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1
LA VIDA

La font de la vida és l’Amor. L’Amor aporta la plenitud de la
vida.
La vida esdevé real quan l’home coneix i comprèn l’Amor.
Si no comprèn l’Amor, no pot pas comprendre la vida.
Si no comprèn la vida, no pot comprendre el temps, en el qual
la vida flueix com un procés continu. I si no comprèn el temps,
perdrà el ritme musical de la vida i caurà en una sèrie de condicions desharmonioses, que li causaran molta infelicitat.
La realitat sublim més enllà de l’Amor, és la vida.
La vida és el fruit de l’Amor. Tanmateix, l’Amor i la vida no són
una sola i única cosa. A la vida, veiem dos processos en constant acció: un és el procés de construcció, i l’altre el procés de
destrucció.
Aquests dos processos no existeixen pas en l’Amor. L’Amor és
quelcom de pur i unificat. En la vida hi ha diferenciació.
La vida sense Amor no té significat. Una vida sense Amor és
una cadena de patiments, de successives caigudes i resignacions.
La vida no pot manifestar-se sense Amor.
7

No hi ha vida sense Amor.

La vida no s’acaba mai, ella continua eternament.

El primer camí de la vida és l’Amor. Per tal de mostrar que estàs
viu, has d’estimar.

Les formes externes estan subjectes a la destrucció, però la Vida
continua per sempre. No hi ha res que la pugui aniquilar: la
Vida és més poderosa que la mort.

El sentit de la vida és estimar i ser estimat.
La vida representa l’esforç de l’Esperit per manifestar-se en el
món exterior, cap a la perifèria. Quan l’Esperit es manifesta en
la perifèria i comença el seu treball, diem que la vida s’expressa
en el seu estat elemental de vida temporal.
La vida temporal és només l’ombra de la vida, és una petita projecció de la totalitat de la vida.
La vida eterna conté infinites possibilitats. Ella mateixa conté
totes les condicions necessàries per a un creixement savi.
Entenem la totalitat de la Vida com la Gran Ànima Universal,
que es manifesta en tota la naturalesa viva.
Les nostres ànimes són parts d’aquesta Gran Ànima, les seves
emanacions.
Per tal que el gran principi de la Vida es manifesti, cal que prengui una forma corresponent a la seva aspiració i al seu moviment. L’aspiració és l’impuls interior intel·ligent i el moviment
és la seva expressió física.
Tanmateix, la Vida no es manifesta en una sola forma, ella es
manifesta en una infinita multitud de formes. Quan nombroses
formes s’uneixen harmoniosament i creen una forma més gran
i perfecte, diem que la vida s’organitza amb saviesa. Aleshores
totes les formes aspiren a manifestar aquesta forma més elevada.
8

La Vida és lliure, inabastable i contínua. Mai s’atura. El flux
constant de la Vida circula de dins cap a fora i de fora cap a dins.
I si la Vida no flueix a l’interior de l’home i torna a sortir, l’home
no pot relacionar-se amb l’entorn que l’envolta.
La Vida que hi ha al nostre interior és perfecte.
Els plaers, les passions, els pensaments i les emocions incorrectes limiten la manifestació natural de la Vida.
La Vida només pot aportar el bé. No hi ha pas vida desfavorable. Quan es diu que s’ha de millorar la vida, és una idea errònia.
La Vida en ella mateixa no és ni bona ni dolenta. Pot passar per
canvis i modificacions, però la Vida no es torna millor o pitjor.
La Vida flueix de Déu i torna a Ell. Per la seva essència, la Vida
és absolutament pura.
Són les alteracions que entren a la Vida les que provoquen els
mals resultats. Aleshores parlem de vida material, de vida espiritual, de vida temporal i vida eterna.
Però la Vida en ella mateixa no és ni material ni espiritual.
Quan la naturalesa animal predomina i anima l’home, la vida
esdevé material. I quan la intel·ligència superior predomina, la
vida esdevé espiritual, perquè la vida de l’home es distingeix de
la vida de les altres criatures per la seva intel·ligència conscient.
La paraula Vida, de fet, defineix tot allò que és d’essència intel9

ligent. On no hi ha intel·ligència, no hi ha Vida. Allà on es troba
la intel·ligència, fins i tot en les seves manifestacions més febles,
es troba també la Vida.
La Vida animada per la intel·ligència superior és la Vida immortal, la vida sense patiments ni suplicis.
Aquesta és precisament la Vida que l’ànima de l’home comparteix, i totes les riqueses que la Vida conté es vessen en ella en
temps volgut. Aquesta Vida no coneix les pertorbacions sinó
una circulació i activitat permanent.
La Vida en ella mateixa és Unitat.
La vida física, la vida espiritual i la vida divina són tres manifestacions sublims de la Vida Indivisible. Aquests tres tipus de
vida difereixen en la seva naturalesa, en els seus principis i en els
seus objectius.
La vida física canvia i es modifica constantment. És la vida de la
superfície de l’aigua, de les onades del mar.
La vida espiritual canvia, però no es transforma interiorment: el
seu anhel interior es manté constant. És la vida de les profunditats del mar.
La vida divina no canvia ni es modifica mai. Ella és una, indivisible, i és la mateixa per tota l’eternitat.
Totes aquestes manifestacions de la vida estan estretament lligades entre elles. Són les parts d’un tot, són porcions del conjunt
de la Vida Il·limitada.
Per tal que l’home comprengui la Vida i pugui ser útil a ell mateix i als altres, cal que comenci ordenant la vida física i avanci
10

després gradualment cap a la vida espiritual i la vida divina.
El que no estima la vida física no pot tenir cap relació amb la
llum, perquè l’energia de la llum s’atresora en el món físic, en les
plantes i en els fruits.
La salut i la higiene en la vida física comencen amb l’ús correcte
de la llum atresorada en les plantes i els fruits, és a dir, comencen
per una manera justa d’alimentar-se.
El menjar és la introducció a la vida física, tal com la música és
la introducció a la vida espiritual, i la pregària és la introducció
a la vida divina.
La Vida és un tresor que cal guardar preciosament.
Guarda-la amb Saviesa, i deixa que el coneixement veritable
que procedeix d’ella sigui la seva protecció.
Permet que la Vida flueixi lliurement de la seva font sublim:
l’Amor.
Santifica-la amb la Veritat, que és el regne de la intel·ligència
absoluta. Il·lumina-la amb la Veritat que dóna la llibertat a la
Vida en totes les seves direccions.
Perquè la Vida també té la seva alba, la seva sortida de sol i el
seu zenit.
L’alba de la Vida és l’Amor.
La sortida de sol de la Vida és la Saviesa.
El zenit de la Vida, el moment més elevat, és la Veritat.
Que es faci l’alba de la teva vida! Brota! Aixeca’t, posa ferma11

ment els peus a terra i sent que estàs unit a tots els éssers de la
terra i el cel.
Que el sol de la teva vida surti pur i clar! Floreix i dóna fruit!
Que assoleixis el migdia de la teva vida! Madura!

2
L’ÀNIMA

I quan siguis elevat fins al zenit de la Vida, comprendràs la seva
magnitud sagrada i provaràs la dolçor del seu fruit.
L’instant en que l’ànima humana es separa de Déu, és un dels
moments més sublims de la Creació.
Aquesta separació es coneix en el món dels àngels com “l’alba
de l’ànima humana”.
L’ànima emergeix de la seva font primordial com un raig Diví, i
entra a l’univers immesurable per acomplir l’obra que li correspon.
L’ànima és eterna. És eterna tal com Déu és etern. Però, mentre
que Déu és absolutament immutable, l’ànima canvia contínuament i d’aquesta manera es desenvolupa i adquireix noves qualitats.
Les ànimes humanes viuen i es mouen en Déu. Elles existeixen
amb Ell en l’eternitat, encara que exteriorment es manifestin en
diferents moments. Les ànimes existeixen conjuntament, encara que no hagin sortit simultàniament de Déu; elles viuen una
mateixa vida, encara que siguin diferents. Elles es diferencien
les unes de les altres perquè cada ànima representa un estat concret de la consciència Divina.
Les ànimes són els diferents estats en els quals la consciència
Divina es manifesta en el temps i l’espai.
12
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Per això diem: només hi ha una Gran Ànima Divina, i totes les
ànimes es reuneixen en Ella. En el món tot pot desaparèixer,
però les ànimes mai. Elles no poden desaparèixer perquè l’Ànima Divina, la consciència Divina, no pot desaparèixer.

s’expressarà a la meitat.

La gent d’avui en dia no té cap coneixement de l’ànima. No
prenen consciència d’ells mateixos com a ànimes, sinó més
aviat com a personalitats. La personalitat és l’home físic, i no el
veritable jo, l’ànima. La gent coneix les personalitats dels altres,
però no les seves ànimes, que són els seus veritables veïns.

Fins ara, l’ànima humana ha estat desenvolupant el brot, que
ja està llest.

Fins que la consciència de la gent no accepti la idea de que són
ànimes vives i intel·ligents; mentre segueixin reconeixent-se
únicament com a personalitats, com a ments i cors, com a homes i dones, no arribaran a cap resultat. Totes aquestes formes
de la consciència ja han estat experimentades.

Totes les debilitats en el món provenen precisament d’allò que
es fa a la meitat.

Ara, en aquesta època, el brot comença a obrir-se.
L’obertura de l’ànima en forma de brot representa un dels instants més sagrats del cosmos. S’anomena la floració de l’ànima
humana.
Tot els éssers elevats i nobles del món Diví esperen amb anticipació l’eclosió de l’ànima humana.

Tanmateix, si la gent inscriu en la seva consciència que són
ànimes vives i intel·ligents, aleshores introduiran un element
nou en la seva vida i emprendran una nova direcció.

Saben que totes les manifestacions de Déu es troben inscrites
en el seu interior; que l’ànima humana porta escrit en ella tot el
que ha passat, tot el que passa ara i tot el que passarà en el futur.

En el moment actual de l’evolució humana, no hi ha un estat
més elevat que l’estat de l’ànima.

Saben que l’ànima humana és un llibre sagrat en el qual Déu,
de manera especial i desconeguda per ells, ha escrit el desenvolupament de tota la Creació.

L’estat de l’ànima conté en ell mateix totes les condicions, totes
les possibilitats de l’Amor Diví.
Només a través de l’ànima Déu es pot manifestar en la Seva
plenitud, i l’Amor només es pot expressar completament a través de l’ànima.
Si expresseu el vostre amor només a través del cor, s’expressarà
a la meitat.
Si expresseu el vostre amor només a través de la ment, també
14

A causa d’això, esperen la floració de l’ànima humana amb divina anticipació. La flor en la qual aquesta ànima es convertirà,
brillarà amb tota la seva bellesa, i Déu hi vessarà la Seva llum
i el Seu amor.
Hi ha una bellesa en l’ànima humana que cap altre ésser viu
posseeix.
La seva bellesa és incomparable. Déu mateix s’enjoia quan observa la forma de l’ànima humana.
15

Tots els àngels, tots els servidors de Déu vindran quan l’ànima
humana floreixi. Des de temps immemorials, esperen la seva
eclosió per poder degustar el seu nèctar.

dels altres mentre l’home està encarnat, tancat en la seva petita
forma.

I quan vinguin, portaran la nova cultura que jo anomeno “la
cultura de l’amor”.

Aquesta és la clau de l’èxit. Fins i tot si només una ànima us
estima, ella ja està en disposició d’ajudar-vos en les dificultats
de la vida.

Quan el Crist va baixar a la terra, ho va fer precisament per
ajudar les ànimes humanes, perquè cada ànima que ha baixat
a la terra té una tasca específica que només ella pot acomplir.

I quan moltes ànimes dirigeixen el seu amor cap a una persona,
aquesta es pot convertir en el que sigui: un poeta, un pintor, un
músic, un home de ciència...

Hi ha ànimes intel·ligents en el món que volen avançar i viure
conscientment. Els Grans Mestres venen a la terra a ajudar i a
ser recolzats per les ànimes amoroses i lluminoses que treballen
en el món.

L’Amor és una gran força!

Només les ànimes amoroses i lluminoses són capaces d’ajudar
les altres ànimes. Han finalitzat els seus exàmens a la terra. La
consciència Divina ha despertat en elles. Per aquest motiu no
volen abandonar la terra. Diuen: “Ara viurem a la terra sota
qualsevol condició. Viurem tal com Déu ho vol. Ara comprenem quina és la manera justa de viure”.
Res és impossible per l’ànima humana que vol elevar-se. Ella
és forta gràcies als vincles que l’uneixen a les altres ànimes, els
seus veritables iguals.
Quan més gran és el nombre d’ànimes amb les quals l’ànima
humana s’uneix, més forta i invulnerable es torna. El reeiximent de l’ànima depèn del nombre d’ànimes amb les quals
hagi connectat. La consciència d’aquestes ànimes lluminoses,
que participen en la vida d’una ànima a la terra, està contínuament concentrada en l’Amor i, així, ajuden a l’ànima de manera
desinteressada i amb completa abnegació. I per això, l’art de la
vida terrenal consisteix en entrar en relació amb les ànimes
16

El camí de cada ànima està estrictament definit, i ningú té el
poder de desviar-lo. És impossible que una ànima en desviï una
altra de la seva ruta, perquè Déu vetlla atentament sobre totes
les ànimes i dirigeix els seus moviments en l’univers infinit.
Cada ànima és, per ella mateixa, un petit univers que segueix
el seu camí en l’immens cosmos. Però l’ànima té l’habilitat de
disminuir-se, de fer-se infinitament petita, i de dilatar-se fins a
esdevenir immesurable com l’univers.
Emergint successivament de Déu, les ànimes estableixen una
relació entre elles similar a la que observem entre els tons musicals. Amb les seves relacions i intercanvis, les ànimes conformen grups harmoniosos. Elles formen sistemes individuals que
es mouen en espiral per l’espai il·limitat. En el seu moviment
involutiu, les ànimes descendeixen en grups, però s’aturen en
graus de densitat diferents, perquè no totes les ànimes poden
vèncer la resistència per igual.
Només un petit nombre d’ànimes aconsegueix fer el descens
fins a la matèria més densa. Així, les ànimes estan connectades
en la forma d’una cadena que s’estén a través de diferents plans.
17

En la seva evolució, les ànimes ascendeixen d’acord amb la mateixa llei. Les diferents ànimes s’eleven cap a plans i ambients
de densitat diversa.
Arribar a estimar l’ànima humana; aquesta és la veritable moralitat.
El que desitja treballar amb les ànimes humanes ha de posseir
una gran intel·ligència. Ha d’entendre els processos profunds
que tenen lloc a l’interior de l’ànima.
L’ànima humana és d’una gran profunditat! Profunditat i immensitat! En realitat, ella viu més enllà del nostre món, en un
món de múltiples dimensions.

Per tant, recorda: Ets una ànima, no un cos!
Tu ets una ànima que va ser concebuda única per l’Esperit
Diví; concebuda en l’Amor.
En el moment present, la teva ànima ja forma un brot, esperant
a convertir-se en flor.
Concentra profundament la consciència en la teva ànima, perquè l’eclosió del seu brot és un dels instants més sublims de la
vida!
Aleshores t’obriràs al Sol majestuós que banya amb la seva
Llum tot el món Diví.

Només una petita projecció de l’ànima arriba fins a la terra;
apareix de tant en tant com una convidada de l’intel·lecte i el
cor.
Quan l’ànima visita l’home, l’home es torna magnànim, se sent
inspirat i ple de noblesa. Quan l’ànima es retira, l’home torna a
la seva condició ordinària.
L’ànima és la font en la qual s’originen tots els grans pensaments i els desitjos purs.
L’ànima en si mateixa rep l’aigua d’una altra font superior: l’esperit humà.
A la vegada, l’esperit humà rep l’aigua d’una font encara més
elevada: l’Esperit Diví.
I l’Esperit Diví rep l’aigua de la font suprema: l’Absolut, l’Esperit inconcebible de la Creació que es troba més enllà de la
nostra comprensió.
18
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3
LA VERITAT

Tenim dues concepcions de Déu. Quan inicialment emergim
de Déu, ens allunyem d’Ell i el considerem com una entitat
que es limita a ella mateixa en el seu ésser. Una vegada iniciem
el nostre desenvolupament, deixem el món finit, limitat, i avancem cap allò que no té començament ni final. Aleshores considerem a Déu com l’Il·limitat sense començament, l’Absolut.
La Veritat, que ve de l’Il·limitat, ha engendrat el limitat. És la
Veritat la que revela l’Il·limitat.
Déu, essent la Veritat, ens atrau cap a Ell, i el Crist ens guia
al llarg del veritable camí del nostre avançament interior cap
a Déu.
Així, la Veritat és la direcció que ens porta cap a l’Il·limitat i
l’Infinit, que es troba en relació amb el finit.
Està escrit: “El Cap de la Teva Paraula és la Veritat”. Salm
119:60. Sabem que tots els moviments provenen del cap i tornen constantment al cap. És el cap el que indica la direcció.
I quan diem que algú utilitza el seu cap, entenem que té una
direcció determinada i un objectiu al qual aspira.
Només aquell que es mou en la Veritat coneix la direcció de la
seva vida.
20
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Tot el que hi ha a l’univers està en moviment. La terra gira al
voltant del sol, i el sol gira a la vegada al voltant d’un altre sol;
el moviment dins del moviment. La resultant, la direcció general de tots aquests moviments, és donada per la Veritat.
Però no només es mouen els cossos celestes. Tots els desitjos,
sentiments i pensaments de l’home formen milions de mons i
sistemes que es mouen cap a l’objectiu suprem, la Veritat.

Tota la vida de l’home reposa en la Veritat que aporta la llibertat.
La llibertat, en el sentit absolut de la paraula, implica l’esperit
de l’home- l’estat més sublim i elevat en ell- i no la seva ment!
Amb la Veritat podem sortir de les limitacions de la vida temporal i la mort, i entrar en la llibertat eterna.

L’home ha de conèixer, en tots els seus aspectes, la direcció del
seu moviment. No ha d’aturar aquest moviment sigui quina
sigui la circumstància. La Veritat no admet la més mínima vacil·lació ni cap instant de dubte. En ella tot està estrictament
definit. Tota vacil·lació és fatal perquè el moviment més petit
de cada individu està connectat a altres moviments de tal manera que, la mínima desviació pot ocasionar una catàstrofe: es
podria produir un encreuament de les rutes universals.

Alguns diuen que la Veritat és abstracta. No, la Veritat és la
realitat que forma la fundació de la nostra vida. La Veritat és
un món d’una bellesa indescriptible amb els seus colors, els
seus tons i la seva música. És un món que existeix ara i que
existirà per sempre.

Tots els éssers que no viuen en la Veritat desitgen moure’s en el
desordre, abandonant-se a l’atzar. Per aquesta raó, la Natura els
ha restringit. La Veritat implica el moviment en una direcció
determinada, la direcció en la qual es mouen totes les coses de
l’univers; del finit a l’Infinit.

La Veritat és independent de les concepcions individuals.
Qualsevol que sigui el pensament que tingueu sobre ella, tant
si us apropeu a ella com si us n’allunyeu, no modificareu en res
el seu estat.

“La Veritat us farà lliures”. Evangeli de Sant Joan 8:3.
L’anhel ardent, l’aspiració de l’ànima humana, és ser lliure. És
un poderós impuls, no en l’home ordinari, sinó en aquell que
ha despertat la seva consciència. La Llibertat és aquest impuls
noble i elevat que sorgeix en l’home que desperta a la Divinitat.
La Veritat implica tot allò que és noble i elevat en l’home.
“Heus aquí, Tu estimes la Veritat a l’interior de l’home”.
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En el món de la Veritat tot està estrictament i matemàticament definit. No hi ha cap imprevist, no hi ha res d’accidental.

L’Amor aspira constantment cap a la Veritat. La Veritat és
l’objectiu de l’Amor. Sense la Veritat com a objectiu, l’Amor no
es pot manifestar.
La bellesa és una altra expressió de la Veritat. El que la bellesa
representa per a l’home, és el que la Veritat representa pel món
Diví. L’Amor és la base del món Diví; la Veritat és la seva llum.
La Veritat pertany al món de la immortalitat i només la podem conèixer quan l’apliquem. La Veritat és inaccessible als
pecadors. Parlar als pecadors sobre la Veritat és com si un gran
matemàtic parlés a un ignorant sense coneixement intel·lectual
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sobre les matemàtiques superiors.

ella mateixa, no poden dir-ne res.

L’Amor és indulgent i tolera les faltes i les febleses dels homes.

Obre la teva ànima a la Veritat i assoliràs la llibertat que busques.

La Veritat, no obstant, és severa i implacable. No tolera la ignorància, les debilitats ni la impuresa. En això resideix la seva
bellesa perfecte.
Per tant, el que sigui dèbil que vagi a l’Amor. El que sigui ignorant que vagi a la Saviesa. El que estigui oprimit, que vagi a
la Justícia, i el que vulgui ser perfecte, que vagi cap a la Veritat.
Penseu que la Veritat es troba entre la gent rica? No hi és pas.
Penseu que la Veritat es troba entre la gent pobra? Tampoc.
Penseu que es troba entre els savis, els filòsofs, els creients o els
ocultistes? Malauradament no.
La Veritat no es troba enlloc, perquè aquest és un món de patiment i mort, el món dels canvis permanents.

Estima la Veritat!
I si ets tan pobre que no tens ni un cèntim a la cartera, sàpigues
que hi ha quelcom que està per damunt de tota pobresa. És la
Veritat. Hi ha quelcom que es troba per damunt de totes les
riqueses. És la Veritat. Hi ha quelcom que es troba per damunt
de tota autoritat. És la Veritat.
La Veritat obrirà davant teu un espai il·limitat, els teus ulls
s’obriran i començaràs a veure.
Quan la Veritat et visiti, il·luminarà la teva ment, portarà la
pau al teu cor i donarà força i salut al teu cos.

En un món així, la Veritat no pot venir. No pot descendir fins
aquest món.

En el món, només aquell en qui viu la Veritat pot ser un heroi.
És l’únic que es pot sacrificar a ell mateix, i sacrificant-se a ell
mateix entrarà i viurà en les ànimes dels homes.

La Veritat parla amb els sols.

Per això dic: Abans de tot i per sobre de tot, estima la Veritat!

La Saviesa parla amb els planetes.
L’Amor és tan indulgent que parla a totes les criatures, fins als
éssers més baixos i insignificants.
Ja que la Veritat conversa amb els sols, el seu objectiu és llunyà
i molt elevat.
Així doncs, els mortals no poden parlar de la Veritat. Poden
afirmar un fet com a veritable, però pel que fa a la Veritat en
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4
L’AMOR

L’Amor és el món on resideix l’Esperit Diví.
El món sublim conegut pels savis de tots els temps, el món del
qual ens parla el Crist, és el món de l’Amor.
I quan diem que Déu és Amor, entenem que l’Amor és el principi i l’essència que ha donat origen a totes les coses.
Tots els mons que han aparegut i apareixeran a través de l’eternitat ho han fet a partir de la Font de l’Amor.
Totes les coses que es mouen a la creació viuen en l’Amor i per
l’Amor.
Tot allò que veiem: els sistemes estel·lars, els sols, els planetes,
tots són manifestacions de l’Amor.
El cosmos en la seva totalitat i tots els mons físics són l’Amor
manifestat i materialitzat.
Aquest és el “Gran Cos de Déu”.
Fora de l’Amor, no coneixem a Déu. L’Amor està connectat a
tots els éssers vius. No hi ha cap criatura o matèria viva que no
estigui influenciada d’una manera o una altra per l’Amor, que
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no estigui estretament enllaçada amb l’Amor.
Déu, que és Amor, no es troba només a fora de nosaltres, en
l’univers, sinó que viu també al nostre interior.
És l’enllaç vivent entre tot el que està a l’exterior i tot el que
està a l’interior.
L’Amor ho conté tot a dins seu. L’Amor per ell mateix és infinit, i tot el que és exterior a l’Amor és finit.
Per això diem: només l’Amor és etern. De l’Amor prové tota la
vida. L’Amor aporta la plenitud de la vida.
El bé i la bondat, com a fruits de l’Amor, hi estan inclosos.
La Saviesa també es troba a dins de l’Amor perquè representa
les formes a través de les quals l’Amor de Déu es manifesta.
La Veritat també es troba continguda dins de l’Amor. És la
imatge més pura de l’Amor.
La Justícia també es troba dins de l’Amor. Per tant, l’Amor
Diví Absolut implica la Justícia Absoluta.
On no hi ha justícia, no hi ha Amor. L’expressió física de
l’Amor és la justícia.
Per tal que l’Amor es manifesti a la Terra, necessàriament ha
d’incloure la justícia. L’Amor és ple de benevolència i misericòrdia, però l’Amor Absolut requereix la Justícia Absoluta.
Només aquell que està il·luminat amb la Justícia és capaç de
rebre l’Amor Diví.
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Crist és l’Amor manifestat en la Justícia, que resplendeix a l’interior d’aquells que l’Estimen.
L’Amor és només per a les ànimes grans, genials i nobles.
Una energia enorme s’amaga dins de l’home habitat per l’Amor.
Recordeu: l’Amor no és per als malalts. L’Amor és només per
a la gent saludable.
Els malalts i els morts no poden estimar. Només els vius, els
que estan plens de l’Esperit Diví, poden sentir el seu cor palpitar d’Amor.
No us enganyeu: els malalts, els qui pateixen la mort espiritual,
no estan pas esclarits per la Pura Llum de l’Amor.
I quan sentiu a algú dir: “Jo sóc un home de raonament fred i
seriós, no puc estimar, no tinc temps per perdre en tals futileses”, sapigueu que aquest home no és intel·ligent sinó estúpid.
L’Amor és tot allò que hi ha de més savi, sublim i majestuós
en el món.
L’Ésser més savi, del qual es diu que “Ell és Amor”, estima.
El que ha creat els mons, el que ha creat totes les coses, el que
ho ha omplert tot amb la vida, el que ha fet tots els sacrificis,
aquest Ésser estima; i en canvi, el tap de bassa de “raonament
fred” no té temps per estimar!
El Crist va baixar a la terra per proclamar l’Amor, i les persones
de “raonament fred” no poden estimar!
Visiteu la immensitat dels cels, l’univers sencer, recorreu tots
els mons i per tot arreu escoltareu com s’eleven cants de gràcies
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dient: Déu és Amor!

tuir la religió per l’Amor.

I si pregunteu a un àngel: “Déu ens estima?” us respondrà: “És
preferible demanar-me que perdi tota consciència o que perdi
tot allò que he adquirit al llarg dels segles, a que em demaneu
resposta a aquesta qüestió - si Déu us estima!”

Aleshores, tots els que us estimin seran sacerdots i ministres en
el vostre temple.

En veritat, Déu no pot ser fals envers Ell mateix. Si acceptem
que Déu pot entrar en contradicció amb la Seva naturalesa,
haurem d’admetre l’existència d’una força exterior que el limita. Això és impensable. Déu és immutable, l’Amor és immutable. Sempre ens il·lumina amb la seva claror.

La bellesa de la vida es troba en l’enllaç que ens uneix al Déu
d’Amor.

Recordeu les paraules de l’Escriptura: “Déu ha estimat tant
el món, que ha donat el Seu Fill únic, per tal que tots els que
creguin en Ell no sucumbeixin, sinó que tinguin Vida Eterna.”
Això significa que Déu, a l’estimar el món, va sacrificar el més
preciós, el més sublim, el Seu Fill únic, de la mateixa natura
que Ell, per tal d’elevar les ànimes que creuen en l’Amor.
I en realitat, tan sols es pot creure en una sola cosa: en l’Amor.
Tota altra creença és farsa.
L’Amor sobrepassa totes les nacionalitats. L’Amor sobrepassa
totes les religions. L’Amor crea ell mateix les religions.
No hi ha religions en el món Diví. Allà, només existeix l’Amor.
L’atmosfera del món Diví és l’Amor, i tota cosa hi respira
l’Amor.
Les religions apareixen perquè l’Amor no es pot manifestar
sobre la terra.
Si voleu acomplir la voluntat de Déu, cal absolutament substi30

La cosa més gran del món és conèixer a Déu en tant que Amor.

L’Amor conté en ell totes les condicions, totes les possibilitats,
tots els mètodes a través dels quals l’ànima humana pot desenvolupar-se completament.
Només l’Amor pot despertar el potencial latent de l’ànima. La
ciència i l’art no poden ser l’estímul pel despertar de l’ànima
humana. Són activitats i coneixements temporals.
L’únic treball veritable en el món consisteix en consagrar-se a
la ciència de l’Amor. És el sublim objecte de coneixement de
l’ànima.
Quan l’home pren consciència de l’Amor com una gran força
de poder extraordinari, la seva ànima i el seu esperit desperten,
i entra en contacte real amb el món físic, amb el món espiritual
i amb el món diví. Només mitjançant l’Amor l’home pot entendre les relacions que existeixen entre aquests mons, i també
el sentit de la vida en la seva totalitat.
No oblideu pas això: durant la seva vida, l’home disposa tan
sols de deu oportunitats per posar-se al servei de l’Amor. Cada
deu anys es presenta una ocasió per poder començar a treballar
amb aquesta força formidable. La resta de la seva vida, l’home
es dedica a estudis diversos.
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Si l’home aconsegueix captar una d’aquestes possibilitats, un
dels raigs del Gran Sol que il·lumina la immensitat del cosmos, aleshores, tot allò que és elevat i noble en la seva ànima
començarà a florir, i creixeran fruits que maduraran.
Els fruits de l’ànima només maduren sota els rajos del sol!
Quan el primer raig de l’Amor resplendeixi en vosaltres, experimentareu dins de l’ànima una joia tan inefable, una llum
tan clara, un impuls tan poderós en la vostra intel·ligència i
una empenta tan irresistible en la vostra voluntat, que tots els
obstacles del món començaran a fondre’s davant vostre.
Uns petits instants viscuts en l’Amor Diví són infinitament
més preciosos i valuosos que milers d’anys d’una vida humana
ordinària viscuda entre els més grans plaers i divertiments.
Estimant, cerquem a Déu. Hem d’estimar a Déu per tal de
poder-lo acollir en nosaltres i experimentar la seva Essència.
Quan l’acollim, rebem la Seva saviesa.
Es diu a l’Escriptura: “Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot
el teu cor, amb tota la teva ànima, amb tot el teu pensament i
amb tota la teva força. I estimaràs el teu germà com a tu mateix.”
És l’única llei que es manifesta en els tres mons.
Estimant a Déu, estàs en el món Diví.
Estimant-te a tu mateix, és a dir, estimant la teva ànima, estàs
en el món espiritual.
Estimant els teus germans, estàs en el món físic.
32

Si l’home aplica aquesta llei, no hi haurà cap poder en el món
que se li resisteixi, cap pensament que se li escapi, i cap emoció
que no l’ajudi a assolir el seu ideal.
No obstant, recordeu aquesta gran veritat: només Déu estima
perquè Déu és Amor. Cap home pot estimar per ell mateix.
L’home només pot ser un transmissor de l’Amor; estimar per
ell mateix, no pot fer-ho.
Voler ser estimat per algú, significa que hom vol ser estimat
per Déu.
Déu, quan desitja manifestar-vos el Seu Amor sobre la terra,
escull una persona que sigui un bon instrument, un bon conductor a través del qual pugui expressar-se.
I encara que sobre tota la terra només hi hagi un sol home que
us estimi, ja és suficient. Entenem per “ser estimat”, que la persona us entrega el seu amor de manera conscient.
L’Amor, en el seu sentit Diví, és una manifestació superior i intel·ligent entre dues ànimes elevades que es troben en el mateix
nivell de pensament, cor i aspiració; dues ànimes nobles i d’una
mateixa cultura. Només dues ànimes que reuneixin aquestes
condicions poden comprendre’s mútuament.
L’Amor entre dues ànimes com aquestes és una veritable música, perquè tan sols dos veritables virtuosos poden tocar junts.
Sovint demaneu: “Qui ens estima?” En la presència de la persona que us estima de manera divina, qualsevol dolor que us
oprimeixi, qualsevol desil·lusió per la que hagueu passat, desapareix instantàniament. Us sentireu alleujats i esclarits per una
llum interior.
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L’Amor es reconeix pel següent sentiment: quan algú estima
una persona, simpatitza amb ella i la tracta de la mateixa manera que es tractaria a ell mateix. Si aquest sentiment no es
manifesta, podem concloure que, de fet, no hi ha Amor.

La salvació de l’home depèn completament de l’Amor. I quan
l’Amor es manifesta en l’home, fins i tot si ha caigut en errors i
pecats, pot aixecar-se immediatament per sobre de les circumstàncies i viure la redempció.

El sentiment del perdó s’origina en l’Amor. Només l’Amor
perdona.

La felicitat de l’home també depèn de l’Amor. Quan l’home és
feliç, sent una dilatació de tot el seu ésser i viu en una plenitud
perfecta gràcies a l’Amor que l’ha visitat. Llavors, pot escoltar
les veus de tots els éssers vius i sentir el pols de la vida universal.

El Veritable Amor és més fort que la mort. Qui estima no mor
pas. L’Amor dóna la immortalitat. La gent mor a causa de la
falta d’Amor.
Si una mare estima els seus fills amb un Amor fort i infal·lible,
la mort no podrà endur-se els seus infants. Res pot separar dos
éssers que l’Amor ha unit; ni la mort ni qualsevol poder de la
terra. L’Amor construeix les unions més estables de la vida. I
quan dues ànimes, per la força de l’Amor, estan enllaçades en
una unió tan sòlida, formen una sola ànima, una sola ànima
doblement forta i lluminosa, amb dues consciències.
Aquestes dues ànimes, quan es troben amb dues ànimes enllaçades de la mateixa manera, s’uneixen a elles i formen una
ànima encara més poderosa. Les quatre ànimes s’uneixen aleshores amb quatre ànimes més i formen una ànima col·lectiva
encara més forta. Així, el Procés Diví de l’Amor continua; és
l’única manera de formar unions inseparables i duradores entre
les ànimes.
D’aquesta manera, totes les ànimes s’uneixen en l’Amor Diví
en una col·lectivitat tan poderosa, tan perdurable, que cap poder en el món pot tallar els seus llaços inseparables.
Cada ànima pertanyent a aquesta totalitat viu a l’interior de les
altres ànimes i elles viuen en ella. Així es realitza la unitat en la
pluralitat i la pluralitat en la unitat.
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L’Amor és la manifestació col·lectiva de tots els éssers altament
intel·ligents que han finalitzat la seva evolució i han esdevingut
un amb Déu. L’Amor d’un d’aquests éssers és l’Amor col·lectiu
de tots ells.
I si l’Amor d’un ésser no és la manifestació col·lectiva de tots
els éssers intel·ligents, no és Amor en absolut.
Així, l’Amor Suprem i ideal es manifesta en l’estima cap a totes
les criatures sense que elles puguin detectar el seu origen. Estimar els homes fins i tot quan ens odien i ens volen mal, servir-los contínuament sense que se n’adonin; aquest és l’Amor
Ideal, això és estimar en Esperit i servir a Déu. Aquest és un
dels trets fonamentals de l’Amor Diví: ve cap a nosaltres independentment de si hem estat virtuosos o pecadors.
Una força màgica s’amaga en l’Amor. És la clau que permet
obrir totes les portes tancades. L’Amor té un nom sagrat, és la
“paraula màgica perduda”, que els cabalistes han buscat al llarg
dels segles.
El nom sagrat de l’Amor és la clau màgica de la vida immortal. Per la virtut d’aquest nom, totes les energies negatives es
tornen positives. L’home que la pronuncia posseeix tots els poders. Per això es diu que tot és possible per l’Amor.
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L’única força que pot reconstruir màgicament l’ésser humà i la
seva natura és l’Amor. Ha de penetrar en ell per tots els racons;
s’ha d’introduir en els plecs més petits de la seva ànima per tal
de transformar-lo.
L’Amor ha d’omplir l’esperit humà. S’ha d’expressar plenament, perfectament, de manera il·limitada en l’ànima humana.
Ha d’habitar també en el cor de l’home, com la seva essència i
el seu contingut. I en la seva intel·ligència ha d’actuar com una
força misteriosa, amant i poderosa.
L’Amor actua en l’home de quatre maneres diferents:
En el cor com una aspiració.
En l’ànima com un sentiment.
En l’intel·lecte com una força.
En l’esperit com un principi.

a força.
L’Amor com a principi comença a entrar en el món i ho abraça
tot: són els fruits de l’Amor.
Quan l’Amor es manifesta com a força, hi ha atracció, repulsió
i contradiccions. Quan l’Amor es manifesta com a principi,
totes les contradiccions s’esvaeixen.
L’home ha de passar per totes les fases i tots els graus de
l’Amor. Ha de passar per l’Amor com a aspiració que són les
arrels; per l’Amor com a sentiment que són les branques; per
l’Amor com a força que són les flors; i finalment, elevar-se cap
a l’Amor com a principi: aleshores podrà degustar el Fruit Diví
de l’Amor.
Fins que l’Amor no penetri i impregni tot el món, cap transformació serà possible.
L’Amor és un gran foc que aporta la vida arreu.

I aquest és el cicle complet de desenvolupament, des de l’inici
fins al final.

No hi ha cap força més temible que l’Amor per a aquells que
no estan en harmonia amb les seves lleis. Els desgraciats aleshores es debaten en els turments de l’infern.

L’Amor com a aspiració es mou cap al centre de la terra: són
les arrels de l’Amor.

El Foc de l’Amor, com una onada immensa, està arribant ara
al món.

L’Amor com a sentiment es mou cap al sol: són les branques
de l’Amor.

Fondrà tot allò que no pugui suportar la gran intensitat vibratòria de l’Amor.

L’Amor com a força només es manifesta en els sants i els homes
de geni: són les flors de l’Amor. Es manifesta en tots aquells
que es sacrifiquen a ells mateixos per la causa Divina. L’abnegació és una expressió de l’Amor com a força. Només l’home
dotat d’una intel·ligència lluminosa pot realitzar l’Amor com

Quan l’Amor no es comprèn correctament, de manera intel·ligent i raonable, els seus sucs, que són tan dolços, es transformen, per l’acció d’una certa fermentació astral, en un tipus de
vi particular. És precisament aquest vi el que intoxica els humans quan senten néixer en ells el desig distorsionat de l’amor
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i cometen milers de crims i transgressions.
Però tu, que penses, identifica aquest vi de l’amor humà, de
segona categoria, que es forma a partir dels sucs dolços i purs
de l’Amor.
Llença’t sense por a les arrels de l’Amor.

5
LA SAVIESA

Dilata’t i expandeix-te àmpliament en les seves branques.
Floreix com una flor d’Amor.
Esdevé finalment el fruit de l’Amor.
I quan entris en el món on maduren els fruits de l’Amor, cantaràs la cançó de l’Home que ha completat tot el gran cicle de
l’Amor; des de les arrels fins al fruit.
Escolta aquest cant:
“Déu és Amor,
Etern, Infinit,
ple de Vida,
la Vida del dolç Esperit Diví,
l’Esperit de Santedat
l’Esperit de dolça Bondat
l’Esperit que omple de Pau i Joia totes les Ànimes.”
I sentiràs la resposta de les ànimes amoroses que entonen en
una suau harmonia:
“Caminarem pel Camí de la Llum, en el qual regna l’Amor
Diví!”
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Déu és Amor, Saviesa i Veritat: tres grans mons que requereixen tota l’eternitat per ser explorats.
Podem conèixer a Déu a través de les Seves tres manifestacions:
L’Amor Diví, que aporta la plenitud de la vida.
La Saviesa Divina, que vessa en el món la plenitud de la llum
i l’harmonia.
La Veritat Divina, que dóna la llibertat perfecte.
I quan parlem de la Santa Trinitat, entenem que:
La Primera Persona és l’Amor, manifestat en la vida.
La Segona Persona és la Saviesa, revelada en la Llum del coneixement.
La Tercera Persona és la Veritat, manifestada en la llibertat.
Així, hi ha tres punts de contacte entre l’esperit humà i l’Esperit Diví: el primer és l’Amor, el segon és la Saviesa i el tercer,
la Veritat.
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Des del primer instant de contacte amb Déu, l’home sent l’efusió d’un Amor poderós i irresistible que l’envaeix per complet;
l’home es transforma en una font de vida desbordant que flueix
sense parar.
I com que la font ha de trobar un camí per canalitzar la circulació de l’aigua, es produeix el segon contacte amb Déu que és
la Saviesa; la que marca el curs del moviment.
La primera aspiració de l’esperit humà és la vida.
La segona aspiració de l’esperit humà és el coneixement.
La tercera aspiració de l’esperit humà és la llibertat.
Quan l’esperit adquireix el coneixement, el resultat és la Llum.
I quan parlem de la Saviesa Divina, entenem que implica tota
la llum de l’espai infinit que no s’extingirà mai.
La Llum és el vestit de la Saviesa. I la llum física que utilitzem
és el resultat del suplement d’energia que l’Home Còsmic genera durant la seva activitat mental.
L’Home Còsmic ha adquirit tant coneixement que té una sobreabundància de Llum.
La Saviesa és el món de les formes eternes i divines teixides
per l’Amor. L’Amor és la seva mateixa substància i la Saviesa
representa les formes de l’harmonia que s’expressen en la música i la poesia. L’única missió, la més raonable, a la qual l’home
pot aspirar en la seva vida, és estudiar les formes de la Saviesa
Divina.
La Saviesa és el món on reposen, des de l’inici dels temps, totes
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les coses que Déu ha creat, totes les coses que els grans éssers
intel·ligents han creat, i totes les coses que han creat els homes
de la terra.
Per aquesta raó, el món de la Saviesa és obert per a tots nosaltres. És d’aquest món d’on prové el coneixement veritable i
essencial.
I quan aquest coneixement passa pels tres mons: el diví, l’espiritual, i el físic, i hi dóna els seus fruits, aleshores esdevé real
per a nosaltres.
Quan l’alba de la Saviesa comença a resplendir en l’ànima
humana, cada pensament assumeix el seu just valor. Totes les
idees es tornen clares, definides i ordenades harmònicament.
D’aquesta manera, la ment de l’home s’obre i veu que aquest
sublim món diví és d’una bellesa suprema, que l’ordre i l’harmonia hi regnen, i que quan la Saviesa presideix, l’ordre és salvaguardat. Un gran camp d’acció i treball es revela en el seu
esperit. Llavors comença a construir.
Heus aquí, que només la Saviesa Divina pot satisfer l’esperit
humà.
Però el camí de la Saviesa és el més difícil de tots, el més espinós, és el camí dels Mestres. Només l’home perfecte, el Mestre,
pot manifestar la Saviesa.
L’entrada de l’home en el regne de Déu depèn del seu coneixement i la seva Saviesa i no del seu Amor. No és només per
gràcia que l’home pot entrar en el regne de Déu.
Que l’home entri en el regne de Déu i que hi pugui ocupar una
plaça honorable, depèn de la seva Saviesa.
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La Saviesa és el bé més preciós del cel. És el tresor més gran i
imperible, la riquesa més valuosa disponible per l’esperit humà.

Si l’home savi viu sota la llei, és infeliç. Si el ximple no viu sota
la llei, és infeliç.

Quan l’home és savi, posseeix la més gran Benedicció Divina.
L’home savi és prudent i fort, i la seva llum no para de resplendir.

L’home savi viu d’acord amb la Llei Viva que Déu ha inscrit
en el fons de la seva ànima. Es troba fora de les condicions de
la vida temporal.

L’home privat de Saviesa no és encara l’home real. I quan parlem de l’Home, entenem un ésser de Saviesa.

Tu que anheles la Llum, escolta les paraules de la Saviesa: “Si
vols adquirir i conèixer la Saviesa Divina i els secrets de la Natura Viva, et dic, no hi ha cap altre camí que el del patiment.”

L’home és anomenat el Fill de la Saviesa.
Es diu a les Escriptures: “Em vaig alegrar en la Seva Terra
Promesa i el meu goig era entre els Fills dels homes”. Es tracta
dels Fills intel·ligents de l’Home, dotats de raó, en els quals la
Saviesa frueix.
Perquè és amb la Saviesa que Déu va crear l’univers. I el va
crear per als Fills de la Saviesa.
Déu habita en ells i ells comprenen la Seva Saviesa i El glorifiquen. Perquè la glòria de Déu només es revela mitjançant la
Llei de la Saviesa.
Així doncs, només el savi pot glorificar veritablement. El savi
ha provat i verificat tot el que sap.
En l’ànima de l’home savi hi ha un anhel irresistible d’Amor.
Desitja vivament estimar i servir a tot el que veu, fins i tot a la
més petita de les criatures. L’home savi sap apreciar de la mateixa manera les coses més petites i les més grans.
L’home savi no necessita lleis. El ximple ha de viure en la llei
i sota la llei.
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Si jutges als altres, si et queixes, et rebel·les i murmures, estàs ben lluny de la Saviesa. En el moment que pares de jutjar,
t’apropes a la Saviesa.
Mentre només facis filosofades, estaràs lluny de la Saviesa, estaràs lluny del teu Mestre. Quan paris de filosofar, t’aproparàs
a la Saviesa, aleshores estaràs als peus del teu Mestre.
Quan la vida perdi el seu sentit, busca allò que aporta la Llum.
Aprèn d’aquell que porta la Llum.
Recorda: la Virtut només habita en allò que mai s’enfosqueix.
Associa’t amb allò que mai perd la seva Llum.
Anhela la Llum i no oblidis que el coneixement mai ve d’un sol
lloc, i que la Llum mai entra per una sola finestra.
Innumerables són les vies del coneixement i incomptables les
finestres per on entra la Llum.
Estableix la Saviesa en la teva ment, i la Llum vindrà, i el coneixement t’ajudarà.
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Només el Camí Resplendent de la Saviesa ens porta cap a la
Veritat.

6
LA JUSTÍCIA

“Llavors els Justos brillaran en el Regne del seu Pare”.
Ni sobre la terra ni a dalt del cel, sinó en “el Regne del seu
Pare”.
Aquest regne no és pas el regne de la natura. El regne de la
natura és una escola per a l’educació dels petits infants.
I aquests homes justos no són pas els justos ordinaris de la terra,
ni la Justícia de la que parlo és la justícia ordinària.
Us parlo de la Justícia que és plena de la Llum. “Llavors els
Justos brillaran en el Regne del seu Pare”.
Si irradieu la Llum d’aquest regne, és que sou justos; si de vosaltres no surt cap llum, vol dir que no habiteu en la justícia.
Entre els justos ordinaris de la terra, mancats de Llum, tots
poden fer-se passar per justos.
“Llavors els Justos brillaran en el Regne del seu Pare”.
Molta gent dirà: “Què ens importa a nosaltres si els justos brillaran allà, en aquell regne o en un altre!”
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Precisament, això és d’una gran importància. No hi pot haver
cap desenvolupament ni cap progrés en el món sense la Llum.
Fa bilions i bilions d’anys, aquests éssers, els Justos, van entrar
en el Regne del seu Pare i van adquirir aquesta Llum.

Tota ànima ha de ser justa. Per què? Perquè una gran Llum
emani d’ella. I des de l’interior de la Llum que emana de la
Justícia, l’Amor es revelarà. La Justícia és el fonament en el
qual l’Amor es revela a si mateix i il·lumina l’ànima humana.

Gràcies a aquesta Llum, ara el món hi veu.

Totes les ànimes poden ser justes i brillar. Les ànimes que no
volen brillar, són les que lluiten contra Déu. No lluiteu pas
contra Déu!

La Llum en la que vivim ara, és la Llum dels Justos. Ella és el
resplendor de la seva equitat.
Qui són els Justos que han brillat? Són els àngels lluminosos,
els servidors de Déu.
I si ells deixessin de brillar, si paressin de viure en la rectitud,
nosaltres, aquí a la terra, estaríem perduts.
Si em pregunteu perquè la Justícia és necessària, us respondré: “Perquè les generacions futures puguin viure en la vostra
Llum”.
La Llum que ens arriba de la Justícia és l’emanació de la Llum
que dóna vida; que porta la vida en ella mateixa.
L’Amor tan sols es revela a aquells que són justos i que “brillen
en el Regne del seu Pare”, en el sublim món Diví, el món de
la intel·ligència suprema on els Justos comprenen el significat
profund de totes les coses.
La justícia és una qualitat de l’ànima humana. Tota ànima ha
nascut per tal de ser justa. I en el començament, ella va ser
justa.
Rebeu aquesta qualitat, entreu en possessió de l’herència que
us és donada, sigueu justos.
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Entreu en la Llum de la Justícia i adoneu-vos que no viviu tal
com hauríeu de viure.
No lluiteu contra el gran Pare de l’Amor; el que abraça i uneix
tot l’univers i tots els éssers en la Seva harmonia.
Santifiqueu el Seu nom, perquè Ell és el que s’ha sacrificat
incomptables vegades per a totes les criatures.
Un cop hagueu escoltat la Seva veu, el desig de sacrificar-vos
per Ell despertarà en vosaltres.
Estareu llestos per donar-ho tot sense el més petit lament. Us
direu a vosaltres mateixos: “El que he donat és ben poc; voldria
viure encara durant milions d’anys únicament per donar”.
L’Amor Diví Absolut exigeix la Justícia Absoluta. On no hi
ha Justícia, no hi ha Amor. L’expressió física de l’Amor és la
Justícia. Per tal que l’Amor es pugui manifestar en el món físic,
cal que hi hagi la Justícia.
Si no hi ha Justícia, les paraules més dolces resten buides.
La gent té necessitat de la Justícia Divina Absoluta: la Justícia
que s’aplicarà igualment a tots, sense excepcions, i que considerarà el bé, no només dels homes, sinó de tots els éssers vius,
47

des del més petit fins al més gran.
La Justícia suprema requereix que la llei sigui igual per a tots,
sense diferenciar entre el bou i l’home, entre l’home simple i el
savi, entre el ciutadà i el rei.
Quan aquesta llei sagrada es revela a nosaltres, hem de sentir
una profunda reverència.
Ja sigui el ciutadà o bé el rei el que comet un error, és un error
davant la llei de la Justícia.
És la Justícia la que crea les veritables relacions entre les ànimes humanes. És ella la que fa néixer el respecte, aquesta estima que tots els homes haurien de tenir els uns pels altres.
Si tenim en nosaltres la Justícia, no mirarem mai ningú amb
despreci, sinó que ens considerarem sagrats els uns als altres.
Així doncs, per arribar a la perfecció, hem d’establir la Justícia
Divina com una base sòlida, com el primer esglaó de la nostra
vida, a través de la qual es manifesta l’Amor cap a tots els éssers: els homes, els animals i les plantes.
Quan atresoreu la Justícia, allà on mireu només veureu la perfecció. Veient el bé a tot arreu, sentireu una santa admiració a
dins la vostra ànima.

Si vols tenir bones relacions amb tots els éssers, sigues just envers ells.
La Justícia és un vast procés interior de distribució de totes les
benediccions Divines entre totes les parts de l’organisme, ja
sigui l’organisme de l’individu, el de la societat, el d’un poble, o
el de tota la humanitat.
La Justícia és l’aparell circulatori que aporta la sang per tot el
cos, perquè cada cèl·lula pugui rebre tot el que requereix per
dur a terme les seves funcions.
I així, gràcies a la Justícia, gràcies a aquest gran procés de circulació, la cèl·lula més petita, l’ésser més diminut en el món, rep
també el seu aliment.
La Justícia es pot comparar a l’aigua. La Justícia és, per la vida
humana, com l’aigua que amara la terra dura; perquè la Justícia
és la que estova els cossos durs.
Els homes amargs i malvats s’han tornat durs perquè els hi falta la Justícia. I aquells que tenen la Justícia s’han tornat dolços
i suaus.
Feu justícia a un home i veureu ràpidament com es torna tendre. L’aigua fa el mateix a les plantes.

La Justícia és una virtut interior. És un procés que té lloc a
l’interior de l’ànima humana. I si en cadascun dels teus pensaments, en cadascun dels teus sentiments, en cadascuna de les
teves accions, saps com actuar, vol dir que ets just.

Hem de donar a cada home els seus drets perquè, tal com les
plantes precisen l’aigua per créixer, així els homes precisen la
Justícia per fer créixer les seves ments, les seves ànimes i els
seus cors.

Ser just és saber actuar com a ésser pensant, en tant que home
raonable veritablement il·luminat.

Sense Justícia no hi ha creixement.
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Aquell que vol desenvolupar-se correctament, ha de ser just.
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I quan hagueu d’actuar justament, feu-ho encara que el món
s’hagi de capgirar.
Els dèbils de cor i els porucs no poden ser justos. L’home de
justícia ha de ser audaç i absolutament impàvid.
Un País ha d’aplicar la Justícia per tal que hi hagi pau. Si hi ha
injustícia, es presentaran el desordre i l’anarquia.
Obriu les pàgines de la història, examineu el present i veureu
que la injustícia sempre ha estat la causa dels desordres.
A tot arreu la llei és una i la mateixa: on hi ha injustícia, immediatament apareix el desordre.
La Justícia defineix les relacions entre els homes, distribueix les
benediccions de Déu, que són la sang de la vida circulant en
l’organisme de la humanitat.
Cal aplicar la Justícia sobre la terra de tal manera que no quedi
ni un sol pobre necessitat que s’exclami: “No hi ha pas un Déu
en aquest món?”
Així doncs, un veritable home just, quan prega, ha de demanar
a Déu que li mostri una ànima en pena a la qual pugui ajudar.

De la riquesa i plenitud dels seus cors, de la sobreabundància
de les seves benediccions, els veritables homes justos distribueixen generosament. Realment són rics.
Han vingut a la terra per acomplir un treball especial i adquirir
experiència. Han vingut d’un altre regne, d’un món superior, i
tota la terra està sota la seva disposició. Poden viure aquí tant
com vulguin. Quan completin la seva missió, tornaran allà d’on
han vingut.
Els justos són rics. Són els Fills de Déu. I tot home que és Fill
de Déu, té a la seva disposició el capital de tot el sistema solar.
Són els heralds de la Justícia Divina, que arriba ara al món per
escalfar els cors humans. I en el futur, en la nova cultura, la
cultura dels Éssers Lluminosos, el món serà escalfat i esclarit
pels cors humans en els quals regna la Justícia.
Des del Regne de la Justícia Divina, el Crist ens envia la Seva
Paraula.
El Crist de l’Amor, manifestat en la Justícia que brilla i resplendeix en tots aquells que L’estimen.

La Justícia Divina no admet cap tipus d’honors o fames, cap
tipus de riqueses o de coneixements adquirits per un profit
egoista.
Mentre l’home busqui els béns a l’exterior de si mateix, viurà
en el món efímer i transitori i qualsevol li podrà robar les seves
riqueses. En canvi, quan introdueix els béns en el seu cor, ja ha
trobat el seu Estimat, la Justícia Divina que torna l’home ferm
i invulnerable.
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7
DÉU

Ell és l’U, que es manifesta com Amor, com Saviesa i com Veritat.
Ell és l’U!
I tota la Natura Viva parla d’aquest Ésser Únic i Suprem.
L’anomenen Déu, Senyor, Pare.
Ell és qui ho omple tot; tota la creació, tots els mons, tots els
sistemes solars i, tanmateix, ell no és pas manifestat, encara no
s’ha revelat. I fins i tot l’eternitat sencera no li permet manifestar-se totalment, ja que no conté totes les formes per les quals
Ell es podria revelar.
Per ell mateix, l’Absolut, l’Inabastable, no té cap forma. Ell no
és “res”, però aquest “res” ho conté tot.
Ell es limita, sense ser limitat. Ell es disminueix, sense ser disminuït. Ell crea i mai s’esgota.
Ell es revela en tot, sense ser Ell mateix el qui es revela.
Ell sosté totes les coses, tant les interiors com les exteriors, però
Ell mateix no participa en res.
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Nosaltres el concebem com la Llum, la Raó, el Logos. Però ell
mateix no és la Llum ni la Raó.
La Llum i la Raó són les seves manifestacions.
Déu no és present en el món de manera material; de la mateixa
manera que el pintor no es troba en el quadre que ha pintat, ni
l’escultor en l’estàtua que ha modelat!
El Gran Desconegut es revela com la Llum sense ombres, com
la Vida sense interrupcions, com l’Amor sense canvis, com el
Saber sense errors, com la Llibertat sense limitacions.
I quan diem que Déu és tot Amor, entenem que l’Amor és
una manifestació de Déu per la qual el podem conèixer més
íntimament.
L’Amor és la primera expressió de Déu. Per tant, allà on hi hagi
l’Amor, allà on hi hagi la bondat, que és el fruit de l’Amor, allà
és on Déu es manifesta.
Quan parlem de Déu com Amor, pensem en l’Ésser del qual
procedeix tota la vida de l’univers, i que aplega a totes les ànimes vivents en una unitat, sense transformar-se Ell mateix.
Les ànimes representen diferents estats en els que l’Amor, la
Consciència Divina, s’expressa en el temps i l’espai.
I tot pot desaparèixer en el món, però la Consciència Divina
no desapareixerà mai.
Totes les ànimes reunides constitueixen la Consciència Divina.
I el sentit de la vida es troba en la unitat de les ànimes amb
Déu, en la seva unió amb la Consciència Divina. D’aquesta
unió brolla l’Amor que fa néixer la vida.
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Només hi ha un Ésser en el món que sigui absolutament bo
en el veritable sentit del terme: Déu. Ell és eternament bo. En
la seva benevolència i dolçor, Déu no té cap desig de fer mal a
ningú. Si el Senyor passa al costat de l’insecte més menut, Li
somriu i Li dóna les millors condicions per viure i desenvolupar-se.
Déu no jutja a ningú. No refrena a ningú. No limita a ningú.
Déu és inefablement preciós ja que només recorda el bé que
hem fet. El mal no el recorda pas.
Déu dóna la llibertat perfecte a tots els éssers. Mai ha dit a
cap criatura en tot l’univers, per petita que sigui: “Fes això!” o
“Serveix-me!” Ell li mostra el camí, però dóna a cada ésser la
llibertat d’escollir, d’actuar segons la manera que cregui més
convenient.
I de fet, quin profit en treu Déu si El reverenciem i El servim?
Podem donar-li el saber? No, Ell coneix totes les coses. Podem
donar-li el poder? No, Ell és totpoderós. Tot pot acabar-se, tot
pot esmicolar-se, però Ell roman sempre impertorbable.
L’únic estat que atrau la presència del Senyor és la nostra impotència, el nostre patiment. Quan mira cap a nosaltres i ens
veu tan petits i miserables, tan ignorants i angoixats, en la Seva
Gran Majestuositat, neix el desig d’apropar-se a nosaltres, de
donar-nos la mà i dir-nos: “Aixeca’t ara!”
El desig de Déu és el d’alliberar-nos, de purificar-nos, d’il·luminar les nostres ments, d’ennoblir els nostres cors, de posar en
les nostres ànimes la Flama per comprendre que Ell és Amor.
En el cor de Déu hi ha quelcom d’inefablement gran. Ell és
qui eleva nacions senceres, societats, famílies i individus. A ell
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devem totes les coses bones, el coneixement, la saviesa, la veritat i la llibertat.
Déu és qui ha elevat a tots els grans homes per damunt dels
seus contemporanis. Ells representen la inspiració de l’Esperit
Diví. A través dels grans homes, Déu vol introduir en el món
l’Amor, la Saviesa i la Veritat.
En l’Amor de Déu, en la Saviesa i la Veritat, hi ha inclosa la totalitat de la vida eterna, i també les benediccions corresponents
a totes les ànimes.
Allà on l’Amor, la Saviesa i la Veritat es manifesten, l’Esperit
Diví es fa present entre els homes; així comprenen la veritat de
cada cosa i expressen la vida en la seva essència real.
L’home ha de saber que només hi ha un sol Déu i un Amor,
una Saviesa i un Saber, una Veritat i una Llibertat, una Justícia
i una equitat absoluta, una Virtut i una Font del Bé per tothom.
Exceptuant aquests criteris de mesura, no hi ha cap altra manera d’avaluar la realitat suprema.
I només és veritablement real allò que pertany a l’Únic, al Déu
Vivent.

estan dempeus amb una sagrada admiració davant del Gran
Ésser, el cor del qual és la font d’on brolla l’Amor Sagrat que
eleva i sosté el cosmos sencer.
I si els demaneu on és Déu i quina és la seva naturalesa, us
respondran en el vostre llenguatge: “Cap ésser es troba més a
prop vostre que Déu. Cap ésser té una intel·ligència més desperta, un cor més comprensiu, una voluntat més forta. Per a ell,
res és impossible. Cap ésser és més noble, més sant, més pur,
més savi, més fort ni més poderós que Déu. Ell és a tot arreu:
al cel, a tots els sols i a la terra, darrere de totes les formes creades. Ell és darrere l’aire i l’aigua, darrere les pedres i les plantes,
darrere els animals i els homes. No hi ha cap creació en el món
darrere la qual Déu no s’hi trobi”.
Tot el que hi ha al nostre interior i al nostre exterior, tot el que
ens envolta, és el llenç darrere el que s’amaga Déu com un gran
pintor. Ell està ben amagat perquè vol donar-nos la llibertat.
I com que Déu està tan profundament amagat, els homes El
busquen sense treva a la superfície, a fora d’ells mateixos, i volen arribar a Ell per mitjans externs, per provar la seva existència. Però Déu no és una realitat que es pugui comprovar
d’aquesta manera.

Tanmateix, molta gent es pregunta: “Existeix Déu? I si existeix,
on és?”

Voler provar l’existència de Déu equival a afirmar que no hi
ha pas Déu. Tota prova de l’existència de Déu és un procés
mecànic.

L’univers sencer és la “ciutat celestial” on Déu habita. La Seva
consciència, la Seva Raó, és tan sublim i extraordinària, que
abraça fins als éssers més petits i pren cura de les seves vides.

Quan un home requereix l’evidència de l’existència de Déu, demostra que en la seva consciència ha interromput l’enllaç que
l’uneix a Ell.

Tots els àngels i tots els grans éssers que han viscut sobre la
terra milions d’anys abans que nosaltres, coneixen a Déu. Ells

Quan es restaura aquest enllaç la vida comença a circular contínuament, de Déu a l’home i de l’home a Déu. Aleshores, en
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la ment, en el cor i en la voluntat de l’home, la Consciència
Divina flueix incessantment. I així, totes les preguntes buides i
sense sentit desapareixen: “Existeix Déu o no? Déu ens estima
o ens ha oblidat?”
El nostre Amor a Déu, del qual procedeix la connexió viva entre Ell i l’home, és una experiència mística i interior que es manifesta en diferents formes i graus. La força màgica d’aquesta
experiència s’amaga en l’instant que l’home dirigeix la seva
ment, el seu cor, la seva ànima i el seu esperit cap al Principi
Etern, sense cap vacil·lació, sense cap dubte. Quan l’home ha
viscut aquest instant, pot acomplir tot el que es proposi. Només
llavors pot entendre el sentit de la vida, perquè només Déu li
pot revelar.
Així, l’home entendrà que ha nascut per estimar a Déu, per
fecundar la seva vida amb aquest Amor, i no pas per ser un
servidor de les concepcions humanes.
Això és el que l’ànima xiuxiueja dolçament a l’home. Perquè, i
no ho oblideu, l’únic estimat de l’ànima humana és Déu.
Per aquesta raó, tan sols anomeno “home” a aquell que ha arribat a estimar a Déu. Des del moment en què ha declarat el seu
Amor a Déu, i li ha entregat, es defineix com a home. Un home
com aquest atrau l’atenció de tota la gent intel·ligent i bona, i
diuen: “Avui ha passat quelcom de Diví”.
L’instant més gloriós de la vida de l’home es produeix quan
dóna a Déu un Amor pur. Això vol dir que comença a florir i
l’aroma fragant que exhala s’estén per tot arreu. També significa que l’home esdevé una font que desborda sense fi i sap com
donar. En aquest estat, tots els seus anhels raonables es poden
realitzar.
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Només aleshores l’home és veritablement lliure; assoleix la llibertat que aporta la Veritat. I per la Veritat, volem dir l’enllaç
que Déu va establir entre Ell i nosaltres.
Fora de tot això, no hi ha cap altra llibertat. La gent d’avui en
dia, que ha perdut gairebé totalment la connexió que l’uneix a
Déu, s’imagina que poden fer el que vulguin; pensen que fins i
tot tenen el dret de criticar a Déu.
Realment, cap altre ésser ha patit una profanació tan gran com
la que s’ha fet a Déu. Però Ell, utilitzant un llenguatge humà,
no ha ni arrugat les celles. Ell s’ho mira amb calma i dolçor, en
la resplendor de la seva immutable bondat.
Només aquell que viu en el món real i perenne, on viu Déu, i
que serveix a Déu i comprèn la Seva voluntat, les Seves lleis i
les Seves ordenances, és lliure i pot gaudir del lliure albir.
I ara, recordeu aquestes veritats molt simples que són el veritable criteri: l’únic ésser que ens estima és Déu; ell és sempre el
mateix, quan ens alegrem i quan patim. En la joia i en la pena,
és Déu qui ens parla.
Recordeu també això: per poder preguntar quina és la naturalesa de Déu, heu d’haver estudiat durant no una, sinó nombroses existències. I tan sols després d’adquirir tot el coneixement
del cel i de la terra, tindreu el dret de fer aquesta pregunta. I
sabeu que us contestaran? La resposta és clara i simple: “Déu
és Amor, que has d’experimentar al teu interior.”
Però abans, mentre busqueu evidències de la Sublim Realitat,
recordeu aquestes simples veritats: si pregunteu on és Déu, sapigueu que allà on hi ha vida, allà on hi ha un pensament clar,
allà on hi ha sentiment, allà hi ha Déu.
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Si dubtes de Déu, dubtes de tu mateix. Déu no canvia mai, en
Ell no hi ha infidelitat, el contrari d’això mai serà real. No hi
ha excepcions en l’Amor de Déu.

marà en bé. Si li manca aquest Amor, el seu camí serà llarg, dur
i ple de desitjos irrealitzables.

Així, aneu on aneu, podeu dubtar de totes les coses, però mai
de Déu! Sapigueu que Ell és a tot arreu, i quan el crideu, us
ajudarà.

El camí que porta a Déu es troba en la perfecció. L’home perfecte té un sol pensament: avançar sempre cap a Déu! Fora de
la perfecció, Déu resta inconcebible per a nosaltres. Aspirant a
la perfecció, l’home coneixerà a Déu com Amor.

Quan sentiu a la gent dir que no creuen en Déu, observeu-los
atentament i us adonareu que es prenen a ells mateixos per
déus. No serviu a aquests déus!

Així sentirà bategar el pols de tots els éssers vius de la terra. No
hi ha cap felicitat més gran per l’home que poder sentir aquest
batec.

Recordeu també: allà on hi ha un sentit, un significat, hi ha
Déu. On no hi ha cap sentit, Déu és absent. I quan Déu és
absent, hi ha “l’infern”.

Comprendrà aleshores el gran sentit de les paraules sublims
pronunciades pel Crist: “Jo visc en Déu i Déu viu en mi!”

I preguntes: quan l’home és bo? Des de l’instant en què Déu es
manifesta en l’home, és bo. Quan déu no es manifesta, l’home
es torna malvat.
Quan l’home acull a Déu en el seu interior, s’omple de goig
i felicitat i està llest per acomplir qualsevol servei. Quan un
home refusa servir a Déu, Déu l’abandona.
No et preguntis si Déu t’estima; Ell no ha parat mai d’estimar-te des del primer fins a l’últim dia; demana’t més aviat si
tu estimes a Déu.
Comproveu el vostre Amor amb aquest criteri únic i segur: què
té més força en vosaltres, els vostres desitjos o el vostre Amor
a Déu? Si el vostre Amor a Déu és més fort, esteu en el bon
camí. Però si el vostre Amor a Déu és més feble que els vostres
desitjos, aleshores els patiments i les desgràcies no s’acabaran.

“Jo visc en Déu”, implica que Déu es troba a fora de mi. “Déu
viu en mi” implica que Déu és al meu interior i jo, l’home, estic
a fora.
Per això, quan Déu és en tu, no el restringeixis ni el limitis. Dóna-li la llibertat absoluta al teu interior, per tal que Déu també
pugui donar-te la llibertat absoluta en el Seu interior.
“El dimoni” és un ésser que ha restringit a Déu en el seu interior, i per aquesta raó, Déu l’ha limitat des de l’exterior.
Dóna a Déu una llibertat absoluta en el teu interior. I aleshores, un món sense límits et serà revelat.

Si l’Amor de Déu habita l’home, tot el que li passi es transfor60
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8
L’HOME

Aleshores Jesús va sortir, coronat d’espines i vestit amb el mantell porpra. I Pilat els va dir: “Vet aquí l’Home!”
Dirien de vosaltres, si us presenteu davant les mirades del món:
“Vet aquí l’Home!”?
Per ser digne d’aquest nom, l’home ha de posseir quatre qualitats: ha de ser ric, ha de ser fort, ha de ser savi i ha de ser bo.
L’home ric és aquell que té una ànima vasta, una ment lluminosa, un cor pur i una voluntat forta. Només l’home que
serveix a Déu és, en el ple sentit de la paraula, ric.
L’home fort és l’home de l’amor, l’home de la veritat. Qui és
fort està per damunt de totes les circumstàncies. No anomeno
fort aquell que mata els altres. És fort el que converteix els
seus enemics en amics. Per aquesta raó, no cal que es defensi.
No lluita pels seus drets. Només l’home feble lluita pels seus
drets. I quan l’home fort, l’heroi, és portat a la picota a causa
de la veritat, noblement suporta la infàmia i l’abús, la malícia
i l’acusació.
Vet aquí l’Home! Vet aquí Jesús!
Aquest nom, en la llengua original en la que es va pronunciar,
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significa: l’home que ve a la terra, el germà d’aquells que pateixen. Així, en un sentit ampli, podem anomenar “Jesús” a tots
els que sofreixen i suporten el patiment com herois. “Jesús” és
tota ànima humana que pateix, que treballa per la seva salvació.
“Jesús” és un dels fonaments de l’home. “El Crist”, l’home que
va conquerir i vèncer la mort, que va ressuscitar, que serveix
a Déu i està disposat a donar la seva vida pels seus iguals, és
l’altre fonament de suport.
L’home, com Jesús, aprèn el significat profund del patiment; el
procès diví amb el qual forma el seu caràcter.
El bé més preciós de l’home és el seu caràcter. L’home ha de
passar absolutament pel foc de les proves, i només quan hagi
passat a través del foc i triomfat sobre totes les proves, podrà
adquirir un caràcter de valor, un caràcter ferm i estable. Només
aleshores rebrà una casa eterna on podrà viure.
El caràcter, en el seu sentit complet, és l’estat d’intel·ligència
superior que l’esperit humà ha inscrit i gravat profundament
en l’ànima humana.
El caràcter és una combinació de virtuts.
Recordeu això: la força natural a l’interior de l’home que pot
tornar-lo poderós, és la força de les seves virtuts. Les virtuts
són el gran capital al voltant del qual les forces poderoses de la
Natura Viva comencen a circular.
D’aquesta manera, entenem a “l’Home” com la suma total de
les seves virtuts. Aquell que no representa una tal suma de virtuts no pot ser anomenat un home real.
L’home d’avui en dia encara no ha assolit l’estat de l’home real.
La naturalesa animal predomina més o menys en ell. L’home
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veritable es manifestarà a partir d’ara.
L’home d’avui en dia encara no ha arribat a dominar-se. Encara actua de manera massa brutal. Tots els crims que l’home
comet avui són a causa de la naturalesa animal en ell. I ha de fer
un gran esforç per vèncer i alliberar-se de l’animalitat.
L’home és una aliança de virtuts i no de crims.
L’home, per ell mateix, en el seu origen, en la seva natura, és
una obra mestra immensa.
Déu, limitant-se a ell mateix, va crear l’home. I amb la creació
de l’home, el patiment va aparèixer en el món, perquè allà on
hi ha limitació, també hi ha patiment.
L’home és una obra sagrada!
Si enteneu l’home, si podeu creure en ell i no en la seva aparença que es manifesta exteriorment, veureu com de magnífic
és l’home en veritat. Perquè el que veiem a l’exterior és només
l’expressió de certs pensaments, sentiments i actes. L’home no
és el que avui en dia es pensa d’ell. No és pas únicament un
ésser material que desapareix amb la mort. El que mor, no és
pas l’home; el que moren són els mals pensaments, els mals
sentiments i les males accions.
Si l’home desaparegués realment amb la mort, quin sentit tindria fer-ne tanta filosofia? En aquest cas, tan sols seria una
cosa, un objecte, un autòmat que l’endemà seria reduït a pols.
Que l’home mor i desapareix, és la primera gran mentida introduïda en el món.
Hi ha quelcom en l’home que no mor mai; ni en aquest món
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ni en el món invisible.
Allò que no mor, que no es descompon, que no desapareix, és
l’home. I aquesta essència no envelleix ni es fa més jove.
Quan parlem de l’home, ens referim a l’ànima. Si hi ha quelcom de Diví en l’home, és precisament l’ànima lluminosa i radiant que pensa.
Preneu a l’home la seva ànima lluminosa i intel·ligent, i veureu
com es torna un animal. No serà pas diferent d’un animal que
menja i dorm i, en resum, tindrà les mateixes necessitats i debilitats que un animal.
L’home és una ànima viva, que té totes les possibilitats d’una
vida eterna i immortal. Aquesta ànima conté totes les capacitats per treballar sobre ella mateixa, i les imparteix al cervell i a
tot el cos, a través dels qual es manifesta.
Per tant, diem: l’home posseeix en el seu interior totes les possibilitats per una vida sublim i intel·ligent. L’home posseeix en
ell mateix totes les possibilitats per una vida d’Amor. L’home
posseeix totes les possibilitats per una vida de Veritat.
Quan l’home comença a realitzar totes aquestes capacitats, es
va transformant gradualment, progressa successivament d’un
estat a un altre. Puja l’escala pas a pas: de l’home ordinari a
l’home de talent, passant per l’home de geni, després un sant i
finalment un Mestre. Hi ha diferents graus en la vida de l’home.
Quan parlem de “l’home”, no ens referim tan sols a aquest ésser
que viu a la terra. L’home no existeix només a la terra i al sistema solar. Ell habita l’univers estrellat sencer; tots els planetes
i tots els sols. Els planetes i els sols estan habitats per éssers de
diversos nivells d’intel·ligència. No és important quin tipus de
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cossos físics tenen, són éssers intel·ligents i pertanyen a la mateixa raça humana. Aquesta raça es desenvolupa gradualment.
Nombrosos éssers humans que habiten els altres sistemes solars estan més avançats que els homes de la terra, perquè van
eixir abans de la Gran Font Original de vida. La seva saviesa és
tan gran, que la cultura dels homes a la terra, comparada amb
la de Sirius, per exemple, és encara molt rudimentària. La gent
d’avui en dia, comparada amb els éssers de Sirius, no ha assolit
encara ni l’estat d’un infant.
L’home és un etern viatger. La terra no ha estat ni serà la seva
única residència.
L’ésser humà no anirà al “cel” després de completar la seva evolució a la terra. Viatjarà d’un sistema solar a un altre, per tot
l’univers físic, fins que arribi a la plenitud del seu desenvolupament. La propera etapa del desenvolupament humà serà
precisament a Sirius.
L’esperit humà va arribar a la terra farà uns 250 bilions d’anys.
Aleshores no estava en l’estat que es troba avui. Durant aquests
250 bilions d’anys, ha passat per moltes formes i fases de
creixement.
I les pràcticament infinites formes orgàniques que la Natura ha
creat, expressen les fases a través de les quals ha passat l’esperit
humà. Totes elles constitueixen una sublim escola en la que
l’esperit humà ha estudiat. I tots els coneixements que l’home
ha adquirit durant aquests 250 bilions d’anys, estan inscrits en
el seu petit cap, en el cervell.
Des del punt de vista dels éssers més avançats, com per exemple el dels àngels, l’home encara és un nen petit. Aquests 250
bilions d’anys són, per ells, com dos anys i mig. Des del seu punt
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de vista, l’home és un nen de dos anys i mig.
L’home encara té molt per aprendre! Així, ha passat i seguirà
passant per innumerables formes i estadis de la vida.
La gent que té una concepció limitada de la vida pensa que
quan un home neix ja està tot dit. No, el naixement és un procés etern i ininterromput. L’home neix incomptables vegades,
passant d’una fase de desenvolupament a un altre.
Guardeu aquest pensament: la qüestió del naixement i la reencarnació és un tema d’estudi per l’esperit humà il·luminat, per
l’ànima humana il·luminada, per l’intel·lecte humà esclarit; no
és pas un tema per les ments ordinàries.
L’home s’instrueix simultàniament en tres escoles.
A la terra estudia el cos físic. Totes les cèl·lules de l’organisme
realitzen un servei particular, i al mateix temps aprenen.
L’ànima és instruïda en el món espiritual, i l’esperit s’instrueix
en el món Diví.
Així, l’ideal de l’home és entendre’s a ell mateix, entendre els
àngels que es manifesten en el seu interior com pensaments
purs i lluminosos, i finalment, entendre a Déu, que és Amor.
Com que l’home està connectat als àngels, que van crear el
pensament, se l’anomena “Manas”, l’ésser del pensament. L’intel·lecte és un do dels àngels als humans. I allò que el distingeix
de l’animal, allò que el fa estar dret sobre els seus dos peus, és
el seu intel·lecte.
Però jo us dic: l’home és molt més que un ésser pensador. La
realitat sublim en el món no pot ser completament definida.
Recordeu: la primera qualitat de l’home vertader és l’Amor.
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L’Amor és allò Diví en l’home. Sense Amor, l’home torna a
ser un animal. Sense Amor, l’home s’encadena a les faltes i als
crims.
El que no ha arribat a estimar a Déu, no és encara un Home
veritable. Encara no té la imatge i la semblança de Déu.
Avui en dia, l’home no té la imatge i la semblança de Déu.
I, de fet, és un home aquell que pot robar, abusar i maltractar?
És un home el que comença sent el teu amic i més tard llança
calúmnies contra tu?
Per tant, quan parlem de l’home com a imatge i semblança de
Déu, es tracta de l’home en la seva manifestació primordial,
l’anomenat Home Còsmic. Tot home, tota ànima, és un element primordial del gran Home Còsmic. Com a tal, ocupa un
lloc definit en la Natura Viva i porta a terme el seu rol determinat. Sense ell, l’univers no pot manifestar-se en la plenitud
de la seva harmonia.
Vet aquí, perquè cada home té un rol definit a realitzar sobre
la terra. La vida no pot continuar sense ell. L’aparició de tants
milions d’ànimes a la terra no és pas accidental.
Així, guardeu constantment aquest pensament al vostre cap:
L’home és la creació més sublim de la terra. Alegra’t de portar
el nom d’home. Esforça’t per ser mereixedor d’aquest nom!
No oblidis que com a esperit, ànima, intel·lecte i cor, ets un
element important de l’univers; sense tu, no pot manifestar-se
en la perfecció de la seva harmonia.
Encara ignoreu el que sou. A dins de l’home hi ha forces adormides, i ha de treballar per desvetllar-les i utilitzar-les adequadament.
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Quan l’home s’uneix a Déu, totes les forces i capacitats adormides en ell desperten.
Com sabrem si un home es troba unit a Déu? Per la seva disposició a sacrificar-ho tot per ell.
Aquell que vol portar dignament el nom d’Home ha de ser
absolutament honest, absolutament bondadós, absolutament
intel·ligent i savi, i d’una noblesa absoluta.
Només l’home que pot alegrar-se de la prosperitat dels altres
com si fos la seva és honest i noble. L’home veritable mai lluita exteriorment per restaurar el seu honor. Sap que, segons la
moral Divina que regna en el món, l’honor no es pot restablir
per mitjans exteriors. Cap tribunal, cap societat, cap religió pot
restablir l’honor de l’home; només ell pot fer-ho.
Què distingeix l’home dotat de la veritable raó?
No s’ocupa del passat ni del futur. Treballa en el present. Per
“present”, entenc l’eternitat Divina. L’home raonable no pensa
en qualsevol cosa que li vingui al cap, sinó en allò que és just.
Només els ignorants pensen sobre qualsevol cosa que els vingui al cap.

La raó superior, en el seu sentit profund, és una qualitat del
sant, de l’home de geni. Així que recordeu: només l’home virtuós pot ser savi.
Tots els que practiquen la virtut són humils – en el sentit que
el Crist entén aquesta paraula – i són la gent més forta i magnífica. Segons la meva opinió, la qualitat més sublim que un
home pot tenir és la humilitat. No es tracta pas d’una debilitat.
La persona humil és la més flexible, la més adaptable que hi
pugui haver en el món. Pot suportar-ho tot, la malaltia, la pobresa i fins i tot la mort. De fet, res d’això existeix per a la
persona humil, passi el que passi, manté la calma i la serenitat
i diu: “Déu, que viu en mi, no mor pas. Déu que viu en mi no
pot ser pobre”.
L’home feble i de cor dèbil no és humil. Només l’home virtuós
és humil i veritablement fort. L’home humil, en el vertader
sentit de la paraula, és un home amb un esperit poderós.
Si us pregunteu perquè heu vingut a la terra, us respondré:
Per manifestar l’Amor Diví.

L’home raonable té una disposició d’ànima particular: no pensa malament de ningú, pensa bé de tothom i mai busca revenja;
doncs sap que l’home no pot ser perfectament raonable si no té
una moralitat absoluta. Sap que la moral és una fundació, una
base de suport que permet a la raó projectar-se en el món.

Per manifestar la Saviesa Divina.

L’home raonable sempre confia en la seva ment. La valora com
un regal preciós que li van fer els àngels per servir de suport a
la vida. I sap que només l’home veritablement raonable pot ser
lliure.

Per manifestar la Virtut Divina.
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Per manifestar la Veritat Divina.
Per manifestar la Justícia Divina.

Heu vingut per manifestar totes aquestes virtuts, per manifestar tot allò que es troba inscrit en les vostres ànimes des de
l’origen de l’eternitat. I recordeu: el destí de l’home és sublim!
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L’home ha nascut per governar a totes les criatures, per regular
tots els elements, per organitzar la terra. Ha de convertir-se
en un bon mestre. I pot convertir-se en un bon mestre només
quan comprèn el que Déu ha inscrit a dins seu. Ha de conèixer
els seus diferents cossos, que són els seus vestits. Ha d’estudiar
la matèria primordial en la qual funciona el seu pensament. Ha
de dominar tots els elements. Ha de dominar la terra, l’aire,
l’aigua, la calor, la llum. Ha de controlar tots els esperits malèfics; i només podrà controlar-los quan hagi superat les seves
febleses.
En aquest moment, el Crist necessita l’ajuda dels homes que
saben com construir d’acord amb les regles de la Ciència Divina; homes en els quals el bé del “Regne de Déu” estigui per
sobre de qualsevol altra cosa.

i abundant, que per ell ja no hi ha més contradiccions.
Heu estat mai en la presència d’un home tal per veure quina
pau, quina tranquil·litat i quina joia regnen en ell? El cor, la
ment, l’ànima i l’esperit d’un home tal es troben en plena harmonia amb Déu. Vist en profunditat, un home tal és la reunió
de moltes ànimes altament intel·ligents i genials.
El mateix s’aplica als grans poetes, músics i pintors. Perquè es
pugui manifestar un gran poeta, un gran músic, o un gran pintor, cal que milers d’ànimes intel·ligents, que milers d’ànimes
genials s’uneixin i formin un conjunt.
D’aquesta manera, del “fill del pensament”, l’home esdevé el
“fill estimat de l’Amor”. Així esdevé un Fill de Déu.

La Gran Vida requereix homes que hagin “nascut de nou”, que
hagin vist el “Regne de Déu”.

La relació més elevada i sublim que l’home pot tenir amb Déu,
és ser un Fill de Déu.

Recordeu que aquell que vol veure el Regne de Déu ha de tenir
uns ulls purs. Uns ulls purs impliquen un cor pur. Un cor pur
implica una ment il·luminada. Una ment il·luminada implica
una ànima noble. Una ànima noble implica un esperit amorós
que ve del Déu Etern.

Ser un Fill de Déu, ser un servidor de l’Altíssim que tot ho ha
creat, vol dir sentir batre el pols de l’univers sencer, contemplar
amb admiració la seva bellesa, i escoltar amb goig la seva harmonia magnífica.

El que “ha nascut de nou” està connectat amb tots els mons
superiors, amb tots els éssers de les jerarquies superiors. Ell és
veritable com la Veritat mateixa, savi com la Saviesa mateixa,
amorós com l’Amor mateix.
D’aquest home, de l’home “nascut de Déu”, es diu a les Escriptures que “no comet cap pecat”.
En realitat, l’home nascut de Déu té l’ànima plena d’un Amor
tan sublim, i de la seva ànima brolla una font d’Amor tan gran
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Tu, que aspires i treballes per ser un Fill de Déu, tingues per
ideal:
Un cor pur com el cristall.
Una ment lluminosa com el sol.
Una ànima vasta com l’univers.
Un esperit fort com Déu i unit a Déu.
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9
L’ESPERIT

Déu, en la Seva essència, és Esperit.
L’Esperit és l’expressió del Déu Viu.
Ha existit de tota eternitat i existirà eternament.
L’Esperit és el principi de totes les coses.
Està escrit: “En el principi era el Verb, per Ell foren fetes totes
les coses”. El Verb és la primera manifestació de l’Amor en el
món material; i l’Amor, és el primer fruit de l’Esperit.
“En el principi era el Verb”.
El cor del Verb és l’Amor.
El cim del Verb és la Veritat.
I el cim de la Veritat és l’Esperit de Déu.
L’Esperit és l’Origen de l’origen de totes les coses.
Així, l’home ha de començar primerament per la Paraula. Allò
que parla a vegades a l’home no és encara l’Esperit de Déu, és
la Paraula. Més tard, l’home arribarà a la Veritat i, finalment, a
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l’Esperit Diví.
El que no entén la Paraula, no pot pas comprendre la Veritat, i
el que no entén la Veritat, no pot comprendre l’Esperit.
L’Esperit descendeix a la Veritat, i la Veritat descendeix a la
Paraula.
I la Paraula diu: “L’Esperit és qui dóna la Vida”.
Hi ha vida perquè hi ha Esperit. L’Esperit va iniciar la Vida.
La vida veritable és la que procedeix de l’Esperit, perquè hi
ha una vida que no procedeix de l’Esperit. La vida que procedeix de l’Esperit és perfectament racional. En aquesta vida, res
mor. Exclou tot patiment, tota malaltia, tota contradicció, tota
manca.
L’Esperit és la Fundació eterna i immortal d’aquesta mateixa
vida. Atresora en Ell totes les formes primàries en les que la
vida es manifesta.

Els esperits són alens nascuts de l’Alè Únic. En la pluralitat de
l’Esperit es revela la seva inesgotable varietat. La grandesa de
l’Esperit Diví es troba en aquesta diversitat.
L’Esperit conté tots els tresors inesgotables dels mons visibles
i ens revela la naturalesa de Déu.
Déu baixa fins a nosaltres enviant el Seu Esperit, tal com el sol
envia la seva llum.
L’Esperit Diví s’aixeca cada dia, i cada dia ens envia voluntàriament les seves benediccions, sense que preguntem per elles i
sense demanar-nos res a canvi. Tot el que tenim li devem a Ell.
Els homes sempre han tingut més o menys consciència d’aquest
fet. Han designat de diverses maneres la força intel·ligent que
prové de Déu i es manifesta en el món, i l’han anomenat amb
diferents noms: la substància primordial, l’energia primera, les
lleis de la natura, etc.

Les formes primàries són totes les formes que procedeixen directament de l’Esperit.

L’Esperit crea les lleis. Les lleis vives es relacionen justament
amb l’energia sublim en el món que, sortint del seu estat primordial, entra en un procés evolutiu de diferenciació per manifestar-se en la seva infinita varietat.

Cada forma de l’Esperit és una pàgina escrita del gran llibre
de la vida.

Aquest procés de desenvolupament no és altra cosa que el moviment universal de l’Esperit portant a terme el Pla Còsmic.

L’Esperit, en la seva essència, és un, però les seves manifestacions són múltiples. La unitat i la pluralitat són els atributs de
l’Esperit.

L’Esperit és la realitat més sublim. Des del punt de vista del
món físic és invisible, però des del punt de vista del món Diví,
és tan objectiu com el cos en el món físic i com l’ànima en el
món espiritual.

En tant que manifestació, l’Esperit és plural, des d’un dels seus
pols fins a l’altre. Per això, us dic: L’Esperit és Un, els esperits
són molts.
76

Tot allò que és noble, elevat i fort en el món, ho és gràcies a
l’Esperit.
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L’Esperit ha donat els fruits més preciosos de la vida. Aquests
fruits són:
L’Amor, la Joia i la Pau.
La Paciència, la Benvolença i la Bondat.
La Fidelitat, la Humilitat i l’Autodomini.
Aquests són els tres grans triangles dels tres mons: el món diví,
el món angèlic i el món humà.
L’Amor, la Joia i la Pau formen el triangle Diví. L’Amor és el
pare, la Joia és la mare, i la Pau el seu fill. En el triangle del
món angèlic la Paciència és el pare, la Benvolença és la mare, i
la Bondat el fill. Adquiriu aquestes qualitats i estareu entre els
àngels.
En el tercer triangle, la Fidelitat és el pare, la Humilitat és la
mare, i l’Autodomini el fill. Quan adquiriu aquestes qualitats
en el seu sentit místic i profund, sereu considerats entre els
sants.
Per tal de comprendre què és l’Esperit, l’ànima humana ha de
despertar.
Només l’ànima té comunicació directa amb l’Esperit. Sense
l’ànima, no podríem tenir cap concepció de l’Esperit.
Es pot dir que la relació que hi ha entre la llavor que creix i el
sol, és com la relació de l’ànima humana amb l’Esperit Diví.
L’ànima humana experimenta una admiració sagrada en la
presència de l’Esperit Diví, perquè el seu creixement i la seva
vida depenen d’Ell.
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L’ànima encara no ha completat el seu desenvolupament. Passarà encara per milions de formes. Quan completi la seva evolució, s’unirà a l’Esperit, i aleshores l’ànima i l’esperit no estaran
mai més separats. Llavors la vida eterna es manifestarà.
L’Esperit només pot viure en l’ànima. No pot viure en l’intel·lecte, ja que els pensaments són inestables i canvien constantment.
Recordeu: la primera essència de l’home és el seu Esperit.
La primera manifestació de l’home és la seva manifestació com
a esperit. L’esperit és el punt absolut, l’origen primordial de
l’aparició de l’home en la creació. L’ànima representa els potencials de l’esperit.
L’esperit de l’home és etern. Existeix com un petit centre, com
un germen en el cosmos. Descendeix contínuament, es manifesta i torna a ascendir. L’esperit de l’home es desvetlla i es
manifesta quan l’Esperit Diví descendeix en ell; descendeix i
torna a ascendir a Déu.
En aquest constant procés de descens i elevació, l’esperit humà
es mou simultàniament en tres direccions, que produeixen tres
línies de força:
La primera línia de força de l’esperit és l’anhel de vida.
La segona línia de força de l’esperit és l’anhel de coneixement.
La tercera línia de força de l’esperit és l’anhel de llibertat.
L’esperit humà ho ensenya tot a l’home. Estimula el creixement
i el desenvolupament de l’ànima humana. L’ànima guarda tots
els tresors de l’esperit humà. Conté en ella tot allò que l’esperit
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humà ha adquirit des de temps immemorials fins al dia d’avui.
L’esperit humà és l’autor de tot el que trobem sobre la terra.
Totes les ciències, totes les arts, totes les religions, totes les èpoques i cultures per les quals ha passat la terra, han estat creades
per l’esperit humà i, tanmateix, encara no s’ha desplegat completament. Fins i tot el cos físic de l’home, amb tots els seus
òrgans i la seva organització, ha estat creat pel seu esperit.
I quan el cos d’un ésser humà es forma al ventre de la mare,
l’esperit de l’home no resta inactiu, sinó que participa en la seva
formació juntament amb l’esperit de la mare. Totes les energies
i totes les forces actives del cosmos estan a disposició de l’esperit humà; treballa lliurement amb la matèria: pot condensar-la,
dissoldre-la o modelar-la. Per exemple, quan l’esperit vol reduir
les vibracions de la llum, condensa la matèria al seu voltant.
La matèria constantment obliga a l’esperit a modelar formes
noves i més perfectes. L’esperit crea les formes, i la matèria
individualitza l’esperit. I el que anomenem el conflicte entre la
matèria, que per ella mateixa no té vida i és inerta, i l’esperit,
que és ple de vida, és l’esforç de l’esperit perquè la matèria es
torni més plàstica i flexible per al seu treball creatiu.
L’home busca en la vida la felicitat, el coneixement i la riquesa.
Però aquestes coses només les pot adquirir mitjançant l’Esperit. L’Esperit és l’únic que dóna totes aquestes benediccions.
Porta en ell tots els dons i talents, tota la intel·ligència i el geni.
La vinguda de l’Esperit fa néixer tota cosa noble i gran. Quan
arriba l’Esperit, estimula i dóna un impuls a totes les reserves
acumulades en l’home durant milions d’anys. Allò que dormia
a l’interior de l’ésser humà es desvetlla i comença a desenvolupar-se.
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Quan l’Esperit arriba, l’home experimenta una expansió de tot
el seu ésser, el seu horitzó s’esclareix, les contradiccions desapareixen, i comença a veure amb claredat.
Si l’home anhela la revelació de l’Esperit Diví en el seu interior,
cal que l’Esperit visqui en ell.
Però l’Esperit és un ésser molt delicat, és molt sensible a les
febleses humanes i, per la seva naturalesa, només pot entrar en
aquells que estan en el Camí. No colpeja la porta amb força.
Colpejarà dolçament la porta del vostre cor, i si l’obriu, canviarà
immediatament i de dalt a baix tota la vostra vida. L’Esperit us
ensenyarà com viure, què fer, i com fer-ho tot amb consciència.
L’Esperit Diví ve a treballar amb nosaltres tan sols quan el
nostre cor i la nostra ment actuen justament.
Primer, apareix com intuïció, però quan arribem a un estat més
avançat, ens parla clarament i de manera concisa. Les seves
manifestacions esdevenen més lúcides i concretes.
Quan l’Esperit entra en l’home, es manifesta sense falla. No
hi ha cap poder en el món que pugui evitar la revelació de
l’Esperit.
Però sense la puresa, l’esperit humà no pot aparèixer amb tota
la seva força. Sense puresa, l’home no pot conservar el tresor
de la seva joventut.
Escolta el teu esperit! I recorda que és el gran autor de tot el
que hi ha a la terra. La ciència, davant la qual molta gent es
prosterna, és una creació de l’esperit humà. L’esperit humà està
per damunt de totes les ciències.
Així doncs, no et prosternis davant d’allò que l’esperit humà
ha creat; que tu has creat! Honora el teu esperit com el sublim
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creador, com el gran intèrpret i executor de la voluntat divina.
L’esperit humà sempre acompleix la voluntat de Déu. Fa totes
les coses que ha après de Déu.
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Si voleu seguir el camí de la Veritat, doneu la plena llibertat a
l’Esperit en el vostre interior; deixeu que Ell us guiï i us dirigeixi. Ja estigui a dins o a fora, l’Esperit observa i segueix tot
el que feu.
Avui, l’Esperit condueix a la humanitat per nous camins. El
sistema solar sencer ha entrat en una nova regió. Més endavant, els homes de ciència provaran també que la terra ha encetat una nova relació amb el sol. Estem entrant en contacte
amb una matèria pura i verge, tots aquells que estan preparats
entraran en la nova vida que atresora, i ressuscitaran. Els que
no estiguin preparats, hauran d’esperar a ser elevats en el futur
per una nova onada de vida.
Prepara’t per la vinguda de l’Esperit!
I no oblidis pas que quan l’Esperit arribi, cal obrir la porta del
teu cor.
Quan l’Esperit entri, la porta del teu cor s’ha de tancar.
No obris pas el teu cor abans de l’arribada de l’Esperit.
No tanquis pas la porta abans que l’Esperit entri.
Treballa allà on treballa l’Esperit.

EL BÉ

L’amor engendra el bé.
El bé és el fonament de la vida. El bé és la terra de la vida i al
mateix temps la seva alimentació. Només el bé pot sostenir la
vida, només el bé pot alimentar-la.
Quan Déu és limita a si mateix, el bé neix en el món. Quan
l’home es confina i es limita, neix el mal. I quan aconsegueix
alliberar-se del confinament i la limitació, el bé apareix. En altres paraules, quan el desig de servir a Déu s’origina a l’interior
de l’ànima humana, les condicions per fer el bé es presenten a
cada pas.
Els humans volen crear el bé en ells, però el bé no es crea, neix.
Es troba implantat des del començament en cada home i tan
sols ha de ser-ne conscient i manifestar-lo.
L’home ha de ser bo, perquè el bé és la fundació de la vida.
Sense el bé, la vida de l’home no té fonament.
Si l’home no fa el bé, el mal neix. El mal que hi ha ara al món
és el bé inutilitzat del passat.
El mal s’origina en un ordre inestable i anàrquic. És un món
governat pel caprici de les lleis i dels poders arbitraris.

82

83

En el món orgànic, podríem definir el mal com una reproducció i una multiplicació sense regles ni lleis. El mal és, no
obstant, inevitable en les relacions entre les forces i els éssers.
El bé i el mal se’ns presenten com quelcom de relatiu. Allò
que és dolent per nosaltres és bo pels altres, i allò que és bo per
nosaltres és dolent pels altres.

terior i el mal a l’exterior, o passa justament el contrari.
Segons la vida que porta, cada home se situa ja sigui al pol del
bé o al pol del mal.

El mal i el bé són dues forces que la Natura Viva utilitza equilibradament. Darrera del bé i el mal hi ha la Sublim Intel·ligència que ho utilitza tot.

L’home governat pel mal viu en una inquietud constant. Exteriorment, pot disposar de grans riqueses, pot ser honorat
pels homes, però no té la pau interior, està inquiet i preocupat.
Constantment els mals recels i les pors l’envaeixen, i gradualment comença a perdre la seva salut i la seva força.

L’home no ha de lluitar contra el mal. Tan sols l’ha d’evitar. No
ha de lluitar contra el mal sinó més aviat oposar-li el bé. L’home que més lluita contra el mal, és el que comet més errors.
L’únic ésser que pot aprofitar el mal i posar-lo a treballar és
Déu.

Però quan la bondat viu en el cor de l’home, pot ser que no
tingui riqueses ni poder, però malgrat tot, està en pau i ple
d’alegria. Les seves condicions exteriors són dolentes, però les
condicions interiors són bones. Un home així posseeix quelcom
de poderós en el seu interior i per aquest fet tothom l’estima.

Heu de saber que existeix una consciència col·lectiva del bé i
una consciència col·lectiva del mal. Elles formen els dos grans
pols de la creació. La vida humana es mou entre aquestes dues
polaritats.

La gent bona és la gent veritablement forta en el món. La gent
pensa que el mal és poderós en el món. El mal només és poderós perquè la gent l’estima. La devoció que es dóna al mal el
reforça. El mal obté la força d’aquest amor aferrat. Tanmateix,
i de totes maneres, l’anhel del bé no pot aturar-se mai.

Quan el mal es troba a l’interior, predominant sobre el bé, i el
bé es troba a l’exterior, aleshores el mal regna sobre la terra. En
altres paraules, l’infern regna sobre la terra.
Però quan el bé es troba a l’interior, triomfant sobre el mal, i el
mal es troba a l’exterior, aleshores el cel governa i el bé regna
en el món.
L’infern és un lloc on el mal regna a l’interior i a l’exterior.
El cel és un lloc on el bé regna a l’interior i a l’exterior.
I la vida humana és un estat on a vegades el bé es troba a l’in84

El procés del bé és etern. És el procés creador de la vida. Per
això, el bé es pot anomenar el camí de la vida. Ens porta a la
vida.
El mal és el camí de la mort. Està condemnat a l’esterilitat.
Per tal de distingir entre el bé i el mal, recordeu això: el bé i el
mal, és l’alt i el baix. El mal és la vibració més baixa possible
del bé. Per això, el bé és el preu de tot allò raonable, i el mal
és el preu de la irracionalitat. El bé incrementa el valor de la
consciència humana; el mal el disminueix.
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A través del bé, es reforcen totes les virtuts; a través del mal
s’afebleixen i desapareixen. El bé comença per coses petites i
insignificants. Però elles creixen constantment, augmenten, i es
multipliquen, i aleshores s’organitzen i s’ajunten en una unitat
completa. En el mal sempre hi ha la desintegració i la divisió.
El bé pot ser comparat a una font que brolla sense parar. El
mal, per altra banda, és com una font seca que amb prou feines
degota.
El mal promet moltes coses i no dóna res. El bé no promet res
però ho dóna tot. Cal que la font prometi que brollarà? L’aigua
brolla i tot és dit.
Passa de la mateixa manera amb l’home bo. En ell, el bé és com
una font. Per això resta sempre bo en totes les circumstàncies.
És un error pensar que les condicions poden canviar-lo. El bé
impregna tot el seu ésser, és la fundació de la seva estructura.
L’estructura de l’home bo difereix totalment en la seva construcció de la del dolent. El sistema nerviós d’un home bo és
més intricat i està finament organitzat. El seu cervell té més
cèl·lules i plecs; està constituït d’una altra manera. El seu sistema circulatori forma també una xarxa més rica i amplia. La
pell de l’home bo té més cèl·lules, i és més fina que la pell de
l’home dolent.
En general, l’home bo té una constitució més perfecte. És un
ésser altament avançat. Per aquesta raó, tots els que retarden el
seu progrés en el camí evolutiu es tornen dolents.
En aquest sentit, diem que el mal és el bé que no s’ha utilitzat.
El mal no es pot desarrelar del món d’un sol cop. I quan el
Crist diu que no s’ha de tocar la palla abans del temps de la
collita, “la fi del món”, vol dir que en el futur s’iniciarà una nova
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època i que tot el mal que hi ha en el món passarà a una altra
fase de desenvolupament.
Quan parlem del bé, d’un bon acte, fem al·lusió a l’home pur i
sa. L’home malsà no pot fer el bé. Evidentment, no ens referim
aquí al bé ordinari tal com la gent el comprèn.
El bé real, des del punt de vista de la ciència divina, es distingeix per tres qualitats: aporta la vida, la llum i la llibertat. Si no
posseeix aquestes tres qualitats, no és pas el bé.
La vida arriba a través de l’Amor, la llum arriba a través de la
Saviesa, i la llibertat arriba a través de la Veritat. Si algú vol fer
el bé, ha d’estar connectat amb aquests tres mons divins.
Perquè un dels nostres actes sigui realment bo, ha d’estar viu,
ha de caminar darrere nostre. El bé ens ha d’acompanyar. Si el
bé no ens pot seguir, no és pas el bé.
El meus bons actes m’han de seguir. I per tal que ho facin,
han d’aportar la vida, la llum i la llibertat, no només a mi, sinó
també a la persona que rep el bé. Com que la llei divina és una
llei col·lectiva, s’aplica a tothom en el mateix moment i de la
mateixa manera. Quan fas el bé a algú, aquest bé s’aplica a tot
el món; les lleis del món Diví sempre actuen encara que la gent
no en sigui conscient. És cert, de totes maneres, que tothom
traurà profit d’aquest bé.
Així, us dic: fer el bé és un acte sagrat, perquè d’aquesta manera
provoqueu que Déu es manifesti a través vostre amb la Seva
Bondat, amb el Seu Amor, amb la Seva Saviesa.
No hi ha cap acte més sublim que fer el bé. Una acció bondadosa, per molt microscòpica que sigui, és un acte noble venerat
pel cel, ja que Déu mateix es troba en el bé.
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La natura pren cura de cada petit bé. Quan un home fa un bon
acte en el món, quan realitza una acció intel·ligent, hi ha una
gran alegria en el món invisible.
Quan el Crist aconsella que els homes guardin els seus tresors
al cel, es refereix al bé. El tresor, és el bé que l’home ha fet a la
terra.

El bé és el primer enllaç de la vida. El bé és el primer enllaç
entre la gent. És l’únic enllaç material que uneix a la gent veritablement. I a més a més, el bé és el primer enllaç real entre les
ànimes de tots els homes, a la terra o al cel.
Sense la bondat no es pot adquirir cap coneixement. El coneixement comença per comprendre el bé.

Fer el bé és convidar a Déu a actuar a través nostre. I quan Déu
actua, no ho fa per una sola persona, sinó per tothom. Per això,
quan es realitza el bé, tots els éssers celestials hi participen.

Una bona acció mai s’oblida. Queda escrita en el llibre Diví
perquè és un acte d’amor, i serà recordada com a tal en el món
Diví per sempre més.

D’aquesta manera, tot acte en el que no participa el cel és
humà, i tot acte en el que participa el cel és diví.

Tot ésser que fa el bé esdevé un ideal pels altres. No pensis
que quan fas el bé et prives d’alguna cosa. Al contrari, el bé
t’elevarà.

El bé s’ha de fer en el moment adequat. Fer el bé no pren massa temps, però cal que la teva ment, el teu cor, la teva voluntat,
la teva ànima i el teu esperit estiguin completament concentrats durant els instants on faràs el bé.
No hi ha d’haver demora en fer el bé. Quan vols fer el bé, l’has
de fer a l’instant, no el deixis per més tard. Quan s’ajorna la
realització del bé, es perd l’oportunitat de fer-lo.
No penseu, tanmateix, que només heu de fer el bé quan us trobeu en bona disposició. El bé pot fer-se encara que estigueu en
la pitjor de les disposicions. La indisposició és quelcom que es
refereix a la carn. No concerneix a l’esperit humà.
La gent pensa que el bé és una cosa morta, inanimada. Això
no és pas veritat. A l’interior de la idea sagrada que t’ha estimulat a fer el bé, actua un esperit elevat i secret que il·luminarà
aquest acte i revelarà que la vida de l’home que serveix a Déu
és sempre plena.
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Així doncs, no us encongiu ni cediu davant les dificultats quan
hagueu de fer el bé. Sigueu valents, sigueu decidits, feu el bé i
deixeu que el bé aporti la vida, la llum i la llibertat als vostres
germans i germanes.
Tots vosaltres podeu fer el bé, perquè el bé viu en els vostres
cors.
Cada bona acció que feu és un enllaç que a poc a poc va incrementant la seva força. Contínuament hem d’establir els enllaços del bé, no només una vegada.
I no oblideu pas que heu de restar anònims quan feu el bé, de
la mateixa manera que la gent s’esforça a restar anònima quan
fa el mal.
No us afanyeu a ser bons. El bé és una condició indispensable
pel perfeccionament humà, però l’home no esdevé bo en un
sol dia. No obstant, si l’home anhela la perfecció, el bé vindrà a
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ajudar-lo.
Per ser perfectes, heu de ser forts en el bé.
L’única cosa que distingeix un home és el bé que viu en ell.
El bé és el camí per trobar l’Amor Diví.

11
LA LLIBERTAT

La Veritat dóna la Llibertat a l’ànima humana.
L’ànima humana anhela i aspira a ser lliure. Aquest és un impuls interior sublim, no de l’home ordinari, sinó de l’home en
el qual ha despertat la consciència Divina.
Heu sentit a dir:”Coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures”.
La Veritat és la Llum del món Diví.
La Llibertat és la seva immensitat il·limitada i infinita.
Així, quan parlem de la llibertat Divina, que prové de la Veritat, parlem d’un estat sense límits, o de l’aspiració de l’ànima
humana a viure en l’infinit.
La Llibertat, en el sentit més complet de la paraula, pertany al
món Diví.
Només Déu és absolutament lliure.
I l’ànima humana que viu en la Veritat, coneix a Déu com la
Llibertat sense límits.
90

91

Quan l’home arriba a sentir aquesta llibertat, totes les càrregues i limitacions que l’oprimien desapareixen; sent la pau, la
llibertat i l’expansió de tot el seu ésser. No hi ha límits per a la
seva consciència, d’un cop d’ull penetra totes les coses. El glaç
que es troba a sota seu i que l’envolta comença a desfer-se. El
sol resplendeix amb força i totes les nobles llavors plantades
profundament en la seva ànima, que han esperat durant milers
d’anys per germinar, comencen a créixer i a desenvolupar-se.

mera. I ha format molts altres enllaços que l’han limitat i conduït a l’engany i a l’error.

Cal la Llibertat per poder assolir l’alt ideal al qual l’home aspira.

L’únic ésser lliure és Déu. I l’únic ésser que pot alliberar totalment un home és Déu. Déu desitja que tots els éssers siguin
lliures, tal com ell és lliure. I han de ser lliures perquè són parts
de l’organisme diví.

Avui en dia els homes no són lliures. Aspiren a la llibertat, però
la cerquen de manera externa. La Llibertat no pot venir des de
fora. No es pot imposar mitjançant lleis. Qualsevol llibertat,
ja sigui política, civil o religiosa, imposada exteriorment per la
força, és només una ombra de la llibertat.
La llibertat ideal, la llibertat que prové de la Veritat, no es basa
en la força ni en la violència. No depèn del coneixement humà
ni de la legalitat de l’ordre humà. No es defensa amb la llei exterior ni el poder. De fet, una llibertat que s’ha de defensar amb
les armes a la mà, és la llibertat?
En els nostres dies, els homes són esclaus i, per tal de ser alliberats, han de tornar a néixer. El nou naixement és l’alliberació
de les cadenes que ara ens oprimeixen. Això implica desfer-se
de l’esclavatge del destí i la necessitat; implica el restabliment
de l’enllaç primordial de l’home amb Déu, que existeix des de
l’aparició de l’home en el món. És així com es recupera la llibertat.
En el principi, tot els éssers van ser creats lliures. I si la llibertat
ha desaparegut del món, és a causa de l’home mateix. Per la
seva decisió, l’home va tallar l’enllaç original amb la Causa Pri92

La Font Divina allibera l’home constantment de les limitacions de l’antiga manera de viure, però poc després reprèn el
mateix antic camí. D’aquesta manera, si l’home vol ser lliure,
tan sols ha de tenir un enllaç - amb Déu - i amb tots els altres
éssers ha de tenir relacions.

Per tant, només quan el Déu Viu de la Veritat vingui a habitar a l’interior de l’home, només quan l’Esperit Diví i la seva
Força comencin a actuar dins seu, només aleshores l’home serà
veritablement lliure, només aleshores coneixerà a Déu i serà
conegut per Ell. Només així l’home servirà a Déu lliurement
en Veritat i Esperit.
La Llibertat exigeix que l’home estigui disponible a cada instant per realitzar el que Déu li demana. I només l’home lliure
pot fer-ho, perquè no té cap altra cadena que el limiti. La llibertat consisteix precisament en això.
Avui la gent discuteix si l’home té lliure albir o no. Només
l’home que viu en el món real i immutable en el qual viu Déu,
només l’home que comprèn les Seves lleis i el serveix en Esperit i Veritat, és lliure i té lliure albir.
De fet, la llibertat es troba en la voluntat de l’home. I la llibertat
sempre implica una voluntat raonable i no la pròpia voluntat.
Només l’home raonable, que sap pensar, pot ser lliure. La Natura Viva només dóna la llibertat als éssers raonables. La na93

tura restringeix els ignorants, que no tenen altra voluntat que
la voluntat pròpia.
Hi ha milers i milions d’éssers en el regne de la Natura Viva
que estan empresonats i esperen el seu alliberament. Per què?
Perquè estan dominats pel desig arbitrari de la voluntat pròpia
que els fa moure’s indiscriminadament en qualsevol direcció.
La llibertat implica el moviment en una sola direcció: la Veritat.
No hem d’oblidar que la Veritat és la direcció en la qual es
mouen totes les coses de la Creació. Així, l’home pot ser lliure
sempre i quan es dirigeixi cap a la Veritat. Totes les nostres
limitacions i obstacles provenen de la falta de contacte amb la
Veritat.
La nostra llibertat dependrà de fins a quin punt hem arribat
a tocar la Veritat. No hi ha pas altra mesura. Podem explicar
les nostres limitacions d’una manera o una altra, aquestes són
les nostres opinions i punts de vista. Però la realitat és que les
nostres limitacions, obstacles i contradiccions indiquen que no
estem en contacte amb la Veritat.
En la Veritat, tal com ho demostra l’experiència de l’home
lliure, es resolen totes les contradiccions. Si apareixen algunes
contradiccions, per petites que siguin, vol dir que hem sortit de
l’esfera de la Veritat.

si mateix. Aquesta és la llei.
Si l’home viu en la llibertat interior pot limitar-se voluntàriament a si mateix. Quan? Només quan fa el bé, perquè és en el
camí de la llibertat on es posen a prova la noblesa de l’ànima i
la caritat del cor humà.
Quan l’home fa el bé, primerament es limita a si mateix. I es
limita perquè dóna contínuament. Però quan ha realitzat el bé,
reprèn la seva llibertat.
D’aquesta manera, tot el que comença restringint l’home i el
priva de la seva llibertat, però que al final la retorna, és el bé. I
tot el que al començament dóna la llibertat a l’home i després
la retira, és el mal. Aquí rau la profunda connexió entre el bé i
la llibertat, entre el mal i l’esclavatge.
Si voleu tenir un criteri precís, recordeu això:
Tota cosa que fa perdre la llibertat a l’home és el mal.
Tota cosa que fa guanyar la llibertat a l’home és el bé.
Instal·leu la Veritat en la vostra ànima i trobareu la Llibertat
que busqueu.

No oblideu pas que la llibertat no vindrà de l’exterior. Tota llibertat imposada des de fora és només una ombra de la veritable
llibertat.
No correu darrere les ombres! La veritable llibertat és la llibertat de l’Esperit. Ve de dins. Quan l’home disposa de la llibertat
interior, s’avalua a si mateix, es determina, es coneix, i es jutja a
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12
LA LLUM

La Llum és l’acte creador de la Natura Divina. Distingeix entre
el creat i l’increat, entre el que és temporal i el que és etern,
entre les coses efímeres i les reals.
La Llum és el primer acte del despertar de la Natura Viva. I
per “despertar” entenem la transformació que es produeix en la
Natura quan passa del seu estat il·limitat al seu estat limitat, de
la supraconsciència a la subconsciència.
Si pregunteu als físics actuals el seu parer sobre la llum, la definiran com una successió de vibracions en les quals hi ha inclosos set colors, del vermell al violeta. Aquests són els límits,
inferior i superior, entre els que es manifesta la llum en el món
físic. O més exactament, són els límits entre els quals els humans perceben la llum.
Però són les vibracions l’essència de la llum? És cert que són
una de les manifestacions de la llum, però la llum en si no són
vibracions.
La qüestió de la llum és un tema pels homes avançats i instruïts, que estan constituïts de manera diferent que els homes
actuals. Encara caldrà que passi força temps abans que els cossos humans estiguin prou desenvolupats per poder captar el
fenomen viu de la natura en la seva forma real.
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Si pregunteu a aquests homes avançats quin és l’origen de la
llum que percep l’home comú, us explicaran que un altre tipus
de vibracions lluminoses s’aproximen a la terra des de l’espai
còsmic i que quan la toquen, es transformen i produeixen la
llum ordinària. Així, darrere la llum ordinària, que només és
un reflex, hi ha altres energies d’un ordre més elevat, i darrere
d’aquestes energies hi ha la saviesa suprema.
Per aquells que són capaços de veure, a la Natura Viva tot és
llum. Tot el que hi ha a la terra, els minerals, les plantes, com
també els cossos humans, no són res més que llum, transformada en infinites manifestacions.
Pels qui hi veuen, la llum no és pas morta, privada de vida; no
consisteix només en vibracions tal com s’afirma avui en dia.
La Llum ve de la Vida.
Quan l’Amor es manifesta, neix la Vida. I quan la Vida es manifesta, apareix la Llum.
Així, el Gran Principi de la Vida és l’elaborador de la Llum. I
la Llum mateixa elabora totes les formes vives de la Natura. És
el factor més poderós en el treball creatiu de la Natura.
Per això està escrit: Déu és Llum. Déu en la Seva essència no
és llum, però produeix la llum i es manifesta en ella. El Seu
Esperit emana la Llum Plena.
L’ànima comprèn a Déu com la Llum Infinita sense ombres.
Comprèn la Seva Unitat en la llum manifestada.
La Llum té molts graus de manifestació en funció del món on
apareix. La llum que percebem en el món físic difereix de la
llum que brilla en el món espiritual, tal com difereix de la llum
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que il·lumina el món Diví.
L’home ha de tenir visió espiritual per tal de percebre i comprendre la llum espiritual. Aleshores, un món magnífic li serà
revelat, un món on regna la Llum. Aquesta Llum està viva i
plena de saviesa; i tots els grans místics que han encès aquesta
Llum al seu interior poden observar un món infinit, il·luminat amb els colors més suaus, delicats i preciosos, que omplen
les seves ànimes amb els corrents de la vida. Heus aquí, perquè aquesta Llum és molt més real que el nostre món per tots
aquells que poden veure espiritualment. La llum que percebem
en el món físic és tan sols el reflex d’aquesta claror.
La Llum Viva és la gran força creativa de la natura que elabora
la forma dels pensaments de l’home, dels seus desitjos i emocions. Ella encercla l’intel·lecte de l’home, el seu mental. Ningú
pot pensar o sentir sense ella. La Llum esclareix les coses, activa el pensament de l’intel·lecte perquè raoni lògicament. Quan
tenim una intuïció espontània percebem aquesta Llum.
Així, no hi pot haver cap activitat mental, cap procés orgànic
sense la presència de la Llum. El nivell de desenvolupament
de cada ésser depèn de la qualitat i la quantitat de Llum que
posseeix.
Aquesta mesura també s’aplica a l’home. Un home es diferencia d’un altre en funció del nivell de la seva llum. El caràcter
de l’home, la seva intel·ligència i la seva elevació espiritual es
poden determinar segons la qualitat i la quantitat de llum que
percep i emana.
D’aquesta manera, es reconeix l’home per la Llum de la seva
vida. Quan l’home entra en el món intel·ligent i raonable, es
coneix per la seva Llum d’on ve i quina vida porta.
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Si un home ha acomplert la voluntat de Déu, quan entri en el
món raonable serà envoltat d’una llum tal, d’una joia tal, d’una
benedicció tal, que es sentirà com si posseís el món sencer. Allà
on miri, només veurà llum, una Llum Infinita i cap altre objecte. A l’interior d’aquesta llum no hi ha ombres. És una resplendor incessant i sempiterna.
Les manifestacions de la vida intel·ligent sempre es distingeixen per la presència de la Llum. I el grau d’intel·ligència
es determina pel grau de la Llum. Com més radiant, intensa,
suau i delicada sigui la Llum que emana d’un ésser, més poderosament il·luminarà i donarà sentit a la vida, i més alta serà la
intel·ligència que aporta.
Des d’aquest punt de vista, la Llum que existeix a l’espai ens
ensenya que una saviesa suprema batega en la natura. Tots els
estels i planetes que veiem brillar a l’espai són entitats vives i
racionals que ens envien la seva Llum.
De la mateixa manera, la llum del sol també és el resultat d’un
gran nombre d’éssers raonables que ens envien la seva intel·ligència en la forma de llum.
En la seva essència, l’home també és Llum. Tots els homes
bons brillen, i els dolents, que han perdut el sentit de la vida,
són foscos. Una llum intermitent, evanescent emana d’ells.
Tots els bons éssers tenen un “estel”. No és només una manera
de parlar, sinó una realitat. Tota la vida actual de l’home i les
seves vides futures depenen de la Llum del seu “estel”. Aquest
estel és el tresor de la seva vida.
Quan el Crist va venir a la terra, el Seu estel va venir amb Ell.
Però només va ser percebut pels tres homes savis de l’Orient.
Quan el Crist torni a venir a la terra, el Seu estel serà deu ve100

gades més brillant que quan va venir ara fa dos mil anys. Però
només el veuran aquells que estan preparats per acceptar la
Llum Divina.
El Crist vindrà com una llum interior en les ments i els cors
dels homes. Aquesta Llum atraurà els homes els uns als altres
i els unirà interiorment. Aquests seran els homes de Llum, els
homes amb “estel”.
En un altre temps els homes amb “estel” van ser els apòstols.
Quan el Crist va ressuscitar d’entre els morts, van aparèixer
molts “estels”. Eren les “Llengües de Foc” a les quals es refereix
l’Evangeli de manera velada. Aquests “estels” emetien una llum
tan enorme que es va produir una unió entre els mons visibles
i els invisibles, entre els apòstols i els Éssers lluminosos i intel·ligents, els habitants del cel.
En veritat, quan la Llum envolta una ànima, fa que ja no dubti
ni vacil·li més. Aquest és un dels instants més sublims en la
vida de l’home. Un sentiment tendre i noble neix en ell i continua irradiant de manera constant i serena. Aquest sentiment és
dolç i delicat, però també molt intens; posseeix un poder intern
tan fort que l’home esdevé inconquerible.
Així, si voleu comprendre la Llum, camineu pel camí de la
Llum. La llum entra només en els palaus reials? Ella entra en
llocs nets i bruts. Les mans de la Llum Viva estan brutes. I si la
Llum, que és tan elevada, descendeix i s’embruta les mans amb
els pecats dels homes, quant més haurien de fer això els homes
de la terra!
La Llum no s’atura davant de res, penetra en els llocs més amagats per il·luminar-los i vivificar-los. Això implica una gran
humilitat. L’home hauria d’aprendre la humilitat de la Llum.
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Si no teniu la humilitat de la Llum, res de bo sortirà de vosaltres.
Sigueu com la Llum! La Llum va a tot arreu, passa per tot
arreu, però no es queda enlloc. Ni una sola partícula de llum es
queda allà on ha entrat. La Llum es mou constantment encerclant la terra.
Què sublim és el cor de la Llum!
Seguiu el camí de la Llum! El camí de la Llum és un camí pur,
que no aixeca polseguera.
I no oblideu una última cosa: si en el camí per on avanceu, el
vostre “estel” s’eleva constantment, esteu en el camí de la Llum.
Si en el camí per on avanceu, el vostre “estel” es pon constantment, esteu en el camí de la foscor.
Quan perdeu el sentit de la vida, busqueu allò que resplendeix.
I el que resplendeix eternament i mai s’apaga, és la Saviesa!
Sigueu amics d’allò que brilla, la Saviesa! Us donarà el coneixement. El coneixement us vestirà amb els vestits més preciosos:
la Llum. Perquè la Llum és el vestit de la Saviesa.
Si voleu ser lliures, sigueu com la Llum.
La Llum és inabastable.
Si voleu ser forts, penseu en la Llum.
La Llum és forta i plena de vida.
Estimeu la Llum i sigueu lliures!

13
EL COR DE
L’ENSENYAMENT DIVÍ

Em pregunteu: “Quina és l’essència de l’ensenyament?”
Us ho he dit i us ho torno a dir: “El cor de l’ensenyament Diví
és l’Amor, la Saviesa i la Veritat”.
Sé que em preguntareu: “I aquestes tres coses, què són?”
Escolteu-me, vosaltres que ja heu comès l’error irreparable, vosaltres que heu trencat la closca de la vida per tal de tastar el
seu nucli; la llavor que tots mengeu sense arribar a consumir-la.
Continueu en el vostre error, mengeu la llavor, però no ensopegueu amb la closca.
I us dic: Mengeu el nucli, tasteu la Veritat, però que les closques no us facin vacil·lar, no demaneu “proves”.
Ara, escolteu la resposta a la vostra pregunta!
Sense l’Amor cap vida pot existir.
Sense la Saviesa cap moviment pot existir.
Sense la Veritat cap límit pot existir.
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L’Amor és el començament de la vida.
La Veritat és el final de la vida.
L’Amor i la Veritat són els dos límits de la Realitat Divina.
Allò que es mou entre els dos límits i dóna forma a les coses,
és la Saviesa.
La Saviesa no pot actuar sense un principi i un final. Entre
aquests dos extrems ella treballa, en l’espai format entre el començament i la fi, que omple tota l’eternitat sense arribar mai
a omplir-la del tot.
En aquest espai, la Saviesa es mou i revela la veritable naturalesa de l’Amor i la Veritat.
La Saviesa diu: Jo, que em moc entre el principi i la fi, us dic:

La Veritat és el fruit de la totalitat de la Vida. Ella conté la
revelació de Déu mateix. Ella inclou la manifestació de tots
els éssers avançats i perfeccionats. En la Veritat habiten totes
les “eternitats”, que són formades a partir de milers i milions
d’eternitats. Perquè hi ha eternitats que tenen un límit, i eternitats que són il·limitades.
Així doncs, recordeu: si amb el vostre Amor, no podeu anar
des del començament fins al final, i entrar en la Veritat; i si,
amb la vostra Veritat, no podeu anar enrere des del final fins al
començament, no arribareu mai a comprendre la vida.
Heu d’unir el principi i el final. Si no podeu fer-ho, no arribareu a realitzar ni comprendre res.
I què pot unir el principi i el final?
Només la Saviesa.

L’Amor és el començament de tota la creació.
La Veritat és l’últim límit de la creació, l’objectiu més elevat.
I més enllà de la Veritat? Més enllà de la Veritat no hi ha res.
No és possible anar més enllà de la Veritat. Cada cosa creada,
després de moure’s i progressar, s’aturarà finalment a la Veritat.
Podrà moure’s durant milions i bilions d’anys, però quan arribi
a la Veritat, s’aturarà. Llavors es trobarà davant de dues possibilitats: adherir-se a les lleis de la Veritat i viure d’acord amb
elles o bé ser reduïda a pols i cendres.
Demaneu: “Digui’ns la Veritat!”
La Veritat no es pot dir, s’ha de viure.
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14
LA NATURA VIVA

La Natura Viva sencera és la manifestació de forces intel·ligents, d’éssers intel·ligents de diversos nivells que viuen en
completa harmonia, comunió i unitat.
Tots ells tenen un anhel sublim, que nosaltres anomenem Déu,
és a dir, la Intel·ligència Suprema, el Sense Límits, el que no té
començament i en qui tot viu, es mou, i es desenvolupa.
Evidentment, quan parlem de la “Natura Viva”, no ens referim
al que la ciència natural contemporània designa amb aquest
nom. Per nosaltres, la Natura és una realitat superior no només
per la seva organització, sinó també per la seva intel·ligència i
la Saviesa Suprema que manifesta.
La Natura Viva és el conjunt d’éssers pensants que representen
els “àtoms” de la creació sublim i immensa. Tot l’espai en el
qual vivim i ens movem està ple d’éssers de categories i cultures
diferents.
Així, quan parlem de l’univers, entenem la suma total dels éssers intel·ligents que es relacionen entre ells amb una harmonia
absoluta. Són precisament aquests éssers vius els que donen un
gran valor a tot el cosmos.
Per tant, des del punt de vista d’aquells que tenen la conscièn106
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cia còsmica, el cosmos sencer i la natura formen un sol ésser viu
on tot està perfectament unit a l’interior. Aquest cosmos pot
ser “limitat” o “il·limitat”, gran o petit: un atribut magnífic de
l’Etern és prendre la forma que desitgi.
Davant la mirada espiritual dels grans Iniciats de tots els temps
i totes les èpoques, l’univers sencer, anomenat en temps antics el “macrocosmos”, apareix en la forma d’un home, el Gran
Home Celestial. Contemplant la imatge de l’Home Còsmic,
van descobrir les correspondències que hi ha entre Ell i el petit
home, el “microcosmos”.
Per això us dic que l’home en el qual totes les cèl·lules del cos
estan despertes i conscients, pot comunicar-se amb tota la Natura Viva. Quan mireu el cel veieu les estrelles com a punts
llunyans i brillants. Però cada estrella de la Via Làctia o de
qualsevol altra galàxia té els seus centres receptius en el cervell
humà. L’home pot rebre instantàniament els impulsos que li
arriben de diverses estrelles. A això em refereixo quan us dic
que l’home pot comunicar-se amb el cosmos sencer.
Si pels homes de la terra les estrelles només són punts brillants,
per un àngel són mons immensos habitats per milions d’éssers.
Aquests éssers tenen una cultura molt superior a la nostra.
D’aquesta manera, anomenem Natura Viva i intel·ligent a allò
que és revelat i manifestat. I allò que encara no s’ha revelat
l’anomenem l’Ànima Ideal de la creació. L’Ideal, l’Etern, el
Sagrat, el No-revelat, és Déu, el començament de la vida. Es
troba enllaçat amb el que és manifestat. Aquesta és la raó per la
qual alguns diuen que la Natura és el cos de Déu. Això només
és una manera de parlar, però alguns estan tan captivats per
aquesta metàfora que mantenen que la Natura i Déu són la
mateixa cosa. Però si la Natura i Déu són el mateix, aleshores
Déu seria un ésser limitat.
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Sabem amb certesa que la Natura és “el manifestat” i Déu el
“no-manifestat”, l’infinit que es revela eternament a si mateix i
resta sempre “no-manifestat”.
La gent ordinària, que tan sols veu una part limitada del món,
pensa que la Natura és quelcom mecànic, arbitrari i sense intel·ligència, on regna l’atzar. Evidentment, es projecten a ells
mateixos sobre la Natura.
De fet, no hi ha res accidental, res arbitrari en la Natura. Al
seu interior tot està construït i organitzat segons les lleis immutables de les matemàtiques Divines. Així, tot allò que fa la
Natura està estrictament i intel·ligentment determinat.
La Saviesa de la Natura Viva es pot remarcar per tot arreu. Si
examinem qualsevol organisme, estudiant profundament i discernint les seves funcions i la seva estructura, meravellant-nos
davant l’organització i l’eficiència de les seves funcions, quedarem convençuts de la saviesa suprema de la Natura que dirigeix
admirablement totes les coses.
Cal que l’home desenvolupi una intel·ligència clara i una ment
perspicaç, així com unes capacitats perceptives elevades i el do
de l’observació neta i penetrant, per tal de comprendre tota la
subtilesa de la intel·ligència revelada per la Natura.
La Natura Viva posseeix el seu propi llenguatge, i si l’home vol
comprendre-la correctament, ha de fer esforços per aprendre
la seva llengua. La Natura sempre utilitza imatges, ella sempre
parla amb pictogrames i símbols. El seu llenguatge no és pas
com el de la gent contemporània, el de les concepcions àrides i
les formes lògiques pobres de l’intel·lecte analític. El llenguatge de la Natura és viu, pintoresc i simbòlic, és una llengua de
diversitat magnífica i meravellosa.
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La Natura no tolera la uniformitat ni la repetició. Ella estima
la diversitat que es mou en una progressió ascendent. Per això,
quan alguns volen reduir tota la vida a una uniformitat mecànica, provoquen el mal. Mentre que quan es crea d’acord amb
les lleis de la diversitat i l’harmonia, tal com ho fa la Natura,
es fa el bé.
La Natura Viva estima la diversitat i l’abundància, però no tolera cap superfluïtat. Si les seves energies no s’utilitzen adequadament amb saviesa, si s’aturen els seus processos de progressió
i transformació continus i es limiten dins del cercle tancat de la
uniformitat, la Natura reacciona immediatament.
La Natura no es queda mai quieta. Hi ha en ella un moviment
etern, una creació eterna dirigida per lleis intel·ligents. Observem un ritme i una periodicitat en aquestes lleis, que estan
arrelades profundament a la mateixa essència de la Creació, en
la seva manera de manifestar-se.
Sobre aquest ritme còsmic reposen els dos grans processos de
la Natura Viva, la involució, on hi ha un moviment del centre
cap a la perifèria, i l’evolució, on el moviment de la vida es realitza de la perifèria cap al centre.
Aquests dos processos creen les condicions perquè la vida universal pugui manifestar-se. Hi ha dos grans corrents que circulen: un ho fa des de l’infinit, i gradualment va disminuint i
descendeix fins a l’infinitament petit, fins a la cèl·lula; l’altre
corrent creix constantment anant des de l’infinitament petit, la
cèl·lula, fins a l’incommensurable, el sense límits.
I és quan aquests dos corrents còsmics s’uneixen en l’home, que
les grans virtuts i capacitats neixen en la seva ànima.
La Natura Viva ho envolta tot amb la seva aura. La seva aura és
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brillant, pura, plena d’intel·ligència i de dolça bondat.
La Natura Viva ho ha implantat tot en l’home i l’ajuda a cada
minut de la seva vida a fer créixer les llavors plantades en la
seva ànima. Com una mare plena de tendresa, ella manté a
cada instant la seva consciència desperta, i amb tota mena de
mètodes i mitjans, dirigeix la seva atenció cap a tot allò que
passa al seu voltant.
Els homes contemporanis cometen un greu error quan pensen que poden conquerir la Natura. Si realment arribessin a
aconseguir-ho, tota la terra seria destruïda i no quedaria cap
cosa viva. La Natura Viva, de totes maneres, mai es sotmetrà
a aquesta dominació. L’única cosa que ella permet és treballar
amb les seves energies. Però només l’home savi, que es conforma a les lleis de la Natura, pot impunement posar les seves
forces en obra. Tots els que no actuen d’acord amb les seves
lleis són destruïts.
L’experiència demostra que tots aquells que han imaginat poder dominar la Natura han acabat enterrats sota la pols de les
seves fallides fantasies. Molts homes pensen que han de lluitar
contra la Natura per subjugar-la. No obstant, s’ha constatat
que quan estan a punt d’acabar la lluita i tastar els fruits dels
seus esforços, sempre han quedat terriblement decebuts en les
seves esperances. Al darrer minut, la Natura els priva dels fruits
dels seus esforços i els fa recomençar de nou la feina, treballant
per corregir els errors i reparar les faltes.
L’home no ha de lluitar contra la natura, perquè sempre serà
derrotat. I sabeu quina és la seva derrota? La mort! L’home
mor perquè constantment lluita contra la Natura viva i intel·ligent, la qual intenta conquerir en va. Recordeu que la Natura
no perdona fàcilment. Podeu penedir-vos dels errors una desena de vegades sense que ella us els perdoni. La Natura perdona
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a l’home quan comença a adherir-se a les seves lleis, no d’una
manera mecànica i externa, sinó conscientment.
Tots els que intenten governar la Natura, tots els que lluiten
contra la Natura, que se li resisteixen, estan, des d’un punt de
vista més profund, “fora” d’ella. Això és una al·legoria. La Natura els ha tancat la porta; per aquesta gent ella és un món tancat
i desconegut. I sabeu quines meravelles hi ha en aquest món,
quins éssers hi habiten?

La vida de tots els éssers sublims i d’elevada intel·ligència de la
Natura Viva us serà transmesa a una velocitat més ràpida que
la de la llum, i us alegrareu amb una joia indescriptible, sentint-vos un ciutadà del gran regne de la Natura.

Tots els que gategen avui damunt la terra poden anomenar-se
els alumnes endarrerits de la Natura, presoners. És en aquest
sentit que podem dir que es troben “fora” d’ella. La Natura té
els seus propis reformatoris per aquests homes, i sovint arriba
amb la seva vara correctora!
Però per als homes raonables i savis, la Natura Viva és un món
ordenat de manera admirable; un món d’harmonia, música i
bellesa.
Un bon dia, quan les orelles dels homes estiguin obertes, sentiran per tot el món la música sublim de la Natura. Hi ha una
música especial en la Natura Viva. Però no sempre canta. A
vegades resta en silenci. En un moment així, un silenci inexplicable regna en la Natura. Hi ha un gran significat en aquest silenci imposant: en les profunditats del seu ventre, germina una
idea grandiosa, i fins que aquesta idea prengui forma i neixi, la
Natura guarda silenci. Quan la idea neix, la Natura entona una
nova cançó.
I si viviu una vida conscient, si la vostra ànima està desperta i
amorosament disposada a servir a tots els éssers vius, escoltareu
la música divina de la Natura que us recorrerà per tot el cos
com un impuls ple de vida. A través d’aquesta música us seran
transmesos els pensaments de tots els éssers vius i intel·ligents.
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15
LA GRAN
FRATERNITAT UNIVERSAL

Existeix a la terra una lògia d’homes instruïts que es troben
una vegada a l’any per discutir diverses qüestions científiques.
Aquests iniciats coneixen la terra, el seu passat i el seu futur,
molt millor que els científics contemporanis, que representen
a la ciència oficial. Però pel que fa als esdeveniments futurs de
la terra, fins i tot els homes d’aquesta lògia no en saben res de
positiu, i fan nombrosos càlculs i suposicions.
A més d’aquesta lògia d’iniciats a la terra, hi ha al sol una altra
lògia de grans Iniciats que coneixen perfectament no només el
passat i el present del nostre planeta, sinó també el seu futur.
Aquestes dues lògies tan sols són òrgans del gran organisme
universal d’éssers altament avançats i perfeccionats, que formen la Gran Fraternitat Universal.
Aquests éssers perfeccionats són incomparablement més
avançats que els homes de geni més celebrats a la terra, perquè
van emergir molt abans de la Font Primordial. Tots ells han
seguit un camí particular de desenvolupament, sota la guia de
l’Esperit Diví, fins a arribar al grau d’evolució i perfecció que
han assolit en el present.
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Quan parlem de la Gran Fraternitat Universal, ens referim a la
jerarquia d’Éssers intel·ligents que han completat la seva evolució fa milions i bilions d’anys i que ara dirigeixen el cosmos
sencer. El dirigeixen perquè ells mateixos han participat en la
seva creació sota la guia directa de l’Esperit Diví.
Quan considerem la saviesa amb què tot l’univers ha estat
construït, amb les seves galàxies, i amb tots els seus innumerables sols i planetes, o si observem només la perfecció tècnica i
la mecànica sofisticada amb la qual s’ha construït la terra, quedem corpresos davant la força de pensament i la intel·ligència,
davant la força de l’esperit i la voluntat d’aquests genis creatius
que van treballar per dur a terme el Pla Diví de la creació de
l’univers.
Segons el seu grau de coneixement i desenvolupament, i
d’acord amb la funció que realitzen, aquests éssers es troben
en un esglaó o un altre de l’escala jeràrquica. Es coneixen amb
els següents noms: Serafins, germans de l’amor. Querubins,
germans de l’harmonia. Trons, germans de la voluntat. Dominacions, germans de la saviesa i l’alegria. Potestats, germans
del moviment i el creixement. Virtuts, germans de les arts i les
formes exteriors. Principats, germans del temps, de l’espai i la
mesura. Arcàngels, germans del foc i la calor. Àngels, missatgers de la vida i la vegetació.
El conjunt de tots ells representa el Gran Home Còsmic.
L’activitat de tots aquests Éssers es distribueix d’una manera
tan harmònica que cadascun sap exactament quan, com i què
fer. Dirigeixen les funcions del gran organisme universal que
inclou en ell a tots els sistemes solars.
Segons la nostra comprensió hi ha tres categories de sistemes
solars. Els primers, els òrgans de l’immens univers estrellat, for116

men el món físic i material, fet de la matèria més densa, tot i
que té diversos graus de densitat. Els segons estan elaborats
d’una matèria més fina, la substància del món espiritual, i formen part del món angèlic. La tercera categoria de sistemes
solars formen, en la seva totalitat, el món diví, i està fet de la
substància més pura i subtil.
El Cel, del qual parlen les Santes Escriptures, no és pas el
mantell blau que s’estén sobre els nostres caps, darrere el qual
desapareix l’espai universal i en el qual, durant la nit, els estels
resplendeixen.
El Cel està organitzat per Éssers superiors, per grans Ànimes;
aquest és el motiu de la seva gran i desbordant manifestació.
Els àngels que habiten al Cel són grans Ànimes que constantment envien la seva llum a tota la creació. L’energia del seu
pensament poderós es distribueix pel cosmos sencer i la seva
força col·lectiva fa moure totes les coses del món.
No us penseu pas que els àngels són éssers immaterials, com
ara certs espectres o fantasmes. Són éssers que tenen un cos altament organitzat, format d’una substància radiant i pura. Un
àngel domina el seu cos de tal manera que pot tornar-se visible
i invisible. Pot viatjar lliurement per l’espai immesurable a una
velocitat superior a la de la llum; pot moure’s a través dels sistemes solars i per tots els universos estrellats.
Els àngels també passen per diferents graus evolutius, però, en
general, els podem dividir en dos grans Regnes. Els àngels del
regne superior rarament baixen a la terra, però els del regne
inferior baixen més sovint per participar en l’elevació espiritual
de la humanitat. Aquests grans germans de la humanitat provenen de la raça humana, tots ells són cèl·lules immortals del
Gran Home Còsmic; van acomplir el seu pla de desenvolupament bilions d’anys abans que l’home terrestre, sota unes con117

dicions més favorables que van utilitzar amb saviesa.
I si la vida de la humanitat avança segons un pla, si les cultures floreixen sobre la terra amb les seves ciències, religions i
arts, si els homes tenen una aspiració eterna cap al progrés i
la perfecció, és gràcies a aquests Éssers Intel·ligents, que estan estretament connectats amb la humanitat, constantment
treballant i prenent cura d’ella. L’amor, la joia i la vida flueixen
dels cors dels àngels. I gràcies a la seva inspiració, els homes
senten l’impuls de viure i créixer. Els àngels desitgen que la
humanitat assoleixi la Llum que ells tenen, la Llibertat que ells
frueixen; desitgen que l’home aprengui a viure d’acord amb les
lleis sublims en les quals ells mateixos viuen. Ells apliquen en
el món les lleis més sàvies. Viuen la vida més pura i elevada,
una vida altruista i absolutament desinteressada.
En la seva gran abnegació, aquests servidors amorosos de Déu
prenen la forma humana per baixar a la terra i ajudar a la humanitat. Contínuament envien els seus ambaixadors a la terra
amb la forma que correspongui. Tots els homes de geni, tots els
grans homes, els sants, els deixebles, tots els homes de ciència,
els escriptors, els homes d’estat que contribueixen al desenvolupament de la humanitat en una direcció o una altra, són tots
ells servidors de la Gran Fraternitat Universal. Ella escull les
ànimes més avançades de la humanitat i les prepara per a la
tasca espiritual que hauran d’acomplir entre els seus germans.
Hi ha dins de la humanitat contemporània, ànimes que posseeixen forces espirituals més subtils i una constitució més refinada. Es distingeixen per la plasticitat i l’elevada organització
dels seus cossos, ja que viuen una vida absolutament pura i
santa. El seu extraordinari desenvolupament fa que siguin els
més adequats per servir espiritualment a la humanitat. Els més
avançats d’entre ells ja han completat la seva evolució terrestre i
posseeixen un immens coneixement. Tenen un saber extens de
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la ciència positiva, absoluta i Divina, que ha existit des de la
creació de l’univers. Molts han viscut a la terra durant milers
d’anys; han passat pel procés de resurrecció i, per ells, ni la
mort ni la reencarnació existeixen.
Aquests homes, anomenats “Fills de Déu”, són els esperits i les
ànimes en les quals Déu viu, i estan connectades amb el món
de la intel·ligència i la Saviesa, amb tots els éssers avançats de
tots els sistemes solars. Aquests homes són les ànimes sublims,
els Mestres de la humanitat, que han assolit la més alta manifestació de pensament i obra, en tots els camps. Són els esperits
poderosos que, obertament o en secret, inspiren a la humanitat
perquè avanci. Descobrireu aquests germans en cada activitat
espiritual a la terra, darrere tota manifestació espiritual, darrere
de cada home de geni, de cada poeta, músic, pintor...
Per tal que un home de geni aparegui sobre la terra, es necessita
que milers d’ànimes de geni s’uneixin per expressar-se a través
d’ell. Per tal que un Mestre aparegui, cal que totes les ànimes
de la Saviesa Divina es reagrupin en ell.
Què és el Crist? El Crist és un esperit col·lectiu. El Crist és
també una entitat singular, però a la vegada es manifesta com
un gran esperit col·lectiu. Ell és la unió de tots els Fills de Déu,
que desborden Amor i Vida a través de la seva ànima i el seu
cor. Tots els Fills de Déu units en un, totes les ànimes d’intel·ligència sublim que viuen en la unitat divina, això mateix és el
Crist. En aquest sentit, Ell és el Cap de la Gran Fraternitat
Universal.
I l’estel mencionat a l’Evangeli, que va aparèixer en el naixement del Crist, era quelcom viu: era la unió d’éssers vius que
descendien de les altures per proclamar la vinguda del Crist.
Però només tres homes savis de l’Orient, tres grans Iniciats,
van veure i conèixer aquest estel. Els tres eren també servidors
119

de la Gran Fraternitat Universal.
Així, recordeu: l’única gran Comunitat que existeix avui en dia
en el món, és la Gran Fraternitat Universal. Els membres de la
Gran Fraternitat Universal, que guien l’evolució de la humanitat i la condueixen cap a un futur clar i resplendent, no formen
cap organització o societat visible als ulls dels homes. Constitueixen un col·lectiu vivent, una comunitat racional i íntegra
que treballa més enllà de l’estat de corrupció en el que viuen
els homes. I, per tant, és ridícul declarar que la seu d’aquesta
fraternitat es troba aquí o allà, entre aquest o aquell poble.
Tots aquests Germans Magnífics que actuen en les esferes espirituals de la terra pertanyen a set jerarquies, a set categories.
Alguns d’ells pertanyen a l’Amor i s’anomenen els “Germans
de l’Amor”. Altres pertanyen a la Saviesa i s’anomenen “Germans de la Saviesa”. Inspiren les ciències i les arts i aporten coneixement a la humanitat. Uns altres s’anomenen “Germans de
la Veritat”. Entreguen la llibertat a les ments i als cors dels homes. Introdueixen la llibertat que torna l’esperit humà i l’ànima
humana, les ments i el cors dels homes, totalment lliures, en el
sentit ple de la paraula.
N’hi ha d’altres que s’anomenen “Germans de la Justícia” i difonen entre els homes les idees d’equitat i rectitud; s’ocupen del
repartiment just de les benediccions invisibles que la humanitat contemporània necessita. Els del cinquè grup s’anomenen
“Germans de la Virtut”, i els del sisè, “Germans de la Bellesa”, i
finalment venen els que tenen el nom de “Jehovistes”. De totes
maneres, els que us acabo de dir no són els noms reals de tots
aquests Germans. No m’atreveixo a pronunciar els reals perquè
són noms sagrats.
Aquests Germans no tenen res d’ordinari, com la gent podria
assumir. Cadascun d’ells pot agafar la Terra amb la seva mà i
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llençar-la com una pilota a través de l’espai! I poden fer-ho
perquè darrere d’ells hi ha un Principi més poderós i sublim al
qual serveixen.
I quan els homes s’imaginen que poden oposar-se a aquests
Germans, demostren que no entenen el significat profund contingut en l’expressió “Germà Blanc”. Si es tracta d’una qüestió
de força, aquests Germans disposen de la força més poderosa.
Coneixen amb tanta perfecció les lleis i les funcions del cervell
humà que podrien, en un sol dia, adormir la humanitat sencera.
Què poden fer les armes contemporànies més poderoses davant la força d’aquests Germans Sublims? Però ells no volen
utilitzar la força, permeten que els homes experimentin les
coses per ells mateixos, encara que hagin de pagar el preu de
milers de patiments, perquè només el patiment pot corregir i
ennoblir la humanitat. I un bon dia, els homes coneixeran que
en el món hi ha un govern veritable, una Autoritat de Justícia
perfecta davant dels seus ciutadans, els nobles Fills de Déu,
els éssers més savis, que viuen segons les Lleis de Déu i acompleixen la Seva voluntat. Ni una sola nació restarà sense tastar
el poder i la força d’aquesta Autoritat de Justícia.
Tanmateix, si els homes d’avui en dia no van pel bon camí, és
perquè, contrapesant la Gran Fraternitat Blanca, també hi ha
una altra lògia d’éssers intel·ligents que treballa; éssers que no
perceben el significat profund de la vida i tenen una comprensió d’ella diametralment oposada. Ells formen l’anomenada
Fraternitat Negra.
La Fraternitat Negra és una jerarquia d’éssers que ocupen diversos rangs en funció de la seva intel·ligència. Per tal que tingueu una idea clara de la seva funció, us diré el següent: mentre
que la Fraternitat Blanca treballa en les branques i les flors de
la vida, amb els mètodes corresponents, la Fraternitat Negra tre121

balla en les arrels de la vida. Mentre que la Fraternitat Blanca
treballa sobre el cap i el cor de l’Home Còsmic, la Fraternitat
Negra treballa a l’estómac, al fetge i als intestins.
D’aquesta manera, la Fraternitat Blanca es relaciona amb les
forces positives, amb el bé, i la Fraternitat Negra amb les forces
negatives, amb el mal, en un sentit més ampli del terme. Actualment, totes dues forces són necessàries per a la manifestació de la vida. Els seus rols estan estrictament definits.
Si anem més enllà d’aquestes dues escoles, trobarem la tercera:
L’Escola dels Grans Mestres. Els Grans Mestres pertanyen a
una jerarquia més elevada i dirigeixen les activitats de les dues
primeres escoles. Utilitzen els mètodes de l’una i de l’altra pels
seus objectius elevats, però no pertanyen a cap de les dues.
Ells són els Grans Mestres de la Fraternitat Universal que dirigeixen i guien el cosmos sencer i que, després de completar
cada cicle evolutiu, creen noves onades evolutives d’acord amb
un altre pla i un altre ritme.

els sants, els deixebles i els Mestres des de temps immemorials.
Amb la força del seu Esperit, faran que totes les ànimes despertes dels quatre cantons de la terra treballin amb zel i empenta;
i així, tots junts, establiran l’ordre perfecte i l’harmonia en el
món. Quan finalitzin la seva tasca, es retiraran i deixaran que
la humanitat visqui i creixi sota unes noves condicions. Així, es
restaurarà la comunicació entre el món visible i l’invisible.
És així com la Gran Fraternitat Universal ha treballat, treballa
ara, i treballarà en el món.
I treballarà fins que l’Amor Un, la Saviesa Una i la Veritat Una
embolcallin la creació sencera.
Aleshores, tot el que viu, tot el que respira, cantarà lloances al
Senyor amb sagrada pau i harmonia.

Sota la guia del seu Esperit Totpoderós, els Grans Mestres
creadors dels sistemes solars, incloent-hi el nostre, van descendir en el seu moment de les altures supremes de la Creació. Són
ells els que també van crear i organitzar “la terra còsmica primordial”, la que una vegada va ser el paradís. En aquesta “terra
còsmica” viuen encara els avantpassats perfeccionats dels homes, que ja van completar la seva evolució. Ells són els Grans
Ancestres de la humanitat.
Aquests Creadors del passat, els Ancestres Sublims, descendeixen també actualment sobre la nostra terra. I la transformaran de nou en un paradís. Juntament amb ells vindran les
144.000 ànimes anomenades a la Revelació i entre elles hi
haurà representants de totes les nacions passades i presents: tots
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16
ELS QUATRE FONAMENTS

Hi ha quatre veritats que han d’ocupar constantment el pensament de l’home:
Déu va crear la terra perquè els homes siguin bons.
Déu va crear l’aigua perquè els homes siguin purs.
Déu va crear l’aire perquè els homes pensin correctament.
Déu va crear la llum perquè els homes segueixin el camí recte.
L’home assoleix la veritable vida avançant per quatre camins:
pel camí de la terra, pel camí de l’aigua, pel camí de l’aire i pel
camí de la llum.
L’home no pot atènyer la vida veritable si no és bo. Us preguntareu: “Com esdevenir bo? Com l’home pot fer el bé?” El bé
no es fa. L’home ha de començar a avançar pel camí del Bé i
continuar caminant sense treva.
L’home no pot obtenir la vida veritable si no és pur. L’aigua el
purificarà. L’aigua és una excel·lent portadora de la vida.
Si l’home respira l’aire, aprendrà a pensar justament.
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Avançant pel camí de la Llum, l’home aprendrà a llegir el gran
llibre de Déu. No és pas suficient que l’home avanci pel camí,
cal que aprengui també a llegir, per tal de comprendre el que li
aporta la Llum.

gues pur!” I després? “Pensa correctament!” I finalment? “Camina pel camí recte i aprèn a llegir!”

La Llum és una carta enviada per Déu. Els homes observen el
món i no comprenen res.

Si sou purs, l’aigua és vostra.

La Llum són cartes i postals! Hi ha quelcom per llegir cada dia.
I si l’home no llegeix, resta un ignorant.
L’ànima avançada és l’ànima bondadosa. Sap per què la terra va
ser creada. L’ànima avançada és l’ànima pura. Sap per què l’aigua va ser creada. L’ànima avançada és l’ànima de pensament
just. Sap per què l’aire va ser creat. L’ànima avançada és l’ànima
que camina pel camí recte. Sap per què la llum va ser creada.
I si els homes són malvats, és perquè desconeixen la raó per
la qual la terra va ser creada. Són dolents perquè no saben el
motiu pel qual l’aigua va ser creada. Són malvats perquè desconeixen la raó per la qual l’aire va ser creat. Són dolents perquè
no saben la raó per la qual la llum va ser creada.
Viuen a la terra, però no són bons.
Beuen aigua, però no són purs.
Respiren l’aire, però no pensen correctament.
Tenen llum, però no segueixen el bon camí.
I aleshores els homes es pregunten: “Per què Déu va crear el
món?” o “Què hem de fer?”
Si algú us pregunta això, digueu-li: “Sigues bo!” I què més? “Si126

Si sou bons, la terra és vostra.

Si penseu justament, l’aire és vostre.
Si avanceu pel bon camí, la llum és vostra.
I després d’això, us pregunto: L’home que posseeix totes aquestes coses, pot ser pobre?
La terra serà l’herència dels homes bons. La gent malvada es
quedarà endarrerida i finalment s’esgotarà. No es beneficiaran
de la terra, ni de l’aigua, ni de l’aire, ni de la llum. De fet, pot
treballar un home feble i malalt? Només l’home bo, l’home
pur, l’home que pensa justament i camina pel camí recte pot
treballar.
De moment, el mal encara governa la terra, però això només és
una situació temporal. Temps enrere, els animals van posseir i
dominar la terra. Ara la terra està governada per l’home-animal. Però s’apropa el temps, i de fet ja és aquí, en el que “els
mansuets heretaran la terra” i la governaran.
L’home veritable és l’home bo. I l’home bo, l’home pur, l’home
que pensa correctament i segueix el bon camí, és l’home fort.
És l’home nascut de Déu. Pot ser feble l’home que ha nascut
de Déu i viu en Ell?
L’home ha de néixer de Déu, no només creure en Déu. La fe
tan sols és un camí per l’amor. I l’Amor és l’enllaç interior que
uneix l’home amb Aquell que l’ha engendrat.
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Si voleu ser forts, serviu a Déu! Servint a Déu, l’home adquireix la força de la vida. Aquesta és l’única via per la qual podreu
esdevenir homes realment forts en el món.
Encara els homes pregunten: “Hi ha un Déu o no n’hi ha pas?”
Mentre puguis menjar pa, hi ha un Déu. Déu es troba en el pa.
Mentre puguis beure aigua, hi ha un Déu. Déu es troba en l’aigua. Mentre puguis respirar l’aire, hi ha un Déu. Déu es troba
en l’aire. Mentre puguis percebre la llum, hi ha un Déu. Déu
es troba en la llum.
Si no creus pas en el diví que es troba en els elements amb els
quals estàs connectat, com podràs trobar a Déu en qualsevol
altre lloc?
Recordeu: si busqueu a Déu a l’exterior, trobareu la terra. Si
busqueu a Déu a l’exterior, trobareu l’aigua, l’aire, la llum. I
si no mengeu el pa que us dóna la terra, la mort us espera! Si
no beveu l’aigua, us morireu de set. Si no respireu l’aire, us
quedareu sufocats. Si no percebeu la llum, us tornareu cecs i
ensopegareu a cada pas que feu a la vida.
Algunes persones es queixen perquè els seus germans no els
accepten. Recordeu que en el món hi ha germans que representen el bé. Si no sou bons, no us acceptaran. Hi ha altres
germans que representen la puresa. Si no sou purs, no us acceptaran. Hi ha també germans del pensament just. Si no penseu rectament, no us acceptaran. I encara hi ha els germans de
llum. Si no compreneu la llum, si no estudieu i apreneu, no us
acceptaran.
Per tant, us dic: “Torneu-vos bons i us acceptaran. Torneu-vos
purs i us acceptaran. Comenceu a pensar rectament i us acceptaran. Comenceu a aprendre i us acceptaran. Qui no acceptarà
un home ric amb la bossa plena? Però aquell que va pidolant
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per tot arreu, rebrà un crostó de pa i serà foragitat ràpidament.”
No us pregunteu si els homes són bons. El més important és
que vosaltres sigueu bons. El més important és saber si les
obres de Déu són bones, si el que Ell ha creat és bo. I és bo!
No us pregunteu si els homes són purs. El que importa és que
vosaltres sigueu purs. La cosa més important a comprendre és
que l’aigua, creada per Déu, és pura! Us parlo aquí de la terra
viva i de l’aigua viva, no de la terra i l’aigua ordinària.
No us pregunteu si els homes pensen justament. El que importa és que l’aire que respireu manifesti el pensament Diví.
No us pregunteu si els homes segueixen el bon camí. El més
important és que camineu en la Llum i seguiu el bon camí.
Com que vivim i ens movem en Déu, Ell ens observa contínuament. En secret ens observa per constatar com som de
bons, com som de purs; per veure fins a quin punt pensem
correctament i si avancem pel bon camí. Res s’amaga al Seu ull,
però sempre roman en silenci. I quan Déu està en silenci, ens
envia el patiment. Quan Déu ens parla, ens dóna la joia. Si patim, Déu resta en silenci. Quan l’alegria es desvetlla, Déu parla.
El que vulgui servir a Déu, el que vulgui veure’l sobre la terra,
hauria de saber que es troba davant la Seva presència quan
pren el pa per alimentar-se. Un sentiment sagrat hauria de recórrer el seu cos quan veu el pa sobre la taula.
Només l’home bo té dret a menjar. Només l’home bo té dret a
beure aigua. Només l’home que pensa té dret a respirar l’aire. I
només aquell que segueix el bon camí, té dret a clissar la llum.
Quan l’home reconegui i pugui gaudir de tots aquests beneficis,
veurà que tot el que Déu ha creat és bo, i la seva ànima s’om129

plirà de joia. I quan l’ànima humana és plena de joia, significa
que ja comprèn a Déu: ha establert una comunicació amb Ell.
Cal que les ànimes despertes treballin i confiïn en Déu, per tal
que Déu beneeixi el bé que elles fan sobre la terra on viuen. Cal
que beguin aigua i tinguin la certesa que Déu els hi donarà la
puresa que s’amaga a l’interior de l’aigua viva. L’aigua ordinària
és tan sols el vestit de l’aigua viva.
Hem vingut a la terra per aportar el coneixement i declarar
amb convicció que Déu és sempre dolç i bo, i que hem de ser
com Ell. Ell és pur i sant, i hem de ser com Ell. Ell sempre
pensa rectament, i hem de pensar tal com Ell ho fa. Ell es revela i s’expressa contínuament a través de la llum perquè puguem
avançar pel bon camí.
Sigueu bons, sigueu purs, penseu justament, seguiu el bon
camí, estudieu les vies de Déu i rebreu la Seva benedicció.

17
EL MESTRE

Hi ha un sol Mestre en el món!
Tan sols hi ha un Mestre que aporti el coneixement real. Es
manifesta de diverses maneres en la vida, però en essència, Ell
és Un.
Si l’home arriba a copsar un dels moments de la Seva manifestació, al mateix instant es trobarà a ell mateix.
Així és la llei: quan trobeu el Mestre Únic, quan trobeu a Déu,
us trobareu igualment a vosaltres mateixos. Quan veureu a
Déu, us veureu a vosaltres mateixos. Veure a Déu i veure’s a
si mateix, és el moment més sagrat de tota la vida. L’home viu
precisament per aquest instant sublim.
Només Déu pot ser Mestre en el món. I quan el Crist diu als
seus deixebles: “El vostre Pare és Un”, es refereix al Gran Mestre Únic.
El Mestre és el Pare. Déu esdevé Pare i estableix una relació
particular amb nosaltres d’acord amb la llei de la Saviesa.
D’aquesta manera, per Mestre, en el sentit universal de la paraula, entenem la Gran Saviesa Divina que dóna al món el
saber veritable, que introdueix en la vida totes les idees noves,
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totes les formes noves, tots els nous sentiments i impulsos.

Us preguntareu: “Com podem reconèixer un Mestre?”

Per tant, en el món hi ha un sol Gran Mestre encara que les
seves manifestacions siguin múltiples.

Reconèixer un Mestre és un procés purament espiritual. El
Mestre no pot aparèixer en el món físic com un acte definit, ni
entrar en la vida com un fenomen exterior. El Mestre apareix
com una manifestació interior, intel·ligent, en la intimitat de
l’home.

Ja us ho vaig dir i us ho repeteixo: només hi ha un coneixement
i només hi ha una llum. Però el coneixement no prové pas d’un
sol indret i la llum no passa només a través d’una finestra.
Els camins del coneixement són incomptables, i les finestres
de la llum són innumerables. Aquell que té la missió de fer
conèixer la Veritat als homes, no parla en nom propi. Parla en
el nom del Mestre Únic. Per això el Crist diu: “No he vingut
al món per fer la meva voluntat, sinó la voluntat d’Aquell que
m’ha enviat.”
Cada Mestre real, cada persona Ungida Divinament, és enviada a la terra per realitzar una missió especial. Segons les lleis
humanes, que després de tot, són un reflex de les lleis espirituals, es requereix una certa qualificació per poder exercir com
a professor, i passa el mateix en el món espiritual. Només pot
ser Mestre aquell que està il·luminat i Ungit per l’Esperit Diví.
El que no està il·luminat per l’Esperit Diví, el que no ha rebut
la Seva revelació, no té el dret d’ensenyar als altres, perquè violaria la llei Divina.
No us imagineu pas que els Mestres no han après. Han estudiat en les escoles dels tres mons: el físic, l’espiritual i el diví, i
han rebut les revelacions del cosmos sencer. Coneixen les lleis
secretes de la Natura. Comprenen l’estructura del món, de l’home, del seu camí evolutiu i el seu destí sublim. Entenen les
relacions estrictament determinades entre l’esperit de l’home i
la seva ànima, entre la seva ment i el seu cor. I per aquesta raó,
només ells poden guiar l’home en el seu camí de desenvolupament.
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Així doncs, el reconeixement del Mestre prové de l’interior de
l’ànima del deixeble. Moltes persones capten pensaments per
suggestió, i s’imaginen que és el Mestre qui els parla des de
l’interior. No obstant això, hi ha una gran diferència entre la
veu interior del Mestre i la suggestió. La suggestió és un acte
de coerció. La paraula del Mestre és un acte de llibertat i, per
tant, el deixeble se sent inspirat quan el Mestre li parla des de
dins.
Però quan el Mestre parla exteriorment, amb els mots concrets
d’una llengua, el seu discurs posseeix certes qualitats específiques. El Mestre utilitza cada paraula en el seu lloc just. Sap
perquè fa servir una paraula concreta, i coneix exactament quina influència produirà la seva vibració.
El concepte del Mestre està estrictament definit en la Natura
Viva.
El Mestre és aquell en el qual no hi ha cap coerció. És fort,
però no exerceix cap violència. El Mestre és aquell en el qual
no hi ha cap falsedat. La seva saviesa exaltada exclou tota mentida. El Mestre és aquell en el qual no hi ha maldat. La seva
bondat neutralitza tot mal.
Si en l’home hi ha coerció, falsedat i maldat, vol dir que no és
pas Mestre, sinó deixeble. Aquesta és la definició més simple
del Mestre i el deixeble.
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La presència del Mestre es reconeix pel fet que dóna la Vida, la
Llum i la Llibertat. Perquè només és Mestre el que viu i treballa amb les lleis de l’Amor, la Saviesa i la Veritat.
El que no observa completament aquestes lleis no és un Mestre, encara és un deixeble.
L’Amor del Mestre ha estat posat a prova; no cal verificar-lo.
La Saviesa del Mestre ha estat posada a prova; no cal verificar-la.
La Puresa del Mestre ha estat posada a prova; no cal verificar-la.
Un Mestre, en el veritable sentit de la paraula, és l’home perfecte. En ell no hi ha cap ombra de dubte, hesitació, vacil·lació
o incredulitat.
Només un Mestre pot ser considerat justament com un home
gran i fort, perquè la seva vida es reflecteix per tot el cosmos. I
si la vida i els pensaments d’un home es reflecteixen pel cosmos
sencer, vol dir que són de qualitat Divina.
El mestratge implica un estat de consciència elevada. Un procés purament espiritual ha de tenir lloc entre el Mestre i el
deixeble. És indispensable que siguin plenament conscients de
la tasca que han d’acomplir. En aquest cas, cal que hi hagi entre
el Mestre i el deixeble un intercanvi tan complet com el que
existeix entre la mare i l’infant que porta en el seu ventre.
Tal com l’esperit humà treballa en el ventre de la mare per tal
de construir el cos de l’infant, mentre s’instrueix en el procés,
prenent part en la feina que fa l’esperit de la mare, de la mateixa
manera han de treballar conjuntament el Mestre i el deixeble i,
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amb l’ajuda de l’Esperit Diví, edificar el cos espiritual del
deixeble, la seva residència eterna.
Per tant, ser un Mestre significa engendrar espiritualment.
En aquest sentit, es diu a la Bíblia que un home ha engendrat
un altre home. L’home ha de donar naixença, és a dir, ha de ser
un bon Mestre. I la primera cosa que ha de fer el Mestre, és revelar al deixeble el món espiritual, el món invisible que encara
no ha vist, tal com la mare, després de portar el seu fill al ventre
durant nou mesos, li revela un món nou.
Podem deduir clarament que la tasca del Mestre és delicada i
d’una gran responsabilitat. Per això el Crist s’adreçava als seus
deixebles amb aquestes paraules: “No us feu anomenar mestres”. Si algú assumeix, per la seva pròpia decisió, les funcions
d’un mestre i corromp espiritualment les ànimes, serà responsable davant la Llei Suprema. La Llei Suprema és dolça però
també justa. Tots aquells que es fan passar per mestres acaben
a la presó, i després de suportar el càstig i purgar-se, reprenen
el bon camí de la seva evolució. I sabeu quants milers d’anys
calen per fer-ho?
La Llei Suprema és bona, però també és justa!
Cal que us recordi el cas de Moisès? Moisès va ser instruït pels
millors mestres d’Egipte. Va estudiar durant molt de temps i
va completar tot un ensenyament. I, de fet, els miracles que
va realitzar davant del Faraó demostren que posseïa certs coneixements. Però a causa d’una ofensa, l’assassinat de l’egipci,
un acte absolutament prohibit als deixebles de la Fraternitat
Blanca, va ser obligat a exiliar-se al desert durant quaranta anys
per tal d’expiar el seu pecat. A causa d’un assassinat, li va caldre
estudiar i expiar durant quaranta anys. I només després d’això
va rebre una nova iniciació.
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Recordant-vos la gran responsabilitat d’un Iniciat que ha
comès una falta, vull atreure la vostra atenció cap a l’enorme
responsabilitat que assumeixen aquells que es fan passar per
mestres i esguerren les ànimes dels homes.
Aquí rau la raó de l’advertiment important del Crist als seus
deixebles: “No us feu anomenar mestres!”
Ara em preguntareu com podeu reconèixer un mestre real d’un
impostor, com podeu diferenciar un mestre de la Fraternitat
Blanca dels de la Fraternitat Negra.
El mestre de la Fraternitat Negra no coneix la Veritat i a causa
d’això dóna més atenció a l’aparença exterior. Es vesteix amb
les millors robes, porta les joies més costoses i anells adornats
amb brillants. Diu als seus deixebles: “M’escoltareu només a
mi; només en mi trobareu la veritat”.
En canvi, el Mestre de la Fraternitat Blanca vesteix modestament però sempre de manera neta i ordenada. No porta joies ni
grans adornaments. Diu als seus deixebles: “No espereu grans
coses de mi!” Per tal que no siguin enganyats, vol que els deixebles mateixos percebin la puresa del Mestre, que descobreixin
els seus tresors interiors, i que vegin la seva resplendor interior
i no pas l’exterior. A més a més, el Mestre de la Fraternitat
Blanca mai restringeix els seus deixebles, els dóna tota la llibertat.

de la Fraternitat Universal, que coneixen els mètodes tant de la
fraternitat blanca com de la fraternitat negra i regulen les seves
activitats.
La vinguda d’un Mestre a la terra és un acte ple de saviesa de
tota la Natura Viva. Per tal que un Gran Mestre pugui manifestar-se, cal que totes les ànimes intel·ligents i sàvies es reuneixin en un mateix lloc i, al mateix temps, que es preparin a la
terra les condicions necessàries per a la seva vinguda.
Perquè comprengueu, encara que sigui breument, de quina manera es preparen aquestes condicions, us diré: “Han de néixer
dues persones de geni per tal que pugui néixer un sant, en el
sentit que la Natura Viva atribueix a aquests mots. I per tal que
un Gran Mestre aparegui, han de néixer deu sants.
Aleshores, podem comprendre clarament per què el Mestre,
que és una unitat col·lectiva, reflecteix la vida de tot el cosmos,
i per què, a la vegada, la seva pròpia vida es reflecteix en el
cosmos sencer.
El Mestre extreu els seus coneixements i els seus principis del
Gran Llibre de la Vida, on cada petita pedra, cada branca i
cada flor, cada planta i animal, cada ésser humà i, en definitiva,
cada forma de vida, representa una pàgina escrita.

El Mestre de la Fraternitat Blanca, el Mestre de la Veritat,
aporta tres coses: la llibertat a l’ànima, la llum a la ment i la puresa al cor. El fals mestre aporta l’esclavatge a l’ànima, la foscor
a la ment i la corrupció al cor.

Quan el Mestre pren una fulla d’un arbre i l’examina, ella li
permet llegir on, quan i sota quines circumstàncies aquesta varietat de planta s’ha desenvolupat, quin tipus d’homes vivien
en aquell moment, i quines eren aleshores les condicions del
sistema solar. Pot llegir-hi també molts esdeveniments contemporanis dels quals aquesta fulla ha estat testimoni.

Per tal que us feu una idea completa dels Mestres, us diré que
encara hi ha una altra categoria de Mestres: Els Grans Mestres

Heu de saber que tota cosa deixa una traça, una empremta, una
marca en la fulla. Les fulles d’un arbre expliquen la crònica fidel
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de tot el que ha passat al seu voltant. Elles expliquen quin tipus
de persones han passat pel seu costat, i quins eren els seus pensaments, els seus desitjos i els seus actes. Pel Mestre no existeix
cap criatura muda a la Natura, tot li parla en el seu llenguatge
propi.
Fa dos mil anys, un home jove i ric va fer al Crist la següent
pregunta: “Bon Mestre, què haig de fer per heretar la vida eterna?”
“Bon Mestre!” En la llengua búlgara no existeixen dues paraules més plenes de sentit, no hi ha paraules que siguin més melodioses i harmòniques que aquestes dues (dobãr uchitel). El
deixeble ha de fer un gran progrés per poder comprendre el seu
profund significat. La paraula “mestre” en búlgar (uchitel), és
impecable en tots els aspectes: matemàtic, cabalístic i musical.
“Bon Mestre!” Aquests mots contenen en ells mateixos totes
les benediccions Divines. Porten al seu interior les condicions
per realitzar l’Amor Diví, la Saviesa i la Veritat. Aporten amb
ells les condicions necessàries per realitzar totes les virtuts.
Aquestes dues paraules són una clau per poder obrir les portes
que han estat tancades des d’èpoques passades. Són una fórmula màgica i la seva força pot ser comprovada. Cal la fe per
poder fer-ho!
Fa dos mil anys, un home jove i ric va preguntar al Gran Mestre: “Bon Mestre, què haig de fer per heretar la vida eterna?”
Però la resposta que va rebre va fer que marxés trist i capcot.
Aixequeu ara els vostres caps! Gireu-vos cap al Gran Mestre i
digueu-li: “Bon Mestre, vull acomplir la Teva Llei!”
És només així que podreu esdevenir deixebles del Gran Mestre
i servidors del Déu Viu.
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18
EL DEIXEBLE

Jo divideixo els homes en quatre categories: els de l’Antic Testament, els del Nou Testament, els justos i els deixebles. Utilitzo aquests mots a causa de la manca de paraules més precises,
i perquè desperten en la ment dels homes idees i imatges familiars. Aquests mots expressen quatre grans èpoques del desenvolupament de la humanitat, quatre tipus de cultures, quatre
corrents generals i col·lectius de la consciència humana.
I aquests quatre grups, de quina manera comprenen les coses?
Trobareu en l’Antic Testament els punts de vista mantinguts
per la primera categoria. Trobareu en el Nou Testament els
punts de vista de la segona categoria. Aprendreu el punt de
vista dels justos estudiant la cultura contemporània. Els justos
són els homes d’un ordre establert per la llei i el dret. Però
si cerqueu el camí del deixeble, no el trobareu ni en l’Antic
Testament ni en el Nou, ni en els sistemes científics i ètics del
món actual.
El camí del deixeble: aquest és el nou ideal que s’introdueix
avui en la vida de la humanitat.
Per tal de donar-vos una concepció més precisa de les actituds
d’aquests quatre grups en el món, us explicaré el següent.
En el primer cas, sou un ésser intel·ligent que el món supra139

sensible ha enviat a la terra, donant-vos un cos sense preguntar-vos si el voleu o no. Aquesta és l’actitud de l’home de l’Antic Testament.
En el segon, sou enviats a la terra, us donen un cos, i disposeu
d’una petita llibertat que us permet escollir a quin indret precís
us encarnareu. Aquesta és l’actitud de l’home del Nou Testament.
En el tercer, sou enviats a la terra pel món suprasensible per estudiar sota les condicions més favorables i teniu, respecte al segon cas, una llibertat més gran. Aquesta és l’actitud dels justos.
En la vida de l’Antic Testament, expiareu els vostres pecats i
patireu tots els turments. En la vida del Nou Testament, treballareu per la vostra perfecció. En la vida dels justos, aprendreu
què és el deure i ajudareu als altres. Però quan vingueu a la
terra com a deixebles, començareu a estudiar la Gran Ciència
de l’Amor.
L’home s’autodetermina realment quan viu la Vida de l’Amor,
i al mateix temps, determina les seves relacions amb els altres
homes i amb els éssers perfeccionats.
Totes les contradiccions existents en el món es deriven d’aquestes quatre maneres de viure, d’aquests quatre corrents col·lectius que operen en el món. Si els apliquem a l’organisme humà,
trobarem les següents correspondències: la vida de l’Antic Testament es mou per l’estómac i pels intestins; la vida del Nou
Testament es mou pels pulmons i pel sistema nerviós simpàtic;
la vida dels justos es mou per les capes inferiors del cervell; i la
vida del deixeble es mou per les capes superiors del cervell. El
deixeble se situa en la posició més favorable. Per tant, la vida
del deixeble representa l’ideal més elevat de l’home.
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Molts han intentat reconciliar aquests quatre corrents de la
vida, eliminar les contradiccions que se’n deriven. Tanmateix,
els resultats que produeixen aquestes quatre categories de vida
són en ells mateixos irreconciliables. Aquests corrents no poden aïllar-se de manera immediata. El seu aïllament, o encara
millor, el seu domini total, té lloc de manera gradual; s’assoleix
tan sols quan la vida del deixeble arriba a la plena realització i
ateny els seus objectius més elevats.
La vida del deixeble inclou els valors i les adquisicions dels
quatre tipus de vida, ja que són quatre fases per les quals l’home ha de passar necessàriament. La gent de l’Antic Testament
prepara el camí per a la gent del Nou Testament, aquests preparen el camí pels justos, els justos preparen el camí del deixeble, i els deixebles preparen el camí per a la vinguda del Regne
de Déu a la terra; sobre ells recau aquesta tasca complicada.
I quan l’home passa de la vida de l’Antic Testament a la vida
del Nou Testament, s’emporta amb ell totes les adquisicions
de valor que ha fet a la primera. Més endavant, quan passi de
la vida del Nou Testament a la vida dels justos, s’emportarà
igualment tota cosa valuosa de la segona a la tercera vida. Finalment, totes les adquisicions de valor de la vida dels justos
desembocaran a la vida del deixeble. D’aquesta manera, un enllaç interior s’estableix entre tots els homes, una unitat interior
més enllà i per sobre de les contradiccions inherents en aquests
quatre tipus de vida.
Les fonts que alimenten aquestes quatre categories així com les
condicions sota les quals es desenvolupen cada una d’elles són
ben diferents. El deixeble, després de passar a través d’aquests
quatre tipus de vida, com si es tractés d’una escola preparatòria,
entra en unes condicions completament noves i extreu la vida
i la força d’una nova font. El Crist va referir-se a aquesta font
dient-nos: “Quan vingui l’Esperit de Veritat, us ensenyarà totes
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les coses.”

ocupats.

Des del moment en què l’home entra en el camí del deixeble,
assumeix una nova perspectiva de la vida, totalment diferent
de les concepcions de la gent de l’Antic i el Nou Testament,
com també de les dels justos. Els homes de les tres primeres
categories viuen encara en l’esfera de la vida personal, no viuen
encara pel Tot.

Les persones ordinàries lluiten entre elles, es critiquen i es
moralitzen mútuament. El deixeble mai critica ni moralitza a
ningú. No s’ocupa dels errors dels altres; per ell no existeixen.
Per ell només hi ha la Vida Veritable, la Vida de l’Amor. Pel
deixeble, Déu no és el Jehovà de l’Antic Testament que jutjava
i castigava a la gent. Per ell, Déu és el Déu de l’Amor, de la
Llum, de la Pau i de la Joia. Aquestes són també les qualitats
del deixeble.

Els homes de l’Antic Testament cerquen la riquesa i la propietat. Les contrarietats de la vida els irriten i els amarguen. Els
homes del Nou Testament cerquen la simpatia i la tendresa.
Les dificultats i els patiments de la vida els tornen vacil·lants,
perden el coratge i sucumbeixen a les temptacions. Els justos
cerquen l’honor i l’estima. Les contradiccions els fereixen i els
ofenen. S’han elevat fins als llocs més alts de la vida personal,
i per això són massa sensibles amb tot allò que toca la seva
pròpia dignitat. En tot el que fan, busquen el reconeixement,
l’estima i el respecte.
Tan sols el deixeble no busca ni la riquesa exterior, ni la simpatia ni el reconfort, ni l’honor ni el respecte. Només el deixeble
és fort i no s’irrita, no s’ofèn ni pot ser temptat. Accepta amb
molt de gust les contradiccions que es troba a la vida, perquè
sap que són el resultat inevitable dels quatre corrents col·lectius
que hi circulen. Considera que cada contradicció és un problema important a resoldre.
El deixeble pensa i actua d’aquesta manera perquè ja ha passat
per diversos estats de renunciament a si mateix. Ha fet el primer pas en el camí del deixeble després de renunciar a la vida
de l’Antic Testament, a la vida del Nou Testament, i a la vida
dels justos.
Per tant, us dic: només el deixeble aprèn; els altres tan sols estan
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I si em pregunteu quin és l’ideal del deixeble, us diré:
Amor, Llum, Pau i Joia per a totes les ànimes!
Aquest no és pas un ideal que requereixi tota l’eternitat per
realitzar-se. Es pot realitzar fins i tot ara mateix. No us parlo
aquí de la Saviesa i la Veritat, elles vindran en una altra època,
no són per als temps actuals.
El que necessiten en aquests moments els deixebles és l’Amor,
però no sense la Llum; necessiten la Llum, però no sense la
Pau; necessiten la Pau, però no sense la Joia. El que cal als
deixebles és Amor amb Llum, Llum amb Pau, i Pau amb Joia;
les quatre estan estretament unides l’una a l’altra.
Els nostres contemporanis no tenen interiorment ni la pau ni
la joia. Per aquesta raó, quan els homes religiosos o científics
parlen de les seves experiències, les seves deduccions i conclusions són ordinàries, incompletes i temporals.
Quan el deixeble explica una de les seves experiències personals, ha de ser una experiència d’Amor on hi hagi Llum; ha
de ser una experiència de Llum on hi hagi Pau; ha de ser una
experiència de Pau que aporti Joia a l’ànima.
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L’Amor, la Llum, la Pau i la Joia de les quals us parlo, no es
manifesten en la vida moderna, en la vida de la gent ordinària.
Són únicament atributs del deixeble. Els deixebles són els únics
conductors d’aquestes forces; només ells poden interpretar-les
i expressar-les en la vida.
Per descomptat, tan sols us faig un petit esbós dels regnes elevats on comença a entrar el deixeble. En realitat, aquests regnes
constitueixen una ciència vasta i profunda, que requereix esforç
i estudi durant segles i segles per ser compresa.
L’Amor és un món incommensurable d’una bellesa indescriptible. És quelcom sublim per a l’home experimentar l’Amor en
el seu desenvolupament i les seves manifestacions progressives,
començant pel món físic, passant pel món espiritual i arribant
al món Diví.
És quelcom sublim quan l’home experimenta la Llum i totes
les formes que ella crea. És quelcom sublim poder experimentar la gran Pau, la veritable Joia.
Tots aquests són regnes pels quals ha de passar el deixeble,
reialmes que ha d’experimentar i estudiar al llarg del seu camí
fins que arribi a completar la seva vida de deixeble i comenci a
estudiar el gran camí dels Mestres.
Finalment, assolirà la comprensió profunda de la vida, la comprensió profunda de l’Amor que actua en el món. Només aleshores entendrà les causes que han creat l’univers i els motius
que fan baixar els Grans Mestres a la terra per treballar entre
els homes.
L’Amor, la Llum, la Pau i la Joia són els fruits de l’Esperit Diví.
El deixeble s’ha d’alimentar amb aquests fruits. El primer fruit
que tasta és el de l’Amor. El deixeble ha d’assaborir sens falta
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aquest fruit, ja que conté la vida eterna.
I qui vulgui trobar la vida eterna, la vida que flueix de l’Amor,
ha de retornar a l’Arbre de la Vida. Ha d’abandonar els camins
de l’home de l’Antic Testament, de l’home del Nou Testament,
dels homes justos, i seguir el camí del deixeble.
Coneixeu les paraules del Crist: “Ven tot el que tens, dóna-ho
als pobres i segueix-me.” I jo us dic en aquest instant: “Aneu i
regaleu la vida de l’Antic Testament, regaleu la vida del Nou
Testament, regaleu la vida dels justos, i després aneu al costat
del vostre Mestre! Ell us acollirà i us donarà la benvinguda.”
Un Mestre té quatre grans deixebles en el món que estima de
manera especial. I si aquests quatre deixebles fan la vostra recomanació, el Mestre us acceptarà a la seva Escola. Si l’Amor
us recomana al vostre Mestre, si la Llum, la Pau i la Joia us
recomanen, Ell us acceptarà. El Mestre obrirà de bat a bat les
portes de l’Escola, us beneirà i us acollirà amb els altres deixebles, i aleshores, sereu un deixeble del vostre Mestre.
Però aneu amb compte si voleu trobar el vostre Mestre abans
de distribuir els tresors de l’Antic i el Nou Testament, i les
riqueses dels justos. Si us apropeu a Ell amb totes les petiteses,
els vestits i adornaments pertanyents a aquestes tres vides, si
us apropeu a Ell amb tota la vostra dignitat de justos, el Gran
Mestre us farà un petit somriure i us tancarà les portes de l’Escola.
El deixeble ha de tenir una sola comprensió de la vida. Qui
vulgui ser un deixeble ha de tenir una sola concepció de les
coses. A la vida, el deixeble només pot tenir un Mestre.
Recordeu aquesta gran veritat:
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Només hi ha un Mestre en el món, i tots els mestres provenen
d’Ell.
Només hi ha un Deixeble en el món, i tots els deixebles provenen d’Ell.
El deixeble ha de saber que tan sols pot ser estimat per aquell
que l’instrueix, el seu Mestre. I el deixeble només pot estimar
aquell que l’instrueix. Sols el que és immortal es pot estimar,
allò que mai perd la seva bellesa, la seva intel·ligència, la seva
dolçor i la seva bondat.
Us preguntareu ara: quins són els primers passos del camí del
deixeble?
La regla és que el deixeble comenci per l’Amor. Més tard, passarà a la Llum, després arribarà a la Pau, i finalment a la Joia.
El deixeble viurà en la Joia quan solucioni els seus problemes.
No parlo pas de la joia inestable que va i ve, sinó de la Joia del
deixeble que és inesgotable i sobre la qual res pot fer ombra.
Aquesta Joia és el cim més elevat de la vida en el món material.
No hi ha cap núvol que pugui cobrir aquest cim, i el Sol Diví
sempre hi llueix. No hi ha mai tempestes en aquest cim; hi
regna l’Amor, hi regna la Llum, hi regna la Pau.
Aquest és el camí natural del deixeble: Amor, Llum, Pau i Joia.
Un home podria viatjar per tot el món i picar a la porta de totes
les escoles, podria sortir a la recerca de tots els Grans Mestres
que aporten la Paraula Divina, i tots li indicarien aquest camí.
Tots ells tenen la mateixa idea divina sobre el camí del deixeble, el qual no pot ser modificat.
A tot arreu li diran que el primer pas en la vida del deixeble és
l’Amor. Quan es decideixi a aplicar l’Amor, les portes del seu
146

intel·lecte s’obriran i el coneixement d’èpoques passades, així
com el coneixement present i futur, començarà a vessar-se naturalment en ell.
De fet, hi ha un camí més sublim que el del deixeble; però
només després d’arribar al final del camí del deixeble, l’home
podrà veure com s’obren les portes del camí dels Mestres. És el
camí de la Saviesa, i és el camí més complicat de tots.
L’Amor, la Llum, la Pau i la Joia, vet aquí les etapes del camí
del deixeble. I quan us parlo del deixeble, tinc al cap el “deixeble ideal”. Aquest deixeble s’instrueix a la terra i també en el
món invisible. No abandona mai l’escola: durant el dia estudia
en el laboratori de la terra, i durant la nit visita el seu Mestre
que li ensenya la teoria. L’endemà torna a la terra per tal de
continuar el treball pràctic en el laboratori.
El “deixeble ideal” sap que sempre és un deixeble, que ho ha
estat, ho és i sempre ho serà. I en el futur, quan la terra i tot el
sistema solar completin la seva evolució, passarà a ser el deixeble d’una escola superior. Aleshores se l’anomenarà amb un
altre nom. La paraula “deixeble” és massa feble per expressar la
idea profunda que s’amaga en aquest concepte.
En un sentit més estret del terme, la paraula “deixeble” implica
algú que estudia aquí a la terra, en aquest cercle de vida restringit. Ell estudia aquí, i aprendrà tant com les condicions de
la vida terrestre li permetin. Encara no disposa d’una connexió
conscient amb el món suprasensible; quan a la nit se’n va a
dormir, interromp el seu aprenentatge conscient.
Així doncs, el “deixeble”, en el sentit veritable de la paraula, és
aquell que ja ha viscut una experiència real en el món espiritual, aquell que en pot gaudir amb una connexió conscient.
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La vida del deixeble, després del despertar de la seva consciència, es converteix en una vida de creativitat i treball; no és pas
una vida de gràcia. Per la gràcia va esdevenir un deixeble, i ara
se li requereix esforç, labor i treball. El deixeble serà posat a
prova i sospesat nombroses vegades abans de ser acceptat en el
Regne de Déu; si la balança presenta el menor dèficit, immediatament serà enviat de tornada.
L’entrada al Regne de Déu depèn del coneixement i la saviesa
del deixeble, i no del seu amor. No es pot entrar al Regne de
Déu tan sols per gràcia.
El Crist ens ensenya quins són els requeriments demanats al
deixeble per tal d’entrar al Regne de Déu i obtenir la vida eterna: “I la vida eterna és que et coneguin a Tu, l’únic Déu veritable, i aquell que Tu has enviat, Jesucrist.” El coneixement de
Déu i del Crist és la condició per atènyer la vida eterna. Només
a través d’aquest coneixement s’assoleix la vida eterna. Si el
coneixement no ens aporta la vida eterna, significa que no és
de cap utilitat.
Però per aconseguir aquest resultat, el deixeble ha d’aprendre a
crear tal com Déu crea.
Com? En el primer capítol del Gènesi, se’ns dóna una imatge
simbòlica del procés creatiu que comença a l’interior del deixeble després del despertar de la seva consciència.

el que és, i fora de tu no hi ha cap altre Déu!”
I si el deixeble crida a Déu amb aquesta integritat, amb tot el
seu ésser, des d’algun punt de l’espai apareixerà una petita llum
microscòpica que començarà a brillar, i aquesta resplendor
l’omplirà amb una alegria tan gran que en un instant oblidarà
totes les seves penes i patiments. I de ben lluny sentirà la veu
de Déu, el seu Mestre, que li diu: “Em vols conèixer, estigues
doncs preparat per treballar. Aquest és el primer dia de la teva
vida. La teva terra és estèril i està desorganitzada; les tenebres
cobreixen l’abisme. Separa la llum de les tenebres i comença a
organitzar la teva terra. Digues: Que es faci la Llum!”
I si el deixeble és un dels escollits, dirà: “Que es faci la Llum”, i
des de dins, tot ell serà Llum!
“Que es faci la Llum!” Aquesta és la sublim aspiració a l’aprenentatge que viu en l’ànima del deixeble.
D’aquesta manera, en la vida del deixeble se succeiran, un darrere l’altre, els grans dies de la creació, i començarà a construir el
seu univers sota l’hàbil direcció del seu Mestre.
“Que es faci la Llum!”

El primer dia, es desvetlla l’ànima conscient del deixeble. Però
abans d’això, el deixeble entrarà en el gran silenci, on no hi
ha so ni llum. Llavors, des de la profunditat de la seva ànima,
cridarà a l’Invisible, el Déu Misteriós de l’eternitat, el Creador
de totes les coses. El cridarà amb tota la seva ànima, amb tot
el seu esperit, amb tota la seva ment i amb tot el seu cor, i dirà:
“Senyor, et vull conèixer. Tu ets el Déu Únic, el Creador de tot
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19
EL FOC SAGRAT

En el món hi ha un foc sagrat que crema amb la Flama de
l’Eternitat.
En aquest foc sagrat, els savis i els profetes de l’antiguitat van
veure la suprema manifestació de Déu.
“El nostre Déu és un foc devorador”, es diu a l’Escriptura.
És veritat, aquest foc devora, però, què és el que consumeix?
Consumeix tot allò mortal, físic i perible, tota cosa tacada pel
pecat.
Quan aquest foc actua en el món, alguns homes cremen i es
consumeixen, altres es fonen, i finalment hi ha els que recuperen la vida i ressusciten.
Totes les grans ànimes immortals sortides de Déu, porten en
elles aquest foc sagrat. Allà on van per tot l’univers infinit, treballen amb la seva ajuda.
I totes aquestes ànimes atresoren la mateixa idea d’ell: El foc
sagrat és el Foc de l’Amor. L’Amor conté el foc sagrat en el
qual s’amaga la vida. La vida és l’expressió del foc sagrat.
Així, allà on crema el foc sagrat, es manifesta l’Amor, es mani150
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festa la vida immortal i els fruits de l’Esperit creixen i maduren.
Aquest foc omple tot l’espai perquè és ell el que entreté i sosté
la vida. Crema també a l’interior de l’home. I mentre crema
en el seu interior, l’home conserva la salut, la força i l’alegria.
Tot en ell és harmoniós, el seu metabolisme, la seva circulació
sanguínia i la seva respiració. Els seus sentiments, pensaments
i actes són igualment naturals, justos i adequats.
El foc sagrat provoca una escalfor agradable a l’interior de
l’home. Quan aquest foc s’encén i crema, l’home sent una joiosa disposició, un estat de benestar; l’harmonia i la pau regnen
a dins seu.
Si aquesta pau desapareix de l’ànima humana, indica que s’ha
perdut el foc sagrat i s’ha entrat en el foc ordinari. El foc ordinari crema i consumeix, deixa anar fum, sutge i cendra.
No hi ha absolutament cap fumera en el foc sagrat. Ell crea
una dolça escalfor de la qual flueix la vida.
Així doncs, quan el foc sagrat crema en l’home, el descontentament, el dubte i l’opressió desapareixen. Si la mínima indisposició o insatisfacció treuen el cap, és senyal de que l’home es
troba a fora del foc sagrat.
A dins del foc sagrat, absolutament tots els pensaments, sentiments i desitjos són harmònics.
Aleshores, l’home experimenta el que s’anomena la Felicitat
Celestial.
I de fet, sense el foc sagrat l’home mai podrà gaudir de la pau
interior. Sense ell, és inconcebible que en l’home habiti la saviesa sublim. Sense el foc sagrat, no hi pot haver amor, fe, es152

perança, misericòrdia i humilitat. En resum, la manifestació de
qualsevol virtut és impossible sense el foc sagrat.
Totes les virtuts creixen i es desenvolupen gràcies al foc sagrat.
Sense ell, res pot créixer. Per aquesta raó, l’home no pot viure
una bona vida en la qual es manifestin les virtuts, si el foc sagrat no s’encén en ell.
No cal que l’home encengui el foc sagrat, no és la seva feina.
El que ha de fer és aprendre a alimentar i mantenir el foc sagrat cremant en el seu interior. Per ell mateix, aquest foc mai
s’extingeix.
Són la fe, l’amor i l’esperança, són el coneixement, la saviesa i la
veritat les que alimenten el foc sagrat i permeten que flamegi
contínuament en el cor de l’home.
El món invisible actua ara mateix amb el foc sagrat. L’utilitza
com el mitjà més poderós per purificar la humanitat i la terra.
La terra ja està entrant en una nova esfera en la qual la matèria
existeix en un estat verge. En aquesta zona, tot àtom serà purificat i reorganitzat. El foc que comença a actuar ara sobre la
terra encendrà la seva matèria, la purificarà i la transformarà,
per tal que pugui respondre a les fortes vibracions i als intensos
impulsos de la nova vida.
Tot allò que resisteixi i assimili els poderosos corrents del Foc
Diví, romandrà per utilitzar-se a la vida, però tot allò que no
pugui suportar la intensitat d’aquesta onada ardent, serà rebutjat i llençat a fora, com si fossin cendres inútils. A l’espai infinit,
també hi ha canals per on es llença la brutícia i la ferralla de
la vida.
Per descomptat, cap instrument pot mesurar la temperatura
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d’aquest foc. És molt més alta que la temperatura del sol.
Només aquest foc és capaç de purificar els cors i els intel·lectes
humans i preparar la terra per la floració d’una nova cultura.
Tan sols després que la terra hagi passat a través d’aquest foc,
i això prendrà el seu temps, podrà entrar en una nova època.
El que és veritable per la terra i la humanitat, en tant que unitat
col·lectiva, és també veritable per a cada individu. La nova vida
no pot iniciar-se en l’home fins que no encengui el foc sagrat
en la seva ànima.
Però a partir del moment en què el foc sagrat flamegi en el
seu cor, esdevindrà magnèticament atractiu per a tots els que
l’envolten; exercirà una gran atracció magnètica i tothom serà
bondadós amb ell i voldrà ajudar-lo.
Penseu en el Foc Sagrat pel qual Déu es manifesta!
Penseu en el Foc Sagrat que totes les ànimes perfeccionades
porten al seu interior, i procureu que sempre cremi!
Manteniu el Foc Sagrat encès i flamejant, perquè d’aquesta
manera sosteniu la vostra mateixa vida!

20
EL COS DE L’AMOR

Els homes d’avui en dia només veuen i prenen consciència
dels seus cossos físics. Estudien l’estructura anatòmica del cos,
les seves funcions fisiològiques, i es meravellen amb la seva
complexa i enginyosa organització. A causa d’això, comencen
a pensar que la vida orgànica i física de l’home, i fins i tot la
seva ànima, no són altra cosa que una manifestació del cos físic. Si el cos desapareix, l’home com a ésser individual també
desapareix.
És cert que després de la mort, el cos físic de l’home queda
subjugat a la destrucció. Però el que es destrueix i desapareix
no pot ser l’habitacle real de l’home, de la seva ànima, del seu
esperit.
Ni tampoc els cossos més subtils descrits per la ciència oculta, com ara el cos etèric, el cos astral o el cos mental, són les
veritables residències de l’home. Aquesta ciència manté que
l’home disposa de set cossos; els seus noms i classificacions les
trobareu en la literatura oculta.
Aquests set cossos, a través dels quals l’home perfecte es manifesta, efectivament són reals. Però no tots set poden anomenar-se “cossos”, en el veritable sentit del terme. De fet, només
tres són cossos, i els altres quatre són fundes o beines.
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Us dono una nova comprensió d’aquests tres cossos essencials:
els anomeno el cos de l’Amor, el cos de la Saviesa i el cos de la
Veritat.
El cos de l’Amor, el cos vertader de l’home que mai mor, es
construeix en el present, però només s’estan col·locant els seus
fonaments. Els altres dos cossos immortals, el cos de la Saviesa
i el cos de la Veritat, existeixen tan sols com un germen. En el
futur, hi haurà èpoques especials per al seu desenvolupament.
La vida sencera de l’home en els plans físic, astral, mental i
causal només té un objectiu: preparar els materials per a l’edificació del cos de l’Amor. L’Amor engloba i abraça aquests quatre mons, les quatre beines de l’home. Aquestes quatre fundes
són els laboratoris on es formen els materials necessaris per a
la construcció del cos de l’Amor.
Aquestes beines són tan sols alguns dels mitjans pels quals
l’Amor es revela. Elles estan sotmeses a modificacions constants, apareixen i desapareixen segons certes lleis periòdiques.
Les fundes són intercanviables, però una part seva mai desapareix. Aquestes parts romanen i constitueixen els gèrmens-esperit permanents en els tres mons: físic, astral i mental.
El Jo superior és com una atmosfera que conté aquests gèrmens-esperit. Es troba enllaçat amb el món causal que conté
totes les possibilitats i els potencials dels mons físic, astral i
mental.
I abans d’entrar en el món de l’Amor, l’home ha de passar a
través del món dels arquetips, on té lloc la reconciliació de totes
les contradiccions. El pla causal és el món de la reconciliació.
El món de l’Amor és, en essència, el món estable i permanent
en el qual tot es fa realitat. És el món sublim on la vida es rea156

litza veritablement.
Així, només en el món de l’Amor es realitzen tots els desitjos
que l’home emet en els mons físic, astral i mental. Es podran
realitzar quan el cos de l’Amor estigui completament format.
I quan us parlo de l’Amor en l’home, entenc l’edificació d’aquest
cos. Només quan hagi finalitzat el desenvolupament del cos de
l’Amor, l’home podrà ressuscitar i guanyar la vida eterna.
Aleshores, serà lliure de totes les restriccions i les dificultats
temporals de la vida. No estarà mai més sotmès als canvis
abruptes deguts a la periodicitat del naixement i la mort. Ja no
estarà obligat a néixer i a morir contínuament, sinó que viurà
en l’eternitat. Seguirà baixant a visitar els homes, no segons
la llei kàrmica, sinó segons la llibertat de l’Amor. Apareixerà
entre els homes com un Fill de Déu per ajudar-los.
L’home que posseeix aquest cos, que ha viscut la resurrecció,
pot al seu gust fer-se visible i invisible. Per ell, tota la terra és
una porta oberta i no coneix barreres físiques ni espirituals.
Tota la Natura Viva el coneix i li respon. Els homes més malvats i les feres salvatges el coneixen i li són obedients.
Qui viu en el cos de l’Amor no té enemics, ja que aporta la
vida, la pau i la realització de tot desig estimat; aporta la gratificació de les necessitats de tots els éssers.
Tenir el cos de l’Amor significa manifestar l’Amor, viure
l’Amor.
I l’Amor és vida eterna i rejoveniment etern; és el coneixement
de Déu que es perfecciona eternament; és l’etern increment de
la llibertat.
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21
EL CRIST

Avui en dia els homes analitzen el Crist i el divideixen en “històric”, “còsmic”, “místic”, etc. Però el Crist en essència és U i
és indivisible.
Hi ha un sol Crist, el Crist Viu que és la manifestació de Déu,
la manifestació de l’Amor.
El Crist és Déu revelant-se a Ell mateix en el món.
Com a manifestació de Déu, el Crist no pot ser separat d’Ell,
no es pot considerar fora de Déu.
I quan parlo del Crist, no em refereixo a un principi abstracte,
sinó a la veritable encarnació de l’Amor.
L’Amor és la Gran Realitat i no una abstracció. Té forma, contingut i significat.
El Crist, més enllà de les concepcions de la gent en l’àmbit
“històric”, “còsmic” o “místic”, va donar a la terra la més elevada
i completa expressió de l’Amor.
Ja que com a personalitat històrica, com a essència còsmica, i
com a experiència mística, el Crist és i roman l’expressió més
perfecta de l’Amor.
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En veritat, abans del Crist, cap home ha viscut, sobre la terra,
un Amor més gran que el Seu.
No hi ha en les infinites extensions exteriors del cosmos, ni en
les profunditats místiques interiors de l’ànima, una expressió
més pura i plena de l’Amor que la que trobem personificada
en el Crist.
Aleshores, com hem de comprendre l’aspecte “històric”, “còsmic” i “místic” del Crist?
Quan es manifesta visiblement a la terra en un instant històric
precís com a l’home ideal, com un exemple de l’home veritable,
el Crist és “històric”. I els temps en els quals va viure ho recorden i en donen testimoni: “Vet aquí l’home! Vet aquí l’home
veritable, en ell viuen l’Amor, la Saviesa i la Veritat, i les aplica!”
Quan experimentem el Crist en les profunditats interiors, és
l’aspecte “místic”, i quan el comprenem i el coneixem com a
l’Ésser Suprem manifestat en el món, és l’aspecte “còsmic”.
L’aspecte físic del Crist és tota la humanitat unida en un sol
cos. Totes les ànimes humanes en les quals Crist viu, unificades
en un sol cos, són la seva expressió física.
Tots els àngels, reunits en el cor del Crist, representen el seu
aspecte espiritual.
Tots els Éssers Divins, units en la ment del Crist, són el seu
aspecte diví.
Aquest és el “Crist Còsmic”; Déu manifestat en el món, el
Verb.
Per això, el místic veu al Crist a tot arreu, com el Germà Su160

blim de la humanitat, l’Arquetip de l’Home, el Primer-Nascut
en el món, el principi de la raça humana, l’inici de l’evolució
humana.
Ell és el Primer-Nascut que ha desenvolupat i manifestat totes
les virtuts divines, i ha aplicat totes les lleis de Déu. El místic
veu al Crist com el Primer-Nascut que ha superat totes les
proves i ho ha sacrificat tot pels seus germans.
Les muntanyes, els camps, les fonts, els rius, els mars, amb les
incomptables riqueses naturals que atresoren, són una expressió d’aquest Germà Sublim. Però això és un gran misteri, tan
profund que calen milers d’anys de treball incansable per arribar a penetrar-lo.
Per tant, necessitem concebre el Crist en la seva integritat. Ell
és U, tot i que sovint la gent limita la seva concepció a un dels
seus aspectes :“històric”, “còsmic” o “místic”.
Totes aquestes paraules han de convertir-se en Vida a dins
nostre, en el veritable coneixement del Crist com l’Amor de
Déu manifestat i revelat; no hem de tenir concepcions estèrils
que esdevenen presons pel pensament humà.
En realitat, no s’ha convertit el Crist “històric”, que va venir
a la terra ara fa dos mil anys, en una presó per l’intel·lecte de
molts cristians? I el Crist que va venir fa dos mil anys, en quin
punt de l’Escriptura s’ha referit a ell com un personalitat històrica? El Crist parla d’ell mateix com a Esperit, com el que
romandrà a la terra “fins al final dels temps”; això és, fins que
el temps de la violència i la maldat, ara a les acaballes, arribi a
la seva fi.
“Aneu i prediqueu la Paraula”, diu als seus deixebles, “jo seré
amb vosaltres cada dia fins a la fi del món”.
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Una de les il·lusions més grans consisteix en creure que el Crist
és al cel, que està assegut i espera el Judici Final, quan ell començarà a judicar els vius i els morts.
La realitat és que el Crist mai ha abandonat la terra. Recordeu
les seves paraules: “Tot el poder m’ha estat donat al Cel i sobre
la Terra”.
El Crist és qui ha inspirat, inspira i inspirarà la vida “històrica”,
“còsmica” i “mística” de la terra i de la humanitat. Ell és l’eterna
força motriu de la vida.
Sense el Crist, no hi ha “història”.
Sense el Crist, no hi ha “cosmos”, és a dir, no hi ha vida organitzada i establerta en el món.
Sense el Crist, no hi ha vida “mística”.
Ell és el gran impulsor de totes les revelacions en tots els
temps. Ell és la força invisible que mou tota la vida espiritual
de la humanitat; la causa de totes les experiències adquirides
per la humanitat.
L’Escriptura Santa, en la qual el Crist ocupa un lloc central, en
dóna testimoni. El Crist mateix hi fa al·lusió quan diu: “Moisès
i els profetes han parlat de mi”.
Moisès, en un sentit general, representa tots els líders espirituals de la humanitat, tots els científics, filòsofs, escriptors,
poetes, artistes i músics que preparen les ments dels homes per
comprendre el Crist, la Veritat Divina.
Malgrat que la seva feina pugui semblar transitòria, malgrat que
les seves teories siguin variables, no són pas arbitràries, elles han
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estat creades sota la influència d’una llei universal de l’Esperit,
que opera entre els homes d’una manera especial.
Tots aquests homes, per tant, han treballat per l’elevació de la
humanitat en tots els sentits i han preparat el camí per la vinguda del Crist.
No és fàcil per a un Gran Esperit com el Crist baixar a la
terra entre la humanitat. Va caldre que els homes treballessin
intensament durant milers d’anys per tal que el Crist pogués
aparèixer entre ells. No és pas fàcil descendir a la terra.
Però gràcies al seu descens a la terra, el Crist va inaugurar una
nova època en l’evolució de la humanitat. Ell va indicar el camí,
l’únic camí possible perquè l’ànima humana s’elevi fins a Déu.
Per això va dir: “Jo sóc el Camí, la Veritat i la Vida”.
El Camí: en un sentit ben ampli, és el moviment de l’Esperit
cap a l’aplicació intel·ligent de les lleis de la Natura.
La Vida: és l’organització harmoniosa dels elements i el desenvolupament equilibrat de les forces atresorades en l’ànima
Divina.
La Veritat: és la manifestació del Déu Únic que crea les condicions necessàries pel creixement de tots els éssers vius.
El Crist, com que ve del món Diví de la Veritat i baixa fins al
món material, connecta les ànimes humanes amb el món de la
Veritat, que amaga els grans anhels de tota cosa viva.
Necessàriament, hi ha d’haver un fil que pugui relligar les ànimes humanes enfonsades en la matèria amb Déu. Només el
Crist pot fer passar aquest fil. Només el Crist pot unir els ho163

mes amb Déu.

un aspecte parcial d’aquest gran esdeveniment.

Perquè el Crist va baixar del món Diví, aportant la vida del
món de la Veritat, i hi va tornar a pujar, traçant així el camí que
condueix de la vida temporal a la vida eterna.

Però avui en dia, tots els predicadors diuen que el Crist va venir
a la terra per salvar a la humanitat. Si el Crist hagués salvat el
món de la manera mecànica admesa per la majoria de la gent, i
si tots ells estiguessin realment salvats, aleshores no viurien en
total contraposició a l’esperit de l’ensenyament del Crist.

“I la vida eterna”, diu el Crist, “és que et coneguin a Tu, l’únic
Déu veritable, i aquell que Tu has enviat, Jesucrist.”
Conèixer a Déu és conèixer les llavors del seu Esperit, les condicions, les forces i les lleis sobre les quals s’edifica i s’aferma
aquest ordre majestuós de les coses.
I el Crist és el principi sobirà i intel·ligent provinent del Déu
Únic, que aporta la vida a tots els éssers, els guia i els sosté, enllaçant-los amb el Centre Primordial de tot el que és. El Crist
és el camí d’aquest moviment intel·ligent de les ànimes que
condueix a la vida eterna en la Veritat.
I per això, quan se li pregunta al Crist perquè va baixar a la
terra, respon: “Jo he nascut i he vingut al món per donar testimoni de la Veritat”.
Aquestes paraules són realment una fórmula matemàtica. La
qüestió de la vinguda del Crist és un dels assumptes més profunds que es presenten a l’esperit humà. Molta gent pensa que
és ben senzill respondre a aquesta qüestió; diuen que el Crist
va baixar a la terra per sofrir i salvar a la humanitat.
El sofriment no és el tema principal de la vinguda del Crist a
la terra. El patiment va ser un fet secundari en la vida del Crist;
està ben lluny de determinar aquest moment tan important de
la història de la humanitat.
La salvació, de la manera que s’entén habitualment, és també
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És evident que la idea de salvació té un significat completament diferent. La salvació no es troba allà on la gent la busca,
ni els hi arriba mecànicament com ells pensen.
El Crist va aportar a la terra la Ciència de l’Ànima. Ell va indicar el camí pel qual les ànimes humanes poden conèixer a Déu
i obtenir la vida eterna.
La porta del camí és l’Amor. Aquell que passi per la porta entrarà en el camí reial on l’esperen grans obres per acomplir.
Moltes grans ànimes van venir a la terra abans del Crist, però
van ser incapaces de resoldre la difícil tasca de l’elevació de la
humanitat. Va caldre que el Crist baixés a la terra per tal de
solucionar aquest important i essencial problema, i ensenyar
als homes un camí provat i experimentat pel qual ells també
puguin solucionar-lo, i acomplir la seva tasca amb èxit.
Abans del Crist, Déu havia enviat al seu camp els seus servidors, els profetes i els sants, però no van ser capaços d’acomplir el treball de la manera que tocava. Quan el Crist, “el Fill
de Déu”, va descendir a la terra, tots els treballadors celestials
van unir-se en el Seu nom per completar la feina que havien
començat.
Està escrit en l’Evangeli que “Déu ha estimat tant el món que
ha donat el seu Fill únic, perquè no es perdi cap dels qui creuen
165

en ell, sinó que tinguin vida eterna.”
El Fill és la Paraula, el Verb, la Saviesa Sublim. Ell és el Diví,
l’únic que pot restaurar l’harmonia en el món i restablir l’enllaç
de l’ànima humana amb Déu.
El Crist va poder redreçar aquesta connexió i exercir una profunda influència sobre tota la humanitat, perquè ell mateix estava unit a l’Ésser Suprem, al Totpoderós.
Quan l’Evangeli parla del descens de l’Esperit sobre Jesús, es
refereix a la unió de Jesús amb l’Esperit Col·lectiu Universal;
d’aquesta manera la realització d’una idea Divina va esdevenir
possible en el món.
Doncs aquesta és una llei a la terra: perquè s’acompleixi l’obra
de Déu, cal que un home de la terra s’uneixi amb un ésser del
cel. En aquest cas, l’ésser era l’Esperit Diví Col·lectiu.
Des d’aquest punt de vista, el Crist és un esperit col·lectiu.
Ell existeix com a unitat, però és al mateix temps un esperit
col·lectiu. Ell és la suma total dels Fills de Déu, els cors i les
ànimes dels quals són fonts d’Amor i Vida.
Tots els Fills de Déu units en un de sol, totes les ànimes d’intel·ligència sublim que viuen en la Comunió Divina, formen
el Crist.
La vinguda del Crist sobre la terra és l’esdeveniment més crucial en la història de la humanitat. És un fet únic i excepcional en el seu contingut i el seu significat. La idea fonamental
de la vida humana s’hi troba estretament lligada: la idea de la
immortalitat, la idea de la vida eterna. I els esforços de tota
l’existència humana tenen com a últim objectiu l’assoliment de
la immortalitat i l’entrada a la vida eterna.
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“I la vida eterna”, diu el Crist, “és que et coneguin a Tu, l’únic
Déu veritable, i aquell que Tu has enviat, Jesucrist.”
Conèixer a Déu, i conèixer el Crist.
És que els homes van conèixer el Crist quan va aparèixer ara fa
dos mil anys? I el coneixen millor avui en dia? Quan la Veritat
es presenta al món, no es vesteix amb hàbits reials, sinó més
aviat amb una roba modesta. Per això, el Crist va aparèixer fa
dos mil anys amb una forma simple, de manera que els homes
no el poguessin reconèixer. Així són les lleis d’aquest món.
Com que vestia simplement, semblant a qualsevol altre home,
fins i tot els seus deixebles no el van arribar a reconèixer del
tot. Tan sols tres d’ells van poder contemplar la “faç” del Crist
durant la seva transfiguració, és a dir, el Seu Ésser Veritable. En
aquesta Llum interior el van veure, i el van poder reconèixer tal
com era entre els àngels.
Pels jueus, el Crist era “el fill de Josep, el fill del fuster”. Pels
escribes i els fariseus, Ell era el blasfemador, un messies autoproclamat que s’anomenava a ell mateix “Fill de Déu”. Jesús no
pertanyia al seu entorn, ni s’havia instruït entre ells.
De fet, on va estudiar el Crist? Tot el que va fer donava testimoni del seu ampli coneixement. I no obstant això, encara avui
en dia hi ha gent que pensa que el Crist era un home simple,
sense educació. Això no és pas cert. El Crist mateix, adreçantse als qui l’escoltaven, va dir: “Si us parlo de les coses terrenals i
no em creieu, com em creureu si us explico les coses celestials?”
Quan el Crist parlava de les “coses celestials”, es referia als
grans misteris del Sol. Ell comprenia igualment les “coses terrenals”, coneixia la Càbala, les filosofies dels pobles Orientals
i dels Grecs, així com també totes les ciències d’aquell temps.
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És ben cert que el Crist no va tenir necessitat d’estudiar a les
escoles humanes. La seva vida terrenal era, en ella mateixa, un
autèntic camp d’estudi i coneixement.
La seva vida va ser una font de noves experiències, un terreny
per aplicar les grans lleis i els principis sublims, dels quals ja
havia conegut les funcions en el món invisible. Gràcies a la seva
consciència supremament desperta i a la connexió que tenia
amb el món invisible, el Crist va poder en tot moment obtenir
de manera directa el coneixement.
I quan el Crist pregava, la seva pregària era una conversa amb
el món de la Saviesa. A través de la pregària, el Crist es comunicava amb el món invisible, amb totes les jerarquies celestials
que hi habiten i amb Déu.
A través de la pregària, el món invisible revelava al Crist la lliçó
sublim que havia d’aprendre a la terra, així com la tasca que
hauria de resoldre en el marc de la vida terrenal.
Després de resoldre la seva complicada missió, el Crist va entendre, gràcies a l’experiència, que l’única manera de salvar a la
humanitat és a través de l’Amor. Només aleshores va comprendre plenament el sentit profund de tot el seu patiment.
Malgrat això, pels humans, més enllà de tot el que puguin dir,
els patiments del Crist, la seva crucifixió i la seva mort vergonyosa, resten encara com un dels més grans misteris.
Per què el Crist, l’ànima més sublim que hagi visitat mai la
terra, el caràcter més gran que mai s’hagi manifestat, per què
aquest home bo, fort i intel·ligent va haver de morir d’una manera tan tràgica? L’Escriptura diu que estava “escrit”, i res més.
Altres mantenen que aquest fet va ser necessari perquè el món
fos salvat.
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Però el Crist mateix diu que ha vingut al món per donar testimoni de la Veritat.
Hi ha una cosa que podem dir amb certesa: el Crist va ser
crucificat perquè en la seva vida exterior l’Amor no va poder
ser partícip. I allà on l’Amor no participa, és on apareixen les
contradiccions més grans, els sofriments més severs i les pitjors
tragèdies. No és pas l’Amor el que les provoca, sinó la competició per l’amor, les querelles i les rivalitats. L’Amor per ell
mateix aporta sempre i a tot arreu la Llum, la Pau i la Joia. En
qualsevol cas, veiem que la crucifixió del Crist va ser permesa.
A la creu, el Crist va patir el que podem anomenar un sofriment ideològic i místic, el sofriment més profund i intens que
una ànima humana pugui suportar. Va haver de beure de la
copa del patiment fins a l’última gota; la copa on s’acumulaven
totes les misèries amargues del passat.
Tanmateix, durant aquest patiment intens i profund, tots els
secrets del passat li van ser revelats. I ben conscient de la gran
importància del moment, després de la lluita interior en el jardí de Getsemaní, el Crist va dir: “És per aquesta hora que he
vingut.”
Mitjançant la gran alquímia de l’Amor, el Crist va transformar
els verins acumulats en la copa i, d’aquesta manera, va vèncer la
violència per sempre.
I en veritat, el Crist era un home fort, un home de geni que
coneixia el seu origen sublim, que podia preveure-ho tot, que
sabia el que passaria; no hauria pogut així evitar els patiments
que l’esperaven? Disposava de l’opció de convocar les “legions
angèliques” i amb la seva ajuda aniquilar a la vegada la nació
jueva i l’imperi romà, és a dir, utilitzar el mètode del passat, el
mètode de la força de Moisès i Elies, que era el mètode dels
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antics mags i adeptes, o acceptar la copa i la creu i superar-les
amb la força de l’Amor.
El Crist va escollir el segon mètode, va prendre el calze amarg
i la creu, i va oferir a la terra i a la humanitat una experiència
única i nova.
I de fet, si el Crist hagués temut el patiment, si hagués temut la
creu on més tard seria crucificat, o els claus que li van perforar
les mans i els peus, o la llança que li va travessar el costat, no
hauria pogut entregar una solució nova i essencial a la complicada tasca d’elevar l’ànima humana. Ho va dissoldre tot, els
insults i les fuetades, la creu, els claus i la llança amb el Foc de
l’Amor, l’únic foc que pot desfer les armes de la violència. La
seva experiència va ser coronada amb èxit.
Amb la seva obra, el Crist va resoldre un problema del qual
depenia el futur de tota la humanitat. Així, va obrir el camí de
la salvació a totes les ànimes sofrents que havia vingut a buscar.
És precisament per aquestes ànimes simples però nobles, les
que van tenir el coratge de posar la seva fe en Ell, i no pas pels
erudits, els poderosos i els religiosos del seu temps, que el Crist
va donar la seva vida; per tal que poguessin viure en l’Amor que
Ell els hi va deixar.
Quelcom d’immens s’amaga en els patiments del Crist; ells
representen la part oculta de la seva vida, la part interior que
els homes desconeixen.
I quan us parlo dels seus patiments, hi ha dues virtuts admirables del Crist que em venen al cap: la seva paciència sense
precedents i la seva humilitat. Gràcies a elles, va superar tots
els abusos, insults i ofenses que els homes li van infringir. El
Crist ho va suportar tot i va romandre en la dolçor, en el silenci,
calmat i immòbil, com si res estigués passant. Dels seus ulls no
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va caure ni una llàgrima.
Això és una paciència sublim, un autodomini prodigiós, un
Amor fort.
El Crist és la roca inamovible, res la pot fer miques.
La crucifixió del Crist va ser una tragèdia, però d’aquesta tragèdia en va sortir un bon desenllaç, la resurrecció.
El Crist va aixecar-se d’entre els morts, i amb la seva resurrecció va conquerir la mort. I si durant els seus patiments va rebre
la revelació dels secrets del passat, durant la resurrecció va rebre
les revelacions del futur.
El Crist és realment l’home fort, un esperit poderós, un heroi.
Ell ho va superar tot, les tortures, la creu i la tomba.
El Crist no va carregar la creu fins al final. Només la va portar
fins a un lloc concret i després la va deixar a terra. La gent
pensa que va fer aquest gest perquè estava esgotat i sucumbia
sota el seu pes.
No, el Crist no era pas feble, podia portar la creu, la va deixar a
terra per mostrar a la humanitat el que els esperava. Volia dir:
“Puc carregar la creu dels patiments dels homes vius, però no
desitjo carregar una creu de fusta!” No obstant, avui en dia els
cristians fan petons i segueixen carregant la creu de fusta, que
el mateix Crist va menysprear!
Després de llençar a terra la creu de fusta, el Crist es va posar
dempeus, i amb el cap dret va reprendre el seu camí cap al Gòlgota. El van clavar a la creu, però no hi va restar massa temps.
Ell mateix va desclavar-se. Com? Va deixar el seu cos i va anar
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a casa de Josep d’Arimatea.
Després el van enterrar, van segellar la seva tomba, i també en
va sortir. No volia deixar el seu cos a la tomba perquè estava
viu, ell mateix l’havia ressuscitat.

En el passat, les mans del Crist van ser clavades a la creu. Avui
ningú pot perforar aquestes mans, els claus es fondrien en un
instant! En el passat, el Crist va ser crucificat, però avui no hi
ha cap arbre prou gran per poder-lo clavar. El Crist no pot ser
crucificat una segona vegada!

L’àngel que va desencadenar la seva mort va emportar-se la
seva ànima a l’infern, però el Crist tampoc s’hi va quedar gaire temps. La seva entrada a l’infern va provocar una veritable
revolució. Va mobilitzar a tots els habitants de l’infern, presos
d’una gran agitació, i els va alliberar. No us penseu pas que
després de la seva resurrecció el Crist estava sol. A l’infern, va
ser el comandant d’un gran exèrcit d’àngels que va purificar
l’infern dels turments i van alliberar a tots els presoners.

El Crist ve ara a visitar les ments i els cors dels homes. Ell demolirà totes les presons; Ell esborrarà totes les falses doctrines,
tot el que destrossa les ments i els cors dels homes, allò que
aporta la confusió i l’anarquia i paralitza la vida humana.

Amb tot això, el Crist va demostrar que l’home fort no pot ser
retingut a la creu ni restar segellat a dins la tomba. L’home fort
no mor pas, ressuscita i a més dóna la vida als altres.

Quan us dic que el Crist ve ara, alguns poden pensar que vindrà de manera exterior. No, el Crist no vindrà exteriorment,
no vindrà en la forma humana ni en cap altra forma. Quan els
rajos del sol entren a casa vostra, vol dir que és el sol mateix qui
us ha vingut a visitar?

El Crist va ser el cor de Déu, i per aquesta raó va ressuscitar.
El cor de Déu no pot morir. I va tornar allà d’on havia vingut.
Però a través de tota aquesta tragèdia que va tenir lloc en el
Gòlgota, va vessar-se una sang nova en les venes esgotades de
la humanitat, i es va donar un nou i poderós impuls a la Divina
circulació de la vida.
Quan va venir a la terra ara fa dos mil anys, el Crist ens va
revelar tan sols un aspecte de la seva natura. Veiem el Crist en
la humiliació i el dolor, en els patiments i les proves. El veiem
com un heroi de la redempció.
La gent encara no coneix el Crist en tota la Seva Glòria, en el
Seu Poder i la Seva Força Divina.
El Crist és fort i poderós ara!
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Ell és el Crist Viu que aporta la Vida, la Llum i la Llibertat
a totes les ànimes! Ell les desperta i les eleva en l’Amor cap a
totes les coses.

Recordeu, el Crist és una manifestació de l’Amor Diví. I Ell
vindrà com una llum interior en les ments i els cors dels homes.
Aquesta llum atraurà a tothom com si es reunissin al voltant
d’un nucli sagrat.
L’obertura dels cors i les ments humanes, l’acceptació i l’acolliment interior del Crist, així serà la segona vinguda del Crist
a la terra. Si el món no l’accepta d’aquesta manera, els homes
continuaran vivint sense amor, en els sofriments i la misèria, en
una vida devastada per les creences exteriors, les supersticions
i les il·lusions.
Captius de les creences exteriors, moltes persones religioses no
poden avançar i s’equivoquen quan diuen: “El Crist ha anun173

ciat la Paraula de Déu fa dos mil anys. Va dir tot el que havia
de dir i ha retornat al cel, on reposa fins a l’arribada del Dia del
Judici, quan tornarà de nou a judicar els vius i els morts.”
Però jo us dic: el Crist no va anunciar la Paraula de Déu en el
temps i l’espai!
Nosaltres no considerem al Crist i el Seu ensenyament com
quelcom del passat.
Nosaltres no considerem al Crist i el Seu ensenyament com
quelcom que vindrà en el futur.
Per nosaltres, el Crist i el Seu ensenyament són en l’etern present!
Per tant, no va ser només durant tres anys de predicació que
el Crist ens va parlar; Ell no ha parat de parlar durant aquests
dos mil anys. I si fos possible restaurar tot el que va ensenyar
al llarg d’aquells tres anys als seus contemporanis, així com el
que ha dit en el transcurs d’aquests dos mil anys, la humanitat
disposaria d’un coneixement de valor inestimable.
Però ens ha arribat molt poca cosa del que el Crist ens va dir
durant aquells tres anys de predicació, tan sols s’han conservat alguns fragments. Moltes de les Epístoles de Pau, així com
dels altres apòstols, romanen amagades del món. Però un bon
dia sortiran a la llum. Fins i tot ara estan sent revelades, però
només als deixebles avançats.
D’altra banda, us penseu que el Crist va divulgar tot el seu
ensenyament? En comparació amb el que posseïa, el Crist
va donar ben poc a la gent que el seguia. Els homes d’aquell
temps no estaven preparats per la Seva Ciència, no la podien
comprendre. Per això els va parlar utilitzant paràboles. El Crist
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no volia posar les seves armes a les mans dels ignorants, perquè
podien girar-se contra ell.
Creieu que si el Crist tornés a venir ara, parlaria tal com va
parlar fa dos mil anys? El Crist parlaria avui d’una manera
totalment diferent.
Primerament, ensenyaria la sublim ciència de l’Amor, i els mètodes de la seva aplicació. Ens parlaria del camí del deixeble,
de la fraternitat i el servei. La llei de l’evolució exigeix que sigui
així en els nostres dies.
I ara el Gran Mestre s’adreça a totes les ànimes despertes, proclamant les veritats fonamentals del nou evangeli:
Que tots siguin deixebles plens de zel, bons germans, i servidors veritables i fidels!
Perquè només els deixebles diligents, els bons germans, i els
veritables servidors poden crear la nova cultura en la qual el
Crist viurà en cada home i regnarà entre tots ells.
Avui, el Crist no necessita creients ordinaris, gent religiosa
que lluita els uns contra els altres, ni tampoc governants ni
mossens, sinó més aviat homes reals, creadors de la nova vida:
deixebles, germans i servidors.
Avui el Crist no vol homes que sense treva el crucifiquin al seu
interior, sinó homes que li donaran la benvinguda i li oferiran
el seu cor perquè hi visqui, homes que convidin el Crist a habitar entre ells. Vol els homes que seran un amb ell.
Avui, el Crist proclama una cultura sense la crucifixió, la cultura de la resurrecció!
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Hem pogut observar bé els resultats de la cultura actual, provocats per aquells que van crucificar el Crist.
Ha arribat el moment de posar els fonaments d’una nova cultura, una cultura que no serà edificada per aquells que adoren
el Crist crucificat, sinó per homes-germans en els quals viu el
Crist ressuscitat, el Crist Viu de l’Amor.
El fonament d’aquesta cultura serà l’Amor.
L’Amor és l’única força que pot transformar els homes en
deixebles diligents, en bons germans, en servidors veritables i
fidels, constructors de la nova vida.
Aquesta és “la novetat” que el Crist aporta avui a la humanitat.
Aquesta és la Paraula de la Gran Fraternitat Universal; això és
el que el Mestre diu.
Però, no hi haurà aleshores molts creients, que s’autoanomenen cristians, pels quals la seva Paraula serà un escàndol? I el
podran reconèixer? Continuaran argumentant sobre el Crist
“crucificat”, sobre el Crist “històric” i “còsmic”; sobre la idea
que se’n fan les diferents esglésies; però l’esperit de la Seva Paraula Viva els serà sempre estranger.
Per això us dic: deixeu de banda aquestes definicions i limitacions del Crist!

Us parlo del Crist Viu, del Crist que atresora la vida en ell, que
aporta als qui l’estimen la ciència viva i la llum, que aporta la
veritat i la llibertat; del Crist que ensenya tots els mètodes per
construir una vida autèntica i raonable.
Ell és el Crist Sublim, el que anomenen el Cap de la Gran
Fraternitat Universal.
Totes les grans ànimes el coneixen, i mai discuteixen sobre qui
i com és, ni sobre com era ni a on està ara, ni quin lloc ocupa en
la jerarquia dels Mestres, ni res de tot això. No discuteixen pas,
perquè elles saben amb una certesa absoluta quin lloc ocupa el
Crist en la creació, així com coneixen el lloc dels altres grans
homes que han aparegut i apareixen en el món.
Aquest és el Crist que els homes d’avui han de conèixer! L’han
de veure, l’han de veure i conèixer!
Molts homes ens volen persuadir de que podem ser veritables
cristians sense veure’l i sense conèixer el Crist interiorment.
Però jo mantinc que res sortirà de l’home que no pot veure el
Crist.
Per tal de veure el Crist, cal tenir una ment, un cor, una ànima
i un esperit com el Seu. Tots aquells que van rebre la visita del
Crist abans d’assolir aquest estat, van caure amb la cara mirant
a terra. I un home caigut què pot veure?

Sapigueu que només hi ha un Crist, el Crist de l’Amor Sublim,
que actua ara mateix en el món i en les ànimes dels homes.

L’home ha de beure l’aigua de la Font mateixa i no del riu, ja
que la del riu és fangosa perquè molts altres elements impurs
s’hi han infiltrat.

Us parlo d’aquest Crist, no del Crist “històric” o “crucificat”.
Els homes el coneixen bé com a personatge històric, però no el
coneixen pas com l’Amor Vivent!

Seguiu el camí que porta a la Font, és un camí llarg i difícil,
però beureu Aigua Viva de la mateixa Font, i us refrescarà per
sempre la ment i el cor.
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Els vostres ulls descobriran immensos paisatges i s’obriran horitzons mai vistos fins ara.
A la muntanya on brolla l’Aigua Viva, escoltareu la Veu de
Déu.
No demaneu restar-hi, baixeu a la vall entre els vostres germans
i germanes! Baixeu i poseu en pràctica, com a deixebles, com
a germans i com a servidors, la Paraula Viva del vostre Pare
Celestial, que us atreu tendrament amb els fils del seu Amor.
Aquests fils estan a les mans del Crist, el Déu manifestat de
l’Amor.

22
EPÍLEG
Publicant aquest llibre de pensaments escollits i classificats
del Mestre, nosaltres, els seus deixebles, estem convençuts que
acomplim un deure sagrat i inspirat per l’Amor davant de tots
els nostres germans i germanes de la terra, als quals va destinat.
Enviem corrents vius de l’abundant Font de la Paraula del
Mestre, esperant que refrescaran i donaran confort a totes les
ànimes germanes, tal com ho han fet amb nosaltres; i que amb
la seva aigua fresca i viva, regaran i despertaran el creixement
de les Llavors Divines que reposen des de l’origen en les seves
ànimes, tal com han regat i despertat el creixement de les Llavors Divines en les nostres ànimes.
Tenim el delit que aquest llibre sigui acceptat com una expressió de la nostra bona voluntat de ser deixebles zelosos del
Mestre, bons germans de la humanitat, i veritables servidors
de Déu.
Desitgem que sigui acceptat com un regal fraternal, com una
selecció de fruits madurats al jardí del Mestre, el jardí de la seva
Paraula Viva.
Servint aquests fruits, confiem fermament que alimentaran i
ompliran de dolçor les ànimes de tots aquells que els tastin, tal
com van alimentar i endolcir les nostres ànimes.
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Guardem l’esperança que tots els que tastin aquests bons fruits,
plantaran les llavors que contenen en el jardí de la seva vida, i
en els jardins dels seus germans i germanes.
179

“Tothom em ret homenatge i jo homenatjo
al mestre Peter Deunov de Bulgària.”
Albert Einstein

“El Mestre Universal està treballant a Bulgària.”
Rudolf Steiner, 1910.
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Peter Deunov, el Mestre, nascut a Bulgària i conegut també amb
el nom espiritual Beinsa Douno (11 de juliol de 1864 - 27 de
desembre de 1944) va ser un Mestre de l’Ensenyament Solar i
Diví, fundador de l’Escola de Cristianisme Esotèric anomenada
“Escola de la Gran Fraternitat Blanca Universal”. Els principis de l’Ensenyament del Mestre Beinsa Douno estan exposats
en 7000 conferències, impartides entre els anys 1900 i 1944. Va
començar amb tres seguidors, i aquests van anar creixent progressivament fins arribar a ser molts milers.
L’Ensenyament del Mestre es basa en el pentagrama i les cinc
qualitats de l’home perfecte: Amor, Saviesa, Veritat, Justícia i
Virtut, els valors del Crist Viu.
Les principals eines de treball espiritual a l’Escola Divina són les
trobades de pregària, els entrenaments musicals i de respiració, la
lectura de la Paraula del mestre Beinsa Douno, la salutació de la
sortida del sol, les excursions a les muntanyes, la vida als campaments de la fraternitat, els esdeveniments anuals, etc.
El mestre Beinsa Douno també era músic i va compondre més de
150 cançons. Va presentar la Paneuritmia: la dansa del Ritme
Diví Universal, una combinació de gimnàstica i moviments
harmoniosos acompanyats per la seva musica, que es balla en
plena natura.

Benvinguts al Cor del Foc Blanc!
La Fraternitat de Llum i Amor és la Gran Família Universal que
reuneix a totes les Consciències que treballen per l’Ofici del Crist.
Tots som Fills i Filles del Pare Celestial i la Mare Divina i podem
renéixer a la nostra Essència de Llum quan ens obrim
a l’Amor, a la Saviesa i a la Veritat Divines.
En aquests moments de Revelació, Ascensió i Alliberació del planeta
Terra i la humanitat, tota la Fraternitat està participant en aquest
procés que ens portarà a la Nova Terra i a la Vida en les Múltiples
Residències del Pare Celestial.
A la pàgina web hi trobareu més documents en català per ampliar la Paraula del Mestre, així com cants, exercicis de gimnàstica espiritual, la descripció de la Paneuritmia i transmissions
actuals dels Germans Lluminosos.
www.cordelfocblanc.net
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“Prepara’t per la vinguda de
l’Esperit!
I no oblidis pas que quan
l’Esperit arribi, cal obrir la
porta del teu cor.
Quan l’Esperit entri, la porta
del teu cor s’ha de tancar.
No obris pas el teu cor abans de
l’arribada de l’Esperit.
No tanquis pas la porta abans
que l’Esperit entri.
Treballa allà on treballa
l’Esperit!”
El Mestre Peter Deunov (1864-1944), conegut amb el nom de
Beinsa Douno, va reviure a Bulgària l’Ensenyament Diví de la
Fraternitat Universal de Llum i Amor perquè s’escampés per tota
la terra. El seu missatge, basat en els principis divins de l’Amor,
la Saviesa i la Veritat, aporta els mètodes per aplicar la Paraula
del Crist, englobant el coneixement de tots els aspectes de la vida
humana.
Les llavors sagrades que va plantar broten i floreixen ara entre
totes les ànimes que es preparen per entrar a la Nova Vida, la
vida animada pel Foc Sagrat de l’Esperit Diví, i per emprendre
el camí Lluminós que ens omple amb l’Amor, la Pau i la Joia.
“El Mestre Parla” és una recopilació de la Paraula del Mestre
classificada per temes com: la Vida, la Llum, la Natura Viva o la
Llibertat, on hi trobem els fonaments del seu missatge universal.
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