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TRACK 4

  ...ameliora unele lucruri. În timp ce aici, în această ştiință inițiatică, e posibil ca discipolul să
nu cunoască atâtea lucruri din astrologie, din Kabbală, din magie sau chiar din alchimie, dar el
va fi capabil să se vindece, să se lumineze, să fie fericit, să se dezvolte şi să facă binele. Şi 
asta contează. Pentru că există, am văzut mulți oameni care cunoşteau multe lucruri, dar erau 
incapabili să amelioreze ceva în forul lor inerior, în slăbiciunile sau în capriciile lor. Ei 
cunoşteau multe lucruri, dar erau slabi, ineficienți. În timp ce alții, nişte neştiutori, oh, là, là ! 
făceau chiar să crească semințele. Şi nu cunoşteau mare lucru. Dar mânuiau această forță a 
tuturor forțelor, pe care Hermes Trismegistul a numit-o Telesma şi căreia hinduşii îi spun 
Akasha. Şi v-am ținut de aici conferințe despre Cronica Akasha. Ce este Cronica Akasha ? 
Este totalitatea amprentelor; tot ce se petrece în Univers se înregistrează pe această latură 
eterică, pe această Akasha. Ea este o substanță, o materie eternă, invulnerabilă, atât de pură, 
încât totul se înregistrează (în ea): tot ce se petrece - gândurile noastre, sentimentele noastre – 
totul se înregistrează. Şi (vă spuneam că) aceasta este Biblioteca Universală şi că această 
înregistrare este de neşters, ea dăinuie pe vecie. Este cartea vieții eterne. Aceasta este cartea, 
Cronica Akasha, iar despre această carte au vorbit cu toții – chiar şi Sfântul Ioan 
Evanghelistul a vorbit despre această Carte a Vieții, care era deschisă şi în care totul este 
înscris. Iar cei care pot merge până la această Cronica Akasha, pot deschide această carte şi 
citi istoria străveche a omenirii şi a întregului Cosmos, de miliarde şi miliarde de ani. Şi că 
nimic nu se şterge. V-am vorbit despre asta. Şi v-am explicat şi de ce este de neşters, din ce 
motiv. Veți găsi toate acestea în conferințe.  

Iar această substanță este Akasha; este lucrul cel mai prețios, pentru că dacă am putea merge 
până acolo, dacă am putea să ne legăm de această Akasha, să captăm, să ne conectăm la ea, să 
ne împrietenim (cu ea), pentru a chema (introduce) această Akasha în corpul nostru fizic, în 
creierul nostru, pretutindeni, am putea ameliora enorm celulele, pentru că această Akasha este 
atotputernică. Şi grație puterilor pe care le conține, Louis Villecollieu ???, care a fost în India 
şi care a asistat la asemenea şedințe, a scris cărți - pe care le-am citit chiar când eram în 
Bulgaria - despre acei fachiri care făceau să crească mango şi tot felul de plante în fața tuturor,
şi ceilalți chiar mâncau aceste fructe. Totul se termina în două ore. Ei lucrau cu această 
Akasha. Dacă discipolii vor să-şi amelioreze viața, trebuie să se gândească la Akasha. În 
bulgară nu este prea frumos, pentru că «kasha» înseamnă «fiertură» (???). Kasha. Iar cuvântul
«caché» (fr.= ascuns –n.t.) înseamnă misterios, necunoscut. «Caché» trebuie sa fie legat de 
acest cuvânt «Akasha», pentru că ceea ce este cel mai ascuns, cel mai puternic este Akasha. 
Dacă discipolii se obişnuiesc acum să se gândească la această substanță, la această 
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chintesență, care are toate puterile, ei pot beneficia (de pe urma ei). Iată, din nou, ce aflați 
astăzi. Aşadar, în loc să vă pierdeți timpul cu lucruri inutile, stupide, de neînchipuit, groteşti, 
abradacadabrante, trebuie să-l pierdeți ocupându-vă, concentrându-vă asupra acestei Akasha. 
Măcar această Akasha poate veni, poate ameliora, poate înfrumuseța, poate aranja, corecta, 
organiza şi aşa mai departe. Iată, din nou, ce cadou vă aduc. Numai de n-ar fi lăsat (să zacă) 
prin dulapuri  ! Pentru că ceea ce vă revelez astăzi era lucrul cel mai ascuns, cel mai misterios,
cel mai important, pe care toți marii Inițiați îl țineau secret. Toți marii Inițiați cunoşteau 
existența acestui fluid, a acestei chintesențe şi lucrau şi ajungeau la culmi inaccesibile 
celorlalți. Iar toți ceilalți, care nu cunoşteau aceste lucruri, orbecăiau în lucruri atât de 
obscure, atât de îngrozitoare, atât de dureroase, încât nimeni nu-i putea salva. Aşadar, cei care 
vor să înțeleagă, care vor cu adevărat să se hotărască să lucreze (cu ea), ce-i aşteaptă  ! 
Ameliorări, ameliorări, ameliorări, neîncetat.

Şi chiar când l-au acuzat pe Pitagora şi au râs de el pentru că într-o zi a vorbit unui urs,
spunându-i să nu mai mănânce carne de om, iar ursul n-a mai mâncat… Şi că într-o zi a 
chemat un vultur care zbura şi acesta a venit şi l-a mângâiat, l-a îmblânzit şi a devenit 
prietenul lui. Şi cu ce lucra el  ? Cu această Akasha. El învățase (acest lucru) în India. Pitagora
a fost în India, în Persia, în Caldeea, nu numai în Egipt. S-a dus peste tot. El a învățat şi făcea 
lucruri extraordinare. Iar Apollonius din Tyana, cu ce lucra, şi el ? Şi apostolii lui Iisus, cu ce 
lucrau ? Da, cu această forță Akasha. Veți spune: «Păi, era Sfântul Duh !». Şi ce e Sfântul Duh
? E un alt nume pentru Akasha, este chintesența divină sub numele de Sfântul Duh. Da, era 
acelaşi lucru. Haide, acum trebuie să vă treziți, pentru că eu am încredere în voi ! Dacă vă 
hotărâți acum să mergeți pe acest drum, cel mai plin de slavă, ce se va întâmpla apoi cu biata 
omenire ? S-a zis cu ea ! O veți trezi, o veți transforma, o veți schimba ! De ce nu ? Discipolii 
lui Iisus erau 12. Priviți ce-au făcut în întreaga lume  ! Iar voi sunteți mai numeroşi decât 
discipolii şi poate chiar mai învățați. Diferența este că discipolii lui Iisus aveau credința, (o 
credință) ardentă, iubirea, în timp ce voi aveți ştiința, cunoaşterea, iar acum trebuie să vă 
măriți credința şi iubirea, pentru a-i depăşi. Pentru că dacă îl putem depăşi chiar şi pe Iisus… 
Este spus că putem să-l depăşim.

                              

TRACK 5

De ce discipolii lui Iisus ? Ceea ce îi opreşte pe oameni (să progreseze), îi opreşte ca un 
hipnotizator, ca un magnetizator, ca baronul du Potet. El era un hipnotizator absolut 
remarcabil, împreună cu un italian, Manzoni. Ei făceau minuni, la Paris. După Charcot, care a 
început la Salpêtrière (spital parizian – n.t.). Ei trăgeau doar o linie, o simplă linie cu creta, şi 
toți academicienii, (oamenii) cei mai puternici şi cei mai tari nu puteau trece de ea. Şi un 
academician, care a vrut să forțeze, a căzut la pământ. Există deci o asemenea linie, trasă de 
cineva, care spune oamenilor: «Nu trebuie să treceți de ea  ! Sunteți limitați, sunteți muritori, 
sunteți nişte idioți, nişte codaşi  ! Nu trebuie (să treceți de ea).» Şi atunci ei se opresc. Ei spun:
«  Discipolii erau discipoli, în timp ce noi, ce suntem ? Să fim lăsați să bem, să fumăm, să 
ciocnim un pahar, să facem tâmpenii !» Ei bine, nu, îi puteți depăşi ! Îi puteți depăşi, vă 
asigur. Din moment ce Iisus a spus-o. El nu era invidios, limitat; El a zis: «Puteți face lucruri 
mai mari decât mine.» Iar eu mi-am pus în minte dorința de a şti ce se poate face mai mult. 
Am vrut, am fost curios (ce poate fi) mai mult de atât. Şi atunci am căutat, am căutat şi am 
aflat. Da, am aflat. Mai mult decât Iisus. Şi ce este acel lucru ? Iisus vindeca. Îi făcea pe orbi 
să vadă, pe surzi (să audă) şi (pe unii) chiar i-a înviat. Dar există un lucru pe care nu a reuşit 
să-l facă: să-i schimbe pe farisei şi pe saduchei. Oamenii vor ajunge chiar să-i transforme pe 
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saduchei şi pe farisei – ceea ce El n-a făcut. Da, acesta era lucrul cel mai greu. Să vindeci – 
toată lumea face asta. Dar ca să schimbi un fariseu sau un saducheu, vai, vai, vai ! Asta e greu.
Cineva care nu crede în nimic... Şi chiar şi pe aceşti oameni îi vom schimba. Dacă îmi dați o 
mână de ajutor, dacă vă hotărâți să trăiți o viață, pentru prima dată o viață splendidă... în loc 
de o viață obscură, închisă... oh, là, là ! ce fericiți am putea fi. Aşadar o viață nouă. Şi apoi 
veți vedea ce va deveni biata omenire ! Va începe să țipe. Îi vom vedea pe toți strigând: 
«Lăsați-ne viața !» «Nu, nu, nu ! Nu vă lăsăm viața, veniți cu noi !» Şi vor fi obligați să 
meargă cu noi. Dar vor cere îndurare: «Lăsați-ne viața !» A, nu, nu, nu ! Sfârşiți. Fără milă. 
Numai că asta depinde de voi. Trebuie totuşi să fim numeroşi. Da.

Eu găsesc că nu există lucru mai frumos decât frumusețea. O, ce frumoasă e 
frumusețea !!! (râsete). Şi, tot aşa, nu există nimic mai viu decât viața. Vedeți ? Cum de am 
descoperit asta ? (râsete). În timp ce voi n-ați reuşit încă să descoperiți asta, vedeți ? Pentru că
n-o spuneți. Nu există nimic mai frumos decât frumusețea. Şi nu există nimic mai viu decât 
viața. Nu există nimic mai luminos decât inteligența divină. Nu există nimic mai cald decât 
Iubirea. Nu există nimic mai puternic decât voința. Ei, da. Şi putem continua aşa până mâine. 
Şi va fi mereu adevărat. 

Haideți, acum, nu lăsați nici o zi aşa, ca înainte, ca s-o pierdeți. Ci în fiecare zi să adăugați 
ceva, să adăugați, să înscrieți ceva, să înscrieți în această carte a naturii vii. Această carte care 
e deschisă şi în care scriem lucruri în fiecare zi – când îngrozitoare, când frumoase. Acesta 
este lucrul care rămâne. Aşa cum spuneam unui frate, de curând. Îi spuneam: «Dacă 
Fraternitatea şi-ar da seama de ceea ce câştigă adăugând, scriind, creând lucruri frumoase 
pentru viitorul lor, să scrie în fiecare zi... Şi cum totul se înregistrează, totul este gravat, totul 
devine de neşters, iată viitorul care ne aşteaptă. Un viitor... Şi toți cei care nu ştiu asta se 
dezagregă, se şterg şi pierd tot, fără să ştie că puteau fi atât de bogați, atât de bogați. (Le) 
lipsea doar un adevăr. Iar eu vi-l dau. Iată, aşa este, aşa stau lucrurile, pentru că dacă n-ar fi 
aşa, aş fi primul care ar renunța la tot, care ar lăsa totul, ar părăsi tot. Primul, dacă n-ar fi aşa. 
Pentru că nu mi-aş pierde timpul şi viitorul cu prostii care nu există. Dacă n-aş fi atât de sigur,
absolut sigur, 200% - 300% mai mult, aş fi renunțat de mult la tot. Dar vedeți, merg în 
continuare, pentru că e veridic. Voi ce mai aşteptați ca să începeți, să continuați  ? Veți vedea 
apoi cum sunt lucrurile în realitate. Ceea ce-i împiedică (pe oameni), mai ales tineretul… 
există un lucru care-i împiedică, chiar şi pe adulți să meargă pe acest drum. Eu am făcut 
analize, cercetări. Îmi spuneam: ce anume îi împiedică pe oameni să intre (pe această cale)  ? 
Şi am căutat şi am găsit. Iar  voi vreți să ştiți care este acela. Este pentru că oamenii cred că 
totul este dezordonat, că nu există nici o legătură între un lucru şi altul, între gânduri şi 
evenimente sau morală. Deci, nimic nu se ține, nimic nu e legat, deci nu există nici cauze, nici
consecințe, prin urmare pot trăi oricum şi va fi minunat. Iată ce-i împiedică pe oameni să 
găsească drumul bun. Adică această lipsă de cunoaştere sau de credință în ceea ce Inițiații ne 
prezintă fără încetare, şi anume că există o relație între toate lucrurile şi că dacă nu credem 
asta, ne aflăm în dezordine. Şi iată ce-i împiedică pe oameni să progreseze. Vorbiți cu cine 
vreți, veți vedea, ei nu cred că există o legătură între ceea ce gândesc, ce simt, ce trăiesc, 
latura morală sau imorală şi evenimentele care urmează apoi. Nu există legătură. Aşa e (după 
ei) nu există nici o relație. Şi în asta am găsit explicația tuturor nenorocirilor. Acum, pentru a-i
ajuta pe oameni, 
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nu există decât o modalitate: să-i faci să înțeleagă că totul se ține, că totul este legat, cauzele şi
consecințele, totul este conectat şi să ştie ce produce un anumit gând, un anumit sentiment, un 
anumit act, aceasta este adevărata cunoaştere. Şi atunci suntem puternici, formidabili, de 
nezdruncinat, de neînvins, atotputernici, pentru că ne bazăm pe ceva solid, veridic. În timp ce 
acolo, în capul oamenilor, ei nu văd, nu văd că există legături; şi atunci trăiesc oricum, distrug
tot, strică tot, irosesc tot, deranjează tot. Şi nu e de mirare apoi că destinul lor este foarte rău, 
foarte prost.

Acum, desigur, mai trebuie explicat un fenomen, pentru că unii pot spune, pot obiecta 
că există mulți oameni care trăiesc moral, în milă, în bunătate, în amabilitate, în iubire şi chiar
în puritate şi li se întâmplă nenorociri. Şi alții, care continuă să distrugă, să fure etc. şi reuşesc 
(în viață). Şi iată privința în care oamenii se înşeală. Ei n-au studiat, n-au aprofundat, ca să 
vadă - ca acei mari Inițiați care mergeau să caute cu mii de ani înainte, cu mii de ani după, 
care sunt legile – şi văd, pe moment, şi e adevărat, că există oameni plini de iubire, de 
bunătate, de generozitate, cărora li se întâmplă nenorociri. Pentru că ceea ce fac ei acum va da
rezultate în viitor, în timp ce ceea ce fac interior, nenorocirile care li se întâmplă acum, sunt 
consecințe ale trecutului. Trebuie să treacă prin asta, trebuie să lichideze, trebuie să se 
elibereze, să plătească. Aşadar, aceste două lucruri nu se contrazic. Acum s-au schimbat, sunt 
grozavi, sunt minunați. Ei da, dar rezultatele trebuie aşteptate, ele vor produce rezultate în 
viitor. Iar ceea ce li se întâmplă acum, sunt lucruri din trecut, ele au fost prevăzute, calculate, 
înregistrate, asta este karma, asta e legea dreptății. Deci aceste două lucruri, aparent 
contradictorii, nu sunt contradictorii. Şi cum această explicație le lipseşte oamenilor, (fiindcă) 
nu s-au dus s-o caute, ei trag concluzii foarte eronate. «Ce vrei ? – zic ei, Uite, faci bine şi 
culegi rău !» Nu este adevărat. Deci, ceea ce spunem noi este absolut. Numai că trebuie să 
cunoşti, să ştii perioadele, fazele, şi cauzele, consecințele, trecutul, prezentul şi viitorul. Totul 
este în ele. Nu există nici o contradicție. Să presupunem acum că ați plătit, (v-)ați lichidat 
(datoriile), v-ați eliberat, legea nu va veni nici să vă pedepsească, nici să ceară daune. Atunci 
binele pe care îl faceți va fi fără încetare, fără încetare, fără încetare. Rezultatele vor fi 
extraordinare. Atâta timp cât n-ați plătit, binele pe care îl faceți astăzi nu poate împiedica plata
datoriilor. În afară de cazul că sunteți extrem de puternic, de tare, de pur, atunci puteți opri 
aceste plăți sub două forme: sau să le plătiți mai târziu, într-o altă încarnare sau... da o puteți 
face, dar trebuie să le plătiți oricum. Este ireductibil. Chiar pentru sfinți, chiar pentru profeți, 
o datorie este o datorie, nu e nimic de făcut. Priviți numai câți au fost masacrați – au fost arşi, 
sfâşiați de fiare. Deci chiar sfinții, profeții, apostolii, priviți, erau datoriile pe care trebuiau să 
le plătească. Ei da, dar erau discipoli ai lui Hristos  ! Da, dar asta nu putea schimba tot. Iar 
odată plătite, lichidate... Iar Iisus, care cunoştea aceste legi, i-a lăsat. El ştia deja că unii vor 
trebui să moară. Putea să-i ajute, putea să-i salveze, dar n-o făcea. Ca pentru Sf. Ioan 
Botezătorul: putea să-l salveze; avea la dispoziția lui milioane de îngeri. Se spune în 
Evanghelii. Putea să ceară îngerilor şi gata. Da, dar cum El era pentru dreptate, nu transgresa 
legile, a lăsat ca Sf. Ioan Botezătorul să fie executat. Dar El ştia că trebuie să plece, pentru că 
după aceea a spus, El a spus: «Da, era Ilie, profetul, care trebuia să vină şi au făcut cu el ce-au
vrut.», iar discipolii au înțeles că era vorba de Sf. Ioan Botezătorul. Este scris. Este scris în 
Evanghelii. Deci era Ilie, care a ucis 300 de falşi profeți, pe muntele Carmel - pe care eu l-am 
vizitat, de asemenea. (În Israel am vizitat Muntele Carmel. Acolo e o mănăstire.) Iar apoi a 
fost obligat să i se taie capul. Ca dovadă a faptului că Iisus cunoştea aceste lucruri, El l-a 
avertizat pe Sf. Petru. El i-a spus: «Petre, pune sabia în teacă, căci cel care trage sabia, de 
sabie va pieri.» Dar iată că Isaia (Ilie ?) a tras sabia şi n-a pierit de sabie. A fost luat de o 
farfurie zburătoare, se pare, spun unii – un car care l-a luat viu la cer. Deci cuvintele lui Iisus 
nu erau adevărate. Ei da, priviți, pentru moment nu erau adevărate, dar când (Ilie) s-a întors 
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sub forma lui Sf.Ioan Botezătorul, legea a fost lege. Cum se spune şi aici, acum: «Legea e 
lege, ce vrei !» Şi trebuie să plăteşti amenda. Şi cum Iisus ştia asta, când a aflat că (Sf. Ioan) a 
fost arestat, Evangheliile spun că şi-a luat bagajele şi a plecat din țară. De ce tocmai atunci ? 
Ca să nu se spună că putea să-l ajute. De ce nu l-a ajutat  ? Nu era acolo. Şi când i s-a tăiat 
capul, s-a întors, iar discipolii i-au anunțat acest eveniment, iar el a zis: Iată, deci (???). 
Aşadar, nu trebuie să raționăm ca oamenii stupizi, ignoranți. Trebuie să studiem în profunzime
această Ştiință inițiatică, totul este explicat, totul este ordonat, totul este perfect. Şi din când în
când, eu vă citesc, aşa, câteva pagini, pentru a vă fi util, ca să nu faceți greşeli în 
raționamentul vostru, în judecata voastră în cursul existenței voastre. Şi de ce ? Pentru că 
atunci când raționăm într-un mod eronat, ne creăm, din nou, o karmă proastă. Fiecare greşeală
se plăteşte. Iată ce poate salva tinerii şi chiar pe adulți, întreaga lume: să vadă că există o 
legătură între lumea fizică şi lumea psihică, între forul interior şi evenimente. Există…

                       

TRACK 7

...o relație absolută, fiecare lucru are cauza ei şi consecința ei. Şi că totul este conform 
justiției. Şi că această justiție nu o vedem. Ei da, dar asta n-o împiedică să existe. Iată ce aflați 
aici: esențialul. Pot chiar să subliniez că, dacă mă credeți acum, 100%, în mod absolut, că 
viața armonioasă, viața luminoasă, viața pură, viața rezonabilă, viața inteligentă, viața aşa cum
trebuie, corectă va produce în viitor evenimente de o frumusețe de nedescris, dacă credeți asta
şi continuați, împotriva a tot şi a toate, împotriva furtunilor, a opiniilor, veți înțelege, veți 
vedea, veți constata, mai devreme sau mai târziu, că este absolut adevărat. Dar dacă nu 
credeți, s-a isprăvit, nu veți progresa niciodată, dimpotrivă, veți coborî din ce în ce mai mult 
în dezordine, în haos, în nenorociri, în suferințe şi acel nenorocit nici măcar nu va şti pentru 
ce e nefericit. Pentru că nu a crezut adevărul. Acum raționați, judecați, gândiți, meditați, este 
foarte important ce vă spun. Şi cum sunt mulți care trebuie să plece astăzi, chiar dacă plecând 
iau cele două-trei lucruri pe care le-au auzit în aceste trei zile, viața lor va fi complet 
transformată, asta v-o subliniez, o garantez, v-o jur, pentru că eu cunosc lucrurile. Viața lor va 
fi transformată extraordinar. Nu imediat, nu imediat, dar chiar pentru unii, care au mai lucrat 
deja în trecut, dintr-o dată va fi ceva. Iar pentru ceilalți, care n-au început, care încep abia 
acum, trebuie ceva mai mult timp. Da. Adevărul ne va salva. Da, adevărul ne va elibera de tot,
de tot, de tot: de boli, de nenorociri, de suferințe, de urâțenii, de descurajări. Adevărul, 
adevărul, adevărul. Trebuie să-l căutăm, trebuie să-l căutăm, trebuie să-l căutăm, trebuie să-l 
acceptăm. Cum vreți să-l găsiți în preajma oamenilor ignoranți ? Trebuie să mergem să-l 
căutăm în prejma ființelor care l-au cunoscut, care îl trăiesc şi care îl răspândesc prin viața lor.
Să mergeți să vă instruiți, să învățați, să îi întrebați... Dar oamenii nu au nevoie să meargă să 
caute adevărul. Ei îl cunosc deja. Iar criteriile mele, ehe... Când cineva îmi spune că a găsit 
adevărul, că este în adevăr şi că trăieşte adevărul, purul adevar, eu (îl) privesc şi spun: «Bine. 
Aveți asta şi asta şi asta ?» «A, nu, dar sunt în adevăr.» El trăieşte în boală, în sărăcie, în 
slăbiciune, în suferințe, dar e în adevăr. «A - spun eu - nu, nu este cu putință, pentru că 
adevărul nu acceptă aceste lucruri. Adevărul aduce dovezi că este adevăr. Dacă el este 
vulnerabil, dacă este oxidabil, dacă este maleabil, dacă este îngrozitor, nu este adevărul. 
Adevărul este aur, este diamant: nu îl puteți murdări, nu-l puteți distruge, nu-l puteți face să 
ruginească. Dar oamenii confundă opinia lor cu adevărul, scumpa lor opinie. Da, sunt 
neiertător în această privință. Când mi se spune «Sunt în adevăr», privesc din toate punctele 
de vedere... Ce adevăr ciudat ! Dar eu nu îl cer, nu îl caut. Dacă aşa este adevărul, atât de slab,
nu am nevoie de acest adevăr. Nu am nevoie de un asemenea adevăr. Mi se spune: «Iată, iată, 
vă puteți sprijini pe el, puteți merge», dar este un baston de pai. Hop ! (râsete) Adevărul este 

5



ceva extraordinar. Vedeți, oamenii nici măcar nu au o idee clară despre ce este acela adevăr. 
De acum înainte să ştiți acest lucru: adevărul trebuie să vă facă liberi. Dacă nu sunteți liberi, 
sunteți legați fedeleş, limitați, înlănțuiți, nu-mi spuneți poveşti. Este posibil ca el să înceapă să
vă elibereze, dar acel adevăr încă n-a ieşit, el acum vă eliberează; dar când veți fi liberi, veți 
putea spune: «Da, cunosc adevărul.» Şi ca să vă dau dovezi, veți spune cuiva: «Pot să vă 
eliberez.» Acela care are adevărul îi poate elibera pe oameni. Iar cel care nu are acest adevăr, 
nu-i poate elibera pe ceilalți. El este înlănțuit, el însuşi, cum să-i poată elibera pe ceilalți  ? Ei 
da, unii spun: «N-am simțit niciodată această lume nouă, atât de extraordinară; acum sunt 
cufundat într-o lume nouă. Şi cum este, cum respir, cum înțeleg acum, este extraordinar.» De 
ce să mai aşteptați încă ? Acum toată lumea trebuie să se avânte, chiar şi cei tineri, chiar dacă 
nu simt nici un imbold, privindu-şi părinții, modele, exemple, trebuie să-i urmeze.

Şi acum, poftă bună, poftă bună.
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