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Capitolul I

IUBIREA

Iubirea este summum-ul În elepciunii. În elepciunea trebuie sã se transmuteze în iubire, ț ț
iubirea se transmutã în fericire.

Germenii în elepciunii se transmutã în florile iubirii.ț
Intelectul nu poate sã dea fericire.

Autorii se contrazic pe ei în i i în operele lor. Bietul cititor trebuie sã bea din cupa amarã a ș ș
îndoielilor.

Îndoiala genereazã confuzie i nebunie.ș
Faust, dupã ce a încãrun it sub praful din biblioteca sa, exclamã:ț
„Am studiat totul cu ardoare vie, am studiat totul cu ardoare nebunã, i azi sunt un biet ș
nebun cu minte nefericitã. Ce este ceea ce tiu? Acela i lucru pe care-l tiam: am putut învã aș ș ș ț
doar cã nu tiu nimic”.ș
Intelectualismul atrage dupã sine neurastenie i afec iuni ale Sistemului Nervos Cerebro-ș ț
Spinal.

Omul care i-a epuizat întreaga via ã sub praful bibliotecilor, cade în confuzia îndoielilor, i ș ț ș
singurul lucru pe care poate ajunge sã-l tie este cã nu tie nimic.ș ș
Îndoiala distruge puterile oculte.

Studen ii Spiritualismului suferã supliciul lui Tantal.ț
Este foarte trist sã trãim hrãnindu-ne cu teorii. Cel mai bine este sã transmutãm 
în elepciunea în iubire.ț
Cel mai bine este sã iubim. Fericirea este iubire transmutatã.

Trebuie sã trezim Con tiin a cu flacãra binecuvântatã a iubirii.ș ț
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 ra ionamentelor dãuneazã puterilor ț
min ii.ț



Cel care vrea sã aibã puteri oculte, trebuie sã termine cu bãtãlia ra ionamentelor. Cel care ț
vrea sã fie mag trebuie sã aibã minte de copil.

Este mai bine sã schimbãm în elepciunea pe iubire. Iubirea este singura care ne poate ț
preschimba în Zei.

Capitolul II

CON TIIN AȘ Ț

Pe noi, Gnosticii, singurul lucru care ne intereseazã este Trezirea Con tiin ei. Noi ș ț
preconizãm aristocra ia Spirtului i trezirea Con tiin ei.ț ș ș ț
Existã doar un Mare SUFLET. Acel SUFLET este Ánima Mundi al lui Platon, Marele Alaya
al Lumii, Sufletul Intra-cosmic.

Con tiin a noastrã umanã nu este decât o scânteie desprinsã din marele Suflet al Lumii.ș ț
Trebuie sã ob inem Trezirea Con tiin ei, pentru a cunoa te toate secretele vie ii i ale mor ii.ț ș ț ș ț ș ț
Trebuie sã însufle im flacãra Spiritului cu for a IUBIRII.ț ț
Con tiin a noastrã trebuie sã se trezeascã în planuri din ce în ce mai înalte.ș ț
Trebuie sã cultivãm cultura Con tiin ei. Cunoa terea ce nu se transformã în con tiin ã, ș ț ș ș ț
serve te doar pentru a vãtãma corpul Mental.ș
În Orient Con tiin a este denumitã BUDDHI.ș ț
Buddhi este Con tiin a noastrã Superlativã. Corpul Buddhic este Sufletul nostru Spiritual.ș ț
Cel care ob ine trezirea Con tiin ei Cosmice, se preschimbã într-un Zeu inefabil.ț ș ț
Con tiin a Cosmicã se treze te cu CASTITATEA, cu durerea, cu muzica i cu Medita ia.ș ț ș ș ț

Capitolul III

MEDITA IEȚ

Când magul se cufundã în Medita ie, ceea ce cautã este informa ie.ț ț
Medita ia este un „Sistem tiin ific” pentru a primi informa ie internã.ț Ș ț ț
Medita ia cuprinde patru faze:ț
1. - ASANA (Posturã a corpului fizic). Corpul trebuie sã rãmânã într-o pozi ie absolut ț
comodã.



2. - DHARANA (Concentrare). Trebuie sã îndepãrtãm mintea de orice fel de gânduri 
pãmânte ti. Gândurile pãmânte ti trebuie sã cadã moarte în fa a por ilor templului. Trebuie ș ș ț ț
sã ne concentrãm Mintea doar în interior… asupra INTIMULUI nostru.

3. - DHYANA (Medita ie). Discipolul trebuie sã mediteze în acele clipe asupra ț
INTIMULUI. INTIMUL este SPIRITUL.

„Aminti i-vã cã trupurile voastre sunt templul Dumnezeului cel Viu, i cã cel Preaînalt ț ș
sãlã luie te în voi.”ș ș
Discipolul trebuie sã adoarmã profund încercând sã converseze cu INTIMUL sãu.

4. - SAMADHI (Extaz). Dacã discipolul a reu it sã adoarmã meditând asupra INTIMULUI ș
sãu, atunci va intra în starea de Samadhi, i va putea sã vadã i sã audã lucruri inefabile i sã ș ș ș
converseze cu îngerii în mod familiar. Astfel se treze te Con tiin a din letargia sa milenarã.ș ș ț
Astfel putem dobândi adevãrata În elepciune divinã fãrã a fi nevoie sã vãtãmãm puterile ț
Min ii cu bãtãlia ra ionamentelor, nici cu vanul intelectualism.ț ț
Medita ia este Pâinea Zilnicã a În eleptului.ț ț

Capitolul IV

FEMEIA

Femeia este gândul cel mai frumos al Creatorului, devenit carne.

Femeia este poarta EDENULUI. Trebuie sã învã ãm sã ne bucurãm de Iubire, cu foarte mareț
în elepciune.ț
Înainte ca Dumnezeu sã o scoatã pe Eva din coasta lui Adam, acesta era singur în Eden.

Bãrbatul i Femeia trebuie sã formeze din nou o singurã FIIN Ã pentru a se întoarce în ș Ț
Eden.

DUMNEZEU, strãluce te glorios deasupra cuplului perfect.ș
Este mai bine sã te bucuri de Iubire, decât sã îmbãtrâne ti sub praful bibliotecilor.ș
Cel care vrea sã se preschimbe într-un Zeu, nu trebuie sã risipeascã sãmân a. ț
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 
Sãmân a.ț
Dorin a înfrânatã, face sã urce licoarea noastrã seminalã la Potirul creierului. Astfel se trezescț
toate puterile noastre. Astfel se treze te Focul Sacru al Spiritului Sfânt în noi. Astfel se ș
trezesc toate puterile noastre, i ne preschimbãm în Zei.ș



Hindu ii vorbesc despre a trezi KUNDALINI, iar noi spunem cã Kundalini se treze te ș ș
practicând Magia Sexualã cu femeia. Când bãrbatul se obi nuie te sã se retragã fãrã a risipi ș ș
sãmân a, dobânde te urmãtoarele puteri: intui ie, clarviziune, auz magic, telepatie, puteri ț ș ț
asupra vie ii i asupra mor ii, puteri pentru a nu muri nicicând, puteri asupra fulgerelor i ț ș ț ș
asupra furtunilor, asupra uraganelor i asupra pãmântului.ș
Omul a ie it din Eden pe por ile SEXULUI, i numai pe acea poartã poate intra în Eden. ș ț ș
Femeia este poarta Edenului. Sã iubim intens femeia.

Capitolul V

MUZICA

Muzica vine din Lumile Superioare. Muzica are puterea de a trezi Con tiin a în lumile ș ț
superioare. Muzica este verbul lui Dumnezeu.

Este mai bine sã cultivãm arta muzicii, decât sã pierdem timpul în bãtãlia ra ionamentelor.ț
Muzica este Cuvântul lui Dumnezeu.

Adevãrata muzicã este muzica clasicã. Muzica afro-cubanezã (guaracha, porro, mambo, 
cumbé etc.) serve te doar pentru a trezi josnicele pasiuni animalice. Sã-i ascultãm mereu cu ș
devo iune pe Beethoven, Liszt, Schubert, Haydn, Mozart, Tchaikovski, Strauss, Händel etc.ț

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 une te cu Mama, se na te Fiul.ș ș
Tatãl preaiubit; Fiul mult adorat; Spiritul Sfânt preaîn elept strãlucesc înãuntrul inimii ț
noastre.

Când un bãrbat i o femeie se unesc, pot sã se preschimbe în Zei.ș
Astfel TRINITATEA devine carne în noi. Astfel Con tiin a noastrã se Cristificã.ș ț

Capitolul VIII

SIMPLITATE

Trebuie sã fim simpli pentru a fi în elep i. Trebuie sã terminãm cu orice fel de ra ionamente. ț ț ț
Trebuie sã terminãm cu orice fel de dorin e, emo ii, pasiuni, uri, egoisme, violen e, dorin e ț ț ț ț
de acumulare, intelectualism, prejudecã i sociale etc.ț
Trebuie sã avem minte de copil. Trebuie sã fim puri i simpli.ș
Trebuie sã iubim femeia intens i sã ne alimentãm zilnic cu pâinea medita iei.ș ț
Doar a a ob inem trezirea Con tiin ei Cristice. Doar a a ne preschimbãm în Zei.ș ț ș ț ș

Capitolul IX

PUTEREA MAGICÃ

Eu am cunoscut oameni care fãceau miracole i minuni; acei oameni în marea lor majoritate ș
erau analfabe i.ț
Când eu am cunoscut secretele lor, mã uimeam vãzând cã toatã puterea lor consta în 
rugãciuni simplu e, aparent lipsite de importan ã.ț ț
Totu i, acei oameni fãceau miracole i minuni pe care oameni cu patruzeci, cincizeci de ani ș ș
de studii spiritualiste nu erau capabili sã le realizeze.

Toatã puterea acelor oameni simpli i analfabe i, stãtea în Credin a Adevãratã.ș ț ț
Am cunoscut un bãrbat care- i transforma chipul i se fãcea invizibil.ș ș



În acel bãrbat nu intra nici glon ul, nici cu itul. Acel bãrbat avea o deplinã Credin ã ț ț ț
Adevãratã în îngerul Gabriel. Bãrbatul mi-a comunicat secretul sãu. Cheia era foarte simplã.

Bãrbatul binecuvânta cele patru puncte cardinale, i pe urmã spunea o rugãciune a îngerului ș
Gabriel, care ad-literam spune a a: „ș Treisprezece mii de raze are Soarele, treisprezece mii de
raze are Luna, de treisprezece mii de ori sã se facã de ru ine du manii pe care-i am eu”ș ș .

Bãrbatul îl ruga pe îngerul Gabriel, iar îngerul îl fãcea invizibil sau îi transforma chipul, sau 
îl proteja de glon  sau de cu it.ț ț
Intelectualul trãie te zburând din coalã în coalã, din sectã în sectã, din carte în carte, i ș ș ș ș
între atâtea contradic ii i teorii, sfâr e te prin a- i pierde Credin a Adevãratã.ț ș ș ș ș ț
Acest fel de oameni, dupã patruzeci, cincizeci de ani de studii spiritualiste sunt mai neferici i ț
decât orice analfabet. Îndoiala le distruge puterile oculte i practicile lor esoterice e ueazã în ș ș
mod categoric, deoarece le lipse te Credin a Adevãratã.ș ț
Cristos a spus: „Dacã a i avea credin ã cât un grãunte de mu tar, a i muta mun ii”.ț ț ș ț ț
Eu, AUN WEOR, BUDDHA-AVATARA al Noii Ere a Vãrsãtorului, declar cã 
CREDIN A ADEVÃRATÃ este puterea magicã cea mai teribilã care existã în Univers.Ț

Capitolul X

SFIN ENIEȚ

Fãrã Sfin enie nu se ob ine nimic. i în tãmâia rugãciunii se ascunde delictul. Toate colile ț ț Ș ș
spiritualiste sunt pline de adultere, fornica ii, murmurãri, invidii, defãimãri etc.ț
Orgoliul se îmbracã cu tunica umilin ei, i în ve mintele sfin eniei adulterul se îmbracã ț ș ș ț
precum un sfânt.

Cele mai mari rãutã i pe care eu le-am cunoscut în via ã, le-am vãzut în colile spiritualiste.ț ț ș
Pare incredibil, dar în uleiul smirnei i tãmâia pãcii, se ascunde de asemenea delictul.ș
Devo ii î i ascund delictele în secretul templelor lor.ț ș
Profanii au meritul de a nu- i ascunde delictul.ș
Devo ii surâd plini de fraternitate i înfig pumnalul trãdãrii în spatele fra ilor lor.ț ș ț
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