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Capitolul I
IUBIREA
Iubirea este summum-ul Înțelepciunii. Înțelepciunea trebuie sã se transmuteze în iubire,
iubirea se transmutã în fericire.
Germenii înțelepciunii se transmutã în florile iubirii.
Intelectul nu poate sã dea fericire.
Autorii se contrazic pe ei înșiși în operele lor. Bietul cititor trebuie sã bea din cupa amarã a
îndoielilor.
Îndoiala genereazã confuzie și nebunie.
Faust, dupã ce a încãrunțit sub praful din biblioteca sa, exclamã:
„Am studiat totul cu ardoare vie, am studiat totul cu ardoare nebunã, și azi sunt un biet
nebun cu minte nefericitã. Ce este ceea ce știu? Același lucru pe care-l știam: am putut învãța
doar cã nu știu nimic”.
Intelectualismul atrage dupã sine neurastenie și afecțiuni ale Sistemului Nervos CerebroSpinal.
Omul care și-a epuizat întreaga viațã sub praful bibliotecilor, cade în confuzia îndoielilor, și
singurul lucru pe care poate ajunge sã-l știe este cã nu știe nimic.
Îndoiala distruge puterile oculte.
Studenții Spiritualismului suferã supliciul lui Tantal.
Este foarte trist sã trãim hrãnindu-ne cu teorii. Cel mai bine este sã transmutãm
înțelepciunea în iubire.
Cel mai bine este sã iubim. Fericirea este iubire transmutatã.
Trebuie sã trezim Conștiința cu flacãra binecuvântatã a iubirii.
Trebuie sã iubim, pentru a ajunge la fericire. Fericirea nu este altceva decât Iubire
Transmutatã.
Intelectul nu face altceva decât sã congeleze gândirea în creier.
Cel care vrea sã se converteascã într-un ILUMINAT trebuie sã recucereascã copilãria
pierdutã.
Bãtãlia antitezelor distruge puterile oculte. Bãtãlia raționamentelor dãuneazã puterilor
minții.

Cel care vrea sã aibã puteri oculte, trebuie sã termine cu bãtãlia raționamentelor. Cel care
vrea sã fie mag trebuie sã aibã minte de copil.
Este mai bine sã schimbãm înțelepciunea pe iubire. Iubirea este singura care ne poate
preschimba în Zei.
Capitolul II
CONȘTIINȚA
Pe noi, Gnosticii, singurul lucru care ne intereseazã este Trezirea Conștiinței. Noi
preconizãm aristocrația Spirtului și trezirea Conștiinței.
Existã doar un Mare SUFLET. Acel SUFLET este Ánima Mundi al lui Platon, Marele Alaya
al Lumii, Sufletul Intra-cosmic.
Conștiința noastrã umanã nu este decât o scânteie desprinsã din marele Suflet al Lumii.
Trebuie sã obținem Trezirea Conștiinței, pentru a cunoaște toate secretele vieții și ale morții.
Trebuie sã însuflețim flacãra Spiritului cu forța IUBIRII.
Conștiința noastrã trebuie sã se trezeascã în planuri din ce în ce mai înalte.
Trebuie sã cultivãm cultura Conștiinței. Cunoașterea ce nu se transformã în conștiințã,
servește doar pentru a vãtãma corpul Mental.
În Orient Conștiința este denumitã BUDDHI.
Buddhi este Conștiința noastrã Superlativã. Corpul Buddhic este Sufletul nostru Spiritual.
Cel care obține trezirea Conștiinței Cosmice, se preschimbã într-un Zeu inefabil.
Conștiința Cosmicã se trezește cu CASTITATEA, cu durerea, cu muzica și cu Meditația.

Capitolul III
MEDITAȚIE
Când magul se cufundã în Meditație, ceea ce cautã este informație.
Meditația este un „Sistem Științific” pentru a primi informație internã.
Meditația cuprinde patru faze:
1. - ASANA (Posturã a corpului fizic). Corpul trebuie sã rãmânã într-o poziție absolut
comodã.

2. - DHARANA (Concentrare). Trebuie sã îndepãrtãm mintea de orice fel de gânduri
pãmântești. Gândurile pãmântești trebuie sã cadã moarte în fața porților templului. Trebuie
sã ne concentrãm Mintea doar în interior… asupra INTIMULUI nostru.
3. - DHYANA (Meditație). Discipolul trebuie sã mediteze în acele clipe asupra
INTIMULUI. INTIMUL este SPIRITUL.
„Amintiți-vã cã trupurile voastre sunt templul Dumnezeului cel Viu, și cã cel Preaînalt
sãlãșluiește în voi.”
Discipolul trebuie sã adoarmã profund încercând sã converseze cu INTIMUL sãu.
4. - SAMADHI (Extaz). Dacã discipolul a reușit sã adoarmã meditând asupra INTIMULUI
sãu, atunci va intra în starea de Samadhi, și va putea sã vadã și sã audã lucruri inefabile și sã
converseze cu îngerii în mod familiar. Astfel se trezește Conștiința din letargia sa milenarã.
Astfel putem dobândi adevãrata Înțelepciune divinã fãrã a fi nevoie sã vãtãmãm puterile
Minții cu bãtãlia raționamentelor, nici cu vanul intelectualism.
Meditația este Pâinea Zilnicã a Înțeleptului.

Capitolul IV
FEMEIA
Femeia este gândul cel mai frumos al Creatorului, devenit carne.
Femeia este poarta EDENULUI. Trebuie sã învãțãm sã ne bucurãm de Iubire, cu foarte mare
înțelepciune.
Înainte ca Dumnezeu sã o scoatã pe Eva din coasta lui Adam, acesta era singur în Eden.
Bãrbatul și Femeia trebuie sã formeze din nou o singurã FIINȚÃ pentru a se întoarce în
Eden.
DUMNEZEU, strãlucește glorios deasupra cuplului perfect.
Este mai bine sã te bucuri de Iubire, decât sã îmbãtrânești sub praful bibliotecilor.
Cel care vrea sã se preschimbe într-un Zeu, nu trebuie sã risipeascã sãmânța.
Trebuie sã transmutãm apa în vin. Apa se transmutã în Vinul Luminii, când înfrânãm
impulsul animalic. Bãrbatul trebuie sã se retragã din uniunea cu femeia, fãrã a ejacula
Sãmânța.
Dorința înfrânatã, face sã urce licoarea noastrã seminalã la Potirul creierului. Astfel se trezesc
toate puterile noastre. Astfel se trezește Focul Sacru al Spiritului Sfânt în noi. Astfel se
trezesc toate puterile noastre, și ne preschimbãm în Zei.

Hindușii vorbesc despre a trezi KUNDALINI, iar noi spunem cã Kundalini se trezește
practicând Magia Sexualã cu femeia. Când bãrbatul se obișnuiește sã se retragã fãrã a risipi
sãmânța, dobândește urmãtoarele puteri: intuiție, clarviziune, auz magic, telepatie, puteri
asupra vieții și asupra morții, puteri pentru a nu muri nicicând, puteri asupra fulgerelor și
asupra furtunilor, asupra uraganelor și asupra pãmântului.
Omul a ieșit din Eden pe porțile SEXULUI, și numai pe acea poartã poate intra în Eden.
Femeia este poarta Edenului. Sã iubim intens femeia.

Capitolul V
MUZICA
Muzica vine din Lumile Superioare. Muzica are puterea de a trezi Conștiința în lumile
superioare. Muzica este verbul lui Dumnezeu.
Este mai bine sã cultivãm arta muzicii, decât sã pierdem timpul în bãtãlia raționamentelor.
Muzica este Cuvântul lui Dumnezeu.
Adevãrata muzicã este muzica clasicã. Muzica afro-cubanezã (guaracha, porro, mambo,
cumbé etc.) servește doar pentru a trezi josnicele pasiuni animalice. Sã-i ascultãm mereu cu
devoțiune pe Beethoven, Liszt, Schubert, Haydn, Mozart, Tchaikovski, Strauss, Händel etc.

Capitolul VI
FLORILE
Gnosticii trebuie sã aibã întotdeauna în casa lor o grãdinã. Trebuie sã ne cultivãm necontenit
grãdina.
Florile ne amintesc de fericirea inefabilã din Saloanele NIRVANEI.

Capitolul VII
TRINITATEA
Când Tatãl se unește cu Mama, se naște Fiul.
Tatãl preaiubit; Fiul mult adorat; Spiritul Sfânt preaînțelept strãlucesc înãuntrul inimii
noastre.
Când un bãrbat și o femeie se unesc, pot sã se preschimbe în Zei.
Astfel TRINITATEA devine carne în noi. Astfel Conștiința noastrã se Cristificã.

Capitolul VIII
SIMPLITATE
Trebuie sã fim simpli pentru a fi înțelepți. Trebuie sã terminãm cu orice fel de raționamente.
Trebuie sã terminãm cu orice fel de dorințe, emoții, pasiuni, uri, egoisme, violențe, dorințe
de acumulare, intelectualism, prejudecãți sociale etc.
Trebuie sã avem minte de copil. Trebuie sã fim puri și simpli.
Trebuie sã iubim femeia intens și sã ne alimentãm zilnic cu pâinea meditației.
Doar așa obținem trezirea Conștiinței Cristice. Doar așa ne preschimbãm în Zei.

Capitolul IX
PUTEREA MAGICÃ
Eu am cunoscut oameni care fãceau miracole și minuni; acei oameni în marea lor majoritate
erau analfabeți.
Când eu am cunoscut secretele lor, mã uimeam vãzând cã toatã puterea lor consta în
rugãciuni simpluțe, aparent lipsite de importanțã.
Totuși, acei oameni fãceau miracole și minuni pe care oameni cu patruzeci, cincizeci de ani
de studii spiritualiste nu erau capabili sã le realizeze.
Toatã puterea acelor oameni simpli și analfabeți, stãtea în Credința Adevãratã.
Am cunoscut un bãrbat care-și transforma chipul și se fãcea invizibil.

În acel bãrbat nu intra nici glonțul, nici cuțitul. Acel bãrbat avea o deplinã Credințã
Adevãratã în îngerul Gabriel. Bãrbatul mi-a comunicat secretul sãu. Cheia era foarte simplã.
Bãrbatul binecuvânta cele patru puncte cardinale, și pe urmã spunea o rugãciune a îngerului
Gabriel, care ad-literam spune așa: „Treisprezece mii de raze are Soarele, treisprezece mii de
raze are Luna, de treisprezece mii de ori sã se facã de rușine dușmanii pe care-i am eu”.
Bãrbatul îl ruga pe îngerul Gabriel, iar îngerul îl fãcea invizibil sau îi transforma chipul, sau
îl proteja de glonț sau de cuțit.
Intelectualul trãiește zburând din școalã în școalã, din sectã în sectã, din carte în carte, și
între atâtea contradicții și teorii, sfârșește prin a-și pierde Credința Adevãratã.
Acest fel de oameni, dupã patruzeci, cincizeci de ani de studii spiritualiste sunt mai nefericiți
decât orice analfabet. Îndoiala le distruge puterile oculte și practicile lor esoterice eșueazã în
mod categoric, deoarece le lipsește Credința Adevãratã.
Cristos a spus: „Dacã ați avea credințã cât un grãunte de muștar, ați muta munții”.
Eu, AUN WEOR, BUDDHA-AVATARA al Noii Ere a Vãrsãtorului, declar cã
CREDINȚA ADEVÃRATÃ este puterea magicã cea mai teribilã care existã în Univers.

Capitolul X
SFINȚENIE
Fãrã Sfințenie nu se obține nimic. Și în tãmâia rugãciunii se ascunde delictul. Toate școlile
spiritualiste sunt pline de adultere, fornicații, murmurãri, invidii, defãimãri etc.
Orgoliul se îmbracã cu tunica umilinței, și în veșmintele sfințeniei adulterul se îmbracã
precum un sfânt.
Cele mai mari rãutãți pe care eu le-am cunoscut în viațã, le-am vãzut în școlile spiritualiste.
Pare incredibil, dar în uleiul smirnei și tãmâia pãcii, se ascunde de asemenea delictul.
Devoții își ascund delictele în secretul templelor lor.
Profanii au meritul de a nu-și ascunde delictul.
Devoții surâd plini de fraternitate și înfig pumnalul trãdãrii în spatele fraților lor.
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