
DINCOLO DE MOARTE
Samael Aun Weor

Capitolul 1
MOARTEA

1. –Ce este moartea fizicã?
R. –Încetarea tuturor func iilor organice, decesul.ț
2. –Ce existã dupã moarte?
R. –Moartea este profund semnificativã. Descoperind ceea ce este în ea însã i, vom cunoa te secretul ș ș
vie ii. Ceea ce continuã dincolo de mormânt poate fi cunoscut doar de oameni cu con tiin a trezitã. ț ș ț
Dumneavoastrã sunte i adormit i de aceea nu cunoa te i ceea ce se aflã dincolo de moarte. Teorii ț ș ș ț
existã multe, fiecare î i poate forma pãrerea sa, dar important este sã experimentãm în mod direct ș
ceea ce apar ine misterelor de dincolo de mormânt. Vã pot asigura cã înãuntrul ultra-ului acestei ț
mari naturi trãiesc sufletele defunc ilor.ț
3. –De ce existã teama fa ã de moarte?ț
R. –Teama fa ã de moarte se datoreazã ignoran ei, unei persoane întotdeauna îi e fricã de ceea ce nu ț ț
cunoa te. Când con tiin a se treze te, ignoran a dispare i atunci teama de necunoscut înceteazã sã ș ș ț ș ț ș
mai existe.
4. –Corpul fizic tim cã se dezintegreazã în mormânt dupã moarte, ce se întâmplã sau unde merge ș
sufletul?
R. –Sufletul defunc ilor continuã în dimensiunile superioare ale naturii. Asta înseamnã de fapt cã ț
dezîncarna ii pot vedea soarele, luna, stelele, râurile, vãile, mun ii, ca i noi, dar într-o formã mai ț ț ș
splendidã.
5. –Este adevãrat cã dupã ce ducem o via ã de rãutate i libertinaj, dacã ne cãim în momentul mor ii, ț ș ț
sufletul se poate salva?
R. –Pentru cel nedemn toate por ile sunt închise, în afarã de una, cea a cãin ei. Este clar cã dacã ne ț ț
cãim, chiar dacã este în ultima clipã vom putea fi ajuta i cu scopul de a ne îndrepta gre elile.ț ș
6. –De ce dupã ce murim venim ca fantome în aceastã lume?
R. –Este bine de tiut cã înãuntrul acestei planete existã un univers paralel, regiuni ale unei a patra ș
dimensiuni, unde trãiesc defunc ii; acea lume aparent invizibilã interfereazã cu a noastrã fãrã a se ț
confunda.
7. –Unde merge sufletul unei fiin e umane care i-a luat singurã via a?ț ș ț
R. –Sinuciga ii suferã mult dupã dezîncarnare; trãiesc aici i acum în regiunea mor ilor i vor trebui ș ș ț ș
sã se întoarcã la o nouã matrice i sã se nascã din nou în aceastã vale a lacrimilor i sã moarã contrar ș ș
voin ei lor când vor ajunge din nou la vârsta la care s-au sinucis, poate în clipele în care sunt cei mai ț
iluziona i de via ã.ț ț
8. –Este acela i lucru spiritul i sufletul?ș ș
R. –Un spirit este, un suflet se de ine. Sunt deci diferite.ț
9. –Animalele i plantele au suflet?ș
R. –Da, au. Sufletele vegetale sunt cunoscute în toate legendele universale sub numele de Zâne etc. 
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Sufletele animalelor sunt fãpturi inocente. Sã ne amintim de cuvântul animal, dacã îi înlãturãm 
ultima literã «L», va rãmâne scris astfel: ANIMA.
10. –Existã o judecatã superioarã dupã moarte i cine o face?ș
R. –Dupã moarte trebuie sã revizuim via a care tocmai a trecut; o retrãim în mod retrospectiv, cu ț
inteligen a i cu inima.ț ș
O datã încheiatã acea retrospec ie, atunci trebuie sã ne prezentãm în fa a tribunalelor lui Dumnezeu,ț ț
în fa a Îngerilor Legii, numi i printre Orientali: DOMNI AI KARMEI; ei ne vor judeca în func ie deț ț ț
faptele noastre i din acea judecatã poate rezulta faptul cã ne vom întoarce iar la o nouã matrice ș
pentru a ne na te din nou în aceastã lume neîntârziat sau faptul cã vom petrece o perioadã de vacan ãș ț
în lumile luminii i ale fericirii sau în ultimul rând faptul cã ne vom vedea obliga i sã intrãm în ș ț
interiorul pãmântului unde se aflã lumile infernale cu toate suferin ele i amãrãciunile lor.ț ș
11. –Când un copil moare la na tere, unde se duce sufletul sãu?ș
R. –Stã scris cã sufletele copiilor intrã în limb, regiunea mor ilor, însã apoi vor intra iar într-o nouã ț
matrice i se vor na te din nou în aceastã lume.ș ș
12. –Cãrui fapt se datoreazã cã ei mor la na tere?ș
R. –Se datoreazã Legii destinului; pãrin i care aveau nevoie sã treacã prin acea durã lec ie, care în ț ț
vie i anterioare au fost cruzi cu fiii lor i cu aceastã suferin ã se îndreaptã, înva ã sã iubeascã.ț ș ț ț
13. –Slujbele care i se fac dupã deces îi servesc sufletului drept ajutor?
R. –Orice ritual ajutã sufletele defunc ilor, este clar cã rugile rudelor duc consolare sufletelor ț
mor ilor.ț

Capitolul 2
DINCOLO DE MORMÂNT

1. –De ce în clipa când mor unii plâng, al ii cântã i al ii zâmbesc?ț ș ț
R. –Aceastã întrebare se împarte în trei pãr i: în primul rând, stã scris cã o persoanã se na te ț ș
plângând i moare plângând. În al doilea rând, existã cazuri în care muribundul cântã amintindu- i ș ș
momente fericite din trecut i în al treilea rând, obi nuiesc sã surâdã (chiar dacã acesta nu e un lucru ș ș
foarte obi nuit) probabil amintindu- i scene simpatice din existen a lor.ș ș ț
2. –Cine ordonã sufletului sã iasã din corp pentru a putea fi îngropat?
R. –În clipele în care muribundul î i dã ultima suflare, se prezintã la patul mortuar un Înger al ș
mor ii; existã legiuni întregi formate din ace tia. Îngerul funerar taie cordonul argintiu sau firul vie iiț ș ț
care conecteazã sufletul cu corpul fizic.
Muribundul îl vede de obicei pe acel înger sub formã spectralã i coasa cu care i se înfã i eazã e cu ș ț ș
siguran ã realã; amintitul instrument de lucru serve te tocmai pentru ca acea zeitate sã poatã tãia ț ș
firul existen ei.ț
3. –Ce mãnâncã i cu ce plãtesc defunc ii?ș ț
R. –Aici în Mexic noi avem ziua mor ilor, pe 2 noiembrie a fiecãrui an. În acea zi oamenii viziteazã ț
cimitirul, pun lumânãri aprinse pe morminte i pun în farfurii, oale, pahare etc., acele alimente i ș ș
bãuturi care îi plãceau cel mai mult dezîncarnatului când trãia. Este un obicei al multor oameni sã 
mãnânce apoi aceste resturi i oricine are pu inã sensibilitate Psihicã, va putea observa cã acelor ș ț
mâncãruri le lipse te principiul vital. Oamenii simpli cred, i pe bunã dreptate, cã fiin a iubitã ș ș ț
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dezîncarnatã se alimenteazã cu acele bucate.
Este neîndoios faptul cã realmente mor ii mãnâncã, nu partea fizicã a alimentelor, ci alimentele lor ț
am putea spune eterice, subtile, necunoscute pentru vãzul fizic, dar perceptibile pentru clarviziune; 
nu trebuie sã uitãm cã în orice aliment fizic existã alimente eterice, u or de asimilat pentru defunc i.ș ț
Dezîncarna ii pot vizita un restaurant din lumea fizicã, îi vor saluta pe cei vii i subcon tientul lor le ț ș ș
va rãspunde, vor cere mâncare i este evident cã Egoul intern al proprietarilor restaurantului va ș
aduce la masã forme mentale asemãnãtoare cu mâncãrurile i alimentele care se consumã în local; ș
dezîncarnatul a ezat în sala de mese va mânca din acele farfurioare subtile, fãcute cu esen ã din lumeaș ț
mentalã i va plãti cu moneda mentalã, ie ind apoi din restaurant. În aceste condi ii este evident cã ș ș ț
mor ii continuã sã creadã cã sunt vii i asta o poate reliefa oricare persoanã care î i va fi dezvoltat ț ș ș
clarviziunea i alte facultã i ale sufletului.ș ț
4. –Unde locuiesc defunc ii?ț
R. –Defunc ii trãiesc primele zile în casa unde au decedat sau în clinica sau spitalul unde au murit i ț ș
apoi, cum trebuie sã- i retrãiascã via a prin care tocmai au trecut, este clar cã vor trãi în acele locuri ș ț
unde au locuit înainte.
5. –Cum se îmbracã defunc ii?ț
R. –Cum obi nuiau sã se îmbrace fiind în via ã; de obicei se îmbracã cu aceea i hainã cu care au fost ș ț ș
îngropa i.ț
6. –Ce distrac ii au defunc ii?ț ț
R. –E clar cã be ivul va continua sã meargã la cârciumi, cinefilul la cinema, jucãtorul la casele de ț
jocuri, femeia prostituatã unde trãia i libertinul la ele.ș
7. –Ce soare îi lumineazã pe defunc i?ț
R. –Soarele care-i lumineazã pe cei vii este acela i care îi lumineazã pe mor i, doar cã ace tia vãd ș ț ș
culorile dincolo de spectrul solar. Ei vãd culorile pe care nu le percepe retina fizicã a oamenilor 
muritori.
8. –Defunc ii se îmbãiazã i cu ce apã?ț ș
R. –Este evident cã ei se îmbãiazã cu aceea i apã cu care se îmbãiazã cei vii, doar cã ei utilizeazã apa ș
celei de-a patra dimensiuni.
9. –De ce existã persoane care mor mai repede decât altele?
R. –Fiindcã existã oameni care se ata eazã prea mult de lume i e clar cã nu vor sã o pãrãseascã i ș ș ș
zãbovesc agonizând ceasuri i ceasuri.ș
10. –Ce speran ã au defunc ii?ț ț
R. –Acest fapt al speran elor este foarte variat; depinde de calitatea mortului. Cea mai mare speran ã ț ț
a unui avar, chiar i dupã ce a murit, este sã ob inã mai multe bogã ii, cãci are con tiin a adormitã; ș ț ț ș ț
cea mai mare speran ã a unui bãrbat îndrãgostit va fi a adar sã ob inã femei care sã-l adore, care sã-l ț ș ț
iubeascã, care sã-l idolatrizeze; cea mai mare speran ã a unui om profund religios, va fi sã intre în ț
regiunile inefabile ale luminii etc. etc. etc.
11. –Ce cautã sufletul dupã ce abandoneazã corpul?
R. –Sufletul cautã ceea ce vrea; mama î i cautã fiul i uneori se va face vizibilã; so ul o cautã pe so ia ș ș ț ț
sa, dacã o adora, iar cel care lasã comori îngropate le va cãuta în locul unde i-a lãsat bogã iile etc.ș ț
12. –Defunc ii au autoritã i ca în lumea fizicã?ț ț
R. –Autoritã i existã în toate col urile universului, atât la cei vii, cât i la cei mor i, de exemplu, ț ț ș ț
autoritã ile sufletelor pierdute care trãiesc în Abis vor fi chiar demonii; autoritã ile celor inefabili vorț ț
fi cei care se aflã deasupra lor pe scara ierarhiei, dar cum oamenii au con tiin a adormitã este evident ș ț
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cã ei continuã sã respecte autoritã ile care existã în lumea fizicã.ț
13. –Cum vãd mor ii lumea celor vii?ț
R. –Ei vãd acelea i drumuri, acelea i ora e i pe oameni la fel ca i cum ar fi vii.ș ș ș ș ș
14. –De ce defunctul nu î i dã seama cã este mort?ș
R. –Defunctul continuã sã creadã cã este viu întrucât are con tiin a adormitã i e mult de muncã sã-i ș ț ș
facem sã creadã cã deja nu mai apar in lumii celor vii. Cum ei vãd toate lucrurile absolut la fel cum leț
vedeau fiind în via ã, este clar cã nu bãnuiesc cã au murit.ț
15. –La ce se dedicã defunc ii?ț
R. –Oamenii când au murit continuã sã se ocupe cu acelea i treburi ca atunci când trãiau, deoarece ș
nu bãnuiesc cã au pierit.
16. –Un defunct se poate deplasa unde vrea, a a cum fãcea fiind în via ã?ș ț
R. –Defunc ii au deplinã libertate sã se mi te în toate sferele spa iului i sã viziteze toate locurile.ț ș ț ș
17. –Cu ce luminã se ilumineazã defunc ii?ț
R. –Ei se ilumineazã cu lumina astralã; acea luminã este un foc desprins din LIMBUL soarelui i fixatș
pe pãmânt prin for a gravita iei i prin greutatea atmosferei.ț ț ș
18. –Se simte vreo durere când murim?
R. –Moartea este dureroasã pentru tineri i plãcutã pentru bãtrâni. Acest lucru se asemãnã cu un ș
fruct, când deja este copt cade de la sine, dar când este verde nu cade i s-ar putea spune cã suferã din ș
cauza desprinderii.
19. –Dupã ce a murit o persoanã î i poate recunoa te trupul în sicriu?ș ș
R. –Îl pot vedea, dar nu îl recunosc cãci cum au con tiin a adormitã niciodatã nu cred cã acela este ș ț
propriul lor corp, i cred cã e vorba de corpul altei persoane.ș
20. –Dacã persoana i-ar da seama cã a murit, s-ar putea întoarce sã intre în corp înainte sã-l ș
îngroape?
R. –Dupã ce va fi fost tãiat firul vie ii, deja nu mai e posibil sã intre în corpul sãu; în acest caz, când ț
persoana este con tientã cã într-adevãr a murit deja, fie s-ar speria teribil, fie s-ar bucura, totul ș
depinde de însu irile morale ale defunctului.ș
21. –Ce mângâiere prime te sufletul când moare corpul?ș
R. –Mângâierea dezîncarna ilor este rugãciunea rudelor; trebuie sã ne rugãm pentru cei mor i.ț ț
22. –Pentru a muri, o persoanã are ora, ziua i minutul sãu fixat?ș
R. –Orice persoanã care vine în aceastã lume prime te un capital de valori vitale; când amintitul ș
capital se terminã survine moartea. Este bine sã lãmurim cã putem sã economisim acele valori i sã ș
ne prelungim via a. Aceia care nu tiu sã economiseascã valorile vitale se dezîncarneazã mai repede.ț ș
23. –Un defunct poate sã-l ducã pe un viu în lumea mor ilor?ț
R. –Noi, Gnosticii învã ãm sã ie im din corpul fizic dupã voin ã, atunci putem vizita lumea ț ș ț
mor ilor; defunc ii de asemenea pot sã ducã cu ei în anumite ocazii sufletele prietenilorț ț
lor; aceasta se întâmplã în special pe durata somnului, dar trebuie sã se întoarcã în lumea fizicã la 
trezirea din somnul normal; aceasta înseamnã cã vizita în lumea mor ilor se face în timpul somnului ț
corpului.
24. –În lumea defunc ilor existã avioane, cãru e i trenuri ca în lumea fizicã?ț ț ș
R. –Toate inven iile care existã în lumea fizicã vin tocmai din regiunea mor ilor; acele dispozitive în ț ț
fond sunt forme mentale pe care dezîncarna ii le pot vedea, auzi, atinge i palpa.ț ș
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Capitolul 3
REÎNCARNAREA

1. –Ce se în elege prin reîncarnare?ț
R. –Oamenii obi nui i în eleg prin reîncarnare întoarcerea la o nouã matrice; asta înseamnã cã noi neș ț ț
putem reîntrupa într-un nou organism uman. Nu este de prisos sã spunem cã la întoarcere ne na temș
i existãm iar în aceea i formã i în acela i mod trãit de noi în existen a noastrã prezentã.ș ș ș ș ț

2. –De ce nu ne amintim nimic din vie ile noastre trecute?ț
R. –Lumea nu- i aminte te vie ile anterioare pentru cã are con tiin a adormitã; dacã ar avea-o trezitã ș ș ț ș ț
e clar cã i-ar aminti vie ile lor trecute.ș ț
3. –Cine sunt cei care se reîncarneazã?
R. –Atâta timp cât cineva are posibilitatea de a se salva, poate sã se întoarcã la o nouã matrice i sã se ș
îmbrace cu un nou corp fizic; însã când cazul este pierdut, când am devenit ticãlo i definitiv, când ș
deja nici o pedeapsã nu se mai dovede te utilã, atunci este clar cã nu ne mai întoarcem, nu ni se mai ș
dã un corp nou i intrãm în lumile infernale unde se aude doar plânsul i scrâ nirea din ilor.ș ș ș ț
4. –Cum putem verifica faptul cã ne întoarcem din nou în aceastã lume?
R. –Reîntoarcerea în aceastã lume dupã moarte pentru unii este o teorie în plus, pentru al ii o ț
dogmã, un hohot de râs, o supersti ie sau o credin ã; dar pentru aceia care ne amintim vie ile noastre ț ț ț
trecute, reîntoarcerea este un fapt; asta înseamnã cã doar amintindu-ne existen ele anterioare vom ț
putea dovedi cruda realitate a reîntrupãrii sau întoarcerea în aceastã vale de lacrimi; însã, repetãm, 
este posibil sã ne amintim vie ile trecute doar trezindu-ne con tiin a.ț ș ț
5. –Pentru ce venim din nou în aceastã lume?
R. –Noi ne întoarcem în aceastã lume cu scopul de a deveni perfec i, cãci din nefericire suntem ț
pãcãto i i avem nevoie sã punem capãt gre elilor noastre.ș ș ș
6. –Ce este ceea ce se întoarce în lumea aceasta a fiin elor umane?ț
R. –Ceea ce se întoarce în aceastã lume este sufletul decedatului.
7. –Animalele i plantele au de asemenea întoarcerea lor în aceastã lume?ș
R. –Sufletele plantelor i ale animalelor i ale pietrelor sunt elementalii naturii; i ei se întorc în lumeș ș ș
în mod continuu; de exemplu, dacã o plantã se usucã i moare, elementalul vegetalului amintit ș
rena te în altã plantã; dacã un animal moare, elementalul acelei fãpturi se întoarce într-un nou ș
organism animal etc. etc. etc.
8. –Existã predestinarea?
R. –Fiecare suflet este autorul propriului sãu destin; dacã cineva face un bine, prime te a adar noroc ș ș
i dacã face fapte rele, rena te în aceastã lume pentru a suferi i a plãti tot ce datoreazã; acum vã ve i ș ș ș ț

explica motivul pentru care unii se nasc în puf i al ii în nenorocire.ș ț
9. –A  vrea sã-mi amintesc vie ile trecute, dar cum am con tiin a adormitã, cum pot sã o trezesc?ș ț ș ț
R. –Urmând calea sfin eniei, este drumul pentru a trezi con tiin a. Pune i capãt gre elilor voastre, ț ș ț ț ș
cãi i-vã de faptele voastre rele, deveni i pur în gândire, cuvânt i faptã; eu vã garantez dumneavoastrãț ț ș
cã atunci când ve i fi atins sfin enia adevãratã, con tiin a voastrã se va fi trezit.ț ț ș ț
10. –De ce mul i nu credem cã am avut alte vie i anterioare?ț ț
R. –Unii oameni nu cred aceasta pur i simplu pentru cã nu- i amintesc vie ile trecute i în realitate ș ș ț ș
nu i le amintesc din cauza faptului cã au con tiin a total adormitã.ș ș ț
11. –Dumneavoastrã domnule, vã aminti i vie ile trecute, dumneavoastrã vã este clar cã existã ț ț
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reîncarnare?
R. –E limpede cã dacã nu mi-a  aminti vie ile anterioare nici n-a  îndrãzni sã apãr cu atâta înflãcãrareș ț ș
doctrina reîncarnãrii; din fericire îmi amintesc cu deplinã exactitate toate vie ile pe care le-am avut ț
pe planeta Pãmânt.
12. –De câte ori poate cineva sã se reîncarneze în aceastã via ã?ț
R. –Stã scris cu litere de aur în cartea vie ii cã un om se întoarce în aceastã lume de 108 ori.ț
13. –De ce unele fiin e umane ne reîncarnãm în bãrba i i altele în femei?ț ț ș
R. –Totul depinde de evenimentele vie ii; câteodatã trebuie sã ne întoarcem în corp feminin i ț ș
alteori în corp masculin; aceasta e în acord cu faptele din vie ile noastre anterioare.ț
14. –De ce se spune cã dacã ne comportãm urât cu animalele, ne putem reîncarna în cal, câine sau 
pisicã?
R. –Sufletele pierdute pãtrund în lumile infernale; acolo, cum spun cãr ile sfinte, trec prin a doua ț
moarte; dupã acea moarte sufletele condamnate se elibereazã de orice patã; atunci se pot întoarce în 
aceastã lume, evolueazã ca elementali minerali urcând apoi la stadiul vegetal, apoi se reîntrupeazã în 
organisme animale i mai târziu recuceresc stadiul uman pe care îl pierduserã altãdatã; ajungând la ș
aceste înãl imi li se acordã din nou 108 vie i, cu scopul de a deveni perfecte; însã dacã e ueazã iar, se ț ț ș
repetã din nou acela i proces.ș
15. –Cãrui fapt se datoreazã cã aflându-se într-un anumit loc, cineva are senza ia cã deja îl cunoa te ț ș
a a de bine încât poate furniza date i adresa acelui loc?ș ș
R. –Acest fenomen se datoreazã faptului cã în vie i anterioare am mai fost în acel loc.ț
16. –Câte ocazii avem de a ne reîncarna în fiin ã umanã, câte în animal, câte în vegetal i câte în ț ș
mineral?
R. –Reîntoarcerea în fiin e umane este deja calculatã cum se cuvine, de 108 ori, dar reîntoarcerea în ț
organisme vegetale sau animale sau pur i simplu ca elementali minerali, nu are un numãr exact.ș
17. –Este posibil sã se treacã din regnul vegetal în cel uman sau din cel animal în cel mineral?
R. –Din regnul vegetal se trece în cel uman, dar prin intermediul celui animal; asta înseamnã cã nu 
putem trece peste un regn întrucât natura nu face salturi. Dacã elementalul animal degenereazã 
atunci involueazã, dã înapoi, pânã în stadiul mineral trecând înainte fire te prin stadiul vegetal.ș
18. –În care dimensiune se gãsesc a a-numi ii elementali ai vegetalelor i mineralelor?ș ț ș
R. –Fãpturile elementale trãiesc în cea de-a patra dimensiune a naturii.
19. –Suntem acelea i fiin e umane din timpuri strãvechi, cele care ne reîncarnãm, sau unele dispar ș ț
definitiv?
R. –Omenirea actualã este foarte bãtrânã; se reîntoarce în aceastã lume de acum milioane de ani.
20. –De cât timp are nevoie o fiin ã umanã dupã ce moare pentru ca sã i se dea din nou un corp?ț
R. –Asta depinde de destinul fiecãruia; unii renasc imediat i al ii zãbovesc mult timp pentru a se ș ț
întoarce.
21. –Un student care va fi început sã- i trezeascã con tiin a, când moare î i poate da seama de ș ș ț ș
procesul reîncarnãrii?
R. –Cine î i treze te con tiin a nu are nevoie sã a tepte momentul mor ii pentru a- i aminti vie ile ș ș ș ț ș ț ș ț
trecute; i le poate aminti fiind în via ã, aici i acum.ș ț ș
22. –Gnoza considerã drept faptul cã milioane de fiin e umane trãiesc în cea mai deplinã ignoran ã cuț ț
privire la evolu ie, reîncarnare, realizare i trezirea con tiin ei?ț ș ș ț
R. –Noi, Gnosticii considerãm nedrept faptul cã nu existã destui predicatori sau mai bine am spune 
misionari în numãr mare, pentru a duce învã ãturile peste tot; însã nu suntem vinova i pentru toate ț ț
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acestea; ceea ce se întâmplã este cã unicul lucru de care este interesatã omenirea este sã se distreze, sã 
facã rost de bani, sã se dedice plãcerilor; dacã lumea ar fi mai în elegãtoare, s-ar preocupa de aceste ț
învã ãturi i le-ar divulga.ț ș
23. –Ce este cea de-a doua moarte i ce are de-a face cu reîncarnarea?ș
R. –Cea de-a doua moarte marcheazã sfâr itul pasiunilor noastre animalice în lumile infernale; ș
aceasta înseamnã cã la final cei condamna i, cei pierdu i, ajung la puritatea originarã i când se ț ț ș
întâmplã asta ies din abisurile infernale, care existã în adâncul pãmântului. Atunci, cum am mai spus 
deja, aceste suflete evolueazã din nou începând de la piatrã pânã la om.
24. –Când va fi posibil ca umanitatea sã poatã în elege motivul reîncarnãrilor?ț
R. –Umanitatea va putea în elege motivul reîncarnãrii doar când va ob ine trezirea con tiin ei.ț ț ș ț
25. –De ce oamenii se nasc i mor i repetã din nou aceea i placã?ș ș ș
R. –De bunã seamã oamenii repetã, cum spune i dumneavoastrã, aceea i placã, vreau sã mã refer la ț ș
Legea Recuren ei. În fiecare via ã repetãm din nou tot ceea ce am fãcut în cea anterioarã, însã suferimț ț
consecin ele lucrurilor bune i ale celor rele pe care le-am fãcut în via a trecutã; acesta este un cerc ț ș ț
vicios, repetare de drame, scene, iubiri, întâlniri cu acelea i persoane etc. etc. etc.ș
26. –Cum sã facem sã ie im din atâta repeti ie?ș ț
R. –Doar sanctificându-ne putem sã ne eliberãm de Legea Recuren ei.ț
27. –Cine ne trimite sã luãm din nou corp fizic?
R. –În aceastã lume ne trimit Îngerii destinului; ei au notate în cãr ile lor faptele noastre bune i rele.ț ș
28. –Dacã dupã ce a murit corpul, sufletul se duce în cer, cum spun multe religii, de ce nu rãmâne 
mai bine acolo?
R. –Cerul este un premiu i o recompensã pentru faptele noastre bune, însã când se sfâr e te ș ș ș
recompensa, atunci e clar cã trebuie sã ne întoarcem în aceastã lume.
29. –Este adevãrat cã existã infern?
R. –Infernul cu flãcãri, acea vale cu tãciuni încin i i diavoli cu furci, este un simbol care corespunde ș ș
unei realitã i înspãimântãtoare; existã lumile infernale, lumi inferioare, regiuni de amãrãciuni în ț
adâncul planetei Pãmânt; în acele abisuri trãiesc sufletele pierdute.
30. –Dacã unele suflete merg în iad, cum putem face ca sã ne eliberãm de acele flãcãri?
R. –Sã predãm doctrina acelor suflete este datoria noastrã i ar fi nedrept, cum am mai spus deja la o ș
altã întrebare anterioarã, sã nu se predice învã ãtura în toate regiunile lumii.ț
31. –Este adevãrat cã sufletele cad într-un pu  plin de flãcãri i nu se ard?ț ș
R. –În adâncul pãmântului existã focul i apa; sufletele e uate se identificã cu aceste elemente ale ș ș
naturii i suferã; însã focul nu poate sã le ardã, nici apa sã le înece întrucât sufletele sunt incorporale, ș
subtile. Privitã dintr-un alt unghi, aceastã chestiune a flãcãrilor, vreau sã vã spun dumneavoastrã cã 
acele flame sau focuri simbolizeazã pasiunile noastre animalice.
32. –Cine a vãzut acele flãcãri i i-a dat seama cã acolo se aflau sufletele?ș ș
R. –Orice persoanã inteligentã tie cã înãuntrul pãmântului existã focul lichid. A a indicã vulcanii; ș ș
nu este nevoie sã fii în elept ca sã vezi flãcãrile; oricine le poate vedea în cratere amestecate cu lave i ț ș
gaze inflamabile.
33. –Ce este regiunea purgatorialã?
R. –Religiile vorbesc despre purgatoriu i regiunea purgatorialã; în realitate existã zone moleculare ș
inferioare i scufundate situate dincolo de cea de-a patra dimensiune. În acele zone multe suflete care ș
aspirã la luminã se purificã eliminându i pãcatele.ș
34. –Este adevãrat cã cineva poate sã scape de infern crezând în Dumnezeu?

DINCOLO DE MOARTE - Samael Aun Weor Pag. 7



R. –Multe persoane cred în Dumnezeu i totu i nu scapã de infern; dacã cineva vrea sã scape de ș ș
regiunea tenebrelor trebuie sã devinã sfânt.
35. –Este adevãrat cã o persoanã învã ând capitolele Bibliei pe dinafarã se elibereazã de infern?ț
R. –În infernuri existã multe persoane care tiu Biblia pe dinafarã în cele mai mici amãnunte.ș
36. –Ar putea cineva sã se salveze doar crezând în ceea ce este scris în Biblie?
R. –Credin a fãrã fapte este credin ã moartã; avem nevoie de Credin ã vie i aceasta trebuie sã se ț ț ț ș
fundamenteze pe fapte bune. Este urgent sã trãim în acord cu învã ãturile Domnului Nostru Iisus ț
Cristos.
37. –Este o obliga ie sã ne reîncarnãm?ț
R. –Atâta timp cât nu ajungem la perfec iune, Îngerii destinului ne vor trimite în aceastã lume.ț
38. –Reîncarnarea este favorabilã pentru a plãti faptele noastre rele?
R. –Toate suferin ele pe care le avem în aceastã lume se datoreazã faptelor rele din vie ile noastre ț ț
anterioare.
39. –Totdeauna ne întoarcem în aceea i familie?ș
R. –Eul continuã în propria lui sãmân ã; asta înseamnã cã continuãm în descenden ii no tri, adicã, neț ț ș
întoarcem în aceea i familie.ș

Capitolul 4
LEGEA KARMEI

1. –Ce i se poate rãspunde profanului când, vorbindu-i-se de reîntoarcere, spune cã nu poate sã 
creadã în ea, întrucât nimeni nu s-a dus i nu s-a întors pentru a povesti ceea ce a vãzut?ș
R. –Zilele se duc i vin; sorii se întorc la punctul lor de plecare dupã mii de ani; anii se reîntorc iar i ș ș
iar; cele patru anotimpuri primãvara, vara, toamna i iarna întotdeauna se reîntorc astfel cã nu este ș
nevoie sã credem în reîntoarcere, fiindcã este atât de evidentã cã toatã lumea o vede în fiecare zi; tot 
a a sufletele se reîntorc, se întorc în aceastã lume; asta e o lege care existã în tot ceea ce este creat.ș
2. –Cum putem demonstra existen a reîntoarcerii?ț
R. –Trezindu-ne con tiin a putem eviden ia cu to ii legea eternei reîntoarceri. Noi avem sisteme, ș ț ț ț
metode de a trezi con tiin a; persoana care este trezitã î i poate aminti toate vie ile sale trecute. ș ț ș ț
Pentru cine î i aminte te vie ile trecute, legea eternei reîntoarceri este un fapt.ș ș ț
3. –De ce existã unele persoane care fiind bine pregãtite, i care muncesc mult i luptã pentru a ș ș
cuceri o pozi ie, nu o ob in i în schimb altele cu mai pu inã pregãtire i efort ob in rezultatul dorit?ț ț ș ț ș ț
R. –Totul depinde de Legea KARMEI. Acest cuvânt (Karma) înseamnã ac iune i consecin ã. Dacã înț ș ț
vie ile trecute am fãcut mult bine, atunci triumfãm cu fericire în via a prezentã; însã dacã în vie ile ț ț ț
trecute am fãcut rãu, atunci e uãm în via a noastrã actualã.ș ț
4. –De ce existã familii care oricât s-ar for a, nu reu esc sã aibã prieteni pe nicãieri i pentru al ii este ț ș ș ț
atât de u or sã-i câ tige oriunde se duc?ș ș
R. –În vie ile anterioare am avut mul i prieteni i du mani; reîntorcându-ne sau întorcându-ne în ț ț ș ș
aceastã lume, ne reîntâlnim cu acele prietenii sau cu acei adversari i atunci totul se repetã a a cum s-ș ș
a întâmplat; însã existã de asemenea oameni dificili cãrora nu le place sã aibã prieteni, Mizantropi am
putea spune, oameni care se ascund, care se îndepãrteazã, care se separã de societate, solitari din fire 
i din instinct.ș
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Când asemenea oameni se reîntorc în aceastã lume de obicei sunt singuri, nimeni nu-i simpatizeazã. 
În schimb existã alte persoane care în vie i trecute au tiut sã- i îndeplineascã datoriile fa ã de ț ș ș ț
societate, fa ã de lume i chiar au lucrat în favoarea semenilor lor; e logic cã reîntorcându-se în ț ș
aceastã lume se vãd înconjurate de acele suflete care în trecut sau în vie i trecute au fãcut parte din ț
anturajul lor i atunci se bucurã, cum e i firesc, de multã simpatie.ș ș
5. –Cãrui fapt se datoreazã cã unele stãpâne ale casei nu gãsesc niciodatã pe cineva ca sã le ajute cu 
fidelitate chiar dacã î i trateazã bine servitorii i altora în schimb to i le sunt fideli?ș ș ț
R. –Acele stãpâne ale casei care nu se bucurã de servitori fideli i sinceri, au fost în vie i anterioare ș ț
despote, crude cu slugile lor i acum nu gãsesc de fapt pe cineva ca sã le serveascã, cãci ele n-au tiut ș ș
niciodatã sã serveascã în trecut i asta este consecin a lor.ș ț
6. –De ce existã persoane care de când se nasc muncesc fãrã odihnã pânã ce mor, ca i cum ar ispã i oș ș
condamnare, în schimb altele trãiesc bine fãrã atâta muncã. 
R. –Asta se datoreazã LEGII KARMEI; persoanele care muncesc în mod excesiv i nu progreseazã, ș
în vie ile trecute i-au fãcut pe al ii sã munceascã mult, exploatându- i supu ii în mod nemilos i acumț ț ș ș ș
suferã consecin a muncind inutil, cãci nu progreseazã.ț
7. –Fiul meu s-a cãsãtorit i i-a mers extrem de rãu; întreprinderile unde lucra el dãdeau faliment; a ș
solicitat un împrumut de la bancã pentru a face o afacere i a fost un fiasco; tot ce începea el e ua; a ș ș
trebuit sã divor eze de so ia lui din cauza atâtor neplãceri pe care le aveau; dupã un anumit timp s-a ț ț
cãsãtorit din nou i acel bãrbat cãruia nu i-a mai lipsit decât sã cearã de pomanã, acuma este foarte ș
bine i pe zi ce trece succesul îi este în cre tere; cãrui fapt se datoreazã asta?ș ș
R. –Existã trei legãturi matrimoniale: prima Karmicã, a doua Dharmicã i a treia Cosmicã; prima e ș
de durere, mizerie, foame, goliciune, dizgra ie; a doua e de succes, bucurie, iubire, progres economic ț
etc.; iar a treia este doar pentru sufletele alese, pure, sfinte i atrage, cum e firesc, fericirea ș
inepuizabilã.
Despre cazul de care mã întreba i dumneavoastrã, trebuie sã vã spun cã apar ine primului tip din ț ț
aceste trei stãri matrimoniale (cel Karmic). Fãrã îndoialã cã fiul dumneavoastrã i prima lui so ie au ș ț
suferit nespus, plãtind faptele rele din vie ile lor anterioare; e clar cã ei în vie i trecute au fost ț ț
deopotrivã so  i so ie, însã au fãcut mult rãu; n-au tiut sã trãiascã i rezultatul a fost durerea. Noua ț ș ț ș ș
cãsãtorie a fiului vostru a fost bunã din punct de vedere economic; o putem cataloga ca norocoasã, 
Dharmicã am putea spune, rezultat al faptelor bune din vie i anterioare; a doua so ie de asemenea a ț ț
trãit cu el în vie i trecute i cum cu ea a respectat o conduitã mai bunã, rezultatul este cã acum i-a ț ș
schimbat soarta, i-a îmbunãtã it via a, asta e tot. ț ț
8. –Fiul meu e bolnav de cinci ani, am cheltuit mult pe doctori i nu îi gãsesc cauza exactã a acesteia; ș
unii ne spun cã poate e un oc nervos, cãci a fost un bãiat destul de inteligent în studiile sale; al ii ș ț
presupun cã a fost victima unor munci de vrãjitorie; dumneavoastrã ce pãrere ave i?ț
R. –Fãrã doar i poate se remarcã cu deplinã claritate evidentã o pedeapsã, o Karmã mentalã pentru ș
proasta folosire a min ii în vie i anterioare. Dacã dumneavoastrã vre i ca fiul vostru sã se ț ț ț
însãnãto eascã, lupta i pentru însãnãto irea altor bolnavi mintali, cu scopul de a schimba cauza ș ț ș
originarã; aminti i-vã cã doar modificând cauza se modificã efectul; din nenorocire bolnavii au o ț
tendin ã marcatã de a se închide înãuntrul propriului lor cerc; rareori în via ã se vede cazul în care ț ț
un bolnav se preocupã pentru vindecarea altor bolnavi; dacã cineva face aceasta e clar cã se 
însãnãto e te de propriile sale dureri; eu vã sfãtuiesc din moment ce în acest caz precis, fiul vostru n-ș ș
ar putea sã se dedice vindecãrii altora, sã o face i dumneavoastrã în numele lui; nu uita i de faptele ț ț
caritabile; preocupa i-vã de sãnãtatea tuturor bolnavilor mintali pe care-i gãsi i în cale; face i bine cu ț ț ț
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nemiluita. Nu uita i de asemenea cã în lumea invizibilã existã Mae trii foarte în elep i care vã pot ț ș ț ț
ajuta în acest caz concret al fiului dumneavoastrã; vreau sã mã refer acum în mod specific la gloriosul
ÎNGER ADONAÍ, Îngerul luminii i al bucuriei. Acest Maestru este foarte în elept i dacã ș ț ș
dumneavoastrã vã concentra i intens rugându-l în numele lui Cristos sã vã însãnãto eascã fiul, sunt ț ș
complet sigur cã în nici un fel nu ar refuza sã se facã aceastã operã de caritate; însã nu uita i ț
«Dumnezeu î i dã, dar nu- i bagã-n traistã»; implora i i face i bine cu nemiluita: acesta este drumul.ț ț ț ș ț
9. –Am avut ocazia sã asist la o cãsãtorie în Santa Martha, Columbia; aveau o afacere foarte mare i ș
dintr-un moment într-altul a luat foc; de atunci domnul s-a îmbolnãvit i a murit de tuberculozã; ș
dupã 20 de ani am aflat cã so ia lui era pe punctul de a muri tot de tuberculozã; cãrui fapt s-ar datora ț
asta?
R. –Este bine sã ti i cã tuberculoza se datoreazã lipsei de religiozitate în vie ile anterioare, ș ț ț
materialismului, vie ii lipsitã de devo iune i lipsitã de iubire fa ã de Dumnezeu; dacã domnul a ț ț ș ț
murit de tuberculozã, atunci aceasta este cauza i dacã i-a pierdut bunurile, e clar cã a pus capãt ș ș
proprietã ilor altor persoane în via a sa anterioarã. A dat foc i i s-a dat foc, a pãgubit i a fost ț ț ș ș
pãgubit; aceasta se nume te Karmã, pedeapsã. Pe so ie, tuberculoza nu a ajuns sã o afecteze complet ș ț
fiindcã lipsa de religiozitate în vie ile anterioare nu a fost într-atât de cumplitã; a avut ceva vag de ț
spiritualitate.
10. –Am un fiu foarte bun care muncea i tot ce câ tiga îmi dãdea mie; dar s-a îndrãgostit de o femeieș ș
în vârstã, prietenã de-a mea, care avea trei copii cu un domn cãsãtorit; a trãit împreunã cu ea fãrã sã 
se cãsãtoreascã i chiar în ciuda faptului cã el lucra nu-i ajungeau banii, într-atât încât a apelat la ș
mine, cerându-mi o groazã de bani spunându-mi cã va începe o afacere, lucru pe care nu l-a fãcut 
nicicând dar, când s-a terminat ceea ce i-am dat, doamna l-a pãrãsit; acum trãie te singur, munce te, ș ș
dar el este complet ruinat; cãrui fapt se datoreazã asta?
R. –Cu ochiul liber se remarcã adulterul cu toate consecin ele sale dureroase: pierdere de bani, ț
situa ie proastã, suferin e morale intensive etc. etc. etc.; acesta este rezultatul gre elii.ț ț ș
11. –A  vrea sã mã informa i dacã situa ia lui s-ar putea îmbunãtã i?ș ț ț ț
R. –Dacã pe un taler al balan ei cosmice punem ac iunile bune i pe celãlalt cele rele, iar acestea din ț ț ș
urmã cântãresc mai mult, este clar cã balan a se va înclina în defavoarea noastrã, producându-ne ț
amãrãciuni; însã dacã punem fapte bune pe talerul binelui, putem înclina balan a în favoarea noastrã;ț
atunci soarta noastrã se va îmbunãtã i notabil. Dacã acel fiu al dumneavoastrã se dedicã sã facã ț
binele, soarta lui se va îmbunãtã i.ț
12. –Am un fiu de douãzeci de ani, care de doi ani nu vrea sã trãiascã în familie, ci în casa prietenelor
mele; nu a vrut nici sã studieze, nici sã munceascã; vine timp de o lunã acasã, se simte fericit pentru 
câteva zile i apoi începe sã se certe cu to i; atunci pleacã iar de acasã; a  vrea sã-mi spune i ș ț ș ț
dumneavoastrã cãrui fapt se datoreazã asta?
R. –Acel fiu v-a creat doar probleme. Este clar cã rezultatul dezordinii va fi durerea. Fãrã îndoialã cã 
el nu tie i nici nu vrea sã înve e sã trãiascã; însã trebuie tratat cât mai bine posibil cu infinitã ș ș ț
rãbdare i dragoste. Fãrã îndoialã cã în viitor va avea mari rãtãciri cu consecin e amare. Atunci va ș ț
începe sã în eleagã necesitatea de a face ordine în via a sa. ț ț
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Capitolul 5
FANTOME

1. –Dumneavoastrã a i vãzut vreodatã vreo fantomã?ț
R. –Unele persoane cred în fantome, altele se îndoiesc i în ultimul rând existã unele persoane care ș
î i bat joc. Eu nu am nevoie sã cred, nici sã mã îndoiesc, nici sã râd, pentru mine fantomele sunt un ș
fapt.
2. –Dumneavoastrã ti i, le-a i vãzut?ș ț ț
R. –Prietene: nu este în zadar sã vã relatez un caz foarte interesant; eram încã foarte tânãr i ea se ș
numea Angela; logodnicã într-adevãr foarte deosebitã, azi e deja moartã. Într-o anumitã zi, când încã 
era în via ã, m-am hotãrât sã mã retrag fãrã sã-mi iau rãmas bun. M-am dus spre coastele Atlanticuluiț
i a trebuit sã stau în casa unei doamne în vârstã, femeie nobilã care nu mi-a refuzat ospitalitatea. Mi-ș

a stabilit camera chiar înãuntrul salonului, a cãrui u ã dãdea direct în stradã. Patul meu era un pat de ș
campanie din pânzã de vele complet tropical i cum erau mul i ân ari etc., m-am protejat cu un ș ț ț ț
baldachin foarte fin i transparent.ș
Într-o noapte stãteam întins în patul meu mo ãind, când deodatã cineva a bãtut ritmic de trei ori la ț
u a mea; în clipa în care m-am sculat ca sã mã ridic i sã ies la u ã, am sim it douã mâini pãtrunzând ș ș ș ț
prin baldachinul meu; acestea s-au apropiat periculos de mine mângâindu-mi chipul. Dar lucrurile nu
s-au oprit aici: în afarã de acele mâini a apãrut o fantomã umanã întreagã cu înfã i area deslu itã a ț ș ș
acelei logodnice care în mod sincer nu mã interesa. Plângea mâhnita fantomã, spunându-mi fraze ca 
acestea: ingratule, te-ai retras fãrã sã- i iei rãmas bun de la mine i eu care te iubeam atât de mult i te ț ș ș
adoram din toatã inima! etc. etc. etc. i alte cele.ș
Am vrut sã vorbesc, însã totul a fost inutil deoarece mi s-a împleticit limba; atunci în gând i-am 
ordonat acelei fantome sã se retragã imediat.
Alte tânguiri, alte repro uri, iar pe urmã spuse: plec a adar, i se îndepãrtã înceti or, înceti or; însã ș ș ș ș ș
când eu am vãzut cã stafia aceea pleca, mi s-a ivit în minte un gând nou, o idee deosebitã; mi-am spus
mie însumi: acesta este momentul sã aflu ce este o fantomã, din ce este fãcutã, ce are real.
Este evident cã gândind astfel, în acest mod, teama a dispãrut din mine i mi s-a dezlegat limba; ș
atunci am putut vorbi i i-am ordonat fantomei astfel: nu, nu pleca i, întoarce i-vã, trebuie sã stau de ș ț ț
vorbã cu dumneavoastrã; fantoma rãspunse: bine, mã întorc, a adar e în regulã; nu e de prisos sã ș
afirm cã vorba a fost înso itã de faptã i fantoma a venit iar spre mine.ț ș
Primul lucru pe care l-am fãcut a fost sã-mi examinez propriile facultã i pentru a proba dacã ț
func ionau în mod corect. Nu sunt beat, mi-am spus, nu sunt hipnotizat, nu sunt victima nici unei ț
halucina ii, cele cinci sim uri ale mele sunt corecte, nu am de ce sã mã îndoiesc.ț ț
O datã ce am putut verifica buna func ionare a celor cinci sim uri ale mele, am început atunci sã ț ț
examinez fantoma. 
Da i-mi mâna, i-am spus stafiei; e evident cã aceasta nu mi-a refuzat cerin a i mi-a întins dreapta sa; ț ț ș
am luat bra ul bizarei siluete pe care o aveam în fa a mea i am putut observa o func ionare ritmicã ț ț ș ț
normalã ca i cum ar fi avut inimã. I-am ascultat ficatul, splina etc., i totul func iona corect; dar ș ș ț
calitatea acelei materii pãrea mai degrabã ca o protoplasmã, substan ã gelatinoasã uneori ț
asemãnãtoare la pipãit cu Vinilul; examinarea aceea am fãcut-o la lumina unui bec aprins cum 
trebuie i a durat cam o jumãtate de orã.ș
Apoi am poftit fantoma sã plece spunând: pute i sã vã retrage i, sunt mul umit cu examinarea i ț ț ț ș
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fantoma fãcând numeroase repro uri s-a retras plângând amarnic.ș
Dupã câteva momente stãpâna casei bãtu la u ã; credea cã nu i-am respectat casa; a venit spunându-ș
mi cã îmi oferise ospitalitate doar mie i cã se mira de faptul cã bãgam femei în camerã.ș
Scuza i-mã, doamnã, a fost rãspunsul meu; eu n-am adus nici o femeie aici, m-a vizitat o fantomã i ț ș
atâta tot (bineîn eles cã i-am istorisit povestea). Acea doamnã a rãmas convinsã i s-a cutremurat ț ș
teribil când a perceput un frig înspãimântãtor înãuntrul camerei i în plinã climã caldã; asta i-a ș
confirmat veridicitatea relatãrii mele.
Eu am notat ziua, data i ora întâmplãrii i mai târziu când m-am întâlnit cu acea logodnicã i-am ș ș
relatat povestea.
Ea s-a limitat sã-mi spunã cã în acea noapte i la acea orã citatã de mine, dormea i visa cã se afla într-ș ș
un loc de pe coastã i cã stãtea de vorbã cu mine într-o camerã asemãnãtoare unui salon.ș
E clar, îmi spusei; doamna s-a culcat gândindu-se la mine i fantoma ei m-a vizitat.ș
Ciudat a fost faptul cã dupã câteva luni acea doamnã a murit i într-o noapte, odihnindu-mã în patul ș
meu, s-a repetat fenomenul, însã de data asta acea fantomã s-a hotãrât sã se culce lângã mine, plinã de
tandre e i de afec iune; cum acest fapt devenea destul de urât, nu mi-a rãmas altã solu ie decât sã-i ț ș ț ț
ordon în mod foarte sever sã se retragã pentru totdeauna i sã nu mã mai deranjeze niciodatã în ș
via ã; fantoma a a a fãcut i nu s-a mai întors niciodatã.ț ș ș
3. –Foarte interesantã relatarea dumneavoastrã, domnule, a i vrea sã ne povesti i un alt caz ț ț
asemãnãtor?
R. –Cu multã plãcere, prietene: odatã a sosit în ora  o biatã femeie tânãrã, într-o situa ie economicã ș ț
foarte rea; era vorba de o fatã cinstitã i mi-a cerut de lucru.ș
N-am avut nimic împotrivã sã-i dau de lucru ca servitoare în casã i ea s-a dovedit a fi foarte harnicã; ș
din nenorocire dupã câteva zile în care a muncit în casã, au apãrut o serie de fenomene Psihice 
extraordinare, care nu le-au tulburat numai pe rudele mele, ci i pe oamenii din vecinãtate.ș
În prezen a ei farfuriile s-au ridicau în aer pentru a se izbi de podea i a se transforma în cioburi; ț ș
mesele, scaunele, dansau singure i cãdeau pietre înãuntrul domiciliului nostru.ș
Nu se dovedea foarte plãcut pentru noi faptul cã, tocmai în clipele în care mâncam, în alimente 
picau pietre, pãmânt etc. etc. etc.
Tânãra aceea avea pe mâna sa dreaptã un inel misterios cu o inscrip ie care ad litteram spunea a a: ț ș
amintire de la prietenul tãu LUZBEL.
Cel mai interesant este cã de i acea femeie era în dizgra ie (economic vorbind) nu înceta sã primeascãș ț
de la prietenul amintit ni te monede care sã-i ajungã sã mãnânce; acei bani veneau prin aer i ea îi ș ș
culegea pur i simplu.ș
Fata povestea cã deja amintitul sãu prieten îi spunea cã trãia în mare i cã voia sã o ducã pe fundul ș
oceanului.
De multe ori am fãcut conjurãri pentru a-l îndepãrta pe camaradul ei invizibil, însã acesta revenea cu 
mai multã for ã, întorcându-se la isprãvile sale i oamenii, cum e firesc, nu încetau sã se alarmeze.ț ș
Unii tineri se îndrãgosteau de ea, însã când încercau sã se apropie de doamna lor, ploua cu pietre 
peste ei i cutremura i fugeau îngrozi i.ș ț ț
Mai târziu, acea fatã s-a îndepãrtat de toate acele împrejurimi ale ora ului; ce s-a ales de ea? nu tim; ș ș
ceea ce întradevãr am putut constata e cã a a-zisul sãu prieten Luzbel era pur i simplu un elemental ș ș
al oceanului. Fãrã îndoialã cã ea avea mult din natura unui elemental; a a ne-o spuneau ochii ei, ș
privirile ei, corpul ei, felul de a fi etc.
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Capitolul 6
ÎNTÂMPLÃRI UMANE

1. –Vã voi relata un caz care mi s-a întâmplat acum câ iva ani. Am pãrãsit casa în care am trãit vremeț
de unsprezece ani i în care am dus-o destul de rãu; cum rãmãseserã câteva lucruri, mãtu a mea i cu ș ș ș
mine ne-am întors dupã pu ine zile; când am intrat, imediat ne-a venit un miros de cadavru putred; ț
cum casa rãmãsese pe de-a-ntregul curatã, am urcat curioasã la etajul de sus pentru a verifica i am ș
intrat într-unul dintre dormitoare, vãzând în locul unde era unul dintre paturi o groapã profundã ca 
i cum urmau sã punã un sicriu; am ipat i auzind asta, mãtu a mea a urcat; vãzându-mã atât de ș ț ș ș

înspãimântatã, am ie it de-ndatã de acolo, întorcândune la casa în care locuiam.ș
De atunci am început sã nu mai am poftã de mâncare; mâncam din ce în ce mai pu in pânã ce a venitț
momentul în care nu puteam înghi i nici un aliment; în douã luni am slãbit 20 de kilograme; au ț
trebuit sã mã interneze într-un sanatoriu i m-au examinat to i speciali tii, nici unul nu- i dãdea ș ț ș ș
seama ce aveam i eram pe moarte, cu o durere în stomac care nu mã lãsa nici un minut; ș
medicamente, mâncare, nu puteam înghi i nimic; totul trebuia sã fie injectat.ț
La opt zile dupã ce m-am internat, am intrat în stare de comã; medicii s-au descurajat în legãturã cu 
însãnãto irea; au pronosticat cã era cancer i corpul meu în realitate emana mirosul corpului ș ș
canceros; au vrut sã mã opereze i rudele mele n-au permis asta; vedeam mereu lângã mine un medic ș
cu halat alb, necunoscut pentru mine i pentru rudele mele, cãci nu exista în lumea fizicã.ș
Acel medic, invizibil pentru to i cu excep ia mea, m-a reanimat i a promis cã mã va însãnãto i. Cu ț ț ș ș
siguran ã promisiunea s-a îndeplinit i am fost vindecatã în mod miraculos.ț ș
Când doctorii m-au operat cu scopul de a gãsi causa causorum a bolii mele, cu uimire au descoperit 
cã eram complet sãnãtoasã; presupusul cancer nu exista.
A i putea sã-mi spune i dumneavoastrã ce s-a întâmplat?ț ț
Care a fost motivul acestei boli? Aceasta a fost întotdeauna o enigmã pentru mine.
R. –Cu cea mai mare plãcere voi rãspunde întrebãrii voastre. Permite i-mi sã vã spun, domni oarã, ț ș
cã în existen a voastrã trecutã petrecutã tocmai aici în ora ul capitalã a Mexicului, dumneavoastrã a i ț ș ț
comis un act de Magie Neagrã contra unei alte persoane, producându-i moartea i rezultatul a fost ș
boala voastrã misterioasã. Dacã v-a i însãnãto it, dacã n-a i murit, aceasta se datoreazã faptelor bune ț ș ț
care au permis sã se diminueze Karma voastrã. A i fost asistatã de bunã seamã de un medic invizibil ț
i pentru aceasta dumneavoastrã trebuie sã fi i nespus de recunoscãtoare.ș ț

2. –Din prima cãsãtorie a tatãlui meu am fost trei; când fratele meu mai mare avea un an, l-au luat de 
la mama mea; dupã aceea când eu aveam 5 ani, mama mea m-a încredin at tatãlui meu, care trãia cu ț
mama lui i cu fratele meu mai mare.ș
Pe durata întregii mele copilãrii, niciodatã nu m-am bucurat de dragostea nici unuia din ei, cãci cum 
bunicu a mea mã ura atât, ei ca sã n-o necãjeascã nu mã bãgau în seamã.ț
De mama mea n-am tiut nicicând dacã trãia, pânã când am avut 15 ani; ea într-adevãr mi-a dãruit ș
afec iune pânã ce a murit, acum 10 ani.ț
A  vrea sã-mi spune i dumneavoastrã de ce nu am putut dobândi fericirea i dragostea unui bãrbat i ș ț ș ș
cãrui fapt s-a datorat ura atât de mare din partea bunicii mele?
R. –În reversul medaliei relatãrii dumneavoastrã ve i avea rãspunsul. Este evident cã toate aceste ț
fapte din via a voastrã sunt o repeti ie a existen ei trecute în care dumneavoastrã în loc sã fi i victima,ț ț ț ț
a i fost cãlãul. Aceia care astãzi v-au pricinuit atâtea dureri au fost în trecut victimele voastre; asta-i ț
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totul. Aminti i-vã cã Legea Karmei este balan a fidelã a tuturor cazurilor noastre; nu poate exista ț ț
efect fãrã cauzã, nici cauzã fãrã efect. Dumneavoastrã a i cules consecin ele propriilor ac iuni. Dacã ț ț ț
v-a i aminti via a anterioarã sau vie ile anterioare, a i putea verifica realitatea cuvintelor mele.ț ț ț ț
3. –A i putea dumneavoastrã sã-mi explica i de ce în via ã nu gãsesc o dragoste în ciuda faptului cã ț ț ț
mi-o doresc mult?
R. –Bazându-ne pe legea ac iunii i consecin ei, culegem ceea ce semãnãm; drept consecin ã logicã ț ș ț ț
vedem cã dumneavoastrã a i semãnat trãsnete i a i cules furtuni.ț ș ț
4. –A i vrea dumneavoastrã sã ne relata i un caz concret de boalã cauzatã de ac iunile rele din vie i ț ț ț ț
anterioare?
R. –Cu cea mai mare plãcere. În reîncarnarea mea trecutã am cunoscut cazul unui bandit care a fost 
împu cat; asta s-a întâmplat pe un drum; tâlharul era numit cu porecla de «RÂNDUNICA» i a ș ș
cãzut în mâinile justi iei; a fost legat de un copac i i s-a aplicat pedeapsa capitalã.ț ș
Mult dupã aceea acel bãrbat s-a nãscut din nou într-un corp feminin. Într-o zi oarecare pãrin ii sãi ț
mi-au solicitat ajutorul. O domni oarã foarte distinsã înãuntrul cãreia era încarnat sufletul ș
Rândunicii, fãcea spume la gurã, se zvârcolea groaznic i ipa plinã de spaimã pronun ând fraze ș ț ț
precum urmãtoarele: vine deja poli ia dupã mine; spun cã sunt un ho , un tâlhar de drumul mare; mãț ț
in legat de acest copac i mã vor împu ca. Aceste ultime cuvinte erau mereu înso ite de mi cãri ale ț ș ș ț ș

mâinilor i de eforturi ca i cum ar fi vrut sã dezlege noduri invizibile, corzi ciudate. ș ș
Investiga iile noastre ne-au permis sã tim cazul concret; era vorba deci de o repeti ie mentalã a ț ș ț
episodului final din via a anterioarã a acestui suflet care acum era încarnat în corp de femeie.ț
Psihiatrii au e uat în mod categoric; n-au ob inut vindecarea.ș ț
Noi a trebuit sã apelãm la anumite conjurãri magice i rezultatul a fost uimitor, bolnava s-a ș
însãnãto it radical. Fãrã îndoialã cã am fost asista i de puterea divinã a Spiritului Sfânt.ș ț
5. –Trãiam într-o casã cu numãrul treisprezece la u ã i eram treisprezece în familie; în decursul a ș ș
unsprezece ani în acea casã n-au fost decât boli i mizerie.ș
A i putea dumneavoastrã sã ne spune i cãrui fapt s-a datorat asta?ț ț
R. –Cu cea mai mare plãcere vã voi rãspunde la întrebare, distinsã domni oarã. Aminti i-vã de ș ț
cãlãtoria navei cosmice Apollo 13; a fost un e ec total, s-a amânat planul de cucerire a spa iului ș ț
pentru Statele Unite, au fost pe punctul de a pieri cei trei membri ai echipajului etc. Îmi vine în 
memorie în aceste clipe amintirea unei nop i de Anul Nou. Treisprezece persoane ne aflam reunite ț
în jurul unei mese; atunci, în plin banchet am spus invita ilor: unul din cei treisprezece care suntem ț
aici reuni i va muri foarte curând.ț
Acea profe ie s-a îndeplinit câteva luni dupã aceea, când a decedat într-adevãr unul din acei invita i.ț ț
Sã nu vã mira i, deci, din cauza fatidicului treisprezece; acel numãr este moarte, fatalitate, tragedie, ț
durere; însã de asemenea treisprezecele aduce noi situa ii, cãci moartea i via a sunt intim rela ionate;ț ș ț ț
e clar cã dumneavoastrã plãtea i o Karmã groaznicã. Asta-i tot.ț
6. –A i putea sã-mi spune i dumneavoastrã de ce întotdeauna am e uat în dragoste; când am fost pe ț ț ș
punctul de a ob ine fericirea îmi scapã din mânã; chiar în ciuda faptului cã întotdeauna spun cã mã ț
iubesc, se îndepãrteazã de mine pentru a se cãsãtori cu alta?
R. –Cu cea mai mare plãcere vã voi rãspunde la întrebare, distinsã doamnã. Este clar cã problema 
dumneavoastrã n-ar putea fi în eleasã cum se cuvine dacã ignorãm legea eternei reîntoarceri: toate ț
situa iile sunt o repetare neîncetatã a diferitelor vie i trecute. Orice fiin ã umanã, în trecut, a încheiatț ț ț
diverse cãsãtorii, a stabilit rela ii sexuale cu alte persoane etc.; rezultatul acelor asocieri conjugale ț
poate fi bun, rãu sau indiferent. Dacã ne-am purtat rãu cu un anumit consort, într-o nouã via ã se ț
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stabile te reîntâlnirea cu consecin ele noastre: e ecuri matrimoniale, compromitere de nun i, rupturiș ț ș ț
de rela ii amoroase etc. Cel mai grav din toate acestea este separarea legalã obligatorie dintr-un ț
oarecare motiv i mai ales când existã iubire.ș

Capitolul 7
RELATÃRI INTERESANTE

1. –Într-o noapte de aprilie din 1968, fiind profund adormit, am auzit strigãte i zgomote ca de ș
oameni care spãrgeau geamuri i se bãteau pe stradã; temându-mã cã au spart un geam al ș
automobilului meu care rãmãsese pe stradã, m-am ridicat, mi-am luat ni te papuci i pantalonii i m-ș ș ș
am dus pe coridor; am trecut prin camera de zi i am scos capul pe fereastrã (ridicând perdeaua) i ș ș
am descoperit cu surprindere cã nu erau oameni, nici zgomote i în schimb era pace i lini te, ș ș ș
iluminare completã a strãzii i ma ina mea în perfectã stare.ș ș
Crezând cã fusese produsul unei iluzii sau al unui co mar, m-am întors din nou pe coridor pânã la ș
u a dormitorului; iar când am deschis-o i am pãtruns câ iva pa i, am rãmas stupefiat vãzându-mã în ș ș ț ș
pat dormind profund lângã so ia mea, cu bra ele afarã de sub învelitori, piciorul stâng complet ț ț
dezvelit i fa a rezematã pe partea stângã.ș ț
Vãzând aceastã scenã, m-a cuprins o groazã teribilã i m-am sim it atras cãtre corpul meu ca i cum ș ț ș
acesta ar fi avut magnet; m-am trezit foarte speriat cu bãtãi puternice de inimã i o sudoare rece pe ș
tot corpul. Pute i sã-mi spune i dumneavoastrã ce s-a întâmplat de fapt?ț ț
R. –În acest caz concret a avut loc ceea ce se nume te o dedublare; sufletul vostru era absent din ș
corpul fizic; este clar cã în timpul somnului normal, obi nuit orice suflet iese din corp i hoinãre te ș ș ș
pe undeva; merge în diferite locuri întorcânduse apoi la corpul sãu fizic chiar în clipa trezirii; starea 
de veghe survine tocmai când sufletul intrã iar în corpul sãu din carne i oase.ș
Ceea ce este interesant în cazul dumneavoastrã a fost cã sufletul vostru întorcându-se în dormitor i-aș
putut vedea corpul fizic dormind în pat; dumneavoastrã l-a i vãzut în acela i fel în care pute i vedea ț ș ț
o masã sau automobilul pe care îl conduce i zilnic; e clar cã a a cum oferul se urcã în automobil ț ș ș
pentru a-l conduce, tot a a dumneavoastrã, adicã sufletul intrã în corp, se treze te i vine la starea de ș ș ș
veghe; asta a fost ceea ce s-a întâmplat.
2. –În anul 1958, dupã întoarcerea de la un spectacol de cinema, m-am pomenit cu vestea cã în casã 
toatã familia era foarte preocupatã de dispari ia unei mãtu i care ie ise dis-de-diminea ã afarã lãsându-ț ș ș ț
i copiii singuri în casã (patru, de la 3 la 6 ani), care plângeau de fricã i foame. Rudele se duseserã în ș ș

diferite pãr i sã o caute i totul fusese inutil; atunci s-au organizat pentru a merge sã o caute i sã ț ș ș
întrebe de ea; mie mi-a revenit sã rãmân în casã.
În preajma orei trei diminea a, m-am trezit speriat i am vãzut încãperea în obscuritate totalã, dar ț ș
dintr-o datã a început sã lumineze o siluetã ovalã în centrul camerei, s-a îndreptat spre pat, a ajuns 
pânã la margine i a ridicat pânza apãrãtoare de ân ari; am sim it ca i cum s-a a ezat un corp pe ș ț ț ț ș ș
marginea patului i a luat pe de-a-ntregul înfã i area mãtu ii mele pe care o cãutau, spunându-mi cu ș ț ș ș
voce tare urmãtoarele: „Bãiete, nu te speria; sunt mãtu a ta i am venit sã te anun  cã deja am murit ș ș ț
i vreau sã-i în tiin ezi unde îmi pot gãsi cadavrul; cautã-l pe unchiul tãu i spune-i sã mã caute la ș ș ț ș

Circa «X»; te rog mult sã le spui sã aibã grijã i sã se roage pentru copiii mei”.ș
S-a ridicat, a coborât pânza apãrãtoare de ân ari i a dispãrut. În ziua urmãtoare am fãcut ceea ce mi-ț ț ș
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a spus; nimeni nu mi-a dat crezare pânã ce s-au convins cã întradevãr în acea Circã se afla cadavrul 
sãu diform pentru cã murise într-o baie de aburi.
Cum a fost posibil ca dupã ce a murit o persoanã sã dea date pentru localizarea cadavrului sãu i sã ș
cearã ajutor pentru copiii sãi?
R. –Dupã moartea corpului fizic, sufletul trãie te în dimensiunile superioare ale naturii i ale ș ș
cosmosului; asta am spus-o deja într-un capitol separat, dar oricum o repetãm.
Este clar cã acel suflet avea nevoie sã te informeze asupra mor ii sale; era necesarã acea informare; ț
avea copii i trebuia sã- i îndeplineascã datoria; în acest caz, neîndoielnic cã acel suflet a fost ajutat deș ș
cãtre legile superioare i i s-a permis sã intre în aceastã lume de trei dimensiuni în care trãim, pentru ș
a- i da o informare completã, pentru a- i spune unde se afla cadavrul sãu, fapt ce a fost constatat cum ț ț
se cuvine, cãci corpul a fost gãsit exact în locul unde ea a spus cã se aflã, într-o Circã de Poli ie; ț
faptele sunt fapte i trebuie sã ne supunem în fa a lor.ș ț
3. –Aflându-mã la o reuniune Gnosticã, o persoanã s-a apropiat de mine sã mã roage sã cer ajutor 
pentru sãnãtatea mamei sale, care practic era declaratã bolnavã incurabilã; i-am promis cã voi face tot
ce-mi stã în putin ã pentru vindecarea ei.ț
Apoi i-am cerut Îngerului Adonaí sã mã ajute i m-am imaginat în casa doamnei, o bãtrânicã ș
simpaticã pe care am gãsit-o culcatã în patul sãu i care vãzându-mã surâse veselã, se ridicã în ezut, ș ș
iar eu i-am pus mâna mea dreaptã pe frunte i cu stânga mea mi-am atins inima; m-am concentrat ș
puternic asupra Maestrului Iisus pentru ca sã mã ajute; am vãzut cum se restabilea, i surâzãtoare ea ș
mã conducea pânã la u a casei sale.ș
La urmãtoarea reuniune, persoana care îmi ceruse ajutorul, aproape cu lacrimi în ochi, a venit sã-mi 
mul umeascã i sã-mi spunã cã mama sa se restabilise i cã-mi trimitea salutãri întrucât mã vãzuse.ț ș ș
Cum e posibil ca douã persoane numai cu Credin ã, sã ob inã o vindecare aproape miraculoasã?ț ț
R. –Prietene, Credin a face miracole; Divinul Maestru Iisus a spus: Ave i Credin ã cât un grãunte de ț ț ț
mu tar i ve i muta mun ii.ș ș ț ț
Este clar cã dumneavoastrã imaginându-vã în mod viu cã sunte i lângã patul bolnavei, s-a produs o ț
dedublare, sufletul vostru a cãlãtorit spre bolnavã i cu ajutorul Divinului Maestru a însãnãto it ș ș
pacienta. Sã nu vã mire deci cã a i fost vãzut; când sufletul se dedubleazã se face de multe ori vizibil ț
chiar la distan e îndepãrtate. N-a i auzit vorbindu-se de sfin i care au fãcut acela i lucru? Care în ț ț ț ș
timpul rugãciunii în stare de extaz au fost vãzu i în alte locuri însãnãto ind bolnavi?ț ș
4. –La alta dintre reuniunile în care se fãceau vindecãri a venit o doamnã cam de aproximativ 60 de 
ani, care avea rãni de cu it foarte profunde pe bra e i pe care le-a arãtat tuturor asisten ilor; apoi ț ț ș ț
Maestrul a fãcut conjurãrile i to i am pronun at cuvintele pe care le spunea el; apoi a fãcut-o sã se ș ț ț
a eze.ș
La reuniunea urmãtoare, ne-a arãtat din nou bra ele i deja rãnile erau aproape vindecate; s-a fãcut ț ș
aceea i opera ie i la a treia ocazie ne-a arãtat bra ele vãzând cu surprindere cã deja nu mai erau nici ș ț ș ț
mãcar cicatrice acolo unde înainte erau adevãrate felii de carne.
Ce a fost ceea ce s-a întâmplat pentru ca aceastã persoanã sã se vindece atât de perfect i de rapid?ș
R. –A! în eleg cã dumneavoastrã îmi vorbi i de reuniuni Gnostice; în mod cert sunt foarte ț ț
interesante acele adunãri; aminti i-vã dumneavoastrã cã cre tinii primitivi au fost Gnostici i cã ț ș ș
realizau vindecãri minunate.
Sã nu vã mira i deci de faptul cã în acele reuniuni, sub îndrumarea Maestrului care instruie te ț ș
congrega ia, s-a realizat alt miracol asemãnãtor; Gnosticii le invocã pe fiin ele divine care trãiesc în ț ț
lumea invizibilã pentru ca sã realizeze vindecãri de acest tip. Nu încape îndoialã cã asta a fost ceea ce 
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s-a întâmplat i pacienta s-a însãnãto it radical.ș ș
5. –În jurul anului 1962, aproximativ prin luna noiembrie, vreme în care eu abia începusem sã asist la
conferin ele Gnostice, s-a prezentat un domn cu un aspect ciudat care exprima îngrijorare i avea o ț ș
privire vagã i misterioasã; a cerut sã fie ajutat sã i se scoatã «entitã i tenebroase» din corpul sãu, care-ș ț
i fãceau rãu i îi produseserã umflãturi la picioare, pe care ni le-a arãtat.ș
Maestrul a consim it i a rostit «conjurarea celor apte»; a fãcut ni te pase magnetice, iar individul a ț ș ș ș
început sã se rãsuceascã i sã ipe, sã urle i sã se tânguie ca i cum ar fi sim it dureri imense, în ș ț ș ș ț
acela i timp ce gesticula i fãcea mi cãri ca i cum ceva ie ea din el; dupã aceea a început sã se simtã ș ș ș ș ș
un puternic miros gre os; apoi a urmat o pauzã în care pãrea sã se fi odihnit; Maestrul a bãtut de trei ț
ori din palme, iar bãrbatul s-a ridicat în capul oaselor, spunând cã nu- i aminte te nimic. Dupã trei ș ș
sesiuni avea picioarele perfect sãnãtoase i nu se mai plângea de faimoasele entitã i.ș ț
A i putea sã-mi explica i ce s-a întâmplat i cum a fost posibilã vindecarea lui?ț ț ș
R. –Acestea sunt cazuri de poseda i despre care vorbe te Evanghelia cre tinã; Iisus î i punea mâna ț ș ș ș
deasupra poseda ilor i ordona demonilor sã iasã afarã din ei, i e clar cã ace tia se supuneau.ț ș ș ș
Apostolii de asemenea au primit acea putere. Iisus le-a dat acea autoritate i au putut sã exorcizeze ș
demonii i sã-i arunce afarã din corpurile pacien ilor pentru ca ace tia sã se însãnãto eascã; a adar ș ț ș ș ș
cazul pe care dumneavoastrã mi-l povesti i nu este unicul; bolile sunt produse tocmai de entitã ile ț ț
tenebroase care intrã înãuntrul corpului bolnavilor; multe triburi indigene din America cunosc 
aceste mistere; cunosc cazul multor sacerdo i indigeni care înainte de a- i vindeca bolnavii, îi ț ș
exorcizeazã cu scopul sãnãtos de a elimina entitã ile tenebroase care cauzeazã boala; dacã medicii ț
no tri ar urma exemplul acestor vraci indigeni, este evident cã ar realiza minuni în domeniul ș
medicinii; cazul concret pe care dumneavoastrã mi-l cita i este aproape obi nuit, s-a exorcizat ț ș
bolnavul i acesta s-a însãnãto it, atâta tot. Nu uita i cã RUTA i SALVIA sunt plante minunate careș ș ț ș
se pot folosi ca fumiga ii în exorcisme.ț

Capitolul 8
DEDUBLAREA

1. –Ce este dedublarea?
R. –Chiar nu ti i ce este dedublarea?ș ț
În eleg foarte bine, domni oarã, cã întrebarea dumneavoastrã e sincerã. Dedublarea este extrem de ț ș
simplã i u oarã; este un fenomen natural ca i faptul de a mânca, a bea etc. etc. etc. Este limpede cã ș ș ș
atunci când corpul fizic a ipe te, sufletul iese din acesta i cãlãtore te peste tot; întorcându-se ț ș ș ș
sufletul, intrând din nou în corpul sãu î i aminte te adesea de locurile pe unde a fost, persoanele cu ș ș
care a vorbit etc., i acestea sunt denumite vise; astfel este realmente dedublarea.ș
2. –Aceasta se poate face doar în vis sau i dupã voin ã?ș ț
R. –Ori icum este nevoie de somn pentru a ne putea dedubla chiar dacã se face dupã voin ã.ș ț
3. –Dedublarea nu este periculoasã?
R. –Socotesc cã a deveni con tient de propriile fenomene naturale niciodatã nu poate fi periculos; o ș
persoanã trebuie sã devinã con tientã de alimentele pe care le mãnâncã, de ceea ce bea, de starea în ș
care se aflã sãnãtatea sa i de asemenea de procesul dedublãrii care are loc în orice fãpturã vie.ș
4. –Explica i-mi dumneavoastrã tehnica pentru a mã putea dedubla? A  vrea sã merg la Paris dupã ț ș
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voin ã.ț
R. –Ceea ce face i dumneavoastrã întotdeauna în mod involuntar, incon tient, învã a i s-o face i în ț ș ț ț ț
mod voluntar i con tient. Întotdeauna v-a i dedublat; în clipele când a ipe te orice suflet iese din ș ș ț ț ș
corp, din nefericire în mod incon tient; face i dumneavoastrã întocmai, dar în mod voluntar i ș ț ș
con tient, repet; când vã sim i i în acea stare de obosealã proprie somnului, când începe i sã mo ãi i, ș ț ț ț ț ț
imagina i-vã cã sunte i ca o fantomã subtilã, vaporoasã; gândi i-vã cã ve i ie i din corp; în elege i cã ț ț ț ț ș ț ț
dumneavoastrã nu sunte i corpul; în elege i cã sunte i un suflet; sim i i-vã cã sunte i un suflet i ț ț ț ț ț ț ț ș
ridica i-vã din patul vostru cu suavitate, în mod delicat, cum se ridicã sufletele. Ceea ce vã spun sã se ț
traducã în fapte concrete; nu este vorba de a gândi, ci de a face; când vã ridica i, face i apoi un mic ț ț
salt înãuntrul propriului dormitor cu inten ia fermã de a pluti în spa iu; astfel, este evident cã dacã ț ț
pluti i e pentru cã deja sunte i în afara corpului fizic; pute i merge la Paris, la Londra sau în locul în ț ț ț
care dori i; însã dacã nu ve i pluti este pentru cã v-a i ridicat din patul vostru cu corpul fizic; atunci ț ț ț
pune i-vã din nou în pat i repeta i experimentul.ț ș ț
5. –Când plutim corpul fizic rãmâne în pat?
R. –Vreau ca dumneavoastrã sã mã în elege i; e limpede cã dacã dumneavoastrã pluti i în mediul ț ț ț
ambiant, înconjurãtor este pentru cã vã afla i în afara corpului fizic; în acest caz concret ț
dumneavoastrã trebuie sã în elege i cã corpul vostru a rãmas bãgat în pat i cã dumneavoastrã sunte iț ț ș ț
în afara corpului i departe de pat.ș
6. –Când o persoanã simte cã plute te trebuie sã se gândeascã la faptul cã ea cãlãtore te într-un loc ș ș
determinat?
R. –Vreau, distinsã doamnã, ca dumneavoastrã sã în elege i cã nu este vorba de a gândi, ci de a face, ț ț
care este diferit. De exemplu, eu vã vãd pe dumneavoastrã a ezatã pe acel scaun, însã dacã vã gândi i ș ț
cã vã ve i ridica din acel scaun i ve i merge pe stradã i nu ac iona i, e clar cã ve i rãmâne a ezatã ț ș ț ș ț ț ț ș
acolo pe scaun; de ac iune este nevoie, m-a i în eles?ț ț ț
7. –Asta e ceea ce-mi place la Gnozã cã tot ceea ce nu în eleg mi se explicã în mod clar.ț
R. –Asta este evident; nouã ne place exactitatea în toate, precizia.
8. –Pute i sã-mi povesti i vreun caz concret de dedublare dupã voin ã?ț ț ț
R. –Cu cea mai mare plãcere, distinsã domni oarã, vã voi relata un caz personal. Vreau sã vã ș
povestesc prima mea dedublare; eu eram încã foarte tânãr când am reu it sã mã dedublez dupã ș
voin ã. Îmi amintesc cu claritate cã atunci am fost foarte atent la procesul somnului i când deja m-ț ș
am sim it mo ãind, în acea stare de tranzi ie care existã între veghe i somn; am ac ionat inteligent:ț ț ț ș ț
Eu n-am început sã mã gândesc cã mã voi dedubla, cãci este evident cã a  fi rãmas gândindu-mã i n-ș ș
a  fi realizat experimentul nãzuit; repet: am ac ionat, m-am ridicat cu o mare suavitate din propriul ș ț
meu pat i când am fãcut acest lucru s-a produs o separare foarte naturalã între suflet i corp; sufletulș ș
a rãmas afarã din trup i corpul a rãmas în pat adormit.ș
Am ie it din casa mea pe stradã în mod spontan i clar, iar apoi m-am plimbat pe o stradã ș ș
neumblatã. Oprindu-mã la urmãtorul col  al strãzii, am reflectat câteva clipe asupra locului spre care ț
ar trebui sã mã îndrept; am hotãrât sã merg în Europa.
Este evident cã a trebuit sã cãlãtoresc pe deasupra apelor Atlanticului plutind minunat în spa iul ț
luminos; m-am sim it plin de o fericire de neconceput pentru fiin ele umane i în final am sosit în ț ț ș
ora ul Paris.ș
Plimbându-mã sau mai bine zis plutind în acea atmosferã luminoasã, am sim it instinctiv necesitatea ț
de a intra într-o casã.
Nu-mi pare rãu cã am intrat într-o anumitã locuin ã; curiozitatea cazului a fost întâlnirea cu un ț
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ini iat pe care îl cunoscusem în vechi reîncarnãri.ț
El de asemenea era afarã din corp; am putut eviden ia în mod cert cã trupul sãu zãcea adormit în pat;ț
alãturi de el am vãzut o femeie i doi copii care de asemenea dormeau; am în eles cã era vorba de ș ț
so ia lui i de copiii sãi.ț ș
I-am salutat plin de afec iune pe prietenul meu i pe sufletul so iei lui, care era de asemenea în afara ț ș ț
corpului; meritã sã spun cã întrucât acei copii dormeau, sufletele lor erau afarã.
Încercarã sã se sperie acele suflete infantile de prezen a mea neobi nuitã; am în eles necesitatea de a ț ș ț
mã retrage pentru a evita ca acele suflete înspãimântate sã se întoarcã la corpurile lor 
corespunzãtoare; este indiscutabil cã dacã aceasta s-ar fi întâmplat, copiii ar fi plâns în pat i plânsetulș
i-ar fi trezit pe prietenul meu i pe so ia lui; atunci dialogul s-ar fi întrerupt; atât sufletul prietenului ș ț
meu cât i cel al so iei s-ar fi vãzut obligate sã intre în respectivele lor corpuri din carne i oase.ș ț ș
Tot acest fapt l-am în eles în miimi de secundã i pentru a evita tocmai aceastã problemã, i-am ț ș
propus prietenului meu sã abandoneze casa pentru a ie i cu mine sã facem o plimbare pe strãzile ș
Parisului; mare mi-a fost bucuria când el a acceptat.
Ne-am dus împreunã prin împrejurimile acelui mare ora  i chiar l-am sfãtuit sã se întoarcã la drum ș ș
intrând pe cãrarea luminii; în cele din urmã i-am propus sã vizitãm un templu minunat care existã în
Germania; prietenul meu a refuzat acea invita ie spunându-mi cã nu putea face asta fiindcã trebuia sã-ț
i concentreze aten ia asupra problemelor vie ii practice, întrucât avea so ie, copii etc.; m-am ș ț ț ț

despãr it de acel ini iat i ridicându-mã în atmosferã, am trecut pe deasupra unor mari ziduri i apoi ț ț ș ș
m-am dus pe o osea, pe un drum erpuitor plin de curbe, pânã ce am ajuns la un templu minunat.ș ș
În fa a acelui sanctuar am vãzut multe suflete de diferite na ionalitã i; oameni care pe durata orelor ț ț ț
de somn evadau din corpul lor dens pentru a ajunge pânã la sanctuar.
To i acei oameni reuni i în diferite grupuri discutau între ei; vorbeau despre cosmos, despre legile ț ț
reîncarnãrilor i ale Karmei, de misterele vie ii i ale mor ii etc.ș ț ș ț
L-am cãutat printre acele grupuri pe un anume prieten priceput la dedublare, însã nu l-am gãsit.
Atunci m-am apropiat pânã la pragul templului i am vãzut o grãdinã deosebitã cu flori încântãtoare ș
care degajau un parfum ame itor; în spate se remarca silueta unui templu splendid iluminat de ț
strãlucirile stelelor; am vrut sã intru, însã gardianul a intervenit spunându-mi: acesta este templul 
în elepciunii; retrage-te, încã nu este vremea. Supunându-mã ordinelor, m-am retras la o anumitã ț
distan ã fãrã a mã îndepãrta prea mult de prag; atunci m-am privit pe mine însumi; mi-am observat ț
mâinile i picioarele spirituale i chiar mi-am permis luxul de a le compara cu mâinile i picioarele ș ș ș
acelui corp din carne i oase pe care acolo, în America Latinã, pe pãmântul sacru al aztecilor, îl ș
lãsasem adormit în pat.
Este evident cã toate aceste compara ii au dat ca rezultat faptul cã instantaneu m-am întors la ț
vehiculul meu fizic material care sforãia profund adormit în pat; atunci m-am trezit înfiorat 
spunându-mi: am fost în templul în elepciunii, ce bucurie, ce fericire.ț
Nici în ziua de astãzi nu pot sã uit acea luminã atât de albã, atât de imaculatã care strãlucea în acel 
sanctuar. În mod cert, acea luminã nu pãrea a nici unei lãmpi fizice; izvora din toate pãr ile i nu ț ș
fãcea nici un fel de umbrã.
9. –O persoanã poate cãlãtori în orice loc chiar dacã nu-l cunoa te?ș
R. –Eu am fost la acel templu divin i totu i nu-l cuno team, m-a condus sã zicem un sim  telepatic ș ș ș ț
superior; a  putea sã vã spun cã m-a ghidat propriul meu spirit.ș
10. –Când se face dedublarea dupã voin ã se poate sã ne amintim când ne trezim unde am fost?ț
R. –Este evident cã dacã nu vã aminti i este pentru cã nu v-a i dedublat dupã voin ã, cãci mie mi se ț ț ț
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pare imposibil ca o persoanã care se dedubleazã dupã voin ã, care iese din corp în mod inten ionat, ț ț
con tient, sã nu fie capabilã sã- i aminteascã ceea ce a vãzut în afara corpului sãu. De exemplu, când ș ș
dumneavoastrã ie i i din casã mergând la birou i apoi vã întoarce i de la birou acasã, vã aminti i ceeaș ț ș ț ț
ce a i vãzut la birou? Munca pe care a i executat-o, ordinele efului dumneavoastrã?ț ț ș
11. –Da, îmi amintesc tot ceea ce am fãcut la birou când mã întorc acasã.
R. –Deci acesta este acela i lucru, domni oarã; aminti i-vã cã corpul fizic este o casã din carne i oase;ș ș ț ș
dacã dumneavoastrã ie i i dupã voin ã din acea casã, ve i vedea multe lucruri i dacã vã întoarce i în ș ț ț ț ș ț
mod voluntar, de asemenea este evident cã vã ve i aminti tot ceea ce a i vãzut i auzit.ț ț ș

Capitolul 9
FENOMENE MISTICE

1. –Odatã când încercam sã fac un exerci iu de medita ie pe câmp, m-am sim it ie ind din corp ca i ț ț ț ș ș
cum mã cutremuram; deodatã am sim it cã zburam cu mare vitezã ajungând în câteva secunde în ț
Egipt; am coborât foarte aproape de sfinx sim ind cãldura nisipului în tãlpile picioarelor, putând ț
atinge pietrele enorme i mãcinate ale monumentului gigantesc; a fost o mare surprizã pentru mine ș
sã vãd atât de clar panorama i sã am o percep ie atât de vie a cerului i a unei brize slabe ce venea de ș ț ș
la Râul Nil, care mi ca ni te palmieri mari i sub iri.ș ș ș ț
Dupã o scurtã odihnã, am sim it o atrac ie specialã care m-a fãcut sã mã ridic de jos pânã am plutit ț ț
aproximativ la înãl imea nasului sfinxului, în care era o cavitate micã pe unde am pãtruns spre o ț
scarã ce cobora într-o formã foarte îngustã i semi-iluminatã, care m-a condus la u a unei Camere în ș ș
care se gãsea un gardian, îmbrãcat cu un or , sandale aurite, un acoperãmânt pe cap cu o diademã ș ț
auritã ce pãrea o cobrã în pozi ie de a mu ca, în mâna dreaptã o lance care mã împiedica sã trec; ț ș
ochii sãi erau de un albastru-verzui foarte pãtrunzãtor i pielea negricioasã; nu a pronun at nici ș ț
mãcar un singur cuvânt; doar m-a examinat i mi-a fãcut un salut de trecere, la care am rãspuns; a ș
zâmbit i luându- i lancea m-a fãcut sã trec cu o reveren ã amabilã; am pãtruns într-o camerã mare ș ș ț
unde se auzeau ni te cântece foarte domoale ale unui cor care rostea rugãciuni sub formã de cântece ș
încântãtoare.
Era în ambient un fum de tãmâie de culoare roz, care mirosea a extract de trandafiri ro ii i care ș ș
fãcea sã-mi vibreze corpul din cap pânã în picioare; erau de asemenea multe simboluri egiptene pe 
pere i, pe care cu toate cã nu le în elegeam îmi erau foarte familiare; dupã ce am vãzut bogatul decor ț ț
din acea camerã, care indubitabil trebuie sã fie un templu foarte special, a sunat un gong i au apãrut ș
trei Mae tri care aveau un chip lini tit i venerabil dar privirea foarte pãtrunzãtoare; doi dintre ei au ș ș ș
venit îmbrãca i în galben i unul cu tunicã foarte albã; dupã ce m-au salutat mi-au urat bun venit cu ț ș
o îmbrã i are foarte fraternã.ț ș
Apoi au oficiat o slujbã la un altar care era între douã coloane enorme cu un mare scarabeu de aur ce
strãlucea prin fumul tãmâii; apoi s-a luminat un agheasmatar cu apã cristalinã pe care înainte nu-l 
observasem; m-am apropiat de el i am început sã mã vãd cu un chip groaznic de negru i bãrbos ca ș ș
de urangutan; apoi am vãzut multe pasaje din via a mea în care am comis tot felul de pãcate; am ț
terminat gemând i plângând.ș
Apoi m-au dojenit i mi-au dat sfaturi în mod simbolic, înmânându-mi un Scarabeu din aur masiv; l-ș
au pus în mâna mea dreaptã închizându-mi-o i rostind ni te cuvinte pe care eu nu le-am în eles, ș ș ț
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spunându-mi sã-l pãstrez i sã mã fac vrednic de a-l avea mereu alãturi de mine; apoi m-au ș
binecuvântat i m-am întors în corpul meu, trezindu-mã instantaneu foarte impresionat i fãrã sã uit ș ș
pânã acum nici un detaliu.
A i putea sã-mi spune i dumneavoastrã ce s-a întâmplat i ce semnifica ie au toate acestea pentru ț ț ș ț
mine?
R. –Cu multã plãcere vã voi rãspunde la întrebare. Fãrã doar i poate reiese cu deplinã claritate ș
evidentã o dedublare. Dumneavoastrã a i adormit în timp ce medita i i vã ruga i, iar atunci sufletul ț ț ș ț
vostru a ie it din corp i s-a dus în Egipt, Pãmântul Sacru al Faraonilor.ș ș
Vreau ca dumneavoastrã sã în elege i cã a i intrat în mod spiritual în templul misterios al Sfinxului. ț ț ț
Mã bucurã mult faptul cã a i descoperit o poartã secretã în chiar nara Sfinxului.Este evident cã nu ț
este vorba de o poartã fizicã, materialã; este mai curând o poartã invizibilã pentru sim urile fizice, ț
dar perfect vizibilã pentru inteligen ã i inimã.ț ș
Este evident cã nici templul Sfinxului nu se gãse te în aceastã lume fizicã; e vorba de un templu ș
invizibil pentru ochii trupe ti, dar total vizibil pentru ochii spiritului. ș
Ceea ce vi s-a întâmplat dumneavoastrã este ceva foarte asemãnãtor cu acea experien ã a Sfântului ț
Pavel, care, cum se tie, a fost dus în cer i a vãzut i a auzit lucruri pe care oamenilor nu le este dat ș ș ș
sã le în eleagã.ț
Nu existã nici o îndoialã cã dumneavoastrã într-o existen ã trecutã a i fost ini iat în misterele ț ț ț
Egiptene i datoritã acestui fapt a i fost chemat în templu. De aceea, datoritã acelei chemãri pe care ș ț
v-au fãcut-o când era i în medita ie, a i fost tocmai acolo.ț ț ț
Dumneavoastrã a i asistat în mod spiritual la un ritual Egiptean; i-a i vãzut i auzit pe Sacerdo ii ț ț ș ț
Templului; a i ascultat cântãri sublime i v-a i vãzut în apã EUL PÃCÃTOS i toate acele delicte pe ț ș ț ș
care le-a i comis. Nu existã nici o îndoialã cã v-a i vãzut pe dumneavoastrã în ivã destul de urât; cãci ț ț ș
cineva devine a a de oribil cu pãcatele. ș
V-au înmânat un scarabeu sacru, din aur pur, simbol minunat al sufletului sanctificat; asta e tot.
Sper cã dumneavoastrã, domnule, m-a i în eles; este indispensabil sã vã hotãrâ i sã urma i drumul ț ț ț ț
sanctitã ii; sã vã cãi i de toate gre elile voastre.ț ț ș
2. –Altãdatã când fãceam exerci ii de medita ie în plinã pãdure în împrejurimile localitã ii ț ț ț
Cuernavaca, Mexic, împreunã cu un prieten spiritual foarte în elept, pe care îl stimez ca pe un Tatã, ț
am avut urmãtoarea experien ã: Ne-am a ezat amândoi în pozi ia YOGA cunoscutã ca Floare de ț ș ț
Lotus i am fãcut câteva exerci ii de respira ie; apoi am rãmas în lini te i medita ie; imediat m-am ș ț ț ș ș ț
sim it transportat pe Cordilierele Mun ilor Himalaia, mai degrabã în zona TIBETULUI; în acel loc ț ț
era un frig teribil i se auzea urletul ascu it al vânturilor; vedeam de asemenea ni te solda i chinezi ș ț ș ț
înarma i dând târcoale acelor locuri neprimitoare. Am ajuns pe o câmpie cam acoperitã cu nori undeț
se descoperea pu in câte pu in o construc ie maiestuoasã împrejmuitã cu ziduri, care avea o enormã ț ț ț
poartã de lemn fixatã cu cuie de fier forjat cu secole în urmã; de aceastã datã intrarea era pãzitã de doi
solda i de tip tibetan, care când m-am apropiat m-au fãcut sã mã opresc i mi-au spus sã a tept un ț ș ș
moment ca sã verifice dacã aveam sau nu dreptul sã trec.
Câteva clipe dupã aceea au primit un mesaj i s-a auzit scâr âitul balamalelor enormei por i, i mi s-a ș ț ț ș
spus sã trec.
La prima vedere îmi pãru un ora  ceresc i totodatã spectacular, întrucât albea a marmurei strãlucea ș ș ț
i erau încântãtoare grãdini cu flori de o frumuse e indescriptibilã i arbu ti cu tonalitã i verzi i ș ț ș ș ț ș

galbene, nicicând vãzute pe pãmânt; am mers pe ni te scãri ample care aveau balustrade cu coloane ș
sculptate în formã de frumoase figuri de marmurã i care m-au condus la o pia etã ce avea o fântânã ș ț
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cu apã cristalinã i vaporoasã; era micu ã i avea în centru un copil frumos care vãrsa un ulcior de ș ț ș
apã care nu se termina nicicând; apoi am luat-o spre dreapta îndreptându-mã cãtre portalul unui 
edificiu care se întindea orizontal, care avea apte coloane de marmurã minunat decorate; observând ș
culoarul au început sã se audã coruri angelice care aduceau cu ele o siluetã ce emana luminã i ș
respect, nici mai mult, nici mai pu in decât silueta Maestrului Iisus CRISTOSUL, pe care, vãzând-o ț
am sim it cã le in; m-a privit fix i pe chipul sãu s-a schi at un zâmbet de iubire i fraternitate. Dupã ț ș ș ț ș
aceea s-a apropiat de mine i i-a pus mâna dreaptã pe fruntea mea rostind urmãtoarele cuvinte: ș ș
«MERGE I I ÎNVÃ A I TOATE POPOARELE CÃCI EU VOI FI CU VOI».Ț Ș Ț Ț
Apoi ne-am plimbat pe alte coridoare i ne-am întâlnit cu al i mari Mae tri printre care l-am ș ț ș
recunoscut pe Maestrul SAMAEL AUN WEOR, pe care l-a chemat cu voce tare i i-a recomandat ș
sã- i ia asupra lui sarcina de a veghea i instrui umila mea persoanã; apoi i-a chemat pe al i elevi i ș ș ț ș
Mae trii îmbrãca i în alb care se aflau în apropiere i ne-a binecuvântat cu rugãciuni i Mantre ș ț ș ș
speciale. i-a luat personal rãmas bun de la Maestrul Samael i de la mine, i am vãzut cum se Ș ș ș
închidea iar poarta i cum se fãcea nevãzutã acea magnificã incintã.ș
Întorcându-mã în corpul meu, am deschis ochii i am vãzut cã prietenul meu încã nu se trezea dar ș
dupã un minut s-a trezit i am comentat experien ele trãite.ș ț
Cum se face cã un umil student gnostic fãrã merite de nici un fel, a avut o experien ã atât de ț
minunatã i i-au încredin at aceastã misiune atât de delicatã?ș ț
R. –Cu cea mai mare plãcere vã voi rãspunde la întrebare.
Vede i dumneavoastrã ceea ce este medita ia i rugãciunea.ț ț ș
Dacã o persoanã de bunãvoie se dedicã rugãciunii i medita iei poate sã aibã fericirea de a ajunge la ș ț
extaz. Atunci sufletul iese din corp, cum deja am explicat de multe ori, i cãlãtore te în oricare loc ș ș
îndepãrtat de pe pãmânt sau din infinit.
În cazul concret al dumneavoastrã, este clar cã a i fost în Tibet i a i intrat într-un templu secret ț ș ț
unde i-a i putut vedea pe Mae trii umanitã ii i pe Domnul nostru CRISTOSUL.ț ș ț ș
Sã nu uita i cã sufletul în rugãciune, în extaz, poate ajunge sã-l vadã pe CRISTOS; dumneavoastrã a i ț ț
avut acea fericire i nu existã nici o îndoialã cã Domnul v-a însãrcinat sã preda i aceastã doctrinã a ș ț
Gnozei tuturor semenilor vo tri.ș
Este evident cã eu trebuie sã vã dau aceste învã ãturi; de aceea a i vãzut i auzit cã Domnul s-a ocupatț ț ș
pentru ca sã vã instruiesc.

Capitolul 10
EXPERIEN E MISTICE ALE UNUI NEOFITȚ

1. –În una dintre practicile de ie ire în «ASTRAL», într-o noapte a anului 1966, am reu it sã ies în ș ș
mod con tient din corpul meu i sã simt o eliberare foarte specialã, întrucât fiin a mea sim ea o ș ș ț ț
bucurie indescriptibilã i am zburat, am zburat ca o pasãre pânã la o altã planetã ciudatã pentru ș
mine, dar care avea multe asemãnãri cu Pãmântul, cãci vedeam pãduri enorme i verzi acoperite de ș
pini i o cabanã din trunchiuri în care erau ni te oameni care-mi fãceau semne; am coborât i am ș ș ș
avut plãcuta surprizã cã acolo se afla Maestrul SAMAEL AUN WEOR cu ni te rude i discipoli ș ș
cunoscu i, care m-au primit cu o îmbrã i are foarte cãlduroasã i cu o bucurie foarte specialã pe care ț ț ș ș
nu o pot descrie.
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Apoi Maestrul m-a invitat la plimbare prin pãdure pânã am ajuns la un pod de piatrã unde mi-a 
explicat cã aceastã planetã era «LUNA» în evuri trecute, când se gãseau locuitori, animale i vegeta ieș ț
i cã era strãvechiul PÃMÂNT-LUNÃ sau PÃMÂNTUL-MAMÃ-LUNÃ i mi-a arãtat râuri, ș ș

mun i i mãri întinse.ț ș
Mi-a i putea explica cum este posibil sã vizitãm altã planetã în evuri atât de îndepãrtate ca aceea?ț
R. –Vede i dumneavoastrã distinse cavaler ceea ce este dedublarea; atunci sufletul poate sã se ț
transporte pe alte planete i sã cunoascã multe mistere; dumneavoastrã a i fost într-adevãr cu ș ț
sufletul, spiritul, cum vre i sã-i zice i, pe acel Satelit care strãluce te în nop ile înstelate.ț ț ș ț
În mod cert acolo v-a i întâlnit cu spiritul meu pe podul amintit; însã este evident cã ceea ce a i ț ț
vãzut, podul, râul, vegeta ia etc., corespund unui trecut nespus de vechi, fiindcã în ziua de azi Luna ț
este deja un cadavru.
Este bine ca dumneavoastrã sã ti i cã lumile, persoanele, vegetalele i animalele se nasc, cresc, ș ț ș
îmbãtrânesc i mor.ș
În numele adevãrului trebuie sã vã spun cã astãzi Luna este un cadavru.
Acel Satelit a avut via ã din abunden ã; a trecut prin copilãria sa, prin tinere ea sa, prin maturitatea ț ț ț
sa, a îmbãtrânit i a murit.ș
Sufletul poate vedea nu numai viitorul i prezentul, ci i trecutul. Ceea ce a i vãzut corespunde exactș ș ț
acelui ev trecut, în care Luna a avut râuri bogate în ape, mãri adânci, vegeta ie luxuriantã, vulcani în ț
erup ie, via ã vegetalã, animalã i umanã.ț ț ș
Vreau ca dumneavoastrã sã ti i cã Seleni ii au existat; Luna a avut 7 rase umane pe parcursul ș ț ț
perioadelor istorice succesive; primele au fost de gigan i i ultimele au fost de liliputani, adicã, foarte ț ș
mici. Ultimele familii umane care au trãit pe lunã le-am putea cataloga ca oameni furnici; sã nu vã 
mire ceea ce vã spun; aceasta se întâmplã întotdeauna pe toate planetele; primele rase sunt de gigan i ț
i ultimele din cale-afarã de mici.ș

Vã felicit pentru cã v-a i amintit ceea ce a i vãzut i auzit pe Lunã.ț ț ș
În viitor, Arheologii vor putea gãsi sub solul lunar ruine ale unor ora e foarte vechi; ve i vedea ș ț
tirile în toate ziarele.ș

2. –În luna iulie 1969, având ocazia sã vizitez o a ezare din Statul Hidalgo, în compania Maestrului ș
SAMAEL AUN WEOR, a familiei sale, a unui prieten, a altui discipol i a mea, un umil servitor, ș
am plecat cu automobilul într-o dupã-amiazã foarte ploioasã i destul de rece într-o zonã ș
arheologicã, gândindu-ne cã nu va fi posibil sã vizitãm locul propus, cãci pe osea ploua tare i de ș ș
abia era vizibilitate.
Am strãbãtut astfel aproape tot drumul i când am ajuns am vãzut cu surprindere cum se lumina ș
satul spre care ne îndreptam, împrejur fiind încãrcat de norii negri.
În ciuda acestui fapt, am putut sã vizitãm zona arheologicã practic în totalitatea sa. Am observat cã 
Maestrul a fãcut câteva concentrãri instantanee i ulterior a comentat cu so ia sa cã deja se terminase ș ț
permisiunea; apoi m-a întrebat dacã îmi dãdusem seama de fenomenul care se produsese, i i-am ș
rãspuns afirmativ, cãci era clar cã el ceruse ca ploaia sã înceteze; apoi ne-a indicat sã urcãm în ma inã ș
i instantaneu a început sã plouã cu gãleata.ș

Mi-a i putea spune cum a fost posibil acest miracol?ț
R. –Este bine ca dumneavoastrã sã ti i cã cele 4 elemente: foc, aer, apã i pãmânt sunt dens populate ș ț ș
de fãpturi elementale ale naturii; poate cã vouã vi se pare ciudat ceea ce vã spun, dar în toate epocile 
istoriei au existat tradi ii despre ceea ce se numesc zâne, nimfe, nereide, silfi, spiridu i etc.ț ș
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Ei bine, aceia sunt elementalii; sunt numi i a a deoarece trãiesc în elemente. Pigmeii, de exemplu, ț ș
trãiesc printre stâncile pãmântului; salamandrele trãiesc în foc; silfii în aer, în nori; i nereidele în ș
ape.
Oamenii increduli nu acceptã nimic din toate acestea, dar cred cã dumneavoastrã sunte i o persoanã ț
care are Credin ã i de aceea cu cea mai mare plãcere vã explic i vã rãspund la întrebare.ț ș ș
Prin intermediul anumitor formule secrete, propriul meu spirit a dat ordine silfilor care vie uiesc în ț
nori pentru ca sã-i îndepãrteze pe ace tia. Totu i, dumneavoastrã nu trebuie sã ignora i cã apele sunt ș ș ț
mânuite i de ondine. Dacã silfii pun în mi care curen i psihici speciali, duc norii, îi mi cã, îi ș ș ț ș
îndepãrteazã din loc i cu ei se duc i ondinele apelor; atunci momentan se poate îndepãrta ploaia; ș ș
însã noi, Ini ia ii facem aceasta doar în cazuri foarte speciale fiindcã în caz contrar s-ar stabili ț ț
dezordinea în naturã.
Când un Ini iat Gnostic realizeazã un astfel de miracol, o face întotdeauna cu permisiunea Fiin elor ț ț
Superioare.
Miracolul la care dumneavoastrã a i fost prezent a fost necesar, cãci era nevoie sã se studieze ni te ț ș
Monoli i din Tula, desigur destul de interesan i.ț ț
3. –Într-o practicã în care am vrut sã-mi amintesc vie ile trecute, a a cum dumneavoastrã ne-a i ț ș ț
învã at, am avut urmãtoarele experien e:ț ț
M-am vãzut la Piramidele din Teotihuacán în epoca Aztecilor, unde se gãse te Citadela; era o mare ș
mul ime care fãcea mari aclama ii i vociferãri, cãci pe tot Bulevardul Mor ilor erau oameni din sat, ț ț ș ț
solda i i politicieni bogat gãti i cu penaje, brã ãri, sandale i podoabe din aur i din pietre pre ioase.ț ș ț ț ș ș ț
Pe acest bulevard mergeam mai mul i prizonieri lega i de mâini i de gât, înconjura i de câ iva solda iț ț ș ț ț ț
îmbrãca i în cavaleri tigri i acvile care ne-au dus la picioarele Piramidei Soarelui, unde era un mare ț ș
foc; când am ajuns pe platformã ne-au aliniat. Un Sacerdot a fãcut un gest i to i au tãcut; atunci au ș ț
început sã sune flajoletele i tobele; apoi au venit fecioarele dansând dansuri de o splendoare ș
indescriptibilã.
Încheindu-se dansurile au venit doisprezece bãtrâni care au fãcut un fel de «CURTE MAR IALÃ» iȚ ș
ne-au judecat.
Ulterior ne-au legat la ochi, fãcându-ne sã urcãm treptele Piramidei, bineîn eles cã unii au alunecat i ț ș
au cãzut; cãci auzeam zgomotul i ipetele de durere, îmi amintesc cã sim eam treptele înguste pe ș ț ț
care abia îmi intra jumãtate din talpã; când am ajuns la partea superioarã s-au fãcut rugãciuni, 
invocãri i ofertorii i am fost sacrifica i ZEULUI HUITZILOPOCHTLI.ș ș ț
A i putea sã-mi explica i ce s-a întâmplat? Asta este reîncarnare sau reîntoarcere?ț ț
R. –Dumneavoastrã, în medita ie, a i vrut sã vã aminti i vie ile trecute; a i adormit un pic i atunci ț ț ț ț ț ș
sufletul vostru a ie it din corpul de carne i oase; apoi au urmat diferitele scene, amintiri din trecut. ș ș
Vã invit sã în elege i cã în mod sigur dumneavoastrã a i fost un locuitor Aztec în Mexicul antic.ț ț ț
Deja a i vãzut cum erau judeca i mul i delicven i i apoi este evident cã erau sacrifica i Zeilor.ț ț ț ț ș ț
A adar nu to i cei jertfi i pe Altarul sacrificiilor umane erau persoane inocente; au existat deci, în ș ț ț
Mexicul Precolumbian, sacrificiile umane.
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Capitolul 11
AFACERI

1. –Domnule, am o afacere i în ultimul timp situa ia economicã a devenit foarte dificilã; magazinul ș ț
meu merge foarte prost, clien ii mi s-au retras.ț
Ce trebuie sã fac?
R. –Înainte de toate, stimatul meu prieten, trebuie sã vã spun cã dumneavoastrã ave i nevoie sã ine i ț ț ț
40 de zile de castitate absolutã, cãci în eleg cã a i dus o via ã foarte profanã, a i fost foarte fornicator, ț ț ț ț
v-a i irosit cu stângãcie energiile sexuale.ț
Este indispensabil, este urgent, ca dumneavoastrã sã în elege i intima rela ie existentã între organele ț ț ț
sexuale i glanda pinealã.ș
Sã nu vã mira i de ceea ce vã spun; acea glandulã se gãse te situatã în partea superioarã a creierului.ț ș
Orice student Gnostic tie foarte bine cã în organismul nostru avem stabilit un întreg sistem fãrã fir. ș
Plexul solar, situat în regiunea ombilicului, este antena receptoare sau telepaticã ce capteazã undele 
mentale ale prietenilor i du manilor no tri i le transmite min ii, iar glanda pinealã este centrul ș ș ș ș ț
emi ãtor al gândirii ce transmite unde la diferite persoane i locuri.ț ș
Este clar cã marii comercian i, marii lideri din toate timpurile, au foarte dezvoltatã acea glandã.ț
Când se risipe te energia sexualã, glanda pinealã se slãbe te, degenereazã; atunci deja nu mai poate ș ș
emite cu for ã undele mentale i survine e ecul în afaceri.ț ș ș
Cum dumneavoastrã sunte i un bãrbat care nu tie nimic despre studiile noastre esoterice, singurul ț ș
lucru ce vã pot sfãtui este sã ine i mãcar 40 de zile de castitate absolutã pentru a acumula energii ț ț
sexuale i a da for ã glandei voastre pineale; astfel vã ve i îmbunãtã i situa ia economicã; va fi o ș ț ț ț ț
schimbare favorabilã.
Vã sfãtuiesc de asemenea sã purta i sulf în pantofii dumneavoastrã. Nu vã mira i!; aminti i-vã cã ț ț ț
emana iile eterice ale sulfului vã curã ã atmosfera personalã. Dumneavoastrã trebuie sã ti i cã prin ț ț ș ț
fornica ie se formeazã multe larve invizibile împrejurul vostru, în aura voastrã; existã diferite specii ț
de larve, dar cu emana iile sulfului acele larve dezgustãtoare se dezintegreazã i atmosfera vi se ț ș
limpeze te.ș
Pe lângã aceasta, e convenabil sã curã a i ambientul unde ave i afacerea dumneavoastrã; face i acolo ț ț ț ț
fumiga ii cu sulf, asta aproximativ timp de 9 zile; apoi, timp de alte 9 zile face i fumiga ii cu zahãr ț ț ț
pentru a îndulci ambientul pentru a-l face agreabil.
Vorbim despre ocultism i cred cã dumneavoastrã trebuie sã mã în elege i, cãci ave i nevoie sã vã ș ț ț ț
îmbunãtã i i afacerea.ț ț
2. –A i putea dumneavoastrã sã-mi indica i ce pot sã fac pentru a prospera? Eu vând articole în ț ț
interiorul Republicii fãrã sã am o afacere stabilitã, doar cã de câteva luni nu reu esc sã încasez nimic.ș
R. –Vã în eleg situa ia, prietene; cu toatã sinceritatea vreau sã vã spun cã atunci când cineva ț ț
îndepline te întocmai cele 10 porunci ale Legii lui Dumnezeu, când se roagã zilnic Tatãlui care se ș
aflã în secret, e clar cã situa ia se îmbunãtã e te.ț ț ș
Tatãl îi dã unui om totul; atunci nimic nu-i lipse te; însã când cineva merge rãu, când nu ș
îndepline te realmente cele 10 porunci, când nu se consacrã Tatãlui, atunci el pleacã i persoana cadeș ș
în dizgra ie.ț
Urma i-mi sfaturile; face i multe opere de caritate, pãstra i castitatea, îmbãia i-vã cu ierburi ț ț ț ț
aromatice, ca menta, mu e elul, eucaliptul, nucul etc. Folosi i aceste plante timp de 40 de zile în baia ș ț ț
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dumneavoastrã zilnicã i repet, face i opere de caritate cu carul, doar a a vi se poate îmbunãtã i ș ț ș ț
situa ia economicã.ț
3. –Bine, dar ce în elege i dumneavoastrã prin castitate?ț ț
R. –Prietene, nu vã voi explica dumneavoastrã ARCANUL A.Z.F. din studiile noastre Gnostice 
întrucât nu l-a i în elege; aceastã carte este doar un ghid elementar pentru persoane care niciodatã n-ț ț
au studiat operele noastre, mã voi limita doar sã vã spun sã ine i 40 de zile de abstinen ã sexualã în ț ț ț
gândire, vorbã i faptã; atâta tot. Dacã dumneavoastrã dori i sã pãtrunde i pu in mai mult în studiile ș ț ț ț
noastre, citi i cãr ile noastre avansate cum ar fi Cãsãtoria Perfectã i multe altele.ț ț ș
4. –A i putea dumneavoastrã sã-mi explica i care sunt operele de caritate pe care le pot face?ț ț
R. –Este bine ca dumneavoastrã sã ti i cã operele de caritate sunt operele de milã: a da de mâncare ș ț
celui flãmând, a da de bãut celui însetat, a-l îmbrãca pe cel gol, a-l învã a pe cel care nu tie, a-i ț ș
vindeca pe cei bolnavi etc.
5. –A i putea sã-mi spune i când trebuie sã fac o operã de caritate i când nu, i cui s-o fac?ț ț ș ș
R. –Cineva nu este judecãtor pentru a judeca; de altfel caritatea nu necesitã judecãtor. Acesta este un 
lucru de bunsim . A da de mâncare celui înfometat este ceva foarte uman fiindcã pânã i de inu ilor ț ș ț ț
li se dã sã mãnânce, altfel ar muri de foame; a da de bãut celui însetat este ceva foarte logic cãci ar fi 
prea crud sã i se refuze un pahar cu apã unei persoane cãreia îi e sete; a dãrui o cãma ã celui gol este ș
ceva foarte natural; a consola un amãrât este foarte uman; pentru asta nu este nevoie de judecãtori, 
însã ar fi culmea absurdului sã-i dai alcool unui be iv, sau sã-i împrumu i o armã unui asasin. Iubire ț ț
este lege, dar iubire con tientã.ș

Capitolul 12
PROBLEME DE DRAGOSTE

1. –Vreau sã vã cer dumneavoastrã o favoare, domnule; se întâmplã cã so ul meu a fost luat de altã ț
femeie, sufãr nespus, i nu tiu ce sã fac.ș ș
Cum dumneavoastrã cunoa te i tiin ele oculte, îmi pare cã a i putea sã-mi solu iona i problema. tiuș ț ș ț ț ț ț Ș
cã dumneavoastrã dispune i de o for ã mentalã minunatã i cã, în consecin ã, pute i sã domina i ț ț ș ț ț ț
mintea altuia, sã sugestiona i fiin a iubitã, s-o pune i la picioarele mele prin intermediul magiei.ț ț ț
Ce pre  a i cere dumneavoastrã pentru aceastã muncã? Eu pot sã vã plãtesc oricât.ț ț
R. –Cred cã dumneavoastrã v-a i în elat, doamnã; eu nu sunt mag negru; a utiliza for ele min ii ț ș ț ț
pentru a-i subjuga pe al ii, pentru a-i înrobi, pentru a-i obliga, este violen ã i orice act violent este ț ț ș
Magie Neagrã.
Fiecare este fiecare i nimeni nu are dreptul sã intervinã în problemele altora; este absurd a vrea sã-i ș
domini pe al ii. Oare când vor învã a oamenii sã respecte liberul arbitru al celorlal i? Dumneavoastrãț ț ț
crede i cumva cã cineva poate obliga un om sã-i iubeascã pe ceilal i cu for a, doar a a, fãrã a fi ț ț ț ș
pedepsit? Este necesar sã ti i cã acel tip de ac iuni de magie neagrã se plãte te cu pedepse foarte dure.ș ț ț ș
Îngerii destinului nu sunt dispu i sã ierte acest tip de delicte; dacã dumneavoastrã continua i pe acel ș ț
drum, vã ve i primi pedeapsa. În lume existã mul i oameni dedica i farmecelor, vrãjitoriei, magiei ț ț ț
negre. Milioane de vrãjitori trãiesc din acea afacere murdarã i este clar cã astfel de oameni nu ș
progreseazã fiindcã magia neagrã atrage dupã sine mizerie, foame, goliciune, durere supremã.
2. –La persoanele care se dedicã vrãjitoriei pedeapsa ajunge i la copiii lor?ș
R. –Este clar cã ambientul magilor negri de obicei este dezastruos; fiii acestor tenebro i sunt de ș
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asemenea tenebro i. Este evident cã sufletele pierdute îi cautã pe magii negri ca i progenitori sau ș ș
pãrin i lume ti; nu este deci de mirare cã fiii perver ilor sunt deopotrivã perver i i cad în dizgra ie.ț ș ș ș ș ț
Este lamentabil cã oamenii nu în eleg necesitatea de a respecta liberul arbitru al celorlal i; existã ț ț
întotdeauna tendin a nefastã de a-i domina pe al ii cu for a, de a vrea sã impunem ideile noastre ț ț ț
aproapelui nostru; de a încerca sã-i obligãm pe ceilal i sã facã ceea ce avem noi chef; toate acestea se ț
plãtesc foarte scump cu lacrimi, mizerie i supremã durere.ș
3. –De ce ace ti magi negri considerã cã fac un bine umanitã ii, chiar dacã iau bani, îi ajutã sã- i ș ț ș
rezolve problemele?
R. –Vreau sã vã spun cã existã logica absurdului. Pentru tenebro i albul este negru i viceversa; ș ș
aminti i-vã cã drumul ce duce spre abis este pavat cu bune inten ii.ț ț
În mod constant plouã cu scrisori din toate pãr ile solicitândumi-se acel tip de servicii; realmente ț
omenirea cauzeazã durere sufleteascã; dacã cineva dã un mesaj divin oamenilor, în loc sã-i preocupe 
studiul acelui mesaj, unicul lucru care l-i se nãzãre te este sã-mi scrie cicã pentru a le aranja situa ia cuș ț
So ii, sau de asemenea pentru ca sã domin mintea femeii dorite, ori sã mã bag în gândirea altuia cu ț
scopul ca cutare sã-i plãteascã atât lui cutãricã etc. etc. etc.; într-adevãr toate acestea îmi cauzeazã 
profundã durere sufleteascã; nu îmi scriu pentru a-mi cere orientare esotericã, pentru a clarifica 
învã ãturile, ci pentru ca sã-i domin pe ceilal i; a a este starea în care se gãse te umanitatea; în aceste ț ț ș ș
condi ii prefer sã nu mi se scrie întrucât mã intereseazã doar sã dau învã ãtura, sã arãt drumul ț ț
eliberãrii, sã indic scopul care duce la adevãrata fericire a spiritului; din pãcate mul imile nu vor sã ț
în eleagã asta. Existã persoane care au foarte bine cotatã puterea sugestiei mentale; percep atâ ia pesosț ț
sau atâ ia dolari pentru fiecare sugestie; atâ ia al ii pentru ca sã facã o muncã spiritualistã (cum spun ț ț ț
spirituali tii) fiin ei adorate sau iubite pentru ca sã-i iubeascã, pentru ca sã o lase pe cealaltã persoanã ș ț
în bra ele cãreia doarme, pentru ca sã vinã plângând acasã etc. etc. etc.ț
Este clar cã toate acele afaceri murdare sunt abisale, tenebroase i aceia care le îndeplinesc cu bunã ș
sau cu rea credin ã, intrã inevitabil în abis unde se aude doar plânsul i scrâ nirea din ilor.ț ș ș ț
4. –Eu dau în cãr i i pot sã jur cã le spun oamenilor adevãrul, îi ajut în problemele lor, de i le iau ț ș ș
bani fiindcã acesta este felul meu de a trãi. Crede i cã fac bine?ț
R. –Oribil fel de a trãi ave i dumneavoastrã; de fapt sunte i o pitonisã, o vrãjitoare. Crede i ț ț ț
dumneavoastrã cumva cã cu diavolul bãgat înãuntru, în însu i regatul inimii, se poate spune ș
adevãrul? ti i prea bine i o datã pentru totdeauna se cuvine sã nu ignora i cã dumneavoastrã îl Ș ț ș ț
purta i în adâncul propriei voastre inimi pe eul pãcãtos al muritorilor, pe Satan însu i. Poate oare sã ț ș
fie iluminatã o persoanã care nu a ajuns la sfin enie? Faptul însu i de a lua bani pentru a predica sau aț ș
ghici, deja este un delict. Dumneavoastrã gândi i cã e bine, dar sã nu vã mire, în abis trãiesc mul i ț ț
anahore i, peniten i, vrãjitori, solomonari, ghicitori care se simt martiri i care cred de asemenea cã ț ț ș
merg foarte bine.
5. –Atunci pute i sã-mi spune i dacã fiii mei, pe care i-am învã at credin ele mele, merg rãu?ț ț ț ț
R. –Întrucât este vorba de credin e despre a ghici fapte, destine etc., trebuie sã vã spun cã merg rãu, ț
repet, nu este posibil sã cuno ti destinul celorlal i dacã nu ne cunoa tem propriul destin i nu este ș ț ș ș
posibil sã cunoa tem propriul nostru destin dacã n-am ajuns la trezirea con tiin ei; acea trezire se ș ș ț
dovede te imposibilã dacã mai întâi nu moare Eul pãcãtos.ș
6. –Chiar în ciuda faptului cã am studiat mul i ani în coli esoterice i am renun at la sex fiind ț ș ș ț
cãsãtoritã, crede i dumneavoastrã cã nu este salvare pentru mine?ț
R. –Ceea ce cred este cã dumneavoastrã merge i foarte rãu, sunte i cãsãtoritã i l-a i respins pe ț ț ș ț
mângâietorul despre care ne vorbea Iisus Cristos, mã refer la Spiritul Sfânt; este clar cã Spiritul Sfânt 
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se aflã în sex; tiindu-l mânui se ajunge la iluminare, dar dumneavoastrã îl urâ i i nici mãcar nu vã ș ț ș
îndeplini i îndatoririle sexuale fa ã de so . Încã mai crede i cã merge i bine? Ve i fi primit informa ie ț ț ț ț ț ț ț
de tip ocultist sau pseudo-ocultist, însã n-a i realizat nimic; EUL pãcãtos este foarte viu în ț
dumneavoastrã, recunoa te i aceasta, cãi i-vã, studia i cãr ile noastre.ș ț ț ț ț
7. –Domnule, eu fac munci de tot felul, le aranjez altora situa ia cu so ii, îi fac pe oameni sã vinã cu ț ț
for a etc. etc. etc., i stau foarte bine economic de vreme ce câ tig mul i bani.ț ș ș ț
Ce mi-a i putea spune dumneavoastrã cu privire la asta?ț
R. –În acest caz mizeria vã va veni pu in mai târziu, între timp mul umi i-vã cu suferin ele morale peț ț ț ț
care le ave i ce nu sunt desigur foarte plãcute; aminti i-vã cã ave i un fiu bolnav de epilepsie, acest tip ț ț ț
de bolnavi sunt în realitate poseda i ai diavolului. Nu în elege i? Nu vre i sã în elege i? Soarta care vã ț ț ț ț ț ț
a teaptã va fi abisul i cea de-a doua moarte.ș ș

Capitolul 13
FARMECE

1. –Fiindcã era ziua de na tere a surorii mele, am ajuns acasã la ea unde nu fusesem de destul de mult ș
timp pentru cã ea o frecventa la fiecare 8 zile. Am gãsit-o destul de bolnavã fãrã a ti în mod sigur ce ș
avea; ea îmi explica faptul cã de mai demult se sim ea a a doar noaptea i nu putea dormi fiindcã nu ț ș ș
putea sã respire; când vroia sã citeascã o anumitã carte esotericã ce i se împrumutase, se sim ea a a de ț ș
rãu cã nu putea sã o citeascã, decât zicând conjurarea celor 7 pe care i-o dãdusem eu i chemându-vã ș
pe dumneavoastrã. Vãzând-o atât de bolnavã, în mod intuitiv am luat douã ouã i am curã at-o cu eleș ț
spunând Conjurarea celor apte a În eleptului Solomon pe care ne-o predaserã- i dumneavoastrã. Ș ț ț
Dupã câteva minute ea s-a sim it bine i a putut respira perfect.ț ș
Doresc ca dumneavoastrã sã-mi spune i dacã am fãcut bine i cãrui fapt s-a datorat acea boalã?ț ș
R. –Nu este nici o îndoialã cã tenebro ii obi nuiesc sã atace persoanele care cautã cãrarea luminii; ș ș
este clar cã în lumea invizibilã trãiesc puterile tenebrelor; ele vegheazã i când vãd cã un suflet ș
încearcã sã le scape din gheare, atunci se strãduiesc sã-l abatã, sã-l îndepãrteze de drumul luminos.
A i fãcut foarte bine vindecând-o pe sora dumneavoastrã; nu este nici o îndoialã cã oul folosit în ț
modul în care dumneavoastrã a i fãcut-o avea o anumitã putere magicã minunatã; permite eliminareaț
anumitor larve i fluide de tip malefic care obi nuiesc sã se acumuleze în atmosfera persoanelor, ș ș
provocând diverse indispozi ii.ț
Este necesar ca persoanele care citesc aceste rânduri sã cunoascã acea Conjurare a celor apte a Ș
În eleptului Solomon pe care a i folosit-o pentru a-i alunga pe tenebro ii care o atacau pe sora ț ț ș
dumneavoastrã; Conjurarea este a a:ș

ÎN NUMELE LUI MICHAEL, FIE CA JEHOVAH SÃ- I PORUNCEASCÃ I SÃ TE Ț Ș
ÎNDEPÃRTEZE DE AICI, CHAVAJOTH!

ÎN NUMELE LUI GABRIEL, FIE CA ADONAÍ SÃ- I PORUNCEASCÃ I SÃ TE Ț Ș
ÎNDEPÃRTEZE DE AICI, BELIAL!

ÎN NUMELE LUI RAPHAEL, DISPARI DIN FA A LUI ELIAL, SAMGABIEL!Ț
PRIN SAMAEL SABAOTH I ÎN NUMELE LUI ELOHIM GIBOR, ÎNDEPÃRTEAZÃ-TE, Ș

ANDRAMELECK!
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PRIN ZACHARIEL I SACHIEL-MÉLEK, SUPUNE-TE ÎN FA A LUI ELVAH, Ș Ț
SANAGABRIL!

ÎN NUMELE DIVIN I UMAN AL LUI SCHADDAI I PRIN SEMNUL PENTAGRAMEI PE Ș Ș
CARE O AM ÎN MÂNA DREAPTÃ, ÎN NUMELE ÎNGERULUI ANAEL, PRIN PUTEREA LUI 
ADAM I EVA, CARE SUNT IOTCHAVAH, RETRAGE-TE LILITH! LASÃ-NE ÎN PACE, Ș
NAHEMAH!

PRIN SFIN II ELOHIM I ÎN NUMELE GENIILOR CASHIEL, SEHALTIEL, APHIEL I Ț Ș Ș
ZARAHIEL, LA PORUNCA LUI ORIPHIEL, RETRAGE-TE DIN NOI MOLOCH! NOI NU- I Ț
VOM DA COPIII NO TRI CA SÃ-I DEVOREZI.Ș

AMIN. AMIN. AMIN.

Trebuie sã învã ãm pe dinafarã aceastã conjurare i sã o folosim în momentul în care este nevoie; ț ș
dumneavoastrã a i tiut sã o folosi i la momentul oportun.ț ș ț
2. –În altã zi m-am întors acasã la ea cu un alt frate Gnostic, pentru cã am vãzut-o foarte posomorâtã,
i împreunã am ars sulf, tãmâie i smirnã în toatã casa; am pus Pentagrama esotericã pe care ș ș

dumneavoastrã mi-a i magnetizat-o i am fãcut lan uri chemându-i pe to i Mae trii Frã iei Albe ț ș ț ț ș ț
pentru ca ei sã acorde ajutor.
Dumneavoastrã crede i cã a fost bine?ț
R. –Fumiga iile sunt foarte utile pentru a curã a atmosfera caselor. Sulful, de exemplu, dezintegreazã ț ț
larve; celelalte fumiga ii trebuie sã tim sã le folosim. Dumneavoastrã trebuia sã arde i sulf timp de 9 ț ș ț
zile consecutive, pentru a purifica atmosfera acelei case, curã ând-o de larve astrale i apoi, sã fi ț ș
continuat cu celelalte fumiga ii, deoarece tãmâia i smirna sunt foarte utile, însã nu se amestecã cu ț ș
sulful, sunt incompatibile.
Contele Cagliostro îi invoca pe cei patru sfin i sau patru Îngeri care, situa i în cele patru puncte ț ț
cardinale ale pãmântului, guverneazã întregul destin al fiin elor umane.ț
Nu este nici o îndoialã cã Conte Cagliostro folosea de asemenea pentru aceasta fumiga iile; oferea ț
laur Geniului luminii care trãie te în Orient, mirt Îngerului din Occident, tãmâie Regelui din Nord, ș
smirnã Regelui din Sud. Într-un caz de mare necesitate se pot invoca ace ti patru sfin i, oferindu-le ș ț
fumiga iile corespunzãtoare fiecãruia i cerându-le din toatã inima ajutorul nãzuit.ț ș

Capitolul 14
MEDICINÃ OCULTÃ

1. –Ce pute i sã-mi spune i, Maestre, de vindecãrile la distan ã?ț ț ț
R. –În mod constant primesc scrisori din diferite locuri ale lumii, ce solicitã asemenea vindecãri. Noi
ne limitãm la medicina spiritualã; indicãm ora precisã în care pot sã se concentreze, adicã sã se 
gândeascã la noi, sã ne invoce.
Este clar cã noi îi asistãm spiritual pe bolnavi i uneori chiar ne facem vizibili în fa a lor.ș ț
De obicei, îi instruim ca sã aprindã trei focuri la o anumitã orã convenabilã; îi sfãtuim sã punã un 
pahar cu apã în fa a acestor trei focuri sau lumini, le sugerãm ca, dupã o jumãtate de orã de ț
concentrare asupra noastrã, sã bea din apã.
Este evident cã în acea apã depunem anumite substan e care, fiind duse în interiorul organismului, ț
obi nuiesc sã realizeze vindecãri miraculoase.ș
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În munca de vindecare coopereazã diferi i Mae tri ca Paracelsus, Hilarion, Sfântul Rafael i al i ț ș ș ț
câ iva. Nu întotdeauna le indicãm o concentrare specificã asupra lui SAMAEL. «Eu am mult de ț
lucru», de asemenea îi semnalãm pe oricare dintre ceilal i Mae tri în acela i scop.ț ș ș
Ceea ce este important e ca bolnavii sã aibã Credin ã întrucât aceasta face miracole; a spus-o deja ț
Cristosul: «Ave i Credin ã cât un grãunte de mu tar i ve i muta mun ii». Credin a este o putere ț ț ș ș ț ț ț
solarã minunatã cu care se pot realiza multe minuni. Sistemul nostru de vindecare spiritualã nu este 
divergent cu medicii; fiecare poate avea Credin ã în metodele noastre i poate consulta în lume pe ț ș
medicul sãu.
2. –Se poate vindeca orice boalã prin intermediul acestor metode?
R. –Este clar cã Mae trii tiin ei vindecã corpul vital doftorindu-l i rezultatul, mai târziu, este ș ș ț ș
vindecarea organismului fizic; totu i, existã boli karmice foarte grave, rezultat al faptelor rele comiseș
în vie i anterioare; când pedeapsa este foarte severã vindecarea devine imposibilã; totu i, Mae trii ț ș ș
medicinii îl asistã i încearcã sã-l salveze pe pacient.ș
3. –Se poate ajunge la vindecare fãrã a fi nevoie de îngrijire medicalã?
R. –Când persoana nu datoreazã o karmã foarte gravã, Mae trii tiin ei pot sã-l vindece pe bolnav, ș ș ț
chiar dacã acesta nu consultã nici un medic.
4. –Toate bolile sunt karmice? 
R. –Nu trebuie exagerate lucrurile, distinsã domni oarã; nu toate bolile obi nuiesc sã fie karmice, de ș ș
aceea mul i pacien i se însãnãto esc rapid cu procedurile noastre psihice sau spirituale.ț ț ș
Însã e bine sã ti i cã în aceste vremuri apar multe boli necunoscute, rezultat înspãimântãtor al ș ț
perversitã ii umane; astfel de boli sunt de obicei mortale.ț
5. –Pute i sã-mi spune i dumneavoastrã dacã existã boala deochiului?ț ț
R. –Trebuie sã vã spun cã în ora e mor milioane de copii din cauza bolii deochiului. Se întâmplã cã ș
în ãrile supercivilizate oamenii nu cred într-o astfel de boalã i de aceea mortalitatea cre te în mod ț ș ș
general.
Oricare persoanã cu for ã hipnoticã incon tientã, privind un copil rãne te involuntar corpul sãu ț ș ș
vital i rezultatul nu se lasã mult a teptat; curând copilului îi apar cearcãne mari, vãrsãturi, febrã, ș ș
diaree etc. i medicii, de obicei, pun diagnosticul de infec ie intestinalã; îi prescriu multe antibiotice, ș ț
siropuri etc. dar copilul, în loc sã se întremeze, se îmbolnãve te i moare.ș ș
6. –Ce se poate face pentru a vindeca aceste cazuri?
R. –Cel mai bine este sã facem puternice pase magnetice de jos în sus asupra fe ei i pleoapelor ț ș
copilului, cu scopul ferm de a elimina fluidele vitale tenebroase. Este bine sã aprindem un foc sau o 
lumânare, i sã-i citim copilului Conjurarea celor apte a În eleptului Solomon, a a cum este scrisã înș Ș ț ș
acest ghid elementar de introducere în Gnozã, de asemenea trebuie sã-i facem copilului bolnav 
semnul crucii pe frunte, pe piept, pe cap i pe spate în timp ce citim cele patru evanghelii.ș
7. –A citi cele patru Evanghelii este foarte lung; nu s-ar putea prescurta ceva?
R. –Da, domni oarã; se pot citi fericirile cu adevãratã Credin ã, pentru a proiecta un fluid curativ ș ț
suficient de puternic pentru a scoate fluidele rele acumulate în organismul bolnavului, cu scopul ca 
acesta sã se însãnãto eascã.ș
8. –Existã boli datorate vrãjitoriilor?
R. –Lumea este plinã de asta, distinsã domni oarã; a  putea cita nenumãrate cazuri, dar n-ar încãpea ș ș
în cadrul acestei cãr i pe care o terminãm. Înainte de toate trebuie sã spun cã primul lucru de care e ț
nevoie este diagnosticul exact; doar a a este posibil sã vindecãm.ș
Din nefericire sunt foarte rari vindecãtorii care într-adevãr tiu sã diagnosticheze o boalã cauzatã de ș
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vrãjitorii. O sã citez un caz foarte special relatat de În eleptul Waldemar; voi pune ghilimele pentru ț
cã nu-mi place sã mã împodobesc cu penele altuia, însã cum este realmente senza ional, e bine ca sã ț
fie fãcut cunoscut cititorilor no tri.ș
Unul dintre cazurile cele mai interesante de gelozie vampiricã a experimentat-o investigatorul 
ocultist francez Eliphas Lévi (Abatele Constant).
Pe durata ederii sale la Londra, Lévi legã prietenie cu un tânãr duce, în a cãrui casã era invitat ș
aproape în fiecare zi. De pu in timp ducele se cãsãtorise cu o tânãrã i extraordinar de frumoasã ț ș
prin esã francezã i bineîn eles împotriva dorin ei familiei sale protestante, cãci tânãra era catolicã ț ș ț ț
practicantã. Ducele, dupã cum putu constata Lévi, dusese vreme de mul i ani o via ã pu in cam ț ț ț
frivolã, ca sã nu spun libertinã, având-o mult timp ca amantã pe o tânãrã italiancã, dansatoare de 
balet, pânã când în final o pãrãsi, întrucât în realitate î i iubea în întregime doar so ia.ș ț
Într-o anumitã dupã-amiazã ducesa cãzu bolnavã, încât trebui sã stea la pat; medicii diagnosticarã un 
început de sarcinã, dar apoi se dovedi cã slãbiciunea de care suferea trebuia sã aibã drept origine altã 
cauzã. i în ciuda faptului cã ducele îi chemã pe cei mai faimo i medici din Londra sã o consulte, Ș ș
ace tia se vãzurã pu i în fa a unei enigme. Furã întrebuin ate cele mai diverse remedii, însã fãrã nici ș ș ț ț
un succes.
Frecventa de asemenea palatul ducelui un bãtrân abate francez, care o cuno tea deja pe prin esa din ș ț
Paris, i care gãsi o plãcere specialã în a conversa cu Eliphas Lévi despre probleme metafizice, de careș
i el se interesa de zeci de ani, i nu doar teoretic. Într-o anumitã noapte rãmãseserã amândoi singuri ș ș

în salon, cãci ducele, îngrijorat, se dusese lângã so ia lui bolnavã. Era o noapte rãcoroasã i umedã; ț ș
afarã se unduia celebra cea ã londonezã care întuneca lumina felinarelor.ț
Deodatã, abatele îl apucã pe Lévi de o mânã i spuse cu voce joasã: «Ascultã, dragã prietene, a  dori ș ș
sã vorbesc ceva cu tine. Pot fi sigur de deplina ta discre ie?». Lévi rãspunse afirmativ, iar abatele ț
continuã: «Am toate motivele sã presupun cã boala ducesei nu este fireascã. O cunosc pe Mildred de 
copilã i întotdeauna a fost fata cea mai sãnãtoasã pe care i-o po i imagina. Însã acum lânceze te i ș ț ț ș ș
slãbe te pe zi ce trece; pare ca i cum ar pierde mult sânge în mod misterios ».ș ș
– Dumneavoastrã crede i cã se aflã sub influen a vreunei puteri obscure? Cã este în joc vreun ț ț
sortilegiu? – întrebã Lévi.
– Mã pot încrede foarte bine în vocea mea interioarã, i de aceea aproape cã a  îndrãzni sã spun cã în ș ș
aceastã boalã este ceva care nu merge cum trebuie. Ai vrea sã mã aju i sã rup descântecul?ț
– Cu multã plãcere.
– Bine, în acest caz nu trebuie sã pierdem vremea. i-a  fi recunoscãtor ca cu o jumãtate de orã ț ș
înainte de miezul nop ii sã vii la domiciliul meu pentru o conjurare în companie. Voi încerca sã ț
interpelez puterea tenebroasã. Poate ne vine un rãspuns din lumea de dincolo…
Dupã aceastã conversa ie, Eliphas Lévi luã o ma inã de taxi i se deplasã la domiciliul sãu, unde ț ș ș
trebui sã se spele, sã se bãrbiereascã, sã- i schimbe hainele din cap pânã în picioare, cãci spiritele din ș
zona intermediarã, pe care Abatele se gândea sã le invoce, pretindeau de la conjuratorii lor cea mai 
scrupuloasã curã enie. De asemenea costumul trebuia sã fie în acord cu natura lor; nu suportau nici oț
esãturã din animal, fapt pentru care rãmâneau excluse cele de lânã, cât i pantofii de piele.ț ș

Din cauza faptului cã locuin a Abatelui se afla la nord-est, în Hampstead Heath, i Eliphas trãia în ț ș
pia a Russel, adicã distan a dintre ambele locuri era considerabilã, Eliphas trebui sã- i facã toaleta ț ț ș
aprofundatã cu o anumitã grabã dacã voia sã fie acolo la ora stabilitã cu Abatele. Cam cu patruzeci
de minute înainte de miezul nop ii ajunse în Hampstead Heath. Abatele în persoanã, tot în alb, îi ț
deschise u a i îl conduse pe o scarã monumentalã înaltã la o odaie care se afla la un capãt al ș ș
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coridorului de la primului etaj. Acolo, ochii lui Eliphas trebuirã mai întâi sã se obi nuiascã cu ș
obscuritatea: flãcãrui albãstrui i tremurãtoare emanau o tãmâie mirosind a chihlimbar i mosc.ș ș
În lumina incertã, Eliphas observã o mare masã circularã care se afla în centrul camerei, i pus pe ea, ș
crucifixul inversat, simbol al falusului. Lângã masã se gãsea un omule  slab. «Este slujitorul meu – ț
opti Abatele –. Deja tii cã este indispensabilã cifra trei pentru aceste conjurãri. Începe dumneata cuș ș

prima invoca ie.» Aceastã invita ie din partea Abatelui era mai mult decât o curtoazie, cãci puterile ț ț
din zona intermediarã puteau sã se supere i sã se rãzbune pe stãpânul casei, pricinuindu-i chiar ș
moartea, în cazul în care permitea diminuarea armoniei din sfera lor de cãtre un intrus incompetent.
Faptul de a ceda, deci, astfel invoca ia prietenului sãu, era o dovadã cã îl considera pe Eliphas ca ț
Maestru de primã categorie în magie. i acea presupunere era într-adevãr justificatã. Dacã cineva Ș
putea executa cu succes, cu fruntea descre itã i fãrã teamã, cu inimã purã i o voin ã întãritã de ț ș ș ț
numeroase probe, ceremoniile milenare ale magiei sacre, era acest om, care exercita dominare atât în 
împãrã ia spiritelor cât i în fãpturile i adep ii încarna i.ț ș ș ț ț
Prin vãlul de fum, Eliphas întinse instinctiv mâna spre stânga; acolo trebuia sã se gãseascã recipientul
cu apa binecuvântatã care trebuia sã fi fost scoasã într-o noapte cu lunã plinã, dintr-o cisternã i ș
avându-se grijã de ea, sã se fi spus rugãciuni asupra ei timp de douãzeci i una de nop i. Acum fãcu o ș ț
aghesmuire a celor patru col uri ale camerei; Abatele juca rolul de acolit i legãna cãdelni a. În fum ț ș ț
începurã sã se plãsmuiascã figuri ciudate i în acela i timp, li se pãru ca i cum un frig înghe at â niseș ș ș ț ț ș
din sol i le ajunse pânã la cre tetul capului, îngreunându-le respira ia.ș ș ț
Eliphas Lévi pronun ã acum cu mai multã for ã cuvintele invocãrii. Deodatã pere ii camerei pãrurã aț ț ț
se retrage, ca i cum înaintea lor se deschise un abis, infinit i astral, amenin ând sã-i înghitã: ș ș ț
strãlucirã splendori de o luminozitate scânteietoare, i î i acoperirã ochii pentru a nu-l ofensa, cu o ș ș
privire indiscretã, pe spiritul invocat. Cu voce groasã Lévi întrebã care e cauza bolii ducesei Mildred.
Nu primi rãspuns. Aburii de fum se îngro arã într-atât încât amenin au sã-i priveze de sim uri. ș ț ț
Grãbindu-se spre fereastrã, Eliphas auzi brusc o voce, care, de i era puternicã i rãsunãtoare, pãrea cãș ș
iese din partea cea mai profundã a lui însu i i umple tot spa iul sufletului sãu. Ceea ce vocea îi ipã ș ș ț ț
era atât de înspãimântãtor, cã picioarele sale refuzarã sã se mi te, i rãmase ca pietrificat în acela i locș ș ș
în care se afla.
Abatele fu acum cel care se grãbi la rândul sãu spre fereastrã, dar mâinile sale tremurãtoare, fãrã 
for ã, nu reu irã sã deschidã zãvorul. Servitorul, care asistase în mod pasiv la invocare, zãcea le inat ț ș ș
pe jos. Eliphas ie i în sfâr it din amor eala sa i sparse geamul cu crucifixul, inspirând cu for ã, în ș ș ț ș ț
compania Abatelui, aerul proaspãt al nop ii, în special el, care î i scãlda, ca sã zicem a a, capul ț ș ș
înfierbântat în cea a umedã. Strãbãtea prin to i nervii sãi înfrico ãtoarea acuza ie pe care misteriosul ț ț ș ț
spirit o lansase cu o claritate neîndoioasã contra lui. Când în sfâr it î i reveni întrucâtva în fire, se ș ș
întoarse în camerã. Fumul între timp se risipise, iar candela continua sã ardã slab. Abatele, foarte 
palid, îl contempla pe Eliphas cu ochii dilata i, i bâigui: «Sunte i dumneavoastrã într-adevãr vinovat,ț ș ț
prietene? Nu pot sã cred!»
–A adar dumneavoastrã a i auzit rãspunsul spiritului? Abatele î i lãsã capul sã cadã, ca împovãrat, ș ț ș
drept gest de consim ãmânt: «...Da...» – opti abia perceptibil.ț ș
–Vã jur – declarã cu vehemen ã Lévi – cã am luat simbolul cu mâini pure, cã în via a mea n-am comisț ț
niciodatã o crimã! Vã jur cã nu sunt pãtat de sânge!
Spunând aceste cuvinte, se apropie mai mult de lampã, în a a fel încât strãlucirea acesteia cãzu din ș
plin pe el. Înspãimântat, Abatele semnalã cu degetul gulerul i pieptul cãmã ii lui Eliphas. «Acolo... ș ș
uita i-vã dumneavoastrã în ivã în oglindã…» spuse, luându-l de mânã pe prietenul sãu i conducându-ț ș ș
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l în fa a unei oglinzi mari de perete care atârna într-o camerã alãturatã. i acolo constatã Eliphas o ț Ș
zgârieturã pe bãrbia sa, cu câteva picãturi de sânge uscat; de asemenea pe cãma a sa apãreau alte ș
picãturi. Trebuie cã se tãiase bãrbierindu-se atât de zorit... Astfel, rãspunsul spiritului se explica 
perfect: «Eu nu vorbesc cu un pãtat de sânge ».
Lévi sim i ca i cum inima i se u ura încântatã; Abatele pãrea, totu i, mai împovãrat i se lãsase sã ț ș ș ș ș
cadã pe o sofa; contractându- i în mod convulsiv umerii i ascunzându- i fa a în mâini. Lévi încercã ș ș ș ț
sã-l calmeze pe bãtrân, dar acesta îl respinse spunând: «E vorba de sãraca Mildred; fiecare orã îi 
consumã via a. Altfel, am putea sã invocãm din nou spiritul de trei ori, douãzeci i unu de zile, cu ț ș
trebuincioasele ofrande i rugi… dar este prea mult timp, cãci între timp Mildred va muri».ș
Lévi nu tiu ce sã rãspundã i se a ternu o lini te grea, pe care o întrerupse Abatele ridicându-se i ș ș ș ș ș
mergând cu pa i cam ovãitori de la un capãt la altul al sãlii: «Oricât ar costa, trebuie sã ob in un ș ș ț
rãspuns… cu orice pre ! Promite-mi, prietene, cã nu mã vei abandona!».ț
O hotãrâre limpede se citea în privirea bãtrânului; pentru a-l lini ti, Eliphas rãspunse:ș
–V-am dat cuvântul meu sã mã pun la dispozi ia voastrã ca i mag. i întrucât scopul nu a fost încã ț ș Ș
atins, îmi in cuvântul dat.ț
«Atunci, rãmâi aici; dupã douã ore vom efectua o altã conjurare; voi invoca spiritele din zona 
joasã…»
«Eliphas se sperie; înnebunise bãtrânul? Dumneavoastrã… ce a i spus? Dumneavoastrã un fiu al ț
Bisericii vre i sã intra i în contact cu spiritele infernale? Nu, asta nu este nici mãcar inten ia devotateiț ț ț
ducese! Renun a i la aceasta, nu vã risca i sufletul.»ț ț ț
(Este evident cã a invoca Demoni este Magie Neagrã. Se dovede te clar cã Magia Neagrã atrage dupã ș
sine foame, goliciune, boli i calamitã i fizice i morale.)ș ț ș
Era o asemenea determinare glacialã în cuvintele i gesturile Abatelui, cã Eliphas sim i cã orice ș ț
replicã ar fi zadarnicã.
i împotriva voin ei sale, de i din loialitate fa ã de cuvântul dat, acceptã cererea prietenului sãu.Ș ț ș ț

Rãmase ca oaspete în casã, i dupã extraordinar de încordata i obositoarea conjurare anterioarã, ș ș
adormi atât de adânc i profund cã se trezi târziu diminea a.ș ț
Ziua trecu cu trebuincioasele purificãri i rugi. Noaptea, Eliphas primi haina potrivitã pentru ș
serviciul cu Diavolului i formalitã ile. Cum îi spusese deja înainte Abatele cã, de i îl va asista ca ș ț ș
acolit, nu va participa activ la invocare; se îmbrãcase de asemenea cu îmbrãcãmintea recomandatã.
(Ceea ce urmã apoi, este ceva care sincer, sub nici o formã nu vreau sã transcriu pentru cã existã 
responsabilitate în cuvânt; este de preferat în acest caz sã tac. «Tãcerea este elocven a în elepciunii.»)ț ț
(Este evident cã dacã cineva transcrie paragrafe tenebroase, se converte te în complice al delictului; ș
aceasta este ca i cum i-ai învã a pe oameni Magie Neagrã.)ș ț
(Din fericire invocatorii prezentei relatãri, n-au reu it sã-i facã vizibili i tangibili pe Demonii ș ș
invoca i.)ț
(Singurul lucru pe care l-au izbutit a fost sã aparã din perete o salamandrã sau o micã fãpturã 
inocentã a focului.)
Abatele, adunându- i toate for ele, întrebã de boala ducesei.ș ț
«Batracieni!– spuse salamandra cu voce infantilã, i în aceea i clipã dispãru.»ș ș
Eliphas vãzu atunci cum Abatele se clãtina i se prãbu ea pe jos.ș ș
Eliphas îi luã în bra e slabul trup i îl duse în dormitor, unde dezbrãcându-l pe bãtrân îl puse în pat, ț ș
mergând apoi sã-l caute pe servitor sã aducã vreun reconfortant. La întoarcere, se trezi cã Abatele î i ș
revenise complet, însã aspectul sãu era cel al unui om abãtut care pãrea sã fi îmbãtrânit cu mul i ani.ț
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(Este evident cã Abatele fãcea eforturi supraumane pentru a o salva pe ducesã.)
–Totul a fost inutil! – spuse cu voce slabã – biata Mildred va muri! Sufletul meu…, oh, sufletul 
meu…! ce înseamnã batracieni?
– tiu doar – rãspunse Eliphas – cã este un cuvânt grecesc care înseamnã broascã.Ș
Nu dupã mult timp veni servitorul cu vin i biscui i, dar Abatele refuzã orice aliment; Eliphas servi ș ț
ceva i încercã sã-l smulgã pe prietenul sãu din letargia sa disperatã, însã fu inutil sã pretindã sã-l ș
reconforteze. i cu inima îngreunatã se deplasã la domiciliul sãu.Ș
În ziua urmãtoare se duse sã se informeze despre cum se sim eau Abatele i ducesa.ț ș
Mildred era tot mai rãu. Medicul curant era sigur de moartea sa. Abatele de asemenea se afla într-o 
stare gravã; refuza orice aliment, nu rãspunse la început întrebãrilor prietenului, i îi spuse apoi cã seș
gândea sã- i punã capãt zilelor prin intermediul inani iei. Lévi se despãr i adânc întristat, ș ț ț
preocupându-l mult consecin ele tragice ale pãcãtoasei vrãji.ț
Pe parcursul urmãtoarelor douã dupã-amiezi, s-a cufundat din nou în studiile sale obi nuite, i în ș ș
timp ce citea Enchiridon-ul lui Léon al III-lea, se opri la un punct în care, prin intermediul cheii lui 
Trithéme, se în elegea din lucrarea Cabalisticã esotericã urmãtorul fapt: «O pre uitã vrajã maleficãț ț
este cea a broa tei.» (Ne ab inem sã dãm formula secretã a broa tei râioase pentru a nu da arme ș ț ș
criminalilor perver i ai Magiei Negre.)ș
Ca un fulger strãbãtu mintea lui Eliphas, i fãrã sã închidã mãcar cartea, î i puse pardesiul i se lansã ș ș ș
de-a curmezi ul strãzilor Londrei, care se cufundau în amurgul vesperal. În final gãsi o trãsurã i i se ș ș
pãru insuportabil de lung timpul cât a durat sã ajungã la palatul ducelui. În el îl întâmpinarã fe e ț
plânse: «ducesa se aflã în agonie; i se administreazã ultima împãrtã anie…», îl informarã.ș
«Eu pot s-o salvez!» strigã Eliphas; i îndepãrtându-i pe servitorii ului i se grãbi spre camera lui ș ț
Mildred, unde îl gãsi pe duce. Cu rãsuflarea grea, Eliphas îl implorã: «Dumneavoastrã mã cunoa te i ș ț
îndeajuns pentru a ti cã sunt de încredere. Crede i-mã, a adar, cã încã nu toatã speran a e pierdutã. ș ț ș ț
Atâta vreme cât trãie te ducesa nu trebuie sã disperãm. Dar vã rog sã mã lãsa i singur cu ea, i pentruș ț ș
Dumnezeu, nu mã întreba i nimic…, ave i încredere în mine!»ț ț
De i uimit i confuz pânã la extremã, ducele consim i dorin a lui Eliphas, cerând celor prezen i în ș ș ț ț ț
odaie: un medic, un preot i o domni oarã a pacientei, sã iasã. O datã ce rãmase singur, Lévi închise ș ș
u a pe dinãuntru i se apropie de patul Prin esei. «A a cum presupuneam», murmurã vãzând-o pe ș ș ț ș
Mildred cufundatã într-un fel de catalepsie cu ochii albi. Buzele sale erau vinete i respira cu un ș
horcãit suav. Imediat Lévi se puse pe treabã i începu sã ridice parchetul pragului, dar lemnul rezistã ș
degetelor sale tremurãtoare. 
Î i scoase briceagul din buzunar a cãrui lamã se rupse în încercarea lui freneticã. În final, i cu o for ãș ș ț
disperatã, reu i sã ridice mulura. Îi sângerau degetele, dar efortul sãu fusese zadarnic… Nimic nu era ș
ascuns acolo! Ridicã apoi covoarele… Nici acolo! Se întoarse sã o priveascã pe ducesã, care respira cu 
dificultate, i î i dãdu seama cã mâna sa stângã atârna neobi nuit contractatã într-o parte. «Patul», ș ș ș
gândi Lévi. i cu certitudinea de a cãuta acum în cuvenitul loc, ridicã bolnava din patul sãu i o puse Ș ș
cât de delicat putu pe o comodã care se afla la perete. Apoi se dedicã, cu o excitare crescândã, sã 
rãscoleascã cuvertura, i pernele… însã nimic…nimic nou. Scoase salteaua i o desfãcu; îi examinã, îi ș ș
palpã, îi scormoni iarba tapi eriei… i… degetele sale dãdurã peste un obiect molatic, buretos; îl ț ș
apucã, îl scoase… i întradevãr, acela era ceea ce cãuta… se grãbi afarã din camerã, ceru ducelui dupã ș
o scurtã explica ie sã-i punã la dispozi ie o trãsurã i se transportã în ea la domiciliul sãu cu cea mai ț ț ș
mare rapiditate, ajungând acolo se puse din nou pe treabã, arzând, în flãcãrile de ficat de pe te… i ș ș
sulf, lighioana infernalã, urmând întocmai recomandarea Enchiridon-ului.
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Deschise larg fereastra camerei sale, ca sã disparã duhoarea, i cople it de o enormã obosealã, se ș ș
aruncã îmbrãcat cum era în patul sãu, cufundându-se imediat într-un somn profund.
În ziua urmãtoare fu primit ca un salvator în palatul Ducelui. Într-un mod uluitor i absolut de ș
neîn eles pentru medici, starea de sãnãtate a tinerei ducese se îmbunãtã ise într-atât încât deja se puteaț ț
vorbi de o depã ire evidentã a crizei.ș
În aceea i zi de 28 octombrie din 1865, Londra se tulburã aflând tirea senza ionalã cã Diva Baletuluiș ș ț
Maria Bertin, decedase brusc fãrã vreo boalã, însã aceastã tire n-a fost singura; câteva ore mai târziu ș
era de asemenea nãucitã de moartea unei rude apropiate a ducelui, o bãtrânã celibatarã, care fusese o 
du manã înver unatã a lui Mildred i care în zadar încercase sã împiedice cãsãtoria Ducelui cu ș ș ș
Prin esa catolicã.ț
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