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CAPITOLUL I

PRINCIPII DE EDUCATIE $I ETICA

$i, aceasta spre a n€ urnple de respectfapd. de om,

De tnpelegere pentru meritele sale trecdtoare,

Cu dorinla de a-i pune tn lumi,ndj,rea adeudratd,

$i a-i asi,gura rangul;t, locul cuvmit.
Cdtd ureme toate a.cestea tind sd se-naQe, progresul
Este Legea uieyii.; omui incd nu e'ste Om,

$i nu uoi socoti. cd scopul sd.u este slujit,

felul sdu atins Si pilteri,le sale doaedite indeajuns,
Cd.nd doar ici-colo cd,te o stea risi,peye lntuneri.cul,
Cdnd doar ici-colo cdte o minte semeald,

iSi domind, semenii. prostemafi; c,i.nd tumindtorii cerului
Se iaesc deodatd, spre deznddejdea noplii,
Cd,nd ommi.rea tntreagd e tn d.esd,ud,rSire deopotriad,,

Egald. in puteri,le-i depline; atunci.;i doar aturnci,
(i.c eu, tncepe copildri,a uniuersald, a omului.

ROBERT BROWNING, Paracelsus

AtAta vreme cat simpla lupti pentru existenfi con-
suma, aga €um se intlmpli in prezenL cea mai mare parte

a energiei, timpului si oportunitagilor unui om, el nu va

descoperi niciodati adevhrata semnificafie a umanitiqii
sau scopul existenfei omenegti. Aceasta se poate deduce

fie gi numai din evolugia frzich, din studiul creierului
omenesc, in care o portiune tot mai mare de substangi
cenusie este eliberati de funcqiile care tin de conservarea

structurii fi,zice, fiind in mod evident conceputi pentru uti-
lizbri diferite si mai inalte. Doar activitefile intelectuale,
conectate cu planul Rzic, ctt intrefinerea si plicerea vie,tii,
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nu vor explica filosofia dezvoltdrii cerebrale. Acesta este
in mare misuri motivul pentru care funcfiile encefalului
sunt atat de putin cunoscute in prezent. in om existi puteri
latente si capacititi aproape infinite, la care el abia iaca a
visat pani acum. Nici timpul liber si cultivarea intelectuali
nu vor dezvilui singure aceste puteri. Numai printr-o filo-
sofie completi a intregii naturi a omului si a capacitefilor
si de stinului sufletului omenesc, suplimenta td cu utilizarea
unei astfel de cunoasteri, omul va intra in cele din urmi in
posesia dreptului siu din nastere si din aceasti ,,pruncie
generali" - cum se exprimi Browning - incepe cilitoria
de la uman itatea reald la perfectiune.

tn momentul de fag6, doui conditii se opun firi
echivoc unei astfel de realizdri: in primur rand anarhia si
confuzia, care sunt rezultatul egoismului in toate relatiile
sociale. situatia aceasta poate fi depigiti intr-un singur
mod, anume prin recunoasterea fraternititii absolute a
omului, nu ca o teorie, o datorie religioasi sau o simpli
chestiune de sentiment, ci ca un fapt in naturi, o lege uni
versali si divini, pentru a cdrei incilcare omenirea suferi
in prezent pedeapsa existentei acestor condigii.

A doua conditie, care a dat nastere ,,confuziei printre
lucritori" in construirea templului social qi a locuinqelor
individuale ale oamenilor, este repre zentatit de falsele
idealuri, metodele ineficiente de educatie si ignorarea
aproape totali a existentei si naturii sufletului. Rezultatul
ignorantei se poate vedea in faptul c6 niciun individ din-
tr-un milion - care are atit rhgaz, cAt si oportunitate _ nu
face vreun progres real in evolutia puterilor superioare
sau constientizeazd miLcar faptul ci. este un suflet viu.
Batranetea este plini nu doar de infirmititi, ci si de nenu-
mirate suferinte. Nici micar unul dintr-un milion nu
poate spune odati cu poetul:
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,,Amurgul vietii imi di cunoastere mistici,
Iar intAmplirile ce vor si vini isi arunci umbrele
inainte."'

tn majoritatea cazurllor, vArstnicii privesc moartea cu
nesiguranti sau cu frici ori ca pe o eliberare binecuvAntati
de suferinte si necazuri. Viaqa este astfel suportati ca un riu
necesar, iar indivizii o consideri adesea un esec si nu un
succes. Deseori noi concepem ceea ce ar trebui si fie viata
pornind de la multele noastre egecuri. Ceea ce arputea ea se

fie este perceput vag din intuitiile sufletului, pe care luptele
si egoismul existentei nu au reusit si-l distrugi cu totul.

Lucrurile acestea nu ar trebui sdL fie asa, nici nu este
necesar sd fie asa pe mai departe, dacd. oameni sinceri -
birbagi si femei - ar cauta cu sArguinti in primul rlnd cauza
tuturor relelor noastre, iar in al doilea rAnd, un remediu
suficient pentru aceaste cauzh a relelor. Remediul acesta
trebuie ciutat in primul rAnd in cunoastere, iar in al.doilea
rAnd, in servirea adevirului. SdL examind.m acum ceva mai
in detaliu unele dintre condiqiile de pe urma chrorasuferim.

Prezentul este desemnat cu mAndrie ca epoca sti-
intei. Arta tiparului, puterea aburului si a electricitalii in
qtiinga aplicati, conservarea si corelarea energiei si teoria
evolutiei in stiinta speculativi, cu detaliile rezultate, con-
stituie partea cea mai mare a descoperirilor noastre reale.
O singuri maqini este construiti sd. faci munca mai multor
oameni, in timp ce muncitorii care au fost astfel inlocuiti
nu profiti in mod adecvat de aceasti inventie mecanici. Cei
care lucreazh cu mdinile nu mai sunt artizani, ci indeobqte
masini, fiind necesari in diverse operafiuni mirunte pentru
care nu s-a inventat inci nicio masini. Tiuda claselor mun-

' Versurile fac parte din po emul Lochiel'sWaming,de Thomas Campbell
(r777-r84$. (N. tr)
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citoare este astfel redusa la o corvoadi de rutinA, fird spe-
ranti de progres gi, prin urmare, firi niciun alt stimulent
decAt traiul de pe o zipe alta. Un articol manufacturat, care
atunci cAnd este finalizatserveste adesea mai mult la a nutri
extravaganEa si luxul decAt la a satisface o necesitate, trece
prin multe miini inainte de a fi terminat. Chiar si asa, mun-
citorul se bucuri si slujeasci, fiindci inactivitatea inseamni
foamete, iar armata gomerilor este in permanente cregtere.
Ocupagia lucritorului de rAnd este si mai precari decAt
cea a mecairicului sau a afiizanului. Este, oare, de mirare
atunci ci in vremuri de nesiguranti financiari * cind mii
de muncitori sunt someri si amenintafi de foamete, inca-
pabili si ingeleagd. cauzele reale ale suferintei lor, in mod
firesc invidiosi pe cei care au parte de toate plicerile vietii
gi stiind ci. undeva ceaa este fundamental gregit, de vreme
ce produce toatdaceastd inegalitate ;i nedreptate - indivizii
se ccializea zh pentru a-si asigura prin forgi ceea ce consideri
ci s-rrnt drepturile lor?

Dar toate acestea privesc doar existenta frzicd., de;i
efectele lor se vid la toate nivelurile vietii. tn ceea ce pri-
vegte stiinta omului si tot ce se leagi de originea, natura si
destinul siu, individual sau colectiv, nici stiinta, nici religia
nu ne-au invilat nimic. $tiinga ne-a dat sloganul,,supravie-
tuirea celui mai adaptat",simpld panfrazb.stiin{ifici a mot-
toului baronilorpridalnici: ,,Ia cine are puterea si piLstreazd
cine poate". ln intreprinderile viegii, rezultatul se poate
reduce la un singur cuvint: concurenti. in manufacturh,
comer!, in toate profesiunile - chiar si in cea clericali -,
in gcoli, pretutindeni, concurenta, rivalitatea si ,,supravie-
fuirea celui mai adaptat".

,,$i aceasta spre a ne umple de respect fafi de om,
De intelegere pentru meritele sale trecitoare,
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Cu doringa de a-i pune in lumini firea adevirati
Si a-i asigura rangul gi locul cuvenit."

PAni acum liudata noastri civilizatie este, la o scari
gigantici, un car al lui Jagannatha, ce zdrobegte capete gi

inimi la fel de implacabil ca si idolul de lemn al frafilor nogtri
pigAni, numai ci, in stil american, noi ucidem in masi.

Nu sunt, oare, aproape toate energiile qi activite$le
viegii dirijate spre planul fizic gi cheltuite aici? $i, oare, nu
s-a intensificat pentru cei mai mulgi lupta pentru existenfi,
in pofida liudatului nostru progres, liudatei noastre gtiinfe
si civilizatiei cregtine?

Nu avem nici timpul, nici energia, nici dispoziqia
si descoperim adevhrata semnificaEie si scopul viegii,
deoarece toate energiile noastre sunt absorbite in simpla
mentinere a existenfei.

,,Ah! Putini plicere ne oferi existenfa,

CAnd singura dovadi ci triim este teama ci vom
muri:"'

Daci nu ar fi existat niciodati o cunoaqtere reali a

naturii sufletului qi destinului omului, condigia noastri
actualh ar fi cu totul lamentabili; dar, odati ce s-a demon-
strat ci aceasti cunoagtere a existat cAndva, ci a fost mai
intAi degradati prin egoism qi apoi pierduti prin intrigi, ci
timp de secole preofi intriganfi, dintre care mulgi nu ar fi
ficut cinste nici micar unei spAnzuritori, dar au fost cano-

nizati ca sfinqi, ;i-au dat toati silin;a si priveze omenirea
de aceasti cunoaqtere ) ceva spune un umanitar?Yapredica
Fraternitatea universali qi toleranga, iar concomitent va

' Versurile fac parte din poemul,Il Snoas al scriitoarei americane Sarah

Josepha Buell Hale (1788-1879). W n)
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ceuta si se rizbune pe preotime? De o mie de ori, nu! Mai
degrabi si-i lisdm pe preofi si proletariatul sir-si rezolve
problemele lor si si-si vadi de drumul lor, iar noi sd. ne
striduim si recuperhm cunoasterea pierdutd,iar, odati recu-
perath, s-o punem in intregime in serviciul umanititii.

cel mai incurajator semn ar vremurilor este lucrarea
umanitari infiptuiti de mii de oameni bine intentionati,
constienti de relele existente si dornici si scape de ele. in
foarte multe situatii insi, rezultatele obtinute nu sunt nici-
decum pe misura energiei depuse sau a sacrificiilor ficute,
cici virtutea sacrificiului de sine nu este intru totul necu-
noscuti crestinititii. insa in foarte multe cazuri aceste
eforturi umanitare seamini cu incercarea de a dezritdicina
un arbore upas, care, dacd este tiiat in fiecare zi, creste din
nou pani dimineata. intemnitam si executim criminali, dar
criminalitatea nu se reduce niciieri. ii izolam si ii ,,trat6m"
pe nebuni, dar nebunia este in continui crestere. construim
aziluripentru orfani, bolnavi si vdrstnici, gi bine facem; dar
numirul orfanilor si al bolnavilor, mizeria si sd:ri.cia varstni-
cilor nu se reduc in niciun fel. A fost nevoie de o perioadi
ca si intelegem ci societatea este complet nedreapti sau ci
se intamplh ceva radical gregit cu toate metodele noastre.
in ansamblu, toate profiturile datorate descoperirilor stiin-
Eifice qi masinilor care economisesc forta de munci t..b.ri.
returnate criminalilor si nevoiasilor. singurul rezultat cu
care ne putem mandri este cresterea numi.rului de mili-
onari; iar acegti milionari, constituiti intr-o clasi, in loc si
reprezinte rodul unei evolutii superioare sunt, aproape firi
exceptie, floarea unei civilizatii a concurentei si egoismului.
Ei au creat o aristocratie a bogitiei, cel mai adesea prin
furturi si jocuri de noroc, si determini criteriul a ceea ce
se nume;te ,,societatea buna" - o etalare de extravaganli
gi afectare vulgari.
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Care este, de fapt, problema cu mult-liudata noastri
civiliza{ie? Rispunsul este ignoranqa gi egoismul, acestea

sunt rezultatul,,picatului separirii".
Daci problemele expuse au consecin{e in afacerile

noastre sociale si politice cu tot progresul gtiinqific si in fafa

liudatei noastre ,,civilizagiicregtine", oare slim mai bine pe

tirAmul intelectual sau in domeniul educagional? Si vedem.

Una dintre primele lectii care i se predau copilului la
qcoali este concurenta. Fiecirui copil i se inculci de la o
vArsti fragedi ideea ci trebuie si fie in fruntea clasei si este

in permanenti incitat s-o ia inaintea colegilor. Mulgi tineri
care absolviL instituqii umaniste ,si cdqtigiL premii pentru
competenfi sau invitituri sunt epave mintale pentru
tot restul vieqii. Nici subiectele predate sau domeniile de

invigituri insu;ite nu-i sunt studentului de mare utilitate
practici mai tirziu in viafi. Formagia tehnici dobAnditi
este de multe ori utili in asa-numitele profesiuni erudite,
dar cel mai adesea ea rimAne nefolositi in meseriile obiq-

nuite si rareori serveqte scopului de a deschide magistralele

superioare ale cunoagterii sau de a-l pune pe individ in
posesia unei autentice cunoagteri de sine.

Herbert Spencer menlioneazh cinci obiective care

trebuie atinse in educagia copiilor: educaqia care pregitegte
pentru autoconservare directi 1 cea care pregiteqte pentru
autoconservare indirecti, cea care pregitegte pentru inda-

toririle de pirinte , cea care pregiteqte pentru calitatea de

cetafean qi cea care pregiteqte pentru diverse rafinamente

ale vie{ii. Aceste obiective, expuse de unul dintre cei mai

profunzi scriitori ai prezentului, pot fi considerate ca apar-

Einind autoconservarii qi ,,succesului" in viati; prin impli-
caqie, ultimul obiectiv poate avea o orientare sociali, dar
nu este nici miLcar menfionati o cunoagtere superioari, des-
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tinati si-l puni pe om in posesia adeviratelor sale puteri gi
si promoveze evolufia sufletului.

lncepAnd din copilirie, cu toathinvititura noastri
religioasi si cu recompensele rerigioase privind viafa de
apoi, ni se spune si ciutim asiduu mantuirea sufletului,
qi aceasta in fafa afirmafiei ci o foarte mare parte a ome-
nirii va fi in cele din urmi pierduti sau condamnate pentru
vecie! $tiinga completeazd imaginea, incercand si d-emon-
streze ci lupta pentru existenli este o conditie necesari
pentru orice fel de ameriorare si ci numai dinEii cei mai
ascutiti qi ghearele cele mai lungi pot sa supraviefuiasci.
Prin urmare, idealul susfinut atit de stiinEi,.at gi ae religie
este egoismul. Autoconseryarea este considerati,,legeu fur_
damentali a vieEii". Rezultatur este materialismul, in sensul
cel mai strict gi mai larg, gi acesta aparalizat, acolo unde nu
a distrus complet, toate idealurile superioare.

Nu este rezonabil si presupunem cd., daci am poseda
cunoastere areald,,ne-am putea controla actiunile qi modela
viaEa, in aga fel incAt si evitim capcanele ignoran{ei gi si
ne incadrim pe linia unei evolutii superioa..r n lgiu oferi
credinfi, cu un sistem de recompense si pedepse, si insufli
caritatea, care este cel mai adesea interpretati ca diruirea
de pomeni; dar religia nu ne ddL cunoastere. StiinEa oferi o
teorie sau o ipotezi de lucru, dar nici ea nu ne di cunoastere.
Atlta timp cAt este nevoie de toati energia noastri p.rr,*
simpla menfinere a existenfei in planul fizic gi ca si_i ajutam
pe cei care nu pot si faci nici micar atdt, neajutoratijavem
putine ocaziisi ciutim lucrurile superioare

Sistemul complicat in care lucrim este rezultatul
mlltor secole de ignoranfi gi superstigii si a multe gene_
ragii de ticilosie, iar aceste rezurtate nu pot fi schimbate
de la o zilaalta. Murte dintre instituqiile noastre moderne,
pline pAni la refuz de abuzuri qi nedreptifi, sunt totusi
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atAt de adAnc inridicinate, incAt vor trebui si isi rezolve

singure problemele implicAnd foarte multi suferinqi,
durere si, probabil, firldelege gi virsare de sAnge. Acest

proces nu este necesar, dar ar fi imposibil si convingem din-
tr-odati un numir suficient de indivizi care sunt implicaqi

in aceste institugii de cauza realh a tuturor nenorocirilor
noastre qi, in acelasi timp, si-i determinim si coopereze

dintr-odati la eliminarea cauzei lor. Nu putem spera aga

ceva, din cauza necredinqei universale in existenta reme'

diului propus; drept urmare, justiqia punitivi va trebui si
obqini propriile rczultate.

Este cu adevd:rat necesar ca omenirea si rirnAni veqnic

in ignoranfdL, si repete la nesfirsit aceleaqi aberaqii qi si
atragh pedeapsa pe care am invocat-o?

"1r, 
pugitrit..'u.. urmeazd.au fost puse in evidenqi doui

surse de cunoastere, masoneria gi filosofia, 9i s-a ardtat ch

ele provin, direct sau indirect, din misteriile Antichitigii.
Fraternitatea absoluti a omului estebaza intregii etici, iar
marearepublici este statul ideal. Daci aceste concepte ar fi
acceptate si urmate, ar rezulta timp, oportunitate qi puterea

de a ingelege problemele mai profunde ale originii, naturii ;i
destinului omului. ,,Omul inci nu este om.'l Ce poate gi ce ar

trebui si fie omul, in condiqii favorabile, nici chiar in vise nu
ne este relevat decAt foarte rar. Niciodati nu clidim dincolo
de idealurile noastre. De obicei rimAnem mai prejos de ele.

tn aproape fiecare comunitate existi citeva persoane

pentru care lupta pentru existenqdL este redusi la minimum;
si, firi indoiali, cele mai multe din acest cerc restrAns de

persoane sunt femei. Avind o situaqie materialdL buni sau

asigurAndu-li-se toate cele necesare, atr, intr-adevdLr, timp
pentru studiu gi autoperfecqionare; si multe dintre ele se

angqeazh, mai mult sau mai pulin, in opere de caritate .

Dar, neavdnd un ideal mai inalt decAt oblinerea meri'
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telor carititii, mulgumirea de sine pe care o aduce aceaste
activitate si nicio cunoastere rcald. a naturii sufletului si a
legilor evolutiei sale superioare, aceste femei irosesc opor-
tunitatea in lux si autoindulgenti, pe care o consideri
justificati prin tributul pe care l-au pritit deja caritigii.
consecinta este ci ele sunt de obicei consumate de ptictis qi
sunt la fel de instabile ca apa, in ciutarea unei noi senzatii
sau a unei noi emotii.

Daci majofitateadin acest grup este formati din femei
care determini standardele si uzantele in ceea ce se numeste
,,societate", idealurile partenerilor ror birbati sunt cu mult
mai prejos decat ale lor, iar birbatii sunt salvati de ptictis
prin diversitatea de la crub Life sau prin necesitefile afa-
cerilor. Muncitorul de rAnd, care arepermanent de lucru,
este adesea mai pugin nefericit decit acesti fii si fiice are
norocului, care in general igi pierd toati pofta de a trii,
a ciror bitranete este plini de regrete dupi tinereEea dis-
pd.ruti si ale ciror vieti sunt frecvent retezate de parezi,
atunci cand nu degenereazi in imbecilitate. raptul ci un
numir tot mai mare de membri ai acestei crase favorizate
isr consacri timpul, energia gi banii ameliord:rii condiliei
maselor este unul dintre cele mai incurajatoare semne are
timpului. Daci reincarnarea este adeverati, acesti servitori
ai umanititii isi creea zd un depozit de karma pozitivh, care
este literalmente o ,,comoari in ceruri" si care inevitabil
trebuie si le asigure oportunitali si mai extinse ;i o si mai
mare putere de a face bine intr-o altdviaEd; iar, lucrul cel
mai bun, ei isi dezvolti perceptiile spirituale superioare.
Nimic nu ascunde mai eficient Sinele superior din om ca
egoismul qi din acest motiv atdt de putini oameni posedd
perceptia directi conform cireia ceea ce este adevirat este
Adevirat, iar ceea ce este fals este Fals.
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Mult timp a existat o convingere larg rispAnditdL gi tot
mai accentuati ci educagia se va dovedi un panaceu pentru

toate relele noastre gi, daci am putea incepe cu educarea

celor tineri gi si-i pregirim pe copii, am reusi in cele din urmi
si reformim societatea, chiar daci aceqti copii ar proveni

dintr-o familie depravati. Faptul ciL,,trebuie si educim sau

si pierim" confine, firdL indoiali, un mare adevdr; dar zicala

aceasta este compensati de o aita: ,,Educaqia nu poate si
repare defectele din nastere". inci nu infelegem ce este edu-

ca\iarealh,cum gi cAnd trebuie si inceapa qi la ce ne putem

aqtepta sh realizeze ea in cele mai favorabile imprejuriri.
Aforismul conform chruiaeste nevoie de cel putin trei gene-

rafii pentru a crea un gentleman contine un adevir, deqi

criteriul dupi care apreciem un adevirat gentleman poate fi

nesigur sau ineficient. qi, din nou, o alti zicalh, care spune

ci educaqia unui copil trebuie si inceapdLcu cel pufin nouiL

luni inainte de nagtere, dovedeste ci existenta influentelor
qi condiqiilor prenatale este cel putin recunoscuti. Dar in
aceasti din urmi privinfi, cea a mediului mamei in timpul
gestaliei, vechii greci stiau cu mult mai mult decAt noi si au

promulgat legi care si impiedice ca diformitatea fizici si se

propage sau chiar si fie vizuti. Rezultatul a fost o simetrie

fr,zicit aga cum lumea doar rareori avhzut.
Acum, dat fiind faptul ci toate aceste probleme sunt

studiate in lumina reincarnirii, majoritatea obscuritililor
dispar. Un astfel de studiu ne invafi ce este Eul, ce anume

este determinat de ereditate si care sunt posesiunile indi-

viduale si inalienabile ale Eului insusi. Ne invali cum,

printr-o lege la fel de implacabilh ca aceea a gravitaEiei,

fiindci este intotdeauna absolutjuste qi la fel de inflexibili
ca destinul , karma copilului se asociazi cu karma pirinqilor,
fie pe temeiul virtufii, fie al viciului. Dacd: atet viciul, cAt 9i

virtutea aderi la Eu ca rezultat al tuturor existen{elor ante-


