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CUPRINS



I. PAIRU AFORISME PRELIMINARE

Inainte ca ochii sipoativedea, trebuie
si fi devenit inaccesibili lacrimilor.

inainte ca urechea si poati auzi,
trebuie si.-si fi pierdut sensibilitatea.

inainte ca glasul si poati vorbi ln
prezenla Maestrilor, trebuie si fie inca-
pabil si rineasci..

inainte ca sufetul s5. poati sra in
picioare in prezenla Maestrilor, picioa-
rele trebuie si-i fie spilate in sdngele

inimii.
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RE,GULILE 1-4

1. Ucide ambitia(l).
2. Ucide dorinEa de a rrai.

3. Ucide doringa de bunlstare si confort.
4. Lucreazl, asa cum o fac cei ambiliosi.

Respecti viaga aga cum fac cei care o doresc.
Fii fericit asemenea celor care triiesc pentru
fericire.

Cauti-gi in inimi ridicina riului si distru-
ge-o. Ea triieste, fecunda, in inima discipo-
lului devotat ca gi in inima omului insuflegit
de doringe. Numai omul puternic o poate dis-
truge. Oamenii slabi trebuie si-i astepte creste-

rea, dezvoltarea si moartea. Si este o plantl care

tri.ieste si se dezvolti de-a lungul timpului.
infloreste cind omul a acumulat nenumirate
existenge. Cel care vrea si piseasci pe Cirarea
Puterii trebuie s-o smulgi din inima lui. Inima
va singera atunci si viaga omului va pirea
complet distrusi. Aceasti incercare trebuie
si fie suportati mai devreme sau mai tirziu;
poate si apari de la prima treapti a scirii pri-
mejdioase care duce la Cirarea Vielii sau si
intArzie pini la ultima. Dar nu uita, discipo-
lule, ci trebuie si fie suportati si concenrrea-
zl-gi asupra acestei sarcini toate energiile sufle-
tului. Nu trii nici in prezent, nici in viitor, ci
in eternitate. Aceasti neghini uriasi nu poate
infori acolo, ci.ci aceasti pari pe existengi este

inliturati chiar de atmosfera gindirii eterne.



E CARERE

.LEr-4

. rrii.
rurDistare si confort.
r o fac cei ambiliogi.
fac cei care o doresc.

rr care triiesc pentru

Ecina riului ;i distru-
ih in inima discipo-
ima omului insuflegit
L puternic o poate dis-
ruie si-i a;tepte crqte-
z- $i este o planti care

le-a lungul timpului.
rsrmulat nenumi.rate
n g{easci pe Cirarea
idin inima lui. Inima
aga omului va pirea
sti incercare trebuie

'reme sau mai tirziu;
ra treapti a scirii pri-
Cirarea Viegii sau si
Dar nu uita, discipo-
)oftati si concentrea-
Li toate energiile sufle-
zent, nici in viitor, ci

3hini uriasi nu poate
pati pe existengi este

fera gindirii eterne.

LUMINA DE PE CARARF,

(1) Ambilia este prima dintre slibiciunile noastre, marea ispiti-
toare a omului care se ridici deasupra semenilor sii. in forma sa

cea mai simpli, este ciutarea unei recompense. Prin ea, oamenii
care au inteligenll si putere sunr permanenr abitugi de la cele
mai inalte leluri. Totusi, este un instructor necesar. Roadele ei
au gust de lirAni 9i cenusi.. Asemenea morfii gi izolirii departe
de ceilalli, ea. ii arati- in cele din urmi omului ci a lucra pentru
sine inseamni. a merge spre dezamigire. Dar, dqi aceasti primi
reguli pare foarte simpll si usoarl, nu uece foarte repede la
urmitoarea. Cici viciile omului obignuit suferi o transformare
subdli gi reapar sub un aspect diferit ln inima discipolului. E ugor
si spunem; ,,Eu nu voi fi ambifos". Dar e mai greu si spunem:

,,Cind maestrul va citi ln inima mea, o va gisi puri'. Artistul
sincer, care lucreazi din iubire pentru opera lui, este uneori
angajat mai ferm pe calea cea buni decit ocultistul care igi imagi-
neazi. ci s-a detasat de interesul de sine, dar care, in realitate, n-a
ficut decdt si impingi pulin mai departe limitele experiengei gi

ale plicerii si si-si indrepte interesul spre lucrurile care ii oferi un
orizont mai larg viegii sale. Acelagi principiu se aplici la celelalte
doui reguli aparent la fel de simple. Mediteazi la ele gi nu te lisa
inselat de inima ta. Cici acum, cind te afi in prag, o gregeali se

poate corecta. Dat, daci o iei cu tine, va crette pAni va da roade,

doar daci n-o distrugi cu pretul unei crude suferinge.



LUMINA DE PI] CARART

REGULILE 5-8

5. Ucide orice sentiment de separabilitate(2).

6. Ucide doringa de senzalie.

7. Ucide loamea de cresrere.

B. lbtugi, rimii singur si izolat, deoarece
nimic din ce are corp, nimic din ce este consti-
ent de separare, nimic din ce este in afara eter-
nului nu-1i poate veni in ajutor. invagi leclia
senzaliei si observ-o, pentru ci numai asa vei
putea sa abordezi stiinla cunoasrerii de sine si

sa p5;e;ri cu lermitate pe prima rreapta a scarii.
Si cresti asa cum creste floarea, inconstienti,
dar dorind cu ardoare si-si deschidi sufetul
spre atmosfera. Tot asa trebuie sa te gribesti si

tu si-gi deschizi sufletul spre etern. Dar eternul
trebuie si-1i scoati la iveali forga si frumuse-
gea, nu dorinla de a creste, cici, in primul caz,

te dezvolgi in splendoarea puritilii tale, in al
doilea, devii tot mai insensibil prin dorin;a de
a dobindi o sraturi personali.

(2) Si nu-gi inchipui ci poli si te izolezi de omul riu sau de
cel llri judecati. Ei sunt tu insupi, chiar daci intr-,o mlsuri mai
mici decAt prietenul sau maestrul tiu. Dar, daci lagi si creasci
ideea de separabilitate intre tine si un lucru sau o oarecare
persoani rea, vei crea in acest fel o karma pe care o vei lega de
acest lucru sau de aceasti persoani pini in ziua in care sr:.fletul
ti.u va recunoaste ci. nu poate si se izoleze. Nu uita ci picatul ;i
oprobriul lumii sunt picatul gi oprobriul tiu, cici faci parte din
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aceasti. lume. Karma ta este trainic intregesuti cu marea karmi..
Si, lnainte de a putea ajunge la cunoastere, va trebui si treci prin
toate locurile, curate sau impure. Nu uita ci vesmAntul murdar,
al cirui contact igi produce dezgust, ar fi putut si-1i apa4ini ieri
sau poate fi al tiu mXine. $i, daci lEi lntorci ochii de la el cu sili,
se va atasa si mai strins de tine cind lgi va fi aruncat pe umeri,
Omul care se llleste cu virtutea lui lgi pregitegte un pat de noroi.
Abline-te pentru ci este bine si te ab$i, nu ca si-1i pistrezi puri-
tatea personali.

REGULILE 9-12

9. Nu dori decit ce e in tine.
10. Nu dori decit ce e dincolo de tine.
1 1. Nu dori decit ce e inaccesibil.

12. Cici in tine se afli lumina lumii, singura
lumini ce poate fi rispanditi pe Cirare. Daci
nu esti capabil s-o percepi ln tine, e inutil s-o

cauti ln alti parte. Este dincolo de tine cici,
atunci cAnd ajungi la ea, !i-ai pierdut eul. Esre

inaccesibili pentru ci se depirteazl la infinit.
Vei intra in lumini, dar niciodati nu vei atinge
facira.

1l
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REGULILE 13-16

13. Doreste puterea cu ardoare.
14. Doreste pacea cu fervoare.
15. Doregte posesiunile mai presus de orice.
16. Dar aceste posesiuni trebuie si-i apar_

gini numai sufletului curat si, in consecinli,
tuturor sufletelor curare, in mod egal. Ele nu
vor fi deci proprietatea speciali a Totului decXt
in ziua in care acest Tot va fi Unu. Nizuieste
cu ardoare la posesiunile p. 

"".. .rum"i ,,rd.-
tul curat le poate degine, inainte de a fi in
misuri sI acumulezi bogigii pentru acesr spirit
colectiv de viali, penffu aceasti unitate care,
numai ea, este singurul tiu eu adevlrat. [pacea
pe care o vei dori esre acea pace sacri pe care
nimic n-o poate tulbura si unde sufetul creste
asemenea forii sfinte in lagunele ticute.l $i
purerea la care trebuie si nlzuiasci discipolul
este cea care il va face sI pari nimic in ochii
oamenilor.

REGULILE 17-20

17 . Caut6. calea@.

18. Cauti calea retrigAndu-te in interior.
19. Cauti calea inaintXnd cu indrizneali in

afafi,.

20. Nu te mullumi s-o caufi pe o singuri
direcgie. Existi. pentru fiecare remperament un
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drum ce pare mai atrigitor decit altul. Dar
Calea nu poate fi gisiti numai prin devogiune,
nici numai prin contemplare religioasi, nici
prin progres infliclrat, nici prin sacrificiul de
sine tn munci, nici prin studierea sirguincioasS"
a viegii. Niciunul dintre aceste drumuri nu
poate, singur, si"J ajute pe discipol si urce mai
mult de o ffeapti. Pentru formarea scirii este

nevoie de toate treptele. Viciile omului dwin,
unul cite unul, trepte ale scirii, pe misuri" ce

sunt depisite. Virtulile sunt ;i ele trepte nece-

sare de care omul nu se poate lipsi in niciun
fel. Degi ele creeazi o atmosferi. plicuti si un
viitor fericit, sunt inutile daci existi singure.
intr."g" naturi a omului trebuie utilizati cu
ingelepciune de cel care doreste si plgeasci pe
Cale. Fiecare om este pentru el insusi, intr-un
mod absolut, Calea, Adevirul gi ViaEa. Dar
nu este cu adevirat toate astea decit daci i9i
lngelege intreaga individualitate gi, prin forEa

voinEei sale spirituale treze, lsi di seama ci
aceastl individualitate nu este el insusi, ci un
lucru pe care l-a creat cu greu pentru propriul
uz si gragie ciruia lgi propune, pe misuri ce

cresterea ii dezvolti lent ingelegerea, si ajungi
la viaga care transcende individualitatea. CAnd
stie ce acesta este motivul pentru care existi
viaga sa separati, minunati si complexi, atunci
si numai atunci se afi pe Cale .

Caut-o cufundAndu-te in profunzimile
misterioase si stri.lucitoare ale fiingei tale


