă Pun
peste prăpastie ca pe un turn inaccesibil.

7. Dorind altora rău, singuri se sting.
Întunecate sunt timpurile. Scutul țineți

strâns.
Ca stropii se va împrăștia, cine se va

retrage.
8. Manifestați cadență fermă. Păstrați

inima, căci când ea cuprinde întreaga lume,
cu grijă  trebuie dus vasul.  Simplu mergeți
înainte fără a lovi cu piciorul. 

Reținând iritarea, creați un nou înveliș
spiritului.

Chiar și calul mai bine galopează fără
spumă.

9.  Precum  scânteile  creează  ozon,
astfel munca spiritelor ajutor țese.

Doar  deschideți  geamul  curat  ‒  și
ajutorul zboară.

XI

1.  Învățătura  invizibilă  merge
neîncetat.



Diferența  spiritului  se  cunoaște  doar
la hotarul treptelor.

A  spiritului  creștere  se  află  cu
termometrul invizibil.

2. Curajul trebuie adunat, trecând ca
leii  –  astfel  eroismul  spiritual  crește.
Neregretând  trecutul,  fiind  gata  scutul  a
ridica la orice oră. 

3.  Curaj  tuturor  Poruncesc –  chiar  și
porumbelul  leu  să  devină.  Nu  Noi  avem
nevoie de curajul vostru, dar voi. 

Cu  zâmbetul  veți  opri  distrugerea
templului.  Zborul  puteți  stăpâni  doar  prin
curaj.

Totul  se  va  săvârși  la  cel  mai  bun
timp.  

Ghiciți, ce trebuie de repetat: „Curaj și
răbdare”.  Lasăți-i  să  privească  lucrul  de
șlefuire a pietrei, cât de ferm și prudent se
mișcă mâna lucrătorului doar pentru o plată
zilnică  –  incomparabil  lucrul  Creatorului
valorează. 

4.  Și  cunoașterea  vine  numai  când
spiritul  e  pregătit.  Ucazul  și  frica  –  doar
pentru dușmani. 

5.  Voi  da  tuturor  după  merite  –  cel
care mai mult jertfește, mai mult va primi.
Voi  arginta  fiecare  sacrificiu  de  sine.  Voi
îmblânzi fiecare uitare. Voi da bucurie! 



Cui  drumul  de  foc  periculos  îi  este,
acela mai bine cu taracanii să înghețe. 

Mulțumiți-vă  cu  fluxul  Harului
minunat, căci grindina dureros lovește – mai
bine e să primești Raza Mea.  

6.  Cine  Lumea Nouă urmează,  toiag
de argint va primi.

7. Spun: pentru tot se cuvine o lecție.
Cine n-are frică să urce la Noi?

8.  Ață  vă  putem Da,  dar  să  ascuțiți
acul singuri trebuie; material se dă, dar să
străpungeți singuri trebuie.  

Mergeți  pe  cea  mai  înaltă  cale.
Trebuie vela să fie albă ca zăpada.

9.  Prin  foc,  prin  fum,  prin  miracole,
prin credință mergeți. Străluciți cu tinerețea
spiritului, fiți cei mai tineri și mai mobili. 

Vela  eroismului  spiritual  e  cea  mai
rezistentă.

10.  Numai  prin  triumful  spiritului  se
trece podul strălucitor.

Semăn semne – ingenios adunați-le. 

XII

1. Forța voastră va crește; doar dacă
flacăra  închideți,  mâinile  veți  arde.  Fie  ca
flacăra credinței să lumineze liber.



Învățătorul  urmărește  fiecare  gând,
fiind  gata  să  selecteze  cele  mai  bune
semințe ale spiritului unitar.

2.  M∴  și  înțelegerea  Învățăturii  lui
Buddha duc la  înțelegerea în  viață  a legii
create pe Muntele Luminii. 

Legea Lui mai bine va ajuta în calea
spre cunoaștere.

Învățătura  Lui  e  bucuria  Mea.  Mâna
Mea va duce spre cunoaștere.

Zâmbiți,  când cerșetorii  spirituali  vor
fi numiți savanți. 

Zâmbiți,  când  se  vorbește  despre
înțelegerea spiritului nerespectuos, când se
citesc cărți false, când gândurile pure sperie
pe cei lași.

3.  Învățați  Porunca  s-o  considerați
neschimbătoare.

Veți  fi uimiți,  când valurile  poporului
vor înălța garanția antichității.

4. Bolile spiritului sunt molipsitoare la
fel ca și ale corpului – un simplu considerent
științific. Lovește în masă și obiectele se
vor  cutremura;  cu  atât  mai  mult  lovitura
spiritului nervii zguduie.

Puteți  atinge  lucrurile  vechi,  în
conștiință alungând daunele acumulărilor.  

PARTEA A DOUA



I

1. În iubire forjați afirmarea înălțimilor
– capacitatea stăpânirii  de sine. Învățătura
Mea  nu  poate  fi  înjosită  de  nechibzuința
clevetitorilor  străini.  Văd:  crunt  fruntea  o
vor sparge, dar dați-le timp. 

Când  ne  apropiem  de  Poruncile  lui
Hristos  și  ale  lui  Buddha,  ce-i  pentru  noi
gunoiul din prag? – O scoică de stridie fără
conținut. 

2.  Manifestați  grabă  –  semințele
pierdute sunt greu de adunat.

3. Învățați a da direcție minunii  spre
Învățătură, pentru a manifesta scut pe toate
căile. Presimt fiecare clipă utilă vouă. 

Frontul  Nostru,  ca  un  zid  stă;
zâmbetul,  ca  un  fulger  licărește  pe  toate
Chipurile  la  fiecare  mișcare  reușită  a
voastră. 

Precum grădinarul permite grădinii să
se  acopere  cu  muguri,  întunericul
buruienilor  alungând,  așa  și  Noi  urmărim
mișcarea  mâinilor  alese.   Fiecare
ingeniozitate  e  o  bucurie,  căci  scutul  se
forjează din ambele părți.

Amplă e Activitatea Mea,  pentru toți
este  dat  un  loc.  Cu  amploarea  privirii



măsurați  bucata  voastră.  Manifestarea
posibilităților  nemaiauzite  după ușă este –
îngăduiți-Ne să Ne bucurăm.

4. E bine să fii la Soare, dar și cerul
înstelat  aduce  armonie  nervilor.  Luna,  din
contra,  nu  e  pentru  noi.  Lumina  curată  a
Lunii afectează prana. Magnetismul Lunii e
mare,  dar  pentru  odihnă  el  nu  e  bun.
Adesea,  luna  provoacă  istovire  ca  și
oamenii devoratori de energie vitală. Când
e  Lună,  manifestarea  puterii  miraculoase
sporește.

Prana  curată  trebuie  să  corespundă
gravității,  de  altfel  nu  e  o  minune,  dar  o
distrugere a comorii vitale. În timpul odihnei
e  bine  să  râzi.  Când  râdem,  se  curăță
glanda  tiroidă.  Să  cureți  glandele  –
primordial este. 

5.  Shambala  –  loc  necesar,  unde
lumea  spirituală  se  combină  cu  cea
materială.  Precum  în  magnet  există  un
punct  de  maximă  atracție,  așa  și  porțile
lumii  spirituale  sunt  deschise  în  Lăcașul
munților.  Înălțimea  manifestată  a  Gauri
Sankar-ului ajută curentului magnetic.

Scara  lui  Iacob  e  simbolul  Lăcașului
Nostru.



6.  Superstiția  poate  fi  izgonită  doar
prin  respectarea  forțelor  înnăscute  ale
omului.

Cum așteaptă  venirea  Mea  oamenii,
trebuie de știut. Dorința oamenilor forjează
o nouă treaptă a scării.

7. Densitatea materiei împiedică orice
experiență a spiritului. Asta se referă atât la
oameni, cât și la întreaga natură.

Pentru acces trebuie de topit materia.
La  topire  se  obține  un gaz  special,  ce  se
asimilează  cu  substanța  spiritului.  La  om,
centrii nervilor emană gaz la orice extaz de
fericire  sau  nefericire.  Deja  se  obține  un
atelier al spiritului. De aceea necazul se mai
numește „vizita Domnului”, iar fiecare trăire
în somnolență – „moartea spiritului”.

În  natură  extaz  manifestă:  furtuna,
cutremurul,  vulcanii  și  fluxurile.  Un atelier
similar  al  spiritului  începe  să  lucreze.  De
aceea  binecuvântate  sunt  toate  scânteile
extazului.  Fiind  topită,  materia  se  supune
îmbunătățirii  și  dă  formule  noi.  În  loc  de
căutări  îndelungate e suficient de reflectat
elementele  în  oglinzile  Noastre  și  de
acumulat formule noi.   

Atunci rămâne a doua parte a lucrului
‒ de a le da oamenilor cu răbdare și la timp.
Prin  focurile  extazului  rătăcește  Raza



Noastră,  bătând  la  inimă  –  unde  este  ea,
fericirea  sau  nefericirea  ce  a  deschis
intrarea?  Dar  atingând  materia  topită,
simțiți pulsul Pământului și inima trebuie să
reziste la gravitație. Cei care vor participa la
această muncă, trebuie să protejeze inima.

De aceea Spun: protejați inima, restul
se  repară  ușor.  Ea  reprezintă  materia,  în
timp ce  nervii  aparțin  spiritului.  La  bătaia
spiritului se deschide ușa plexului solar. Dar
fiecare  izbitură  a  materiei  lovește  inima.
Oricine vrea să intre în contact cu formula
materiei,  trebuie  să  protejeze  inima.
Medicina Noastră învață cum prin respirație
să  blindezi  inima,  dar  despre  asta  ‒  altă
dată.

8. Emanația nervilor e imponderabilă,
neolfactivă,  invizibilă,  căci  ea  de  la  spirit
este.

Produsul  inimii  e  sângele,  cu  toate
dimensiunile Pământului, de aceea când se
spune:  „Trebuie  de  simțit  cu  inima”,
aceasta  înseamnă:  „Trebuie  de  aplicat  la
planul pământesc”.

Unica  punte  dintre  înțelegerea
spiritului  și  acceptarea  Pământului  sunt
globulele  albe.  Dar  voi  știți  ce  luptă
însoțește existența lor. Globulele albe, fiind
supuse  forțelor  Pământului  și  purtând



cunoașterea  spiritului,  nu  vi  se  par
asemenea Fraților Albi? De aceea e atât de
dificilă  armonia  pe  Pământ.  Dar  pentru
munca în acel loc, unde spiritul a coborât la
materie, trebuie de avut condițiile ambelor
planuri.  Nu-i  voie  să  te  îndepărtezi  de  la
Pământ și trebuie să te afli în spirit.

Pentru  depășirea  formulelor
pământești trebuie să ai un canal rezistent
al  inimii,  căci  reflectarea  semnelor
Pământului poartă scântei periculoase. Dar
pentru  Pământ,  totul  trebuie  să  se
săvârșească  pe  planul  pământesc.  În
aceasta constă principala cauză a existenței
Fraternității aici.

De  aceea  pe  Pământ  trebuie  să
ajungeți  la Noi,  să Ne descoperiți,  precum
minereul  de  argint  ‒  cel  mai  bun  de  sub
scoarța Pământului.

9.  Acum  se  săvârșește  marea
înțelegere a manifestării Învățăturii cerești.

E bine de înțeles posedarea lucrurilor
fără  sentiment  de  proprietate.  E  bine  de
avut lucruri pentru a le proteja și chiar a le
umple cu aură binevoitoare cu gândul de a
le  transmite  altora.  Manifestarea  mâinii
creatoare  trăiește  în  casa  lipsită  de
atașament  față  de  proprietate  și,
îmbunătățită, va duce bucuria mai departe;



și  semnul  mâinii  dătătoare  se  va  păstra
neîntrerupt – în asta e justificarea lucrurilor.
Înțelegerea  acestui  fapt  rezolvă  cea  mai
dificilă întrebare. Vorbesc pentru lume, căci
principala  pierzanie  a  lumii  e  de  la
atașamentul  față  de  proprietatea
neexistentă.  A  duce  această  veste  noului
popor înseamnă a vindeca teama bătrâneții.
Posedarea  fără  proprietate  va  deschide
tuturor  calea,  fără  moștenire  condiționată.
Cine poate îmbunătăți,  acela posedă. Asta
se referă și la pământ, și la păduri, și la ape;
toate realizările mecanicii și diferitelor tipuri
de invenții se referă la aceeași. E ușor să-ți
imaginezi cum va începe să lucreze creația
populară, mai ales știind că doar spiritul dă
cea mai bună soluție.  Spre vatra spiritului
se vor îndrepta întrebările: cum e mai bine?
Și sabia spiritului va înfrânge orice viclenie.
Adevărat,  e  avantajos  să  faci  mai  bine  –
legea e simplă, precum e totul în spirit. 

10.  Într-atât  s-au  îngrămădit
evenimentele,  încât  învelișurile2 oamenilor
sensibili  se  cutremură.  Trebuie  de  atribuit
zdruncinarea  nervilor  la  perturbațiile
cosmice.
Nimic nu poate fi expus ploii torențiale, dar
apoi Soarele deosebit strălucește.
2 Învelișurile spiritului, (n.tr.).



11. Milostenia bănească trebuie să fie
distrusă, ajutor – prin muncă sau lucruri. Nu
trebuie  să  existe  șomeri,  când  se  va
îndrepta poporul pe calea spiritului.

Activitatea  Noastră  –  să  arătăm
perfecțiunea  spre  bine  nu  pentru  lumea
invizibilă, dar pentru noi înșine. Chemăm pe
calea Noastră.

12. Adunați-i pe cei mai nefericiți, pe
cei mai necunoscuți tineri ucenici, arătați-le
darul de a înzestra omenirea. Dați-le sfat să
scrie ustavul în Templu. Deja demult lumea
n-a văzut adunări în Templu. Și Hristos va
da  milostenie  celor  aflați  pe  calea
cunoașterii.  Voim să vedem Templul,  fiind
frumos  și  plin  de  viață.  Și  nimeni  nu-i  va
alunga pe cei care merg spre Lumină, căci
moarte acelui.  Miracolele vor fi primite pe
tablele cunoașterii.

Să meargă curajos în Templu oricine-i
de  spirit  luminat.  Căci  Calea  Noastră  e  a
Pământului în castel transformare.  

Nu există săraci.  Cine nu va dori  să
primească bogăție?

13.  Mă  bucur  să  văd  cum  voi
înțelegeți detaliile Ordinelor Mele.

Pregătesc  un  eveniment,  prevăzând
toate detaliile; la fel procedați și voi – mai
ușor ne vom întâlni.



Nu e voie multe din cele predestinate
de  aruncat  în  vânt,  dar  ingenios  fiind,  e
posibil  calea să n-o schimbi.  Importantă e
atenția tensionată – spiritul  vigilent merge
înaintea  înțelegerii.  Raza  Mea  e  gata
fulgerul gândului să aprindă. Așa vom trece
prin  toate  pericolele  și  nenorocul  se  va
schimba în noroc.

II

1.  Maitreya trimite  curaj.  Maitreya
darul  va  primi.  Maitreya  a  lui  simte
dragoste.  Maitreya  binecuvântează  la  o
muncă de bucurie plină. În numele minunii,
Maitreya muncă trimite pe Pământ. Mergeți
luminos! Bucurie am să-i conduc pe cei ce
zâmbesc.  Discerneți  Învățătura  Luminii  în
fiecare  manifestare.  Ingeniozitatea  e
calitatea ucenicilor Mei.  

2.  Minunea  necesară  popoarelor  Eu
voi  indica  s-o  percepeți.  Veți  afla  cum să
ajungeți la inima oamenilor.

Mâna  doar  de  la  umăr  poate  să  se
miște,  precum  conștiința  –  de  la  creier.
Trebuie  de  explodat  creierul,  atunci
conștiința se va arunca înainte ca din pușcă.

Învățătura  zboară  pe  aripile
evenimentelor.  Spuneți:  „Voi  aștepta  azi,



căci și fără mine ziua de mâine vine și de
aceea  trebuie  să  mă  întăresc”.  Cum  să
spun, când și ce vechitură trebuie vândută
la piață? Nu vom arăta, când ceva nou vom
îmbrăca. Lasă-i să creadă că nu-i nimic de
îmbrăcat.  Chiar  și  cheile  de  la  cufăr  nu
trebuie să răsune. Draperiile la ferestre vom
închide.    

3. Legea trecerii în lumea spiritului nu
e  complicată.  Egalată  nu  poate  fi  nici  o
stare.  Ca  praful  vulcanului,  nenumărate
sunt  spiritele  ce revin  în  lumea spirituală.
Desigur, materia este o stare a spiritului și
sângele  sau  echivalentul  lui  este  atât  de
diferit  de spiritul alimentat cu prană, încât
granițele  sunt  rupte  prin  toate  lumile.
Spiritul  cu  greu  conștientizează  părăsirea
materiei.  Spiritul,  legat  de  Pământ,  se
învăluie în corpul  astral ce-i  creează iluzia
Pământului  aici,  în  focarul  poftelor
neînfrânate și  a remușcărilor.  Doar spiritul
ce-a zburat cu aspirație în sus, poate evita
planul  astral,  căci  corpul  astral  e  doar  un
gunoi  inutil.  Cu cât  e mai  puțin  gunoi,  cu
atât  e  mai  curată  conștiința.  E  greu  pe
Pământ  să-ți  imaginezi  cum  să  părăsești
materia,  fără  s-o  disprețuiești,  oferind-o
pentru  o  formare  nouă.  Dar  pentru  a  da
orice lucru, aveți cel mai bun exemplu. Cel



mai bun dăruitor va inventa și cel mai bun
dar.  De  aceea,  materia  ce  a  învăluit  un
spirit înalt, oferă un folos mai mare, pentru
că  nimic  nu  seacă.  Desigur,  comunicarea
conștientă  este  accesibilă  pentru  spiritele
înalte, dacă adresarea e suficient lipsită de
întrebările  materiei  și  sângelui.  Spiritul  ce
cu  prană  se  hrănește,  nu-i  compatibil  cu
sângele; de aceea, lumea poate fi divizată
după  nivelul  de  sânge  –  altă  limită  nu
există.   

Sămânța  spiritului  neîntrerupt
continuă  viața  și  balonul  emanațiilor
nervoase conduce spiritul la o înălțime, de
el orânduită. De aceea, vorbind de nemurire
doar  ca  despre  un  fapt  științific,  aveți
profundă  dreptate.  Ultimul  gând  la
părăsirea  materiei  e  ca  o  săgeată.  Acest
moment decide direcția  de zbor,  restul  se
anexează după dorință. Deci, să știm a dori.
Să  făurim  un  curcubeu  pentru  a  lega
treptele ascensiunii spiritului.

4. Să vorbim despre moarte. Moartea
nu e mai mult decât tunderea părului, la fel
este  lăsată  și  materia.  Întrebarea  despre
Conducători se rezolvă prin aceeași lege a
atracției și respingerii. Principiul de a da și a
ajuta  e  puternic  în  lumea  spirituală,  de
aceea fiecare adresare a spiritului  aflat în



materie  provoacă  răspuns.  Depinde,  cine
întreabă. Pot fi atrase și reținute lângă sine
forțe înalte. La fel, manifestarea celor mai
inferioare spirite poate fi fixată. Doritorul ‒
să  primească.  Când  oamenii  vor  înțelege
cât e de utilă dăruirea pură ‒ ei vor primi
bogăție. 

Spiritul  e  lumina  frumuseții  stelelor.
Dar puține spirite se contopesc cu Lumina,
mai multe sunt în corpuri astrale. Mai bine e
să arzi  ca o stea, păstrând cunoștințele și
posibilitatea  de  a  te  întoarce  pe  planete
întru  ajutor.  Se  poate  alege  cel  mai  bun
destin – oare n-are posibilități  manifestate
cel care dă?

Poți să tinzi în sus, spre lumină, cum
să  acorzi  ajutor  –  și  atunci  nu  există
despărțire.  Dacă  cei  rămași  i-ar  considera
pe  cei  plecați  trimiși  la  lumină  și  după
lumină,  atunci  comunicarea  ar  fi  mai
corectă.  Cu cât mai sus e spiritul,  cu atât
mai mult vede – depinde de spirit.  Spiritul
suprem  simte,  încotro  tinde;  zboară  ca
săgeata.  Tenebrul,  însă,  zăbovește  după
sobă.  De  aceea  prețioasă  este  dorința
curajoasă de a căuta, căci fiecare căutător
va găsi. Dacă dorințele spiritului sunt înalte,
poate  găsi  forme  înalte  și,  creându-le,
contribui la perfecționare. 



5.  Legea  umplerii  spațiului  e
asemenea  cimentului.  Fenomenul
legendelor, profețiilor, tuturor semnelor are
importanță  nu  pentru  anumite  persoane,
dar pentru cimentarea spațiului.

Fenomenul  conversațiilor  Noastre
dezvăluie  cartea  creșterii  a  spiritului
înțelegeri.  Nu  prin  miracol,  dar  prin
orânduirea zilnică Lucrăm. De la embrionii
din  icre,  asigur,  se  poate  de  învățat.  Icra
poartă în sferă un organism format. Astfel
învelișul  multicolor  al  gândului  saturează
spațiul.

6. Norul nu e un miracol, ticăloșia nu e
curaj  spiritual,  ruinarea  nu  e  minte,  dar
spiritul trezit obține înțelegere imediat. De
aceea a  anulat  Fraternitatea  manifestarea
minunilor.  Și  semnele  pot  doar  însoți
evenimentul  ca  drapele.  Dar  trebuie  de
renunțat la minune ca mijloc de convingere,
căci niciodată minunile n-au convins. 

Cineva vorbește despre comunicarea
personală, dar aerul e pentru toți, deși mulți
nu  vor  să-i  înțeleagă  folosul  –  anume
folosul.

Aspirațiile  noi  pot  fi  pe  mormintele
prejudecăților vechi – încă o cucerire.

Deja v-am Spus despre înțelegerea în
spirit;  când  raza  unește  Învățătorul  cu



ucenicul,  atunci  înțelegerea  principală  e
comunicată  prin  simțirea  spiritului.  Și  nici
scrisoarea, și nici semnul, dar cunoașterea
imuabilă  a  spiritului  conduce  faptele
ucenicilor.  Această  cunoaștere  imuabilă  e
cel mai rapid fir. Anume nu decizii mentale,
dar cunoașterea spiritului.  

Vă  trimit  săgețile  realizărilor  simple.
Nu pentru toți e accesibilă cea mai simplă
cale, dar dacă o puteți integra – blagă vouă.

7. Și chemarea Maicii e auzită! Nu cu
magie, dar cu spiritul veți trece. Oare magia
poate afirma Piatra? Și poporul nu se poate
pe magie baza. Dar când fiecare va înțelege
că  drumul  spiritului  e  simplu  și  aduce
chemarea  Maicii  Lumii,  atunci  fiecare  va
găsi Porțile deschise.

Fără  lamentări  și  invocări  fiecare  se
poate  atinge  de  aparatul  vieții  nu  cu
mintea,  dar  cu  spiritul.  Mâinile  se  vor
întinde nu să implore, dar să adune.

Chemarea  Maicii  va  arăta  Porțile,
unde e timpul de a intra – anume chemarea
Maicii. Când capriciile copilăriei sunt uitate,
doar Maica poate chema.

Bucatele sunt gata ‒ ora a venit, când
noua  masă  e  gata!  Mergeți,  până  când
vesela nu-i prea fierbinte!



Mulți nu vor putea să înghită bucatele
fierbinți,  dar  cel  mai  curajos,  ca  un  prinț
preafrumos, va înghiți  focul  lumii.  Și  calea
focului va lumina cel mai apropiat drum. 

8. Gândurile Noastre sunt despre voi.
Trimitem Învățătura, cum să mergeți pe o
stâncă abruptă,  transformând-o într-o vale
minunată.  Omenirea  simte,  cum pe  sabie
mers  nu  este.  Și  ultima  posibilitate  se
trimite prin indicarea Porților.

Norocul  e  doar  semnul  direcției
corecte.  Succesul  e  doar  înțelegerea
momentului. Învățătura e doar deschiderea
cortinei  teatrului.  Cât  de  minunat  e  să  fii
actorul misterului mondial!
Mergeți luminos! Lanțul integru are valoare.

Manifestă Mâna Mea razele muntelui.
Era Nouă o vom începe imediat. Învăț a nu
visa, dar a asculta mersul evenimentelor.

9.  Memoria  și  conștiința.  Dacă
memoria e pentru trecut, atunci conștiința e
pentru  viitor.  De  aceea  Înlocuim  memoria
prin  conștiință.  Cu  memoria  nu  pot
pătrunde  în  limitele  Soarelui,  conștiinta,
însă,  deschide Porțile.  Muzeul și  biblioteca
Ne înlocuiesc memoria și de aceea ucenicul
nu  trebuie  să  se  plângă  de  pierderea
memoriei vechi. De fapt, un lucru mic este
înlocuit cu unul mare.



Conștiința  e  asemenea  înțelegerii
spiritului. Ea crește, cuprinzând toată ființa
ca o flacără.  În  acest  proces,  fragmentele
de memorie, ca zgura, împiedică arderea.

A ști  nu înseamnă a ține minte.  Cel
aflat  în  atingerea  scopului,  aleargă  fără  a
privi  înapoi.  Locul  aflării  omenirii  e pentru
reamintirea transformării în conștiință.

De  unde-s  forțele  experiențelor
Noastre? Din conștiința solară, revărsată în
formă  de  prană.  Deasupra  gândurilor
stratificării  pamântești  curg  curenții  de
înțelepciune solară și în aceste limite începe
marea  Învățătură  predestinată.  Chemăm
spre  cuprinderea  lumii.  Dar  numai
instrumentul  conștiinței  va  permite
experiențe  noi  de  unire  a  spiritului  cu
materia.

Karma  nu  poate  împovăra  corpul
armonios.  Astfel,  calea  ascensiunii  e  utilă
din punct de vedere practic.

10. După rădăcinile eternului Adevăr e
mult  praf.  A  sosit  timpul  să  înlăturăm
crescăturile.

11.  Mai  bine  trebuie  cartea  Mea
înțeleasă.  Învățătura,  cum  de  mers  pe
Pământ, este revelată acelor care onorează
cerul ca fiind viu. Învățător e cel care poate
ferm pe Pământ merge.



Eu repet,  în ce măsură manifestarea
trebuie  înțeleasă  în  viață,  fără  a  părăsi
Pământul.  Vigilent  trebuie  de  pătruns  în
evenimentele  fiecărei  zile.  Când  termenul
va veni,  chiar  și  furnica  ca mesager  o  să
vină.  

III

1. Adâncindu-ne  în  înălțimile
Cosmosului,  trebuie  să  găsim  corelația
Pământului.  În  fiece  moment  Noi  suntem
gata  să  părăsim  tot  pământescul  și  în
același timp iubim fiecare floare. În asta e
înțelepciunea ‒ ce amintiri vom lua: despre
coroană  sau  despre  mireasma  freziei,
despre  strigătele  victoriilor  sau  despre
cântecele păstorilor. Cel mai drag, care cel
mai  puțin  ne  aparține,  este  cel  mai  bun
bagaj la drum. Cântecul ne trimite sănătate
și  culoarea  va  vindeca  rănile.  De  aceea
Spun:  „Fericiți  sunt  cei  care  au  înțeles
sunetul și culoarea”.

De la început prorocii se atingeau de
sunet și de înflorire. Străvechea învățătură
despre  sunet  e  plină  de  semnificație.
Cununile și ghirlandele țin minte înțelegerea
tămăduitoare.  Fiecare,  după  culoarea
emanației, e atras de flori. Alb și liliac sunt



înrudite cu violet; albastru ‒ cu albastru, de
aceea sfătuiesc mai mult să țineți în cameră
aceste  culori.  Se  poate  respecta  sfatul  și
pentru  florile  vii.  Plantele  alese  după
culoare  sunt  mai  curative.  Sfătuiesc  mai
multe frezii. Raza Noastră argintie de florile
albe  mai  mult  amintește.  Culoarea  și
sunetul sunt cea mai bună hrană a Noastră. 
   2.  Vârtejul  provocat  de  infracțiuni
sufocă  Pământul  bătrân.  Gazul  sufocant,
întunecând mintea, dus de vânt este. Dușul
de fier e peste putință. Trebuie cu precauție
de  păzit  ‒  norocul  nu  e  în  grabă,  ci  în
înțelegerea  timpului.  Mâna  destinului
conduce spre termenele inevitabile.  Doriți-
vă manifestarea Lumii Noi. Nu Noi zguduim
statele, ci doar înlăturăm putregaiul. 

E important de înțeles tactul fluxului ‒
sau  bucuria  înaltă  a  înțelegerii,  sau
moartea.
   3.  Nici  tratatul,  nici  rațiunea,  dar
canalul  spiritului  aduce  perceperea
Cosmosului.  Orânduirea  vieții
contemporane  a  îndepărtat  omenirea  de
orice  înțelegere  a  forței  mondiale.
Fenomenul  de  a  pătrunde  cu  vederea  în
sferele suprapământești se manifestă doar
în momentul de la hotarul somnului.



Cine  poate  aprecia  această  clipă
sacră, acela deja a întredeschis voalul.  Nu
viziunea,  ci  conștiința  e  importantă.  Nu
forțată cu antrenament, ci prin deschidere
voluntară valoroasă este.

Timpul ce se apropie trebuie să ofere
trepiedul Pythiei fiecărui spirit sensibil. E un
fel  de  democratizare  a  semnelor
aristocratismului.  Dar  fiecare  poartă  o
balanță inevitabilă în piept și înșelarea ei e
imposibilă.  Fiecare  va  cântări  bucata
meritată  imediat.  Acest  fapt  corespunde
Erei  Noi  și  ușor  ajunge  la  psihologia
poporului. Înțelegând cursul gândului uman,
e ușor să judeci consecințele.
   4. Să reușiți a îndrepta atacurile spre
folos.  Doriți-vă  mulți  dușmani,  dar  nu-i
faceți.

Să  terminăm  ce  am  început  ieri:
recompensarea  acțiunilor  rele  și  bune
trebuie să fie accelerată.  Prima condiție  a
religiei trebuie să ofere o soluție practică a
vieții.  Răsplata  cerească  e  abstractă,
trebuie  de  apropiat  răsplata  pe  Pământ.
Poporul  poate  înțelege  acum  minunea  de
înnoire  a  posibilităților,  ce-i  simțită  și
accesibilă lumii. De aici e mâna Prietenului
Invizibil sau sabia ascuțită. Și ținând minte
manifestarea  imediată  a  utilității



recompensării, poporul va găsi o cale nouă
către Templu.

A implora Divinul nu trebuie. Trebuie
singur să-ți aduci cea mai bună înfăptuire.
   5.  Măreția  Cosmosului  nu  lasă  loc
raționamentului,  dar  uimește  și  înalță.
Cunoașterea  spiritului  se  realizează  prin
cunoașterea spiritului.

Atrageți atenția asupra firului argintiu.
El  leagă  cu  Spiritul  Conducătorului,  cu
argint manifestându-se până la Stăpânitorul
planetei. Se obține parcă o rețea, ce preia
firul  până  la  Spiritul  Suprem.
Individualizarea  supremă  n-are  teamă  de
unire  și  trimite  darurile  găsirii,  prin  firul
argintiu,  până  la  Sferele  Supreme.  La  fel
poate fi când la naștere Spiritul înalt trimite
firul său.

Rețineți: fiecare caz e posibil în lumea
spiritului. Nu cu o formulă inventată, ci cu o
forță  de  nedescris  a  spiritului  se  creează
posibilități noi. E și greu, și minunat. 
   6. Mă bucur de posibilitățile profetice,
căci doar prin ele se asigură cea mai bună
evoluție în viitor. Cunoașterea trecutului nu
conduce înainte fără începutul prevederii.
   7.  Purificarea  religiilor  presupune  o
atitudine  nouă,  nemijlocită  față  de  lumea
spirituală.  Hristos,  Buddha  și  ajutorii



apropiați  nu foloseau formule  magice,  dar
acționau  și  creau  în  deplină  contopire  cu
spiritul.  De  aceea,  în  evoluția  nouă,
metodele  anterioare  artificiale  trebuie
abandonate. Cauză și consecință. Mecanica
yoghism-ului  nu  mai  corespunde  reînnoirii
lumii.  Învățătorul  care  stă  sub  copac
interzicând,  nu corespunde necesității. 

De unde luați putere și înțelepciune?
Unindu-ne  cu  Marele  Spirit,  recunoscând
cauza  și  motivul,  construim  o  consecință
imediată. Chemăm pe Cei Care mai înainte
au  trecut  marea  cale  a  conștientizării  și
responsabilității  personale.  Și  chemările
Noastre ajung, înălțate de o mie de mâini.
Nu  e  nevoie  de  cerințe,  nu  e  nevoie  de
groază,  dar  unirea  mișcă  mulțimile.
Binevoind,  primim  moștenirea  Marilor
Purtători  de  Bine.  Lăsăm  vasul  spiritual
deschis  pentru  primirea  ajutoarelor
benefice. Și nimic rău nu se va atinge, căci
dorim binele confirmat de spirit. Și cu grijă
vom duce pânza scrierilor în arhivă, căci am
plecat la Origini.

A fi pregătiți, a fi detașați, a fi abuzați,
a fi calomniați, a fi bucuroși, a fi triumfători,
a fi tăcuți, a fi aducători și dătători, și a fi în
viața aceasta de al Soarelui lumină învățați
–  așa  Noi  vrem  să  vă  vedem,  așa  și  vă



trimitem.  Astfel  spiritul  vostru  a  acceptat
sarcina.

Nu cu măreție regală, nu cu subsolul
alchimiei,  nu  cu magia  evocărilor,  dar  din
viață mergem și intrăm la Voi, Frați și Surori
mai mari, pentru a primi arcele păstrate de
Voi,  acumlate  de  noi,  căci  mergem  în
Templul simplu al Marelui Spirit. Și înapoi ne
vom întoarce la Voi, căci așa ați vrut Voi să
ne vedeți.  Și  povara,  pusă  de Voi,  o  vom
duce până la capăt precum Cupa Nemuririi.
   8.  Părți  ale  aștrilor  nu  întâmplător
zboară spre sferele învecinate – sunt un fel
de  căi  de  comunicare.  Semnele  acestea
sunt  neglijate  de  știința  modernă.  Nu
contează  faptul  că  aerolitul  poate  conține
carate  de  briliante,  dar  ‒  semnificația
psihomagnetului. Pe această cale popoarele
pot  extinde  sfera  de  comunicare.  La
coordonarea  materiei  în  viitor,  această
calitate  a  psihomagnetului  e  importantă.
Căci materia, în cele din urmă, trebuie să se
unească  cu  spiritul;  precum  sticla  poate
deveni forjabilă. 

La  începutul  noii  evoluții  pot  fi
aplicate  noi  metode de tratare,  orânduind
oamenii  după  razele  aștrilor.  A  ieși  după
limitele planetei e cea mai apropiată cale.
Nu  spectator  al  lumilor,  dar  conlucrător



conștient  e  omul,  și  drumul  lui  nu  e  prin
băltoace, dar prin strălucirea sferelor.

De ce să fie căutată Lumina, dacă ar
putea fi simțită? Spiritul știe, pentru el este
accesibil,  pentru  el  este  predestinat.  De
altfel,  de  ce  ar  exista  scara  Fraternității
Noastre? Ea s-a statornicit pe Pământ și s-a
pierdut în Ceruri.
   9.  Curajos  rezistați  la  atacurile
groaznice.  Spiritul  vostru  trebuie  să  se
bucure  de  fiecare  acțiune.  Când  găinile
cotcodăcesc – ploaie va fi și roada e bună.
Hambarul  are  mult  praf,  dar  din  hambar
pâine iese.
   10.  În  repetare este putere,  incorect
aplicată  în  religie,  dar  în  viață  această
armură e necesară. E necesar prin repetare
să te învălui.
   11. „Cine va reuși să audă al spiritului
său voce, deasupra abisului  se va înălța”.
Așa  spunea  Serghie3.  „Și  cine  a  plecat  în
păduri, nu poate auzi vorba umană și cine a
adormit  pe  lojă,  nu  va  auzi  păsările,  ale
Soarelui  vestitori.  Și  cel  care  tace  la
miracolul manifestat, va renunța la văz. Și
cel  care tace la al  fratelui  ajutor,  ghimpul
din piciorul său nu va scoate”. Așa spunea
Serghie.   
3 Sfântul Serghie de Radonej, (n.tr.).



Despre  Serghie  va  trebui  de  spus,
poporul va dori să afle despre El. Astfel vom
pune culori pe Chipul lui Serghie, luminând
prin povestire viața și proverbele Lui.

12.  Să  vorbim  despre  aure.  Aura
ovoidă e caracteristică pentru corpul astral.
Cea  mai  obișnuită,  îngustă,  pe  tot  corpul
emanată,  până  la  doi  inci.  Pe  măsura
spiritualității  ea  începe  să  crească  de  la
centrii  de sus. Mai întâi de la plexul solar,
dar  apoi  se  ridică  la  ai  creierului  centri,
formând  așa-numita  aură  solară.
Deplasarea  aurei  este  caracterizată  prin
fluxuri  de  sânge,  de  parcă  curentul  de
tensionare  își  deplasează  presiunea.  Chiar
sunt  posibile  leșinuri.  În  cele  din  urmă,
emanația din membrele inferioare dispare și
formează un cerc. Organismul ce se află în
viață devine deosebit de sensibil.  Mai ales
la sunete și culori. O liniște maxim posibilă
e  necesară  în  acest  timp de tranziție.  De
zece, cincisprezece inci poate fi aura solară.
Desigur,  dimensiunile  ei  se  măresc.  În
pofida incomodității tranziției aurei, poate fi
felicitat acel care primește emanația de sus.
Prudent  trebuie creată posibilitatea liniștii.
Apoi,  de  parcă  o  nouă  armură  crește  și
nervii  pielii  revin la  starea solidă.  Egal  nu
pot fi separate fizicul și spiritualul. Balanța



oscilează  și  undele  trec  prin  organism.
Acest proces nu trebuie de numit boală, dar
în fiecare minut de ajutat organismul să se
fortifice în noua stare.
   13. Cum înainte simțeau singurătatea,
așa și  acum trebuie să simtă cunoașterea
spiritului.  Îndrumare la fiece treaptă nouă.
Permiteți  voința  spiritului.  Exersați
prudența,  comparând  cu  a  spiritului
conștiință.  Întrebați-vă:  cum  vrea  spiritul?
Treapta cunoașterii  spiritului e importantă.
Pășind pe ea, s-ar părea că spiritul e cel mai
îndepărtat,  dar  asta  e  doar  o  aparență;
dimpotrivă,  spiritul  bate4 puternic.  E
important  direct  de  acționat,  de  captat
cunoașterea spiritului ‒ cum voiește, așa și
să acționăm. De aplicat se poate mai bine
pe detalii, decât de riscat în masă.
   14.  Să comparăm acum cunoașterea
spiritului  și  ordinul  voinței.  Cunoașterea
înflorește,  manifestând  protecție  și
fundamentele luminând.  Ordinul  voinței  se
îndreaptă spre sferele străine, cucerește și
anexează.  Ordinul  se  marchează  cu
simbolul  sabiei  și  săgeții.  Simbolul
cunoașterii  spiritului  e  floarea.  Ordinul
poate  fi  comunicat  ucenicului  din  exterior
printr-un  mesaj  rapid,  în  timp  ce
4 Dă de știre, (n.tr.).



cunoașterea spiritului înflorește din interior
și  cu  nici  un  fel  de  sceptru  nu  poate  fi
evocată. Anume ca o floare la timpul stabilit
cunoașterea înflorește. 

Însă  cum  să  ajuți  floarea?  Puneți-o
într-un loc liniștit, oferiți-i lumina Soarelui și
interziceți  atingerea  și  ruperea  frunzelor.
Fără cunoașterea spiritului nu poate fi pusă
la  înălțime  cunoașterea  predestinată
omenirii.
   15. Creșterea activităților e asemenea
crinilor. Lângă un gard s-a pitit sora albă. Ea
n-are  prietene,  dar  tulpinile  deja  poartă
apariția celor noi.

Reîncarnarea ca flori  nu are loc des.
Alții tind spre formele mult mai voluminoase
ale  copacilor,  dar  farmecul  florilor  nu  e
întotdeauna accesibil pentru ca de două ori
să  te  adresezi  lor.  Nu  poate  exista
interzicerea  de  a  reduce  una  din
reîncarnările  animalice  prin  intermediul
plantelor. Nu aș Spune că conștiința multor
insecte  depășește  conștiința  frumoaselor
flori.  E  înțelept  să  aștepți,  trecând  peste
unele  reîncarnări,  prin  intermediul  florii.
„Grăbiți-vă,  grăbiți-vă,  eu  voi  aștepta  sub
cupola  frumoasă  pentru  a  vă  întrece.”
Astfel, drumul frumuseții scurtează calea. 



   16. Mincinosului spune-i: „Cât de utilă
îmi  este  minciuna  ta”.  Hoțului  spune-i:
„Cred că a venit timpul să primesc lucruri
noi.  Dar,  într-adevăr,  e mai  bine să nu te
atingi de lucrurile mele. Hula și răpirea vor
atrage fulgerul asupra ta. Cuțitul tău se va
toci de armura invizibilă, vei strica cea mai
tare armă a ta. Și unde vei merge, știrbit și
mistuit?”

Eu v-am spus despre zâmbet și tărie.
Și celor care navighează cu Mine se poate
da sabie  în  ziua  amintirilor  anuale.  Legea
dăruirii triumfează și cei care au dat ‒ vor
primi.  

De ce mergeți cu Ei? ‒ E ușor și util cu
Ei să mergi. Rapid precum zborul șoimului;
neașteptată precum transformarea lui Iona;
inepuizabilă  precum  flacăra!  Numai  prin
consacrare în spirit și pe Pământ ajungeți la
manifestarea  luminii  și  adevărului.
Inepuizabilă e această Sursă! 

Pe  Pământ,  printre  înfricoșări,  lipsiți
de  ajutor  și  de  parcă  doborâți,  ei  dau,
propun și înzestrează, și urmează steaua. Și
de aceea vesel Ne este în noaptea anuală.
Și  nu  doar  merg  și  luminează  aurele,  dar
decid să meargă impetuos, de aceea vesel
Ne este.



   17.  Încheiem  cu  sărbătoarea  și
începem cu munca.  Vom determina ce să
facem  ‒  să  acționăm.  În  această  acțiune
veșnică  e  sărbătoarea  Noastră.  Dar  voi,
după  exemplul  Nostru,  acționați  fără
întristare. Doriți-vă a acționa în pace, știind
cum izvorul Nostru curge în voi neîncetat. Și
când  vă  gândiți:  „Unde  oare  sunt  Ei,  Cei
Care au promis?” – Noi stăm după voi și ne
bucurăm,  măsurând  cum  crește  floarea
aurei voastre. Căci asta e Grădina Noastră.
Dincolo  de  limita  depărtărilor  Lumina
unește inimile.
   18.  Vedeniile  sunt  reale  precum
fototelefonul.  Pot  fi  considerate  mai  reale
decât lumea fizică. Întrebarea e doar, din ce
sursă  vin,  dar  spiritul  controlează.  La
cererea bună va fi un răspuns bun.

Voi  spune  ceva  foarte  important:
oamenii  puțin  studiază  vedeniile.  Anume
după  caracterul  vedeniilor  poate  fi  scrisă
cea mai bună istorie a intelectului. Studiind
chiar  și  monumentele  grosiere  ale
vedeniilor,  observăm  careva  perioade.
Desigur,  la  spiritele  sensibile  formele  sunt
caracteristice. Când din Hristos au început
să  facă  un  idol  de  neatins,  se  apropia
perioada  viziunilor  lui  Hristos  în  cele  mai
vitale  forme.  El,  de fapt,  este aproape,  în



viață  intrând.  Mai  pe  scurt  spus,  pentru
fiecare eroare socială există o rectificare. În
zilele de umilire a femeii poate fi urmărită
apariția Maicii Domnului.   

Acum,  când  trebuie  manifestată
continuitatea  lanțului  dintre  Pământ  și
Ceruri – unitatea manifestărilor e pe diferite
planuri.

După Augustin a început scufundarea
bisericii  în  întunericul  Evului  Mediu  și
Hristos  a  rămas  închis  după  o  barieră  de
aur.  Pentru  a  o  distruge,  Însuși  Hristos  a
coborât  chiar  și  printre  Chipurile  umilite,
doar  pentru  ca  din  nou  să  manifeste
măreția  comunicării  unității.  Înțelepciunea
antichității  însușea  bine  valurile
necesităților lumii.

Desigur,  unică  e  calea  din  Sursa
Unică. Precum cele mai înalte spirite, la fel
și  aparatele  terestre  sensibile  cunosc
această  unitate.  Și  lumea  Realității
Supreme  clipește  în  ferestrele  adâncului
vârtejelor  de  rotație  a  planetelor,  ce  au
atras părțile spiritului.

Prin echilibrul spiritului și materiei, în
viitor  se poate obține o viziune clară.  Dar
acum  doar  fragmente  sunt  vizibile.  De
aceea  cu  atâta  grijă  păstrau  anticii  acest
telescop  natural.  Și  cele  mai  puternice



telescoape erau femeile. Și prima condiție a
păstrării lor era liniștea.
   19. Aici  Binecuvântatul  transmite:
„Totul  pentru  tot  și  totdeauna.  Observați
patru  legi:  Legea  Atotcuprinderii,  Legea
Neînfricării,  Legea  Apropierii,  Legea
Binelui”.

Nu  trebuie  de  explicat  Legile
Neînfricării  și ale Binelui, e ușor de înțeles
Legea  Atotcuprinderii,  dar  trebuie  de
explicat  Legea Apropierii.  La  apropiere  de
semnele  stabilite  de  termene  se  obține  o
atmosferă  deosebit  de  saturată,  ca  niște
nori de fum ce acoperă Cerul și Pământul.
Ce  era  până  acum  clar,  începe  să  se
divizeze și parcă în vârtej se descompune.
Chiar și fizic această perioadă e grea. Dar
pentru aceasta se anunță unele termene, ce
stau ca semne de drum. 

Dar știind că oamenii destinați aparțin
indispensabil  termenelor,  noi  trebuie  să
trecem  liniștit  prin  această  perioadă,  de
parcă  ne-am aclimatiza  cu  gazele  noi.  Să
ținem  minte  că  în  acest  timp  nu  doar
Învățătorul,  dar  toată  Fraternitatea
urmărește, și dacă anumite voci ajung, nu
trebuie  să  ne  uimim.  E  bine  de avut  flori
alături în acest timp. 



   20. În străvechile cărți magice poate fi
găsit  termenul  „Illuminacio  Regale”,  ce
înseamnă „Luminare Regală”. E un principiu
atât  de  important,  încât  Hermes  încheie
tratatul prin cuvintele: „Binecuvântați  sunt
cei care au ales calea Luminării”.

Simbolul  miruirii  regilor  are  același
principiu.  Ferm  toți  cunoscătorii  Forței
Tainice se întrunesc în afirmările  Armoniei
supreme în manifestările  puterii  Luminării.
De  aceea  expresia  „împăratul-miruit”  e
simbolică,  căci  fără  a  se  îndepărta  de
Pământ,  exprimă voința  Cerului.  Deasupra
formulelor  convenționale,  încremenite  în
crusta prejudecăților,  există cunoștințe,  de
parcă în aer revărsate.

Pune un paratrăsnet și adună săgeata
cerească.  Pentru  unii  ea  este  periculoasă,
dar pentru alții este cel mai bun armament.
Și întregul viitor se bazează pe dobândirea
Luminării.  Cel  mai  dificil  telefon  va  fi  în
mâinile omului. 

IV

   1.  Nu  de  glumă  sunt  menționate
planetele  după  Uranus;  adesea  spiritul
afectat  de  vârtejul  cosmic  nu  se  poate
adapta  și  observa,  dar  asta  e  doar  o



chestiune  de  timp  și  tehnică.  Experiența
Noastră  îndelungată  va  pregăti  pentru
multe, la fel și pentru un lucru îndelungat.
Multe  experiențe  ale  Noastre  durează
secole.  Astfel,  dacă  simțiți  infinitatea
muncii,  cunoașteți  încă  un  sentiment  al
Nostru – orice timp e umplut. 

Și  sunetele,  și  florile  reprezintă  o
necesitate  pentru  zborurile  ulterioare.
Sunetele vieții sferelor și emanația vitală a
florilor,  cu adevărat, sunt incluse în rețeta
Amritei. 

E  prețios,  nefiind  medium,  fără  a
părăsi  viața,  să  te  apropii  de  căile
superioare.  Unde  e  raționament,  unde  e
frică, unde e începutul prejudecăților, acolo
greu  le  este  florilor  albe.  Simplu,  simplu,
simplu,  aplicând  iubire,  curaj  și
disponibilitate.  Nu  la  timp  sunt  umflate
bulele,  nepotrivită  e  îngâmfarea,  când
Hristos pescarilor picioarele spăla.

În  simplitatea  vieții,  în  conștiința
demnității slujirii Noii Lumi, iubirea față de
vrednic deschide Porțile.
   2.  Precum  urmărim  dezvoltarea
voastră, Noi la fel urmărim copiii din leagăn
și cântărim cele mai bune gânduri ale lor în
toată lumea. Desigur, rareori spiritul ajunge
la dezvoltare și numărul decăzuților e mare,



dar, ca de o grădină frumoasă, ne Bucurăm
de gândul curat. De aceea nu vă mirați că
Marele Învățător repetă fraze simple. Fixând
aceste  gânduri,  Noi  oferim  uneori
posibilitatea unei flori excelente a spiritului
de a se întări. De aceea, alături  de marile
descoperiri  cosmice  și  evenimente
mondiale, Noi la fel de atent creștem florile
spiritului. Atât de divers e lucrul Fraternității
Noastre. 

Există gând care duce în interior − și
suprafața spiritului e netulburată; alt gând,
care  zboară  în  spațiu,  e  ca  o  ghiulea  ce
transportă o sarcină pentru explozie.  Raza
însoțește  ghiuleaua  în  zbor.  Fiecare  spirit
știe, când gândul zboară ca un bumerang.
În  special  e  de dorit  ca  gândul  să capete
culoarea sa,  dar  numai centrii  deschiși  nu
dau  culoare  gândului,  dar  îl  învăluie  în
culoarea omului − atunci începe adevărata
individualitate.  

Nu  conținutul  gândului  îl  colorează,
dar tot ce-i trimis e impregnat de culoarea
individualității. Astfel fizic se formează raza.

Curcubeul e cel mai bun semn; fiecare
aluzie la curcubeu indică dezvoltarea celui
de-al treilea ochi.
   3. Hristos spunea: „Nu în templu, ci în
spirit  vă  veți  ruga”.  Cu  adevărat,



prejudecata  religioasă  e  cea  mai  amară
vulgaritate.  Adesea  chiar  și  extazele
religioase  aduc  cu  sine  mai  multă  daună
decât  folos.  Din  ele  mulțimea  a  făcut  o
procesiune  vulgară,  de  aceea e  important
de  arătat  vitalitatea  Celor  Care  stau  pe
toate treptele scării.

E  timpul  să  dăm  jos  diamantele  ce
profanează  imaginea  sfântă.  E  timpul  să
ardem  moaștele,  urmând  legământul  lui
Hristos.  E  timpul  în  Templul  Înțelegerii
Spirituale  de  intrat,  dedicând  forțele  ce
perfecționează  cunoștințele  adevăratei
puteri a spiritului.

Nu  în  laboratoare  îndepărtate,  nu  în
chilii, ci în viață veți aduna scrierile veridice,
unde Hristos, nu în faldurile chitonului, ci în
frumusețea trudei adună căutătorii libertății
spiritului.

De  câte  ori  sfinții  se  întorceau  pe
Pământ,  căci  prea  scoteau  în  mulțime
exaltarea lor,  în loc de construirea vieții.

Noi  ferm  suntem  împotriva
mănăstirilor  ca  antiteză  a  vieții;  doar
răsadnițele  vieții,  comunitățile  celor  mai
bune  manifestări  ale  muncii  își  vor  găsi
ajutorul Nostru.

Anume  din  viață  de  ajuns  trebuie.
Anume nu e necesară reliogizitatea general



acceptată.  Sunt  necesare  fapte  de
comunicare  conștientă  cu  Lăcașul  Luminii.
Iată  noi  dorim  să  aducem  folos,  mergem
conștient, fără magie, la Sursa practică. În
această  simplitate  se  conține  încă  o
întreagă  Taină,  încă  atât  de  inaccesibilă
oamenilor ce se târăsc în prejudecăți până
la brâu. 

Imposibil  le  este  să  înțeleagă
simplitatea, frumusețea și neînfricarea. 
   4.  Curajul  e  conducătorul  Nostru.
Frumusețea  e  raza  Noastră  de  înțelegere.
Simplitatea  e  cheia  Noastră  de  la  ușile
tainice ale fericirii.

Puteți  scrie  despre  simplitate
deosebit, căci nimic nu blochează drumul ca
obezitatea îngâmfării. Trebuie cu orice efort
izgonită orice apariție de înfumurare, fără a
cădea în fățărnicie. Se pare că e un vechi
adevăr,  dar  acum  trebuie  ferm  repetat.
Fiecare  trebuie  să  înțeleagă  singur,  unde
suferă simplitatea sa.
   5. Pe cât încrederea în sine în acțiuni
e  binecuvântată,  pe  atât  îngâmfarea  e
păgubitoare. Îngâmfarea e ostilă simplității.
Chiar  și  mințile  mari  sunt  supuse  acestei
boli și în muncă trebuie să se întoarcă încă
o  dată,  până  când  nu  vor  șterge  această
pieliță.  Una  dintre  condițiile  ce  încurcă  e



lipsa simplității. Poți purta opinci și să nu fii
simplu. În simplitate cel mai măreț templu
poți construi.  

Simplitate,  frumusețe și  neînfricare –
Hristos și Buddha nimic altceva nu au spus.
Și  e  blagoste5,  dacă  spiritul  vibrează  cu
aceste porunci. 

Observați,  chiar  să  vorbim  Ne
străduim cu cele mai simple cuvinte,  doar
să apropiem căderea turnurilor babiloniene.
Așa  și  spuneți:  „Vom  face  cenușă
dicționarele, dacă ele din cuvântul răspicat
al  lui  Hristos  au  făcut  o  grămadă  de
concepte animalice”. E spus simplu: „Nu vă
rugați oricum, ci în spirit”.  

Buddha  prin  lume  a  trecut  –  și  au
uitat. Hristos a suferit – și au uitat. Fie ca
acum să-și ridice sabia deasupra sa, fiecare
după dorință.

Scotocește, poporule, în zdrențele tale
–  haine  albe  pentru  toți  sunt  gata.
Costumele maimuței le vom da la circ, acolo
‒  și  pe  proștii  îngâmfați.  Da,  da,  da.  Mai
bine  e  să  fii  cu  cei  primitivi,  decât  în
farmacia cu remedii false – așa și spuneți.
   6.  Întrucât  ucenicii  Noștri  poartă  în
sine microcosmosul  Fraternității,  nu există
față  de  ei  atitudine  indiferentă.  De
5 Blagă, (n.tr.).



asemenea,  în  ei  treptat  se  descoperă
detaliile  Vieții  Noastre  cotidiene:  lucru
infinit,  lipsa senzației de finitate chiar și a
cunoștințelor,  singurătate și  lipsa casei  pe
Pământ,  înțelegerea  bucuriei  în  sensul
conștientizării  posibilității,  căci  cele  mai
bune  săgeți  atât  de  rar  ajung.  Când  însă
Vedem  inimile  oamenilor  care  tind  spre
aceeași  grădină,  cum  să  nu  manifestăm
bucurie!

Dar  deosebit  de  importantă  este
neînfricarea  în  fața  lucrului  nesfârșit.
Adevărat,  de  la  conștientizarea
posibilităților  infinite  ale  aparatului  uman
apare o ușurare. 

Șarpele  plexului  solar  ajută  la
depășirea  agitației  centrilor,  de  aceea
șarpele  a  fost  un  simbol  al  regelui.  Când
inelele  șarpelui  încep  a  se  răsuci,
organismul  devine  deosebit  de  sensibil.
Florile  transmit  emanațiile  lor  vitale  prin
fibrele  țesăturii  globulelor  albe,  ce
protejează  citadela  șarpelui.  În  natură,
șarpele  iubește  florile,  la  fel  și  șarpele
plexului solar se alimentează cu ele.

Porcii  tot  calcă  florile,  dar  fără
rezultat. De aceea fără a consuma conștient
emanația vitală pot fi evitate cele mai bune



medicamente. De aici și dorința de a vedea
flori ce nu sunt rupte.
   7.  Refracția  razelor  –  aceste  sunete
intră în orchestra muzicii sferelor. Se poate
de imaginat claritatea cristalină a subtilității
împreună cu forța vârtejului. 

În  creier  există  un  centru,  numit
„clopot”; ca un rezonator, el adună simfonia
lumii și cea mai profundă tăcere e apt s-o
transforme într-un acord îngrozitor. Spus a
fost: „Cine are urechi de auzit, să audă”. La
fel  cum  măduva  spinării  e  numită  suliță,
căci,  dorind  să  respingem  loviturile,  noi
trebuie să încordăm acest canal. La fel cum
centrii umerelor se numesc „aripi”, căci prin
fapta eroică cu abnegație de sine razele se
intensifică.  Legenda  despre  aripi  e  foarte
ilustrativă. La fel cum dorința anticilor de a
purta la piept o placă rotundă din metal.

Creștetul are denumirea de „fântână”,
căci  valurile  influențelor  străine  pătrund
prin  această  direcție.  Peste  tot  vedem  în
antichitate  capuri  acoperite,  legate  cu
simbolul  preotului,  iar  acum  înlocuite  cu
denumirea  de  firmă  –  într-atât  au  chelit
spiritual oamenii.

Să terminăm cu un mesaj către ce noi
sosiți:  „Atâtea  trebuie  să  aflați,  pentru  a
primi  înțelepciunea  liniștii  și  acțiunii.



Chipurile măștilor trebuie să le discerneți și
să  reușiți  Numele  Meu să-L  faceți  armura
fiecărei acțiuni.

Căci voi Veni pe tărâmul indicat – și
lumânarea  în  acești  zori  nu  trebuie  s-o
ratați  dormind,  de  aceea  învățați-vă
sensibilitatea. Și fiți apți să țineți lângă voi
haina  luminoasă.  Iar  când  veți  obosi,
rețineți: Noi nu știm de trândăvie. Străduiți-
vă să aveți aceleași obiceiuri și iubiți florile
și sunetul.

Mergeți  ca  leii,  dar  păstrați-i  pe  cei
mici, căci ei vă vor ajuta să deschideți ușile
Mele. Aveți înțelegere!”
   8. Când multe aparate pământești vor
trebui distruse ca urmare a daunei,  atunci
va veni timpul de a apropia omenirea prin
intermediul aparatului natural.

Aparatul  e  o  treaptă  primară.
Adevărata cucerire e atunci când spiritul va
înlocui toate aparatele. A înarma omul fără
nici  o  mașină  –  aceasta  oare  nu  e  o
cucerire?!

Competentul  în  litere  poate  acționa
doar  pe  suprafața  Pământului  –
competentul în spirit poate acționa în afara
hotarelor.



Construcția noilor combinații mondiale
nu decurge ușor. Centrele ce se lichidează
încearcă să îngreuneze eforturile celor noi.

Vom  supraviețui  furtuna  și  ploaia
torențială – oglinda Noastră e luminoasă.
   9. A fost o senzație subtilă că trebuie
tot  curajul  de  adunat  pentru  a  ajunge.
Există treceri plicitisitoare și periculoase, și
a  le  prearăbda  poți  doar  cu  speranța  în
Călăuză. El trebuie să ducă până la capăt și
să  nu  suprasolicite  puterile.  Dacă  El  va
istovi puterile, cu ce oare le va înlocui?

Misiunea înaltă a femeilor manifestată
trebuie să fie de femeie. Și în Templul Maicii
Lumii trebuie să fie femeia.

Manifestarea  Maicii  Lumii  va  crea
unitatea femeilor. Anume acum sarcina e de
a  crea  o  poziție  spiritual-regală  femeii.  Și
transmiterea  către  femeie  a  comunicării
directe cu Forțele  Supreme e necesară ca
un  impuls  psihologic.  Desigur,  prin  religia
nouă va apărea respectul necesar.

Simt, cât de tensionat e curentul, cât
atmosfera  e  de  tensionată,  dar  curând
presiunea stelelor  se va schimba. Chiar  și
apropierea  unei  planete  prietenoase  e
dificilă, căci noile raze taie pătrunzător noile
straturi  ale  atmosferei.  Desigur,  ele  sunt



mai bune decât Luna, dar presiunea nouă
încă nu e distribuită.
   10.  Cu  simbol  profund  Hristos  a
indicat spre copii,  la fel de simplu ne vom
apropia de Porțile Marii Cunoașteri.

Adevărat,  Noi  compunem  formule
complexe  și  precise,  dar  metoda
descoperirii  se află în conștiința spirituală.
Anume prin această conștiință găsim căi noi
de  conectare  la  noi  sfere  ale  lumii  către
gândirea accesibilă și până la limita gândirii,
căci  ca  într-un  ocean  fără  adânc  se
aprofundează  conștiința,  cuprinzând  noi
domenii.  Atât  de  măreață  și  puternică  e
creația Cosmosului.  
   11. Urusvati – e timpul să spunem că
așa Numim steaua care irezistibil se apropie
de  Pământ.  Din  timpuri  străvechi  ea  era
simbolul Maicii  Lumii și Epoca Maicii  Lumii
trebuie  să  înceapă,  când  steaua  Ei  se  va
apropia de Pământ fără precedent.

Marea Epocă începe, căci înțelegerea
spirituală e legată cu Maica Lumii. Chiar și
pentru  cei  care  cunosc  termenele  este
minunat  să  privească  apropierea  fizică  a
celor  destinate.  Importantă  e  începerea
unei Epoci foarte mărețe, ce semnificativ va
schimba viața Pământului. 



Măreață! – Eu mă bucur atât de mult,
văzând cum razele noi penetrează grosimea
Pământului.  Chiar  dacă  ele  sunt  grele  la
început,  totuși  emanația  lor  introduce  noi
elemente, atât de necesare pentru impuls.
Razele  noi  ajung pe Pământ pentru prima
dată de la formarea acestuia.

Azi  e începutul  trezirii  feminine,  căci
noul  val  a  ajuns  astăzi  și  noi  centre  s-au
aprins,  căci  substanța  razelor  pătrunde
adânc.

E o bucurie să simți apropiera Epocii
Noi.
   12.  Necesitatea  de  a  minți  impune
preoții religiilor vechi să împingă poporul în
bezna întunericului. Da, ei pot, ca Moise, să
fie  lăsați  la  poalele  muntelui,  dar  tablele
legii trebuie manifestate.

Cât  de  trecător  părea  totul!  Ucenicii
Noștri,  apărând  pentru  ultima  oară  pe
Pământ,  trăiesc  un  sentiment  de
singurătate și izolare. Numai prin conștiință
înțelegem  valoarea  Pământului,  dar  nimic
nu ne impune să privim înapoi, dacă spiritul
al  său cufăr  deja  l-a  umplut.  Principalul  e
modificarea sentimentului uman de bucurie.
Și  ce  fel  de  bucurie  poate  fi,  când
conștientizezi  imperfecțiunea  vieții?  Dar
când  spiritul  se  atinge  de  dimensiunile



Cosmosului,  atunci  bucuria  e  înlocuită  de
conștientizarea posibilităților.

Și când Eu am șoptit:  „Bucuria ta va
pleca”, am avut în vedere trecerea bucuriei
umane în  conceptul  spațial  manifestat,  de
parcă am nimeri într-un spațiu lipsit de aer.
Razele  noii  vieți  învăluie  mai  bine  decât
pologul împotriva țânțarilor și nu trebuie să
te  încordezi  spre  Pământ  –  în  aceasta  e
armonia,  când  lucrăm  pentru  Pământ.
Pentru străini acesta e un nonsens pur, dar
veți  înțelege, cum e posibil  să prinzi  și  să
crești fiecare gând curat pământesc, fără a
atinge contemporaneitatea.

Și când de la Hristos și până la un fir
de  iarbă  linia  e  trasată,  atunci  numai
acoperit este spațiul activităților.

Măreață  e  cunoașterea  lipsei  morții.
Toți au uitat – de altfel ar fi trăit.
   13. Povestirea Mariei Magdalena. 

„Știți  modul  meu  de  viață,  când
noaptea  ne  cunoșteau  și  ziua  spatele  ne
întorceau;  la  fel  și  la  Hristos  noaptea  se
duceau, iar ziua fața-și întorceau.

M-am gândit:  ‚Iată  eu  sunt  cea  mai
inferioară și  le e rușine de mine la Soare,
dar și pe Cel Mai Înalt Profet ziua Îl  evită.
Astfel și cel mai inferior și cel mai înalt în
mod egal sunt evitate’.



Și iată am decis eu să-L găsesc și ziua
mâna Lui  să  întind.  Am îmbrăcat  cea mai
bună haină a mea și un colier din smirnă și
am parfumat părul – așa am mers, pentru a
spune  poporului:  ‚La  lumina  Soarelui
inferiorul  și  înaltul  evitați  de  tine  se
întâlnesc’. 

Și  când  L-am  văzut,  stând  printre
pescari, doar cu pânză acoperit, am rămas
peste  drum  și  să  mă  apropii  nu  puteam.
Între noi treceau oameni, la fel evitându-ne.

Așa a fost decisă viața mea, căci El a
spus  celui  mai  iubit  ucenic:  ‚Ia  un pic  de
praf și du acestei femei, pentru a avea pe
ce  să  schimbi  colierul  ei.  Adevărat,  în
această cenușă e mai multă lumină, decât
în  pietrele  ei,  căci  din  cenușă  pot  face
piatră, dar din piatră – doar praf’. El nu m-a
condamnat, ci doar mi-a cântărit lanțurile și
lanțurile rușinii s-au împărștiat praf.

Simplu  rezolva  El,  niciodată  nu-i  era
greu  să  trimită  cel  mai  simplu  obiect,  ce
hotăra întreaga viață. De aceste obiecte El
se atingea, de parcă spiritualizându-le.

Calea  Lui  era  pustie,  căci  poporul,
primind  de  la  El  un  dar,  în  grabă  se
împrăștia. Și dorea El mâinile să-și pună, și
pustiu era.



Furiile6 rușinii  mergeau  după  El  și
prefăcut fluturau cu crengile,  când El deja
era condamnat. Prețul tâlharului s-a dovedit
a fi demn de mulțime.

A sfărâmat lanțurile cu adevărat, căci
a dat cunoștințe, fără a accepta plată.”
   14.  Cât  de  diferit  decurg  planurile
construcțiilor!  Cândva  Noi  spuneam:  „Dați
totul”.  Acum  Mergem  mai  departe  și
Spunem: „Luați totul, dar nu considerați al
vostru”.

Rațiunea  simplă  va  înțelege,  cum
imposibil  este  să  iai  cu  tine  lucruri
pământești.  Dar  ele  au  fost  create  cu
participarea  spiritului,  și  prin  urmare,  nu
trebuie neglijate.

Cum  oare  se  poate  trece  pe  lângă
florile  naturii?  Dar  creațiile  muncii  de
asemenea  sunt  florile  umanității.  Dacă
mirosul  și  culoarea  lor  sunt  imperfecte,
atunci e regretabil. 
   15.  Astfel  fiecare  gând  util  găsește
aprobare  –  lovirea  strunei  cauzează
consonanță. Formularea clară și curajoasă a
gândului e foarte utilă.

Pe  Noi  Ne  poate  bucura  atât  lăuta
medievală,  cât și  a  lui  Wagner „Walkirie”.

6 Cele trei divinități infernale: Alecto, Megera și 
Tisiphona, (n.tr.).



La fel de bun e și vechiul instrument chinez
de  cristal.  Puritatea  sunetului  corespunde
purității  culorilor.  El  e  numit  harpă  de
curcubeu.  Razele  excelent  emit  sunete de
trompetă,  și  inelele  de  vortex  sunt  de
neînlocuit,  ca  un  acord  de  coarde.  Cu
adevărat,  merită  de  trăit  cu  astfel  de
perspective.
   16.  Potrivit  ritmului  mișcării  lumii  e
nevoie de repetarea intensificată a creșterii.
Fenomenul grăbirii e opus creării lumii.

Orânduirea cristalelor și florilor indică
cum se amplifică perfecțiunea.
   17.  Slab arde legătura lui  Hristos cu
Buddha în înțelegerea umană.
   18.  Despre  folosirea  medicamentelor
Mele. Toate forțele regnului vegetal  trebuie
să fie îndreptate către un scop, pentru care
ele  și  există  –  creșterea  capacității  vitale.
Toate  bolile  pot  fi  vindecate  prin
contrapunerea viabilității.

Asemenea  unui  rezervor  de  prană
există unele plante. Coniferele o colectează,
precum acele ‒ electricitatea. Și ca legătura
dintre Cer și adâncurile Pământului, umplut
este  Pământul  cu  tentacule  vii,  ce
colectează și păstrează adevărata reînnoire
a țesutului spiritual. 



Ignoranța poate ascunde o boală, dar
e mai bine s-o arzi  în focul  vieții.  Nu prin
stimulare  artificială  epuizantă,  dar  cu
puterea vieții restabilind echilibrul.

Nu trebuie de căutat printre minerale,
căci  ele  demult  sunt  lipsite  de  influența
pranei.  Menirea  lor  este  alta.  Dar
manifestarea Soarelui e dătătoare de viață.

Cu  adevărat,  solul  mineral  oferă  o
asemănare a poalelor vieții,  dar aceasta e
doar o pedală, ce fără strune e inutilă.

Deci, farmacia Mea va fi direcționată
în  esența  umană  comună.  Ea  va  întări
viabilitatea fără a ucide, pentru că plantele
ușor trec în starea următoare.

Vaccinurile  sunt  bune,  dacă
viabilitatea  corespunde  acestora,  de  altfel
ele  sunt  un  plasture  distructiv.  O  ființă
viabilă  n-are  nevoie  de  vaccinuri,  căci  ea
are așa-numita imunitate solară. 

Puțină viabilitate e în sate, căci prana
ajută  când  e  percepută  conștient.
Alimentarea  spiritului  poate  avea loc  doar
conștient.

La medicamentele indicate trebuie de
adăugat că în Lemuria se apreciau pieile de
animale  de  mosc.  De  asemenea,  în
ritualurile  de  inițiere  ale  împăraților



vechiului  Khorasan  apărea  cupa  cu  rășină
de cedru.

La  druizi,  la  fel,  cupa  cu  rășină  de
cedru era numită cupa vieții. Abia apoi ea a
fost  înlocuită  cu  sânge,  la  pierderea
conștiinței spiritului.

Focul  lui  Zoroastru  a  provenit  de  la
arderea rășinii în cupă.
   19. Jumătate din cer e ocupat de un
semn  neobișnuit.  Lângă  Astrul  invizibil
parcă  un  cerc  de  necuprins  a  strălucit,
razele  au  fugit  pe  marginile  lui.  Furiile
groazei s-au ascuns în peșteri, sufocate de
strălucirea semnului.

Cea  mai  bună  iscusință  a  transmis
poporul. Mâna ce dă, înțelept trăiește și fie
ca locurile să se odihnească.

Cui oare de dat noul pământ? – Cine
va  aduce  un  pic  din  cunoștințele  vechi.
Nodul popoarelor e întărit pe un loc pustiu.
Cei plecați ‒ să vină. 

Dacă  mările  pot  acoperi  munții  și
deșerturile  înlocui  adâncul  mării,  oare
inaccesibil  este  de  imaginat  miracolul
populării  deșertului?  Plugarul,  un  simplu
sătean, permite câmpului să se odihnească,
acoperindu-l cu întunericul buruienilor.



La fel, în planul de făurire trebuie de
schimbat locurile recoltei. Noului i se cuvine
să fie pe un loc nou.

Simt,  spiritul  uman se va înălța,  dar
primiți-i  pe  cei  mai  nefericiți:  „Veniți,  cei
dezbrăcați, noi o să vă îmbrăcăm; veniți, cei
mici, noi o să vă creștem; veniți, cei muți,
noi o să vă dăm cuvântul;  veniți,  cei orbi,
căci la noi veți vedea proprietatea sortită”.

A  cui  mână  se  întinde  spre  zăvorul
casei Mele? Drumețule, n-ai al tău, de aceea
vei intra. Astfel vom ajunge.

20.  Imperfecțiunea materiei  e timpul
de  înlăturat.  De  aceea  poporul  trebuie  să
conștientizeze spiritul, în caz contrar starea
generală  de  parcă  echivalează  cu  sine
anumite  posibilități,  de  parcă  valurile
oceanului păstrează ritmul comun.

De  aceea  e  timpul  pentru  ridicarea
popoarelor  cu  sabia  sau  cu  fulgerul,  doar
pentru a trezi strigătul spiritului.

21.  Dacă  ați  vedea clișeele  primelor
creații, v-ați îngrozi. Principala dificultate e
în  faptul  că  asupra  materiei  se  poate
acționa prin materie. Oamenii, ca papagalii,
repetă minunata formulă: „Cu moartea pre
moarte călcând” – dar la semnificația ei nu
se gândesc. 



   Decis  este  ca  soarta  viitoare  să  fie
pusă  în  condițiile  de  viață  ale  cooperării
spiritului.  Dificultatea e în noua divizare a
omenirii. Fosta divizare primitivă în caste, în
clase  și  în  ocupații  se  schimbă  cu  o
distingere complicată după clarobscuritate.
Această  manifestare,  ca  un  comunism
purificat, va selecta cele mai bune straturi
ale omenirii. Fără detalii trebuie de trasat o
delimitare  comună  potrivit  clarobscurității,
de parcă recrutarea într-o nouă armată. 
   Cât  de  dificilă  e  selectarea,  fără  a
recurge la măsuri speciale!

V

1.  Valurile  curenților  spiralat  cresc.
Principiul vârtejului spiralat e în toate.
   2. Maica Lumii e simbolul Începutului
Feminin în noua epocă și Începutul Masculin
benevol  dă  comoara  Lumii  Începutului
Feminin.  Dacă  amazoanele  erau  simbolul
puterii Începutului Feminin, acum e necesar
de arătat latura spirituală, perfectă a femeii.
   În  numele  lui  Hristos  se  comiteau
crime  mari,  de  aceea  acum  Hristos  se
îmbracă  în  alte  veșminte.  Trebuie  de
curățat  tot  ce  este  preaînfrumusețat.  Nu
vorbesc despre lucrările ușor înfrumusețate,



dar  chiar  și  în  volumele  lui  Origene  s-au
strecurat  corectări.  De  aceea  e  timpul  de
schimbat condiția lumii. 
  Resorturile  înainte  de  timp  nu  pot
acționa,  a  grăbi  înseamnă  a  ferăstrui
strunele.

3.  Noi  nu  cunoaștem  limitele
posibilităților  ai  cuceririlor  spiritului.
Germenele  spiritului  e  auto-dominant,  dar
după aură se poate judeca despre direcție. 

Există gânduri îndreptate în interior și
absorbite  de  potențialul  spiritului.  Există
gânduri care nu sunt manifestate pe planul
terestru.

4.  Se poate construi  un oraș, se pot
da  cele  mai  bune cunoștințe,  dar  cel  mai
greu  e  a  purifica  adevărata  imagine  a  lui
Hritsos.  Gândiți-vă, cum veți  curăța corpul
lui Hristos.

Adunând  fărâmele  Mântuitorului
păstrate în popor și  transformând chitonul
într-o  haină  de  lucru,  se  poate  găsi
luminarea.

Cu mâinele omului trebuie să se înalțe
Templul.

5.  Steaua  Allahabad-ului  a  indicat
calea  și  astfel  Noi  am  vizitat  Sarnath  și
Gaya.  Peste  tot  am  găsit  ponegrirea
religiilor.  Pe  calea  de  întoarcere,  pe  lună



plină, a avut loc spunerea de neuitat a lui
Hristos.

În  timpul  trecerii  nocturne călăuza a
pierdut calea. După căutări, Eu L-am găsit
pe  Hristos,  stând  pe  un  deal  de  nisip  și
uitându-se la nisipurile inundate de lumina
lunii.  Am  spus:  „Noi  am  pierdut  calea,
trebuie de așteptat poziția stelară”.

„Rossul  Moria,  ce-i  pentru Noi  calea,
dacă întregul Pământ Ne așteaptă!” Luând
o trestie de bambus, El a conturat un pătrat
în  jurul  amprentei  urmei  Sale,  adăugând:
„Adevărat spun – cu piciorul omului”. Apoi,
amprentând palma, la fel a încadrat-o într-
un  pătrat:  „Adevărat  spun  –  cu  mâna
omului”.

Între pătrate El a trasat asemănarea
unei  coloane  și  a  acoperit-o  parcă  cu  o
semisferă.  El  a  spus:  „O,  cum  Aum*  va
pătrunde  în  conștiința  umană!  Iată,  am
făcut un pistil și deasupra lui un arc și am
pus  baza  în  cele  patru  direcții.  Când  cu
picioarele  omului  și  mâinile  omului  va  fi
construit Templul unde va înflori pistilul pus
de  Mine,  să  treacă  atunci  pe  calea  Mea
Făuritorii. De ce așteptăm calea, dacă ea e
în  fața  Noastră?”  –  și,  ridicându-se,  cu
trestia a amestecat cele trasate. 



„Când Numele Templului  rostit  va fi,
atunci se vor profila cele trasate. Reținând
constelația Mea, un pătrat și nouă stele vor
străluci deasupra Templului. Semnele tălpii
și mâinii vor fi trasate pe piatra de temelie.”
El  Însuși  acestea  a  spus  în  ajun  de  lună
nouă. Arșița deșertului era mare.

Steaua  Dimineții  e  semnul  Marei
Epoci,  care  cu  prima  rază  va  străluci  din
învățătura  lui  Hristos,  căci  Cine  oare  să
glorifice Maica Lumii, dacă nu Hristos, căci
Hristos a fost umilit de lume.

Dați-Ne arcul Cupolei, unde să intrăm!
6.  Atingerea  razei  Fraternității

sporește  perspicacitatea  senzațiilor,  de
aceea trebuie de luat în considerare fiecare
senzație.
   Atât  evenimentele  mici,  cât  și  cele
importante lovesc aura cum ar lovi strunele.
Aura crescătoare are avantajele sale, divers
sună  aceste  Aripi  Eoliene.  Povara  lumii
cântă  pe  ele  simfoniile  sale.  Nu  se  poate
spune  că  omul  luminat  de  aură  ar  fi
nemișcat.  Învelișul  extern  al  aurei,  ca
marea,  se  unduiește.  Ce  sarcină  pentru
savant  –  a  urmări  alimentarea  aurei  din
interior  și  reflecția  ‒  din  exterior.  Cu
adevărat, o luptă lumească!



   Toate  senzațiile  complexe  se
intensifică până la durere. Simbolul poverii
lumii  e  omul  ce  duce  un  glob.  Poate  fi
obținută o impresie de parcă se află între
ciocan și nicovală. De aceea realizarea aurei
curcubeice  e  atât  de  practică,  căci  ea
poartă  în  sine  asimilarea  a  tot  ce  există.
Chiar  și  cele  mai  bune  aure  monocrome
trebuie să stingă cu sine incendii, luând din
oceanul  său.  În  timp  ce  aura  curcubeică
ușor reflectă și  primește razele.  De aceea
cea  mai  practică  acțiune  este  eroismul
spiritual!  

7.  În  caz  de  nedumerire,  tăcut  stați
împreună  și  gândiți-vă  un  singur  gând.  În
curând veți înțelege cât de practic este un
asemenea  sfat  tăcut.  Să  îndreptăm
vertiginos forța spiritului pe o singură albie.
Se  obține  o  descărcare  neobișnuită,
intensificată de magnet și armonizată prin
ritm. Lege e că două gânduri  concordante
de șapte ori măresc puterea. Aceasta nu e
magie, dar un considerent practic.

8. Să știți frumos a întâlni valurile. Nu
primirea copturilor dulci,  ci  forjarea sabiei.
Nu degete zăhărite, ci forța mâinei drepte a
luptătorului  spiritului.  A  merge  în
întâmpinarea dușmanului  fără dușmănie și
a  trece  la  Porți  fără  întoarcere  e  Calea



Noastră.  Noi  cunoaștem  mersul
învingătorilor  sortiți.  Principalul  e  de  a  nu
sări  fiind  pe  cale.  Principalul  e  ca  Noi  să
putem admira pasul  vostru de neînvins.  E
mai  destoinic  pentru  rază  să lumineze pe
cei care merg, decât să sară după cei care
sar.  De  multe  erau  apți  oamenii,  dar  rar
erau  apți  să  încheie  frumos.  În  zorii
dimineții  sau  ai  serii,  în  mers  sau  în
retragere, în zbor și în scufundare gândiți-
vă la Noi — cei care Veghează. Frumos va fi
și demn. Oare chiar trebuie deschisă pagina
istoriei, când giganții întâmpinau greutăți să
pășească  peste  pârâu?  Când  ce-i  ușor  se
întuneca  de  ce-i  urât  și  mintea  șovăia,
pierzând a frumuseții apreciere. Dar apariția
problemelor  complicate  e  doar  o  bucurie
pentru  matematician.  Atunci  rămâne
puterea tăcerii, despre care deja s-a spus.

9.  Focul  arde  gândurile  imperfecte.
Cum  altfel  să  aduni  leagănul  realizărilor
autentice? Foarte  importantă  e experiența
trecerii  gândului  prin  rază.  Fiecare  își
exprimă propria esență a aurei, dar gânduri
aparte  pot  fi  de  valoare  diferită  după
consistența  spirituală.  Atunci  corpul
gândului  poate fi  pus la  încercare printr-o
rază  specială.  Prezența  spiritualității
interioare  va  lumina  gândul  în  culoarea



aurei, iar dacă gândul e josnic, sub rază va
arde  el.  Se  obține  nu  doar  testarea
gândului, dar și dezinfectarea spațiului.

Vă puteți imagina, cum raza pătrunde
spațiul  și  găsește  comori  minunate,  dar
focușoarele  roșii  și  oranj  sunt  ca  niște
criminali otrăvitori. 

Cum  oare  să  nu  purifici  straturile
situate deasupra Pământului,  dacă chiar și
vizual ele sunt de culoare fumuriu-oranj? 

Principalul  e  să  distrugem  bacilii
gândurilor josnice, care sunt mai molipsitori
decât toate bolile. De avut grijă trebuie nu
de  cuvintele  rostite,  dar  de  gânduri.  În
decurs de un cuvânt zece gânduri se nasc.

10.  Trebuie  de  spus  despre
veridicitatea temeliei. Ați observat cum Noi
numim  lumea  astrală  o  aglomerare.
Accentuăm cum Noi o evităm. 
   Deja știți  cum corpurile astrale au și
volum,  și  greutate  și  preiau  multe
particularități  ale  vieții  pământești.
Relativitatea  cunoștințelor  pământești  e
cunoscută.  Desigur,  nu  o  mică  parte  a
relativității iau cu sine corpurile astrale, dar,
eliberându-se  de  învelișul  pământesc,
primesc creativitatea spiritului.



   Dar vă puteți imagina, cum se reflectă
relativitatea  cunoștințelor  pe  aceste
structuri.
   Alături  de Olimpul  inventat  se poate
întâlni o fabrică hidoasă, ce nu s-a realizat
pe Pământ. Există și oaze armonioase, dar
în general predomină un cimitir fantastic al
trăirilor umane.
   Să  te  scufunzi  în  clișeul  astral  nu  e
voie, căci doar o imagine falsă va urma. Prin
aceasta sunt dăunători mediumii obișnuiți. 
   Nu  vom  enumera  consecințele
fumegului  bucătăriei  pământești,  dar  mai
important  e  să  înțelegem,  cum  putem
micșora consecințele relativității. Ea poate fi
micșorată prin veridicitatea adevărului, dar
veridicitatea  poate  fi  conștientizată  doar
prin  spiritualitate;  de  aceea  trezirea
spiritualității reprezintă o condiție cosmică. 

11.  „Bucuria  este  o  înțelepciune
deosebită” – astfel a spus Hristos.

Nimic  nu  adună  esența  pranei
asemenea  plantelor.  Până  și  pranayama
poate  fi  înlocuită  prin  comunicarea  cu
plantele.  Și  e  util  de înțeles,  cât  de atent
trebuie  aprofundată  privirea  în  structura
plantelor.  Porii  plantelor se extind nu doar
prin frunze și flori noi, dar și prin înlăturarea
părților  moarte.  Legea  alimentării



Pământului  prin  intermediul  tentaculelor
plantelor  oferă  posibilitatea  de  a  extrage
din  acest  rezervor  prin  miros  și  vedere
calitatea prețioasă a viabilității, așa-numita
„Naturovaloris”,  obținută  prin  aspirație
conștientă. 

Precum sunt valoroase plantele vii ce
nu și-au pierdut viabilitatea, la fel pot fi utile
și preparatele uscate la Soare. Dar trebuie
evitată  etapa  de  descompunere,  căci
descompunerea  este  identică  în  toate  și
atrage  cele  mai  imperfecte  spirite.  De
aceea trebuie urmărită starea florilor tăiate.
Mirosul  descompunerii  trebuie  simțit  –  nu
aspectul, dar mirosul e un semn.

Când  nu  e  timpul  florilor,  e  util  de
avut  copaci  coniferi  mici;  ca  o  mașină
electrică,  ei  acumulează  viabilitate  –
depășesc corectitudinea respirației. Și în loc
de respirații rituale se poate obține cea mai
condensată  rezervă  de  prană.  Desigur,
aceeași stare de calm intensifică acțiunea.

Înțelegerea  vie  a  puterii  naturii  va
trimite  fără  magie  împrospătarea
posibilităților.

12. E  imposibil  de  separat  condițiile
Pământului  de  cele  din  jur,  căci  lumea
mentală n-are hotare înguste.



   Iarăși trebuie de spus împotriva lumii
astrale, căci în viitor e de dorit de a reduce
semnificativ  această  etapă.  Acum ea este
inevitabilă,  dar  odată  cu  dezvoltarea
spiritului  manifestarea  mentalului  se  va
apropia. 
   Deva  Chan  e  locul  conștientizărilor
plăcute, dar în același timp e periculos, căci
spiritul  slab  nu  vrea  să  se  despartă  de  o
astfel de stație plăcută, căci această stație
dă cea mai mare nedorință de a lucra din
nou. Și când vine timpul de a părăsi această
Walhallă,  mentalul  împinge  spre  fapta
eroică, dar astralul găsește acest loc comod
pentru sine.
   Anume  spiritul  nu  permite  să  te
oprești,  căci  spiritul,  undeva  adânc,  ține
minte despre lumile preafrumoase. Dincolo
de  toate  amintirile  există  conștientizarea
inexprimabilă  și  fermă  a  posibilității
întoarcerii la Lumină, de unde scânteia și-a
pornit zborul.
   Cum  poate  spiritul  simțitor  să  evite
atacul tristeții mondiale? N-a fost niciun caz
ca  omul  să  se  separe  în  spirit  de  planul
pământesc,  fără  contracțiile  centrilor.  De
parcă un pilot curajos, el simte, separându-
se de Pământ, un tremur în punga inimii.



   Scopul  și  sensul  existenței  e  de  a
tinde dincolo de limitele cunoscutului, în sus
și de a ajuta unul altuia.
   Dacă  fără  nicio  mecanică  ne  vom
aminti de sentimentul celui ce stă pe stâncă
în  fața  fenomenului  naturii  –  oare  la
exaltare  inima  nu  se  va  strânge?  După
această  etapă  va  apărea  senzația  de
cuprindere a Necuprinsului.
   Unii  se  împacă  ușor  cu  splendoarea
astralului, dar nu veți găsi pe potrivă, doar
chiliile cunoștințelor vor oferi calea. 

13.  Ați  observat  că  fiecare  Mare
Învățător vorbea despre continuitatea vieții.
De asemenea puteți  observa,  cum anume
această  indicație  din  fiecare  învățătură  a
fost  extrasă,  căci  materialismul  trebuie  să
se  apere.  Pe  Pământ  această  condiție  e
deosebit de semnificativă.

Trebuie  de  știut  că  materia
pământească e foarte densă. Pe planetele
inferioare  Pământului  ‒  materia  e  foarte
dură,  pe  cele  superioare  Pământului  ‒
materia  se  armonizează  cu  spiritul,  de
aceea Pământul e un punct de cotitură. 

Pe  planetele  superioare  există
imperfecțiuni,  dar  nu  există  împotrivirea
materiei. Acolo e mai ușor să cauți, fără a
pierde  puteri  într-o  luptă  inutilă.  Materia



acolo  devine  inseparabilă  de  spirit  fără
opunere.

Nimeni  nu  neagă  valoarea  materiei,
dar este de neînțeles, de ce roțile și cazanul
de  abur  trebuie  să  se  certe  în  tren?  S-ar
părea, cu cât mai bine funcționează cazanul
de abur, cu atât mai bine este pentru roți.
Dar responsabilul de roți crede că ele sunt
cea mai importantă parte a organismului și-i
invită  pe  toți  la  plimbare  pe  roți,  trecând
sub tăcere  faptul  că  roțile  fără  motor  pot
merge numai la valea muntelui.   

Structura  materiei  și  a  spiritului  nu
conține  la  bază  antagonism.  De  ce  să
oprești mișcarea în Infinitul preafrumos? Și
de  ce  să  îngrămădești  baraje  iluzorii  în
apropierea Pământului?

Păcat de drumeții  inutil  reținuți,  căci
aceste stații  terestre totuși nu le vor fi de
folos mai departe de un anumit termen.

La ce bun sute de incarnări, dacă cu
zece se poate trece pragul?

Cum ne putem aminti de ultimul Mare
Învățător ce a acceptat moartea rușinoasă
pentru  faptul  ce  părea  deja  demult
cunoscut omenirii!

14.  Trebuie de ținut cont că materia
subtil-înșelătoare are calitatea de absorbție.
Când  cineva  se  apropie  de  materie  de



dragul  stării  ei  adevărate,  el  nu  primește
imunitatea spiritului și se scufundă în așa-
numita  maya,  căci  fără  perfecționarea
esenței lucrurilor,  învelișul acestora devine
otrăvitor.

15.  Creșterea  înțelegerii  spiritului
atrage spre conlucrare și formațiunile mici
ce  populează  aerul.  Iată  de  ce  este
regretabilă  ostilitatea  materiei.  Ar  fi  fost
posibil mai devreme de realizat conlucrarea
conștientă cu materia. 

Este  tentant  de  a  obține  imediat
beneficii materiale. Chiar și un om deștept
nu e împotrivă să primească un titlu, fără a
cântări  consecințele  acestuia.  Cimitirul  e
plin de titluri înalte; acesta e un monument
pentru gardul de izolare a materiei.

Desigur, materia e foarte importantă,
dar numai prin spirit ea obține semnificația
sa  sacră.  Precum  un  mare  admirator  al
materiei fără spirit e analfabet, la fel e și un
adept  fără  intelect.  Dar  în  spirit  e  posibil
totuși  să  zbori,  dar  materia  aripi  nu  are.
Căci  spiritualitatea  pe  Pământ  poate
deschide Porțile înalte. 

Și când omul e liber de frică, atunci el
poate cunoaște proveniența realității.

16.  Calitatea  razelor  e  infinit  de
diversă, dar două categorii  de raze e ușor



de diferențiat. Una – care poate fi deschisă
omenirii  contemporane; alta cuprinde raze
ce  necesită  de  la  oameni  înțelegerea
spiritului  și  fără  această  calitate  razele
acestea pot fi distrugătoare.
   Fiecare rază poate manifesta apărare
doar în limitele culorilor sale înrudite.
   Dacă  pentru  raza  violetă  chiar  și
galbenul  sublim  e  neplăcut,  atunci  cum
afectează  învelișul  extern  al  aurei  familia
tuturor  celor  roș-aprinși?  La  perfecționare
se  manifestă  o  nouă  protecție,  când
însușind diferite raze, le absorbim prin raza
proprie. Noi parcă ne închidem de istovirea
de la diverse izbucniri cu gama noastră de
culori.
   De  exemplu:  cineva  care  poartă  o
aură  violetă,  va  începe  să  vadă  totul  în
valuri violete și albastre; asta înseamnă că
scutul său se întărește. Asta înseamnă că,
în  loc  de  înțepături  și  răni,  el  inundă  cu
oceanul  său  și  culorile  străine  parcă  se
scufundă în acumulările propriei aure. Însă
dificultatea acestor acumulări e în faptul că
ele nu pot fi trimise din exterior, dar pot fi
înaintate  doar  din  interior.  Și  de  aceea  e
semn bun,  când  focul  spiritului  luminează
cu a sa culoare.



   Fiecare  aură  monocromă  conține  în
sine  trei  valuri,  care  corespund  celor  trei
naturi  principale:  corporală,  astrală  și
mentală.

17.  Vedem avansarea  evenimentelor
predestinate  și  manifestarea  figurilor
liniștite, de parcă trecând dincolo de viață,
deși Noi le apreciem după fapta eroică. Dar
viața lor decurge printr-un fel de retragere
și  eroism  spiritual,  ce  se  manifestă  ca  o
scânteie în întuneric.

Evenimentele  ulterioare  și  anterioare
decurg complet pe neobservate. Tronul, sau
chilia mănăstirii, sau ungherul cizmarului nu
contează, aura acumulată anterior însoțește
această  ultimă  cale.  Desigur,  ea  crește  și
parcă acoperă sensibilitatea fără precedent,
dar calitatea ei deja nu se schimbă, și de la
o vârstă fragedă pot fi distinși acești copii
neobișnuiți,  care  poartă  propria  lume  a
manifestării spiritului.

Foarte rar, aproape niciodată ei nu se
limitează  la  o  singură  specialitate.  Anume
lipsa  specialității  e  caracteristică,  mâinile
parcă sunt întinse spre Cupă.

Revăzând  viețile  trecute,  se  poate
vedea  reprezentantul  religiei,  regatelor,
științei, artei și mecanicii, așteptând și fiind



gata de drum și pregătit  să plece la orice
oră fără nici un regret.

Combinarea  evaluării  corecte  a
frumuseții  materiei  cu starea de a fi gata
pentru  aprofundare  în  realizările  spiritului
face  fapta  eroică  de  parcă  maturizată.
Învălmășeala  vieții  nu  ne  mai  atrage  și,
desigur,  se  manifestă  conștientizarea  că
mai departe astfel continua nu poate.

Fapta  eroică  poate  fi  sau  relativ  de
scurtă durată,  sau momentană. Asimilarea
necesității de a exprima o anumită acțiune
e  adusă  din  vremuri  străvechi;  și  cât  de
simplu pasul vieții se săvârșește.

Astfel,  cel  mai  dificil  e  a  cuprinde
admirația  față  de  materie  și  manifestările
spiritului.  Și  câte căutări  frumoase au fost
reținute de regretul despre materie sau de
izolarea  spirituală!  Uneori  înrudirea
spiritului  cu  materia  ne-o  imaginăm ușor,
atunci  trebuie  să  căutăm cauza  în  viețile
selecte din trecut.

Cel  mai  distins  pustnic,  ce blestemă
frumusețea lumii, închide în fața sa Porțile.
De asemenea, savantul ce a uitat de Sursă,
se  privează  pe  sine  de  zboruri  în  ținutul
cuceririlor.  Copiii  vor  înțelege  această
condiție  simplă,  dar  adulții  o resping ca o
prostie.



Numai  prin  căi  speciale  de
comunicare  e  posibil  să  te  miști  în  trenul
faptei eroice. Și să aștepți  ceea ce spiritul
consideră și cunoaște în timp, poate fi atât
de dureros, de parcă timpul s-a oprit și un
oarecare  incendiu  a  distrus  bogăția
acumulată.  

Cu adevărat, Hristos a spus: „Nu știți
nici  ora,  nici  ziua”.  El  a  deschis  și  o  altă
formulă,  spunând:  „De  ce  M-ai  părăsit,
Stăpânitorule?”,  având  în  vedere
cunoașterea  spiritului,  căci  în  ultimul
moment ne scufundăm parcă într-un spațiu
fără  aer  –  astfel  se  întâmplă  înainte  de
sfârșitul  cercului  pământesc,  pentru  ca
imediat  să  ne  aprindem  cu  toate  focurile
acumulărilor.  Prin  reținerea  conștiinței
trecutului se obține un salt peste beznă.

18.  Chiar  și  lucrurile  pământești
păstrează lângă ele o atmosferă deosebită.
Încă  până  la  citire  puteți  fi  pătrunși  de
esența conotației  documentului.  Învățătura
se va aprofunda considerabil,  când înainte
de  toate  poate  fi  transmisă  esența
manifestării.  Asigur,  foarte  curând  va  fi
posibilă  adaptarea  aparatelor  sensibile.
Sensibilitatea  se  dezvoltă  firesc  prin
admiterea spiritului.  



   Deosebit de des oamenii spun: „Nimic
mai mult nu ne uimește” – și chiar în același
timp se miră de primul foșnet neînțeles.
   Acum veți întreba: „De ce e nevoie de
singurătatea ultimei reîncarnări?” Aceasta e
o  condiție  greu  de  explicat  din  punct  de
vedere pământesc, dar imuabilă și simplă,
de  îndată  ce  treceți  linia  existenței
pământești.  Chiar și  în fenomenul obișnuit
al  apropierii  de  debarcader  se  poate
observa  un  asemenea  exemplu.  Viața
corabiei  încetează,  se  termină  fenomenul
drumului  și  pasagerii  sunt  preocupați  de
procesul  debarcării,  iar  ocupațiile  recente
comune  par  inexistente.  Cât  de  mare  e
sentimentul  organismului  care  se  apropie
de o condiție a schimbării complete. Ca simț
intuitiv, cursul îndreaptă spre mijloacele de
exprimare a ultimei acțiuni. 

19.  Și  mai  poate  fi,  când  înainte  de
plecare toate vocile trec sub tăcere, și chiar
știind această lege, devine înfiorător.

În  Misterele  Egiptene  e  stabilit  un
moment,  când  inițiatul  e  pus  în  fața
pragului  întunericului  absolut și  el  trebuie,
fără a încetini pașii, să intre în Necunoscut.

Îndeosebi  acum,  când  Hristos  a
renunțat la miracole, trebuie acest moment
în Necunoscut de trecut într-un mod special,



pentru că epoca viitoare trebuie să șteargă
hotarele lumilor. Și Misterele Egiptene s-au
transformat  în  formula:  „cu  picioarele
omului”. 

20.  Rețeaua  de  protecție  trebuie  să
înconjoare  corpul.  E  foarte  important  ca
aura să se termine cu o rețea de scântei
viabile,  de aceea chiar și  aurele violete și
albastre  trebuie  să  aibă  scântei  rubinii  în
circumferință. Doar manifestarea nuanțelor
îndepărtate de la Pământ îl face pe posesor
prea  sensibil  la  fenomenele  Pământului.
Lățimea  aurei  adesea  crește,  strâmtorând
simbolurile  Pământului.  Teros  și  Tamas*
trebuie  să  lucreze  ca  frații,  căci
reprezentanții  Tamas-ului  și  Teros-ului
trebuie să fie indivizibili. 
   Spiritul  umple  cu  emanații,  dar
rețeaua  îl  face  compact.  Prin
conștientizarea rețelei se poate de îngrădit
emanațiile, dar de întins rețeaua fără Teros
nu  e  posibil,  raza  căruia  trebuie,  ca
felinarul, să urmărească ruptura. De aceea
poate  fi  o  neconcordanță  a  atingerii  cu
lumea  exterioară.  Această  condiție  simplă
trebuie  să  fie  îndeosebi  asimilată.  Căci
rețeaua  se  reglează  prin  conștiința
obișnuită și porunca voinței.



   La  prima  vedere,  scânteile  săritoare
doar amintesc despre mișcarea aparatului,
dar  ele  sunt  străjeri,  gata  să  înfrângă
dușmanul.

VI

1.  Se  poate  spune,  de  ce  s-a  decis
renunțarea la minuni. Calea minunilor e cea
mai îndepărtată de armonie. Sau minunea e
pierdută  în  zadar,  atunci  ea  este  pur  și
simplu  dăunătoare;  sau  ea  aruncă  brusc
omul pe o treaptă pe care nu o poate ține
atmosfera înconjurătoare;  sau, nimerind în
ochii invidioșilor, ea generează maliție. 

A cunoaște curajos posibilitatea de a
pătrunde  în  lumina  totală  și  a  închide
conștient  manifestările  neobișnuite  –
înseamnă a apropia  armonia.  A merge pe
calea extinderii conștiinței – înseamnă a te
apropia de acțiunea adevărată.

Raza  înțelegerii  imensității
predestinate a puterii manifestate poate uni
sufletele pregătite, dar fără acest nivel de
pregătire  orice  minune  se  transformă  în
curiozitate indiscretă.

Se poate de avut  forțe  la  dispoziție,
dar  nu  pentru  demonstrare,  dar  pentru
acțiuni  progresive.  Când  pentru  mulțime



chintesența  nu  e  vizibilă  și  nu  excită
atenția, umbrită de consecință, o astfel de
chintesență  va  pătrunde  în  conștiința
poporului,  obișnuindu-l  cu  situațiile  create
de mâna omului.  Astfel,  rezultatul  creației
spirituale  superioare  vor  fi  acțiunile
înfăptuite  de  mâna  omului.  Se  cuvine
spiritului  în  spirit  să  fie.  Fie  ca  mâna  să
manifeste direcția pământească, creația de
mână nu trezește ură.

În  antichitate,  comunicând  poruncile
lui  Dumnezeu,  își  acopereau fața,  apoi  au
mers  să  înfrângă  materia  prin  anunțarea
forțelor necucerite. Desigur, acest fapt a dat
naștere  inchiziției.  Esența  inchiziției  e
persecuția neobișnuitului.

A face neobișnuitul o predestinare, ca
urmare a  cooperării,  va  obliga  acceptarea
chiar  și  de  cei  mai  mărginiți.  De  aceea
minunile  să  rămână  doar  în  conștiința
acelor puțini capabili să privească în Infinit.
Reiese  opusul  antichității:  înainte  preoții
păstrau  minunile  pentru  mulțimi,  acum
minunile sunt pentru preoți. 

Aspirația  spre  cooperativa  adevărată
stă  la  baza  evoluției.  A  distruge  calea
ignoranței  e  posibil  doar  prin  trezirea
creativității.  Fie  formele  ei  chiar
monstruoase,  fie  ca  în  dosul  casei  din



surcele soare să facă, dar torentul clocotitor
va  străpunge  pereții  materiei.  Noile
descoperiri  vor  stimula  procesul  de
colectare. În loc de speculațiile birjei, e mai
bine  să  existe  năzuința  spre  descoperire,
susținută de cooperativă.  

2.  Haosul  cioburilor  poate  fi  înțeles
prin  frumusețe.  Ce  altă  măsură  poate  fi
aplicată  la  caracterul  pestriț  al  zgurei
gândurilor?  Și  când  veți  găsi  un  car  de
bunătate,  gătință7 și  mobilitate,  doar  cu
fărașul frumuseții puteți începe. Minunat foc
se conține în comunicarea cu poporul.
   Nemulțumirea  e  doar  cunoașterea
posibilităților.
   Mulțumirea  de  sine  e  moartea
spiritului.

3.  Acolo,  unde poporul  așteaptă,  Noi
trimitem  aleșii  Noștri.  Deasupra  razelor
pământești  ard  razele  spiritului.  Ardeți
hainele zilei trecute. Cârtița nu e tovarăș de
drum.  Până  la  Manifestarea  destinată,
groapă,  Consider,  toate  cârtițele  lumii  nu
vor  săpa.  Jos  mâinile,  jos  mâinile,  jos
mâinile! 

Scutul  Nostru  se  forjează  cu  mâini
pământești.  Puterea  manifestată  va  veni
prin oameni – nu trebuie Îngeri, cu trâmbițe
7 Starea de a fi gata, (n.tr.).



să  spargă  urechile,  când  se  găsesc  mâini
omenești, apte să primească cupa.  

4.  Standardul  vieții  trebuie  de  ocolit
iscusit.  Cei  mai  buni  oameni  au  depășit
lumea de nori împovărată. 
   Doritorul  de  a  ajunge  în  Țara  Nouă
trebuie  nu  doar  să  renunțe  la toate
prejudecățile, dar și să intre pe calea nouă.
   Afirmarea  vieții  trebuie  de  construit
pe aplicarea condițiilor locale. Dacă undeva
sunt  o  sută  de  limbi,  trebuie  de înțeles  o
sută de psihologii. O expresie pentru toți e
asemenea coloanei unui edificiu tipizat. 
   Unitatea în diversitate are ca rezultat
recolta.  Fructele  trebuie  crescute  prin
altoirea  noilor  curenți  necesari,  de  aceea
deseori vom vorbi despre Țara Nouă – asta
e cel mai urgent.

5.  De  la  mic  la  mare,  de  la  viața
cotidiană  și  până  la  lumile  îndepărtate
rătăcim, dar nimeni nu va numi acest fapt
neînsemnat și niciodată consecința nu se va
dovedi a fi greșită.

Cineva va întreba: „De ce Învățătura e
împrăștiată  ca  grânele?”  Răspundeți:
„Numai  din  fire  diverse  se  poate  un
ornament complex crea”.



Vor întreba: „De ce Învățătura nu are
poziții finite?” Răspundeți: „Căci tot ce-i finit
e mort”. 

 Vor  întreba:  „De ce nu pot  fi  unite
logic părțile Învățăturii?” Răspundeți: „Căci
e diform să crești doar capul sau mâna”.

Vor întreba: „De ce nu se pronunță în
primul  rând  formula  Cerului,  iar  apoi
invocarea  Pământului?”  Răspundeți:  „Căci
fiecare fir al Veșmântului Maicii trece de sus
în jos și invers”.

Vor întreba: „De ce nu e voie imediat
de manifestat  predestinarea?” Răspundeți:
„Coloanele casei se pun în ordine”. Și când
muncitorii  vor  spune:  „Hai  imediat  să  le
punem”  –  constructorul  va  spune:  „Să
distrugeți v-ați gândit!” 

Astfel picătura conține întreaga lume. 
Manifestarea  posibilităților  nelimitate

o să vă dea liniștea percepției.
Cum  însă  cutremurul  se  reflectă

asupra  existenței,  diferite  vânturi,  furtuni?
Cum se  reflectă  aura  diferită  a  oamenilor
asupra plantelor? Se poate de construit un
întreg institut nou. 

Cu  adevărat,  se  poate  găsi  firul  de
coordonare  cosmică,  comparând  pulsul
diferitelor elemente. Nou aici nimic nu este,
dar  semnificația  întregii  cooperări  globale



poate fi manifestată vizual  chiar  și  pentru
cititorii,  spiritul  cărora  este  asemenea
gândacilor rămași în unghere. 

Mai  larg  decât  largul  semănați.
Stabiliți în școală un premiu pentru numărul
de întrebări propuse. 

Înainte  plăteau  pentru  răspunsuri,
acum – pentru întrebări.

6. Înainte de ieșirea astralului  poate
apărea un flux din vertebre.  Diferiți  centri
diferit  se  dezvoltă  și  sosește  timpul,  când
această  diferență  trebuie  de  normalizat
printr-o  stare  de  pace.  Precum  un  pian
acordat  pe  care  trebuie  temporar  să  nu-l
atingi și să nu-l lovești cu un obiect metalic.
   O întreagă stâncă dă crăpătură, dacă
este  cu  un  metal,  dar  într-un  ton
dezacordat, lovită. Deși e un fenomen bine
cunoscut,  e  greu  să  ți-l  imaginezi  pentru
organismul uman. Numai prin experiență se
poate simți, în ce măsură o șoaptă oarecare
este  mai  grea  decât  explozia.  În  plus,
trebuie  de  reținut  ‒  combinațiile  nervilor
sunt atât de diferite, încât e greu prin legi
să determini consecința.   
   Starea  fizică  e  atât  de  legată  cu
spiritul,  încât  doar  experiența  personală
poate  indica,  cum să  protejezi  apropierea



corectă a focurilor.  Focurile sunt în esență
fântânele razelor.

7. Gândul  mondial  comunică
hotărârea  mondială  și  făurirea  Noii  Țări
poate fi doar în înțelegerea mondială.

Oare  Noi  avem  nevoie  de  retorici
frumoase? Calea  atingerii  spiritului  e  mult
mai puternică. Când veți vedea cum printr-
un gest se produc decizii majore, atunci va
deveni clar cât de valoroase sunt cuvintele
nu  după  cantitate  și  nu  după  forma
exterioară, dar după esența interioară. 

Trebuie și mai scurt de vorbit. Fierarul
nu  trebuie  să  zăngănească  cu  ciocanul.
Învățătura  lui  Hristos  poate  fi  scrisă  pe
palmă.

8. Zborul  spiritului  nu se măsoară în
ore.   Fenomenul  spiritului  ce  zboară  în
grabă printre planete e în afara timpului; e
un moment, deoarece nu poate fi prelungit.
În caz contrar apare o ruptură între corpul
densificat și mental. Dar trebuie de reținut
că spiritul, acționând în afara timpului, la fel
dobândește cunoștințe nenumărate. Și până
la al paisprezecelea auz, spiritul dobândește
cunoștințe,  în  timp  ce  pe  sfera
pământească se poate ajunge doar până la
al nouălea.  



   Gradul  de  auz  permite  să  faci
conlucrători  ai  omului  diverse  elemente.
Zgomotul  ploii,  la  fel,  nu  e  lipsit  de
semnificație. Multe căi vor îmbogăți creația
pământească.

9.  Întunericul  poate  fi  spulberat,
schimbând direcția gândurilor. Nu cuvintele,
ci gândurile rapide țes aura. Vrem să facem
activitățile  Noastre  profitabile  în  sens
spiritual  și  material.  Asigur,  calitatea
gândurilor  are  pentru  acest  fapt  o  mare
importanță.

Trebuie  de  accentuat  unirea  utilă  și
binefăcătoare, și faptul că prostia Noi foarte
bine o evaluăm. Desigur, într-un lucru mare
și  prostia  apartament  va  găsi,  dar  nu  la
etajul de sus.

Să trăiască poate oricine,  dar lumea
viitoare  are  nevoie  de  iluminarea
conștiinței, și nu de bolborosirea expresiilor
elevate.

Mai mult  Apreciem raportul  financiar
de  activitate,  decât  setul  de  expresii
pufoase.  Despre  lume trebuie  de  cugetat,
de manifestat gânduri practice. 

În  ajunul  Noului  Templu  trebuie  de
manifestat  ingeniozitate  și  poporul  de
surprins prin istețime. A merge în scutece
nu e comod.



10.  Garantez,  mai  ușor  e  munții  de
trecut,  decât  coada  omenească  de
îndreptat. Raza Noastră e direcționată, plină
de căutări.  
   Scutul Nostru trebuie de înțeles – cu
adevărat, de curaj e nevoie.

11.  În  religia  inteligentă  nu  există
dezorientare.

12. Cine-L neagă pe Dumnezeu, nu L-
a  văzut,  dar  cum  arată  Dumnezeul
patronilor  de  cârciumi?  Și  mare  e
coruptibilitatea  lui  Hristos,  care  acoperă
orice trădare pentru o lumânare.
   Nu  există  ceva  mai  rău,  decât
lumânarea  ticăloșiei.  N-are  nevoie  Hristos
de asemenea adoratori, căci lumânările lor
afumă veșmântul. Nu vor putea spăla apele
Iordanului și Urdarei urmele unor asemenea
ofrande. 

13. Legendă despre Buddha. 
Un  om  curat  a  vrut  să-L  vadă  pe

Buddha, menținându-și atenția asupra celor
mai diverse obiecte. Mâinile lui nu prindeau
imagini înțelepte și ochii lui nu pătrundeau
obiectele  de  venerație  –  manifestarea  nu
venea.

În  cele  din  urmă,  aplecându-se  în
rugăciune,  căutătorul  a  simțit  cum  pe
fruntea sa a coborât un fir de păienjeniș; el



l-a înlăturat − și a răsunat o voce clară: „De
ce alungi Mâna Mea? Raza Mea te-a urmat,
permite-mi să te cuprind”. 

Atunci a tresărit în om șarpele solar și
a  găsit  el  firul  înlăturat.  Și  în  mâinile  lui
acesta s-a transformat în patruzeci de perle,
și fiecare purta Chipul lui Buddha; în mijloc
era  o  piatră  și  pe  ea  inscripția:  „Curaj,
disperare, bucurie”. Discipolul lui Buddha a
primit bucurie, căci știa calea spre ea.

___________

Cuget  despre  aripi.  Lucrurile  cu
adevărat  sunt  înaripate.  Caii  taie  spațiile
pământești și ca vârtejul zboară aspirațiile
creative. La luptă, la luptă, la luptă!

Cu  adevărat,  măreață  e  imaginea
oceanului  spiritului!  Vuiește  și  răsună
sunetul chemării, și cei care au primit arma
spiritului tind spre tron, căci Fecioara Lumii
a terminat al spiritului acoperământ.

La  luptă,  la  luptă,  la  luptă!  Aud
chemarea  și  aplec  capul  în  fața  poruncii
Stăpânitorului Binecuvântat.

14.  Trebuie de spus despre cei  care
Mă  împiedică  și  amenință.  E  ușuratic  de
avut  speranța  că  ruperea  țesăturii  lumii
poate  fi  ușor  cârpită.  Chiar  și  un  sunet
simplu  aduce  din  depărtare  un  ecou



neașteptat.  Pe  cât  mai  profund  străpunge
spațiul mesajul spiritului. Și aceste răni sunt
aproape incurabile.
   Mâna  ce  a  rănit  Planul  Marilor
Învățători, respinge Scutul.
   Poți  să  distrugi  casa,  poți  să  tai  un
copac,  dar  să  împiedici  Planul  Marilor
Învățători?!
   Rostesc nu o amenințare, ci o simplă
consecință. Dacă omul s-a atins de vârtejul
cosmic,  atunci  orice  eschivare  atrage
următorul val. A nimeri sub acesta este ca
sub talpa gigantului.
   Cu  bunătate  Rugăm,  nu  respinge
Mâna Conducătoare, altfel jale de cel rămas
în urmă.
   Și  ce onoare ‒ să Mă rănești? Dintâi
dă  tot  ce-i  de  la  Mine  primit.  Dar  nu  vei
putea face asta, chiar de vei adăuga ficatul
și inima. 
   Cum oare vei lovi pe cel care ți-a Dat
talant?  Unde  oare  va  fi  diferența  de  hoț?
Mâna ce-a Dat n-o murdări,  căci murdăria
asta se va transforma în lepra ta. De aceea
Fraternitatea  Noastră  venerează
conștientizarea  recunoștinței.  De  aceea
înțelege folosul tău!

15.  Deja  vă  este  dată  învățătura
despre  sacrificiu.  Sacrificiul  e  putere.



Puterea e posibilitate. Înseamnă că fiecare
sacrificiu e în primul rând o posibilitate.

E timpul  de lăsat ipocrizia,  de parcă
sacrificiul  o  lipsire  este.  Nu  Acceptăm
lipsuri, dar Oferim posibilități.

Să vedem ce posibilități  se  nasc din
așa-numitele  sacrificii.  Unde  este
adevăratul sacrificiu care poate minimaliza
importanța?  În  Visteria  Noastră  e  o  mare
colecție  de  sacrificii  și  fiecare  a  fost  utilă
celui  care a manifestat-o.  Nu e a Noastră
discuția  despre  sacrificii,  căci  sacrificiul  e
cea mai profitabilă întreprindere. 

Le  place  comercianților  mici  să  se
plângă  despre  cheltuieli  și  să  se  prefacă
necăjiți.  Dar  un  întreprinzător  adevărat  al
vieții  consideră  fiecare  cheltuială  doar
garanția  afacerii.  Voi  ați  pierdut  nu  prin
sacrificiu, dar prin furt.

Hristos  sfătuia  împărțirea  bogățiilor
spirituale. Dar întrucât departe sunt cheile
de la ele, atunci oamenii au transferat acest
sfat asupra împărțirii banilor furați. Întâi să
furi, iar apoi cu lacrimi să dai și să admiri
bunătatea  ta.  De  parcă,  vorbind  despre
împărțire, Învățătorul putea avea în vedere
scaunele  și  șubele  vechi!  Spre  averea
imponderabilă  a  indicat  Învățătorul.  Doar



dăruirea  spirituală  poate  mișca  talerul
balanței.

Să  examinăm șirul  de  conlucrători  –
nu s-a lipsit cineva de ceva anume? Nu, toți
au înmulțit. Oare nu e o înmulțire să devii
stăpânitor  al  unui  nou  regat?  E  atât  de
bogat acel regat, încât fără daune deosebite
putem  sparge  o  parte  din  veselă.  Pozitiv
mâinile cresc și cartea recunoștinței poate fi
examinată.

Sfătuiesc întreprinzătorii  vieții  pentru
toate  funcțiile  să  aibă  adjuncți.  În
întreprinderile mari afacerea se bazează pe
afacere, nu pe o personalitate.

Și cine poate afirma că el a dat? Noi
vom deschide cărțile Noastre de comerț și
vom demonstra, cine și cât a primit, și prin
urmare nu e atât de ușor să sacrifici, când
sacrificiul e o posibilitate; iar posibilitatea e
un beneficiu;  iar  beneficiul  e  o  conlucrare
rezonabilă;  iar  conclurarea  e  piatra  de
alatyr, care sau va învia, sau va arde.

Dar abnegația de sine poate deschide
Porțile  Înțelegerii  și  sacrificiul  vechi  de
lucruri netrebuincioase se va legăna pe un
ram cu iubirea de sine.

16.  Fiecare  reîncarnare  poartă
legătura cu un anumit caracter, cum e mai
aproape după legătura timpului.



   Cunoașterea manifestărilor din trecut
poate  ajuta  celor  cu  spiritul  vigilent,  dar
pentru somnoroși  nu e util.  Viața selenară
trebuie trăită până la capăt. 

17.  Despre  statornicia  și  despre
mobilitatea planului. Condițiile acestea sunt
deosebit  de  dificile  pentru  îmbinare,  deși
hotarul  lor  se  conturează  clar  prin
înțelegerea  razei  conștiinței  solare.  Pentru
realizarea planului în viață trebuie la orice
oră să fii pregătit de mobilitate.

De  câte  ori  Noi,  îndreptându-Ne  în
Egipt,  Ne pomeneam în Mongolia. De câte
ori,  găsind  manuscrisul,  Noi  îl  încuiam
înapoi.  De  câte  ori,  începând  să  ridicăm
pereții,  Noi  îi  transformam în grămezi.  De
câte ori, întorcând calul spre casă, Noi iarăși
îl  îndreptam  în  întunericul  nopții,  căci,
înnoptând acasă, Noi am fi lipsit planul de
statornicie. Variabilitatea aparentă nu e mai
mult  decât  vibrația  vieții.  Căile  spre
semnele  statornciei  respiră  și  se unduiesc
asemenea valurilor.

Aprobând planul, ființa Noastră deja e
pregătită de cea mai scurtă cale. Numai ce
îmbrăcând  haină  europeană,  Noi  suntem
gata  să  luăm  caftanul  mongol.  Numai  ce
determinând locul de trai, Noi suntem gata
să plecăm în larg.  O asemenea mobilitate



se  poate  naște  doar  din  conștiința
statorniciei planului.

Nu un pelerin etern, dar un mesager
în  aspirație  e  calea  Noastră.  Statornicia
planului  luminează  conștiința  cu
manifestarea forțelor.  Peste toate podurile
suspendate  vom  Trece,  dacă  lumina
planului va fi clară. Trebuie astfel înțeleasă
statornicia  planului,  încât  nimic  să  nu-l
umbrească. Acel plan e statornic, care e util
pentru toți. 

Nu  Vedem,  pentru  cine  planul  Noii
Țări  nu  este  util  și  de  aceea  vom merge
vigilent  chiar  și  în  întuneric.  Dacă
Învățătorul  spune:  „Treci  în  grabă  fluxul”,
înseamnă  că  temelia  e  prevăzută,  dar  să
nimerești cu piciorul pe piatră.

Unul  va  începe  să  construiască  un
pod, celălalt va angaja un înotător, al treilea
va sta în așteptarea adâncimii mici a apei,
dar se va găsi cine va țese firul de argint al
spiritului  și  pe  acesta  va  merge  fără
greutatea corpului, căci voi Lua asupra Mea
greutatea lui.

Astfel  sub un singur acoperiș  trăiesc
statornicia și  mobilitatea – două surori  ale
eroismului spiritual.

Aspirația  frumoasă  aduce  la  Lumina
Supremă.



18. Cel care a Înțeles toate credințele,
cel  care  a  Trecut  toate  popoarele  indică:
„Voi da fiecăruia după nivelul de creștere.
Fiecare va țese punga sa. Oricine se teme,
va  da  socoteală  Mie.  Zâmbetul  către
dușmanul  Meu  se  va  transforma  într-o
grimasă, căci să lăsați Mie dușmanii Mei.
  Cel care a gândit despre frate greșit
va lega un pud de piciorul  său. Buruienile
vor înlemni spiritul. Nu pot presura galbeni
în urzică. A sădi o grădină de supărări nu e
mare onoare. Cine mai bine va vedea, acela
copt va culege.
  Cei  care  au  întâlnit  și  cei  care
răspund,  dați-Mi  tristețea  Mea  și  bucuria
Mea despre voi.  Cu puterea lui Hristos, cu
puterea  lui  Buddha,  cu  puterea  lui  Mesia,
predestinat  de profeții  Adevărului,  aranjați
cântarul.
   Tot  ce  e  măreț  arătați  Nouă  și
rușinați-vă  de  viermele  mic,  care  distruge
greutatea corectă. Cine dă, poate primi. 

Recalculați cine cât a dat. Să calculăm
corect.
   La  stânga  –  frică,  iubire  de  sine,
lăcomie,  suspiciune,  subapreciere,  jale  de
sine,  a Învățăturii  rea interpretare,  șoptire
murdară, trădare în faptă sau gând. 



   La dreapta – dăruire, milă față de alții,
curaj,  neînfricare,  devotament,  statornicie,
vigilență,  mobilitate,  a  Scutului  conștiință,
calea  și  lumina faptei  eroice,  împodobirea
templului  spiritului,  justețea  înțelegerii,  a
binelui preaslăvire.
   La stânga – daună și plată. La dreapta
– primire.
   Fiecare va măsura singur, căci Vedem
și  Auzim.  Căci  nu-i  nici  zi,  nici  noapte  și
mesagerul  deja  înșeuează  calul.  Vă  trimit
reușita Mea, timp de secole încuiată. Cheia
de la ea păstrați-o curată”. Astfel vestiți.

19. Parabola despre cel care Întreba.  
Dgul  Nor  era  considerat  cel  mai

înțelept.  El  a  avut  fericirea  de  a  primi
Învățător  din  Sfânta  Țară  Subterană,  dar
care era lipsit de limbă și mâna dreaptă.

Ucenicul  în  râvnire  a  adresat  o
întrebare  și  Învățătorul  a  dat  din  cap.
Ucenicul a pus două întrebări și Învățătorul
de două ori a dat din cap. Curând ucenicul
punea  continuu  întrebări  și  Învățătorul
continuu dădea din cap.

Trei ani au continuat întrebările și trei
ani a dat din cap Învățătorul. „Înseamnă că,
din  experiența  Ta,  totul  poate  fi?”  Și
Învățătorul nu doar a dat din cap, dar și s-a
închinat până la pământ și, deschizându-și



haina  la  piept,  a  arătat  imaginea
Binecuvântatului, care dă cu ambele mâini.
Astfel a fost afirmată înțelepciunea și a fost
înălțată creația vieții.

Adevărat, într-un suflu unit înțelegem
spațiul.  Și  niciun  cuvânt  nu  redă
imensitatea.  Și  niciun  gând nu  va  îngloba
Lumina.

Dar, stând în fața Soarelui la răsăritul
lui  și primind raza în plexul solar,  poate fi
simțită victoria asupra oceanului, căci poate
fi atinsă cu lumina până la Lumina spiritului.

Dar  această  conștiință  e  doar  în
spiritul care poate spune: „Eu totul am dat,
ca totul să primesc”. Astfel, nu negarea, ci
doar  afirmarea  are  deasupra  sa  Mâna  lui
Buddha.

20.  Zborurile  corpului  ușor  pot  fi  de
două feluri: fie acesta se scurge din picioare
și  fără  scop rătăcește;  fie acesta,  trecând
prin centrii de sus, zboară potrivit sarcinilor
spirituale  ‒  într-o  clipă  trecând  peste
oceane, învață oamenii, saturează aure.
   Trebuie  de  spus  că  doar  aspirația
neobișnuită  și  ingeniozitatea  te  pot
determina  să  concentrezi  atingerea  pe
obiectul fizic. Căci spiritul,  de obicei,  tinde
să  acționeze  asupra  spiritului,  trecând  cu



vederea faptul că obiectele pot fi conductori
excelenți.
  Nu  doar  astralul,  dar  și  mentalul
acționează.  Desigur,  și  astralul  se
desprinde,  dar  Noi  nu  prețuim  acțiunea
astralului,  pentru Noi  conștiința mentalului
e mai importantă. A ascuți tăișul săgeții nu
e atât de simplu.

21.  Mulțumirea8 și  vigilența  sunt  doi
condrumeți  ai  activităților  Noastre.  Dacă
oamenii  ar  putea  vedea  urmările
nemulțumirii  lor!  Dacă  oamenii  ar  putea
înțelege moartea dormitării,  ei ar evita doi
conlucrători  principali  ai  întunericului.
Înțepătura vicleană a nemulțumirii pătrunde
chiar și în cele mai bune locuri. Somnolența
stupidă înnegurează capul învingătorului.

Când știți grija de voi, oare o veți arde
prin nemulțumirea ce a scindat activitățile
mari și a stârnit fulger spre emițător?

Rețineți, la Noi nemulțumiți nu există.
La  fel  ‒  nici  somnolență,  cu  care  vă
stropește forța tenebră.

Oare în aceste arome otrăvitoare nu e
ascunsă osificarea? Somnolența  nu e sora
Noastră. Cei care s-au atins de Lumină nu
se vor străpunge cu nemulțumire și nu se
vor împietri.
8 Faptul de a fi mulțumit, (n.tr.).



Somnolența,  manifestare  a  prafului,
trebuie  evitată.  Manifestarea  Scutului
trebuie prețuită. 

Încă  o  dată  voi  Repeta,  dar  nu  mai
mult,  căci  Legea  interzice  să  repeți  celor
surzi.

VII

1.  Spuneți  celor  noi:  „Trebuie  de
conștientizat  responsabilitatea  pentru
gânduri”. 

Înainte  răspundeau  pentru  acțiune,
apoi  au  înțeles  însemnătatea  cuvântului,
acum  trebuie  de  știut  incendiul  gândului.
Mai  bine  e  să  știi  să  taci  și  să  purifici
gândurile.
   Oare  chiar  hârâitul  tigrului  poate  fi
mai rău decât gândirea trădătoare? Nu doar
pentru  acțiuni,  dar  și  pentru  gândire
omenirea acumulează o karmă grea. Pentru
gând chinuri  spiritul  obține,  căci nu există
diferență între cuvânt și gând. 
   Nesăbuit  e  cel  care  va  lua  acest
avertisment drept  amenințare.  Amenințare
nu există, însă avem doar exemple și grijă.
Fiecare  e  liber  să  sară  în  beznă,  dar  de
avertizat trebuie.



   Cred ‒ acum nu e nevoie de repetat
mai mult despre semnificația gândului. 
   Deși timpul e sordid, e mai bine să ne
gândim la viitor.

2.  Fiecare  își  va  cântări  singur.  Se
poate  din  cel  mai  bun  plan  de  făcut  un
coteț.

A  măsura  aurul  și  argintul  nu  e
ocupația  Noastră.  Trebuie  uitate  toate
condițiile, atunci se aprinde Lumina. Fiecare
pierdere radioasă e un câștig de nemăsurat.

Curajul  disperării  este  abnegație  de
sine.  Dar  curajul  suprem  nu  așteaptă
răsplată. Disperarea nu așteaptă răsplată.

În  limba  Noastră  disperarea  este
denumirea  „limitei”.  Eroismul  spiritual  e
aproape de această limită. Poate fi la casa
acestuia scoabă de fier înșurubată.

De ce doar de fulger  se tem? Și  pe
ploaie bat.

Uneori  traista  cerșătorului  conține  o
frică mai mare.

3. Parabolă despre Hristos. 
Deja  seara a sosit.  Hristos  ședea pe

prag. Trecea un scrib și a întrebat: „De ce
stai  pe  locul  de  trecere?”  Răspundea
Hristos: „Căci Eu sunt pragul spre spirit. De
vrei să treci, treci prin Mine”. 



Un nou scrib a întrebat:  „Adevărat e
oare că Fiul lui David stă pe loc de câine?”
Hristos  răspundea:  „Adevărat,  îl  insulți  pe
David, al Meu Tată”.
   S-a făcut întuneric și al treilea scrib a
întrebat:  „Ce  stai,  de  parcă  ai  teamă  de
casa  ta?”  Răspundea  Hristos:  „Aștept  ca
întunericul nocturn să Mă elibereze de a ta
față.  Adevărat,  întunericul  în  întuneric  va
pleca!”
   Apoi  s-a  ridicat  și  a  indicat  spre
muntele  Moria,  unde  un  Templu  stătea:
„Bunicul meu a creat un templu de piatră,
dar stă sub pânza cortului”. 
   A  spus  scribul:  „Nebun  este,  pe
Solomon viu îl  venerează”. Și au plecat în
necunoaștere.
   Apoi  a  ieșit  Maria  din  casă  și,
văzându-L  pe  Hristos,  a  spus:  „Ia  parte,
Învățătorule, la cina noastră”. 
   Hristos  a  răspuns:  „Darul  inimii
strălucește în întuneric”.

4. Parabolă despre Hristos. 
Întrebat a fost Hristos de un membru

al  Sinedriului:  „Ai  veni  la  noi,  dacă Te-am
chema?” Hristos  răspundea:  „Mai  bine voi
pleca  la  cimitir,  căci  acolo  minciuni  nu
există”. 



A continuat membrul Sinedriului: „De
ce  nu  ne  recunoști,  dacă  și  tatăl  Tău  de
membrul  nostru  cununat  a  fost?”  ‒
„Așteptați până a voastră casă se va risipi,
atunci Noi vom veni”.

„Dar  pentru  ce  veți  veni  ‒  să
distrugeți sau să construiți?” ‒ „Nu pentru
distrugere  și  nu  pentru  construire,  dar  ‒
curățare,  căci  nu mă voi  întoarce la vatra
veche.”    

„Cum  de  Tu  nu  respecți  strămoșii
Tăi?!”  ‒  „Vase  noi  se  dau  la  ospăț;
respectând  strămoșul,  din  cupa  lui  nu  se
bea.”    

5. Parabole despre Buddha. 
Un păstor a văzut un om sub copac,

stând în cugetare. El s-a așezat alături și a
încercat  să  cugete,  imitând  omul.  El  a
început să-și numere berbecii, cântărind în
gând profitul de la lâna lor. 
  Ambii  ședeau  în  tăcere,  în  cele  din
urmă păstorul  a întrebat:  „Domnule,  la  ce
Te  gândești?”  Acela  a  răspuns:  „La
Dumnezeu”.
  Păstorul a întrebat: „Știi oare la ce m-
am  gândit  eu?”  –  „Tot  la  Dumnezeu.”  –
„Greșești, la profitul de la vânzarea lânii.” 

„Adevărat, tot la Dumnezeu, numai că
Dumnezeul Meu n-are ce să vândă, al tău



însă Dumnezeu trebuie mai întâi la piață să
meargă. Dar, poate, El în cale va întâlni un
hoț care Îl va ajuta să se întoarcă la acest
copac.”   
   Astfel  spunea  Gautama:  „Mergeți  la
piață,  gândiți-vă  mai  repede  ca  să  vă
întoarceți”.

___________

   Pe  corabie  plutea  un  vânzător  de
maimuțe.  În timpul liber  el  le-a învățat să
imite cum marinarii desfac pânzele. Dar s-a
ridicat  o  furtună,  marinarii  s-au  grăbit  să
strângă  parâmele.  Maimuțele,  însă,  știind
doar cum să desfacă, mergeau din urmă și
întindeau  parâmele.  Corabia  a  naufragiat,
căci  învățătorul  a  prevăzut  doar  vreme
senină.
   Astfel a spus Buddha – Reformatorul
Nufărului vieții.

6.  Veți  întreba  de  ce  vorbesc
împotriva  magiei,  când  Singur  Indic  spre
cimentarea  spațiului,  spre  semnificația
influenței  cercului  și  spre  alte  condiții  ce
amintesc de magie? 

Dar  diferența  e  în  faptul  că  magia
aduce  surogatul  vieții,  Noi,  însă,  învățăm
despre  îmbunătățirea  existenței,  reieșind
din posibilitățile vieții.



7. E bine de indicat: „Mai bine să citiți
Ucazurile  vechi”.  Învăț  ce-i  nou,  când ce-i
vechi e deja aplicat. Învăț ce-i util, când ați
trecut  în  cooperarea  gândită,  indicată  și
acceptată.
   Cea mai bună cositorire are loc când
focul nu frige. Norocul se cositorește când
învelișul său e realizat în spirit.
   Lucrează ciocanul și scârțâie lanțurile,
și  oamenii  cenușii  continuă  să  găsească
plăcere în cupa desfrâului. Și nu știu că pe
neobservate s-a mutat acul  ceasorniclui  și
că mâine se vor închide ușile distracțiilor lor
șirete și portarul Meu le va spune: „Dis-de-
dimineață au înălțat un altar Stăpânitorului
Preaînțelepciunii”.  Și  vor  pleca  oamenii
cenușii.
   Aspru și ferm stau străjerii Mei și nu e
de  comparat  oțelul  coifurilor  acestora  cu
aurul oamenilor cenușii.

8.  Despărțirea  precede  întâlnirea,
întâlnirea  e  precedată  de  despărțire,  de
aceea  e  mai  înțelept  să  ne  bucurăm  de
despărțire.

Ordin  tuturor  luptătorilor:  „Când
cineva  se  retrage,  mergeți  în  direcția
anterioară.  Când  steagul  e  desfăcut,
luptătorii  nu  fug.  Când  rugurile  ard,
luptătorii nu se înghesuie și nu ocupă locul



străin. Când e dat semnul marșului nocturn,
luptătorii nu se plâng, ci merg prudent”.

Înainte  de  fiecare  manifestare  ați
observat  parcă  un  moment  de  pustietate
sau liniște cosmică. De la mici la mari acest
moment  e  proporțional.  E  de  înțeles  cum
devine  vigilentă  lumea  fizică,  lăsând  să
pătrundă descărcarea spirituală. De aceea e
un fenomen dificil să scoți lumea fizică din
inerție.

9.  Idealul  Nostru  –  nu  Învățători  să
fim,  ci  Conlucrători.  Dar  pentru  aceasta  e
nevoie de o conștiință fermă că reciproc se
va  aduce  întru  folos  absolut  totul.  Când
semnele unui astfel de aport sunt evidente,
atunci se creează stăpânirea lumii fizice. 
   În  bisericile  pământești  îl  strigă  pe
Hristos și se miră de tăcerea Lui; între timp,
voi intuiți cum El poate fi înviat în mijlocul
vieții  pământești,  fără a îmbrăca haină de
sac și fără a tulbura spațiul cu nemulțumire
– astfel se forjează planurile.

10.  Precum  diferite  mări  au  diferite
valuri, la fel și gravitația spațiului trebuie să
fie  fixată  în  diferite  moduri.  Nu  doar  prin
conținut,  dar  și  prin  aplicare  multe  se
intensifică.

11. Cel mai strașnic e a spune: „Noi
deja  am  înțeles”.  Însuși  Învățătorul



niciodată  nu  va  spune  această  formulă
distructivă.
   Noi  cunoaștem  Planul  și  neobosit
aflăm detaliile.

12. De  ce  simt  spiritul  montan?
Învățătorul Scutul Său trimite.

Învățătorul vrea să vă vadă, muntele
făurind.

Învățătorul  visează  să  vadă,  cum
nimic nu vă tulbură.

Învățătorul  simte,  cât  de  curajos
trebuie voi să mergeți. 

Învățătorul va indica, când un pericol
serios veți întâlni.

Învățătorul  curajul  sfătuie  să-l  țineți
pregătit.

Învățătorul va ajuta să stăpâniți mâna
rea.

Învățătorul  nu  în  zadar  repetă
gândurile demult cunoscute.

Învățătorul privește înainte.
Învățătorul  indică  spiritul  de  păstrat

ferm.
Învățătorul vrea groaza să alunge.
Învățătorul vrea judecata voastră să o

facă calmă.
Învățătorul vă abține de la întristări.
Învățătorul  ideile  îndrăznețe

sfătuiește să fie gândite precum înainte.



Învățătorul  de sănătatea voastră  are
grijă.

Învățătorul să mergeți vă trimite.
Învățătorul suficient a avertizat.
13.  Învățând  despre  sacrificiu,  voi

obțineți  putere.  Norocul  urmează  după
sacrificiu. Învățătura Lui e fermă, căci Ea e
bazată  pe  sacrificiu.  Norocul  nu  e  nimic
altceva,  decât  lovitura  inversă  a
sacrificiului. Norocul poate fi trimis în avans,
înainte  de  sacrificiu,  dar  crudă  e  soarta
datornicului. Dacă astăzi se poate de plătit
puțin,  atunci  peste un an plata va crește.
Niciun an nu va trece și datornicul va merge
gârbovit.
   Voi  indica  printr-o  parabolă.
Prizonierul  amâna mărturisirea  crimei,  dar
acasă  avea o  bogăție  abandonată,  care  a
primit-o pe neașteptate.  Zgomotul  fiecărui
pas  îi  amintea  de  grațiere.  El  trimitea
mesageri,  pentru  a  da  judecătorului
bogăția.  Dar  mărturisirea  simplă  l-ar  fi
eliberat și i-ar fi păstrat bogăția. 
   Dar mai ușor e omului în închisoare să
stea,  decât  să  pronunțe  mărturisirea
salvatoare. Când judecătorul  eliberează, el
trebuie să audă un „da” salvator. Să doriți
să dați.

14. Inelele vigilenței și auzului. 



Primul  se  referă  la  persoanele
apropiate și fenomenele viitorului. Al doilea
se  limitează  la  activitățile  prezentului  și
viitorului  apropiat.  Al  treilea  cuprinde
trecutul  cu  privire  la  cei  apropiați.  Al
patrulea cuprinde evenimentele trecute. Al
cincilea  e  în  limitele  lumii  moderne.  Al
șaselea  manifestă  viitorul  tendințelor
mondiale.  Al  șaptelea  cuprinde  toate
semnele.

Poți  fi  puternic  în  primul  inel  fără
posibilitatea  de a  stăpâni  următoarele,  de
aceea e mai bine să dezvoltați al șaptelea
inel,  căci  lui  îi  sunt  disponibile  toate
fenomenele,  dar  fără  atracție  personală  –
fără  limitarea  cu  sfera  personală,  relativ
îngustă.  E  mai  bine,  când  după  un  semn
personal  pot  fi  primite  semne  despre
mișcarea țărilor sau licăriri de ordin cosmic.

Trebuie  de  știut  ‒  conștiința
frumuseții  foarte  rar  trăiește  printre
spiritualitate.  Înțelegerea  rațională  a
frumuseții  va  fi  o  calitate  rară,  care  va  fi
apreciată de Marii Învățători mai presus de
multe.

E mai bine să te apropii mai greu de
ceva mare,  decât  ușor  să stăpânești  ce e
mic. 



Printr-un șir de exemple istorice vom
arăta calea evoluției.

15. „Starea  comorilor  deschise”  se
numește în  cultele  antice,  când preoteasa
deja se plasa la etajul opt, unde intrarea era
interzisă și scara era înfășurată cu blană de
leopard, pentru ca sunetul să nu ajungă.
   „Starea comorilor  deschise”  era  atât
de  venerată,  încât  tulburarea  liniștii  se
pedepsea ca o infracțiune religioasă.
   Tot ce e lipsit de armonie afectează în
mod deosebit, de aceea lovitura tunetului e
mai  puțin  periculoasă,  decât  țipătul  nou-
născutului. Acest adevăr simplu niciodată n-
a  fost  înregistrat.  E  absolut  imposibil
teoretic de trasat un hotar pentru armonie,
căci  tonalitatea  acordului  spiritualității  e
individuală.
   Anticii știau, comorile sunt irepetabile
și  le  protejau  de  tot  ce-i  neprevăzut.  În
mijlocul  deschiderii  comorilor,  Cel Superior
în Templu urmărea ce gamă a sunetelor mai
mult atingea sufletul. Sunetul era însoțit de
o anumită culoare – astfel  găseau condiții
pentru fiece caz.

16. Zâmbetul fermității e cel mai bun
conductor. Trebuie să recunoști scopul și să
te  incluzi  în  planul  Învățătorului.  Orice
dorință  e  dăunătoare,  dar  năzuința  spre



fapta  eroică  e  necesară.  Dorința  nu  e  o
faptă eroică. Fapta eroică e conștientizarea
necesității. Dorința poate crește; la dorință
poți renunța sau o poți schimba. Fluxul se
avântă nu după dorință, ci după inevitabilul
necesității.

Spiritul  știe,  unde-s  imboldurile
dorinței  și  unde-i  stânca  necesității.  Văd,
cum fluxul adevărului înaintează vertiginos,
nimic nu poate bloca calea lui.

Cât de des Numele Marilor Învățători,
pronunțat  cu  credință,  ajută  la  crearea
podului de ajutor!

Noi  vedem că  nici  pe  departe  nu  e
totul  frumos.  În  lucrul  asupra  omenirii
trebuie des mâinile spălate.  

Și când vă e greu, nu faceți referire la
sine,  dar  țineți  minte  despre  valurile
influenței mondiale.

Numai  prin  conștiința  necesității
absolute veți traversa înnotând.

Iată un model de lucru a tenebrilor: în
primul  rând să cultive  necredință,  apoi  să
inunde cu dorințe și să le umfle în crime −
și să adune o recoltă dublă.

Gândiți-vă,  cum  să  fiți  mai  înțeleși
pentru omenire.



La  Noi,  pe  lângă  limba  sacră,  mai
există limba tăcerii. Limba căită a refuzului
și negării rupe marginile veșmintelor.

17.  Cotind  la  dreapta,  fiți  gata  să
mergeți la stânga și, acostându-vă de mal,
fiți gata să plecați în larg, căci fiecare Ordin
e întru Bine și accelerare. Simțind liniștea,
rețineți respirația, căci pașii pot să răsune.
   Mai  bine  câteva  neplăceri,  dar  în
schimb apropierea evenimentelor. Mai bine
o scurtă istovire, dar în schimb apropierea
de Învățător.  Mai  bine  manifestarea  căilor
obositoare,  dar  în  schimb  apropierea  de
Învățător. Mai bine în praf scufundare, dar
în schimb purificarea spiritului. Mai bine la
măsuri  condiționate  renunțare,  dar  în
schimb stăpânirea luminii. Mai bine despre
Rază  regretare,  dar  în  schimb  Lumina  lui
Hristos. Mai bine altora să dai, dar în schimb
a spiritului înaltă încântare. Mai bine spiritul
Ordinului  să-l  supui,  dar  în  schimb
apropierea de Învățător Însuși. Cu adevărat,
fiți apți de a proteja și a păstra.      
   Și  când  simțiți  o  poveste  minunată,
atunci  spiritul  vostru  spune  adevărul.  Și
când  trasați  linia  vieții  viitoare,  oglinda
Nostră  radiază.  Și  când  numărați  părțile
lumii,  drapelul Nostru freamătă în vânt. Și



când voi cu ochi de vultur priviți prin spațiu,
Lumina bate în Turnul Meu.
   Iată de ce, când vă gândiți la averea
comună  sau  la  vindecarea  omenirii,  Noi
aripi  simțim.  Izgoniți  gândurile  mici  ‒  Ne
sufocă.

18. Ca într-un joc de cărți puteți primi
cele mai bune cărți, dar de voi depinde să
faceți din ele cea mai bună aplicare. 

Vorbesc  de  tablourile  viitorului  ‒
conform calității aurelor aceste tablouri sunt
reale și există într-o direcție cunoscută. 

Desigur,  voința  rea  poate  împinge
drumețul  în  altă  direcție  și  atunci  el  va
vedea semne de altă natură. 

De aceea, primind tablourile viitorului,
e important a ține minte în ce stare de spirit
acestea sunt date. 

Cu  Raza  se  oferă  o  posibilitate
corespunzătoare,  altfel  dreptatea  ar  fi
încălcată.  La  fel  trebuie  înțelese  și
termenele.

Pentru termenele cosmice se folosesc
vasele  manifestate,  și  ele  poartă  lanțul
conlucrătorilor,  și  de  aceea  înlocuirea
conlucrătorilor se face la cererea aleșilor.

Dacă  observăm  șchiopătarea
conlucrătorului,  Noi  totuși  nu-l  schimbăm
fără  dorința  celor  mai  Mari.  Dacă  însă



spiritul  aleșilor  conștientizează  trădarea
activității,  atunci,  adresându-se  la  Noi,  să
spună:  „Garant  al  nostru,  conlucrătorul
înlocuiește-l”  ‒  aceasta  ar  însemna  că
cercul  lanțului  s-a  deschis  și  conștiința
aleșilor se va elibera de consecințele aurei
celui plecat. El însă preia destinul său, căci
fiecare e liber să-și construiască casa.  

Noi  putem  chema,  Noi  putem  arăta
tablourile  viitorului  ale  direcției
corespunzătoare,  dar  aplicarea  Chemării
Noastre e lăsată bunei voințe.

Doar  devotamentul  și  conștiința
raționalității  Planului  asigură  realitatea
tablourilor viitorului.

De pe munți  se văd depărtările,  dar
dorința  de a intra în groapă poate fi doar
deplânsă. 

În  secolele  trecute  datornicul  era
aruncat într-o groapă, numită gheenă ‒ de
ce să te bagi acolo de bună voie?!

Astfel vom încheia despre viabilitatea
termenelor și oglinzilor viitorului.

Vreau să-i văd pe toți la locurile lor –
mai multă conștientizare a faptei eroice fără
așteptarea câștigurilor personale. Oare erou
e numit ostașul ce merge la luptă plin de
așteptarea recompensei?



În  secolele  trecute  Învățătorul
Mohammed  a  fost  nevoit  să  promită
luptătorilor Islamului plăceri în Rai, oare Eu
voi fi nevoit să promit strălucirea rubinelor?
Trebuie de mers fără așteptare, altfel amar
e de timpul pierdut a evoluției seculare.

19.  Acum  să  terminăm  legea
comensurabilității.  Constructorul trebuie să
știe,  cum  pe  stâlpii  casei  greutatea  s-o
împartă.  De  la  incomensurabilitate  provin
distrugerea, profanarea, minciuna, trădarea
și toate fenomenele hidoase.
   Oare  poate  rezista  clădirea,  unde
puricelui i se atribuie proprietăți de gigant;
unde  vătrarul  este  căutat  mai  mult  decât
Domnul; unde vârtejul e comparat cu zborul
țânțarului?
   Condiția  Fraternității  –
comensurabilitatea completă  a gândului  și
exprimării;  aceasta e fortăreața adevărului
frumuseții.  A  exersa  în  viață  e  ușor  fără
reticență și exagerare.
   Vigilent  urmărim  conlucrătorii  ca
exprimarea lor să corespundă semnificației.
Numai  pe  o  asemenea  cale  pot  conlucra
diverse ființe.
   După frumusețe va fi și cea mai bună
judecată, căci nu e frumos a spune: „Voi da



drumul  gigantului  în  lădiță”  sau  „Vulturul
planează ca găina”.
   Cât de des se distrug cele mai bune
aparate prin incomensurabilitate, ce ușor se
evită prin atenție mică.

20.  Citind  cărțile  propuse,  veți  găsi
scântei.  Într-un  cufăr  aranjați  fragmentele
venerării  lui  Maitreya,  precum  pe  fața
Pământului  sunt  stabilite  de  Mine
fragmentele Pietrei  Unice. Noul miracol  va
aduna  popoarele,  Raza  Noastră  va  izgoni
dubiile.

Legăturile  faptei  eroice  sunt
asemenea lucrului în laborator. Nu tremură
mâna, măsurând lichidul de probă, căci știe
cercetătorul că picătura vărsată poate casa
arunca în aer. Numai credința și curajul țin
mâna cercetătorului. 

VIII

1. Raza lui Hristos e la fel de științifică
ca  și  raza  Soarelui,  dar  pentru  mulțimi
simpla  găsire  a  unui  obiect  e  deja  un
miracol.  Oare  schimbarea  raselor  e  un
miracol?  Oare  venirea  Învățătorilor  e  un
miracol?  Oare  apariția  lui  Hristos  e  un
miracol? Oare se prorocește cu secole mai
devreme despre miracol? Miracolul  încalcă



armonia, în timp ce evenimentele cosmice
doar afirmă evoluția. 
   Visele  și  vedeniile,  la  fel,  nu  sunt
miracole,  dar  un  fir  al  vieții;  însă  anume
conștiința  esenței  a  ceea  ce  urmează,
manifestată  e  într-atât,  ca  să  nu  atingă
karma.  Dacă  oamenii  ar  putea  accepta
visele și conștiința fără prejudecăți, calea s-
ar putea îmbunătăți.
   Manifestarea noilor imagini adesea se
refractează diform. Oglinda sau înmulțește,
sau restrânge, de parcă suprafața tremură
de presiunea neobișnuită.
   Trebuie de avut o atitudine precaută
față  de  așa-numitele  coșmaruri  –
semnificația lor poate fi importantă.

2.  Voi  spune  ceva  foarte  important.
Canonul „prin Dumnezeul tău” e mai înalt și
e temelia Lumii  Noi.  Înainte citeați:  „Și  se
bucură  duhul  meu  de  Dumnezeu,
Mântuitorul meu”. Acum însă veți spune: „Și
s-a  bucurat  duhul  meu  de  Dumnezeu,
Mântuitorul tău”.

Solemn spun:  în  aceasta  e  salvarea.
„Domnul tău, trăiască!” − astfel veți spune
fiecăruia  și,  făcând schimb de Dumnezeu,
veți merge la Cel Unic.

Acolo,  unde te  poți  împotmoli,  acolo
poți călca ușor, dacă e fără negație. Acolo,



unde  te  poți  sufoca,  acolo  poți  să  treci,
pomenind de „Dumnezeul tău”. Acolo, unde
e  venerarea  materiei,  acolo  doar  cu  ea
puteți  trece,  dar  elevând  materia
pământească până la Cosmos. Principalul e
să nu existe atașament față de Pământ.

De  ce  există  legenda  despre
coborârea lui Hristos în iad? Învățătorul s-a
adresat  spre  straturile  inferioare  ale  lumii
astrale  și  a  spus:  „De  ce  cu  gândurile
despre  Pământ  pentru  totdeauna  de
Pământ să vă legați?” Și mulți s-au revoltat
și s-au avântat mai sus.

Astfel  găsiți  Dumnezeul  fiecăruia  și
preamăriți-L. Se poate înțelege cu rațiunea,
dar   important  e  ‒  în  zâmbetul  spiritului.
Când  cel  mai  dificil  lucru  devine  ușor  ca
zborul  păsărilor,  însăși  pietrele  se  vor  uni
într-o  cupolă  ‒  și  la  fiecare  va  apărea
Hristos Pietrarul.

3.  Sinteza spiritualității  e cel mai rar
întâlnit dar, anume el aprinde lumina lumii.
Cu  lumina  lumii  nimic  nu  se  compară.
Lumina te arde, dar raza ei e căutată.

4.  Nu  vă  faceți  dușmani  –  poruncă
tuturor. Să vă cunoașteți dușmanii, păziți-vă
de ei, opriți acțiunile lor, dar răutate să nu
aveți.  Și  dacă  dușmanul  de  bună  voie  va
veni  sub  acoperișul  vostru,  încălziți-l,  căci



mare e acoperișul vostru și noul venit nu va
ocupa locul vostru. Iar dacă e greu eforturile
sentimentului  profund  să  înlocuiți,  atunci
acoperiți-l cu zâmbetul Luminii.

Sentimentul  vechilor  socoteli
născocite,  cu  adevărat,  nu-i  comensurabil
cu Planul Stăpânitorilor. Căci dacă am pune
pe cântar activitățile în forma lor inițială și
ficțiunile născocite de eforturile urii, atunci
ficțiunile vor fi mai grele. 

În  numele  comensurabilității  trebuie
găsit  un loc corect oamenilor,  de altfel cu
voce  identică  vom  vorbi  despre  centrul
planetei  și  despre pata de cerneală.  Piesa
interpretată  într-o  singură  tonalitate
provoacă  dezgust,  de  aceea  Chemăm  să
înțelegeți  caracterul  practic  al
comensurabilității.

Iar  dacă  observați  o  discuție  lungă
despre  o  cochilie  goală,  opriți  atenția
interlocutorului  asupra  caracterului
nepractic  al  nimicniciei.  Cu  mulți  oameni
această disciplină e necesară.

Nu  vă  fie  frică,  dacă  o  să  vă
numească  nebuni,  căci  vă  este  deschisă
calea. Nu uitați să lăudați dușmanii.

Să terminăm despre dușmani.



5.  Despre  incomensurabilitatea
termenelor. Alături de valul oceanic se dau
mici pâraie de evenimente. 
   Oare se poate de amestecat pârâul cu
oceanul?  Dar  pe  Pământ  întotdeauna  se
grăbesc  să  pună  la  un  loc  personalul  cu
mondialul. Mâna simte densitatea țesăturii –
astfel  spiritul  trebuie  să  distingă
profunzimea evenimentelor.
   Nu vă lăsați ademeniți de amploarea
aparentă  a  evenimentelor,  căci  între
nodurile de bază pot fi fantome colorate și
pâraile pot temporar să schimbe cursul.
   Momentul  întâmplării,  sau  tăcerea,
sau nesănătatea nu trebuie să pătrundă în
val.  Astfel,  dacă  drumețul  se va odihni  în
calea sa, asta nu înseamnă că el s-a abătut
de la cale.
   Fenomenul  valului  nodal  înalță
momentan, dar înainte de fiecare val barca
se  oprește.  Cea  mai  sensibilă  barcă  va
tresări  mai  puternic,  căci  praful  exploziei
umple deja atmosfera.
   De  aceea  comensurabilitatea
termenelor  și  evenimentelor  nu trebuie să
fie uitată.
   Îndeosebi  accelerarea  curentului
poate  influența  asupra  organismului.
Complexitatea  evenimentelor  uneori  parcă



taie  firul;  dar  asta  e  doar temporar,  până
când  organismul  digeră  porția  dublă  a
curentului  mondial.  Complexul  condițiilor
fizice poate intensifica senzațiile fizice – nu
să te obosești  atunci  trebuie,  căci  valurile
oceanului  manifestă  o  succesiune
apropiată.  

6.  Succesul  accelerării,  la  fel  ca
încetinirea, vine în valuri; de aceea, văzând
un val de accelerare, trebuie să reușiți  să
aruncați cât mai mult posibil semințe în el.

7.  Legile  manifestării  Învățătorilor
sunt legate cu Planul Culturii întregi. Karma
se  strânge  ca  sulul  și  semnele  vigorii
pământești ce pleacă încep să licărească. 

Celor care cunosc viitorul, greu le este
să urmărească această licărire de plecare.
Ca ziua de ieri stă ziua de mâine. Și pasul
se măsoară nu cu piciorul, dar cu perioada
de trei ani ‒ reiese pasul giganților, cărora
să  pășească  peste  secole  deja  nu  le  e
teamă.  Astfel  se  infiltrează  pe  Pământ
psihologia spiritului.  
   Pentru învelișurile  pământești  fiecare
secol  e  asemenea  amenințării.  Dar  podul
spiritului dă aripile adevărului. 
   Celor care pășesc peste o perioadă de
trei  ani  uneori  li  se pare că nu trăiesc.  O
sferă ce năzuiește în mod deosebit  uneori



pare  a  fi  în  nemișcare,  căci  inerția  ei  nu
corespunde împrejurimii.

8.  Cine  duce  cunoștințele  viitorului,
acela poate merge curajos chiar și pe pietre
nestatornice.

Succesul  e  atunci  când  sfârșitul  e
frumos. Succesul e când te poți aprofunda
într-o cale nouă.

Dorința deja este o parte a împlinirii.
Curajos înaintați spre Lumină.

Despărțirea  este  ajunul  întâlnirii.  Și
Serghie9 spunea:  „Trebuie  să  ne
îndepărtăm, altfel nu ne vom întâlni”.

9. Vreau să reamintesc despre cultul
marilor  preotese.  O  categorie  se  aducea
într-o  stare  înaltă  prin  intermediul
preparatelor chimice, alta se aducea într-o
astfel  de stare  prin  curenții  magnetici;  au
existat și graduri mici de farmece și rotații
mecanice.  Apoi  începea auto-aprofundarea
în  pragul  somnului  sau  la  aprofundarea
asupra unui obiect strălucitor.
   Cea  mai  înaltă  se  considera
cunoașterea ce vine din interior  fără nicio
condiție vizibilă.
   Calea evoluției mondiale, săvârșită în
fața ochilor voștri, cere alte condiții și vine
timpul,  când  trebuie  puternic  de  redus
9 Sfântul Serghie de Radonej, (n.tr.).



forțele psihice din contul spiritului. Straturile
inferioare  ale  naturii  într-atât  au  stăpânit
manifestările  psihice  inferioare  în  ultimul
deceniu, încât apare pericol pentru evoluție.
   Nu  prin  straturile  inferioare  ale
fantomelor  și  îngrămădirilor,  dar  prin
cooperarea  Planurilor  Superioare  e  posibil
de înaintat.

10.  Acum  despre  inelele  percepției.
Dacă  cercurile  vigilenței  vin  centrifugal,
atunci  inelele percepției  – centripet.  De la
simboluri  și contururi  vagi ele spiralat tind
spre  fenomene  pătrunzătore.  Clar-
chemarea,  clar-viziunea,  clar-auzul,  clar-
înțelegerea, clar-eroismul, clar-cunoașterea.

Trebuie  de  înțeles  că  în  categoria
chemării nu se includ aceste fenomene, căci
în  categoria  dată  acțiunea  pătrunzătoare
poate  fi  neînțeleasă  și  doar  va  intensifica
pericolul.

Nimic  depreciator  nu  Vreau  să  spun
de  cei  care  au  nevoie  de  chemare,  dar
fenomenul în mâinile lor ar fi ca încărcătura
armei la necunoașterea utilizării unei arme.

Desigur,  limita  chemării  e  foarte
relativă,  dar  când se poate trece la  inelul
înțelegerii, Noi foarte mult ne bucurăm.

Fiecare  cerc  e  caravanei  asemenea.
Desigur,  caravana  duce  mai  mult  decât



calul,  dar  în  schimb  un  cal  poate  reține
întreaga  mișcare.  Timiditatea  sau  pasul
nereușit  pot  abate  calea.  De  aceea
conceptele  de  eroism  și  clar-eroism  sunt
foarte diferite. Scânteia eroismului poate fi
oprită,  dar  focul  clar-eroismului  ‒  e
imposibil.  Flacăra  clar-eroismului  poate
vibra de la vârtejele cosmice, dar a-l scoate
de pe cap nu e posibil. Astfel veți înțelege,
de ce simbolul până la o anumită măsură e
necesar ca un semn convențional, dar apoi
devine de nesuportat și începe să cadă ca
pleava.

Ca muzica sferelor,  răsună existența
pe căile Vastității și Irepetabilității.

Cum  pasărea  întâi  tresaltă  și  apoi
zboară, astfel cuvântul va zbura din Goarna
Noastră și apoi poate fi doar confirmat. Din
punct  de  vedere  ocult,  primul  moment  e
mai important decât repetarea. Dar când se
poate  prinde  clocotirea  Goarnei,  ea
strălucește mai puternic decât ordonanța.

11.  Deja  v-am  Spus  că  Maica  Lumii
ascunde  numele  Său.  Deja  v-am  Arătat,
cum Maica Lumii chipul Său acoperă. Deja
am  Amintit  despre  Maica  lui  Buddha  și
Hristos. 
   Desigur, acum e timpul de indicat că
Maica,  comună Marilor  Învățători,  nu e un



simbol,  dar  o  Manifestare  Măreață  a
Începutului  Feminin,  ce  reprezintă  Maica
spirituală a lui Hristos și Buddha.
   Cea Care I-a  învățat și  binecuvântat,
inițiindu-I în eroismul spiritual. Din cele mai
vechi  timpuri  Maica  Lumii  la  faptă  eroică
trimite.  Prin  istoria  omenirii  mâna  Ei
trasează un fir inseparabil. 
   Vocea Ei la Sinai a răsunat. Chipul Kali
a fost preluat; esența lui Isis și Istar. După
Atlantida, când a fost dată o lovitură cultului
spiritului, Maica Lumii a început un nou fir,
care va străluci acum. 
   Se pot aduce multe exemple, când și
cei  mai  înalți  Magi  lăsau  după  sine
consecințe neașteptate și dorința de a găsi
suport în straturile inferioare ale materiei.
   O astfel de pervertire putea fi numită
canalul  intelectului  și  pentru  multă  vreme
putea reține comunicarea cu alte lumi.
   Acum  mecanic  caută  deja
predestinatarea  spirituală.  Învățătura
viitoarei  epoci  va  fi  unirea  spiritului  cu
intelectul. 

Cursul planetelor permite accelerarea
comunicării  între  lumi  și  dezvoltarea
spiritului uman va merge pe noi căi.

12.  Astrele  permit  accelerarea
drumului umanității.



Acum mai multe despre Maica Lumii.
Maica  e  frumusețe,  lumea  –  sacrificiu  de
sine;  anume prin  aceste  două  principii  se
deschid Porțile.

Puntea  dintre  planete,  micșorarea
cercurilor  raselor  se  află  în  aceste  două
principii.

La ce e bună calea treptată,  dacă o
singură luminare ridică peste hotare.

Cine cale spre lumea îndepărtată are,
întâlnește de obicei vestitorul după plecarea
de pe Pământ.  Acestui  vestitor  îi  vorbește
cel eliberat, va prefera el să accepte o cale
nouă  sau  va  ajuta  din  nou  Pământului.
Desigur,  mulți  preferă  o  cale  nouă,  dar
există cei care aici și-au decis calea. 

Cu adevărat, e mai bine de așteptat în
regnul vegetal și de evitat insectele.

Se  poate  chiar  de  evitat  o  planetă
întreagă.

13.  Acum,  în  zilele  grele  de
apropierea lui  Marte, când tulbură curenții
inferiori  din  trecut,  Noi  doar  la  viitor  ne
gândim. 

Devieri nemaipomenite ale planetelor
ajută la  trezirea conștiinței.  Spațiul  devine
mai dens și raza lui Marte va fi inundată de
Lumina Maicii Lumii. 



14.  Vindecătorule,  spune  bolnavilor:
„Folosirea  vinului,  în  jumătate  reduce
norocul vostru, consumul de droguri va lua
trei sferturi din viabilitate”. 

Desigur,  farmacia Mea nu e potrivită
pentru  droguri.  Înainte  de  a  percepe
medicamentele  trebuie  trei  ani  printre
prană să-i petreci. 

15.  М∴  o  mulțime  de  magneți  pe
Pământ  a  lăsat,  de  aceea Spun:  pe  calea
Mea ușor e de mers. Activitatea întru unirea
cu  planetele  superioare  necesită  stringent
ca pe planete să existe spirite armonizate
într-un lucru conștient. De regulă, cerința e
de jos și răspunsul ‒ de sus. Pe cât mai sus,
cu atât mai multă co-unire.
   Izolarea  creată  a  Pământului  trebuie
să fie, în sfârșit, introdusă în cercul destinat.
Altfel  nu  doar  Pământul,  dar  și  Marte,  și
Saturn rămân în urmă cu dezvoltarea.    
   De ce pe Jupiter doar puțini pleacă, în
timp  ce  atmosfera  Pământului  e  cu
adevărat aglomerată? 
   Aș vrea să spun: drumeții  Mei dragi,
priviți  în  sus  și  dacă,  în  loc  de  iluzia
Pământului,  veți  dori  să  zburați  mai
departe,  atunci  și  aripi  vor  crește.  Între
timp,  voi  ați  ticsit  cu  aceleași  cocioabe
mizerabile  întregul  plan  astral.  Aceeași



clevetire, același fumat fantomatic, dar ați
uitat  că  de  la  fantomele  voastre  fumegai
vine. Razele Soarelui treptat se sting printre
chefurile  voastre  de  tâmpire.  Învelișuri
goale creează învelișuri goale.
   Dar  imaginați-vă,  dacă  fantomele  ar
tinde spre făurirea unei  mișcări  frumoase,
atunci razele, din sanitari s-ar transforma în
razele Luminii.
   Anume  gândul  creează  dincolo  de
hotarele  Pământului,  de  aceea  învățați-vă
să conduceți gândurile.

16.  Pentru  un  spirit  conștient
dezvoltat, timpul aflării în planul astral s-ar
putea  limita  la  intervalul  de  patruzeci  de
zile,  dar  condițiile  pământești  diferite  au
prelungit  acest  timp până  la  nesfârșit.  Pe
cei duși de pe Pământ regrete nefericite îi
leagă.

Cel mai bine e ilustrată consecința în
legenda despre Lot. Pentru o viață nouă ei
au ieșit din oraș, doar o singură condiție le-
a fost pusă: să nu privească în urmă, dar
soția lui Lot a privit în urmă și s-a legat de
Pământ.

Religia spune: cine merge la părinți –
cu ei va fi; cine merge la Îngeri – cu Ei va fi;
cine  merge  la  Dumnezeu  –  cu  El  va  fi.
Înseamnă că cine și-a stabilit cea mai mare



mișcare,  primește cea mai  bună realizare.
Astfel,  cea mai bună îndrumare celui  care
pleacă  de  la  Pământ  va  fi:  „Grăbește-te,
fără să privești în urmă”.

Cum  rămâne  însă  cu  cei  apropiați?
Dar cu cât mai înalt vei ajunge, cu atât mai
bine și mai aproape îi vei vedea. Desigur, e
obișnuită întârzierea în ultimii apropiați, de
aceea reducerea planului astral depinde de
o conlucrare corectă. 

Cu cât mai sus, cu atât e mai plăcută
aflarea și la hotarul mentalului poate spiritul
să  se  odihnească,  căci  acolo  spiritul  deja
este  expus  atracțiilor  înalte.  Dar  trebuie
conștient  ocolite  straturile  inferioare.
Trebuie  ca  explozia  conștiinței  să  poată
arunca  nucleul  spiritului  cât  mai  departe
posibil.  De  aceea  e  atât  de  important
momentul  trecerii,  pentru a te  înălța  spre
straturile  superioare.  E  foarte  dificil,
agățându-te de straturile inferioare, apoi să
te ridici.

Dacă  starea  de  spirit  permite,  mult
mai  bine  e  să  folosești  ultimul  impuls  al
emanației  nervilor  pentru  zbor  –  astfel
straturile inferioare se vor rări. Important e
să distrugi  atmosfera straturilor  inferioare,
care  nu  va  presa  asupra  Pământului.



Cooperarea de sus și de jos va da cele mai
rapide consecințe.

Corect  ați  observat  despre  trecerea
fără conștiință. E ușor de ajutat acestui fapt,
dacă  anterior  va  fi  fixată  dorința  zborului
înalt,  atunci  emanația  nervilor  acționează
aproape automat.

Rugăciunile despre rătăcirea sufletului
sunt foarte bune, dar un lucru în ele e greșit
–  ele  afirmă  despre  liniștire,  în  timp  ce
corect ar fi să se repete: „Grăbește-te”.

Să citească și să țină minte cele spuse
e necesar fiecăruia – astfel își va ajuta nu
doar sie, dar și planului mondial. 

IX

1. Realizarea lucrului  pentru viitor va
transforma  prezentul.  Dacă  oamenii  ar
înțelege că doar viitorul există, cooperarea
s-ar  apropia.  Există  două  tipuri  de
cunoștințe: unele – exprimate prin cuvinte,
altele  –  exacte,  înțelese  de  spirit,  dar
neexprimate  prin  cuvinte.  Nici  nu-i  posibil
de  explicat  prin  cuvinte  cum  această
înțelegere  are  loc,  dar  ea,  cu  adevărat,  e
frumoasă. 



   Zborurile  și  experimentele  Noastre
aduc  simț-cunoaștere10.  Și  dacă  corpul
subtil  al  spiritului  împiedică  pătrunderea
mai  departe  de  sferele  cunoscute,  atunci
iluminația  spiritului  se  atinge  de  multă
strălucire îndepărtată a Cosmosului.
   Ar  fi  prostesc  și  primitiv  de  a
transmite  prin  cuvinte  necioplite  Lumina
Cunoștințelor. Pe cât de amuzante, pe atât
de ridicole sunt denumirile convenționale. 

Un lucru pot șopti: corect vă revoltați
împotriva  umilirii,  presimțind  posibilitatea
cunoștințelor  prin  fereastra  zborurilor
personale.

2.  Consider,  e  posibil  miracolul
spiritelor stihiale de explicat. Caracteristica
lor  principală  este  elasticitatea.  Forma lor
depinde  de condițiile  aspirațiilor;  nimerind
în  centrul  atenției  oamenilor,  ele  sunt
absorbite  de  forma  umană.  Omul  le  va
vedea  în  formă  umană;  animalele  le  vor
vedea ca animale, căci ele nu au înveliș.

Garantez  că  formele  groaznice  sau
frumoase  depind  de  reflexul  nervilor.
Potențialul  stihiilor  mereu  e  gata  să
răspundă  cu  o  reflecție  mărită  și  să
sporească  mesajul  Nostru  într-o  anumită
direcție.
10 Cunoaștere intuitivă, (n.tr.).



Nu  trebuie  de  crezut  că  spiritele
stihiale sunt produsul Nostru. Mai corect ar
fi de numit  manifestarea lor  o scânteie la
atingerea rezervorului tensiunii de dinamită
și conștiința acestei scântei se aprinde de la
atingerea  spiritului  uman.  Desigur,  nivelul
lor  e  diferit,  cum  e  diferită  tensiunea
energiei dinamice.

Se poate provoca tensionarea acestei
energii  în mod mecanic, dar Noi de aceea
suntem  împotriva  acestei  magii,  căci  ea
încalcă corectitudinea undelor  stihiale și  e
plină  de  contra-lovituri.  Se  poate  utiliza
această energie în afara condițiilor terestre
obișnuite.  

Razele pot aduce în echilibru undele
stihiilor.  Desigur,  și  voi  le folosiți,  dar atât
timp cât această influență este de la spirit,
ea e mai puțin periculoasă.

E ușor de transformat multe fabrici în
trucurile  magiei.  Desigur,  e  greu  de
transmis  prin  cuvinte  simple  cooperarea
stihiilor.  Astfel,  dinamo-mașina  și  cercul
magic au o bază științifică. Desigur,  acum
oamenii  lucrează  atât  de  sârguincios  în
minele răului, încât e imposibil de admis la
ei posibilitățile apropiate.



Ciocnirea  a  două  Începuturi  e
inevitabilă și cu cât mai repede, cu atât mai
bine.

3.  Spiritele  stihiilor  merg  la  co-unire
cu omul. Ca stihii, aceste spirite trec etapa
conștiinței  formelor  inferioare  și  de  aceea
sunt posibile cazuri rare ale creșterii până la
conștiința omului. La fel precum și omul, în
cazuri  excepționale,  poate evita  o planetă
întreagă. Dar, desigur,  planificând strict,  e
posibil  de plasat masa principală în forme
primare. 
   Voi știți cât de variate sunt evoluțiile.
Se poate de acceptat mai larg înțelegerea.
   Se  poate  dedica  stihiilor  o  discuție
specială – acest domeniu e foarte frumos.

4. Calea făuririi  atrage, dar se poate
garanta că treptele uitării de sine la fel vor
aduce  bucurie.  Anume  frumusețea
Cosmosului apropie în conștiință uitarea de
sine.

Conștientizarea  singurătății  cosmice
este doar conștientizarea căilor directe, căci
doar prin această conștientizare omul poate
zbura  în  alte  lumi,  ajutându-i  pe  alții
necondiționat.

5. Fie ca vârtejurile vijeliei să întunece
aerul,  din  zgura  lor  strălucește  argintul



născător  ce  spiritualizează  culorile
Pământului.
    Sub presiunea confuziei pot fi minute
dificile,  căci  vulcanul  unei  părți  întregi  a
lumii este puternic.  
   Din  timpuri  străvechi,  în  oră  de
confuzie se propunea de repetat o invocație
scurtă și prin loviturile repetărilor de respins
valul  impacturilor.  Apoi  acest  mijloc  s-a
transformat  într-o  repetare  fără  sens  a
cuvintelor  religioase  –  cu  toate  acestea,
principiul rămâne valabil. Dar uneori spiritul
nostru  necesită  unele  repetări  sau
enumerări. 
   În cele mai bune timpuri ale preoțimii
au  fost  alese  cuvintele:  „Adonai,  Istar,
Aleluia și Aum”. La fel se folosea repetarea
alfabetului  sau a  cifrelor.  Desigur,  în  mod
practic puterea nu e însăși în cuvinte, ci în
crearea undelor. 
   Faptul  constă  în  aceea că  uneori,  la
chemarea  spiritului,  se  poate  de  creat  o
undă utilă. Dar deprinderile sunt asemenea
mortificării,  până   și  un  mijloc  puternic
încetează să acționeze.
   Uneori, în timpul vârtejurilor, se poate
de creat propria undă de neutralizare.
   Când respirația otrăvitoare e gata să
se atingă, e mai bine puternic de expirat. La



fel se poate cu voința parcă un văl protector
de creat. În timpul Misterului preotesele se
învăluiau  cu  un  văl  invizibil  într-atât,  că
încetau să audă și să vadă, de parcă tăiau
firul existenței – un fel de purificare, când
atmosfera era plină de zbucium.  
   Amintesc  de  misterul  undei  de
protecție,  căci  acesta  își  are  începutul  în
Asia.
   Sunt necesare căi noi pentru omenire
și fereastra în lumea astrală trebuie să fie
deschisă.  Înțeleptului  îi  este  frig  pe
Pământul bătut de vânturi.

6.  Am Zis, Zic și  voi Zice: „Ajutați  a
construi Țara Mea”. Și țineți minte această
rugăminte  a  Noastră  nu  în  căldură  și
mulțumire, dar în frig și în minutul greutății.

S-a spus: „Vor fi cazuri de manifestat
curaj,  vor fi pante abrupte și  să le treci e
posibil doar cu numele Învățătorului”. 

Vor  spune:  „Cald  e  la  foc”.
Răspundeți: „Mă grăbesc în frig”.

Vor  spune:  „E  bună  blana”.
Răspundeți: „E lungă pentru mers”.

Vor  spune:  „Închideți  ochii”.
Răspundeți: „Nu e voie, fiind la strajă”.

Puteți podul trece cu putere neclintită
și  în  minutul  greutății  țineți  minte



rugămintea Noastră, căci Planul e frumos ca
strălucirea stihiilor. 
   Stihia  e  o  substanță  spațială,
imponderabilă  și  nemăsurabilă,  cristale
semi-amorfe  sub  formă  de  așa-numitele
manifestări  stihiale.  Substanța  spiritului
nemanifestat saturează substanța spațiului.
   Despre  om  se  spune:  se  naște  și
moare;  despre  spiritul  stihial  se  poate
spune:  va  izbucni  și  se  va  stinge.  Ca
săgeata  pătrunde  conștiința  spiritului
manifestat  în  substanța  stihiei  și  ca
magnetul adună substanța topită. Nașterea
spiritului stihial e condiționată de atingerea
conștiinței  manifestate.  Cu  adevărat,
nemărginită e cooperarea!
   Și  calitatea,  și  înfățișarea,  și
dinamismul  spiritului  depind  de  spiritul
creatorului.  De  aceea  gândul  rău  se
condamnă  ca  fiind  strămoșul  sluțeniei.
Puterea  conștiinței  produce  un  reflex
corespunzător  în  substanța  spațiului.  Și
focarele  izbucnite  ale  spațiului  rămân
apropiate creatorului.  Conștiința mizerabilă
va genera scântei ce se sting, dar conștiința
cu  potențial  în  creștere  poate  produce
giganți  –  o  fabrică  a  binelui  și  răului,  de
aceea  atât  de  prețioasă  e  calitatea
gândului. 



   Astfel  am  sculptat  Noi  tabloul
evoluției  vieții  spațiului  și  putem  ruga
omenirea:  „Fiți  mai  buni  și  nu  murdăriți
undele  Luminii  preafrumoase”.  Sferele
stihiilor  sunt  orbitor  de  frumoase  și  a  le
murdări  e  asemenea  distrugerii  unei  flori
minunate. 
   Și starea substanței spațiului, pătruns
de combinațiile noilor raze, permite o Nouă
Eră  de  început.  Toată  Blaga  trebuie
adunată.

7.  Binecuvântatul  a  spus  o  parabolă
despre Roata Legii.

La  un  copist  iscusit  a  venit  un  om
respectabil și i-a dat însărcinarea să rescrie
o invocare către Dumnezeu, pentru care a
adus un pergament potrivit.

După el a venit un om cu însărcinarea
de a rescrie o scrisoare plină de amenințări
și  i-a dat,  la fel,  pergament,  grăbindu-l  să
termine mai repede.

Ca  să-i  facă  pe  plac,  copistul  a
încălcat ordinea și s-a grăbit cu rugămintea
acestuia. Totodată, în grabă a apucat pielea
primei  comenzi.  Amenințătorul  a  rămas
foarte  mulțumit  și  a  fugit  să-și  reverse
răutatea.

Apoi a venit primul client și, privind la
pergament, a spus: „Unde-i pielea dată de



mine?”  Aflând toate  cele  întâmplate,  el  a
rostit:  „Pielea  pentru  rugăciuni  purta
binecuvântarea  îndeplinirii,  în  timp  ce
pielea  pentru  amenințări  era  lipsită  de  o
asemenea  influență.  Om  necredincios,
încălcând  legea  termenelor,  tu  ai  lipsit
rugăciunea de puterea care ar fi trebuit să
ajute unui bolnav. Dar mai mult de atât, tu
ai pus în acțiune amenințările care-s pline
de  consecințe  nemaiauzite.  S-a  pierdut
munca Arhatului  ce  a  binecuvântat  pielea
mea, s-a pierdut munca Arhatului ce a lipsit
răul  de  putere.  Tu  ai  eliberat  în  lume  un
blestem  rău  și  acesta  inevitabil  se  va
întoarce la tine. Tu doar ai împins din drum
Roata Legii și ea nu te va duce, dar va tăia
calea ta”.

Nu scrieți legile pe pielea moartă, pe
care  primul  hoț  o  va  lua.  Purtați  legile  în
spirit și respirația Binelui va aduce înaintea
voastră Roata Legii, ușurând calea voastră.

Lipsa de fidelitate a copistului  poate
implica întreaga lume în dezastru.
   8.  Raza  Mea  manifestă  semnul
spiritului și simte lupta cruntă.
   E  posibil  Lumea  Nouă  ca  destinul
spiritului  de  imaginat;  e  posibil  după
semnificația  cunoștințelor  să  fie
recunoscută.  Resortul  spiritului  sănătate



poartă.  Anii  se grăbesc,  spiritului  aducând
suport.  Spiritul  cheamă  și  transformă
semnul  preoției  într-o  uimire  spirituală  în
fața destinului omului.   

9.  Prieteni!  Patru  pietre  să  puneți  la
baza  acțiunilor  voastre.  Prima  –
Respectarea profundă a Ierarhiei. A doua –
Conștiința  unității.  A  treia  –  Conștiința
comensurabilității.  A  patra  –  Aplicarea
canonului „prin Dumnezeul tău”.

Pentru  întărirea  celei  dintâi  chemați
toată  dragostea  voastră.  Amintiți-vă  din
copilăria  voastră  cele  mai  bune  zâmbete,
cele  mai  luminoase  raze  ale  Soarelui  și
primul cântec al păsărilor de după geam.

Pentru  a  doua  înveșmântați-vă  în
arma zilei,  luați armurile acțiunilor voastre
și reîmprospătați percepția cu o gură de apă
trează.

Pentru  a  treia  alegeți  în  camera
voastră de lucru cea mai înaltă și verticală
linie  și  numiți-o  „dimensiunea  Planului”.
Toate  nemulțumirile,  iritările  și  oboselile
aplicați-le  mental  la  dimensiunea  Planului
mondial și, comparând, nu veți găsi nici cel
mai mic loc pentru dispoziții iluzorii.

Pentru  a  patra  imaginați-vă  toată
infinitatea  lumii  înstelate.  Cu  adevărat,
multe case Tatăl are, care dintre ele va fi



pătată de noi? Amintindu-vă de canonul dat,
imaginați-vă cum dintr-o casă încuiată ieșiți
la  lumină.  Astfel  va  veni  la  voi  tot  de  ce
aveți nevoie. 

Desenați  pe  prima  piatră  un
Porumbel.  Pe  a  doua –  un  Luptător.  Pe  a
treia – o Coloană. Pe a patra – Soarele.
   10. Puteați observa în Cuvintele Mele
parcă  neînțelegeri  sau  cuvinte  aparte,
neclare pentru ziua de azi; rețineți condiția
conducerii ‒ de a nu atinge karma.
   Simțul  Binelui  trebuie  să  sugereze
cum să  aranjați  semnele  de  pe  marginea
drumului.

11.  Cel  mai  bine e să aspiri,  fiecare
are calea sa. Utilă e acordarea organismului
la percepția Învățăturii Învățătorului.

Raza Noastră lucrează permanent, dar
e necesară concentrarea spiritului. Cel mai
bine  e  să  cauți  Indicațiile  Învățătorului  în
diverse manifestări  ale vieții.  Bine e să te
poți ruga. Rugăciunea sau discuția spirituală
e cea mai înaltă manifestare, dar e nevoie
de subtilitate mentală și tărie spirituală.

Cunoașterea  Comunicării  e
periculoasă  și  poate  avea  ca  urmare
relaxarea  organismului,  asemenea
drogurilor.



   12.  Oamenilor  adesea  nu  le  ajunge
disciplina spiritului și simțul măsurii.  Cheia
spre  realizările  ulterioare  e  cea  mai  grea
treaptă în  cale.  De aceea mulți  începători
consideră calea Adeptului o muncă de rob.
   Nu e o părere măgulitoare, dar Prefer
severitatea ordonanței spiritului.
   Disperarea  pustietății  spirituale
înainte  de  miruire  e  bine  cunoscută
inițiaților în misterele lui Isis.
   În  noaptea  spre  miruire,  inițiatul  se
încuia  într-o  cameră  specială,  unde  bea
toată cupa disperării și rupea hainele sale,
simțind în spirit o tristețe mortală.
   Înainte  de  răsărit,  el  cădea  într-o
amorțeală  deosebită  și  la  răsărit,  când
Soarele  lumina  pilonii  templului  și  Preoții
cântau  rugăciunea  matinală,  Slujitorul
Suprem deschidea ușa, trezea inițiatul și îl
ducea într-o cameră orbitoare, unde primea
un  nume  și  se  năștea  pentru  extazul
spiritului. 

X

1. Un loc curat e necesar la anumite
trepte.  Igiena  spiritului  presupune  igiena
corpului. Emanațiile umane sunt dăunătoare
pentru  unele  aspecte  ale  vieții  spirituale.



Mulți  dintre  Noi,  cu  înveliș  deosebit  de
sensibil,  nu  sunt  în  stare  să  suporte
emanațiile lumii.

Băile rituale trebuie înțelese direct și
simbolic.

Ultima  și  cea  mai  înaltă  acțiune  a
tuturor  misterelor  se  deosebea  prin  lipsa
ritualurilor.  Adesea  Inițiatorul  spunea
neofitului: „Iată tu ai venit la mine înarmat
cu Taină, dar ce pot să-ți dau, când cununa
desăvârșirii  se  păstrează  în  tine  însuți?
Așază-te și deschide ultimele Porți, Eu însă
cu rugăciunea îți voi ușura ultima înălțare”.
   2.  Fie  ca  cei  mai  buni  luptători  ai
Sfântului Graal să se adune întru eroismul
spiritual.  Mai  presus  de  toate  bucuriile  e
zâmbetul  eroismului  în  spirit.  Zâmbind,  să
primiți botezul eroismului în spirit. Zâmbind,
să  rostiți  cel  mai  strict  ordin.  Învățătorul
după voi merge. În luptă va susține mâna
dreaptă a voastră și  la  consfătuire  decizia
va indica. 
   Pretutindeni  după  voi  straja  merge.
Zboară timpul, grăbiți-vă să vă asigurați cu
cunoștințe. Cu bucurie acceptați severitatea
eroismului spiritual!

3.  Cu  bucurie  vibrează  aerul  orei
dinaintea zorilor, când Buddha a pătruns în



măreția  Cosmosului  și  Marele  Învățător
Hristos se ruga în Grădina Ghetsimani.

4.  Puțini  lucrători  sunt;  oamenii,  în
goana  după  miraculos,  au  pierdut  Mâna
Conducătoare. Iarăși Mergem în lume. Iarăși
Aducem dovada  spiritului.  Dar  acum vom
decide victoria pe câmpurile de luptă și în
laboratoarele  savanților.  Va  tresări  omul,
când  deasupra  lui  sabia  se  va  ridica  și
vocea va striga: „Trezește-te!”
   Timpul  lecțiilor  a trecut,  acum lucrul
în  laboratoare  e  necesar.  Științific  multe
vom  demonstra.  Severă  e  manifestarea
Noastră; barierele mondiale se vor prăbuși.
   Prin foc voi manifesta trimișii Mei, căci
Eu Însumi conduc. 

5.  Mai  bine  e  să  cunoști  slăbiciunile
umane,  decât  să  te  alimentezi  cu  imagini
create de gânduri.  Adevărul  e greu, dar e
timpul  de  știut  că  lumea  e  populată  de
umbre.  Înainte  de  catastrofă  umblă
întotdeauna doar umbre. Ciocanul e ridicat,
teribil  e  dansul  umbrelor  ce  au  uitat  de
spirit.  Umbrele  ignorante,  umbrele  ce  au
pierdut, nu știu despre Noua Lume. Presimt,
tabăra  inamică  va  cădea.  Presimt,  aurul
veșmintelor  se  va  întuneca.  Presimt,  al
distracțiilor  templu  va  deveni  odios.
Luminoasă e calea Noastră.     



   6. Complex este mecanismul uman –
o  deosebită  evoluție  conștientă.  Din
momentul  nașterii  conștiinței  nu  există  o
evoluție  comună.  Totul  e  construit  pe  o
varietate  infinită  de  specii.  Legile  comune
greu  se  stabilesc.  Chiar  și  astfel  de  legi
fundamentale ca legea perfecțiunii și legea
răsplătirii  nu  pot  fi  exprimate  printr-o
formulă.
   Declarațiile  din cărți  nu sunt atât de
simple în practică, doar o minte deosebit de
luminată  poate  pătrunde  în  structura
evoluției  omului.  Multe  sulițe  s-au  rupt
asupra acestei întrebări. De bătut11 e voie.

7.  Acum  e  greu  să-ți  imaginezi
căderea Alexandriei.  Mai  bine nici  să nu-ți
mai amintești anii perioadei de tranziție. 

Groaza te ia în fața viziunii superstiției
religioase  ale  acelor  timpuri.  Origene
mergea  pe  cărbunii  încă  încinși  ai  lumii
vechi.

Cunoscând  poruncile  lui  Iisus,  el
suferea, văzând neînțelegerea mulțimii.

Cunoscând  tainele  misterelor  antice,
el  suferea,  văzând  neînțelegerea  unității
izvorului.

Cunoscând  simplitatea  Învățăturii  lui
Iisus, el suferea, văzând crearea bisericilor.
11 De apelat, (n.tr.).



În singurătate lucra, însuși suferind de
prea  mari  contradicții  de  spirit.  Pe  lângă
claritatea  neobișnuită  și  simplitatea
cunoașterii  spirituale,  este  extraordinară
complexitatea întregii ființe. 

Origene  a  ispășit  în  sine  furtuna
creștinismului  timpuriu.  Fiind  zelos  de
cunoaștere,  el  era  indignat  de  decăderea
cunoștințelor în rândul slujitorilor.

8. Repet: criminală e nepăsarea lumii.
Oare  chiar  nu  observă  pericolele?  Limbile
flăcărilor  indică  furtuna  apropiată  a
spiritului,  dar  oamenii  nu vor  să înțeleagă
semnalul Nostru.

9. Tună evenimentele. Încerc să rețin
frâul nebuniei.

Dacă ați vedea toate crimele comise!
Dar  nu  vom  permite  panterei  să  sară.
Căutătorii  de  spirit  vor  primi  Mâna
Conducătoare. Căutătorii  de cunoștințe vor
primi Povață. Cei care sunt în suferință vor
primi  consolare.  Cei  care  au ridicat  sabia,
învinși vor fi. Zeflemitorii eliminați vor fi. Cei
care  au  pricinuit  rău,  învinși  vor  fi.  Astfel
Poruncesc. 

Uimitor este, cum se distruge lumea!
Distrugătorii  și cei distruși înlăturați  vor fi.
Cei  noi,  cei  noi  vin.  Din  locuri  curate  vor
apărea cei noi: nomadul și plugarul, orfanii



și hoinarii, călugărul și ocnașul, savantul și
cântărețul, într-un cuvânt – toți cei puternici
în spirit, e un fel de legiune cu a spiritului
înțelegere.   
   Dar trebuie de știut că printre oamenii
respinși există perle adevărate. Primiți-l pe
oricare, cine va veni la voi și va spune un
cuvânt  despre  spirit.  Chiar  și  în  ochii
înăspriți  ai  războinicului  luminează  uneori
gândul despre fapta eroică. Chiar și ocnașul
e apt să jertfească la strajă.
   Vreau să văd detașamentele voastre
‒ adevărate lăcașe pentru cei  puternici  în
spirit,  ținând  minte  că  Hristos  se  ruga
printre războinici, iar Buddha a dezvăluit un
mister războinicului. Așa scrieți.

XI

1.  Mă  bucur,  când  sunteți  plini  de
semnificația  viitorului.  Acum  e  un  timp
deosebit  de  important.  Prejudecățile  vechi
manifestă  un  munte  de  neînțelegere.
Întunecate sunt căile umane. Cu adevărat,
numai efortul Nostru poate schimba cursul
evenimentelor.  Deprinderile  sălbatice  au
umplut timpul liber al omenirii.   

Hristos a învățat despre compătimire,
dar  încălcată  este  legea  iubirii.  Gotama,



numit  Buddha,  se  ruga  pentru  curaj  și
energie,  dar  s-au  dedat  lenii  urmașii  Săi.
Confucius  învăța  despre  statalitatea
armonioasă  și  ordonată,  dar  s-au  dedat
corupției urmașii Săi.

E greu de spus care crimă e mai rea,
de  aceea  nu  e  voie  de  vorbit  despre
popoare,  se poate de vorbit  numai despre
personalități.  Lenea  e  îngrozitoare  și  se
poate  învecina  cu crima.  E  greu de văzut
consecințele  leneviei,  dar  ea  transformă
omul într-un animal. 

Voi  spune:  ea  e  unul  dintre
principalele  obstacole  în  cale.  Uneori
criminalul e mai mobil în planul spiritual.

De  asemenea,  coruperea  lipsește
omul  de  încrederea  Fraternității,  căci
trădarea  la  astfel  de  oameni  e  mare.  De
asemenea, lipsa de compătimire îl face pe
om nepotrivit pentru eroismul spiritual, căci
astfel de suflete sunt lipsite de curaj.
   2.  Desigur,  tot  Universul  constă  din
începuturi  diverse.  Prin  „început”
Subînțeleg o serie de elemente de bază.
   Elemente primare Numim elementele
ce  se  află  în  stare  liberă,  adică  acele
elemente  care  încă  n-au  intrat  într-o
combinație  reciprocă.  Una  din  principalele



trăsături  a  puterii  de creare e necesitatea
combinării. 
   Pentru  Noi  începutul  mondial  este
legea  de  bază  a  Cosmosului,  care  doar
parțial  poate fi cercetată. Desigur, e greu,
dar  posibilități  există.  Mulți  dintre  Noi
spiritual  au înțeles,  dar a exprima printr-o
formulă  comună  de  laborator  e  imposibil,
cât timp există cicluri necercetate.

Ca  un  cristal  multilateral  strălucește
Cosmosul.  Mintea  e  aptă  să  capteze  doar
una din strălucirile cristalului. Nu o tristețe,
dar  o  bucurie  este.  Desigur,  măcelarii  nu
pot transmite toată subtilitatea conceptelor.

3.  Și vor uita  de odihnă și vor începe
să delireze în prostia sa; puțină imaginație,
puțină  înțelegere,  puține  cunoștințe,  puțin
simț al măsurii, nu-i frumusețe, nu-i eroism
spiritual,  nu-i  dorința  de  a  renunța  la
deprinderile confortabile.

Fiți  gata  să  vedeți  și  figuri  comice.
Trebuie de avut abilitatea de a conduce –
trebuie, trebuie, trebuie.

Dacă ați  ști,  cât  de des  Noi  suntem
nevoiți  să  lăudăm  grămezile  de  nisip,
numindu-le  castele.  Desigur,  Noi  Ne
bucurăm, când constructorul e înflăcărat de
entuziasmul  laudelor  și  e  gata  să



construiască  grămezi  noi.  Țineți  minte
despre aceasta.
   4. Disciplina e începutul a tot. 

XII

1. Să vorbim despre Marele Învățător
Buddha. Oamenii nu înțeleg baza Învățăturii
Binecuvântatului. Baza este disciplina.

Spiritual  și  fizic călugărul  comunității
tindea să se mențină pe cale. Primii ani el
ducea o ascultare grea. Lui i se interzicea să
se omoare cu exercițiile  stâlpnicului,  dar i
se prescria să ducă lupta prin începutul unic
al  spiritului.  Astfel,  sever  învăța  Buddha
ucenicii.  Cu  adevărat,  numai  în  lupta
spirituală cunoșteau ei bucurie, de aceea se
vorbește despre spinii drumului.

Numai când voința eroului spiritual se
năștea asemenea leului  și frâul argintiu al
spiritului sclipea pe sentimentele ucenicului,
numai  atunci  Marele  Învățător
întredeschidea cortina și dădea o sarcină.

Apoi deja treptat ucenicul era inițiat în
tainele cunoașterii.
   2. Binecuvântatul a spus: „Adevărul e
unica  sursă  de  curaj”.  Adevărul  corect
înțeles e cel mai frumos și înțelept capitol în
cartea Cosmosului.



3. Deva Chan nu e o stare obligatorie.
Deva  Chan  e  asemenea  unui  rezervor  de
forțe, în el are loc reînnoirea spiritului.

Dar multe suflete au o mare rezervă
de forțe  și  nu au nevoie de el  ‒ așteaptă
termenul  pentru  o  nouă  manifestare.  De
aceea e important de pătruns în adevărata
învățătură despre skandha-e. 

Legea  termenelor  e  la  fel  de
importantă ca și legea karmei.

Legea  termenelor  conduce
combinarea skandha-elor.

Spiritul  poate  schimba  neajunsurile
corpului fizic; principalul e spiritul.

Memorie  monstruoasă  nu  există,
există doar posibilitatea de a invoca fapte și
imagini.

Astralul  încă  e  plin  de  posibilități
pământești,  dar  mai  departe  predomină
cunoașterea spiritului, conștiința însă există
numai  în  învelișul  pământesc.  În  astral  se
află încă restul conștiinței personale. 

Conștiința  însă  nu  e  cunoașterea
spiritului.  Conștiința  e  o  combinație  de
skandha-e.  Conștiința  e  cunoașterea
înglobată a spiritului. Cunoașterea spiritului
posedă claritatea viziunii, dar activ se poate
manifesta  doar  intrând  în  combinația  de



skandha-e  și  fertilizând  conștiința
combinației date.

Tot  timpul  Am  în  vedere  spiritele
supuse karmei și legii termenelor.  Evoluția
spiritelor libere e alta.

Să  ne  apropiem  de  întrebarea
influenței karmei asupra esenței spiritului în
alte sfere. Acest lucru e important de știut,
trebuie înțeleasă diferența dintre conștiință
și cunoașterea spiritului.
   4.  Voi  Spune: mare e diversitatea în
alte  lumi.  Numiți  un  om  și  Eu  vă  spun
despre  evoluția  lui,  dar  a  indica  o  lege
comună e aproape imposibil.
   Mândria  spiritului  e  o  treaptă  spre
fapta  eroică.  Dacă  toți  oamenii  ar  fi  regii
spiritului, n-ar fi nici jumătate de daună.

5.  Acum  despre  termene.  Legea
karmei și legea termenelor sunt asemenea
celor două fețe ale lui Ianus – una naște pe
cealaltă. 

Karma  poartă  rodul  faptelor  și
provoacă termenul manifestării.

Observați  ‒ karma personală,  karma
de  grup  și  karma  cosmică  trebuie  să  se
combine, și atunci termenul va fi adevărat.
Deseori  dezvoltarea  karmei  personale
atrage  după  sine  karma  de  grup.  Unele
spirite  sunt  controlate  în  întregime  de



karmă,  adică  cunoașterea  spiritului  este
minimă  –  atunci  karma  este  singura
posibilitate de evoluție.
   6. Cei noi, noi, noi – nu e loc pentru
cei vechi în construcția nouă. La ce bun să
ne  adresăm  celor  vechi,  când  deja
fulgurațiile  Lumii  Noi  luminează  orizontul?
Când drumețul mână calul pentru a atinge
scopul, chiar și Noi privim cu atenție orele
evoluției  și,  punând  urechea  la  nisipurile
deșertului, auzim voci îndepărtate: vorbesc
despre o epocă nemaipomenită.

7.  Nimic  nu  este  permanent  în
Cosmos, chiar și  un obiect simplu în două
momente ulterioare se manifestă diferit.

PARTEA A TREIA
I

   1. Desigur,  propria  barcă,  chiar  și
găurită, e mai bună decât corabia străină.
Noi  prețuim  navigarea  doar  în  propria
barcă.

2.  Desigur,  viața  e  frumoasă,  dar
înainte se judeca prin instinctele animalice,
de  aceea  nu  se  putea  indica  asupra
frumuseții vieții.

Egiptul era de o cultură înaltă, dar nu
se  poate  spune  că  actuala  cultură  e  mai



prejoasă. Cultura era concentrată la nordul
Indiei,  numai  unii  oameni  posedau
cunoștințe.  Castele  încurcau  culturii  –  o
stagnare  stupidă  și  miasmatică.  Anume
Marele  Învățător  Buddha  dorea  să
izgonească  această  nesăbuință  de  castă.
Plină  de  bucurie  a  fost  Învățătura
Stăpânitorului.  
   3. Adevărat, Marele Învățător Buddha
putea  să  Se  manifeste.  El  apărea  în  fața
multora, dar El dorea să facă Învățătura Sa
sursă  unică  și  de  aceea  a  distrus
manifestările personale.
   Închinări  nu existau în  Învățătura lui
Buddha – existau cunoștințe și faptă eroică
personală. Anume aceasta a fost trăsătura
caracteristică  pentru  Învățătura
Stăpânitorului.  Anume  de  aceea  simbolul
Său  era  leul.  Noi  adesea  Îl  numim  pe
Stăpânitor „Regele Gândului”!
   Corect  ați  înțeles  despre  irealitatea
lumii înconjurătoare. Când vă Spuneam – să
mergeți  pe  calea  superioară  în  viață  –
atunci  Repetam  Cuvintele  Stăpânitorului.
Precum  vedeți,  Stăpânitorul  recunoștea
realitatea lumii înconjurătoare pentru ciclul
prezent și învăța despre datorie ucenicii Săi.



4. Închideți strâns vizierele. La hotarul
evenimentelor e tăcere. În ajunul luptei în
liniște pregătiți armele.

Dacă  înainte  treceam  orașele  prin
strigătele oamenilor,  acum însă vom trece
în tăcere în zori.

Dacă înainte răsunau salutările, acum
însă – eroismul spiritual. 

Ne  este  strâmt  de  la  venerarea
umană. 

Blaga  și  severitatea  sunt  un  singur
concept. Înainte Noi trimiteam ramura păcii.
Înainte  simbolul  Nostru  era  porumbelul,
acum însă – Cupa faptei eroice.

Da, fiecare veac are simbolul său.
   5.  Epoca  negustoriei  personale  a
trecut. Nu vor mai exista prădători mici. Mai
bine e de gândit la folosul poporului.
   Nu-mi  place  să  vorbesc  despre
distincții pentru muncă, dar recompensa nu
va întârzia. Vorbesc despre bucuria muncii.
Orânduirea cooperatistă e unica salvare.

6.  Apreciați  vastitatea  gândului.  Vă
învăț să apreciați giganții voinței.

Lângă voi am să leg un Nod Sacru –
invizibil.

Ordinul  Nostru – să primiți  pe umeri
mărturia  Venirii  Mele.  Ridicați  scutul  greu
pentru  voința  fermă  a  conștiinței  voastre.



Vom spune:  „Stăpânitorule,  voi  ajuta  Țării
Tale,  spiritul  meu  e  îmbrăcat  în  zalele
curajului. Luminos arde pe scut steaua Ta.
Voi primi în scut toate săgețile vrăjmașilor
Tăi. Vreau să Te ajut”.
   7.  Vreau  să  povestesc  despre  doi
comandanți  ai  lui  Akbar.  Unul  primea
indicații  foarte vaste, altul – doar cele mai
fragmentare.
   În cele din urmă, al doilea s-a adresat
lui  Akbar,  spunând:  „De  ce  n-am  meritat
indicații  vaste,  dacă  atâtea  victorii  am
adus?” Akbar răspundea: „Iscusința ta de a
înțelege a reținut fluxul de cuvinte. Fie ca
orice clipă, de tine păstrată, marcată să fie
cu cea mai bună perlă”. De aceea mare e
bucuria  celor  care  pot  înțelege,  păstrând
băutura Izvorului. 
   Se  poate  de  comparat  esența
Învățăturii  cu  cerința  unor  momente  ale
luptei.  Nu  voi  Ascunde  că  după  succes
mereu se strecoară înștiințarea tenebră și
trebuie de dat timp proiectilelor să treacă.
Mai ales când cetatea e marcată pe harta
dușmanului. Dar când proiectilele vor săpa
pământul  în  jur,  el  va  fi  mai  util  pentru
fundamentele viitoare.



   Astfel, cel care are răbdare va putea
pune temeliile viitoare. Când stăm în liniște,
se întărește legătura.
   Manifestarea  creșterii  noi  indică  o
nouă  treaptă  și  Noi  deja  cunoaștem
dușmanii  rafinați.  Însă  după  Noi  au  fost
chemate puteri noi și de aceea de drumurile
vechi n-avem nevoie.

8. Principala greșeală e că întrebările
și cerințele vieții nu sunt formulate, printre
altele  în  fiecare  minut  Pot  întreba  și  ce-i
ratat nu se repetă. S-a spus: „Nu știți  nici
ziua, nici ceasul”. 

Rog să ascuțiți  gândul  ca o sabie. A
învăța se poate fără sfârșit.

Când Rog: „Ajutați la construirea Țării
Mele” – nu la schelete mă Adresez, dar la
spiritele  vii,  creative.  Fiecăruia  i  se
stabilește  propriul  sacrificiu.  Simbolul
ochilor deschiși e atât de important.
   9.  Ajutați  să  construim  Țara  Mea.
Tremurul  lumii  vechi  nu  vor  să  vadă.  Nu
severitatea,  ci  grija  de  Planul  preafrumos
Mă impune să repet. Și de ce din Amrita să
faci o sorbitură de linte?
   La fiecare oră repetați-vă: „Nimic nu
va reține graba mea spre Învățător.  Am o
mie de ochi și puterea mea crește doar în
mobilitate”.



   Manifestarea  mobilității  și
ingeniozității sunt inseparabile.

10.  Deja  cunoașteți  despre  cercul
vrăjit,  cunoașteți  despre  semnificația  sa
științifică.  Planul  are  acea  trăsătură
specifică,  încât  e  hotărâtă  înlăturarea
acestei  apărări  a  cercului,  căci  ea  e  un
obstacol cosmic.

Un fel de timiditate a încins omenirea
cu diverse cercuri artificiale. Acum e timpul
de  lăsat  formulele  condiționate.  E  timpul
doar  cu  spiritul  trezit  de  întâlnit
manifestarea  Cerului  și  Pământului.  E
timpul  cu  ochii  deschiși  de  spus  creațiilor
stihiale: „Nu am frică de voi! Căci nu puteți
bloca calea indicată mie!”

E  timpul  de  a  spune Luminii:  „Vin  –
ajutorul  tău  și  voi  întinde  însuși  Soarelui
mâna mea. Și atât timp cât firul argintiu e
întreg, înseși stelele vor fi armura mea”.

Astfel,  o  cale  simplă  e  poruncită
omului. Și în cele din urmă idolii simbolurilor
vor fi șterse de raza Luminii. Și nu Zei, dar
Conlucrători  Nouă permis  ne  va fi  să  fim.
Acesta e preceptul simplității. 

II



   1. Nu  vă  fie  frică  să  examinați  de
aproape  armura  fratelui  vostru.  Doar
alegând  cu  o  mână  grijulie  toate  inelele
cămășii  de  zale,  puteți  recunoaște  care
parte  a  fratelui  e  mai  puțin  protejată.
Armura, strălucind din afară, nu va rezista
chiar și împotriva unei săgeți ușoare.
   De  aceea,  dacă  veți  atinge  un  inel
slab,  puteți  spune:  „Frate,  în  Numele
Învățătorului,  verifică  cămașa  de  zale  și
termină  călirea,  altminteri  e  mai  bine  de
luptat fără armură”. 
   Astfel să examinați armele înainte de
fiecare  luptă.  Crudă  e  soarta  celui  ce  a
păstrat doar mânerul de la armă. 
   Îndeosebi Ne bucurăm, când măreția
Planului  e  învăluită  în  simplitate.  Rețineți:
simplitatea  are  putere  de  atracție.  Acest
magnet corespunde casei noi.
   Gândirea  încornorată  nu  permite
păsărilor  să  cânte,  dar  campania  Mea  de
luptă e doar cu cântec.

2.  Vor întreba: „Cum e cerul vostru?”
Spuneți: „Cerul muncii și luptei”. Din muncă
se  naște  invincibilitatea,  din  luptă  −
frumusețea.

Da,  deja  azi  am  Spus:  Însumi  vin!
Anume săgețile Mele zboară în Țara Mea și
mugurii pestriți așteaptă grădinarii.



Pe pereți − semnele Mele și în șoaptă
–  suflul  Meu.  Fie  ca  arbuștii  năvalnic  să
crească  –  e  mai  ușor  de  dat  la  o  parte,
decât de plantat. De nimic să nu vă temeți,
florile  Noastre  sunt  variate,  dar  cu  vocea
Stăpânitorilor le veți aduce în ordine.

Observați  cum  înverzește  câmpul
Nostru.  Mugurii  necesari  sunt  verzi,  cei
uscați  cad  și  se  înnegresc.  Se  poate  deja
schița  harta  noii  lupte.  Veți  adăuga
domeniile  de  luptă  ale  spiritului  și  veți
înnegri munții fostei mândrii. 

Așa cum am Spus ‒ mai bine cu cei
zdrențuroși, decât cu cei ipocriți. Obișnuiți-
vă să vedeți focul spiritului în ochi.

Fracul e lipsit de steaua luptei ce pe
caftane strălucește. 

Fie ca azi să reținem ‒ cerul muncii și
al luptei.
   3. Alături de comensurabilitate trebuie
de  înțeles  necesitatea.  Astfel,  ultima
încercare  va  fi  proba  necesității  ‒  altfel
vorbind, oricare supus încercării trebuie să
spună ce consideră cel mai necesar. După
calitatea răspunsului imediat va fi măsurată
conștiința lui. 

4.  Gradul utilității  se poate schimba.
Căci  nivelele  utilității  se  echivalează  cu
numărul de frunze pe un copac. 



Dacă  dorim  neamânarea  Venirii,
atunci  neamânat  trebuie  de  curățat  căile.
Trebuie să ne deprindem și ziua, și noaptea
să îndeplinim Ordinele și să fim pătrunși de
Ustavuri. 

Nu Iubesc tot felul de ipocrizie. Fie ca
Raza  să  lumineze  eroismul.  Încotro  voi
Trimite  raza,  dacă  în  loc  de  scut  e  o
țesătură  umedă?  Principalul  ‒  a  mâinii
promptitudine și tărie în lovitură. 

Precum Eu vă trimit fiecare scut, la fel
și voi folosiți-vă de fiecare moment. Căci nu
pentru plată, nu din frică mergeți,  dar din
conștientizarea Frumuseții Cosmice.

5.  Voi  spune  de  la  ce  a  început
diferența între Buddha și Devadatta.

Devadatta a întrebat: „Cu ce să încep
fiecare acțiune?” Binecuvântatul răspundea:
„Cu cel mai necesar, căci fiecare clipă are
necesitatea sa și asta se numește justețea
acțiunii”.
   Devadatta  insista:  „Cum  apare
evidența  necesității?”  Binecuvântatul
răspundea: „Firul necesității trece prin toate
lumile,  dar cel care n-a înțeles va rămâne
într-o strâmtoare periculoasă și neprotejată
de  pietre”.  Astfel  nu  putea  Devadatta  să
distingă hotarul necesității și acest întuneric
i-a închis calea. 



   De  aceea  calul  semeț  chiar  și  cu
capătul  copitei  simte  pe  care  piatră  să
pășească  mai  înainte.  Astfel  se  intuiește
ordinea  mobilității,  comensurabilității  și
necesității.
   Multe înregistrări  istorice ale Noastre
sunt  considerate inscripții  ale  legislatorilor
străvechi.
   Adesea chiar și Numele lui Hristos sau
al lui Buddha îngreunează ușurința primirii,
dar  scrierile  pe  o  piatră  necunoscută  mai
ușor atrag atenția sinceră.
   E nevoie oare de explicat că cea mai
bună consecință e atunci  când se aprinde
scânteia spiritului. De aceea să știți, când e
mai bine de amintit Numele sau e mai util
de dat esența Legământului.  Luați aminte,
când veți fi pe căi diferite. 

6. Iată Noi vom trimite șapte slujitori
la piață să aducă struguri. Ce Văd? Primul a
pierdut banii dați. Al doilea i-a schimbat pe
vin  îmbătător.  Al  treilea  i-a  ascuns.  Al
patrulea  n-a  recunoscut  strugurii  verzi.  Al
cincilea,  testând  coacerea,  a  zdrobit
întreaga  ramură.  Al  șaselea  a  selectat  cu
pricepere, dar a împins și a împrăștiat din
neatenție.  Al  șaptelea  a  adus  o  ramură
coaptă  și  a  găsit  frunze  ca  s-o
împodobească.



Astfel,  șapte  au trecut  pe  un  singur
drum și în același timp.

Statutul  Lumii  Noi  îndepliniți.  Vom
aduce și spiritul, și corpul, căci n-a existat
faptă eroică mai frumoasă.

Consider,  trecem prin  cel  mai  dificil
timp. Reflexele evenimentelor se înghesuie
la poartă.

Știți cum se avântă corabia pe val. De
aceea adevărat este: nu auzul, dar spiritul
hrănit trebuie.

7. Despre instalarea magneților.
   Magnetul  forjează  proiecția  evoluției
planetei.  Magnetul  are  caracter
incontestabil.  Magnetul  afirmă  calea
umană. Magnetul poate fi de câteva tipuri:
sau  corpul  nedivizat  al  planetei
conducătoare; sau o parte a corpului, legată
cu celelalte părți; sau un obiect străin, ce a
primit legătură cu magnetul prin atingere. 
   Magnetul  sau  rămâne  invizibil,
atrăgând  cursul  evenimentelor;  sau
servește  drept  centru  pentru  acțiune
conștientă; sau îl luminează pe cel care l-a
găsit.
   Se poate de văzut în istoria omenirii
cum  rețeaua  de  magneți,  asemenea
focurilor călăuzitoare, se aprindea.



   Cum  lucrează  magnetul?  Acesta
transpune ideile  spațiului  în  acțiune.  Mulți
magneți stau sub temelia orașelor. Mulți au
fost găsiți.
   Simbolul diamantelor în meteor, trimis
din  spațiu,  trebuie,  Repet,  să  fie  înțeles
științific.
   Trebuie  de  adunat  toate  minutele
dimineții  și  serii.  Viața omului  obișnuit  s-a
terminat,  au  început  zorii  faptei  eroice.
Soarta  e  gata  să  răspundă  pentru  toate
greutățile, dar acceptați.
   Raza poate lumina prin fereastră.

8.  Proprietatea  de  a  fi  invizibil  de
multe ori e salvatoare. Proprietatea de a fi
tăcut adesea e salvatoare. Proprietatea de a
fi păzitorul tainelor e onorabilă. Proprietatea
de  a  fi  demn  de  încredere  e  onorabilă.
Puterea  stării  de  rugăciune  este  creștere
spirituală.
   9.  Consider,  toate  semnalele  trebuie
aprinse,  semnele  ușor  trebuie  de  înțeles.
Fiecăruia din cei chemați voi Da semne, dar
trebuie primite.  Pot spune cum uneori  era
necesar de recurs excesiv la semne. Dar nu
întotdeauna ele pot fi folosite.    
   Îmi  amintesc.  O  dată  s-a  reușit
salvarea unui om din incendiu, însă acesta



nu asculta semnele și de aceea totuși și-a
frânt piciorul.
   Altă dată, salvând de la o semnătură
distrugătoare,  era  necesar,  în  afara
influenței  spirituale,  de  recurs  la  o
asemenea  forță  musculară,  încât  mâna
pentru  mult  timp a amorțit.  Salvând de o
fiară  periculoasă,  a  fost  necesar  de  a
împinge de pe cărare. Astfel, nu trebuie de
forțat acțiuni excepționale și trebuie sensibil
de ascultat adierile salvatoare.

10. E  necesar  de  dat  o  înălțare
spirituală.  La  Noi  Învățătorul  e  onorat  în
acțiune. La Noi cu vis minunat se trăiește.
La  Noi  drumul  e  așternut  cu  potcoavele
eroismului  spiritual.  La  Noi  deasupra
corturilor lucesc razele curajului. La Noi e o
bucurie să fii atins de flacăra Adevărului. La
Noi calea e triplată și extinsă.  

Oare  nu-i  o  fericire  să  te  avânți
împotriva  materiei  lipsite  de  viață  și  cu
lancea  spiritului  să  aprinzi  scânteile
spiritului creator? 

Învățătorul,  Învățătorul,  Învățătorul
vine cu săgeata Ordinului.

Niciodată  n-aș  Accepta  suprafața
liniștită a apei,  dar voi Primi tot tunetul și
scripturile  Mele  cu  fulgere  vor  transforma
bolta Universului.



Voi  Trimite porumbelul  mesager,  dar
voi Coborî ca un Vultur!

Astfel  fiecare  luptător  al  Meu  să
pregătească armura! 

11.  Deja  cunoașteți  despre  cei  doi
comandanți  ai  lui  Akbar,  să  adăugăm  și
despre al treilea. El a întrebat: „De ce târziu
sau  prea  devreme se  condamnă  la  fel?”
Akbar a spus: „Prietene al meu, nu există
mărimi  identice.  De  aceea  dacă
prematuritatea  conține  în  sine
ingeniozitate,  atunci  prețul  ei  e  mai  bun,
căci întârzierea e legată doar cu moartea.
Prematuritatea e condamnabilă, întârzierea
e deja condamnată”. 

12.  Ordinul  Meu  ‒  de  a  înțelege
semnificația a ceea ce se întâmplă. Precum
Eu astăzi am promis să dau Ordin, la fel și
voi fiți gata de acțiune.  

De voi vedea că-i de mers pe cămile –
mergeți!

De voi vedea că-i de zburat – zburați! 
De  voi  vedea  că-i  de  navigat  –

navigați! 
De  voi  vedea  că-i  de  adâncit  într-o

vizuină − adânciți-vă!
De voi vedea că-i de apărut la miezul

nopții − apăreți!



De voi  vedea că-i  de  reușit  până  la
răsărit – reușiți!

De  voi  vedea  că-i  de  acoperit  ce-i
Sfânt cu scut – acoperiți!

De voi vedea că nu-i de adormit − nu
adormiți!

De voi vedea că trebuie să Mă credeți
– să credeți!

Și mantram-ul vostru va fi: „Voi ajuta
la  construirea  Țării  Tale  în  Numele  Maicii
Lumii și Tatălui Meu!”

Vom  amplifica  puterea  noastră  cu
focul  disponibilității  și  vom  merge  pe
nisipuri  de  aur,  căci  mergem  spre
Stăpânitori. 

13.  E  mai  bine  să  povestiți  despre
dorința  Mea de a-i  vedea pe toți  la  lucru.
Trebuie  de  tensionat  aura,  ea  nu  poate
crește altfel. 
   Trebuie clar de înțeles, în ce măsură
razele cerești sunt inutile, dacă de la centrii
nervoși nu sunt întâmpinate cu emanații.
   Am spus deja despre amorțirea limbii
și  despre  brațele  rupte  –  iată  consecința
acțiunii cerești fără răspuns pământesc.

14.  Vreau  să  văd  cooperare  nu  în
scrisori  și  nu  în  asigurări,  dar  în  acțiune.
Corect  e  să  nu  vorbești  despre  dragoste,
dar s-o arăți  în acțiune. Corect e să omiți



asigurarea în devotament – el se manifestă
în acțiune. Corect e să nu spui cuvinte de
prisos  –  ele  sunt  necesare  în  acțiune.
Regretabil  e,  dacă  în  timpul  atacului
luptătorii  vor  rupe  lanțul  și  vor  începe  să
convingă  conducătorul  de  a  lor  dragoste.
Adevărat,  trece  timpul  atacului  și  fiecare
piatră  trebuie  să  fie  luată  cu  o  mișcare
reușită. Lansați săgeți cu pricepere. 

La început am spus despre inutilitatea
razelor în cazul necorespunderii emanațiilor.
Oboseala  și  iritația  pot  lipsi  de  mesajul
necesar. Trebuie să fii apt să ajungi la Noi,
fiind mai presus de senzații. 
   15. Iată de la configurațiile cosmice să
ne  întoarcem  la  ducerea  pietrelor  și  pe
fiecare să conturăm simbolul crucii. 
   Amintesc cum Buddha alegea ucenicii
pentru fapta eroică în spirit. Printre ocupații,
când  istovirea  deja  stăpânea  ucenicii,
Buddha  propunea  cea  mai  neașteptată
întrebare și aștepta cel mai rapid răspuns.
Sau,  punând  cel  mai  simplu  obiect,
propunea să fie descris prin nu mai mult de
trei cuvinte sau nu mai puțin de o sută de
pagini. Sau, punând ucenicul în fața unei uși
încuiate,  întreba:  „Cu ce  o  vei  deschide?”
Sau  trimitea  muzicienii  sub  fereastră  și  îi
obliga  să  cânte  imnuri  cu  conținuturi



complet  opuse.  Sau,  observând  o  muscă
sâcâitoare,  propunea  ucenicului  să  repete
cuvintele  pe  neașteptate  spuse.  Sau,
trecând  prin  fața  ucenicilor,  întreba:  „De
câte  ori  am trecut?”  Sau,  observând frică
față  de  animale  sau  față  de  fenomenele
naturii, punea condiția de a o învinge.
    Astfel  „Leul  puternic”  călea  sabia
spiritului. 

Rețineți și aplicați!
16.  Se  poate  manifesta  al  Noii  Zări

Ushas.  Deja  puterea  Luminii  arde
întunericul. M∴ ‒ Spirit neclintit. Spiritul Meu
cunoaște,  cum  puterea  se  forjează.  Vă
propun  să  nu  vă  rugați  Mie,  dar  să  Mă
chemați.  Și  Mâna  Mea  nu  va  zăbovi  să
apară în timpul luptei. 

Cum  Noi  am  trecut  pustiurile?  Cum
Noi  am  reușit  să  ocolim  săgețile  negre?
Cum Noi am putut încăleca caii nedresați?
Cum Noi am putut dormi cu trădătorul sub
același cort? Cum Noi am putut intensifica
destinul Nostru înaintea focului stipei? Cum
Noi  am putut  trece pietrele  fluxului?  Cum
Noi  am putut găsi  calea în negura nopții?
Cum  Noi  am  putut  înțelege  dorințele
neclare?  Cum  Noi  am  putut  cunoaște
cărarea vieții? – Cu adevărat, prin vigilența
spiritului. 



În fiecare minut suntem gata să dăm
pâinea vieții celui care alege aceeași cărare
a  vigilenței  spiritului.  Raza  Mea  poate
lumina acțiunile spiritului.

De Raza Mea ascultă ființele care s-au
învăluit  în  purpura  ocrotitoare  a  curajului.
Acolo, unde-i al fricii mucegai prăfuit, acolo
sabia Razei se transformă în bici. 

17. Știți, cât de greu poate fi să ajungi
la inimile oamenilor. Spiritul nu străbate și
învelișul  se îngroașă. Cum oare de salutat
pe cei care asemenea vulturului privesc în
jur  și  pentru  care  negura  viitorului  e
asemenea unei oglinzi luminoase? 

Deși  evenimentele  luptei  sunt  mari,
un lucru însă Pot promite celor devotați: în
fiecare situație vom Proteja demnitatea lor.
Acei curenți ostili vom Transforma în folos. 
   Ordinul dat luptașilor Mei nu se repetă
de  două  ori.  E  mai  bine  să  construim
drumurile Noastre, marcând posibilitățile.
   Să  nu  ne  temem,  dacă  aceste
posibilități,  la  prima  vedere,  sunt  prea
împrăștiate.  Iarba  fragedă  nu  crește
deodată,  dar  fericirea  e  în  faptul  că  Văd
capuri tinere, demne să primească strunele
slăbite.
   Voi  trebuie  să  vă  bizuiți  pe  cei
necunoscuți și cei Nevăzuți.



18. Când oamenii pleacă, ei simt dual:
sau  că  ei  mult  au  trăit  în  acest  loc,
înseamnă  că  aura  lor  parcă  a  crescut  în
obiecte; sau oamenii simt, cum s-a terminat
totul în jurul lor, înseamnă că aura vibrează
în aspirație.   

Este  foarte  important  de  distins
aceste două tipuri de oameni. Adesea după
indiciul exterior se poate judeca despre cea
mai importantă divizare.

Cine  sunt  oamenii  Mei?  Cei  care  nu
simt locul casei lor. Cei care nu-și țin minte
valoarea obiectelor. Cine iubește să meargă
spre  înălțimi.  Cine  iubește  cântecul
păsărilor.  Cine  prețuiește  aerul  orei  de
dimineață. Cine acțiunea onorează mai mult
decât  timpul.  Cine  florile  înțelege.  Cine
manifestă  neînfricare,  fără  să  observe
aceasta.  Cine  bârfele  nu  iubește.  Cine
apreciază manifestarea bucuriei frumuseții.
Cine  înțelege  viața  dincolo  de  hotarele
vizibilității.  Cine  simte,  când  o  parte  din
Amrita poate fi luată. Cine se grăbește să
îndeplinească profeția.  Acei  oameni ai Mei
pot acea Putere a Mea să o folosească.

Ca Rege în Țara Vijeliilor le pot trimite
o picătură de rouă din arborele Elgario, ce
deschide viața viitorului. 



19. Voi spune cum Tamerlan a obținut
una din cele mai mari  victorii.  El  a aprins
stepa în spatele armatei sale și a dat o mie
de cai prizonierilor pentru a se salva. Ei, în
groază, și-au luat avânt spre adversar și au
semănat  frică.  După  ei  veneau,  năvălind,
hoardele  și  mai  repede  decât  flacăra  au
zdrobit inamicul, fără a vedea altă ieșire.
   Conducătorul  nechibzuit  aprinde
pojarul  în  spatele  dușmanului,  dar  cel
înțelept aprinde focul în spatele luptătorilor
săi.
   Astfel  era  și  când  mergeau  primii
călători ai Asiei. Ei, în urma lor, distrugeau
podurile și trecerile, pentru a nu le veni în
minte retragerea.
   Există o ghicitoare orientală: „Spune,
ce  iubește  să  fie  îngropat?”  Răspuns:
„Sămânța”. 
   Anume  sămânța  planului  trebuie  să
stea sub pământ, dar când ea va începe să
trăiască, ea crește doar în sus.
   Învățătorul  vede  posibilitățile  noi  și
pojarul  stepei  gonește  călăreții  într-o
direcție. 

20.  Între  margaretele  prăfuite  se
înalță  crinul  de  o  Purpură  Cerească.  Mai
bine  e  să  trăiești  lângă Floarea  Cerească,



căci  florile  pământești  sunt unica legătură
vie a Pământului cu Cerul.
   În  crearea  polenului  floral  parcă  se
depun  cristale  de  prană.  Fără  glumă  se
poate spune că în flori se depune Cerul pe
Pământ. Dacă ar fi lipsit Pământul de flori,
atunci ar dispărea jumătate din viabilitate.
De asemenea e importantă zăpada și munții
înzăpeziți stau ca farurile de salvare. 

III

1. Când  mărimea  crește,  atunci
podelele și tavanele trosnesc. E foarte dificil
pentru oameni să înțeleagă diferența dintre
„poate”  sau  „va  fi”.  Li  se  pare  că  dacă
poate  fi,  atunci  va  fi.  Dar  oare  unde-i
eroismul spiritual și dorința de a trece toate
zidurile? 

2. Să ne imaginăm Pământul, plin de
stații  fără  fir.  Însă  doar  puține  vor  fi  de
tensiune  înaltă.  Doar  ele  vor  direcționa
viața planetei. Exact la fel există spirite de
tensiune  înaltă,  care  și-au  adunat
acumulatoarele  în  aparițiile  anterioare.
Trăsătura  distinctivă  a  lor  va  fi  conștiința
fermă a insolubilității „Eu-ului” lor interior –
de  unde  se  naște  conceptul  de  libertate
supremă. Și la stația de tensiune înaltă se



alătură  o  rețea  de  stații  mici  ce  primesc
undele  ei  permanente.  Astfel  spiritul  de
tensiune înaltă alimentează ce-i în jur și se
aseamănă cu un turn solitar, ce domnește
peste spațiu. De aceea oamenii sunt atrași
către  acești  magneți  de  mici  copii,  chiar
împovărându-i.  
   Fapta  eroică  nu-i  renunțare,  dar
înglobare și mișcare.
   Astfel,  când  Spuneam –  „cel  care  a
renunțat”,  trebuie de înțeles – „cel  care a
înglobat”.  E  imposibil  de  imaginat  esența
renunțării,  căci  alături  își  face  cuibul
interzicerea,  dar  faptul  înglobării  arată  o
înțelegere conștientă. 
   Cum însă Stăpâna a renunțat la lumi?
Căci Ea a cuprins măreția făuririi viitorului și
atunci  nimic  nu  poate  opri  creșterea
spiritului.
   Devotamentul e calitatea spiritului de
tensiune  înaltă  și  manifestarea  înglobării
face din adevărata faptă eroică un dar plin
de bucurie.  Astfel  se poate dezvolta fapta
eroică, căci darul luminos aduce următorul
după sine. 
   Corect îi reprezentau pe eroii spiritului
navigând,  astfel  valul  energiei  mondiale  îi
duce pe cei care au intrat în cursul ei.



   Iarăși trebuie de ținut minte diferența
dintre amenințare și grijă.
   Când Eu am avertizat un călăreț vestit
să  învețe  să  sară  din  mers  de  pe  cal,  el
considera  acest  lucru  contrar  obiceiurilor
țării sale de stepă. Dar când calul turbat l-a
dus  la  prăpastia  malului,  a  fost  nevoit  să
sară neîndematic și să rămână șchiop. 
   Dar  e  ușor  de  alăturat  prin
devotament  la  valul  mondial.  Doar  spre
bucurie Tindem.

3.  Avântați-vă  în  viitor,  ocolind
funinginea prezentului.

4. Fiți apți – trebuie nu de distrus, dar
de adunat cea mai bună răbdare.
   E teribil să vezi, cât de mic e numărul
celor care vor merge după chemare, ocolind
pretextele  și  tânguirile.  Se  poate  da
oamenilor  ce-i  mai  de  preț,  dar  la  ora
chemării ei vor uita tot ce deja au primit.
   Cum oare se poate de gândit la Noua
Lume,  când  cea  veche  nu-i  conștientizată
de ei!  Ariciul  are multe ace, dar cu ele el
rege nu va deveni. 
   Al  Nostru ajutor  indicat poate înflori,
când e primit de cei cărora le este trimis. La
Noi e bucurie, când Mâna nu-i respinsă. 

5.  Nu trăiți  pe venitul din bani. Acest
venit nu e curat.



Cea  mai  bună  circulație  a  bunurilor
este  prin  schimbul  obiectelor  sau,  în  caz
extrem, e  posibil  de permis  prin  schimbul
pe bani, circulând fără intermediere. 

Nu  fiți  nemulțumiți,  decât  de  sine
însuși. Nu dați altora să facă ceea ce puteți
face  singuri  –  astfel  veți  distruge  sclavia
slujitorilor. Nu  repetați de două ori ce puteți
spune  o  singură  dată.  Nu  mergeți  pe  o
singură cale, căci până și piatra pragului se
uzează. Nu înotați, unde trebuie de zburat.
Nu vă întoarceți, unde trebuie de grăbit. Nu
vă rupeți  gura cu vorbă rea, unde trebuie
de  trecut  în  tăcere.  Nu  cu  raze  să  vă
acoperiți, dar cu oțelul eroismului spiritual.
Nu  de  șa  e  nevoie,  unde  aripi  cresc.  Nu
pumnul,  dar  ciocanul  ținta  bate.  Nu arcul,
dar săgeata va ajunge la țintă. Nu „prin al
meu Dumnezeu”,  dar „prin  al  tău”.  Nu cu
linie îngrădiți-vă, dar cu focul gândului. 
   6. Gândiți-vă că nimic nu vă aparține,
cu  atât  mai  ușor  nu  veți  strica  lucrurile.
Gândiți-vă,  cum  mai  bine  să  umpleți  cu
frumusețe fiecare loc, cu atât mai sigur vă
veți păzi de gunoi. Gândiți-vă, în ce măsură
fiecare  lucru  nou  trebuie  să  fie  mai  bun
decât  cel  vechi,  astfel  veți  durifica  scara
ascensiunii.  Gândiți-vă,  cât  de minunată e
ziua de mâine, astfel o să vă obișnuiți a vă



îndrepta înainte. Gândiți-vă, cât de crudă e
starea  animalelor,  astfel  veți  începe  să
compătimiți  inferiorul.  Gândiți-vă,  cât  de
mic  e  Pământul,  astfel  veți  îmbunătăți
înțelegerea  corelațiilor.  Gândiți-vă,  cât  de
roșu  e  Soarele,  ascunzându-se  după sfera
Pământului,  astfel  vă  veți  abține  de  la
iritare.  Gândiți-vă,  cât  de  albi  sunt
porumbeii în lumina razei, astfel veți întări
speranța.  Gândiți-vă,  cât  de  albastru  e
cerul,  astfel  vă  veți  apropia  de  veșnicie.
Gândiți-vă, cât de negru e întunericul, astfel
vă veți abține de la frigul retragerii. Gândiți-
vă  curajos  la  Chipurile  Superioare,  astfel
veți trasa linia unirii. Gândiți-vă, ce fericire e
să mergi pe scoarța planetei, saturând-o cu
conștiința spiritului. Gândiți-vă, ce fericire e
să  treci  pe  sub  razele  constelațiilor,  fiind
centrul razelor de zeci de mii de ani.
   Gândiți-vă  la  Mâna  Noastră
Conducătoare mereu și vigilent,  astfel veți
întinde firul vieții.

7.  Când  cineva  închide  drumul,
ferește-te în tăcere, dacă știi calea ta. Când
trebuie  de  găsit  un  loc  pentru  înnoptat,
pregătește  o  veste  bună  pentru  stăpân.
Când  va  veni  ceasul  plecării,  găsește
salutare pentru cei care au rămas, dacă e
largă calea ta. Când înflorește arborele de



lângă  drum,  nu-l  rupe,  poate  că  va  da
bucurie trecătorului de mai apoi. Când auzi
chemarea  salutării,  n-o  presura  cu  sare.
Când  auzi  o  pasăre  cântând,  nu  scutura
copacul.  Când  vezi  copiii  venind,  spune:
„Noi  vă  așteptam”.  Când  te  grăbești  la
prânz, pășește pe pietre uscate. Când vrei
să  te  odihnești,  consolidează  poziția
gândului.  Când  primești  ceva  plăcut,  nu
înscrie  în  agenda  ta.  Când  te  gândești  la
supărare,  privește  în  jur,  unde-i  gunoi  pe
podea.   

8.  „Mai  bine  e  să  primești  mesajul
necesar,  decât  să te  ascunzi  de mesager.
Mai bine e să nu vopsești în culori vii porțile
pe  un  drum  prăfuit.  Mai  bine  e  să  dai
drumul calului în grădină, decât să-l lași pe
pietre. Mai bine e să ierți subofițerul, decât
să te judeci cu magistratul.  Mai bine e să
cedezi  morcovul,  decât să pierzi  mazărea.
Mai bine e să adormi pe scândură, decât pe
mușuroi. Mai bine e să obții mustrări utile,
decât  să  zâmbești  satisfăcut  vorbelor
siropoase.  Mai  bine  e  să  prietenești  cu
măgarul, decât să asculți vulpea. Mai bine e
să chemi medicul, decât să scurgi sângele
demonului.  Mai  bine  e  să  te  sperii  de
chinurile trecutului, decât să te îndoiești de
viitor. Mai bine e să judeci dimineața și să



ierți seara. Mai bine e să cugeți ziua și să
zbori noaptea.” Așa e spus în cartea „Perla
visurilor”, scrisă în China. 

9. Învățătura  noilor  posibilități  ale
vieții  atrage  rațiuni  practice.  Și  când
manifestarea  va  fi  posibilă,  ea  va  fi
acceptată precum fotografia la distanță.  E
plăcut de conștientizat,  cum două lumi se
vor uni în fața ochilor omenirii. Condiția de
puritate  spirituală  va  fi  cunoscută  ca
înțelegerea materială a vieții. Și din nou, ca
și  în  cele  mai  vechi  timpuri  ale  preoțimii,
dar în aplicarea de către popor, va străluci
focul  cunoașterii.  Principalul  ‒  trebuie  de
adus  în  echilibru  forțele  naturii  vizibile  și
Puterea Surselor Invizibile.

Aparatul științei vizibile poate fi ușor
concordat cu conductoarele Lumii Supreme.
De  exemplu,  auzirea  se  va  înțelege  cu
ușurință ca telefonul fără fir, ce în curând va
fi instalat.  Dar anume atunci se va atrage
atenția la  calitatea diferită  a mesajelor  și,
comparând  caracteristicile  intermediarilor,
vor  înțelege  caracterul  practic  al
spiritualității.

Precum  fotografia  nicicând  nu  va
înlocui creativitatea, la fel nicicând aparatul
fizic nu va înlocui spiritualitatea.



E posibilă găsirea nocivității deosebite
a  fenomenelor,  căci  descărcarea  materiei
restrânsă forțat produce o atmosferă de ură
a  electronilor  agitați.  Nimic  nu  afectează
organismul  într-atât,  precum  fenomenele
inutile.

10.  Eu  mă  bucur  să  văd,  cum
fulgerele  înțelegerii  subtile  a  binelui
popoarelor  strălucesc  printre  gândurile
voastre. Trebuie de lansat în spațiu aceste
gânduri.  Dacă  s-ar  dedica  în  fiecare  zi  o
jumătate de oră viitorului! Cu adevărat, al
Nostru  salut  va  primi  rugul  gândurilor
voastre.
   Fie ca obiectele cotidiene să dispară,
iar Țara Viitorului să se învăluie în materia
gândului.  
   Ce va spăla mai curat spiritul,  decât
gândurile  despre  binele  altora? Ce va căli
mai bine armura fermității, decât dorința de
a-i conduce pe alții spre Lumină? Ce va țese
un zâmbet mai bun, decât conștiința de a
vedea chiar și până la ultimul copil râzând?
Astfel Rog să vă gândiți la viitor. În fiecare
zi să adăugi o perlă în colierul Maicii Lumii.
Deci,  scurt  și  simplu  gândiți-vă,  cum  să
înfrumusețați vatra lumii.
   Nu  trebuie  de  comparat  cu  trecutul,
căci  ridul  trecutului,  de  obicei,  e  cuibul



greșelii.  Se poate naviga pe lângă țărmuri
străine,  dar  admirată  trebuie  doar  lumea
Luminii, dată tuturor viețuitorilor. Lumina –
cel mai bun pod între vizibil și Invizibil.
   Când  nu  în  focul  serii,  dar  în
strălucirea  Soarelui  se  poate  de  gândit  la
viitor,  atunci  picăturile  de rouă  ale  pranei
luminează fruntea gânditoare.

11. Fie ca noile țări la fel să înțeleagă
puterea  transformării  inimii  curate.  Să
înțeleagă  ‒  falsitatea  gândurilor  este  un
obstacol  în  realizarea  transformării
spiritului. 

Spuneți-le tuturor, cine vrea să fie cu
Noi,  să  vegheze  gândul.  Fapta  eroică  în
spirit  e  generată  de  gânduri  curate.  Nicio
acțiune fățarnică nu va da roadă, dacă ea
nu  e  înălțată  de  aripile  gândului  de
curcubeu.  Înțeleg,  cât  de  greu e a  prinde
puricii  gândirii,  de  aceea  Repet:  aerisiți
convoluțiile  creierului,  astfel  încât
zburdalnicii mici să nu aibă nici un motiv să-
și depună urmași. Darul gândirii flocoase dă
naștere insectelor mici și taie cele mai bune
căi.  Insectele  corpului  îl  fac  pe  om să  fie
ocolit, în ce măsură însă insectele spiritului
trebuie să fie respingătoare!

Când gândurile decurg pe larg, atunci
chiar și  direcția lor  neplăcută poate să nu



fie definitiv dăunătoare. Dar când conținutul
gândirii  e  asemenea  picăturii  apei  de
mlaștină, atunci nu există posibilitatea de a
dezvălui chipul Lumii Noi.

De  consolidat  trebuie  gândirea,
trebuie  de  reținut  ferm patru  reguli  date.
Trebuie  de  ținut  minte;  trebuie  de  evitat
gândurile confuze.

Rog  mult  să  fie  accentuată
frumusețea Cerului și asociată cu gândurile
despre viitor.

12.  Se pot afla  termenele popoarelor
după  valurile  înțelegerii  religiilor.  Acolo,
unde  e  necredință  vizibilă,  acolo  deja  e
aproape  secerișul  Domnului.  Dar  unde  e
splendoare  fățarnică,  acolo  sabia  e
pregătită.  Exemplul  lui  Saul  va  fi  o
povățuire. 
   Acum,  în  ziua  sărbătorii  anuale,  noi
înțelegem,  cum  cel  mai  zdrențuros
vagabond poate manifesta o faptă eroică și
cum  chitonul  poate  acoperi  ulcerele  rău
mirositoare.  Astfel  vedem noua  divizare  a
lumii.  Multe se pot ierta celor  zdrențuroși,
dar orbirea palatelor de aur nu poate da jos
cupa dreptății.

13.  Scrieți  legenda  despre  făurirea
Turnului Babel.



Deja am Spus că a înțelege o limbă e
posibil  prin  conștiința  interioară.  Calitatea
aceasta a fost adusă la cunoștință printr-o
mare preoteasă și a dat o urmare frumoasă.
Solii  țărilor  îndepărtate  vorbeau  cu  ea  în
propria lor limbă și ea îi înțelegea. S-a creat
o  legendă  despre  o  limbă  eternă  a
Babilonului.

Dar poporul a vrut cu mulțimile să se
convingă de înțelegere. Au fost aduși mulți
străini  din  alte  țări,  iar  preoteasa  a  fost
coborâtă  de  la  etajul  opt,  în  pofida
protestelor.  Dar nimic n-a fost dezvăluit în
fața  poporului  și  străinii  în  zadar  repetau
vorbele lor. Astfel a fost păgubită una dintre
cele mai bune posibilități.

Dar  ea  va  putea  fi  aplicată  prin
studierea calității aurei, deoarece aceasta e
podul de blagă și de infecție.

Puterea de înțelegere chiar și a limbii
materne  depinde  nu  de  ureche,  dar  de
atingerea cu alți centri prin aură. De aceea
e mai bine de spus „am înțeles”, decât „am
auzit”. 

De aceea întrebarea despre aură nu-i
atât  de  importantă  prin  culoare,  cât  prin
tensionarea interioară.

14.  Mâna  Mea  nu  va  obosi  să
conducă, la fel  și  voi  mergeți  –  fiecare cu



toată puterea. Corect e să aplici puterea la
ce-i  greu,  căci  tot  ce-i  ușor  e
necomensurabil cu viitorul apropiat.
   Ce  spune  maica  fiului  înainte  de
plecarea  la  luptă?  –  „Nu  te  lăsa  înfrânt.”
Astfel și luptătorii Mei vor înțelege, cum să
lupte singuri.
   Fie ca lanțul cercului doar să ușureze,
însă ingeniozitatea se pune la încercare prin
singurătate.

15. Rareori Noi preferăm căile apelor.
Stihia  apei  e  opusă  față  de  magnetismul
munților.  Săgețile  fulgerelor  străbat  apa
fără amplificarea consecințelor. Noi însă Ne
străduim să izolăm fiecare curent.

Metalele  sunt  preferate  nu  după
valoare, dar după rezistență. Nu trebuie de
purtat lucruri din cupru. Anticii știau cu cât
bronzul e mai util. De asemenea, zincul nu
trebuie  să  mai  existe  în  uzul  cotidian.  Nu
doar  infectarea  atingerii,  dar  canalul
metalului aduce boală, de aceea trebuie de
distrus banii din cupru; e mai bine cel mai
mărunt argint. 

Specula  criminală  trebuie  urmărită
neîncetat,  căci  Pământul  e  bolnav  de
speculă. Fiecare epocă are boala sa – acum
e boala  speculei.  Nu trebuie  de crezut  că
omenirea  întotdeauna  a  fost  expusă  la



această  boală.  Dar  ea  e  semnul  unei
schimbări  semnificative,  căci  treptat  să
treacă nu poate și e nevoie de paroxismul
evoluției pentru a distruge infecția.

IV

1.  Rugăciunea  e  conștientizarea
veșniciei. În rugăciune se conțin: frumusețe,
iubire, cutezare, vitejie, altruism, fermitate,
avânt.  Însă  dacă  în  rugăciune  se  conțin
superstiție, frică și îndoială, atunci o astfel
de rugă se referă la timpurile fetișismului.
   Cum trebuie de rugat? Se pot petrece
ore  în  avântare,  dar  există  rugăciune
fulgerătoare.  Atunci  fără  cuvinte,
momentan  omul  se  auto-plasează  în
continuitatea întregului lanț în Infinit.
   Hotărând  să  se  unească  cu  Infinitul,
omul  parcă  inspiră  emanațiile  eterului  și,
fără  mecanica  repetărilor,  obține  cel  mai
bun circuit  al  curentului.  Astfel,  în  tăcere,
fără a pierde timp, se poate obține un jet de
prospețime.
   Doar  spiritualitatea  dezvoltată  poate
într-un  suflu  unic  să  ridice  conștiința
omenească.  Dar  Noi  trebuie  să  afirmăm
repetat  despre  rugăciune,  căci  despre  ea
vor întreba.



   Nu e nevoie de vrăji, nu e nevoie de
milogeli,  nu e nevoie de praful  smereniei,
nu  e  nevoie  de  amenințări,  căci  ne
transferăm  în  lumile  îndepărtate,  în
vistieriile  de  posibilități  și  cunoștințe.
Simțim  că  ele  ne  sunt  predestinate  și  ne
atingem cutezător.
   Astfel  să  înțelegeți  Legământul:  „Nu
vă rugați oricum, ci în spirit”.

2. Dacă vom începe să descompunem
materia,  vom  vedea  cum  atomii  eliberați
vor începe plasarea proprie după tonul lor
de bază și,  plecând în  eter,  vor  forma un
curcubeu ce răsună ca muzica sferelor.

Dacă  o  planetă  întreagă  se
descompune, atunci, desigur, consecința va
fi  un  curcubeu.  Se  poate  acest  fapt  de
observat  la  fiecare  descompunere  a
materiei vizibile. 

Raza Noastră trimite miriade de atomi
purificați ce învăluie omul, dacă în jurul său
nu există o vijelie astrală. Aceasta e baza
calmului  spiritului,  de  altfel  rămășițele
karmei împiedică obiectul trimiterii.

Și  spiritele  inferioare  rup  raza
asemenea  maimuțelor  ce  sfâșie  pânza
prețioasă  fără  nici  un  folos,  căci  atomii
materiei nu sunt potriviți pentru învelișurile
agitate.



Trebuie  de  ținut  minte  acest  fapt,
unind spiritul în rugăciune cu Infinitul. 

3.  Acum  doar  rețineți  că  în  caz  de
pericol  trebuie  să  vă  înconjurați  cu
conștiința propriei invulnerabilități și apoi să
trimiteți  conștiința  în  întâmpinarea  Razei
Mele. 

Mental să vă imaginați, cum scânteia
voastră  aleargă  spre  curentul  Meu.  O
asemenea reciprocitate intensifică curentul
și  e bună împotriva oboselii.  În cale pot fi
diverse întâmplări, când curentul reciproc e
deosebit de util. Mai bine e de întărit fiecare
posibilitate.

4.  Akbar,  strâmtorat  și  amenințat,
spunea  conducătorilor  săi:  „Cu  cât  mai
puțin se agită substanța, cu atât e mai clară
reflecția  înălțimilor”.  După  inspectarea
armatei,  Akbar  a  spus:  „A  patra  parte  e
făcută: am văzut oameni sătui. Restul vom
vedea  după  o  zi  de  arșiță,  după  o  zi  de
ploaie, după o noapte de nesomn”.

5.  Acum,  de  vor  întreba:
„Recunoașteți  astrologia?”  –  răspundeți:
„Oare voi negați medicina?”
   De vor întreba: „Insistați asupra vieții
spiritului?”  –  răspundeți:  „Oare  voi  negați
dezvoltarea materiei?”



   De vor întreba: „De ce aveți grijă de
moaștele Învățătorilor?” – răspundeți: „Oare
chiar știința încă nu vă e accesibilă?”
   De vor întreba: „Se pare că nu sunteți
împotrivă  să  citiți  pergamente?”  –
răspundeți:  „Mergeți  la  școală,  vom  vorbi
apoi”.
   De  vor  întreba:  „Cum  vă  imaginați
Universul?” – răspundeți: „Ca o picătură de
apă”.
   De vor întreba: „De ce voi singuri pe
Învățător  L-ați  recunoscut?”  –  răspundeți:
„Căci  El  Însuși  s-a  adresat  nouă  pentru
dezvoltarea cunoștințelor”.

6.  Voi  indica  calitățile  ce  urmăresc
Binele  Comun.  Prima  –  stabilitatea
aspirației.  A  doua  –  capacitatea  de
înglobare,  căci  rău  e  comunitarul  care
neagă, dar cel ce caută adevărul e demn de
Binele  Comun.  A  treia  –  capacitatea  de  a
munci,  căci  majoritatea  nu  cunoaște
valoarea  timpului.  A  patra  –  dorința  de  a
ajuta fără prejudecăți și atribuiri. A cincea –
renunțarea la proprietate și preluarea spre
păstrare  a  roadelor  creativității  altora.  A
șasea ‒ alungarea fricii. A șaptea – vigilență
manifestată  printre  întunecime.  Astfel
trebuie de spus celor care, cuprinși de frică,
se acoperă cu negare. 



De  indicat  trebuie  că  milioane  de
oameni  așteaptă  deschiderea  Porților.
Cătușele  greutății  să  nu  le  înlocuiți  cu
lanțurile  fricii.  Comparată poate fi frica cu
lepra,  ambele  acoperă  omul  cu  bruma
repulsiei.

Amurgurile  cenușii  ale  stării  de
umilință  au  format  o  înțelegere
zdrențuroasă a vieții. Acum ea trebuie să se
sfârșească în furtună și vijelie. 
   7. Nicio clarviziune nu se echivalează
cunoașterii  spiritului.  Adevărul  poate  veni
prin  această  cunoaștere.  Înțelegerea
nevoilor  timpului  merge  doar  pe  această
cale.
   Extazul  profetic  ocolește  exactitatea
timpului și locului, dar cunoașterea spiritului
prevede  calitatea  evenimentului.  Și  calea
cunoașterii  spiritului  înflorește  fără  semne
vizibile,  dar  e  bazată  pe  deschiderea
centrilor. 
   La  preoți  cunoașterea  spiritului  era
considerată manifestarea supremă, căci nu
putea fi obținută prin niciun fel de exerciții
fizice,  dar  se  compunea  din  stratificările
vieților  anterioare.  De  aceea  îngrijirea  de
cunoașterea  spiritului  se  exprimă  nu  prin
exerciții,  ci  doar  prin  îmbunătățirea
condițiilor  vieții  vaselor  ce  alimentează



nervii.  Principala  atenție  trebuie  acordată
tensiunii  sângelui,  căci  când nervii  absorb
emanațiile  globulelor  albe,  atunci
polarizarea inversă îndeosebi se ridică. 

8. Încă vor întreba: „Cine e mai mare,
Hristos  sau  Buddha?”  Răspundeți:  „E
imposibil  de  măsurat  lumile  îndepărtate.
Putem doar admira strălucirea lor”.

Raza  lui  Hristos  la  fel  alimentează
Pământul,  precum și curcubeul lui  Buddha
duce afirmarea legii vieții.

Noua  Lume  va  manifesta  afirmarea
cunoașterii  neînfricate.  Acolo  Chipurile
Învățătorilor  vor  intra  în  viață  ca  Prieteni.
Ordinul  Învățătorilor  va fi pe raftul  cărților
iubite. 

Trebuie în perioada distrugerii banilor
de  înlocuit  puterea  lor  cu  afirmarea
ajutorului spiritului.

Cunoașterea,  în  sfârșit,  trebuie
științific  să  construiască  podul  aspirației
spre spirit.

Existența  rușinoasă  a  Societăților  de
Cercetare  Psihică  trebuie  înlocuită  cu  o
judecată îndrăzneață și adevărată. 

Cum oare  poți  să  stai  cu  ipocriții  și
mincinoșii,  ce  foarte  abil  își  păzesc
buzunarul!



Eroismul  spiritual  trebuie  să  fie
manifestat  și  eliberat  de  praful
prejudecăților.

Oare poate un om decent să se ocupe
cu eroismul spiritual? El n-are suficient loc
la  piept  pentru  a  pune  toate  distincțiile
omenești. El nu știe cum să respecte toate
obiceiurile  bunicului.  Dar  obiceiul  te  face
obișnuit.  De aceea Rog să priviți  la cer ca
pentru prima oară.

Rog să vă îngroziți de gunoiul orașelor
ca pentru prima oară.  

Rog  să  cugetați  despre  Hristos  și
Buddha ca pentru prima oară.

Rog să priviți  la voi  înșivă ca pentru
prima oară.

Rog să vă imaginați  Lumea Nouă ca
pentru prima oară.

Cel mai mic fir de praf al proprietății
zilei trecute e ca o piatră de moară la gât.

9.  Acțiunea  neașteptată  –  sora
mobilității.  Mobilitatea  –  sora  eroismului
spiritual.  Eroismul  spiritual  –  fratele
victoriei.  Căci  fiecare  eroism  spiritual
conține  în  sine  o  victorie  ce  poate  fi
invizibilă, dar mișcă spații profunde. 

10. Ce suferă cel mai mult? Desigur,
comensurabilitatea!



Atât de mult am Vorbit despre ea, dar
trebuie  iarăși  la  urma  veche  să  ne
întoarcem.  Chiar  și  cei  puțini,  care  simt
importanța  comensurabilității,  își  amintesc
de  ea  numai  în  anumite  cazuri  speciale.
Când  te  îneci,  atunci  de  cele  mai  bune
reguli îți amintești. Mult mai important e să
le ții minte în decursul vieții cotidiene. Cele
mai  mici  gânduri  vor  fi  duse  de  vârtejul
judecății  corecte.  Bine  sau  rău,  util  sau
dăunător  –  de  la  sine  se  va  alege,  căci
acolo,  unde-s  copaci  mari,  arbuștii  nu  se
văd. 

Dacă s-ar depune efort de a schimba
treburile  prăfuite  într-o  faptă  eroică
frumoasă,  atunci  imediat  mărăcinele
strâmbe  s-ar  transforma  într-un  crâng  de
catarge.  Când  putem  trimite  gândul  spre
limitele minunilor, atunci nu vom vorbi mult
despre talpa găurită.

Vă  Sfătui  foarte  mult  să  distrugeți
pălăvrăgeala, căci o jumătate întreagă de zi
se  va  elibera.  Va  rămâne  în  singurătate
ceașca de cafea sau halba de bere. Timpul
mesei  trebuie  să  fie  redus,  pentru  a
menține  chipul  omenesc.  Nu  există
incomensurabilitate mai rea ca pălăvrăgirea
despre  fleacuri  la  masă.  Nu  există
incomensurabilitate  mai  rea  decât



clevetirea  în  detalii  mărunte.  Nu  există
incomensurabilitate  mai  rea  ca  amânarea
acțiunii  ce  te  cheamă.  Nu  există
incomensurabilitate  mai  rea  decât
manifestarea  supărării  asemenea
negustorului  meschin.  Nu  există
incomensurabilitate  mai  rea  ca  propria
eliberare  de  răspundere.  Nu  există
incomensurabilitate  mai  rea  ca  încetarea
cugetării  asupra  frumuseții.
Comensurabilitatea  e  asemenea  unei
coloane ce ține casa.

Noi avem grijă de vopsirea încăperii,
oare  chiar  vom  distruge  pilonul  Cupolei?
Temeinic însușiți comensurabilitatea.

11. Dacă  comensurabilitatea  nu-i
respectată,  se  distruge  și  fermitatea.
Fermitatea  Noastră  până  la  ultima  limită
este. 
   Nu  acea  fermitate  care  este
confortabilă  și  corespunde  obiceiurilor
personale.  Nu  acea  fermitate  ce-i  utilă
corpului.  Fermitatea  Noastră  de  hotarele
spiritului e îngrădită. De aceea e imposibil
de  împiedicat  avântul  Nostru.  Luptașii  și
culegătorii merg cu fermitatea Noastră.
   Dacă  lipsa  de  îndrăzneală  încurcă,
atunci mai bine e să arzi podurile pe care
le-ai trecut. Dacă zgârcenia încurcă, atunci



mai bine e să arunci punga peste următorul
râu. Dacă tâmpenia încurcă, atunci mai bine
e  să  lași  caii  singuri  să  meargă.  Dacă
ranchiuna  încurcă,  atunci  mai  bine  e  să
atârni  momâia  dușmanului  între  urechile
calului.  Să  ajute  fermității  poate  doar
frumusețea. Atunci a te gândi la pungă și la
dușman va părea un moft copilăresc.
   Precum  mijlocul  magnetului  atrage
spre  sine,  la  fel  și  calitatea  de  bază  a
fermității  e  invincibilitatea.  Desigur,
invincibilitatea  fermității  convinge  și  e  o
condiție  neschimbată  a  misterelor
adevărate.  Misterul  trebuie  privit  ca  o
acțiune  conducătoare  a  vieții.  Astfel
fermitatea  Noastră  e  legată  de  conceptul
călăuzitor. Aplicați fermitatea.

12.  Fermitatea  determină  legea
fațetelor oculte.

Chiar  și  piatra,  pentru  manifestarea
focului  interior,  se  taie  în  fațete.  De
asemenea, calea spre Lumină e separată de
linii  clar perceptibile.  Bineînțeles, în loc de
fațete  întotdeauna  se  poate  obține  o
grămadă de pietriș mărunt, dar acest fapt e
jalnic.

Calea rațională se împarte în secțiuni
de aproximativ o mie de zile fiecare. Aceste
perioade  de  trei  ani,  similare  la  exterior,



sunt  absolut  diferite  după  calitățile
conștiinței  spirituale.  Cu  cât  e  mai  clară
linia, cu atât e mai bine planificată calea.

De  obicei  primul  an  din  trieniu  e
pregătitor, al doilea – de acțiune, al treilea
este deja un ajun vag și greoi.

Să începem o nouă fațetă. Ea poate fi
numită „lipsa casei pământești”. Trebuie de
respins  toate  considerațiile  trecute  și  de
avântat  în  pustiul  liniștii  infinite,  unde
furtuni  și  vijelii  vor  învălui  cu  o  cupolă
strălucitoare.

Printre  furtuni  va  apărea  o  nouă
pânză.  Fie  ca  viitoarea  fațetă  să  se
numească „Purtătoare de Lumină” – astfel o
vom construi.

Curajos  vom  întoarce  caii  în  ceața
deșertului. Principiul drumeției fără adăpost
trebuie  să  fie  trecut.  La  fel  au  mers  toți
căutătorii.

Se  poate  de  salutat  această  fațetă
nouă, când limitele țărilor se șterg.

13. Despre omorul ocult.
   Omoruri  nevăzute  sunt  incomparabil
mai multe decât cele sângeroase. Din ură,
din  ignoranță,  din  frică  oamenii  seamănă
săgeți  otrăvite,  puterea  cărora  poate  fi
mare. Unul din cele mai bune mijloace de
protecție e conceptul cercului ocult. Dar cel



mai  bun  remediu  trebuie  folosit  după
indicații exacte.
    Forța  cercului  e  atât  de  mare,  încât
până și semnele stelare pot fi schimbate. Se
știe că cercul schimba moartea și boala. 
   Manifestarea  semnificației  cercului
trebuie  ocrotită  ca  orice  instrument
armonizat.  Nu  e  voie  de  uitat  că  fiecare
acțiune între membrii cercului trebuie să fie
prudentă. Fiecare beneficiu poate deveni o
daună, dacă e admisă aruncarea pietrelor în
grădinile frățești.
   Și  cum  puteți  ști,  încotro  nimerește
piatra  aruncată  nechibzuit?  Adesea starea
aurelor abate piatra și, în loc de picior, ea
nimerește în tâmplă. 
    De aceea e necesar pietrele de scos
din  acțiune și  cu  toate  puterile  de  ocrotit
comoara cercului – am Avertizat.

14. Calitățile acțiunii. 
Dacă  acțiunea  e  mică,  atunci  ea

necesită ajutorul diverselor lucruri făcute de
mâna  omului.  Când  însă  acțiunea  devine
mare,  ea  n-are  nevoie  de  lucruri
pământești.  Aceasta  e  prima  piatră  de
încercare a acțiunii.

Când  magicianul  vorbește  de  o
farmacie întreagă, înseamnă că acțiunea sa
e de o amploare foarte mică.



A doua calitate a acțiunii e mobilitatea
sa.  Asemenea  vârtejului  materiei  primare,
acțiunea adevărată trebuie de posibilități să
vibreze. Doar zborul  poate termina gândul
luminos, manifestat. 

A treia calitate a acțiunii e caracterul
ei  neașteptat.  Fiecare  acțiune  ce  a  uimit
mințile a fost rezultatul unei căi neașteptate
de gândire. 

A patra calitate a acțiunii e caracterul
ei  imperceptibil.  Numai  această  calitate
protejează  acțiunea  de  atacurile
dăunătoare.

A  cincea  calitate  a  acțiunii  e
caracterul  ei  convingător.  Precum  fiecare
fulger leagă conștiința noastră cu Cosmosul,
la fel și fiecare acțiune trebuie să uimească
precum strălucirea sabiei.

A  șasea  calitate  a  acțiunii  e
legitimitatea  sa.  Numai  conștientizarea
bazelor  evoluției  lumii  va  mișca  acțiunea
spre îndeplinirea incontestabilă.

A șaptea calitate a acțiunii e inițierea
sa  curată.  Pe  această  cale  pot  fi  mișcate
greutăți fără istovire.

Trebuie  similar  înțeleasă  acțiunea
corpului și a spiritului. Căci după toate cele
spuse,  totuși  acțiunea  gândului  nu  se
apreciază.



Vreau  să  le  spun  anume  celor  care
cred în materie. Gândul vostru e îmbibat cu
emanațiile  centrilor  nervoși  și  după
greutatea specifică e mai greu decât multe
microorganisme.  Oare  gândul  vostru  nu  e
materie?  Cât  de  exact  trebuie  să  ne
cântărim gândurile! Pentru ele suntem la fel
de responsabili, precum omul care a abuzat
de fum otrăvitor.

E  mai  simplu  să  gândești  de  la
materie,  căci  unde-i  hotarul  ei?  Astfel,
învățătura spiritului va fi alături de materie.
Astfel,  cei care neagă spiritul,  vor nega și
materia. 

15. Calitățile așteptării.
   Așteptarea  supremă  e  așteptarea
evoluției  lumii.  Așteptările  obișnuite  se
împart în obscure, somnoroase și vigilente.
Haosul  tenebrilor  aduce  doar  daune
spațiului.  Așteptările  somnoroase  sunt  ca
niște  cărbuni  ce  mocnesc.  Așteptările
vigilente  manifestă  pregătirea  de  a  primi
noul în fiecare oră.
   Deja am Spus – fiți apți să doriți, la fel
voi Spune – fiți apți să așteptați. Reușiți să
purificați  calitatea  așteptării.  Prin  furtună,
ca un luminar de nestins duceți așteptarea.
   Calitatea  internă  a  așteptării  e
amplificarea  ei.  Cu  ce  mai  bine  poate  fi



combinat  acest  semn  decât  cu  evoluția
lumii?!  O  astfel  de  așteptare  trebuie  să
pătrundă în toată viața noastră. Trebuie cu
vibrația  subtilă  a acțiunii  de umplut  lucrul
nostru. Căci în această unire există ceea ce-
i cel mai bun și cel mai frumos.  
   Intrând  în  casa  celor  neliniștiți,
spuneți: „Așteptați evoluția lumii!”

V

1. Vor  întreba:  „Cum menționați  voi
Creatorul,  pe  Care  nu-L  cunoașteți?”
Spuneți:  „Din  punct  de  vedere  istoric  și
științific cunoaștem Marii Învățători, care au
creat calitatea conștiinței noastre”.

Vor  întreba:  „Recunoscând  influența
ideologiei  Învățătorilor,  nu  limitați  oare
libertatea  voastră?”  Spuneți:  „Calitatea
libertății  e uimitoare și  dacă ea există, nu
poate fi limitată cu nimic”.  

Se  poate  de  încătușat  corpul,  dar
conștiința de nimic nu poate fi depreciată,
în  afară de urâțenie.  Când ne atingem de
înălțimile  libertății,  trebuie să ne îngrădim
de urâțenie. Dacă dorim să înălțăm materia,
înțelept  trebuie  să  cugetăm  despre
Frumusețe.



În Frumusețe se va manifesta Infinitul.
În  Frumusețe  se  vor  lumina  învățăturile
Căutătorilor de spirit. În Frumusețe nu vom
avea  teamă  să  manifestăm  adevărul
libertății.  În  Frumusețe  vom  aprinde
lucoarea  fiecărei  picături  de  apă.  În
Frumusețe  materia  o  vom  transforma  în
curcubeu. 

Nu  există  urâțenie  care  să  nu  se
scufunde  în  razele  curcubeului
descompunerii. Nu există cătușe care nu se
vor descompune în libertatea Frumuseții.

Cum vom găsi cuvinte pentru a atinge
Universul? Cum vom spune despre evoluția
formelor?  Cum  de  înălțat  conștiința  la
studierea  bazelor?  Cum  de  îndemnat
omenirea  la  conștientizarea  științifică  a
lumilor?

Fiecare  conștientizare  se  naște  în
Frumusețe.

Fiți  apți  să  gândiți  clar-luminos  și
nimic înfricoșător n-o să vă atingă. Rețineți:
nu avem interziceri.

2. A fost spus: hula împotriva Duhului
e  cea  mai  rea  –  căci  cel  ce  vorbește
împotriva spiritului se arată a fi un ignorant!
   A fost spus despre sfinți, dar cine oare
poate  fi  numit  cu  această  noțiune
neexplicată?



   Făcătorii  de  minuni  vor  fi  savanți
magicieni.  Veghetorii  propriei  vieți  vor  fi
oameni practici.
   Doar cei care au renunțat conștient la
ce-i  personal  și  au transferat  conștiința  în
conceptul  de  evoluție  a  lumii  pot,  în
înțelegerea Noastră, fi numiți eroi spirituali.
E  necesar  ca  acest  proces  să  se
îndeplinească conștient, în afara a tot ce-i
întâmplător în condițiile externe. 
   E imposibil forțat de răspândit religia
din  nou  –  ea  va  deveni  o  urâțenie
profanatoare.
   Calea  renunțării  la  urâțenia  vieții  va
chema spiritul spre căutări adevărate. Apoi
evidența  legăturii  lumilor  va  obliga  să
gândim științific.
   Acest  gând  inexprimabil  e  începutul
disciplinei  spirituale.  Aceste căutări,  lipsite
de  începutul  personal,  trezesc  reflexul  de
acțiune – ea e numită faptă eroică.
   În  general,  e  mai  bine  cuvântul
„sfânt” de înlocuit cu o denumire pe deplin
definită – „erou spiritual”. 
   Manifestarea  faptei  eroice  nu  va
înceta  în  viață  și  fără  ipocrizie  Noi  vom
putea identifica manifestările evidente.
   Fapta eroică a vieții trebuie creată cu
mâna omului. 



3.  Prorocul  e un  om  care  posedă
previziune  spirituală.  La  fel  precum  pe
planul fizic există miopie și prezbitism, la fel
de simplă trebuie să fie atitudinea față de
calitatea de previziune a spiritului.

Ar  fi  complet  ignorant  de  negat
prorocirile. 

Ar fi complet prostesc de condamnat
prorocii.

Dacă științific și imparțial vom studia
prorocirile  ce  s-au  păstrat  întâmplător,  ce
oare  vom vedea?  Vom găsi  oameni  care,
contrar  interesului  personal,  au  privit  pe
următoarea  pagină  a  istoriei,  îngroziți  și
neînfricați au avertizat poporul.

Printre  așa-numitele prorociri  nu veți
găsi gânduri personale, nu veți găsi interes
propriu  criminal,  nu  veți  găsi  clevetire.
Simbolurile  imaginilor  se  explică  prin
culoarea sticlelor îndepărtate. 

Când  oare  savanții  vor  găsi  timp
pentru a cerceta științific prorocirile și a le
compara istoric?

O  carte  minunată  pentru  un  tânăr
savant!

Da,  prieteni,  e  timpul  de  învățat
abordarea  culturală  a  manifestărilor
evidente. De altfel realizările viitoare vor fi
electroni în leagănul pruncilor.



Mundirile și togile voastre nu acoperă
pruncia voastră fricoasă.

Veți întreba, cine a compus rangurile
și titlurile voastre? Cu adevărat, v-ați îngrozi
văzând  acești  șefi  de  prim  rang  ai
satisfacției  voastre.  Piticii  lăcomiei  au
încercat să acopere giganții Binelui Comun.

Din ordinele  voastre nu  panglici,  dar
funii  animalelor  domestice  se  poate  de
împletit ‒ și stați priponiți! Și lucoarea Lumii
Noi nu pătrunde în vizuina voastră! Dar fie
ca  vâltoarea  să  înlăture  rădăcinile  ce
ascund Zorii! 

Nu e nimic mai frumos decât Răsăritul
− și Răsăritul de la Orient este!

4.  Oare  chiar  vă  este  greu  să
înțelegeți sensul astrologiei?
   Dacă nu vă ajung cunoștințe, propun
să  faceți  un  experiment.  Trebuie  de  luat
patru  organisme:  o  plantă,  un  pește,  o
pasăre și  un animal ‒ să presupunem: un
crin,  un  crap,  un  porumbel,  un  câine.  De
adunat  câte  șapte  exemplare  și  pentru
fiecare  diviziune  de  aranjat  o  încăpere
lipsită de lumina zilei și alimentată cu o rază
colorată  a  electricității.  Trebuie  de  luat
sticle  cele  mai  apropiate  de  culorile
curcubeului.  Pe  noapte  se  poate  doar  de



redus  intensitatea  luminii.  Astfel  se  poate
de urmărit în jur de patru luni. 
   După care chiar și un orb va înțelege
diferența  urmărilor.  Totodată  va  lipsi  și
condiția  principală  a  razei  stelare  ‒
compoziția  ei  chimică.  E  imposibil  să  nu
înțelegi  semnificația  influenței  fizice  a
corpurilor planetelor.
   Privirea și așteptările omenirii trebuie
să fie îndreptate spre lumile îndepărtate. De
aceea  tot  ce  se  referă  la  acest  obiect,
trebuie să fie studiat fără prejudecăți. Dacă
e  nevoie  de  cunoștințe  exacte,  atunci
astronomia uimește cu ele. 

5. Se pot Ordine da, se poate promite
și înspăimânta, dar numai înțelegerea pune
în  mișcare.  Ce  poate  înlocui  conștiința
aplicabilității?

Vor  spune:  „Cât  de  frumos!  Cât  de
puternic!  Cât de măreț!” Dar toate aceste
porniri  sunt  ca  focurile  rătăcitoare  peste
mlaștină și precum superficial apar, așa și
se sting.

Gândurile curate, dar superficiale sunt
asemenea unor particule de praf iridiscente
– primul vânt le duce în spațiu.

Valoarea unor asemenea particule de
praf e neînsemnată.



Apreciem  gândul  ce  a  dat  naștere
unei hotărâri. Hotărârea se apreciază după
calitatea  aplicabilității.  Aplicabilitatea  e
judecată prin cunoașterea spiritului,  atunci
se obține o acțiune, de care te poți bucura.
Cine  se  bucură,  acela  și  crede.  Chiar  și
credința  trebuie  să  fie  întemeiată  –  astfel
Învățătura poate trăi. 

Noi  calculăm  bine,  Noi  aplicăm
temeinic.  Dacă  o  să  vă  învinuiască  de
socotință,  și  asta  să  nu  respingeți,  căci
socotința  e  opusă  nebuniei,  iar  nebunia  e
opusă cunoașterii spiritului. 

Și oricare cerc nu ne-am stabili, totuși
ne  vom  întoarce  la  marea  cunoaștere  a
spiritului. 

Nu simt, dar cunosc – nu superstiție,
dar imuabilitate. Când însă ne atingem de
imuabilitate,  atunci  parcă  ne  atingem  de
magnetul planetei – atunci ferm stăm. 

6. Evitați monotonia atât a muncii, cât
și a locului.  Anume monotonia corespunde
celei  mai  mari  erori  –  conceptului  de
proprietate.  Robul  proprietății  pierde,  întâi
de toate, mobilitatea spiritului. Un astfel de
rob încetează să înțeleagă că fiecare zi de
muncă trebuie să fie colorată cu o calitate
deosebită a spiritului.  Un astfel  de rob nu



poate  schimba locul,  căci  spiritul  lui  va  fi
mereu în casa sa pământească.   
   Întrebați-vă  –  ușor  vi-i  oare  să  vă
mutați? Ușor vi-i oare să schimbați calitatea
muncii?  Dacă  e  ușor,  atunci  înseamnă  că
puteți înțelege valoarea Binelui Comun.
   Dacă  fiecare  călătorie  vă  impune  să
scrieți  un  testament  spiritual  și  schimbul
muncii  vă  face  nefericit,  înseamnă  că
trebuie de luat un remediu. Trebuie atunci
de prescris cele mai periculoase călătorii și
de  ordonat  schimbul  celei  mai  variate
munci.  Se  vor  dezvolta  curajul  și
ingeniozitatea, căci cauza primară e frica.
   Germenele  sentimentului  de
proprietate e la fel frica, măcar cu ceva să
te lipești de Pământ. De parcă o cocioabă
mizerabilă  poate  fi  o  ancoră  suficientă
pentru spirit! De parcă mormanul de lucruri
personale poate de fulgere proteja! Periodic
jucăriile dăunătoare ale proprietății se luau
de la omenire, dar tatăl minciunii ‒ frica ‒
iarăși  țese  pânza  sa  și  iarăși  ale  fricii
născociri. De aceea să anulăm frica. Cu ea
vor pleca proprietatea și plictiseala. 
   Câtă sănătate nouă e în diversitatea
locului și muncii! 

7.  Nirvana este calitatea de asimilare
a  tuturor  acțiunilor  −  saturația



atotcuprinderii.  Prin  fiorul  luminării  vin
cunoștințele  adevărate.  Limbile  n-au  o
determinare  mai  exactă  a  acestui  proces.
Calmul  e  doar  un  semn  exterior,  ce  nu
exprimă esența stării.

Buddha amintea de pace, dar numai
această  condiție  exterioară  a  fost  însușită
de ascultători, căci ascultau totuși oamenii
care rezonau cu pacea. Acțiunea ca merit e
puțin înțeleasă. 

Vă place construcția științifică – Nouă
la fel. Dacă ați auzit despre teoria inelelor
de  vârtej,  teoria  undelor,  teoria
magnetismului,  atracției  și  respingerii,
atunci  trebuie  să  înțelegeți  că  pe  Pământ
există locuri de semnificație foarte diversă.
Chiar  și  mințile  mărginite  s-au  gândit  la
soarta  stranie  a  multor  orașe.  Combinația
fizicianului,  astrochimistului,  biologului  și
astrologului ar da cel mai bun răspuns fără
nici  un  fel  de  misticism.  Crearea  orașelor
mari trebuie să fie determinată precaut. Cel
mai  puțin  are  însemnătate  politica
contemporană,  căci  acest  concept  e  lipsit
de caracterul științific și frumusețe.

Estimând condițiile viitorului oraș, nu
vă  mărginiți  cu  un  concept  aparent  larg,
detaliile sunt adesea mai demonstrative.



De  asemenea,  la  alegerea
colaboratorilor atrageți atenția la detalii  în
acțiunile mici.

Stabilind  esența  omului  prin  pupila
ochiului,  Noi  îl  înconjurăm  cu  obiceiurile
acțiunilor  mici.  Cel  mai  puțin  acordați
importanță cuvintelor, ca apelor curgătoare.
Acțiunile mici, ce saturează toată viața, mai
bine vor  indica trăsătura umană –  din ele
cresc  cele  mari.  Noi  nu  prea  credem
faptelor  eroice  întâmplătoare.  Din  frică  se
poate săvârși o faptă eroică curajoasă.

Sunt necesare acțiuni conștiente, doar
ele conduc spre Nirvana.

8.  Să  ne  imaginăm  un om care  și-a
însușit  gândul,  că  ochii  lui  văd  diferit.
Desigur,  el  va  avea  dreptate,  însă  cu  un
singur  gând  ca  acesta  el  își  va  distruge
vederea. Coordonarea reflexelor e grea, dar
numai  ea  asigură  lucrul  aparatului.
Diferența  dintre  ochi  conferă  convexitate
imaginii.
   La fel și două adevăruri diferite pot să
concrească  într-un  organism  sănătos.  Un
om,  stăpânit  de  gândul  despre  adevăruri
diferite,  e  asemenea  omului  care  se
gândește la diferența dintre ochi – el pierde
perspectiva înțelegerii.



9. După geam a răsunat o chemare.
Un muncitor  a respins-o:  „Nu mă deranja,
sunt ocupat!” Altul a promis să vină, dar a
uitat. Al treilea a venit după lucru, dar locul
era  deja  pustiu.  Al  patrulea,  la  chemare
vibrând, și-a lăsat instrumentele și imediat
a  ieșit:  „Sunt  aici!”  Aceasta  se  numește
vibrația sensibilității.   

Numai  această  vibrație,  luminată  de
conștiința  zilei  și  nopții,  conduce  spre
cunoașterea  spiritului;  deasupra  rațiunii
deschide porțile prin vibrația auzită chiar și
de aparatele umane.

Dacă veți reuși să nu înăbușiți în voi
vibrația sensibilității – blagă vouă!

10. Întrebați un compozitor: iubește el
oare corurile  și  simfoniile  în unison? El va
numi  întrebarea  voastră  absurdă,  căci  în
unison  nu-i  simfonie.  Pentru  un  ton  nou
compozitorul  e  gata  să  atragă  cel  mai
neașteptat  instrument.  De  asemenea,  la
crearea  unui  grup  să  nu  vă  uimiți  de
diversitatea aparentă a membrilor. Nu prin
naștere,  nu  prin  obiceiuri,  nu  prin  greșeli,
dar  prin  spirit  ei  se  ating.  Prin  spiritul
imponderabil,  invizibil și inaudibil  se unesc
ei  într-un  cor.  De  aceea  să  nu  reproșați
cuiva timbrul vocii – importantă e calitatea
sa.



   E  îmbucurător  să  conștientizezi
calitatea  ce  poate  fi  întotdeauna
îmbunătățită,  dacă  există  disciplina
spiritului.

11.  În  credințe  și  legi  se condamnă:
trădarea, clevetirea și insultarea, dar nu se
indică, de ce aceste acțiuni sunt dăunătoare
în esență; de aceea aceste condamnări au o
formă de interzicere. Dar orice interzicere e
relativă și neconvingătoare. Dauna și folosul
trebuie să fie arătate după esență.   
   Dauna trădării, clevetirii și insultării e
ușor  de  arătat  printr-un  exemplu  simplu.
Desigur,  daună  i  se  va  aduce  nu  celui
trădat, dar trădătorului.
   Toată lumea se împarte după hotarul
Binelui  Comun  și  celui  personal.  Dacă
acționăm în sfera Binelui Comun cu gânduri
sincere, atunci în spatele nostru stă întregul
rezervor  de  acumulări  cosmice.  Această
cupă a celor mai bune fapte eroice începe a
acționa prin raza invizibilă.
   Imaginați-vă  că  o  lumânare  plină  de
răutate încearcă să vă frigă: încă n-ați luat
măsuri,  dar  din  cauza  voastră  deja  se
apropie  o  făclie  puternică  de  smoală.
Realizați  acest  experiment  și  veți  vedea
cum lumânarea se topește, se carbonizează



și  se  stinge.  Nu-i  o  pedeapsă,  dar  o
consecință supusă legilor naturii.
   Trădează,  clevetesc  și  insultă
purtătorii  Binelui  Comun,  dar  nu-i  de
invidiat  soarta  acestor  focuri  ce  frig.  De
aceea trădarea, clevetirea și  insultarea nu
sunt practice.
   De  aceea  să  nu  vă  gândiți  la
răzbunare – încă anticii  metaforic au spus:
„A  Mea este  răzbunarea;  Eu voi  răsplăti”.
Ușoară-i oare viața trădătorului?
   La  fel,  în  credințe  și  legi  s-a  spus
împotriva  furtului,  dar  iarăși  aceasta  sună
ca interzicere. Între timp, trebuie de indicat
că furtul e dăunător ca fiind un concept ce
intensifică  sentimentul  de  proprietate.
Furtul dăunează evoluției lumii, dar nu-i de
invidiat soarta celor care dăunează evoluției
mondiale.  Ei  se  trimit  singuri  îndepărtat
înapoi.  Nu contează că un oarecare obiect
va trece în alte mâini,  dar e important că
doi  oameni  vor  avea  un  atac  al
sentimentului de proprietate. 
   Legea despre furt  e imperfectă,  căci
furturile cele mai importante – cunoștințele,
ideile de creație – nu pot fi prevăzute.
   Furtul se distruge odată cu dispariția
proprietății private. 



12.  În  credințe  și  legi  mult  se
condamnă  lipsa  de  abstinență,  dar  iarăși
fără  explicație.  Utilitatea  abstinenții  în
hrană  și  cuvinte  se  poate  vedea  pe
parcursul a câtorva luni. Desigur, Noi ca și
înainte  suntem  împotriva  cruzimii  și
torturării;  corpul  cunoaște  măsura
combustibilului.  Despre abstinența sexuală
trebuie de spus mai detaliat, prea mult loc e
acordat acestei întrebări de către gândirea
contemporană. 
   Misterele  foarte  străvechi  spuneau:
„Lingamul  e  vasul  înțelepciunii”,  dar  cu
timpul  această cunoaștere s-a transformat
în  niște  culte  falice  diforme  și  religia  a
început  ceva să interzică,  fără  a  se  ști  în
numele a ce.  Între  timp,   trebuia  de spus
simplu:  momentul  conceperii  e  atât  de
minunat,  încât nu trebuie să-l  evităm prin
măsuri obișnuite.
   Se  poate  de  cântărit,  se  poate  de
descompus în  cele  mai  mici  particule,  dar
totuși rămâne o substanță imperceptibilă și
inexprimabilă,  de neînlocuit  la  fel  ca  forța
vitală a seminței. La timpul potrivit Noi vom
atrage atenția asupra unor calități uimitoare
ale  acestei  substanțe  ce  poate  fi  vizibilă,
însă  acum  trebuie  să  fim  de  acord  că  o
astfel  de substanță neobișnuită  trebuie  să



fie foarte prețioasă și trebuie să aibă niște
calități  importante  –  chiar  și  un  prost  va
înțelege  asta.  Cea  mai  bună  dovadă  e
desigur experiența. Dacă vom compara doi
indivizi, dintre care unul cheltuie substanța
vitală, iar altul conștient o păstrează, atunci
ne  vom  uimi,  în  ce  măsură  aparatul
spiritului celui de-al doilea se dezvoltă mai
sensibil.  Calitatea  muncii  devine  complet
alta și  cantitatea de planuri  și  idei  crește.
Centrii  plexului  solar  și  ai  creierului  parcă
sunt încălziți  de un foc invizibil.  De aceea
abstinența  nu-i  un  refuz  patologic,  ci  o
acțiune chibzuită. A da viață – nu înseamnă
a  arunca  întreaga  rezervă  de  substanță
vitală.
   Dacă  oamenii  pe  prima  treaptă  cel
puțin  și-ar  aduce  aminte  de  valoarea
substanței vitale, atunci astfel considerabil
s-ar  reduce  necesitatea  interzicerilor.
Interzicerea trebuie să fie contestată – asta
e  legea  aspirației.  Dar  valoarea  de
neînlocuit  va  fi  ocrotită  –  asta  e  legea
conservării.
   Mai veridic să privim lucrurile – tot ce
este de neînlocuit va fi pe primele locuri ale
conservării.
   Desigur,  putem  oare  arunca  o
bijuterie  prețioasă  în  spațiu?  Desigur,



această forță se va alătura stihiilor, de unde
ea atât de greu a fost extrasă – în loc de
conlucrare  cu  evoluția  se  obțin  reziduuri
supuse prelucrării. 
   Deci,  să  ne  imaginăm abstinența  ca
aripi! 

13.  Două  semne  ale  autenticității
Învățăturii:  primul  –  aspirația  spre  Binele
Comun;  al  doilea  –  acceptarea  tuturor
Învățăturilor  anterioare  ce  au  corespuns
primului  semn.  Trebuie  de  remarcat  că
forma  inițială  a  Învățăturii  nu  conține
postulate  negative.  Dar  urmașii
superstițioși,  în  loc  de  blagă,  încep  să
îngrădească  Legămintele  cu  negări.  Se
obține  o  formulă  distrugătoare:  „Credința
noastră e cea mai bună” sau „Noi suntem
credincioși, ei toți, însă, sunt necredincioși”.
De  aici  e  un  pas  spre  cruciade,  spre
inchiziții  și  spre mări  de sânge în  Numele
Celor Care condamnau omorurile. Nu există
ocupație mai dăunătoare, decât impunerea
credinței. 
   Cine vrea să meargă cu Noi, trebuie,
întâi de toate, să uite de negare și să ducă
viața reînnoită liber și fără forțarea altora.
De frumusețe și cunoștințe luminoase sunt
atrași  oamenii.  Doar  Învățătura  ce  a
înglobat  speranțele,  doar  cea  care  a  dat



culoare  vieții,  doar  cea  care  a  manifestat
acțiune  poate  ajuta  evoluției  adevărate.
Căci viața nu-i un târg, unde avantajos se
cumpără  intrarea  în  Împărăția  Cerurilor.
Căci  viața  nu-i  un  mormânt,  unde  se
tremură  pentru  dreptatea  Judecătorului
Necunoscut! 
   Savanții au propus, după părerea lor,
o  consolare  ingenioasă:  „Omul  începe  a
muri din momentul nașterii” ‒ o consolare
săracă și funebră.
   Noi,  însă,  spunem  –  omul  se  naște
veșnic,  mai  ales  în  momentul  așa-numitei
morți.
   Slujitorii  religiilor  denaturate  își
încurajează enoriașii la cumpărarea locurilor
în  cimitir,  unde,  având grijă  din  timp,  vor
sta  culcați  mai  convenabil  și  mai  onorabil
decât alții mult mai săraci și care astfel nu
merită rugăciuni lungi. Tămâia pentru ei, cei
săraci, va fi falsă și coriștii vor cânta foarte
prost.
   Spuneți,  în  sfârșit,  ce  Învățătură
autentică  a  lăsat  prin  testament  această
urâțenie?!  Cu  adevărat,  de  ajuns  cu
mormintele, cimitirele și înfricoșările!
   Se poate ști,  cât de luminos priveau
Învățătorii  trecerea  spre  manifestările



viitoare și cel mai puțin aveau grijă de locul
la cimitir.
   Indicatorul atitudinii față de moarte e
foarte  important  pentru  caracterul
Învățăturii,  în  el  se  conține  înțelegerea
reîncarnării.
   Rog  să  tratați  reîncarnările  strict
științific.
   Dacă puteți propune o altă construcție
a  Universului,  Noi  o  să  vă  lăsăm  locul
profesorului de seminar și promitem să vă
înmormântăm  după  prima  categorie,  căci
aveți  de  gând,  cu  adevărat,  să  muriți  în
ochii celor iluminați.
   Citiți  atent  scripturile  Învățătorilor
tipărite  de  voi  și  o  să  vă  uimiți,  cât  de
unanim, în toate secolele Ei vorbesc despre
schimbarea vieții.
   Calea  Luminii  se  va  arăta,  când
științific  și  fără  prejudecăți  veți  cuteza  să
priviți.
   Cutezătorii sunt cu Noi – cutezătorilor
bucurie! 

14. Acțiunea spiritului e nenumărat de
rapidă.  Gândul  e  reflexul  spiritului  și  de
aceea  mișcarea  gândului  e  nespus  de
rapidă.



   Numai  după  multe  trepte  potrivit
scalei  de  încetineală  începe  calcularea
rapidității undelor luminii.
   Dacă  semnificația  spiritului  e  mare,
atunci oare ce valoare are copilul spiritului –
gândul?!  Ce  importanță  are  gândul,  arată
chiar  și  un  aparat  simplu  ce  studiază
spectrul  aurei.  Schimbă  culoarea  aurei  nu
doar gândurile conștientizate, dar în aceeași
măsură  acționează  și  muștele  zburătoare
ale  rezervorului  spiritului  nostru,  ce  nu
ajung la rațiune și memorie. 
   Peste  tot  se  vorbește  despre
caracterul  identic  al  semnificației  gândului
și  acțiunii  –  de  stabilit  acest  fapt  e  ușor:
luați influența asupra spectrului aurei a unui
gând  despre  omor  sau  însuși  omorul  –
consecința  va  fi  identică.  E  greu  pentru
oameni să asimileze că gândul are același
efect ca și fapta. Dar cine vrea să participe
la  evoluția  lumii,  trebuie  să  înțeleagă
semnificația gândului.
   Dacă  gândul  se  transformă  într-o
culoare  fizică,  atunci  și  acțiunea lui  la
distanță e la fel de evidentă ca emanarea
undelor  de  lumină.  Trebuie  de  abordat
științific teoria puterii  gândului.  Nu trebuie
de atribuit unor personalități excepționale –
această lege e comună tuturor. 



   Consecința  principală  va  fi  lipsa
practicității minciunii și a fățărniciei, precum
și grija față de cei apropiați.
   Savanții  lipsiți  de  viclenie  știu că
printr-un  singur  gând  fugitiv  fizic  se
colorează  întreaga  aură.  S-ar  părea,  un
gând complet tainic, dar efectul acestuia e
culoarea fizică, stabilită științific.
   Măsurătorul  aurelor  va  oferi  o  mare
dovadă pentru ignoranți.
   Pe ignoranții civilizați Noi trebuie să-i
tratăm  ca  pe  niște  copii.  Degetul  fript  îi
învață cum să se comporte cu focul. Vorbim
despre  prejudecăți,  dar  orice  ministru  nu
știe,  ce  fel  de  animal  e  prejudecata.  Să
mergem spre bucurie!

15.  Se  spune că  munca  poate  fi
istovitoare  și  chiar  dăunătoare  pentru
sănătate.  Așa  vorbesc  oamenii  leneși  și
imobili.
   Să  înțelegeți:  munca  corect
distribuită, după natura sa, nu poate istovi.
Doar  trebuie  de  înțeles,  cum  corect  de
schimbat grupul nervilor implicați în muncă
‒  și  nicio  oboseală  nu-i  accesibilă.  Nu
încercați  să  găsiți  odihnă  în  inacțiune.
Inacțiunea  e  doar  un  microb  al  oboselii.
După încordare pot să doară mușchii, dar e
destul  să  vă cufundați  în  inacțiune și  veți



simți toată durerea. Atunci când chemați la
lucru centrii  opuși,  evitați  complet reflexul
încordărilor  anterioare.  Desigur,  se
presupune o mare mobilitate ce se dezvoltă
printr-o experiență conștientă. 
   Când doctorul  prescrie  un tratament
variat, se găsește timp și posibilitate de a-l
îndeplini.  La  fel  se  poate  de  găsit  o
schimbare rațională a muncii  – aceasta se
referă la toate tipurile de muncă.
   E rău de găsit imobilitatea minții,  ce
împiedică lucrul centrilor superiori.
   E necesar de reținut că unele poziții
ale corpului  trebuie să fie evitate sau, cel
puțin,  schimbate.  Încovoierea  încurcă
plexului  solar,  dacă stai  în  picioare.  Capul
aplecat în urmă încurcă centrilor creierului.
Mâinile întinse înainte împovărează centrul
aortei.  Culcatul  pe  spate  încurcă  centrului
kundalini, deși îl excită.
   Gândirea  clară  vertiginos  vine,  când
poziția luminii  e schimbată. E destul să te
întorci la lumină sau de la lumină și efectul
va fi simțit.
   Întâi  de  toate  rețineți  că  fiecare
poziție  are  avantajul  său,  însă  dacă  te
transformi  într-o  giruetă  pentru  un  vânt
străin, atunci sistemul de ascensiune va fi
încălcat.



16.  Norocul  nu-i  va  părăsi  pe  cei
avântați,  căci  greu  e  să  nimerești  într-o
săgeată  în  zbor.  Cât  de  rapide  sunt
termenele celor predestinați! Dar în mișcare
trebuie să deosebești ziua de ieri de ziua ce
vine.
   Popoarele s-au răsculat, pleacă regii –
o coincidență oare? Numai orbul nu observă
mișcarea  evoluției.  Fiecare  inimă  tânără
vibrează de la presimțirea formelor noi.  În
aceste momente, fiecare formă nouă, deși
imperfectă,  e  mai  valoroasă  decât  una
veche, lustruită. 
   Pentru  a  te  numi purtător  de Soare,
trebuie să uiți de beznă.
   Cum oare  să  nu-i  susții  pe  cei  care
tind  spre  Soare?  E  mai  ușor  să  le  explici
semnificația  pranei  solare.  Raza  solară  va
lumina pentru ei noi adâncuri – trebuie doar
de acceptat. 
   Fiecare din cei chemați primește toată
cupa. Dacă el nu va accepta vestitorul, el va
primi o parte din ce-i predestinat. Dacă nu
va putea asimila această parte, i se va da o
parte  mică  divizată  –  astfel  fiecare  va
măsura. 
   Trebuie  de  spus  celor  care  au  ales
partea  mică  divizată:  „Voi,  care  vă
depreciați, din cauza obiceiului ușurătății v-



ați alungat pe sine din grădină! Simțiți, cât
de  ușor  ar  fi  fost  să  acceptați  vestitorul
cupei. Împreună cu el ați fi sădit un copac
mic  al  libertății  mari.  Cât  de  greu  e  să
privești acum în ochii trecătorilor, să-l cauți
pe  cel  care  a  bătut  la  voi!  Ce-i  ușor  azi,
mâine-i inaccesibil. De aceea înconjurați-vă
cu toată vigilența”. 
   Ordinul se poate de repetat, dar nu se
poate  ochii  cu  forța  de  deschis.  Cel  care
doarme, să doarmă!
   Dar se poate oare de dormit în timpul
scânteierii Cerului și cutremurării întregului
Pământ?!

17.  Să ne amintim  câteva cazuri,  de
multe ori repetate în diferite vieți. Așteptau
Vestitorul de zece ani, dar cu o zi înainte de
sosirea  Lui  au  închis  ușa.  Sau,  alegând  o
parte mică divizată, își imaginau că totul e
admis și permis. Sau, alegând partea mică,
cădeau într-o inacțiune fericită, uimindu-se,
cum aceasta slăbește. Sau, alegând partea
mică,  au  hotărât  să  păstreze  vechile
năravuri,  ținând  la  un  colț  al  pieptului  o
parte  din  bine,  iar  în  celălalt  păstrând
gândacii drăguți. Sau, alegând partea mică,
au hotărât doar pentru un minut să sară din
tren, uitând că saltul în mers e distrugător ‒
duce înapoi.  Sau, alegând partea mică, au



hotărât  să  ponegrească  fratele,  uitând  că
ponegrirea dureros lovește înapoi fruntea.   
   Veți  întreba:  „Cum  oare  trebuie  de
procedat pentru a nu murdări partea mică
aleasă?” Pot da un sfat: în loc de o parte
mică  acceptați  toată  cupa  Binelui  Comun.
Această  metodă  vă  va  proteja  de  toate
impuritățile. În loc de chibzuiala fricoasă, să
hotărâți a accepta planul Binelui Comun ca
o experiență pe șapte ani. Dacă sfatul Meu
e  rău,  veți  reuși  iar  să  faceți  rost  de
gândacii voștri. 
   Pentru  cine  Cupa  Binelui  Comun  va
părea  grea,  aceluia  voi  spune:  Învățătura
nu-s  nucușoare  de  cedru  în  zahăr,
Învățătura  nu-s  flecușoare  argintii.
Învățătura e un puternic minereu de argint,
predestinată  și  ocrotită.  Învățătura  e  o
rășină  tămăduitoare,  deschisă  și
direcționată.
   Voi Spune celui care șovăiește – doar
păzește-te  să  devii  trădător,  căci  soarta
chiar și a unui trădător mic e îngrozitoare!
   Celui  care  muncește  voi  Spune  –  a
atrage o forță mică e deja un merit mare,
dar a atrage o forță mare e deja o realizare
luminoasă.  Pentru  cel  care  muncește  cu
adevărat nu e grea cupa Binelui Comun!



   Când veți căuta conlucrători, fără a vă
jena căutați. Mâinile lucrătoare pot ascunde
Vestitorul;  culoarea  pielii  poate  fi  de  la
zăpezile montane. Al Adevărului Vestitor nu
va striga la piață.
   Astfel  adunați  semnele  –  timpul  e
aproape! 

18. Asimilând semnele Vestitorului, să
Reamintim  semnele  conlucrătorilor:  fără
prejudecăți, mobili în acțiune, tineri în spirit,
fără  frică  de abis.  E  bine  să nu uităm de
necunoscuți și de orfani.
   Acum  e  timpul  să  spunem  despre
semnele drumului spre Noi. Întâi de toate,
oare acceptați clar existența Învățătorilor?
   Când  citiți  despre  găsirea  ouălor  de
dinozaur, cu ușurință acceptați mesajul. La
fel  de ușor veți  accepta mesajul  despre o
nouă  specie  de  maimuțe;  despre
viabilitatea  cerealelor  în  cavourile
Piramidelor;  despre  un  metal  necunoscut;
despre  un  nou  trib  de  urmași  care  au
naufragiat. O serie întreagă de mesaje din
afara cotidianului vostru le veți accepta cu
ușurință. 
   De ce oare e greu de acceptat că un
Grup,  ce  a  obținut  cunoștințe  prin  muncă
perseverentă,  se  poate  uni  în  numele
Binelui Comun? Cunoștința din experiență a



ajutat  la  găsirea  unui  loc  comod,  unde
curenții permit o comunicare mai ușoară în
diverse direcții.
   Voi,  desigur,  ați  auzit  povestirile
călătorilor despre găsirea în peșteri a unor
Yoghini  necunoscuți.  Dacă  veți  continua
această căutare în direcția unor cunoștințe
vaste și eficiente, cu ușurință veți ajunge să
simțiți grupul de Învățători ai Cunoștințelor.
   Cum  de  găsit  oare  calea  spre
Laboratoarele  Noastre?  Fără  Chemare
nimeni nu va ajunge. Fără Călăuză nimeni
nu va trece! Concomitent  e nevoie de un
avânt aprig personal și în același timp ‒ de
starea de a fi gata de greutățile drumului. 
   După obicei,  cel  care  vine  trebuie  o
anumită parte de cale s-o parcurgă singur.
Chiar și cei care au fost în legătură directă
cu  Noi,  înainte  de  venire  nu  simt  veștile
Noastre  –  astfel  trebuie  să  fie  potrivit
condițiilor umane.
   Și  cei  care  vin  singuri,  cu  excepția
unor  motive  profunde,  se  împart  în  două
tipuri:  care năzuiesc personal  și  care sunt
chemați pentru o misiune.
   Nimeni, fără o Indicație specială, nu-i
va recunoaște pe cei care au fost la Noi.



   Dacă  Vestitorul  Nostru  nu  strigă  în
piață, atunci și cei care au fost la Noi pot
păstra Binele Comun.
   Principalul semn al Chemării Noastre –
când ca aripile irezistibil sunteți duși. Astfel
primiți Comunitatea Noastră a Cunoștințelor
și  Frumuseții.  Și  fiți  siguri  că se poate de
căutat prin toate defileurile, însă un oaspete
nechemat calea nu va găsi. 
   De  multe  ori  am fost  Noi  în  orașele
voastre, nu Ne puteți numi plecați din lume.
Căci și voi scoateți observatoarele în afara
orașului  și  aveți  grijă  să  oferiți  liniște
savanților. Acceptați considerentul Nostru și
nu vă plângeți de lipsa unei adrese exacte.
   Țineți-i  minte  pe  Cei  care  lucrează
pentru Binele Comun!

19.  Inevitabil  vă veți întâlni cu un tip
special  de  oameni,  care  se  înfurie  la
menționarea  Învățătorilor.  Ei  sunt  gata  să
creadă  într-o  speculație  obraznică  de  la
bursă;  sunt  gata  să  creadă  în  oricare
escrocherii,  dar ideea Binelui Comun nu le
este accesibilă.
   Priviți  pătrunzător  acestor  oameni  în
pupilă, în ea veți găsi o umbră ce fuge și nu
vor suporta îndelungat ei privirea voastră –
aceștia sunt dugpa secreți. Adesea ei sunt
mai periculoși decât confrații lor evidenți. 



   Chiar dacă le trimiți o pungă cu bani,
ei își  vor aminti  de un datornic inexistent.
Chiar  dacă  îi  salvezi  de  la  moarte,  ei  vor
scrie  o  mulțumire  la  poliție.  Chiar  dacă  îi
aduci  pe  acești  oameni,  aparent  bine
intenționați,  până  la  hotarul  Așezării
Noastre, ei vor declara cele văzute ca fiind
un miraj.  Dacă ar face asta din ignoranță,
dar cauza e mult mai rea.
   Păziți-vă  de  ei!  Cel  mai  important,
copiii  păziți-i.  De  la  ei  provin  ulcerele  la
copii.  Ei  merg  la  școală.  Pentru  ei
factualitatea istorică  și  legea cunoștințelor
nu există. Întâlnind copii  ulceroși, întrebați
despre calitatea învățătorilor.
   Acum,  când  se  apropie  un  timp
important, trebuie de purificat cât mai mulți
copii – ei se vor gândi la orașele viitorului. E
necesar a le  da o carte adevărată despre
eroii Binelui Comun, dar această carte încă
nu-i scrisă. False sunt cărțile copiilor, false
sunt  jucăriile,  false  sunt  zâmbetele
educatorilor.  Printre  falsificări  continue  se
poate oare de așteptat veridicitate?
   Povățuiesc: să aveți timp pentru copii.
Fie ca ei singuri să târască bârnele orașului
său.
   Am vorbit despre dugpa tainici pentru
informare; să vă ocupați de ei nu merită, e



doar  un  gunoi  pentru  fiecare  lucrător  în
aspirație.
   Însă  dacă  copiilor  le  veți  arăta
Așezarea Noastră,  ei  cu  bucurie  vor  trece
prin  toate  laboratoarele  și  observatoarele.
Oglinzile Noastre prismatice le vor produce
o bucurie de neuitat, căci ei iubesc tot ce-i
adevărat, iar Noi tindem spre Adevăr.
   Dați copiilor doar lucruri adevărate! 

20.  Din  Comunitatea  Noastră
semănăm Noi  semințele  Binelui  Comun în
toate  părțile  lumii.  Veți  întreba:  „Cum de
păstrat Regulamentul Comunității?” Deja ați
auzit multe indicii ale Lucrului Nostru. Acum
rețineți  nu  pentru  informație,  dar  pentru
aplicare  imediată:  dacă  renunțarea  la  ce-i
personal  apropie,  atunci  renunțarea  la
acțiunea  Binelui  Comun  îndepărtează
enorm – asta e regula Comunității.
   Prin mobilitatea minții e foarte ușor de
păstrat  ce-i  personal,  năzuind  spre  Binele
Comun.
   Veți  întreba:  „La  ce  trebuie  atâtea
încercări?” În Comunitate totul se realizează
prin  experiență,  de  aceea  e  corect  a
considera  greutățile  o  creștere.  Încercările
stau ca pragurile unor porți frumoase. 



   Înlăturați  plângerile  și  fețele
plângărețe,  când  se  vorbește  despre
încercări.
   Dar  renunțarea  la  Binele  Comun  va
prăbuși în groapă chiar și un gigant.
   Cine a avut avantajul să audă Graiul
Nostru, poate atesta, cât de practic și variat
trece  timpul  Nostru.  Pentru  creșterea
posibilităților  a  trebuit  să  renunțăm  la
frazele lungi, căutând în diferite secole cele
mai bune și mai scurte determinante. Timp
de  trei  minute  trebuie  să  fii  apt  a  oferi
expresiv conținutul unui discurs de trei ore. 
   Spun  asta,  fără  a  avea  teamă  de
indignarea avocaților și predicatorilor.
   A aprecia comoara timpului se poate
doar  prin  lucrul  Binelui  Comun.  Cel  mai
puțin  se  poate  de  furat  timpul  fratelui
vostru. A fura fără sens timpul e la fel ca și
furtul de idei.
   La  testare  se  poate  de  adăugat  o
întrebare  care  și  unui  copil  poate  fi
adresată:  „Ce consideri  cel  mai  important
acum?”  Înțelegând  cursul  gândului,  se
poate  după  răspuns  de  văzut  chipul
adevărat.  E  trist  să  te  uiți  la  cei  care-și
ascund gândurile. Gândul e fulger! 

VI



1.  Cel  care  s-a  dedicat  cotețului  de
găini  duce  urmările  ouălor.  Cel  care  s-a
dedicat unei părți a lumii se cutremură cu
pământul.
   Oamenii  au  denaturat  sensul
cuvântului  „Armonie”.  În  acest  cuvânt  s-a
introdus  ceva  clerical,  faldul  chitonului,
imortela  iubirii  ce  n-a  existat  și  chiar  un
ciorap  împletit.  Mai  bine  fără  harpe  de
înlocuit  acest  concept  uscat  cu  unul  mult
mai  energic,  să  zicem,  „sensibilitatea
Conlucrării”. Fără ea comunitatea a trăi nu
poate.  Încălcarea  ei  provoacă  supărare;
supărarea naște stupiditate.
   Omul  care e copleșit  de supărare,  e
atras spre un singur punct. Devenind imobil,
omul inevitabil devine stupid. Tâmpenia, ca
rugina,  înghite  o  parte  din  substanța
fundamentală.
   Totul vibrează, se unduiește și respiră
printre luminările fulgerelor. 
   În zilele marilor construcții nu admiteți
o  ancoră  ruginită;  rugina  nu  va  rezista  la
vârtejul ce-o spală!

2.  Poate întreba  doctorul: „Dacă aura
e un fenomen fizic, atunci oare nu poate fi
crescută din exterior în mod fizic?”



   Până la o anumită măsură el va avea
dreptate.
   Deja ați auzit despre loviturile externe
ce afectează aura. La fel de exact poate fi
creată  o  atmosferă  de  seră,  ce  vindecă
aura,  însă  condițiile  serei  peste  tot  sunt
aceleași și nu sunt potrivite pentru evoluție.
   Precum  organismul  trebuie  să  se
formeze  din  interior,  în  afara  condițiilor
externe,  la  fel  rezistența  și  sensul  aurei
cresc doar din interior.  Condițiile restrânse
sunt deosebit de potrivite pentru mărimea
aurei.  Mâna  dătătoare  nu  depinde  de
cantitatea ce o dă.
   Văd un savant  tânăr,  care  a  adunat
legămintele  tuturor  Învățăturilor  Orientului
și a spus în sine: „Iată voi alege de peste tot
povețele vieții, voi renunța la toate imnurile
și închinăciunile, voi uita diferența de timp
și greșelile clevetitorilor și traducătorilor, cel
mai  simplu  se  va  dovedi  a  fi  cel  mai
fundamental.  Din  aceste  cioburi  voi
compune  aici  o  viață  –  aceasta  e  viața
Orientului.  În  pofida  caracterului
fragmentar, această viață va fi înțeleaptă și
plină de acțiunile evoluției”.
   De  ce  toate  Învățăturile  și-au  luat
începutul  din Asia? Ce magneți  au adunat
acolo energia progresivă a spiritului? 



   Pentru  vârtej  trebuie  co-acțiune  de
sus  și  de  jos.  Care  dintre  cea  mai  mare
antichitate corespunde aripilor viitorului? 
   Antichitatea  Atlantidei  poate
corespunde  zborului  în  afara  planetei.
Porțile  acestea  sunt  atât  de  largi,  încât
restul gospodăriei va intra ușor! 

3. Poate oare Comunitatea Noastră să
se implice în preocupările lumii și să acorde
un ajutor efectiv?
   Fiecare  comunitate  e  lipsită  de
egoism în sens vulgar și în numele Binelui
Comun  are  tangență  în  rezolvarea
problemelor mondiale. Ca săgețile se înfing
mesajele Comunității în creierul omenirii.
   În literatura științifică se poate urmări
o  serie  de  influențe,  atât  psihice,  cât  și
materiale.
   Se cunosc cazuri de trimiteri ale unor
obiecte  de  o  semnificație  importantă.  Se
cunosc  trimiteri  ale  sumelor  de  bani.  Se
cunosc  avertizări  de  pericol.  Se  cunosc
scrisori  despre  rezolvarea  unor  probleme.
Se cunosc întâlniri sub diverse chipuri.
   La Noi erau bilete la vapor și costume
ale diferitelor țări.
   Noi aveam diferite nume și apăream
când  împrejurările  imperativ  cereau  acest
fapt.



   Deja  Văd,  cum  cineva  e  indignat  și
numește cele spuse povești.  Între timp, în
fața ochilor lui căminul universității a primit
o donație de la un necunoscut; cunoștinței
sale  i  s-a  adus  un  bust  prețios  de  la  un
necunoscut.
   Trimisul  Nostru  a  rugat  regina  să
procedeze potrivit  legilor timpului.  Trimisul
Nostru  a  sfătuit  un  inventator  tânăr.
Trimisul  Nostru  a  ghidat  un  savant
începător.  Și  poate  fi  indicată  lista
persoanelor  care  au  primit  transferuri  de
bani. Acestea toate sunt fapte atestate prin
documente fizice.
   De ce acest fapt pare cuiva mistic și
tainic,  când  fiecare,  în  măsură  mai  mică,
același lucru a făcut?
   Odată  ce  principiul  Binelui  Comun e
pus la baza omenirii,  atunci continuându-l,
vom  obține  o  Comunitate  puternică  prin
experiență.
   Doar  orbul  nu  observă,  încotro  s-a
întors spirala evoluției! Și Noi, cei existenți,
trimitem ajutor celor tineri în spirit. 

4. Dacă Comunitatea Noastră centrală
are  semnificație  pentru  construcțiile
mondiale, atunci și comunitățile întemeiate
de Noi  au influență asupra evoluției  lumii.



Să examinăm principalele tipuri ale acestor
comunități dispersate.
   Primul – comunitățile inconștiente, ce
realizează  un  tip  acceptabil  de  trai  în
comun.  Se  pot  găsi  printre  muncitori,
agricultori, elevi, mai rar – în familii.
   Al doilea tip de comunitate știe despre
planul evoluției pământești, dar fără a lega
acest plan de o anumită acțiune și  de un
anumit termen: cercurile idealiștilor politici,
unele  organizații  oculte,  asociațiile  de
savanți, cel mai rar – congregațiile clericale.
   Al treilea tip de comunitate cunoaște
nu doar planul evoluției, dar și termenul și
acțiunea.  Desigur,  aceste  comunități  sunt
rar întâlnite și primesc Indicațiile Noastre. 
   Cel care a fost la Noi a tăcea învață.
De  asemenea,  e  greu  a  recunoaște
participanții  comunității  celui  de-al  treilea
tip.  Mai  vorbăreț  e  al  doilea  tip  de
comunitate,  ei  vorbesc  deja  mult  despre
Binele Comun.
   Adevărat,  secolul  negru  se  va  sfârși
cu  proclamarea  Comunității!  Serghie  o
construia  cu  toporul.  Böhme  bătea  cu
ciocănelul.  Învățătorul  Buddha  cu  mâinile
aduna.  Hristos  podul  i-a  pregătit.  Cel  mai
antic Învățător a spus: „Nu văd lucruri,  pe
care să le posed!”



   Acum  rămâne  de  trimis  asupra
Noastră o expediție de pedeapsă, dar ea nu
va  trece,  căci  Posedăm  unele  mijloace
științifice.
   Despre gaze, deși în această carte nu
s-a  inclus,  dar  Eu  deja  am  numit  câteva
compoziții puternice. Frumos și irepetabil e
timpul  ce  schimbă  un  secol  lung  și
împovărător! 

5.  Se  poate  de  povestit  un  caz
instructiv, cât de neașteptat un conlucrător
util a ajuns la Comunitatea Noastră.
   Deja  știți  că  înainte  de  admiterea
definitvă la Noi pot fi accese deosebite de
slăbiciune fizică – asta se explică prin starea
oscilantă  a  centrilor  nervoși;  sunt  posibile
leșinuri, spasme, tristețe și durere în diferiți
centri. 
   Un Prieten de-al Nostru a ieșit în zadar
pe o cărare de munte și, obișnuit cu locurile
de  trecere,  a  intrat  dincolo  de  hotarul
apărat;  acolo  El  a  căzut  într-un  leșin
profund.  Ce  au  arătat  aparatele  Noastre
care  văd în depărtare? Prietenul  stă întins
pe  marginea  unei  prăpastii  foarte
periculoase, spre El se grăbește un membru
al expediției Societății Geografice, care s-a
abătut de la caravană; el însuși flămând și



istovit, Îl ridică pe Prietenul Nostru, care e
foarte mare de statură, și-L duce pe cărare. 
   Doar  prin  tensionarea  nervilor  se
poate  explica,  cum  el  a  reușit  să  ridice
această povară.
   Când cei trimiși de Noi au ajuns, însuși
călătorul  a  căzut  într-un  leșin  mult  mai
profund.  Povara  covârșitoare  l-a  făcut
conlucrător.
   Acum  el  administrează  protecția
drumurilor  și  se  ocupă  cu  cercetările
istorice. El deseori repetă: „Nu vă temeți de
o povară covârșitoare”.  Desigur,  el  a avut
un motiv să nimerească în munții Noștri.
   Manifestarea  dușmanilor  trebuie  de
legat cu o stare deosebită și bolnăvicioasă,
pe care Eu am menționat-o.
   Omenește  e  ușor  de  înțeles,  cât  de
neplăcută e cuiva Comunitatea Noastră. Nu
trebuie  să  fii  vrăjitor  pentru  a-ți  imagina,
cum cineva se străduie să închidă calea; dar
acești  dușmani  nu sunt  ai  voștri  și  nici  ai
Noștri,  ci  sunt  dușmanii  luminării  –
inevitabili și de neclintit. De aceea Sfătuim
să acceptați lucrurile așa cum sunt și să nu
vă temeți de povara covârșitoare. 

6.  La  formarea  comunităților  noi
trebuie de ținut cont de o distincție umană
sâcâitoare,  deosebită  –  Vorbesc  despre



invidie.  Din  concurență  treptat  se  ridică
echidna  invidiei,  în  același  cuib  sunt
minciuna și fățărnicia. 
   Echidna e de statură mică și nașterea
ei uneori e imposibil de urmărit, de aceea la
formarea  comunității  trebuie  de  prevăzut
diferența între membrii ei și de arătat, de ce
membrii  comunității  sunt  irepetabili  și
incomparabili precum membrele corpului.
   Curând va fi timpul,  când Învățătura
Mea cu greu va ajunge la comunitățile din
diferite țări.
   Până  la  ieșirea  celei  de-a  treia  cărți
trebuie  nu  doar  asimilată  cea  de-a  doua,
dar și aplicată în viață.
   Deja Știu, cât de superficial e citită de
mulți prima carte. Cineva a făcut din ea un
tălmăcitor de vise și o ghicitoare; cineva a
luat-o  ca  picături  calmante.  Dar  puțini  au
acceptat-o ca o chemare urgentă la evoluția
lumii.
   În  a  doua  carte,  cei  care  au  înțeles
chemarea  primei  cărți  vor  găsi  indiciile
activității dorite.
   Manifestarea evenimentelor mondiale
va  pune  cartea  pe  masa  de  lucru.  La
această masă se poate de întâlnit.
   Povara  copleșitoare  devine  uneori
pana aripii.



7.  În  ocupațiile  comunitare  nu  vă
predați gândurilor despre trecutul recent –
sau  viitorul,  sau  înțelepciunea  secolelor.
Cioburile  și  praful  plevei  trecutului  umplu
prea  mult  spațiul.  Gândurile  atrase  de
magnet,  ele  împletesc  niște  fantome
necurate care sunt greu de izgonit. Izgonite
dintr-un ungher, ele se mută în altul, până
când prin  lovitura  conștientă a voinței  ele
iar vor fi transformate în praf.
   E mai practic să te gândești la viitor –
aceste  gânduri  se  îndreaptă  spre  prana
solară.  Magnetul  unor  astfel  de  gânduri
poate atrage părți ale prafului cosmic. Acest
praf  al  lumilor  îndepărtate  e  binefăcător
pentru formațiile noi.
   Dacă  astronomia  e  geografia,  atunci
praful cosmic e istoria; și fiecare aerolit e un
obiect arheologic.
   Informația  istorică  despre  venerarea
de  către  Solomon  a  unui  Aerolit  deosebit
are  o  bază  științifică.  Astfel,  deseori
povestea  se  transformă  într-o  pagină  a
muncii științifice.
   Căci și  Galilei,  la timpul său, spunea
povești  periculoase.  Chiar  doriți  să  vă
asemănați  cardinalilor  ‒  adversarii  lui
Galilei?



   Trebuie să învățați a vă gândi la viitor.
Când vă adunați, trebuie de trimis gânduri
despre viitor – mai curate vor fi adunările. 

8. Încă câteva sfaturi.
   A te grăbi și a întârzia e la fel de rău,
însă dacă alegem, atunci a te grăbi e totuși
mai bine. La fel e mai bine a omite, decât a
adăuga. 
   Dacă apare în comunitate o plângere,
atunci  comunitatea  se  transformă  într-o
direcție de poliție.
   Dacă  în  comunitate  apare
egocentrism,  atunci  comunitatea  devine  o
grădină zoologică.
   Dacă  în  comunitate  a  Mea  nu  se
aplică  Învățătură,  înseamnă  că  există
cineva care se maschează.
   Oricine a intrat poate ieși, dar cel care
a  ieșit  ia  cu  sine  adevărata  proprietate
agonistă.
   Dacă uneori  o  povară copleșitoare  e
ușoară ca pana, atunci adesea un dram de
neadevăr e mai greu decât un pud.
   Manifestarea furiei  de la compararea
cu  participanții  comunității  conduce  la  o
înfrângere groaznică.
   Greu e drumul celor care n-au intrat
ușor, fiind chemați. Rog să nu vă sleiți  de
puteri.



În  tempoul  tensionat  de  muncă  e
ascunsă  o  calitate  ocultă  minunată.  Prin
nicio tensionare a voinței nu se pot obține
rezultatele  muncii  tensionate.  Tempoul  și
saturația  ritmului  se  pot  apropia  cu
tensionarea cosmică. 

9.  Deja  ați  auzit  despre  saturația
ritmului  de  lucru  ca  despre  o  calitate
deosebită,  pe  care  doar  uneori  o  posedă
oamenii. Binefacerea lui are o semnificație
mult mai profundă, decât poate părea.
   Încă misterele antice cunoșteau două
expresii:  una  –  „a  lucra  în  valul  Naturii
Mărețe”,  alta  –  „a  lucra  cu  bătaia  inimii
Maicii Lumii”.
   Cei  care  studiau  subiecte  profunde
trebuiau să cunoască lucrul ritmului saturat,
nimic  nu  trebuia  să-i  stingherească.
Învățătorul  Buddha  avea  mare  grijă  ca
discipolii să știe despre schimbările de ritm.
El  sfătuia  înainte  de  realizările  mari  nu
pace,  dar  lucru  cu  ritm  saturat  –  rețineți
asta.
   Printre  sarcinile  evoluției  viitoare,
după lucrul  individual  trebuie  de  trecut  la
organizarea  unor  organisme  mult  mai
complexe. 
   S-a întâmplat să văd exemple de lucru
cu ritm saturat în personalități aparte sau în



comunități  foarte  mici,  dar  mulțimea  sau
adunarea  de  oameni  nu  e  aptă  să
folosească utilitatea acestui principiu.
   E  învechit  a  spune:  „Fiți  atenți  cu
mulțimea”, dar e la fel de învechit a spune:
„Trebuie  spiritul  mulțimii  de  învățat  să
lucreze”.
   Aspectul  exterior  al  lucrului  poate  fi
foarte divers, dar ritmul să fie simțit – lucrul
va fi complet altul după calitate. 
   Dacă  majoritatea  familiilor
contemporane  n-ar  fi  răsadnițe  de
vulgaritate,  atunci  anume  ele  ar  putea  fi
conductoare  ale  lucrului  spiritului  comun.
Dar  mamele  și  tații  mecanici  pot  doar  să
gângurească: „Faceți ca toți!”
   Învățați-i  pe cei  mici  să construiască
propriile orașe! 

10. Despre manuscripte.
   Semnificația manuscriptelor e complet
uitată.
   Chiar și cel mai simplu doctor înțelege
că infecția poate fi transmisă pe o bucată
de hârtie.
   Regii  blagocestivi  și  preasfinții
cardinali  nu o dată și-au mărit bunăstarea
prin  aceasta.  La  fel  cunoașteți
experimentele  hipnotizorilor  contemporani,
când la comandă se citesc scrisori închise.



Chiar și  în  circuri  acest  fapt se arată fără
plată adăugătoare. 
   Înseamnă  că  semnificația  internă  și
externă a manuscriptului e mare. 
   Cu  o  fricțiune  a  mâinii  se  poate  de
impus figurinele din plută să sară. Gândiți-
vă, câtă energie se întipărește pe o foaie de
hârtie la cooperarea centrilor.
   Se  poate  de  observat  emanații  de
energie  din  vârful  degetelor.  În  întuneric
aceste fulgurații pot fi vizibile. În cazul unor
emanații  deosebit  de  puternice  se  poate
vedea  chiar  și  ziua  o  lumină  albastră.
Împreună  cu  emanația,  pe  hârtie  se
stratifică  o  energie  indestructibilă,
asemenea influenței cuvântului și gândului.
    Nu semnele convenționale ale literelor
aduc  scrisoarea,  ci  o  infecție  puternică  a
naturii  umane.  Din  acest  punct  de
înțelegere, o scrisoare e mai bine să o ții în
mână,  recitind-o,  alta  e  mai  bine  să  n-o
atingi.  Desigur,  în  lume  zboară  multe  foi
goale,  pe  care  n-au  rămas  scânteile
conștiinței umane.
   Cum  oare  de  înțeles  diferența?  Prin
cunoștința spiritului, prin acea care decide,
unde putem aplica strângerea de mână.
   Manuscriptul e o strângere de mână la
distanță. 



11.  Cineva  poate  întreba:  „Cum  să
ajungi la ultimile Porți? Noi cunoaștem legile
și  semnele;  noi  nu  pierdem  timpul;  noi
ținem minte, cum să păstrăm Învățătura –
ce  e  de  făcut,  dacă  vom  găsi  Porțile
închise?” 
   Pentru  răspuns  să  revenim  iar  la
Misterele Egiptului antic, căci aceste Mistere
au fost căile științifice ale vieții.
   Membrul  ce  urma  a  fi  acceptat
trebuia,  fără  a  încetini  ritmul,  să  ajungă
până la Învățător. În fața lui se afla o linie
luminoasă și el trebuia s-o urmeze, fără a se
abate și fără a atinge linia. Încăperile prin
care trecea erau luminate de diverse focuri
colorate.  Uneori linia aproape că dispărea.
Dar  în  sfârșit  linia  începea  să  lucească  și
parcă o rază orbitoare se ducea sub o ușă
grea și închisă. Ușa era parcă inaccesibilă –
fără lacăt. Fâșii și plăci din diverse metale o
înfrumusețau și întăreau.
   Cel cu spirit sfios se tulbura și încălca
ritmul  pasului,  dar  cel  care  cunoștea
semnificația imuabilității mergea stabil. Dar
când corpul său se lovea de ușa întărită, ea
se risipea și el intra în ultima Încăpere.
   Această  lovitură  obligatorie  a
învelișului  nostru  pământesc  e  necesară
pentru crearea ritmului ascensiunii.



   Cunoașterea spiritului ne indică, cum
dimensiunea scopului creează dimensiunea
posibilităților.  Și  simbolul  risipirii  ușii  grele
arată cel mai bine, cum trebuie de acționat.
   Înțelepții  contemporani  râd  de
străpungerea  peretelui  cu  fruntea,  dar
egiptenii antici au făcut un simbol frumos al
puterii  esenței  noastre.  De  aceea  mergeți
după linia razei.
   De  aceea  fiți  apți  de  a  începe  ceva
nou, asimilând cele anterioare.
   Fiți capabili de a nu observa înjosirea
curajului vostru, căci știți încotro mergeți. 

12.  Iar se vor apropia cu întrebarea:
„Ce-i  de  făcut  cu  obstacolele?  Pe  cineva
familia  îl  împiedică,  pe  cineva  ocupația
neiubită,  pe  cineva  sărăcia,  pe  cineva
atacurile dușmanilor”.
   Un călăreț bun iubește să exceleze pe
caii neînvățați și preferă obstacolul șanțului,
decât drumul drept.
   Fiecare  obstacol  trebuie  să  fie
nașterea unei posibilități.
   Apariția dificultății în fața obstacolului
totuși vine de la frică. Oricare ar fi scufița în
care  se  împodobește  un  laș,  trebuie  să
găsim pagina despre frică.



   Prieteni!  Cât timp obstacolele pentru
noi  nu  reprezintă  nașterea  posibilităților,
atâta timp nu înțelegem Învățătura. 
   Norocul  se  află  într-o  conștiință
extinsă;  e  imposibil  să  te  apropii,  având
frică.  Raza  curajului  va  conduce  peste
obstacole,  căci  acum,  când  lumea  știe,
încotro  merge  –  sămânța  sângelui  crește,
sămânța  cunoașterii  crește,  sămânța
frumuseții crește! 
   Dacă  calea  e  acoperită  cu  oase,  se
poate  de  mers  curajos;  dacă  popoarele
vorbesc limbi diferite, înseamnă că se poate
de deschis sufletul; dacă trebuie de grăbit,
înseamnă că undeva un nou adăpost e gata.
   Fiți  binecuvântate,  obstacolelor,  prin
voi noi creștem!

13.  Pot  pe bună dreptate să întrebe:
„Cum trebuie  de  comportat  cu  animalele?
Sau  cruzime  li  se  aplică;  sau  în  mod
sentimental  fac  din  ele  paraziți;  sau  fac
aparate pentru încrucișări mecanice”. 
   Desigur,  măsura  atitudinii  față  de
animale  trebuie  stabilită  după  unitatea
ritmului  mondial  –  măsura  peste  tot  e
asemenea.  Dacă  omul  trebuie  să  fie
conlucrătorul  evoluției,  atunci  și  animalele
trebuie să corespundă acestei legi. Speciile
care  nu  corespund  evoluției,  dispar.  Cei



adaptați  la  evoluție  trebuie  să-și  mențină
capacitatea prin lucru.
   Trebuie de studiat adevărata utilitate
a animalelor.  În zadar cineva gândește că
plesiozaurii  dispăruți  sunt  necesari  pentru
viitor.  Rochia  bunicii  e  foarte  drăguță  în
muzeu, dar nu-i aplicabilă în viață.
   Fericirea  lumilor  se  poate  forma  și
fără hipopotami și rinoceri, care foarte mult
corespundeau  cutelor  stratificărilor
anterioare.  Dacă un anumit tip de oameni
sunt  o  imitație  a  hipopotamilor,  atunci  e
aceeași evoluție. 
   Animalele trebuie să lucreze,  trebuie
să  câștige  dreptul  la  viață;  de  aceea
cruzimea  și  sentimentalismul  nu  sunt
aplicabile. Și nu poți să nu iubești tot ce în
mod vital muncește.

14. Trebuie și animalele să lucreze, de
aceea  cât  de  conștient  trebuie  aplicată
munca umană!
   În  muncă  diferență  nu  vom  face.
Diferența e doar după conștiență și lipsa de
sens. La fel trebuie de observat și diferența
de vârstă a spiritului. Se poate de observat
și diferența de avânt a unui spirit recent în
comparație cu cel al unui spirit bătrân.
   Un  spirit  recent  n-are  percepții
profunde  ce  sunt  adunate  de  experiența



vieții,  dar  adesea el  e mai puțin  egoist  și
mai ușor se supune evoluției.
   Un  spirit  bătrân  primește  uneori
asemănarea vârtejului de apă, ce atrage în
transformarea existenței „eu-lui” personal.
   Când un asemenea abces s-a format,
unica vindecare poate fi prin fapta eroică.
   O faptă eroică frumoasă și luminoasă
ajută  la  regenerarea  corpului  subtil.  Cât
timp  un  astfel  de  spirit  bătrân  năzuiește
spre fapta eroică, înseamnă că e viabil.
   Dacă  există  necrozarea  corpului,
atunci  trebuie  să  existe  și  necrozarea
spiritului.  Un  membru  mort  se  poate  de
îndepărtat  la  timp,  dar  gangrena spiritului
poate fi îndepărtată doar cu o lovitură.
   Scânteia  loviturii  naște  fapta  eroică.
Desigur,  de  preferat  e  fapta  eroică  ce  a
crescut conștient, când toată ființa știe că
Învățătorul Luminii trăiește. 
   Noi  știam  o  fată  mică,  la  care
izbucnea  incontestabil  această  cunoaștere
și  nici  boala  nu  putea  distruge  această
cunoaștere  a  spiritului.  Formele  se
refractau, dar esența rămânea de neclintit.
   Astfel continuați esența în Infinit.

15.  Ce  condiție  externă  e  necesară
pentru  calitatea  lucrului?  –  Lumina.  Doar
lumina  face  lucrul  să  fie  productiv  și  util.



Fluturele  poate  zbura,  până  când  polenul
său  iridescent  nu-i  epuizat.  Omul  are
aceeași  putere  iridescentă  și  ea  percepe
prin  intermediul  fotoplasmei  forța  luminii.
Diverse  plasme  sunt  intermediari  între
vizibil  și  invizibil.  Fotoplasma,  fiind  o
emanație a sistemului nervos, formează un
polen iridescent, ce primește razele luminii
și le transmite în canalele nervoase.  
   Cele mai bune legături  cu lumina se
obțin  dimineața,  de  aceea  nu  închideți
lumina matinală. Lucrați la lumină, decideți
la  lumină,  judecați  la  lumină,  tânjiți  la
lumină, bucurați-vă la lumină. Nimic nu se
compară  cu  unda de lumină.  Chiar  și  cea
mai bună energie electrică, chiar și cea mai
albastră, oferă de opt mii de ori mai puțin,
decât raza Soarelui.
   Curând studierea fotoplasmei va da o
nouă direcție metodelor de lucru. Se poate
vedea, cum fierbe polenul fotoplasmei și cu
mici vârtejuri duce cu sine comoara primită
în porii pielii.
   Nu doar vastitatea spațiilor  de lucru,
dar și un acces corect al luminii trebuie să
fie studiate.  
   Razele Soarelui trebuie apreciate ca o
comoară mondială.



   Același savant se va clarifica ușor în
fluxul razelor celorlalți aștri cerești. 
         De  ce  oamenii  trebuie  să  ocolească
comorile Universului ce sunt destinate lor?

Vârtejurile  de  lumină  și  cele
magnetice constituie ritmul planetelor. Oare
chiar ele nu pot fi aplicate precum căderea
cascadei? Inepuizabile sunt forțele oferite! 
   Ivan al  o  Sută  Miilea,  ia   partea  ta!
Curând,  când încercarea se va transforma
în cucerire,  sămânța Binelui  Comun va da
fiecăruia forța razei.
   Astfel să ținem minte, începând lucrul
matinal și curajos continuându-l în Infinit. 

16. Omenirii  îi  este deosebit de greu
să înțeleagă corelația între calitatea lucrului
și  infinit.  Un  om  mercantil  presupune  că
calitatea  superioară  a  lucrului  duce  spre
finit.  Pentru  el  calitatea  se  conține  în
finalitate,  pe  care  Noi  o  numim
muribunzie12.  E  complet  imposibil  de
explicat  omului  mercantil  că  calitatea
superioară  tinde  spre  infinit.  Anume  în
caracterul  nesfârșit  al  tensionării  supreme
se  află  găsirea  cunoștințelor.  Trebuie  de
găsit curaj de a lucra pentru Infinit. 
   Se  poate  de  dezvoltat  în  sine  o
învățătură  permanentă,  care  e  importantă
12 Stare muribundă, (n.tr.).



nu  prin  enumerarea  faptelor,  dar  prin
extinderea conștiinței.
   Nu are importanță pe ce cale crește
conștiința,  dar  amploarea  sa  permite  a
cuprinde mărimea evenimentelor majore.
   Ce învățătură conduce mai repede la
extinderea  conștiinței?  Complet  individual
trebuie de admis oamenii pe această luncă.
Pentru fiecare există propria sa iarbă, doar
ca  focul  intern  să  corespundă  demnității
umane.  Cei  somnoroși,  cei  îngâmfați,  cei
înverșunați de suspiciune și îndoială nu vor
găsi hrană.
   Spuneți  ucenicilor  și  prietenilor  să
învețe.  Să  învețe  în  tensionarea  spiritului;
să învețe în ochii deschiși; să învețe absolut
la nesfârșit, căci sfârșit nu există. Această
afirmație  simplă  îi  umple  pe  mulți  de
groază.
   Dar Noi suntem cu cei care vor spune:
„În infinit e Lumină și secole întregi lucesc
ca un șirag de perle”.
   Învățând, să nu desconsiderăm.

17.  Adunând ucenicii,  gândiți-vă,  cu
ce să începeți. Greșeala obișnuită e în faptul
că se începe cu abc-ul, fără a ține cont de
natura  ucenicului.  Regula  Noastră  –  a  da,
alături de fundamentul inițial, fragmente ale
posibilităților supreme.



   De  asemenea,  nu  trebuie  de  uitat
jocul  preferat  al  lui  Buddha cu ucenicii  în
minutul de odihnă, când Învățătorul arunca
în  spațiu  un  cuvânt,  după  care  ucenicii
construiau  un  gând  întreg.  Nu  există  o
verificare mai înțeleaptă a stării conștiinței.
   Imaginați-vă,  dacă  Învățătorul  va
spune: „Moarte”, având în vedere moartea
vulgarității,  iar  ucenicul  va  exclama:
„Moarte săracilor!”.
   Astfel  de  cuvinte  izolate  pot,  ca
indicatoarele,  țese  întregul  desen  al
spiritului.  După  acest  ornament  se  poate
vedea, ce fel de focuri ard.
   Va  apărea  ocazia  de  a  spune:
„Conștiința voastră dorea moarte săracilor,
de  aceea  bogăția  îndreptată  spre  voi  a
plecat”. Și alături de această lege primitivă
se  poate  de  aruncat  o  scânteie  despre
evoluția lumilor îndepărtate. 
   Compararea evoluției lumilor cu mica
viață  cotidiană  poate  produce  o  lovitură
iluminatoare.
   Cel mai greu e când ucenicul vrea să
dezvolte  spiritul,  frecventând  lecția  de
metodică. El poate deschide un magazin de
anunțuri  pe  hârtie  lucioasă  și,  bătând  cu
creionul, enumera rețetele neaplicate de el.



   Noi  nu  suntem  organizatorii
procesiunilor  funerare  și  ai  grădinilor
zoologice.  Doritorii  să  meargă  după  Noi,
mergeți la fel de intens și luminos, precum
impetuoasă e viața, și iubiți orice extindere
a conștiinței, căci acesta e primul țel.
   Se  poate  totul  de  iertat,  dar
mucegaiul  conștiinței  e  mai  rău  decât
descompunerea cadavrului. 

18. Chiar și în revistele pentru copii se
pun  fotografii  cu  persoane  neașteptate,
necunoscute  de  nimeni.  Chiar  și  o  placă
mecanică vede mai mult decât ochii. Poate
e și mai bine – ochilor nu cred, dar sunt plini
de respect față de placă.
   Oaspeții astrali, pe lângă atenția față
de  ei,  se  îmbulzesc  în  mijlocul  vieții.
Desigur,  nu  întotdeauna  le  este  ușor  să
pătrundă la diverși oameni; atunci oaspeții
noștri pământești servesc drept conductori.
Diferite  straturi  greu  comunică,  dar  aura
lăsată de cei  veniți  sau de slugi  devine o
punte pentru oaspeții invizibili. Calitatea lor
e foarte diversă – de la atingerea fluturelui
până la gura tigrului.
   De aceea e mai practic de admis mai
puțini  oameni  în  dormitor  și  camera  de
lucru,  dacă  propria  voastră  aură  e  deja
destul de rezistentă și fermă.



   Deosebit de periculoși sunt educatorii
copiilor,  care  vin  cu  cea  mai  îngrozitoare
societate.  Cele  mai  bune  mesaje  adesea
sunt  paralizate  de  prezența  dădacei  și
îngrijitoarei.  De  aceea  activitatea
independentă e întotdeauna utilă.
   Și încă trebuie de atras atenția asupra
secretarilor, ei au ruinat atâtea lucrări.
   Singuri,  singuri,  singuri  –  și  poți  fi
liniștit de calitatea propriei emanații. 

19. „De ce lui, dar nu mie?” – astfel
șoptește invidia  după miezul  nopții.  Goniți
acest  șarpe  din  inițiativele  voastre.
Creșterea  spiritului  nu  tolerează  violență.
Prin  aceasta  se  explică  evoluția  lentă  a
omenirii. Nu e voie de a impune spiritul să
crească.  Chiar  nici  nu e voie  de forțat  cu
sfaturi necerute. Se poate doar răspunde la
bătaia inimii sensibile.
   Dacă veți trimite cel mai evident sfat
– „Invidia distruge sănătatea”, atunci și el,
fără conștiința spiritului, va provoca doar o
nouă fățărnicie.
   Dar vor fi luminoase căile dezvoltării
personale a spiritului.
   Fiecare  picătură  a  oceanului  dă
curcubeul său, de aceea cât de frumoasă e
strălucirea Cosmosului! Și de aceea cât de



prudent trebuie de dat răspunsuri, căci ele
au în vedere spiritul personal. 
   Noi  am  vorbit  împotriva  bisericilor
contemporane, dar nu se poate la general
de vorbit împotriva preoților. Noi cunoșteam
un minunat preot catolic polonez, dar, în loc
de rangul de cardinal, el a fost mutat în cea
mai mizeră parohie.
   Noi cunoșteam un rabin entuziasmat,
dar  l-au  declarat  nebun.  Cunoșteam  un
preot  luminos,  dar  soarta  lui  a  devenit  o
mănăstire exilată-beată.
   Cunosc un episcop cult  din America,
dar viața lui nu-i dulce.
   Fiecare  gând  al  Binelui  Comun  e
persecutat  necruțător,  între  timp  doar
creșterea  spiritului  personal  poate  umple
tezaurul Binelui Comun.
   Această  concordanță  a  spiritului
personal  cu  Binele  Comun  Mondial  și
constituie Frumusețea Cosmosului.
   Dacă  fiecare  plantă  are
particularitatea sa de neînlocuit, atunci cât
de  deosebit  trebuie  tratat  fiecare  spirit
omenesc!
   O  astfel  de  pulsație  a  sensibilității
trebuie  să  fie  semnul  ucenicilor  Noștri  și
atunci  nici  chiar  cuvântul,  dar  o  simplă
atingere poate revărsa lumină.



   Și  nu  doar  ziua,  dar  și  noaptea  de
atins se poate și de adus ajutorul luminării.
   Luminați-vă  prin  extinderea
conștiinței,  cum drumeții de mare distanță
acumulează  cunoștințe  prin  pulberea
curcubeului întregii lumi.

20.  Gândurile  curate  sunt  ca  ozonul
spațiului. E adevărat, cu ele se poate umple
spațiul  din  jur,  dar  numai  într-un  anumit
acord. A arunca un gând curat și a-l acoperi
cu zeci de pofte neînfrânate este echivalent
unei disonanțe teribile. Acordul este înțeles
ca  un  șir  de  mesaje  sonore.  Astfel,  în
activitatea independentă Noi apreciem șirul
succesiv  de  acțiuni.  Nu  o  exclamare
întâmplătoare și binevoitoare, dar un proces
conștient de durată oferă un avantaj. 
   Un  papagal  putea  să  strige:
„Binecuvântate Învățător!”  –  dar  prin  asta
nu  și-a  îmbunătățit  posibilitățile.  Un  urs,
întâmplător, și-a lăsat prada pe pragul unui
flămând,  dar  n-a  încetat  să  fie  o  fiară.  O
albină,  întâmplător,  a  rupt  abcesul  unui
bolnav,  dar  nu  și-a  câștigat  beatitudine.
Chiar și un șarpe, o dată, cu veninul său a
salvat o viață. Numai acțiunea conștientă și
imuabilitatea aduc rezultate.
   Zâmbetul  faptei  eroice  e  ușor,
considerați.  Și  fapta  eroică,  crescută  din



imuabilitate,  lucește  ca  un  Soare  dătător.
Precum fructul dulce nu depinde de înveliș,
astfel fie ca activitatea voastră să decurgă
în  afara  mulțimii.  Doar  ocolind  mulțimile,
veți ajunge la popoare.
   Pot  să-mi  imaginez,  cum se  apropie
pe  motor  un  ministru  contemporan  sau
Papa de la Roma de Turnurile Noastre! Ce-i
mai mult: comedie sau dramă? În orice caz,
un  mongol  simplu  va  proceda  mai  demn,
căci în el nu-i rupt nervul de percepție.
   Prieteni!  Păstrați  curat  canalul  de
percepție,  în  acest  furnal  se  forjează
gândurile curate. Priviți la gândurile curate
nu  ca  la  un  Locuitor  Ceresc  nemaivăzut,
Care coboară de sărbători, dar ca la hrana
zilelor voastre de muncă!  

21.  Prima  carte  chema  la  eroismul
spiritual  al  frumuseții,  simplității  și
neînfricării.  A  doua  carte  dă  calitatea  și
semnele  lucrului  ce  afirmă  extinderea
conștiinței.
   Ideea Comunității  și Binelui Comun e
primul  semn  al  extinderii  conștiinței.  Se
poate înțelege:  calitatea lucrului  se dă nu
pentru informare, dar pentru îndeplinire.
   Nu pentru liniștire e această carte, dar
pentru  munca  spiritului  deșteptat.  Și
aspirați spre lucru cât e posibil mai bine. Și



fiecare  lucru  învăluiți  cu  cea  mai  bună
emanație.
   Cel  care  a  făcut  cu  cea  mai  mare
bucurie  cel  mai  plictisitor  lucru  va  fi  un
învingător ferm, căci el va înfrânge povara
plictiselii.  Căci  fiecare  cale,  chiar  și  calea
spre Comunitatea Noastră, are treceri grele.
Și mărimea conștiinței se măsoară fiind nu
printre flori, dar deasupra prăpastiei.
   Lucrul perfecționării infinite e poruncit
de Noi. Și în clipa greutății gândiți-vă la Noi,
știind că aparatul fără fir nu va întârzia să
vă conecteze.
   Dar  fiți  apți  să  gândiți  și  fiți  apți  să
distingeți momentul greutății reale.
   Adesea oamenii iau fericirea drept un
dezastru și invers. Extinderea conștiinței va
afirma  cunoașterea  spiritului  –  această
cunoaștere  va  aduce  la  Comunitatea
Noastră. 
   Va fi oare a treia carte? – Desigur va
fi, când va trece în viață lucrul indicat în ce-
a de-a doua.
   A  treia  carte  trebuie  să  se refere  la
Comunitatea  Noastră,  dar  se  poate  oare
vorbi  despre  Comunitatea  Noastră,  dacă
conștiința  nu  înglobează  conceptul  de
comunitate în general?



   De aceea, dacă doriți să manifestați în
viață Comunitatea Noastră, trebuie întâi s-o
manifestați pe a voastră proprie. Noi, însă,
vă vom ajuta.
   Urmăriți  fără  prejudecăți  cursul
evenimentelor mondiale și veți vedea Mâna
Noastră.
   A sosit timpul unei cotituri în evoluție
și puterile sunt adunate.
   Fiți apți să aplicați cel mai bun lucru și
în acest lucru primiți un salut.
   Salut  tuturor  căutătorilor  Binelui
Comun!





Vocabular

Adept, „Cel care s-a realizat”. În ocultism ‒
cel  care a ajuns la stadiul  de Inițiere și  a
devenit  un  Maestru  în  știința  filozofiei
ezoterice.

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. 



Akbar  Jalal  ud-din,  Akbar  cel  Mare
(1542-1605), al treilea împărat din dinastia
mogulilor  (India),  care  a  transformat
Imperiul  Mogul  într-un stat  vast.  Patron al
religiei,  artelor  și  științelor;  cunoscut  prin
atitudinea  sa  tolerantă  față  de  diverse
religii.

Amrita (sanscr.),  băutură  cerească  sau
mâncarea  zeilor,  dăruitoare  de  nemurire;
elixirul  vieții.  Amrita  constă  din
sedimentarea  celor  mai  subtile  energii.
Realizarea  existenței  conștiente  sau
păstrarea  conștiinței  depline  în  toate
învelișurile și în toate sferele este cea mai
mare realizare a  unui  Arhat.  Aceasta este
Amrita sau adevărata nemurire.

Arhat  (sanscr.  „vrednic”),  1.  unul  dintre
titlurile onorifice ale Mântuitorilor omenirii,
Marii  Învățători.  Numai  în  cazul  unui  om-
Dumnezeu sau al unui Arhat, când rațiunea
este  unită  cu  conștiința  spirituală,  pot  fi
folosiți  termenii:  clar-cunoaștere,
clarviziune, claraudiență;
2. în budism, cel care este liber de nașteri
noi și are dreptul de a alege: fie merge în
Nirvana  și  nu  se  mai  reîncarnează  în



samsara, fie rămâne pe Pământ și urmează
calea unui Bodhisattva.

Astral,  unul  din  cele  șapte  planuri  ale
conștiinței  colective  din  jurul  Pământului.
Este  lumea  emoțiilor,  sentimentelor  și
dorințelor. În om corespunde corpului astral.
Din păcate, în prezent e murdărit de dorințe
și emoții exagerate și impure.

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 modificată a „AUM”. 



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 acționează nu doar
asupra tuturor ființelor, dar și asupra a tot
ce  o  înconjoară.  Nu  există  nimic,  asupra
căruia aura să nu acționeze, îndeosebi aura
unui  om  conștient.  Puterea  de  acțiune  a
aurei  este  direct  proporțională  cu  forța
energiei psihice în om.

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,
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. De la Ei au provenit toți
Fondatorii  marilor împărății,  religii,  filosofii,
majoritatea alchimiștilor și unii dintre sfinți,
dar  să  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  ‒  se  află  la  baza
coloanei vertebrale; 
2)  Swadhisthana-chakra  –  se  află  în
abdomen, între baza coloanei vertebrale și
ombilic; 
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.

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. 



Deva  Chan,  un  plan  special  în  Lumea
Subtilă; loc de odihnă, în care spiritul unei
persoane  obișnuite  locuiește  în  perioada
dintre reîncarnările pe Pământ. Aici spiritul
trăiește cu o deosebită intensitate cele mai
fericite momente ale vieții sale pământești,
fără ca nici un gând trist sau neplăcut să-i
întunece starea fericită.

Dugpa (tib.),  sectă  tibetană  care  a
degenerat treptat după reforma generală a
budismului din secolul al XIV-lea. În ultimele
secole,  dugpa  a  fost  un  sinonim  pentru
vrăjitor,  adept  al  magiei  negre,  slujitor  al
forțelor întunecate. 

Elgario,  arborele  Elgario (mongol.
„Aguranag”,  tib.  „Elgarinag”),  legendarul
arbore  al  Vulturului  (Arborele  Vieții),  care
crește în țara sacră a eroului legendelor din
Tibet și Mongolia, Gesar Khan; secreta suc,
care,  în  funcție  de  circumstanțe,  putea  fi
sau vigoarea vieții, sau vigoarea uitării.

Învelișuri,  principii vitale ale omului:
1) Corpul fizic;
2) Corpul eteric, numit uneori corpul astral
inferior.  Multe  fenomene  din  sesiunile



spiritualiste  sunt  săvârșite  cu  ajutorul
corpului eteric al mediumului;
3)  Prana  ‒  principiu  vital,  inseparabil  de
toate manifestările din Cosmos;
4)  Kama  ‒  sufletul  animalic  sau  corpul
astral  superior,  prin  care  dorința  se
manifestă în două aspecte: a) Kama-Manas
‒ mintea inferioară sau intelectul; b) Kama-
rupa ‒ forma (forma subiectivă a dorințelor
și  gândurilor  fizice  și  mentale,  sau
gânditorul în acțiune);
5) Manas ‒ conștiința de sine sau gânditorul
(Rațiunea Superioară);
6) Buddhi ‒ spiritualitate, sufletul spiritual,
spre  deosebire  de  sufletul  omenesc-
animalic, conductor prin care se manifestă
Atma;
7) Atma ‒ Spiritul sau începutul de foc, sau
energia revărsată în tot Cosmosul.
Aceste  principii  ale  omului  (excluzând
corpul  fizic  și  corpul  eteric,  care  dispar
treptat după moarte) sunt doar aspecte sau
stări ale conștiinței lui. Toate subdiviziunile
în  spirit,  suflet,  manas  superior  și  inferior
sunt,  în  esență,   doar  diferite  calități  ale
unei singure energii fundamentale a focului,
a  vieții  sau a  conștiinței,  a  cărei  cea  mai
înaltă calitate va fi energia psihică. 



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,
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. 

Kundalini,  șarpele  solar,  șarpele
plexului  solar,  Serpent  Solaris,  forța
vitală sau energia psihică ce acționează prin
centrul  de  la  baza  coloanei  vertebrale.  În
spiritele  înalte,  aceasta  acționează  prin
inimă.

Lingam (sanscr. „linga”), semn sau simbol
al creației abstracte. Forța devine organ al
conceperii numai pe acest Pământ. Potrivit
originii  sale,  lingamul  nu  a  avut  niciodată
semnificația primitivă asociată cu falusul ‒
idei de origine mult mai târzie. Acest simbol
în  India  avea  același  sens  ca  în  Egipt  ‒
Puterea creatoare și născătoare este divină.



El indică, la fel, și cine a fost Creatorul dual
‒  bărbat și femeie. 

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
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 de „Etica Vie” sau „Agni Yoga”.
Mahatma  Moria  a  fost,  de  asemenea,
Învățătorul Elenei Petrovna Blavatsky care,
sub  conducerea  Mahatmei  Koot  Hoomi,  a
fondat Societatea Teosofică. 

Maitreya,  în  budism  ‒  numele  viitorului
Buddha ‒ Buddha al compasiunii și al iubirii.



Potrivit  legendei,  venirea  Sa  pe Pământ a
fost  prevestită  chiar  de  Buddha
Shakyamuni.  Maitreya  corespunde
Avatarului  Kalki  în  hinduism  și  Mesiilor
tuturor popoarelor.

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.

Maya (sanscr.),  iluzie,  miraj;  efemeritate;
fantomă.

Medium (lat.  „medius  –  de  mijloc”),
intermediar  între  oameni  și  „lumea
spiritelor”  (morților),  conform  conceptelor
mistice ale spiritiștilor. Mediumismul este o
structură  specială  a  organismului,  în  care
corpul  nostru eteric  (corpul  astral  inferior)
se  separă  deosebit  de  ușor  și  fără  voia
noastră.  Majoritatea  fenomenelor  de  la
sesiunile  spiritualiste  sunt  realizate  prin
acest corp eteric,  care parcă formează un
mediu de comunicare între suflet și corpul
fizic  al  omului,  similar  cu  starea  undelor
eterice  (câmp  electromagnetic)  puse  în



acțiune  între  stațiile  telegrafului  fără  fir
(emițător radio și receptor radio). La toate
aceste  manifestări  mediumiste,  energia
psihică  înaltă  nu  participă.  A  schimba
structura organismului e imposibil, se poate
doar de dezvoltat propria voința spirituală,
căreia treptat i se vor subordona părăsirile
involuntare  ale  corpului,  de  emanațiile
căruia se folosesc în scopuri  personale cei
mai nedoriți locuitori ai lumii subtile.

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
unui  val  de  represiuni  anticreștine  a  fost
aruncat în închisoare și supus torturilor, din
cauza cărora a murit îndată. 

Piatra  (Chintamani),  găsită  în  diferite
lucrări  sub  denumirea  de:  vestitor;  Graal;
darul  lui  Orion;  Piatra  lumilor  îndepărtate;
Piatra albă; solul lumilor îndepărtate.

Piatra  de  alatyr,  în  mitologia  slavă
orientală  ‒  „a  tuturor  pietrelor  piatră,  a
tuturor  pietrelor  tată  (mamă)”;  piatră
înzestrată  cu  proprietăți  sacre  și
vindecătoare;  centrul  Universului.  Conform
legendei,  piatra  de  alatyr  a  căzut  cândva
din Cer, pe ea fiind înscrise legile lui Svarog,
zeul slav al focului ceresc.

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. 

Pranayama (sanscr.),  control  conștient  al
procesului  de  respirație  pentru  stăpânirea
pranei.  Ținerea  și  controlul  respirației  în
practica yoga.

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  prin
căutarea coordonatelor geografice, dar prin
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. 

Skhanda,  concept  din  budism,  ce
înseamnă  grupuri  de  calități  ce  constituie



personalitatea unui  om. Ele sunt împărțite
exoteric  în  cinci:  1)  formă  sau  corp,  2)
sentimente,  3)  conștiință,  4)  aspirații
(karma),  5)  cunoaștere.  Fiecare  acțiune  a
noastră, cât și fiecare gând creează vibrații
și  anume  aceste  vibrații  sunt  skhanda-e.
Astfel,  skhanda-ele  formează  totalitatea
omului  subiectiv  și  obiectiv.  Skhanda-ele
generate  de  un  om  sunt  proprietatea  sa
inseparabilă  (karmică),  care îl  însoțește în
noua  sa  viață.  Consecințele  karmice  ale
vieții anterioare urmează omul și acesta, în
viața următoare,  va aduna toate skhanda-
ele sau vibrațiile imprimate de el în astral,
deoarece nimic nu poate proveni din nimic,
prin urmare există o legătură între vieți  și
skhanda-ele noi se nasc din cele anterioare
sau  strămoșii  lor.  Astfel  skhanda-ele
formează karma noastră sau, invers, karma
este formată din skhanda-e.

Tamas (sanscr.  „întuneric”,  „rătăcire”,
„greșeală”),  concept  din  hinduism,  care
înseamnă începutul, opus lui Teros; sinonim
pentru materie, inerție, ignoranță.

Teros (sanscr.), concept din hinduism, care
denotă  opusul  lui  Tamas;  sinonim  pentru
spirit, mișcare, lumină; energie psihică.



Ushas (sanscr.),  fiica cerului,  zorile;  la  fel
ca  Aurora  latinilor.  Este  o  prietenă  etern
devotată  a  oamenilor  bogați  și  a  celor
săraci, deși se consideră că cei din urmă îi
sunt mai mult pe plac. Ea zâmbește tuturor
muritorilor și le vizitează casele. Ea este o
fecioară nemuritoare, veșnic tânără, lumina
săracilor și distrugătoarea întunericului.





Seria Agni Yoga

1. Foi din Grădina lui Moria. Cartea Întâi
Chemare..................................................
.............. 1924
2. Foi  din  Grădina  lui  Moria.  Cartea  a
Doua.  Iluminare
.............................................................
1925
3. Comunitatea........................................
........... 1926
4. Agni
Yoga........................................................
1929
5. Infinitul,  partea
I............................................ 1930
6. Infinitul,  partea
II.......................................... 1930
7. Ierarhia................................................
.............. 1931
8. Inima....................................................
.............. 1932
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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