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1. IMPERATIVE CREŞTINE 

 

 

Ȋnvață – cu umilință. 

Predă –  practicând. 

Administrează – educând. 

Ascultă – de bunăvoie. 

Iubeşte – edificator. 

Teme-te – de tine însuți. 

Suferă – trăgând foloase.  

Vorbeşte – constructiv. 

Auzi – fără răutate.  

Ajută – ridicându-i pe ceilalți. 

Asistă – înălțându-i pe ceilalți.  

Treci pe lânga – servind. 

Roagă-te –  cu seninătate. 

Cere – cu discernământ.  

Aşteaptă – lucrând. 

 

Crede – activ.  

Ȋncrede-te – vigilent. 

Primeşte – şi împarte cu ceilalți. 

Participă  - cu grație. 

Cooperează – cu detaşare.  

Oferă asistența urgenţă– prin îmbunatățire.  

Analizează circumstanțele – principial. 

Clarifică – cuviincios. 

Seamană – fără grijă. 

Studiază – în timp ce te perfecționezi. 

Mergi – alături de toți.  

Avansează – oferind ajutor. 

Acționează – spre binele tuturor. 

Corectează – cu bunătate. 

Iartă – continuu.  

 



2. PRINCIPII  RĂSCUMPĂRĂTOARE 

Nu uita că Dumnezeu este tema centrală a destinelor noastre. 

Doreşte binele celorlalți la fel de mult cum doreşti binele tău. 

Ȋmpacă-te repede cu adversarii tăi.  

Respectă părerea vecinilor tăi. 

Evită disputele dezagreabile.  

Ȋmprumută fără să aştepți restituire.  

Participă bucuros la fapte bune. 

Nu te teme de calomniatori.  

Mulțumeşte duşmanului tău pentru valoarea pe care ți-o 

atribuie.  

Ajută copiii.  

Nu abandona bătrânii şi  bolnavii.  

Atunci când este vorba de beneficii, pune-te pe ultimul loc. 

Cere-ți sincer iertare. 

Nu critica pe nimeni. 

Îndreaptă-ți defectele înainte de a le corecta pe ale celorlalți. 

Foloseste-ți credinţa şi  buna judecată.  

Ȋnvață să semeni, astfel să poți culege o recoltă bună.  

Nu te aştepta să culegi struguri din tufişul de mărăcini.  

 

Eliberează-te de povara convenționalismului excesiv.  

Cultivă simplitatea. 

Vorbeşte cât mai puțin despre tine şi  problemele tale.  

Ȋncurajează calitățile nobile ale prietenilor tăi.  

Lucrează spre binele tuturor. 

Prețuieşte timpul. 

Organizează-ți munca ştiind că fiecare zi are obligațiile sale. 

Nu fii temător. 

Serveşte pe toată lumea cu detaşare.  

Fii fericit, drept şi  recunoscător. 

Nu impune niciodată punctul tău de vedere.  

Ţine minte că lumea nu a fost creată doar pentru tine.  

*** 

Ştiințele sociale actuale prezintă aceste principii ca fiind noi.  

Cu toate acestea, ele sunt prezente pe planeta Pământ din 

antichitate, aduse fiind de Hristos acum douazeci de secole. 

Dar noi, care avem o lentoare în a le înțelege, suntem şi mai 

înceți în a le aplica. 

 



3. CÂTEVA PRIVILEGII CREŞTINE 

Menținerea  fidelității supreme față de Dumnezeu. 

Ignorarea aspirațiilor personale în timpul participării la 

Acțiuni Inspirate Superior. 

Umilirea propriei persoane astfel încât mâna Domnului să 

poată fi înălțată. 

Depăşirea propriilor limite. 

Renunțarea cu bucurie în beneficiul celorlalți.   

Recoltarea câştigurilor eterne din pierderile terestre 

temporare. 

Lucrează continuuă în vederea construirii Ȋmpărăției Divine.  

Menținerea speranței, când alții şi -au pierdut-o.   

Accesarea templului tăcerii în mijlocul rumorii.   

Menținerea credinței în ciuda îndoielii chinuitoare. 

Alegerea tăcerii în timp pentru a evită rănirea altora. 

Vorbitul constructiv.  

Ascultarea Prietenului Divin în momentele de singurătate.  

 

Slujire fără plată.  

Acceptarea asumată a propriei cruci. 

Să tragi învăţătură şi  folos de pe urma suferinței altuia.  

Sa iubeşti, fără să ceri. 

Să ajuți în secret. 

Să sădeşti alături de Hristos, detașat de rezultate.   

Să îți găseşti frați şi  surori în toate locurile.  

Să cultivi plăcerea de a fi util.  

Să discerni adevărata valoare a cauzelor şi  lucrurilor.  

Purificarea răului.  

Acordă sincer suport celor ce cad în greşeală. 

Iartă de câte ori este necesar.  

Depăsirea obstacolelor. 

Conservarea  bucuriei şi   blândeții. 

Menținerea veseliei. 

Detaşarea de amăgirile lumii înainte ca aceasta să ne înşele. 

Stăruirea de partea binelui până la final. 

 

 

 

 

 

 



4. ÎN FAVOAREA TA 

Ȋnvață să ajuți, astfel încât la greu, ceilalţi să te ajute pe tine.    

* 

Ajută fără să pretinzi ceva, încât şi ceilalţi să te ajute cu drag. 

* 

Nu îţi impune viziunea; dă celuilalt şansa să interpreteze 

viața la fel de liber ca tine. 

* 

Ai grijă cum comunici; gesturile pot transmite mai mult decât 

cuvintele.  

* 

Raportează-te la tine cât mai puțin; cooperează frățeşte spre 

bucuria semenilor tăi. 

* 

Evită vorbăria exagerată; cel ce vorbeşte fără pauză oboseşte 

ascultătorul.  

* 

Lasă calitatea de iniţiator al ideilor bune altora şi nu te 

îngrijora dacă eşti uitat. Fii convins că orice inițiativă nobilă 

nu îți aparține cu adevărat, de vreme ce tot ce este bun 

porneşte din Dumnezeu.  

Consideră-ți adversarul un factor de echilibru; dacă avem 

nevoie de prieteni să ne susțină, avem nevoie şi de cineva să 

ne arate greşelile.  

* 

Fii calm într-o dispută; drepturile oponentului tău sunt 

aceleaşi. 

* 

Dacă acorzi prea mare atenție criticii unuia inferior, atunci 

trebuie să suporți, fără să te simți lezat, constrângerile 

nivelului la care te-ai coborât.  

* 

Fii folositor oriunde, dar nu încerca să fii pe placul tuturor; 

nu încerca să faci ceea ce nici Hristos nu a reuşit încă.  

* 

Când te confrunți cu o greşeală, corecteaz-o întâi la tine, şi 

apoi la ceilalţi, fără violență şi fără ură.  

* 

Dacă perfidia îți apare în cale, neagă-i onoarea de a fi 

indignat; examineaz-o cu zâmbet tăcut, studiind ulterior 

fenomenul, calm şi concis, transformându-l în material 

folositor pentru viață. 

* 

Ajută-l frățeşte pe invidios; duşmania este un omagiu 

nedeghizat adus valorii, şi prin plata acestui tribut, omul 

obişnuit se torturează singur şi suferă.  



5. ATITUDINI EVANGHELICE 

Ajută mereu. 

Nu te teme. 

Nu îți pierde niciodată speranța. 

Ȋnvață fără încetare. 

Gândeşte profund. 

Meditează mai mult. 

Vorbeşte puțin. 

Corectează cu dragoste. 

Lucrează cu bucurie. 

Îndrumă întelept. 

Supune-te cu mulțumire. 

Nu te plânge. 

Mergi înainte. 

Remarcă ce e dincolo de evident. 

Priveşte cu atenție spre viitor.  

Conversează cu serenitate. 

Revarsă lumină. 

Răspândeşte pace. 

Ȋmprăştie binecuvântări. 

Luptă şi  înalță-te. 

Fii vesel. 

Traieşte fără frică. 

Demonstrează curaj. 

Dezvaluie calm. 

Respectă totul. 

Roagă-te cu încredere. 

Fii vigilent cu bunăvoința. 

Mergi înainte, progresând. 

Slujeste astăzi. 

Aşteaptă  ziua de mâine. 

 

*** 

Obişnuieste-te cu seninătatea şi rezistența în cercurile luptei 

umane. Fără aceste cuceriri va fi dificil pentru tine să te 

eliberezi din succesiunea reîncărnărilor inferioare. 

 



6. ÎN BENEFICIUL TĂU 

 

Nu îți pierde răbdarea din cauza celor ignoranți; cu siguranță 

nu au avut oportunitățile care au luminat spiritual calea ta. 

* 

Evită situațiile complicate cu cei ce sunt fanatici; ei rămân 

încătusați în exclusivism şi merită compasiune ca orice alt 

prizonier.  

* 

Nu te lăsa tulburat de o persoana prost-crescută; în 

majoritatea cazurilor cel care este nesociabil are o afecțiune a 

ficatului şi stă prost cu nervii. 

* 

Ajută-ți prietenii care sunt nesiguri; probabil nu au destulă 

încredere, în timp ce tu ai prea multă.  

* 

Nu țineți supărare cu o persoană nerecunoscătoare; probabil 

sunt confuzi sau fără experiență.  

 

Ajută-i pe cei care fac greşeli; picioarele tale  calcă acelaşi 

pământ, şi chiar dacă tu ai posibilitatea să îi corectezi, nu ai 

nici un drept să îi critici.  

* 

Fii indulgent cu dezertorul; el este slab şi va reveni la lecție 

mai târziu. 

* 

Ajută bolnavul; mulțumeşte Puterii Divine pentru starea de 

echilibru pe care eşti capabil să o păstrezi. 

* 

Iartă-ți acuzatorul; el nu ştie istoricul existenţei tale . 

* 

Iartă-l pe cel ce comite fărădelegi; viața va avea grijă de el.  

 

 

 



7. O SOLICITARE FRATERNĂ 

 

Ajută, cu rugăciunile tale, pe toți acei frați şi surori 

 care nu găsesc niciodată timp sau resurse pentru a fi 

utili cuiva; 

 care se declară ofensați de  nerecunoştința din jurul 

lor; 

 ai căror ochii sunt învăluiți în întuneric şi astfel văd 

răul în toate situațiile; 

 care visează la o mie de castele în cer, dar nu aprind 

nici o lumânare pe Pământ;  

 care cooperează doar din turnul de fildeş al interesului 

personal, nedorind să coboare astfel încât să 

colaboreze cu ceilalți; 

 care consideră ca au misiuni speciale şi astfel sunt 

îndreptățiți să aibă beneficii excepționale; 

 

 

 

 

 

 care folosesc timp prețios vorbind exclusiv despre ei 

înşişi; 

 care renunță la procesul de învățare prin intermediul 

luptei umane, numit şi şcoala vieții,; 

 care niciodată nu încetează să găseasca scuze pentru 

greşelile lor;  

 care vor să trăiasca asemenea unor orhidee în 

sufrageria lumii; 

 care se consideră ca fiind puncte de atracţie ale 

atenției generale; 

 care îşi fac un fetiş din suferință sau din obstacole; 

*** 

Aceste persoane sunt foarte bolnave şi au nevoie de Ajutor 

Tăcut.  

 

 

 



8. FRAȚI ŞI SURORI ÎN PERICOL  

 

Sunt aceia care doresc să îi transforme pe ceilați, de pe o zi 

pe alta, doar prin forța vorbelor goale.  

* 

Sunt aceia care au opinii inteligente şi dau sfat bun tuturor, în 

timp ce sunt nepasători cu propriile lor probleme.  

* 

Sunt aceia care îşi  transpun complet mintea ȋntr-o altă lume, 

fără a îşi îndeplini sarcinile în lumea în care trăiesc efectiv. 

* 

Sunt aceia care sunt tot timpul preocupați să se apere. 

* 

Sunt aceia care plănuiesc zece proiecte minunate în fiecare zi 

fără a materializa măcar unul din acestea în zece ani.  

* 

 

 

Sunt aceia care recunosc grandoarea Adevărurilor Divine, dar 

niciodată nu găsesc timp să le cultive în favoarea propriei lor 

iluminări.  

* 

Sunt aceia care amână în mod continuu pe ziua urmatoare 

sarcina de a îi înţelege şi iubi pe ceilalți.  

* 

Sunt aceia care se privesc ca proprietari exclusivi ai ȋntregii 

activități depuse în domeniul carității fără a oferi oportunități 

de ajutorare şi altora.  

* 

Sunt aceia care declară iertarea afrontului, dar care nu permit 

niciodată vindecarea rănii.  

* 

Sunt aceia care găsesc ocazia să devină obosiți de viață . 

 



9. ÎN CONVERSAȚII 

 

Nu deveni iritat ȋntr-o conversație dacă interlocutorul nu se 

ridică la nivelul asteptărilor tale. Poate nu ai fost suficient de 

clar în a te exprima.  

* 

Când te adresezi cuiva şi replica întârzie să apară, nu te 

plânge. Este probabil bâlbâit; şi daca nu, lipsa de respect 

arătată este o tristețe în sine. 

* 

Când  cineva nu îți dă informația solicitată cu rapiditatea pe 

care ți-ai dori-o, nu deveni nervos. Aminteste-ți că surzenia 

poate afecta pe oricine.  

* 

Evită subiectele care tulbură ascultătorul. Noi toți avem 

perioade mai dureroase în destinul nostru, perioade când  

trebuie să fim tăcuți.   

* 

Abține-te de la a adresa ȋntrebări necugetate. Persoana care 

interoghează prea mult de cele mai multe ori aduce mari 

ofense.  

* 

Cultivă diplomația în relația cu funcționarii unei instituții sau 

unei societăți pe care se poate întâmpla să o vizitezi 

temporar. Aproape întotdeauna mintea ta este lipsită de 

atenție în astfel de locuri şi ignoră problemele celor care te 

servesc. 

* 

Fii sincer, dar evită franchețea lipsită de dragoste. Sub 

pretextul de a fi realist, nu încerca să fii mai cinstit decât 

Dumnezeu, căci doar de la Iubitoarea Sa Autoritate primim 

revelațiile şi lucrarea fiecărei zile.  

* 

Dacă cineva te răneşte cu un răspuns aspru, fii calm şi 

aşteaptă. Poate au răspuns deja politicos de alte nouăzeci şi 

nouă de ori, sau poate tocmai au suferit o pierdere 

importantă.  

* 

Fii de ajutor în discuțiile tale. O vorbă bună înalță 

întotdeauna.  

* 

Adu-ți aminte că răul nu merită niciodată să vorbeşti despre 

el.  

 

 



10. ÎN MOMENTE GRAVE 

Fii calm. Viața, ca stare de luptă, poate fi benefică; dar în 

starea de război nu poţi avea niciodată o viață buna. 

* 

Nu delibera în grabă. Circumstanţele, fiind produse de 

Destinele Superioare, modifică experienţele noastre minut cu 

minut. 

* 

Evită lacrimile nepotrivite. Ele pot complica enigmele în loc 

să le rezolve.  

* 

Daca ai alunecat dezastruos  în greşeală, nu te afunda în 

disperare. Să te ridici împotriva greşelii este cea mai bună 

atitudine pentru cel care cade.  

* 

Fii răbdător. Dacă tu nu te poți controla, atunci este inutil să 

cauți înţelegerea cuiva care încă nu te cunoaşte. 

* 

Dacă chestiunea este foarte complicată, aşteaptă  încă o zi sau 

încă o săptămână pentru a o rezolva. Timpul trece cu folos. 

* 

Nu intra ȋntr-un cerc zgomotos, sub pretextul apărării cuiva.  

Sunt aceia care aleg să facă mult zgomot de fel.  

* 

Fii moderat în hotărârile şi atitudinile tale. În momentele 

grave realitățile spirituale devin mult mai vizibile. 

* 

Ai grijă la orice tip de evaluare ce face aluzie la persoanele a 

doua sau a treia. Cu ocazii similare, alții vor fi chemați să te 

evalueze pe tine.  

* 

Nu susține niciodată meritele tale individuale de vreme ce 

orice calitate deosebită este foarte problematică în sistemul 

achizițiilor noastre spirituale. Aminteste-ți că virtutea nu este 

o voce care vorbeşte, ci mai degraba o putere care se 

propagă.  



11. PREVENIRE 

Gândeşte-te bine înainte de a lua parte la o discuție în 

contradictoriu. Uneori persoana care ia parte la discuții este 

doar un om furios.  

* 

Foloseşte curajul cu discernământ. Cu multe ocazii persoana 

curajoasă este pur şi simplu imprudentă. 

* 

Observă metodele tale  de a cultiva adevărul. Mulți oameni 

care se consideră sinceri sunt de fapt canale prin care se 

propagă tulburare şi descurajare.  

* 

Procedează cu inteligență în orice situație. Nu uita, totuşi, că 

multe persoane inteligente sunt simpli ticăloşi.  

* 

Fii puternic în luptele zilnice. Şi totuşi, nu uita că mulți dintre 

cei pe care îi consideri curajosi, comit inconştient suicid.  

* 

 

Respectă eficient. Dar nu adopta nechibzuința sub pretextul 

grabei. 

* 

Nu confrunta pericole în lipsa resurselor necesare anulării lor. 

Ceea ce considerăm curaj este în fapt deseori nebunie.  

* 

Demonstrează întotdeauna curaj prin atitudinea ta. 

Aminteşte-ți, totuşi, că bravura nu constă în a câştiga cu orice 

preţ, ci în a îți cuceri adversarul prin mijloace pajnice.  

* 

Fii curajos, dar demonstrează moderație în acțiunile tale. 

Sunt doar câțiva paşi de la îndrăzneală la fărădelege. 

* 

Cultivă amabilitate şi dulceață de-a lungul vieții tale. Şi 

totuşi, nu îți irosi timpul în conversații nefolositoare.  

 



12. AJUTĂ MEREU  

 

Când  eşti înfruntat de noapte, nu îi reproşa întunericul său. 

Ȋnvață să îl dispersezi cu ajutorul luminii.  

* 

Să condamni mlaştina este inutil. Ajut-o să se curețe. 

* 

De-a lungul unui drum pietruit, nu arunca pietrele una în 

cealaltă. Angajează pietrele în lucrări folositoare.  

* 

Nu condamna gălăgia altora. Predă-le o lecție folositoare prin 

tăcerea ta.  

* 

Când  ai de înfruntat situații dificile, nu de lăsa condus de 

nesiguranță. Confruntă-le cu un cuget limpede.  

* 

Este inutil să dai vina pe tufişul de mărăcini. Îndepărtează-l 

cu bunătate.  

* 

Nu critica pământul arid. În schimb fertilizează-l. 

* 

Nu aduce reprosuri deşertului. Ajută la săparea unei fântâni 

sub nisipul fierbinte.  

* 

Nu există nici un avantaj în a nu fi de acord când  toți ceilalți 

dezaprobă. În schimb susțineți fratele sau sora cu o vorba 

bună. 

* 

Este întotdeauna uşor să observăm şi să identificăm răul. Cu 

toate acestea, ceea ce Hristos aşteaptă de la noi este 

descoperirea şi cultivarea bunătății astfel ca Dragostea Divină 

să poată fi slavită.  

 

 



13. ÎN REALITATE  

 

O furtună sperie. Şi totuşi, aceasta ne va întări abilitatea de a 

îndura dacă ştim cum să o primim.  

* 

Durerea chinuie. Dar va perfecționa inimile noastre, dacă 

vom cauta să ne folosim de trecerea sa.  

* 

Neînţelegerea răneşte. Cu toate acestea, ne oferă o ocazie 

minunată de a ne cultiva seninătatea.  

* 

Lupta tulbură. Şi totuşi, va fi aducătoare de inestimabile 

beneficii dacă îi acceptăm contribuția.  

* 

Disperarea distruge. În fața ei, totuşi, găsim şansa de a ne 

cultiva calmul. 

 

* 

Ura întunecă. Oricum, poate descoperi un orizont 

binecuvântat pentru descoperirea dragostei.  

* 

Nenorocirea copleşeşte. Totuşi, ne pregateşte astfel încat să îi 

putem consola mai bine pe ceilalți.  

* 

Şocul îngrozeşte. Cu toate acestea, prin intermediul său 

putem descoperi binecuvântarea reînnoirii. 

* 

Încercările ne chinuie. Totuşi, fără ele, să înveți devine 

imposibil.  

* 

Un obstacol nemulțumeste. Dar este adevăratul motor al 

progresului şi randamentului.  

  



14. CÂT ÎNCĂ AI TIMP … 

Caută oportunitățile unor fapte bune cât înca mai ai timp. 

Este periculos să ai capul plin de vise dar mâinile libere.  

*  

Aprinde-ți lampa cât timp paşii tăi sunt luminați. Nici un 

călator nu poate evita surpriza venirii nopţii.  

* 

Ajută-i pe cei din jurul tău cât timp ai ocazia să o faci, pentru 

că va veni momentul când  tu nu vei mai fi capabil să te 

descurci fără ajutorul celorlalți.  

* 

Foloseşte-ți corpul fizic pentru a aduna binecuvântări de la 

Forma Superioară de Viața cât încă lucrează împreună 

armonios. Vasul care a ținut sublima esență va continua să 

parfumeze aerul după ce a fost abandonat.  

* 

Predă cu înţelepciune lecțiile din şcoala vieții cât timp ai în 

mâinile tale  înscrisurile experienţelor. Să înveți este o 

binecuvântare, şi sunt mii de frați şi surori în apropierea ta 

asteptând o bursă ȋn reîncarnare.  

* 

Pune-ți ordine în socotelile cu cel de lângă tine cât timpul 

este încă favorabil. Mâine ȋntreaga scenă s-ar putea schimba.  

* 

Nimeni nu ar trebui să fie profet al morții, să încerce să imite 

bufnița de rău augur. Totuşi, cât astepți oportunitatea de a 

stoca valori spirituale mai înalte, continuă să îți creşti propria 

valoare şi să dezvolți comori pentru sufletul tău, având 

certitudinea că trecerea ta în alt tip de existență este 

inevitabilă.  

 

 

 

 

 



15. DACA VEI FACE ASTFEL VEI CAŞTIGA 

 

Adu alinare disperării. Tu însuți nu vei scăpa de tentațiile 

descurajării în cadrul şcolii vieții.  

* 

Ridică-l pe cel căzut. Tu nu poți şti unde se vor împiedica 

picioarele tale .  

* 

Ȋntinde mâna ta celor care au nevoie de ajutor. Va sosi şi ziua 

în care tu vei primi suportul celorlalţi.  

* 

Ajută bolnavii. Nici sufletul tău nu foloseste un corp 

invulnerabil.  

* 

Fă un efort să înţelegi interlocutorii mai puțin luminați. Află 

că nu ai întotdeauna mijloacele necesare pentru a înţelege 

mesajul aşa cum s-ar dori.  

* 

 

Fii înțelegător față de cei mai puțin norocoşi. Cerul nu va fi 

mereu însorit pentru tine.  

* 

Fii tolerant şi ajută-l răbdător pe cel ignorant. Aminteşte-ți că 

sunt Spirite Sublime care ne tolerează pe noi şi ne ajută cu 

măreață bunătate. 

* 

Consolează-l pe cel deznădăjduit. Nu poți prevedea surpriza 

propriului tău destin.  

* 

Ajută-l pe ofensator cu gândurile tale  bune. El ne arată cât de 

ostili şi dezagreabili suntem când  rănim pe altcineva.  

* 

Fii bun cu cei care depind de tine. Nu uita ca Hristos însuşi a 

fost obligat să se supună.  

 



16. CÂTEVA DEFINIȚII  

 

 

Binefăcător este cel care ajută şi apoi îşi vede de drumul său.  

Prieten este cel care ajută în tăcere.  

Tovarăş este cel care cooperează fără a ne face să ne simțim 

incomod.  

Reformator este cel care se repune pe sine pe căile bunătății.   

Puternic este cel care ştie cum să aştepte în limitele 

îndatoririi unei lucrări paşnice.   

Luminat este cel care se cunoaşte pe sine.  

Curajos este — cel ce nu se teme de nimic din el însuşi.  

Apărător este cel care cooperează fără a cauza confuzie.  

Eficient este cel ce acționează spre binele tuturor. 

Câştigător este cel ce se cucereşte pe sine.  

 

 

17. ÎN ADEVĂR  

 

Sfântul nu condamn păcătosul. El îl ajută fără a fi încrezut.  

* 

Înteleptul nu ridiculizează pe cel ignorant. El îl instruieşte 

ȋntr-o manieră fraternă. 

* 

Iluminatul nu îi insultă pe cei ce păşesc în întuneric. Acesta 

le luminează calea.  

* 

Profesorul nu învinovăţeşte ucenicul ce se poticneşte. Acesta 

este oaia nesigură care are cel mai mult nevoie de pastor. 

* 

Cei buni nu îi persecută pe cei care sunt răi. Aceştia îi asistă 

în a se îmbunatăți.  

* 

 



 

Cei puternici nu îi vorbesc de rău pe cei slabi. Ei îi ajută să se 

ridice pe sine.  

* 

Cei umili nu îi evită pe cei mândri. Ei cooperează în tăcere în 

folosul acestora.  

* 

Cel sincer nu îi tulbură pe ceilalți. El aduce armonia tuturor. 

* 

Cel nepretențios nu critică inutil. Oricând  este necesar ajută 

fără a fi ostentativ.  

* 

Creştinul nu urăşte şi nu răneşte. El îl urmează pe Hristos, 

pentru a sluji lumea. 

* 

Altminteri, titluri ale virtuții ar fi doar acoperământe externe 

pe care timpul le-ar distruge.  

18. MEMENTO-URI FOLOSITOARE 

 

Nu cere în mod continuu călăuzire spirituală. Dacă apreciezi 

deja cât de cât conceptele Hristice, atunci înţelegi destul cât 

să ştii ce ai de făcut.  

* 

Nu îți irosi energia încercând să îi îndrepți pe alții prin 

impunere. Când ne îndreptăm pe noi însişi realizăm că lumea 

este administrată de Înţelepciunea Divină şi că obligația să 

cooperam continuu spre binele general este datoria noastră 

fundamentală.  

* 

Nu învinovăți spiritele care au trecut în lumea spiritelor 

pentru eşecurile tale  de-a lungul vieții. Fii atent la ritmul 

propriei tale vieți, examinează venitul şi cheltuielile, acțiunile 

şi reacțiile, maniera ta şi atitudinile, obligațiile şi deciziile 

tale , şi vei recunoaşte că trăieşti experiența pe care o căutai 

şi faptul că tu culegi ce ai semănat.  

 



* 

Nu apela sistematic la prietenii tăi spirituali pentru a discuta 

lucrurile minore cotidiene din viața ta. Ei sunt la fel de 

ocupați şi confruntă propriile lor problemele, mai mari decât 

ale tale, şi au responsabilități mai importante şi urgente. În 

cadrul luptelor comune de pe Pământ, nu ai avea curajul să 

ceri un profesor generos şi bun pentru a îndeplini funcția de 

bonă.  

* 

Nu aştepta ca moartea să rezolve problemele vieții, nici să 

foloseşti boala sau vârsta înaintată ca o scuză pentru a 

ȋntrerupe procesul de învățare, pentru că suntem încă foarte 

departe de Rai. Mormântul nu ne aduce o transformare 

miraculoasă, dar deschide o uşă mai largă spre propria ta 

conştiință.  

 

 

 

 

19. O CHESTIUNE DE ALEGERE 

 

Caută un delincvent şi vei găsi mulți răufăcători. Este 

necesar, apoi, ca tu să deți o rezervă imensă de dragoste 

pentru a îi putea schimba fără a deveni tu însuți un criminal.  

* 

Caută să identifici o greşeală şi vei găsi nenumărate. Când  te 

confrunți cu o astfel de situație, este esențial să fii suficient 

de înţelept astfel încât să nu adaugi propriile greşeli celor 

făcute de ceilalți. 

* 

Încearcă să localizezi un ghimpe şi vei descoperi diverse tufe 

de mărăcini. Ȋntr-un astfel de caz, este necesar ca tu să rămâi 

foarte echilibrat astfel încât să nu te răneşti singur.  

* 

Concentrează-te excesiv asupra unei pietre de pe drum şi, în 

scurt timp, pământul va apărea pietros în ochiii tăi. După 

aceea, vei avea nevoie de foarte multă rezistență pentru a nu 

fi înfrânt în fața durității călătoriei.  

* 

Abordează bunătatea, caut-o cu hotărâre, şi bunavoința îți va 

lumina calea. Doar atunci vei fi perfect echipat pentru a 

câştiga războiul împotriva răului.  



20. CONCLUZII FIREŞTI 

 

Răbdătorul nu va dispera niciodată. 

Anxiosul se va plânge mai devreme sau mai târziu. 

* 

Curajosul îndură dificultățile, învingându-le. 

Necugetatul confruntă pericolul fără cumpătare. 

* 

Înțeleptul iese în evidență. 

Teoreticianul vorbeste prea mult. 

* 

Prietenul caută metode de a ajuta. 

Adversarul priveşte mijloace să rănească. 

* 

Omul obişnuit ajută conform înclinărilor sale. 

Creştinul va ajuta întotdeauna. 

21. SEMĂNATUL 

 

Generozitatea ta va chema bunătatea altora în ajutorul tău. 

* 

Simplitatea ta va rezolva problemele multor oameni. 

* 

Complexitatea ta va naşte multă nesiguranță în ceilalți. 

* 

Indiferența ta va naște răceală vizibilă a celorlalți față de tine. 

* 

Dorința ta sinceră de pace va garanta liniștea de-a lungul 

vieții tale . 

* 

Starea de conflict interior va scoate la suprafață roadele 

anxietății. 

 



* 

Sinceritatea ta exprimată prea direct va provoca răspunsuri 

grosolane. 

* 

Rafinamentul tău va inspira atitudini corecte ale celor care te 

urmează. 

* 

Superioritatea ta spirituală va motiva realizări spirituale 

sublime. 

* 

Semănăm şi culegem zilnic. Viața este de asemenea un sol ce 

primeşte  şi produce etern. 

 

 

 

 

 

22. CHIAR MAI DEPARTE 

 

Nu e îndeajuns să ai o gură parfumată. Este obligatoriu să nu 

îi poată răni pe ceilalți.  

* 

Curățenia mâinilor tale este importantă. Cu toate acestea, este 

esențial să verifici ceea ce fac ele.   

* 

Urechile bune sunt cu siguranță o comoară. Totuşi, Justiția 

Divină va dori să ştie ce asculți.  

* 

Vederea excelentă este o calitate lăudabilă. Cu toate acestea, 

este interesant de văzut cum priveşti viața. 

* 

Să ai sănatate fizică reprezintă un dar valoros. Dar este 

necesar să te gândeşti ce faci cu ea.   

* 

Raționamentul clar este o virtute. Totuşi, este esențial să 

observi în ce zona mentală îți foloseşti raționamentul.  

*  

O imaginație pozitivă este asemenea unui castel minunat. 

Este bine de observat cu ce tablouri îți decorezi templul 

interior.   



 

Abilitatea de a fi intens productiv este o resursă prețioasă. 

Dar este esențial ca tu să ştii natura substanței pe care o 

produci.  

* 

Emoțiile puternice sunt caracteristice bogăției interioare. 

Totuşi, este necesar să verifici cum îți foloseşti emoțiile.  

* 

Capacitatea de a produce bucurie prin intermediul vieții este 

o binecuvântare. Totuşi, adu-ți aminte să urmăreşti direcția 

spre care se îndreaptă pașii tăi pe calea vieții.  

 

 

 

 

 

 

23. REALITĂŢI 

Clovnul pe care îl batjocoreşti este de obicei un soldat 

curajos al bunei dispoziții.  

* 

Femeia împodobită excesiv pe care de obicei o dezaprobi, cu 

multe ocazii se îmbracă astfel pentru a ajuta un număr mare 

de mâini lucrătoare.  

* 

Cântărețul care îşi  prezintă spectacolul zâmbind, de la care te 

pleci de multe ori plictisit, în credința că tu îți păzeşti propiile 

virtuți, încearcă de obicei să câştige pâinea necesară multor 

rude nevoiae, şi astfel merită cinste şi respect.  

* 

Ȋnstăritul care pare să fie leneș şi neproductiv este poate 

implicat în proiecte pentru care tu nu ai găsi niciodată 

însuflețirea pentru a face față.  

* 

Nu îi judeca pe ceilalți după aspectul lor. Adevărul, asemenea 

Ȋmpărăției  lui Dumnezeu, nu este niciodată revelat doar prin 

prisma aparențelor.  

 

 



24. APARENȚE 

Nu acuza fratele care pare să fie mai bogat. Este posibil să fie 

pur şi simplu un sclav al obligațiilor.  

* 

Nu condamna tovarășul care a fost avansat ȋntr-o poziție cu 

autoritate. Este probabil doar un simplu debitor raportat la 

mulțime.   

* 

Nu îl invidia pe cel care conduce în timp ce tu te supui. 

Frecvent pătimeşte trecând printr-un proces dureros.  

* 

Nu îl disprețui pe colegul care iese în evidență. 

Responsabilitatea care apasă pe umerii săi poate fi un chin 

continuu.   

* 

Nu cenzura femeia care se îmbracă luxos. Pentru ea, luxul 

este probabil o experiență chinuitoare.   

* 

Nu îl critica pe cel politicos care pare nesincer la prima 

vedere. Este posibil să evite prin aceasta nelegiuiri serioase 

sau mari descurajări.   

* 

Nu te tulbura din cauza prietenului prost dispus. Nu îi cunoşti 

dificultățile interioare.  

* 

Nu deveni nemulțumit de persoana a cărei conversație este 

nefolositoare. Şi tu ai fost astfel când  nu aveai experiența de 

acum.  

* 

Nu îl bombăni pe tânărul indolent. Ajută-l când  poți, 

amintindu-ți că şi tu ai fost odată considerat de mulți oameni 

nepasător. 

* 

Nu fii intolerant indiferent de situație. Ceasul ticăie fără 

oprire şi tu de asemenea vei înfrunta numeroase probleme 

dificile de-a lungul vieții tale, precum şi de-a lungul vieților 

celor dragi ție.  



25. TINDE MAI SUS 

 

Nu permite să fii lezat din cauza defăimarii. Trăiește în așa 

fel astfel încât nimeni nu îl  va crede pe clevetitor.  

* 

Nu te lăsa decepționat de tulburări. Urmează-ți calea 

încadrându-te în scopul superior al vieții, încât creatorii de 

confuzie vor fi mulți. 

* 

Nu te preocupa de acuzațiile nebazate. Poți să realizezi multe 

planuri valoroase pentru a contracara acuzatorii nedrepți.  

* 

Nu fii tulburat de neîncrederea nedorită. Ȋți poți angaja 

oriunde conştiința curată în slujire onestă.  

* 

Nu deveni descurajat de critici. Blamarea este ceva la 

îndemana oricui, dar reușitele înalțătoare sunt rezultatul 

muncii a doar câțiva. 

* 

Nu deveni abătut de opinii nefavorabile. Dacă rămâi devotat 

binelui, aprobarea propriei tale  conştiinte va avea întietate în 

fața oricărei alte opinii, indiferent cât de respectabilă.   

26. DACĂ AŞA DOREŞTI 

 

Dacă doreşti să devi cu adevărat Creştin, atunci: 

Pierzând, vei caştiga lupta vieții umane; 

Binevoind, vei obține resursele de care ai nevoie;  

Muncind, vei atinge propria ta fericire;  

Iertând, le vei da un exemplu celor din jurul tău; 

Eliberând, îi vei cuceri pe ceilalți; 

Îndurând, vei rezista furtunii; 

Renunțând, vei câştiga comori nemuritoare; 

Binecuvântând, îi vei salva pe mulți; 

Suferind, vei primi mai multă lumină;  

Sacrificându-te, vei gasi pace; 

Muncind mult, te vei purifica; 

Iubind, vei lumina mereu.  

 



27. EXPERIENȚE DIFICILE 

 

Frumusețea fizică poate naşte tragedii neprevăzute pentru 

sufletul căruia îi lipsește discernământul. 

* 

Banii în exces sunt o uşă către mizerie, dacă proprietarul nu 

îşi  poate păstra echilibrul interior.   

* 

Prea mult confort este un dezavantaj, dacă nu se învață arta 

detaşării de acesta. 

* 

Faptul de a fi remarcabil poate fi începutul unei căderi 

spectaculoase, dacă gândirea omului nu este suficient de 

matură.   

* 

Un prestigiu prea mare poate distruge bucuria vieții, dacă 

mintea nu dezvoltă un sens al proporției. 

* 

O responsabilitate prea grea poate distruge existența unuia 

care, până acum, nu s-a ridicat peste capacitatea obişnuită de 

înțelegere.  

* 

O cantitate enormă de ştiință aruncată în mijlocul multor 

oameni ignoranți, vulgari, sau naivi este un fruct otrăvitor şi 

amar, dacă spiritul nu s-a resemnat în singurătate.  

28. EFICACE 

Să fii vigilent nu înseamnă să nu ai încredere. Înseamnă să te 

înalți prin ajutorarea altora care stau în umbră.  

* 

Să te aperi nu înseamnă să țipi. Este despre a sluji mai intens 

pentru cauze nobile şi oameni. 

* 

Ajutor nu înseamnă impunere. Ci să acorzi susținere, fără a 

râvni la recunoaștere, astfel încât beneficiarul poate crește, 

poate deveni luminat şi poate găsi fericirea de bunăvoie.  

* 

A învăța nu înseamnă a răni pe alții. Înseamnă a ghida cu 

iubire spre Ȋmpărăția Ȋnțelepciunii şi Păcii.  

* 

Reconstruire nu înseamnă distrugere. Înseamnă păstrarea 

fundației, şi apoi restaurarea bunurilor spre binele general.  

* 

Lămurire nu înseamnă ceartă. Înseamnă să susți prin slujire şi 

bunăvoință întelegerea celor cărora le lipsește cunoașterea. 

* 

Iubirea nu înseamnă dorința. Este despre a fi mereu 

înțelegător, de a lăsa de la tine, a renunța la propriile capricii, 

şi a se sacrifica astfel încât Lumina Divină a dragostei 

adevărate să poată străluci.   



29. ESTE REZONABIL SĂ TE GANDEŞTI LA 

ASTA 

 

Răbdarea nu este un vitraliu de care să te bucuri în timpul tău 

liber. Este un ajutor în plus când înfrunți obstacole.  

* 

Serenitatea nu este o gradină pe care trebuie să o cultivi doar 

pentru zilele tale senine. Este o rezervă de pace pentru 

dezamagirea întâlnită pe calea vieții.  

* 

Calmitatea nu este o simplă vioară armonioasă care să te 

acompanieze în conversația ta placută. Este o achiziție 

substanțială împotriva neînțelegerilor. 

* 

Toleranța nu este un vin delicious care trebuie savurat în 

momentele tale  de solidaritate. Este o uşă valoroasă prin care 

ți-ai putea dovedi bunăvoința față de semenii mai puțin 

avansați.  

* 

Cooperarea adevărată nu este doar procesul simplu de a primi 

ajutor de la ceilalți. Este un mod de a ajuta un prieten la 

nevoie.  

* 

 

 

Ȋncrederea nu este un nectar care să îți îndulcească nopțile 

luminate de Lună. Ea este un refugiu sigur pentru orele 

furtunoase.  

* 

Optimismul nu constituie ușurare pentru orele tale  de seară. 

Este o sursă de putere pentru zilele dificile.  

* 

Curajul nu este un ornament retoric. Este o îmbărbătare a 

sorții. 

* 

Speranța nu reprezintă actul îngenunchierii pentru o simplă 

contemplare. Este energia necesară realizărilor măreţe ale 

Spiritului tău.  

* 

Virtutea nu este o floare decorativă. Este fructul binecuvantat 

al propriului tău efort pe care ar trebui să îl  foloseşti şi 

slăveşti la momentul oportun.  

 

 



30. SUGESTII PENTRU CEI CE SE GRĂBESC 

  

Evită nerăbdarea. Ai trăit deja nenumărate secole şi în față 

rămân de parcurs milenii infinite. 

* 

Rămâi calm. Dar fugi de lene ca unul care recunoaște 

valoarea capitală a fiecarui minut. 

* 

Seamănă iubire. Reflectează la loialitatea Celui Care ne-a 

iubit dintotdeauna. 

* 

Păstrează-ți echilibrul. Pasiunile şi dorintele neînfrânate sunt 

forțe de distrugere în cadrul Creației Divine.  

* 

Dezvoltă încrederea. Mâine soarele va reapărea la orizont şi 

peisajul va fi diferit.  

* 

 

Intensifică propriile tale  eforturi. Viața ta va fi ceea ce tu faci 

din ea.  

* 

Preţuiește solidaritatea. Nu ai putea trăi fără ceilalți, deși, în 

majoritatea cazurilor ceilalți pot trăi fără tine.  

* 

Din când  în când, experimentează singurătatea. Isus a fost 

singur în momentele cruciale ale trecerii Sale pe Pământ.   

* 

Dă un sens constructiv timpului tău. Totuşi, nu îți transforma 

existenţa ȋntr-un Turn Babel.  

* 

Dedică devotamentul tău credincios păcii. Dar aminteşte-ți că 

nu vei experimenta niciodată liniştea fără ca întâi tu să dai 

pace celor care traversează calea vieții tale .   

 



31. REVELEAZĂ-TE 

 

 

În zbuciumul zilnic, nu pretinde politeţe de la semenii tăi. 

Demonstrează tu buna ta purtare.  

* 

Referindu-ne la fapte bune: nu aştepta ajutor. Înainte de toate, 

fii tu primul care ajută.  

* 

În sarcinile puțin importante, nu solicita efortul altora. 

Demonstrează propria ta bunăvoință.  

* 

În sarcini care necesită înțelegere, nu îi cere celuilalt să se 

ridice la nivelul tău. Ȋnvață să cobori tu la nivelul său şi să îl  

ajuți.  

* 

 

 

 

 

În timp ce efectuezi îndatoriri creştine, nu aştepta ca resurse 

externe să le rezolve. Cel mai relevant lucru pe care îl poți 

investi în faptele bune este propria ta inima.  

* 

În chestiunile obişnuite ale vieții, nu aştepta ca alții să îşi  

arate calitățile excelente. Exprimă darurile înălțătoare pe care 

tu deja le deți.  

* 

Ȋn fiecare ființă terestră există lumină şi umbră. Permite 

generozității tale să devină evidentă pentru ca mărinimia 

celorlați să se manifeste în momentele tale  de luptă.   

 

 

 

 



32. SEMNE 

 

Ceea ce transmiți indică direcția pe care ai ales-o în viață.  

* 

Deciziile tale, luate în momentele importante, identifică unde 

se situează cu adevărat Spiritul tău. 

* 

Felul tău de a te comporta, raportat la dificultățile zilnice, 

vorbeşte despre starea ta interioră.  

* 

Impulsurile tale  definesc zona mentală în care preferi să 

activezi. 

* 

Gândurile tale  dezvaluie natura însoțitorului spiritual pe care 

îl ai.  

* 

Ceea ce tu obişnuieşti să citeşti defineşte sentimentele tale .  

 

* 

Felul în care îi tratezi pe ceilalți demonstrează etapa de 

dezvoltare spirituală în care te găseşti.  

* 

Rugile tale  revarsă lumină peste ţelurile tale . 

* 

Opiniile tale  scot la lumină poziția reală pe care o ocupi în 

univers.  

* 

Zilele vieții tale sunt semne lăsate de-a lungul cărării 

evoluției. Nu uita ca mari adunări de prieteni, atât ȋntrupați 

cât şi fără trup, îți cunosc personalitatea şi te urmează de-a 

lungul căii vieții tale  în funcție de semnele care răman în 

urma trecerii tale .  

 

 



33. FĂRĂ ACESTE RESURSE  

 

Ȋn lipsa buneicuviinţe vei fi privat de încrederea celorlalți.  

* 

Fără curaj, vei ceda la primul obstacol apărut în cale.  

* 

Fără credință absolută, vei rătăci fără țintă.  

* 

Fără a te devota binelui, vei experimenta o teribilă împietrire 

interioară.  

* 

Fără a inspira prin propria bunătate, vei fi trecut prin lume 

fără rost. 

* 

 

 

 

 

Fără muncă onorantă, plictiseala îți va consuma energiile.  

* 

Fără depunerea efortului personal, nu vei ajunge niciodată să 

accesezi Planurile Superioare.  

* 

Ȋn lipsa speranței, nopțile tale pe Pământ vor fi chiar mai 

întunecate. 

* 

Fără îngăduință, călătoria ta printre umbre va fi dureroasă.  

* 

Fără spirit de sacrificiu, nu vei fi capabil să educi pe nimeni.  

 

 

 



34. FII PREGĂTIT 

Echilibrează-ți simțul justițiar, eliminând din el orice 

înclinare spre răzbunare.  

* 

Păzeşte-te împotriva îndrăznelii tale, ca nu cumva să se 

transforme în inconştiență.   

* 

Analizează hotărârea ta, astfel încât să nu se transforme în 

împietrire.  

* 

Pune bunătate în directivele tale, astfel încât să nu ducă la 

opresiune.  

* 

Analizează-ți deşteptăciunea, evitând astfel să cazi în 

capcana nemerniciei.  

* 

 

 

Ai grijă ca suferința să nu se transforme în revoltă.  

* 

Controlează-ți resentimentele, pentru a evita mutarea lor în 

sinistra casă a urii. 

* 

Veghează peste sinceritatea ta, astfel încat cuvintele să nu 

picure otravă.  

* 

Veghează asupra entuziastmului tău, astfel încât să nu 

constituie nechibzuință. 

* 

Cultiva-ți devotamentul entuziast pentru tot ce este nobil, dar 

nu îl transforma în întunecatul început al violenţei, 

fanatismul. 

 

 



35. ȊNVAȚĂ DE LA NATURĂ 

 

Soarele străluceşte de sus, pentru a ajuta pe toată lumea. 

* 

Stelele se grupează pe ele însele în ordine.  

* 

Cerul are orarul său pentru orele de lumină şi pentru 

întuneric.  

* 

Deşi continuă să rămână legat de sol, planta abandonează 

întunericul acestuia în căutarea luminii astfel încât să poată 

produce.   

* 

Creanga care a supravieţuit furtunii a cedat la trecerea 

acesteia, şi totuşi continuă să îşi păstreze locul adecvat.  

* 

Piatra garantează viață în vale, prin abandonarea sa 

singuratății. 

 

 

* 

Râul îşi atinge obiectivele datorită faptului ca a învațat să 

curgă în jurul obstacolelor.  

* 

Podul serveşte publicul fără excepție, afirmându-se împotriva 

extremismului. 

* 

Vaza îi este utilă olarului, dupa ce a îndurat fierbințeala 

cuptorului. 

* 

Piatra prețioasă străluceşte, după ce s-a supus pilelor 

cioplitorului în piatră. 

* 

Canalul îşi  poate îndeplini funcția de finalizare, findcă nu 

pierde accesul la rezervor.  

* 

Recolta dă întotdeauna productivitatea care corespunde 

intențiilor semănătorului.   

 

 



36. LOGIC 

 

Cel ce hrăneşte ura ... picură foc în propria inima.  

* 

Cel ce susține viciul ... devine prizonierul său.  

* 

Cel ce cultivă indolența ... se înconjoară cu pereți de gheață. 

* 

Cel ce devine ciudos ... este inchizitorul propriului suflet.  

* 

Cel ce critică cu plăcere ... aruncă cu pietre în el însuşi. 

* 

Cel ce creează dificultăți dă naştere mai multor obstacolele 

pentru sine de înfruntat în viitor. 

 

 

   

* 

Cel ce judecă în grabă este întotdeauna cercetat superficial. 

* 

Specialistul în găsirea răului îi va fi dificil să vadă binele. 

* 

Cel ce nu e dispus să rabde este incapabil să slujească.  

* 

Cel ce trăieşte colecționând vaiete, va merge sub o ploaie de 

lacrimi.  

 

 

 

 

 

 



37. ELIBEREAZĂ-ȚI  SUFLETUL 

 

 

Nu te ataşa de frumuseţea formelor efemere. Floarea trăieşte 

doar pentru scurt timp.  

* 

Nu aduna grămezi de lucruri prețioase care sunt evaluate 

dupa cântarul lumii. Lanţurile de aur pot înrobi asemenea 

cătuşelor din bronz.  

* 

Nu deveni sclav al părerilor celor uşuratici sau ignoranți. 

Incitatus, calul lui Caligula, a mâncat dintr-o galeată 

împodobită cu perle, şi totuşi asta nu l-a oprit de la a fi cal.  

* 

Nu hrăni lăcomia pentru averi. Casa colecționarului de fise 

este plină de monede care au servit milioane, dar ai căror 

proprietari au dispărut.  

* 

 

 

 

Nu renunța la libertatea ta creatoare din cauza opiniilor 

oamenilor. Capcana ce pedepseşte animalul feroce este 

aceeaşi care suprinde canarul neglijent.  

* 

Nu te încrede în lauda care îți atribuie calități imaginare. 

Ȋnsăşi viespile crude se ascund frecvent în cupa crinului.  

* 

Nu îți face griji preocupat fiind de obținerea unor beneficii 

imediate de-a lungul vieții pe Pământ. Muzeele sunt pline 

ochii de pelerine de regi şi de alte “ramăşiţe ale unor avantaje 

moarte”.  

 

 

 

 



38. NU ÎȚI DISTRUGE ZIUA 

 

Enervarea ta nu va rezolva nici o problemă.  

* 

Părerile tale  contrare nu vor schimba natura lucrurilor.  

* 

Dezamagirea ta nu va face ceea ce doar timpul poate realiza.  

* 

Proasta ta dispoziție nu va modifica viața. 

* 

Durerea ta nu va opri soarele să străluceasca mâine atât peste 

cei buni cât şi peste cei răi. 

* 

 

 

 

Tristețea ta nu va lumina viețile celorlalți.  

* 

Deprimarea ta nu va ghida pe nimeni.  

* 

Lacrimile tale  nu vor înlocui dulceața pe care ar trebui să o 

ȋntrebuinţezi pentru beneficiul propriei tale  fericiri.  

* 

Reproşurile tale, deşi comunicate cu afecțiune, nu vor spori 

nici cu un gram simpatia celuilalt pentru tine. 

* 

Nu îți distruge ziua. Învață, de la Divina Înţelepciune să ierți 

la infinit, construind şi reconstruind astfel pentru Binele 

Infinit.  

 

 

 

 



39. CU ISUS 

 

Să renunți va fi un privilegiu pentru tine.  

* 

Suferința îți va glorifica viața. 

* 

Testele îți vor dezvolta puterile. 

* 

Munca va fi un semn al încrederii de-a lungul drumului vieții 

tale . 

* 

Sacrificiul va purifica impulsurile tale .  

* 

Bolile fizice vor fi un leac benefic pentru sufletul tău.  

* 

 

Calomnia va încununa cu cinste îndatoririle tale . 

* 

Persecutarea va fi un motiv pentru ca tu să îi binecuvântezi 

pe mulți.  

* 

Neliniştea va purifica speranțele tale.  

* 

Răul va convoca spiritul tău la practicarea binelui.  

* 

Ura îți va provoca inima să manifeste dragoste.  

* 

Pământul, cu toate contrastele şi reînnoirile permanente, 

reprezintă o şcoală binecuvântată de perfecțiune individuală 

prin ale cărei lecții purificatoare vei strivi şi lepăda, pentru 

eternitate, egoismul.  

 

 



40. POȚI FI SIGUR  

 

Poți vorbi despre bunătate în fiecare moment, dar dacă tu nu 

eşti binevoitor, va fi inutil pentru propria ta fericire.  

* 

Mâna ta poate scrie pagini frumoase cu ajutorul inspirației 

divine; cu toate acestea, daca nu pui ştampila frumuseții 

acelor pagini pe spiritul tău, nu vei fi altceva decat un curier 

fără inteligență.  

* 

Poți citi cărți minunate, cu emoții şi lacrimi; totuşi, dacă nu 

aplici ceea ce ai citit, vei fi doar un aparat de înregistrat de 

proastă calitate. 

* 

Poți cultiva principii sincere în materie de credință; cu toate 

acestea, daca aceste principii nu servesc la îmbunatățirea ta, 

mintea ta va fi redusă la un simplu cui în care să agăți 

maximele religioase. 

 

 

* 

Priceperea ta de a oferi îndrumare poate disciplina mulți 

semeni, îmbunătățind astfel caracterul lor. Totuşi, daca nu te 

disciplinezi pe tine însuți, Legea te va înfrunta cu aceeaşi 

intransigență cu care te-a folosit în perfectarea altora.  

* 

Poți cunoaște perfect lecțiile vieții şi poate, în ochiii 

muritorului, să treci în galeria eroilor şi sfinților; dar daca nu 

practici învățăturile bune pe care le cunoşti, Legile Divine 

vor hotărî că trebuie mereu să îți reiei munca din nou, de 

fiecare dată cu şi mai multă dificultate. 

* 

Ȋl poți numi pe Isus: “Ȋnvațătorule” şi “Doamne” …; însă, 

daca nu vrei să înveți să slujeşti cu El, cuvintele tale  vor fi 

vorbe goale, fără sens.  

 

 



41. PROTEJEAZĂ-TE 

 

Nu îți întoarce urechile spre un depozit de bârfe. Intriga este 

o viperă care se va adăposti în sufletul tău.  

* 

Nu transforma ochiii tăi în lentile care modifică ceea ce vezi. 

Imaginile pe care le modifici vor rămane corupte în ecranul 

minții tale.  

* 

Nu îți transforma mâinile în sulițe ca să lupți fără folos. 

Folosește-le pentru a face bine.  

* 

Nu irosi resursele tale creative, prin folosirea lor pentru a 

obține plăceri simple. Vei da socoteală pentru cum le-ai 

folosit. 

* 

 

 

 

 

Nu îți condamna imaginația la stimulare permanentă. 

Creațiile tale  inferioare îți vor chinui sinele.  

* 

Nu îți îndrepta sentimentele spre o poftă pentru suferință. 

Îndrumă-le să se delecteze cu bucuria slujirii. 

* 

Nu căuta calea spre paradis în timp ce pe ceilalți îi ghidezi pe 

calea spre iad. Calea spre rai se va clădi în tine însuți.  

 

 

 

 

 

 



42. TU, ŢIE ȊNSUŢI … 

 

…Aminteste-ți că eşti: 

 

Cel mai bun secretar al propriei agende de lucru, 

Cel mai eficient agent de publicitate pentru ideile tale , 

 

Cel ce poate dovedi cel mai bine principiile proprii, 

practicându-le,  

Cel mai înalt standard al învățăturilor mărețe pe care Spiritul 

tău le îmbrățisează,  

Şi mesajul viu al ideilor nobile pe care le transmiți celorlalți.  

 

 

 

 

 

 

Ȋn acelaşi timp, nu uita că: 

 

Cel mai mare duşman al celor mai nobile realizări ale tale ,  

Negarea totală sau parțială a idealismului sublim pe care îl 

susți,  

Nota discordantă a simfoniei bunătății pe care intenționezi să 

o transmiți,  

Arhitectul conflictelor tale  interioare,  

Şi distrugătorul oportunităților de a te înălța — eşti  chiar tu, 

Tu însuți. 

 

 

 

 



43. PROBLEME PERSONALE  

 

Credința vie nu este un bun transmisibil. Este o cucerire 

personala.  

* 

Fericirea legitima nu este o marfă care poate fi împrumutată. 

Este o realizare interioară.  

* 

 Grația nu cade întâmplator din ceruri. Trebuie câştigată.  

* 

Cea mai buna operă de caritate nu este aceea facută de alții în 

numele nostru. Este necesar să o realizăm noi înşine.  

* 

Forța morală nu este rezultatul susținerii celorlalți. Ea se 

naşte din propriile noastre eforturi de a lua atitudine lucrând 

de parte binelui.   

 

* 

 

Speranța statornică nu sălașluiește trainic în inimile noastre 

prin simpla molipsire. Ea se naşte dintr-o mai profundă 

înțelegere.  

* 

Dragostea adevărată nu se naşte din umbrele dorinței. Ea este 

o fântâna cristalină şi permanentă a spiritului etern. 

* 

Adevărata cunoaştere nu este reuşita a câtorva zile de studiu. 

Este truda timpului. 

* 

Paradisul nu va fi niciodată obținut de negociatorul abil. El se 

poate obține prin bunăvoința noastră în a evita purgatoriul 

iadului aflat în propria noastră conştiință.  

* 

Protecția Cerului este un fapt de necontestat pentru noi toți 

care încă ne mișcăm în umbre. Totuşi, vai nouă, daca nu 

căutăm binecuvântarea înălțării către lumina divină a 

cunoașterii şi iubirii! 

 

 

 



44. ÎNALȚĂ-TE  

Când  priveşte la un bloc de piatra neșlefuit, nu insişti asupra 

posibilei sale greutăți. Aminteşte-ți statuia perfectă care va fi 

creat din el.  

* 

Când  contempli dificultățile semănatului, nu lăsă frica de 

furtună torențială sau năpasta să te rețină. Gândeşte-te la 

grâul care se va revarsa din grânar.  

* 

Când  înfrunți o furtună, nu te pierde în văicăreli. Meditează 

asupra beneficiilor pe care trecerea sa le va aduce.  

* 

Când  ai de îndeplinit o muncă grea, nu te teme de efortul 

mare pe care îl va necesita. Concentrează așteptările tale  pe 

partea benefica care va rezulta în urma sa.  

* 

 

 

 

Nu fi preocupat cu fierbințeala ce se simte în fierărie. 

Priveşte către articolele folositoare care îți vor ușura munca.  

* 

Nu îți imagina doar pericole şi boli. Meditează asupra 

bucuriei şi posibilității de a putea vindeca.  

* 

Daca efectiv eşti guvernat de idealul cel mai înalt, uită de 

prietenul care te-a părăsit, de soția care a fugit, de tovarăşul 

nerecunoscător sau de ruda dificilă. Asemenea ție, toți învață 

şi sunt în trecere. Ce contează este intensificarea luminii, 

progresul adevărului, şi victoria binelui.  

 

 

 

 

 



45. ÎNTOTDEAUNA CHEMAT  

 

Creştinii sunt chemați să serveasca pretutindeni.  

* 

Ȋntr-o casă a suferinței, ei administrează ca leac consolarea. 

* 

Ȋntr-un cuib al ignoranței, ei vor oferi înțelepciune.  

* 

Ȋntr-un castel al plăcerii, ei vor preda moderația.  

* 

La marginea prăpastiei criminalității, ei vor împiedica 

căderile.  

* 

Ȋntr-un spațiu al abuzului generic, ei ar exemplifica 

sobrietatea. 

* 

 

 

Ȋn ascunzători întunecate, ei vor aprinde lumina.  

* 

Ȋn ceața dezamăgirii, ei vor deschide ușile încurajării.  

* 

Ȋn infernul urii, ei vor multiplica binecuvântările iubirii. 

* 

Ȋn piața răutății, ei vor distribui bunătate.  

* 

Ȋn tribunal, ei se vor pune pe ei înșişi în locul acuzaților, 

astfel încât să poată examina greșelile altora.  

* 

La fiecare cotitură a căii întâlnim sugestii ale Domnului, 

provocȋndu-ne să slujim.  

 

 



46. SESIZEAZĂ OPORTUNITATEA 

Nu companionul docil este cel ce necesită cel mai mult 

întelegerea ta frățească imediată. Ci acela care încă se zbate 

să supună ferocitatea urgiei care se află adânc în interiorul 

său.  

* 

Nu cel care este plin de înțelegere evanghelică necesită 

atenția ta cea mai urgentă. Dar acela care încă nu a reușit în 

eliminarea viperei răutății din inima sa.  

* 

Nu prietenul care merge în pace pe calea binelui îți va solicita 

insistent grija. Ci acela care se piede pe sine în the desișul 

discordiei şi neînțelegerii, căruia îi lipsește forța să revină pe 

calea cea bună.  

 

 

 

* 

 

Nu acela care îşi  vede de îndatoririle sale obişnuite solicită 

ajutor urgent. Ci acela care nu a avut destule resurse să 

cucerească circumstanțele experienței umane ce constrâng, şi 

astfel se prăbușesc în zonele întunecate ale alienației mentale.   

* 

Este foarte probabil ca, pentru moment, raiul să se poată lipsi 

de cooperarea ta. Totuşi, realitatea incontestabilă în 

momentul prezent, este ca locul tău de slujire, învățare, 

ajutorare şi iubire este chiar aici pe Pământ.  

 

 

 

 

 

 

 



47. RUGĂCIUNI 

 

 

Ȋn rugăciune ceri o rază de Lumină, dar aproape întotdeauna 

uiți că ai la dispoziție întreaga lumină a Divinității să te ajute 

în îndeplinirea Obiectivelor Sublime.  

* 

Spiritul Tău imploră pentru o licărire de dragoste, în timp ce 

peste tot în jurul tău Umanitatea aşteaptă manifestarea 

capacității tale  de a iubi.  

* 

Implori pentru acordarea de favoruri care să îți permită să 

colaborezi cu Înțelepciunea Divină, uitând că milioane de 

ființe te aşteaptă pentru disponibilitatea ta de a sluji, în 

numele Tatălui Ceresc.  

* 

Inima ta cere semne, și, în timp ce Ȋnțeleptul Ȋnțelepților 

colorează florile şi orizonturile pentru ca ochiii tăi să vadă, tu 

cauți în van distracția şi nu observi nimic. 

* 

 

Ceri dreptate pentru chestiunile personale şi pentru situațiile 

şi problemele zilnice complicate, fără măcar să observe ca 

Armonia Supremă corectează totul în jurul tău, prin 

intermediarii săi: durerea şi moartea. 

* 

Doreşti oportunități să creşti şi să te înalți către o 

spiritualitate mai înaltă, dar fugi în mod frecvent de diferite 

feluri de munca laborioasă şi umilă oferită ție zilnic, 

recunoscute de Unicul ce este Infinit de Bun, în numele 

carității.  

* 

Daca eşti mereu rugător pentru fericirea eternă, dar totuşi 

refuzi resursele care ți-ar permite să o cucereşti, la ce poți 

spera mai mult?  

 

 



 

48. CONSULTAREA BINELUI  

 

 

Calomniatorul vrea să vezi aceaşi urâciune pe care o vede el 

în viețile altora.  

* 

Cel slab şi ezitant se aşteaptă  ca forța ta să fie fragilă.  

* 

Certărețul va aștepta prezenţa ta pentru a lua parte la discuții 

împotriva a tot şi a tuturor. 

* 

Nemulțumitul nu se va simți fericit vazând ca tu le eşti 

recunoscator altora.  

* 

Persoana egoistă nu se va bucura când  va vedea respectul tău 

pentru adversarii săi.  

* 

 

 

Persoana revoltată va încerca să îți fixeze pe faţă o masca a 

rebeliunii.  

* 

Persoana confuză va încerca să îți cufunde mintea în 

adâncimile haosului. 

* 

Nevrozatul vrea să nu zâmbeşti.  

* 

Naivul va cere aderarea ta la nebunie.  

* 

Persoana care  nu este încă îndeajuns de evoluată spiritual, va 

cauta mereu să se compare cu ceilalți. Cu toate acestea, 

amintește-ți, că eşti tu însuți, cu o misiune originală şi 

responsabilități diferite, şi daca scopul tău este fericirea reală, 

nu ar trebui niciodată să uiți să consulți tiparele binelui 

împreună cu Hristos în fiecare ceas al vieții tale .  



49. AJUTĂ-TE SINGUR  

 

 

Nu râvni la nimic ce aparține altuia decât daca nu râvneşti la 

calitățile extraordinare care împodobesc spiritul său.  

* 

Nu lăsa nemulțumirile să preia cârma destinului tău.  

* 

Nu păstra impresii negative în templul memoriei tale.  

* 

Nu înlătura spiritualul din experiențele tale . 

* 

Nu uita că idealul cel mai înalt, care este obiectivul 

admirației tale, ar trebui să devină manifest pe calea ta. 

* 

Nu fii înrobit de rău; între timp, nu fugi de responsabilitățile 

frațeşți faţă de cei care au fost atacați de rău.  

* 

 

Nu stinge torţa credinţei în zilele luminate,  astfel încât să nu 

îți lipsească lumina în timpul zilelor întunecate.  

* 

Nu fugi de lecțiile ce trebuie învățate de-a lungul căii tale  

evoluționare, oricât de dificile sau dureroase ar fi, astfel încât 

mai târziu viața să îşi  poată deschide sanctuarul întelepciunii 

pentru tine.  

* 

Nu neglija să îți faci timp pentru a cultiva ceea ce este 

frumos, etern şi bun.  

* 

Nu uita că dreptatea stabilește ordinea universală, dar numai 

iubirea face să se mărească creația lui Dumnezeu.  

 

 



50. CONCLUZII 

 

 

 

Că viața fizică este o şcoală binecuvântată, este fără de 

tăgada. Dar, dacă nu profiți de ocazie ca să înveți suficient 

lecțiile predestinate, necesare cresterii tale  spirituale, atunci 

ucenicia ta în rândurile umanității nu va valora nimic. 

 

* 

Nu se poate nega caracterul laborios şi dificil al căii binelui. 

Cu toate acestea, daca nu eşti dispus să o urmezi, atunci 

nimeni nu te va elibera de influenţa periculoasă a răului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este indiscutabil că fericirea eternă este o realizare supremă, 

mult peste stadiul efemer al formei materiale a vieții în corp. 

Totuşi, daca doreşti să continui în domeniul plăcerilor 

efemere şi inferioare de cel mai jos nivel, atunci vei rătăci 

printre ele pe termen nelimitat.  

* 

Că Dumnezeu este cu noi mereu, este un adevăr de 

necontestat. Totuşi, dacă tu nu eşti cu Dumnezeu, nimeni nu 

poate prevedea la ce adâncimi va coborî Spiritul tău în 

tărâmul neliniştii şi întunericului.  


