
Formació d'una classe
22 d'agost de 1920, diumenge, Veliko Tarnovo.

Records i transcripció de la germana Savka Keremidchieva.

Per iniciativa del Mestre, vam reunir deu germanes joves: tres noies de Varna i 
set noies de Sofia: Sotirka, Dafinka, Victoria, Pasha, Olya Siika, Mariika, 
Nevenka, Stefka i jo, Savka.

A la sala alta el Mestre ens va dir:

Esteu preparats per recórrer el Camí del Nou Ensenyament amb valentia i 
decisió?

Qualsevol estudiant que dubti no pot aprendre. En aquesta escola, tan bon 
punt l'alumne perd la fe en el seu potencial d'aprenentatge, acaba amb ell 
mateix. Qualsevol deixeble que perdi la seva fe acaba amb el seu 
ensenyament.

Ara et donaré tres regles, tres mètodes pels quals pots protegir-te. Perquè al 
món els joves estan exposats a grans penúries; no només els joves, també els 
vells. Es produeixen caigudes. La caiguda sempre prové del fet que quan un 
està desequilibrat en el món físic, cau. És el mateix en el món espiritual. I així,
quan una persona perd l'equilibri, cau. Aquest equilibri es troba en tres grans 
forces: en la ment humana, en el cor humà i en la voluntat humana. Mentre 
una persona actua harmònicament, no cau mai, però tan bon punt perd 
l'equilibri entre ment, cor i voluntat, cau. I a cada defallida es produeix 
patiment. No hi ha cap persona que, havent caigut, no hagi patit algun dany. 

Heu vist aquells acròbates que caminen sobre una corda fluixa i porten un pal?
Un d'aquests acròbates és un triangle cap per avall. Qui juga al camp físic, gira
aquest triangle cap per avall per mantenir l'equilibri, però al món espiritual 
aquest triangle es capgira. Mostra que les forces de l'home estan en equilibri. 
Quan no us trobeu bé, si capgireu el triangle tal com es mostra aquí al dibuix, 
immediatament la mala disposició desapareixerà. (Figura 1) 



Ara bé, no trobeu estrany que quan un nen plora i la mare li regala una poma, 
el malestar immediatament desaparegui? Quin és el motiu? On va aquest 
malestar? (La forma.) Com més bonica sigui la poma, més feliç serà aquest 
nen. El mateix passa en el món espiritual. 

Aquests triangles són formes del Món Sublim. (Figura 2)

Així doncs, la primera vegada t'imaginaràs que la teva ment, el teu cor i la teva
voluntat estan d'acord i no hi ha discòrdia entre elles, perquè la més mínima 
contradicció entre la ment i el cor provocarà la teva infelicitat. Per tant, no 
lloguis la teva ment a ningú, perquè si la llogues a algú, perdràs l'equilibri. 
Saps quan està disponible per llogar? Quan comences a pensar coses amb la 
ment d'una altra persona. Per tant, tot ha de passar pel teu cap. Si els 
pensaments no passen pel teu cap i perceps les coses d'una altra manera, 
segur que arribarà la caiguda. La segona llei és: no lloguis el teu cor a cap 
inquilí. I és la mateixa llei. Cada sentiment, cada desig ha de passar 
necessàriament pel teu cor.

Així passa amb la voluntat humana. Un home ha d'experimentar cada cosa amb
la seva voluntat. No parlo de tossuderia i voluntat pròpia. La voluntat és l'acte 
racional.

En aquest cercle interior observareu el concepte de l'Ànima en el seu primer 
estat (Figura 3). El cercle consta de tres colors: violeta, verd i taronja. El color 
violeta del cercle significa força; el verd significa desig de creixement i 
prosperitat, i el taronja significa desig d'individualització permanent. Aquests 
tres poders es troben en l'Ànima Divina en la qual descansen els sentiments. 
Cal tenir desitjos forts i vius de creixement, de desenvolupament adequat. El 
color taronja indica que l'Ànima s'ha d'individualitzar correctament, és a dir, 
que la seva individualització no ha d'interferir amb ningú. 

Si per exemple, tens una temptació: evoca el dibuix del triangle enmig dels 
tres cercles a la teva ment. Aquesta figura està associada als tres mons, que 
són: el Món Diví, el Món Angèlic i el Món de les Ànimes Sublims. 



Així que si evoques el triangle format aquí a la teva ment i evoques l'acció de 
Déu, dels Àngels i dels Sants, si hi fixes la teva ment, de seguida cridaràs 
aquests Poders Divins en el teu auxili, i vindran a donar-te un cop de mà. La 
llei és molt senzilla. Primer hi ha d'haver una llar, després un foc. No només 
cal una llar de foc, sinó també una xemeneia per crear una mica de corrent i 
mantenir el foc.

La figura 4 representa una manera per poder redreçar la vostra vida. Aquestes 
línies són mons amb significats matemàtics estrictament definits. Ara, noies, 
sortiu de B, pugeu a B1, B2, B3... I aneu fins a A. Paral lelament, un noi surt de ·
A i puja a A1, A2..., va fins a B i us trobeu en el punt O.

Si el vostre cor està ple d'esperança, amor i fe, una altra Ànima sortirà 
inevitablement de l'altre pol, i si camineu bé, aquestes dues ànimes es 
trobaran i les seves vides tindran sentit: no hi haurà caiguda. Però si dubteu 
des del principi, perdreu aquesta Ànima, o naixerà tot el sofriment. És 
imprescindible que una persona respecti la seva fe i esperança i sàpiga que 
aquest camí en el qual ha entrat és el correcte, i no permeti cap dubte en la 
Providència de Déu. Sigui quina sigui la fe que tingui, fes-li saber que està en 
aquesta Nau Divina. Pot haver-hi onades tempestuoses, però aquest vaixell no 
es pot enfonsar. Aquestes són les regles de la Gran Escola Oculta. 

Del desenvolupament adequat de l'Escola sortirà aquell món Diví interior on 
l'home completarà el seu desenvolupament i vindrà a ajudar els seus germans 
en el punt C. 

Tu inicies el camí sortint d'un centre determinat, i vas seguint aquesta línia... i
de l'altre centre en sortirà un altre.



Si us dirigiu correctament, d'aquí a un any els vostres assumptes es 
desenvoluparan de manera favorable des de dalt, i tots els pensaments i 
desitjos que us molesten s'il luminaran i una Nova Llum vindrà a la vostra ·
Ànima; però si vacil leu, no només no sortireu victoriosos, sinó que ho ·
perdreu tot. Tothom rep ajuda per avançar pel Camí. Així que mentre 
emprengueu aquest Camí, tots els Mons Sublims giraran la seva mirada cap a 
vosaltres, i qui camina pel Camí, el segueix sense treva. El pots recórrer en un,
deu, cent, mil anys, però aquesta és la Via que et col loca en el Bon Camí.·

Aleshores, quan arribeu a la figura 4, ja no hi haurà caiguda. Un cop inicieu 
aquest Camí Diví, no hi ha cap poder que us pugui treure d'ell. Ara, tot depèn 
de com us comporteu. No hi ha cap causa o força externa que us pugui fer fora
del camí. Així que si t'atures, has de dir-te a tu mateix: "Jo tinc la culpa, no les 
condicions externes de la vida." El perill es troba només en tu.

La figura 3 és l'Ànima Divina que ajuda.

La figura 4 és l'Ànima Divina que està evolucionant.

Simplement no us desvieu. No mengeu en excés en la vostra vida! Estigueu 
alegres i mai més, mai més, tornarà el procés invers. Eviteu menjar en excés, 
la golafreria de qualsevol naturalesa provocarà el procés invers. No desitgeu 
ni més ni menys, sinó tant com es dóna, és a dir: el que la vida us ha portat 
durant el dia, agraïu-ho. Si us donen molt, no digueu que us han donat molt. Si
us donen poc, no digueu que us han donat poc. Tan aviat com digueu: “M'han 
donat molt”, demà direu: “Ara tinc poc”. Restareu en silenci. Si ho dieu, 
començareu a anar ara cap amunt i després cap avall. 

Tant com us donen, tant necessiteu. Aquest és el pensament correcte de 
l'Escola Oculta.



Tingueu sempre presents la neteja i l'autocontrol. Tots dos junts formen la 
barra d'equilibri completa. No podeu anar enlloc sense aquest eix. Pensareu i 
resoldreu. Aquestes figures són realitats dels Mons Sublims, i veureu com 
elles cobren vida, per poder-les espiritualitzar en vosaltres mateixos.

Esteu preparats per caminar amb valentia i decisió pel camí?

- Sí, estem preparats!

- Sense cap mena de dubte?

- Sense cap dubte!

(Vaig callar, però la meva Ànima parlava.)

22 d'agost de 1920, diumenge, Veliko Tarnovo.
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