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   Desigur, trebuie să ştiţi că un Iniţiat vine pe pământ aducând cu el calităţile asupra cărora a lucrat 
în precedentele sale încarnări; datorită lor, el se îndepărtează instinctiv de calea cea rea şi se 
îndreaptă, dimpotrivă, spre nişte activităţi con-structive, luminoase. Chiar dacă nu-şi aminteşte de 
nimic, el este împins, fără să ştie, să meargă în aceeaşi direcţie ca în trecut. Eu nu am avut multă 
vreme nici o amintire despre reîncarnările mele, dar am venit în această viaţă cu nişte amprente ce 
mă împingeau într-o direcţie determinată.
   Eu ştiu bine că unii dintre voi vor fi miraţi, şocaţi, auzind că până şi un Mare Maestru nu vine 
perfect pe acest pământ. Iar creştinii să mă ierte dacă eu afirm că însuşi Iisus nu s-a născut perfect: 
şi el a trebuit să se instruiască şi să înfăptuiască o mare lucrare de purificare înainte de a primi 
Duhul Sfânt la vârsta de treizeci de ani. Din nefericire, Evangheliile nu spun ce a făcut el în 
perioada dintre doisprezece şi treizeci de ani. Oricare fiinţă care vine pe lume primeşte în mod 
obligatoriu, pentru a-şi forma corpul, nişte particule folosite, întunecate, ce trebuie să le purifice, să 
le ordoneze şi să le armonizeze. Trebuie să înţelegeţi ce reprezintă această materie care a străbătut 
secolele, trecând din generaţie în generaţie. Cum ar putea ea să ajungă intactă şi pură? Chiar şi un 
Iniţiat, născut din nişte părinţi excepţionali, trebuie să înfăptuiască o lucrare asupra corpului său 
fizic până când acesta devine instrumentul perfect al spiritului său. Poate că acest Iniţiat este 
predestinat să aducă o nouă religie, dar trebuie să-şi elibereze şi el spiritul din strânsoarea materiei 
şi să transforme această materie, să o spiritualizeze, să o sublimeze, iar Cerul îi va măsura măreţia 
în funcţie de timpul acordat de el acestei activităţi.
   Nici chiar Iisus nu şi-a putut exprima imediat puterea spiritului. Mai întâi, el a trebuit să studieze, 
să exerseze şi, în sfârşit, el a făcut nişte minuni la treizeci de ani. Existenţa tuturor Maeştrilor 
Spirituali a început printr-o lungă perioadă în care ei au ignorat totul privind misiunea lor. Chiar 
dacă în vremea tinereţii ei au primit anumite revelaţii de la lumea divină, ei nu erau conştienţi de 
măreţia lor. Eu ştiu bine că mulţi vor refuza să creadă aşa ceva: pentru ei, un Iniţiat vine pe pământ 
atotcunoscător şi atotputernic. Ah, nu! Unii aveau chiar nişte slăbiciuni fizice şi psihice pe care nu 
le-au putut depăşi niciodată. Ne-ar lua prea mult timp să intrăm în toate detaliile dar, dacă am face-
o, am descoperi nişte lucruri extrem de interesante.
   Vă închipuiţi că eu eram aşa cum sunt astăzi, încă de la o vârstă foarte fragedă? Nu, şi eu am 
înfăptuit ani în şir această lucrare asupra...
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