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Introducere la prima ediţie
în limba engleză

<f) e-a lungul istoriei, omul a primit informaţii despre viaţa de
după moarte într- un mod progresiv, în funcţie de capacitatea
sa de a le asimila. De-a lungul scurtei sale şederi pe Pământ,

omul este în general prea implicat în activităţile sale lumeşti pentru
a percepe într-un mod conştient realitatea unui nivel de existenţă
invizibil. Din aceasta cauză, educaţia sa spirituală a progresat într-o

\
manieră foarte lentă, de la începuturile sale, secole de-a rândul.

Revelaţii cu privire la lumea spirituală se regăsesc în scrierile
tuturor marilor religii într-o anumită măsură. Totuşi, aceste revelaţii
sau instrucţiuni spirituale erau limitate ca anvergură şi uneori
codificate cu grijă, în scurte citate alegorice. De exemplu, este
interesant să observăm cum apar aceste revelaţii gradat în Vechiul
Testament, începând cu ideea de paradis şi continuând cu referinţe
la îngeri sau mesageri spirituali, iar apoi la care de luptă şi la cai de
foc, urmate de noţiune a de lume subterană sau iad, precum şi multe
alte afirmaţii sugerând existenţa unei lumi transcendentale. în Noul
Testament găsim în
plus descrieri mai
detaliate, cum ar
fi starea lui Lazăr
şi a omului bogat'
după moartea lor,
menţionarea de către
Iisus a "multelor
lăcaşuri" (Ioan 14:2),
referirile la cei mari WElfij~e~
1) Se referă la omul bogat din "Pilda omului bogat şi a săracului Lazăr" care

apare în Biblie - n. t. eng.
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şi cei mici din Împărăţia lui Dumnezeu, precum şi la .Jegiunile de
îngeri" (Matei 26:53). Unele detalii există şi în scrierile apostolilor,
în special în Epistolele lui Pavel din Tars şi în Apocalipsa lui Ioan.
Un pas şi mai important este făcut în Apocalipsă, prin descrierea
unor scene profetice zugrăvind ceea ce pare a fi o lume reală, locuită
de călăreţi, fiinţe angelice, un oraş cu 12 porţi şi "râul cel pur al
apei vieţii" (Apocalipsa, 22:1). În Apocalipsă mai sunt descrise şi
procesele intrinseci ale judecăţii, laolaltă cu sublinierea importanţei
faptelor noastre.

După perioada Biblică, au fost înregistrate puţine descrieri ale
vieţii de după moarte, acestea regăsindu-se uneori la distanţe de
secole întregi. Cele mai cunoscute pot fi găsite în manuscrisele
mahomedane, în viziunile sfmtei Tereza şi ale lui Dante, precum şi
în scrierile lui Emanuel Swedenborg, [ohan Kaspar Lavater şi Ioseph
Smith. Secolele care au trecut au fost în aparenţă necesare pentru ca
omenirea să poată cântări, analiza şi digera vechile revelaţii. Totuşi, la
mijlocul secolului al XIX-lea, acest model s-a schimbat, iar procesul
de informare a început să se accelereze. În lume, această schimbare
a fost marcată în special de creşterea numărului de mediumi ce
transmiteau nenumărate mesaje spirituale şi de sistematizarea
Doctrinei Spiritiste de către Alian Kardec în Franţa. În secolul care a
urmat, omul a avut la dispoziţie mai multă informaţie despre lumea
de dincolo decât în toate celelalte secole puse la un loc.

Comunicarea cu spiritele a generat şi încă generează agitaţie. A
fost neînţeleasă şi folosită greşit, dar indiferent de reacţia omului
faţă de ea, se află aici cu un scop măreţ şi este recunoscută atât de
Noul, cât şi de Vechiul Testament. Se înţelege de la sine că aceste
comunicări, pentru a fi constructive, trebuie abordate cu o atitudine
responsabilă şi respectuoasă.

Oraşul Astral' este fără îndoială una dintre cele mai remarcabile
scrieri care au contribuit la edificarea acestui nou curent. Este o
dovadă în plus că o nouă eră a cunoaşterii transcendentale ni se
deschide, iar epoca ocultării referinţelor despre lumea de dincolo
este la final. În plus, ne este prezentată o lume spirituală de o natură
uluitor de realistă. Uneori, suntem surprinşi de aspectele cvasi-
materiale ale coloniei din Oraşul Astral. Însă, după o analiză mai
atentă, începem să observăm înţelepciunea legilor lui Dumnezeu,
care îi oferă sufletului o adaptare gradată la viaţa lipsită de corpul

2) Traducerea sintagmei "Nosso Lar", în varianta englezească - n. t.
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fizic, grosier. S-a confirmat de
multe ori prin mesaje demne de
încredere că dublurile eterice ale
lumii fizice reprezintă un fapt
obişnuit pentru următorul nivel
existenţial. Uneori, asemănările
dintre cele două lumi sunt atât de
derutante pentru cei abia plecaţi,
încât sufletul confundă această
lume cu Pământul, ignorând
faptul că a murit şi că şi-a pierdut
corpul fizic. Având în vedere
aceste aspecte, precum şi alte
principii de tranziţie explicate
în Oraşul Astral, începem să
acceptăm existenţa unei lumi ..-------------

( Chico Xavier )de după moarte, care respectă
legile Naturii, un tărâm guvernat şi el de legile drepte ale cauzei şi
efectului. Mediul descris de Andre Luiz în această carte aparţine
unei lumi astrale superioare, unde sufletele se pregătesc pentru a
trece către lumi mai elevate, mai imponderabile sau pentru a se
reîncarna din nou în planul material.

în acest moment, cititorul obişnuit ar putea să îşi pună întrebări
despre relaţia lui Andre Luiz cu Francisco Cândido Xavier. în
majoritatea scrierilor mediumice, sunt implicate cel puţin două
fiinţe: mediumul şi entitatea care transmite. în cazul de faţă,
mediumul este Xavier, iar spiritul este autorul Andre Luiz, acesta
fiind pseudonimul ales de spirit pentru a-şi ascunde fosta identitate
de pe Pământ, din motive explicate în altă parte a cărţii. Singura
informaţie disponibilă cu privire la identitate a acestui spirit este că
a fost un doctor destul de cunoscut care a trăit la începutul acestui
secol în Rio de [aneiro. Multiplele încercări de a-l identifica, motivate
de curiozitatea umană, au avut drept rezultat pure speculaţii. Andre
Luiz i-a transmis mediumului Xavier - mai ales prin dicteu automat
- şi alte cărţi la fel de însemnate şi de revelatoare ca Oraşul Astral,
majoritatea fiind publicate de Federaţia Spiritistă Braziliană. Câteva
dintre cărţile lui Andre Luiz şi multe dintre mesajele sale individuale
au fost traduse în alte limbi.

Francisco Cândido Xavier, sau Chico Xavier, după cum este
cunoscut, este un medium admirat şi iubit în toată Brazilia. Darurile
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sale spirituale
uluitoare şi
marele succes
literar (aproape
250 de cărţi
tipărite', Xavier a
donat drepturile
de autor de la
toate cărţile sale,
care până în ziua
de azi s-au vândut
în aproape şase
milioane de
exemplare) nu au
afectat bunătatea
şi umilinţa sa. La scurt timp după cel de-al patruzecilea an de ajutor
spiritual şi social din partea sa, Brazilia părea că începe să-şi dea seama
de eforturile şi devotamentul lui Chico. A fost numit cetăţean de onoare
al oraşului tJberaba, locul unde trăieşte acum. Acest gest oficial a fost
apoi copiat de multe alte sate şi oraşe din întreaga ţară, fiecare dintre
ele numindu-l cetăţean de onoare. Apariţiile sale în faţa cercurilor de
intelectuali pe canalele de televiziune braziliene, unele durând până
la câteva ore, i-au adus respectul întregii naţiuni pentru inteligenţa cu
care a răspuns, sub ghidare spirituală, întrebărilor controversate ce
i-au fost adresate.

Cu mare satisfacţie prezentăm cititorului englez această carte
de o importanţă deosebită. Suntem siguri că, după ce îi vor analiza
conţinutul, cititorii noştri vor fi de acord cu noi că adevărul vechii
zicale care spune că "nimeni nu s~aîntors din morţi ca să povestească"
va fi serios pus la încercare de această carte. Totodată, pe parcursul
cărţii, vor fi puse într-o nouă lumină cuvintele Domnului nostru
Iisus Cristos care a spus: "În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri"
(Ioan, 14:2).

August, 1986
Si l.Haddad

3) Aceasta era valabil în momentul apariţiei acestei cărţi. Până la moartea sa
în iunie 2002, numărul cărţilor lui Chico Xavier ajunsese la 412, totalizând
circa 50 de milioane de exemplare vândute. Veniturile din vânzarea acestor
cărţi au fost integral donate pentru opere de caritate. Chico Xavier a fost
nominalizat la Premiul Nobel pentru pace în anii 1981 şi 1982 - n. t. eng.
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A.

Ingeneral, în Prefaţa unei cărţi ni se vorbeşte despre autor,
elogiindu-se personalitatea şi virtuţile acestuia. Aici însă situaţia
este diferită. Nu s-au găsit înregistrări ale existenţei unui medic

având numele Andre Luiz.
Adeseori, înţelegerea reală şi dragostea adevărată ne apar ascunse

dincolo de mantia anonimatului. Astfel, pentru a putea fi absolviţi de
un trecut negativ, în procesul reincarnării unele nume vechi sunt şterse,
fiind înlocuite de unele noi. În acest mod, tot trecutul este scufundat
Într-o temporară uitare - o binecuvântare a Compasiunii Divine.

În acelaşi mod, o perdea a uitării a fost aşternută asupra celui ce a
fost Andre Luiz. Astfel, nu putem să vă prezentăm informaţii despre
cel care a fost un medic şi scriitor pe acest pământ, dar în schimb vă
vom face cunoştinţă cu un nou prieten şi frate în eternitate.

Pentru a-şi transmite preţioasele impresii şi percepţii prietenilor
pământeni, a fost necesar ca el să depăşească toate convenţiile,
inclusiv folosirea propriului nume. A acţionat în acest fel pentru a
evita rănirea fiinţelor dragi, încă prinse în ceaţa iluziei. A dat dovadă
de aceeaşi generozitate ca un secerător care nu ofensează pe unul ce
de-abia ară şi nu calcă în picioare câmpurile abia înverzite ale altuia.

Suntem conştienţi că această carte nu este singura de acest gen. Alţi
autori au descris deja care sunt condiţiile vieţii de dincolo de mormânt.
Totuşi suntem bucuroşi să avem în cercul nostru spiritual o persoană
care ne poate transmite din experienţa sa. El dăruieşte maximul de
detalii posibile pentru a ne clarifica legile ce guvernează strădaniile
acestor Spirite sârguincioase ale binelui din sferele care sunt invizibile
ochiului uman, deşi sunt într-o legătură strânsă cu planeta noastră.

Mulţi dintre cititori vor zâmbi cu siguranţă la citirea unor pasaje
ale acestei povestiri. Totuşi, daţi-mi voie să vă reamintesc faptul că

. neobişnuitul a generat întotdeauna surprize. Care pământean nu a
zâmbit tolerant când a auzit prima dată despre aviaţie, electricitate
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sau radio, cu câteva decenii înainte de apariţia acestora?
Surprinderea, perplexitatea şi îndoiala sunt des întâlnite în cazul

învăţăceilor care nu şi-au asimilat încă lecţiile. Acest lucru este firesc
şi corect. Însă nu ne vom propune să criticăm punctul de vedere al
semenilor noştri, chiar Jdacă nu suntem de aceeaşi părere. Fiecare
cititor trebuie să analizeze personal ceea ce citeşte.

Vom face referire în continuare la scopul esenţial al acestei lucrări.
Numărul de adepţi ai Doctrinei Spiritiste este în creştere rapidă.
Sute de oameni sunt interesaţi de metode şi experimente conexe cu
aceasta. Totuşi, confruntat cu o mulţime de noutăţi, omul nu trebuie
să îşi neglijeze cel mai important ţel - propria evoluţie spirituală.

Nu este suficientă cercetarea fenomenelor, aderarea verbală la o
doctrină, colectare a şi îmbunătăţirea statisticilor, oferirea de îndemnuri
celorlalţi şi obţinerea acordului public, oricât ar fi acestea de lăudabile
la nivelul planului fizic. Este esenţial să acumulăm cunoştinţe în ceea
ce priveşte potenţialul nostru infinit şi să le folosim în slujba binelui.

Omul nu este abandonat pe Pământ. El este un copil al lui Dumnezeu,
care este implicat într-o activitate constructivă, fiind temporar îmbrăcat
în carne. Este un elev în cadrul unei şcoli meritorii, în care trebuie să
înveţe să crească spiritual, să se ridice la un nivel mai înalt. Efortul
depus în ipostaza de om este şansa, unealta şi manualul său.

Interacţiunea omului cu invizibilul este un proces sacru, având
scopul de a restabili creştinismul pur. Fie ca nimeni să nu îşi neglijeze
îndatoririle acolo unde îi este locul în cadrul Planului Divin.

Dragă cititorule, Andre Luiz a venit să ne spună că cea mai mare
surpriză a morţii trupeşti este aceea că ne pune faţă în faţă cu propria
noastră conştiinţă, în cadrul căreia ne construim propriul nostru
rai, rămânem în purgatoriu sau plonjăm în abisul infernal. El ne
aminteşte că Pământul este şcoala noastră sacră, pe care nimeni nu o
poate pângări fară a afla preţul pentru această teribilă greşeală.

Păstraţi lecţiile sale în cartea sufletului vostru. Ele ne reamintesc că
nu este suficient ca omul să se agaţe de existenţa sa umană. Este necesar
să ştim cum să folosim această existenţă într-un mod plin de respect.
Paşii unui creştin, indiferent de apartenenţa sa religioasă, ar trebui să
se îndrepte cu adevărat către Cristos. Având în vedere acest scop, avem
mare nevoie de Spiritism şi Spiritualism, dar mai ales de Spiritualitate.

Emmanuel (spiritul - ghid al lui F. C. Xavier),
Pedro Leopoldo

3 octombrie 1943
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UN MESAJ DE LA ANDRE LUIZ

\)

iaţa nu îşi încetează niciodată curgerea. Viaţa este un izvor
nesecat, iar moartea este doar efectul obscur al iluziilor.
Râul cel mare îşi parcurge cursul în întregime până să se

reunească cu vastitatea mării. Aidoma, sufletul parcurge în egală
măsură diferite drumuri şi trece prin diferite stadii, beneficiind
din când în când de afluenţii cunoaşterii, care îi întăresc
personalitatea şi îi perfecţionează înzestrările înainte de a ajunge
în Ocednul Etemei înţelepciuni.

închiderea ochilor noştri pământeşti este un eveniment atât
de simplu!

Abandonarea corpului fizic nu rezolvă problemele
fundamentale ale iluminării, la fel cum schimbarea hainelor nu
are nimic de-a face cu profundele întrebări referitoare la viaţă şi
la destin.

O, poteci ale sufletului, misterioase căi ale inimii! Fiinţa
trebuie să-şi parcurgă în întregime experienţele de viaţă înainte
de a se confrunta cu suprema ecuaţie a Vieţii Eterne. Este esenţial
pentru tine să trăieşti toate conflictele inerente existenţei şi să
le aprofundezi pe parcursul îndelungatului proces aLascensiunii
spirituale.

Ce copilărie să îţi imaginezi că simpla "cădere a cortinei" ar
putea să rezolve problemele transcendentale referitoare la Infinit!

O viaţă reprezintă un simplu act.
Un corp - un veşmânt.
Un secol - o zi.
O îndatorire - o experienţă.
Un succes - o achiziţie.
O moarte - un suflu de revigorare.
Câte vieţi, câte corpuri, câte secole, câte îndatoriri, câte succese,

câte morţi ne mai sunt destinate?
13



Şi, cu toate acestea, filozofii religioşi vorbesc despre decizii
finale şi situaţii imuabile!

Din păcate, peste tot întâlnim erudiţi care sunt nişte analfabeţi
din punct de vedere spiritual!

Intrarea în Şcoala Evangheliei se obţine cu multă trudă şi, în
plus, admiterea aproape întotdeauna are loc într-o modalitate
inedită - sufletul se află singur faţă în faţă cu Domnul nostru Iisus
Cristos, zbătându-se să răzbată printre dificultăţile vieţii, învăţând
lecţii într-o sală de clasă invizibilă şi participând la conferinţe lungi
de cuvinte nerostite.

Prin urmare, este lungă, foarte lungă călătoria noastră
anevoioasă. Aici, eforturile noastre umile vă pot oferi doar o
privire fugară asupra acestui adevăr fundamental.

Vă vorbesc ca un prieten anonim, cu acest anonimat izvorând
dintr-o iubire frăţească. Marea majoritate a oamenilor sunt precum
un vas fragil care încă nu poate cuprinde întregul Adevăr. Prin
urmare, ne limităm aici la a transmite numai profunda experienţă
în sine, CUI valorile sale colective. Nu vom tulbura pe nimeni cu
ideea Eternităţii. Fie ca mai întâi vasele să se întărească. Aşadar,
dedicăm această scurtă dare de seamă spiritelor înflăcărate ale
fraţilor noştri care se străduiesc să ascensioneze spiritual şi care

înţeleg, laolaltă cu noi, că
.vântul suflă unde voieşte".
(Ioan, 3:8)

Şi acum, prietene, fie
ca mulţumirile mele să
se imprime pe această
hârtie şi astfel să se ridice
şi să se contopească într-o
tăcere profundă, plină de
înţelegere şi de recunoştinţă.
Atracţia, aprecierea, iubirea
şi bucuria sălăşluiesc în
suflet. Fiţi siguri că în
profunzimile fiinţei mele
simt toate acestea faţă de
voi.

Fie ca Dumnezeu să ne
binecuvânteze!

Andre Luiz
14



Capitolul!

ÎN ZONELE ÎNTUNECATE

tIveam impresia că am pierdut noţiunea timpului şi a
spaţiului.
Eram convins că nu mai făceam parte din lumea celor vii

şi totuşi am continuat să trag în piept foarte mult aer.
De când devenisem eu marioneta unor forţe irezistibile?

N -aş fi putut spune. Mă simţeam ca un prizonier închis în
cuşca întunecată a groazei. Cu viaţa atârnându-mi de un fir de
păr şi inima bătându-mi incontrolabil, pradă unei frici teribile,
am urlat de multe ori ca un nebun. Am implorat milă şi am
protestat împotriva sentimentului amar de deznădejde ce pusese
stăpânire pe sufletul meu. Însă plânsetele mele se spărgeau în
tăcere sau primeau drept răspuns lamentări ale altor voci, chiar
mai tânguitoare decât a mea. În alte momente, râsete stridente şi
sinistre străbăteau tăcerea, ca şi cum nişte fiinţe necunoscute ar fi
fost foarte aproape de mine, care eram un prizonier al nebuniei.
Forme diabolice, feţe groaznice, înfăţişări monstruoase treceau pe
lângă mine din când în când, amplificându-rni starea de panică.
Peisajul, atunci când nu era întuneric beznă, era inundat de o
lumină sinistră, ca şi cum ar fi fost învăluit într-o ceaţă densă,
încălzită de razele soarelui.

În acest fel am continuat acea stranie călătorie. Cu ce scop?
Cine putea spune? Ştiam doar că alergam încontinuu. Frica mă
conducea orbeşte ... Unde erau casa, soţia şi copiii mei? Pierdusem
orice simţ al direcţiei. Frica de necunoscut şi groaza de întuneric
îmi anulaseră capacitatea de a raţiona chiar din momentul în care
m-am eliberat de corpul fizic din mormânt.

Starea de conştienţă mă chinuia. Aş fi preferat absenţa totală a
raţiunii sau non-existenţa. Un noian de lacrimi îmi şiroia pe obraji
şi doar rareori eram binecuvântat cu câteva momente de somn.

15



Odihna mea era adeseori curmată de fiinţe monstruoase care mă
trezeau şi mă batjocoreau, fiind obligat să fug în continuare.

Am înţeles în cele din urmă că eram într-un un alt plan al
vieţii, provenit din emanaţii ale Pământului. însă era prea târziu.
Angoasa îmi cuprinsese mintea şi, când am început să fac planuri
de acţiune, apăreau numeroase incidente care mă atrăgeau pe
cărările înşelătoare ale gândurilor. Niciodată nu mi se păruse atât
de important să îmi pun întrebări cu privire la religie ca acum.
Principiile pur politice, filozofice şi ştiinţifice mi se păreau acum
de o importanţă secundară pentru viaţa umană. Deşi acestea erau
achiziţii valoroase pe Pământ, trebuia să recunosc că omenirea nu
era alcătuită din generaţii trecătoare, ci din suflete nemuritoare
ce se află în ascensiune către o destinaţie glorioasă. începeam să
conştientizez existenţa unei prezenţe ce este deasupra a tot ceea
ce este material sau intelectual: Credinţa - o manifestare divină
la om. Totuşi, o asemenea analiză a fost cam târzie. E adevărat
că aveam o oarecare cunoaştere a Vechiului Testament şi adesea
citisem din Evanghelii. Dar trebuie să recunosc că nu am cercetat
niciodată scrierile sacre cu lumina inimii mele. Acceptasem
interpretări ale unor scriitori care nu erau deschişi spre a simţi
şi conştientiza Adevărul şi uneori chiar erau în dezacord cu
adevărurile fundamentale. Cu alte ocazii, îmi însuşisem un
punct de vedere ecleziastic, intrând de bunăvoie într-un cerc de
contradicţii.

Ce-i drept, nu am considerat niciodată că aş fi fost un criminal
pe parcursul vieţii mele, deşi filozofia de a trăi pentru prezentul
imediat mă absorbise în totalitate. Viaţa mea pământească, acum
transformată în aşa-zisa moarte, nu a fost cu nimic diferită de
viaţa pe care o duc mulţi alţi oameni.

Născut din nişte părinţi poate prea generoşi, am absolvit
Universitate a fără prea mult efort şi am experimentat şi eu
împrăştierea şi viciile tineretului din acea vreme. După un
timp, când m-am căsătorit şi mi-am întemeiat o familie, am fost
binecuvântat cu copii, am obţinut o poziţie stabilă, fiind scutit de
orice griji financiare. Totuşi, autoevaluându-rnă, simţeam într-
un mod profund că pierdusem timpul şi că acum aud mustrările
tăcute ale conştiinţei mele. Trăisem pe Pământ, beneficiind de
roadele plăcute ale vieţii, şi totuşi niciodată nu am făcut ceva
pentru ca să mai plătesc din gre aua datorie pe care o aveam.
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Am ignorat total generozitatea şi sacrificiile părinţilor mei, la
fel ca şi pe cele ale soţiei şi ale copiilor mei. Într-un mod egoist,
mi-am păstrat familia doar pentru mine. Primi sem un cămin
fericit, dar îmi închisesem uşile faţă de cei ce aveau nevoie
de ajutorul meu. M-am delectat cu bucuriile din cercul meu
familial, dar niciodată nu am împărtăşit acest dar preţios cu
mai marea mea familie umană. Neglijasem să realizez chiar şi
cele mai elementare îndatoriri ce ţin de solidaritatea fraternă.

Acum, că viaţa mea se terminase, realizam că fusesem ca
o plantă de seră, incapabilă să reziste condiţiilor realităţilor
eterne. Nu cultivasem seminţele divine pe care Tatăl Ceresc
le însămânţase în sufletul meu. Acestea au fost sufocate de
ierburile dorinţei mele nesfârşite de confort şi distracţie. Nu
mi-am însuşit lecţiile pentru această nouă viaţă. În consecinţă,
era corect să o încep ca un olog, aruncat în râul eternităţii
infinite, incapabil să înot, sau ca un cerşetor mizerabil ce se
află la capătul puterilor sale, rătăcind în mijlocul unui deşert
bântuit de furtuni.

O, dragi prieteni de pe Pământ! Cât de mulţi dintre voi
puteţi încă să evitaţi drumul amar al suferinţei prin cultivarea
domeniilor interioare ale inimii voastre. Aprindeţi-vă lumina
interioară înainte de trecerea pragului în lumea umbrelor! Căutaţi
Adevărul, ca nu cumva Adevărul să vă găsească nepregătiţi!
Munciţi şi trudiţi acum, pentru ca nu cumva să plângeţi
după aceea!
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Capitolul 2
CLARENCE

~

inucigaş nenorocit! Ticălos infam! ~uzeam insulte din toate
părţile. Dar de unde veneau acestea? In unele momente îi mai şi
întrezăream, apărând şi dispărând în întuneric. În starea aceea

de disperare, adunându-mi toată forţa rămasă, mă repezeam la ei. Mă
luptam în van cu aerul, în acea furie pe care o simţeam. Auzeam râsete,
pe măsură ce acele fiinţe dispăreau din nou în umbră.

Cui aş fi putut să îi cer ajutor? Eram chinuit de foame şi vlăguit
de sete. Necesităţile existenţei mele fizice pe Pământ erau aceleaşi şi
aici: barba continua să îmi crească, pe îmbrăcămintea mea se vedeau
urmele luptelor pe care le purtasem. Totuşi, cea mai dureroasă parte din
sentinţa mea nu era jalnicul abandon în care mă găseam, ci atacurile
neîncetate ale forţelor rele ce mă înconjurau în întuneric. Eram
demoralizat şi total incapabil să îmi evaluezsituaţia, să-i determin
cauzele şi să stabilesc noi direcţii ale gândurilor. Acele voci acuzatoare
mă tulburau mai mult decât mi-aş fi putut imagina.

"Ce cauţi, nebun nenorocit? Încotro mergi, sinucigaş mizerabil?"
Astfel de acuzaţii ce se repetau neîncetat îmi aruncau mintea într-o
stare de confuzie absolută. Oi f eu mizerabil, dar sinucigaş de unde?
Niciodată! Acele acuzaţii erau nedrepte, din câte îmi dădeam seama.
Mi-am părăsit corpul fără să vreau, după o luptă disperată cu moartea.
Încă mai auzeam ultimul diagnostic medical din spital. Îmi aminteam
clar grija deosebită a personalului medical şi dureroasele momente
ale îmbrăcării din timpul acelor grele zile ce au urmat operaţiei mele
intestinale. Amintirea scenelor finale ale zilelor mele pământeşti era
atât de Vie, încât puteam să simt chiar şi atingerea termometrului,
precum şi dezagreabila împunsătură a acului hipodermic. În cele din
urmă, ultima amintire dinaintea marii mele adormiri: soţia mea, încă
tânără, şi cei trei copii ai mei privindu-mă cu teamă la gândul unei
separări eterne. A urmat apoi trezirea mea în împrejurări jalnice şi
deprimante, într-un zbor de coşmar interminabil.
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De ce eram acuzat de sinucidere, când am fost obligat să renunţ la
speranţă, la familie şi la tot ce iubeam?

Până şi cel mai puternic om ar fi ajuns la capătul puterilor sale de
rezistenţă emoţională. Aceasta mi se petrecuse şi mie. Deşi ferm şi
de neclintit la început, am început mai apoi gradat să mă prăbuşesc
în lungi perioade de depresie şi, în ignoranţa mea totală vizavi de
soarta ce mă aştepta, tăria mea de caracter obişnuită a cedat în faţa
deznădejdii. Din ce în ce mai frecvent lacrimile îmi inundau ochii,
reprimate de mult timp în inima mea cea grea.

La cine puteam apela? Nu puteam face nimic să-mi modific situaţia
prezentă, cu toate cunoştinţele sofisticate pe care le adusesem cu mine
din lumea din care veneam. În faţa Infinitului, cunoaşterea mea era ca o
bulă de săpun minusculă, suflată de colo-colo de vânturile transformării.
Cu siguranţă, nu îmi pierdusem minţile! Nu mă simţeam diferit. Îmi
simţeam conştiinţa trează şi simţeam că în esenţă eram acelaşi om,
cu aceleaşi sentimente şi aceleaşi cunoştinţe ca înainte. Nevoile mele
fiziologice erau aceleaşi. Eram cuprins de o foame ce îmi rodea fiecare
bucăţică a trupului; cu toate acestea, în starea de slăbiciune mereu
crescândă, nu am atins niciodată punctul epuizării complete. Din când
în când dădeam de ierburi sălbatice care creşteau în ape mlăştinoase.

Devoram frunze necunoscute şi beam cu nesaţ apa pe care ·0

găseam. Mă puteam opri doar pentru câteva secunde, deoarece acele
forţe irezistibile mă agasau încontinuu. De multe ori am gustat noroiul
de pe marginea drumului, amintindu-mi cu lacrimi de foc de pâinea
pe care o aveam zilnic în trecut. Eram obligat să mă ascund adeseori
de turme uriaşe de fiinţe monstruoase care tropăiau pe lângă mine ca
nişte bestii nesătule, Erau nişte privelişti care îţi îngheţau sângele în
vine! Când disperarea aproape că îşi atinsese apogeul, a început să-
mi înflorească în minte ideea
că trebuie să existe undeva un
Creator al Vieţii. Acest gând
era liniştitor pentru mine. Eu,
care câtă vreme fusesem în
lume detestasem toate crezurile
religioase, simţeam acum
nevoia consolării spirituale. $.

Ca medic ce se mândrea cu
principiile sale ultramoderne
şi sceptice, atât de în vogă pe
vremea mea, acum trebuia să
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recunosc că sunt un ratat desăvârşit. Îmi dispăruse importanţa de
sine care înainte îmi părea atât de reală. Mi-am dat seama că era
necesar să îmi modific atitudinea mentală.

Când în cele din urmă am .ajuns la capătul puterilor şi zăceam
neajutorat în nămol, incapabil să mă ridic, l-am implorat pe
Creatorul a tot ceea ce există să se îndure de mine şi să îmi vină în
ajutor, în situaţia disperată în care mă aflam.

Cât a durat oare această implorare? Câte ore am petrecut
rugându-mă ca un copil speriat?

Era imposibil de spus. Tot ce ştiu e că râuri de lacrimi îmi şiroiau
pe obraji şi întreaga-mi fiinţă părea să se fi amalgamat într-o rugă
chinuitoare. Fusesem cu totul abandonat? Nu eram şi eu un copil
al lui Dumnezeu, deşi, prins în vâltoarea vanităţilor pământeşti, nu
mă gândisem deloc la lucrarea Sa divină? Ştiam că Tatăl Etern mă va
ierta cu siguranţă. Grija Lui iubitoare nu înglobează oare şi păsările
văzduhului şi florile câmpului?

Ah! Omul trebuie să sufere mult pentru aputea înţelege misterioasa
frumuseţe a rugăciunii. Trebuie să cunoască remuşcarea, umilire a şi
mizeria deplină pentru a aprecia în totalitate gustul dulce şi sublim
al Speranţei! Acela a fost momentul în care densa ceaţă din jur s-a
limpezit şi cineva a venit spre mine. Un trimis din Rai. Era un om
în vârstă ce s-a aplecat deasupra mea şi s-a uitat atent la faţa mea cu
ochii săi mari şi curaţi. Cu un zâmbet binevoitor mi-a spus:

- Curaj, fiule! Domnul Dumnezeu nu te-a uitat!
Lacrimi sincere păreau că îmi inundă sufletul. Am încercat să-

mi exprim uşurarea plină de recunoştinţă, să-i mulţumesc pentru
consolarea pe care mi-o adusese, dar nu am avut putere decât să îl întreb:

- Cine eşti, mesager generos al lui Dumnezeu?
Binefăcătorul meu neaşteptat a zâmbit cu blândeţe şi mi-a răspuns:
- Numele meu e Clarence. Sunt doar un frate.
Observând cât sunt de obosit, a adăugat:
- Trebuie să rămâi tăcut şi liniştit. Trebuie să te odihneşti pentru

a-ţi recăpăta forţele.
Apoi a chemat două persoane care aşteptau cu atenţie şi le-a spus:
- Haideţi, să-i acordăm primul ajutor prietenului nostru!
Au întins pe solo pânză albă şi, folosind-o ca targă de urgenţă,

s-au pregătit să mă transporte. M-au ridicat cu blândeţe.
Apoi Clarence le-a spus asistenţilor săi:
,- Haideţi, să pornim fără întârziere! Trebuie să ajungem în Oraşul

Astral cât mai repede cu putinţă.
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Capitolul 3
RUGĂCIUNEA COLECTIVĂ

Ee măsură ce avansam, vedeam de pe targă împrejurimile
plăcute care se dezvăluiau încet înaintea ochilor mei. Clarence,
sprijinindu-se într-un toiag făcut dintr-un gen de substanţă

minoasă, s-a oprit în faţa unei porţi grele, incastrate într-un zid
imens, acoperit de o liană înflorită. A atins un anumit loc de pe zid,
poarta s-a deschis larg, iar noi am intrat în linişte.

a strălucire caldă învăluia totul în acel loc. Jocul graţios al luminilor
din depărtare îmi amintea de un frumos apus de soare primăvăratic. Pe
măsură ce înaintam, vedeam clădiri fermecătoare şi grădini frumoase.
La un simplu semn al lui Clarence, targa mea a fost pusă jos şi am văzut
că în faţa noastră se afla intrarea unei clădiri albe, similare cu un spital
pământesc. Doi tineri în tunică albă au venit în fugă, au luat targa
mea, m-au pus într-un pat de urgenţă şi rn-au dus înăuntru. Înainte
de a pleca, l-am auzit pe Clarence spunând: "Duceţi-Ila pavilionul
din stânga! Sunt aşteptat altundeva acum, dar voi reveni să îl văd
dimineaţă." Cu un zâmbet de recunoştinţă, mi-am luat la revedere
de la acel bătrân generos, în timp ce eram transportat către o cameră
mare şi plăcută, bogat mobilată, şi
aşezat pe un pat confortabil.

Inima mea era plină de
recunoştinţă faţă de amabilii mei
îngrijitori. Am încercat să vorbesc cu
ei, însă am reuşit să-i întreb doar atât:

- Prieteni, spuneţi-mi, vă rog, ce
lume e aceasta în care mă aflu? Din
ce stea emană această strălucitoare
lumină fortifiantă?

Unul din ei a pus tandru mâna pe
fruntea mea, ca şi cum aş fi fost un ~
vechi prieten, şi mi-a explicat:
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- Suntem în sferele spirituale din apropierea Pământului, iar
soarele care străluceşte deasupra noastră în acest moment e acelaşi
soare care te-a încălzit pe Pământ. Cu toate acestea, percepţia noastră
vizuală este mult mai pătrunzătoare aici. Putem vedea că steaua pe
care Dumnezeu a aprins-o pentru a ne ghida activităţile este mult mai
frumoasă decât ne dăm noi seama pe Pământ. Soarele nostru este un
izvor divin de viaţă, a cărei sursă de lumină e Creatorul a Tot.

Am resimţit un profund sentiment de veneraţie şi sacralitate în
timp ce contemplam lumina delicată revărsându-se prin fereastră.

Mi-am dat seama că pe Pământ nu privisem niciodată către Soare
şi nu îmi îndreptasem gândurile către Cel care, în Compasiunea Sa
infinită, ni l-a dăruit pentru a ne lumina calea. Eram ca un orb care,
după o lungă viaţă în întuneric, este binecuvântat cu capacitatea de a
vedea splendoarea naturii.

Chiar atunci mi-au adus nişte supă şi un pahar cu apă rece,
revigorantă. Apa părea infuzată cu un fluid divin", deoarece chiar
şi o cantitate mică producea rapid un efect revitalizant. Mâncarea,
care simultan producea un efect liniştitor de hrănire, dar era şi un
medicament extraordinar, m-a revitalizat dincolo de aşteptări;
întreaga mea fiinţă era pătrunsă de energii noi, iar în profunzimile
sufletului meu erau răscolite emoţii profunde. Mâncam, neştiind ce
urma să trăiesc de acum înainte.

Abia terminasem, când am perceput o muzică paradiziacă - uşoare
valuri de sunet ce se ridicau către sfere superioare - plutind în camera
mea. Acea melodie minunată îmi mergea drept în inimă. Am privit
spre îngrijitorul meu, în căutarea unui răspuns, şi acesta mi-a spus:

- Aceasta e slujba de seară din Oraşul Astral. Fiecare departament
al acestei colonii de deservire, dedicată lui Cristos, se aliniază la
rugăciunile din Palatul Guvernului. Rămâi aici liniştit! Mă voi
întoarce de îndată ce slujba va fi luat sfârşit.

În timp ce se pregătea să plece, m-a cuprins neliniştea.
- Aş putea să vin cu tine? l-am rugat.
- Eşti încă slăbit, mi-a explicat el, dar dacă simţi că ai putea ...
Muzica aceea mă umpluse de energii proaspete, dar cu toate astea

abia am reuşit să mă ridic din pat. Cu ajutorul îngrijitorului meu şi
cu paşi şovăitori, am ajuns la încăperea enormă în care erau adunaţi
mulţi oameni ce se rugau într-o stare de adâncă şi tăcută concentrare.

4) În terminologia spiritistă, fluidul şi fluidele desemnează o substanţă
de natură magnetică, ce poate fi manipulată atât de către entităţile din
planurile subtile, cât şi de către oamenii de pe Pământ.
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Delicatele ghirlande de flori ce atârnau dintr-o cupolă intens
strălucitoare păreau să formeze simbolul unei spiritualităţi superioare.
Abia îmi puteam stăpâni copleşitoarea surprindere. Nimeni nu părea
să-mi observe prezenţa - toţi păreau să aştepte ceva. Trebuia să fac
eforturi să stăpânesc toate întrebările ce mi se formau în minte. Am
observat repede în fundal o lumină foarte intensă reflectată pe un
ecran imens. Un moment mai târziu, printr-un anumit procedeu
avansat de televiziune, a apărut pe ecran un templu minunat. în el
se vedea un bătrân venerabil, îmbrăcat în alb, aflat în rugăciune. în
jurul capului său avea o aureolă luminoasă. Ceva mai jos de el se aflau
şaptezeci şi două de fiinţe ce se rugau împreună cu el în tăcere. Am
fost surprins să constat că printre ei se afla şi Clarence.

Eram incapabil să îmi înfrânez curiozitatea. L-am tras de braţ pe
îngrijitorul meu, şi el mi-a răspuns şoptind atât de încet de parcă era
murmurul al unei brize uşoare:

- Nu mai vorbi. Toţi locuitorii şi toate instituţiile din Oraşul Astral
se roagă împreună cu Guvernatorul, printr-o proiecţie de sunet şi
lumină la distanţă. Hai să lăudăm Inima invizibilă a Raiului.

Abia a terminat de vorbit, că cele şaptezeci şi două de fiinţe au început
să cânte un imn deosebit de frumos. Pe măsură ce îl priveam pe Clarence,
observam cum chipul său emana o strălucire intensă. Vocile celeste
intonau cadenţe melodioase, într-un imn superb de recunoştinţă. în
atmosferă pluteau vibraţii misterioase de pace şi bucurie, şi pe măsură
ce notele argintii se estompau, o superbă inimă albastră cu raze aurii"
a apărut deasupra noastră, la aceeaşi înălţime. A început să se audă o
muzică lină, părând să provină din sfere îndepărtate, şi dintr-o dată s-a
revărsat asupra noastră un şuvoi de flori albastre.

Deşi le puteam vedea cu uşurinţă, nu puteam să prind acele flori
micuţe în mâini. în momentul când ne atingeau frunţile, acestea se
topeau. Când am atins petalele lor fluidice, am simţit un val extraordinar
de energie, ca şi cum un balsam liniştitor ar fi fost aplicat pe inima mea.

La terminarea slujbei, m-am întors în cameră cu ajutorul delicat
al asistentului meu. Parcă nu mai eram pacientul suferind de acum
câteva ore. Prima rugăciune colectivă la care participasem în Oraşul
Astral operase transformări radicale în fiinţa mea. O pace neaşteptată
mi-a umplut sufletul, pentru prima oară după mulţi ani de suferinţă,
şi inima mea, care fusese goală atât de mult timp, era acum din nou
plină de speranţă.

5) Notă a autorului spiritual: o imagine simbolică creată de vibraţiile
mentale ale coloniei.
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Capitolul 4
DOCTORUL DE SUFLETE

M-am trezit ziua următoare după un somn profund,
regenerant. O lumină mângâietoare îmi intra pe fereastră,
făcând ca tot ce era în cameră să radieze şi în acelaşi timp

umplându-mi inima de speranţă. Mă simţeam un om nou, plin de
energie proaspătă şi bucurie de viaţă. Un singur lucru îmi umbrea
sufletul: dorul de casă şi de familia care era atât de departe de mine.

Nenumărate întrebări îmi treceau prin minte, însă sentimentul
de uşurare pe care îl aveam era atât de intens, încât mi-a calmat
mintea şi a făcut să nu mă mai gândesc la ele. Doream să mă ridic din
pat şi să mă bucur de frumuseţea împrejurimilor, dar nu puteam.
Mi-am dat seama că fără susţinerea magnetică a îngrijitorului meu,
nu aş fi în stare să mă ridic din pat.

Abia îmi revizuisem experienţele, când s-a deschis uşa şi a intrat
Clarence împreună cu un necunoscut cu o faţă prietenoasă. M-au
întâmpinat cu cordialitate şi urări de pace. Cel care mă salvase
din Zonele Inferioare' a întrebat care este starea mea generală de
sănătate şi îngrijitorul meu a venit prompt să-i dea informaţii.

Clarence a zâmbit şi mi-a făcut cunoştinţă cu însoţitorul său,
fratele Henry de Luna, din personalul medical al coloniei spirituale.
Fratele Henry era îmbrăcat în alb, iar faţa sa radia bunăvoinţă. M-a
examinat în mare şi apoi, zâmbind, a spus:

- E regretabil că ai ajuns aici prin sinucidere.
Clarence şi-a păstrat calmul, dar eu m-am revoltat interior.

Sinucidere? Mi-am amintit de acuzaţiile acelor fiinţe perverse din
Zonele Inferioare. Deşi le eram recunoscător binefăcătorilor mei,
nu puteam accepta această acuzaţie.

- Cred că vă înşelaţi, am spus supărat, plecarea mea din lume are alte
cauze. M-am luptat peste patruzeci de zile încercând să înving moartea.

6) Zonele Întunecate sunt regiuni tenebroase unde ajung după moarte sufletele
extrem de egoiste sau cele cu o conştiinţă foarte încărcată de vină. - n. t. eng.
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Am trecut prin două operaţii grave datorită unei ocluzii intestinale.
- Aşa este, a continuat doctorul, calm şi complet netulburat, dar

această ocluzie a fost rezultatul unor cauze foarte grave. Poate că nu
te-ai gândit încă suficient la aceasta. Trupul spiritual prezintă în el
o istorie completă a acţiunilor comise pe Pământ.

Aplecându-se peste mine, a continuat, arătând spre diverse părţi
ale corpului meu.

- Hai să aruncăm o privire în zona intestinală! Ocluzia s-a datorat
unor elemente canceroase care, la rândullor, au apărut din cauza
unor indiscreţii de-ale tale, prin care ai contractat sifilis. Boala ar
fi putut să nu aibă caracteristici atât de grave dacă atitudinile tale
mentale ar fi avut ca bază fermă principiul moderaţiei şi al iubirii
frăţeşti. În schimb, tu ai ales un stil de viaţă întunecat şi tensionat,
ce a atras vibraţii distructive din partea celor din jurul tău. Nu ţi -ai
imaginat niciodată că furia atrage forţe negative, nu-i aşa? Lipsa ta
de auto control şi de grijă în interacţiune a cu ceilalţi, pe care i-ai
rănit atât de des fără să te gândeşti, au făcut ca tu să cazi pradă
influenţei unor fiinţe morbide şi inferioare. Aceste împrejurări ţi-
au agravat foarte mult starea fizică.

După o pauză lungă în care a continuat să mă examineze atent,
a continuat:

- Prietene, ai observat că ficatul ţi -a fost afectat de acţiunile
tale? Că rinichii tăi au fost de asemenea maltrataţi în nesăbuita ta
nepăsare faţă de darul divin al existenţei fizice? .

Am simţit o dezamăgire profundă, dar medicul, părând că nu
îmi observă suferinţa, a continuat să îmi explice:

- Organele corpului fizic posedă rezerve nelimitate, în acord cu
planul Domnului Dumnezeu. Tu, prietene, ai pierdut multe ocazii
excelente şi ai irosit preţioasa binecuvântare a existenţei fizice.
Misiunea pe termen lung ce ţi-a fost încredinţată de cei cu realizări
spirituale mai înalte a fost redusă la tentative realizate cu jumătate
de inimă pe care niciodată nu le-ai dus la bun sfârşit. Întregul tău
sistem digestiv a fost distrus ca rezultat direct al "inofensivelor" tale
excese de mâncare şi băutură, iar energia ta vitală a fost devorată de
sifilisul pe care l-ai contractat prin alt fel de excese. După cum se
vede, diagnosticul este incontestabil.

M -am gândit la dificultăţile vieţii omeneşti şi am meditat la
multiplele ocazii pe care le-am pierdut. În viaţa mea de pe Pământ
avusesem multe măşti, adaptându-Ie în funcţie de situaţia în care
mă găseam. Niciodată nu mi-am imaginat că mi se va cere socoteală
pentru acele episoade de viaţă aparent fără însemnătate. La vremea
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aceea concepeam greşeala umană
ca fiind în concordanţă cu legile
omeneşti - tot ce nu era interzis de
acele legi era natural şi acceptabil.
Cu toate acestea, aici am găsit un
nou sistem de judecare a acelor
erori. Nu am avut de a face cu
judecători severi care să pronunţe
verdicte dure sau cu tortura ori
cu abisul infernal. În schimb,
binefăcători cu zâmbetul pe buze
vorbeau despre slăbiciunile mele ca
şi cum ar fi avut de-a face cu un copil
neascultător. Compasiunea lor
superioară a dat o palmă mândriei
mele umane. Dacă aş fi fost chinuit de fiinţe diabolice, eşecul mi
s-ar fi părut mai puţin amar. Blândeţea înduioşătoare a lui Clarence,
tonul calm al medicului şi natura răbdătoare a îngrijitorului meu,
toate au contribuit la transformarea mândriei mele în ruşine. Mi -am
acoperit faţa cu mâinile şi am suspinat cu inima 'rănită, dându-mi
seama că acele concluzii ale lui Henry de Luna erau incontestabile.
Mi-am recunoscut întreaga amploare a greşelilor. În conştiinţa
mea rămânea acum un singur adevăr chinuitor: într-adevăr, m-am
sinucis. Am irosit preţioasa ocazie a vieţii umane, şi acum nu eram
decât un paria ce a fost salvat din milă.

în acel moment, Clarence, mângâindu-mi părul într-un gest
părintesc, a zis:

- Nu te mai lamenta, fiule. Am plecat în căutarea ta ca răspuns al
intervenţiei celor ce te iubesc din sferele superioare. Lacrimile tale
le vor necăji inimile. Cred că ar fi preferabil să îţi arăţi recunoştinţa
rămânând calm în timpul examinării greşelilor tale, ce zici? Într-
adevăr diagnosticul arată că te-ai sinucis, dar te asigur că alte
sute de oameni pleacă zilnic de pe Pământ la fel ca şi tine. Aşa că,
linişteşte-ţi inima! Foloseşte comoara căinţei cât mai bine, păstrează
binecuvântarea remuşcării în sufletul tău, indiferent cât de târziu ai
primit-o. Nu uita că îngrijorările nu ne rezolvă problemele. Pune-ţi
încrederea în Dumnezeu şi în devoţiunea noastră frăţească. Lasă-ţi
să se odihnească inima tulburată, căci mulţi dintre noi au trecut
prin aceleaşi experienţe ca şi tine.

La auzulacestor.cuvinte pline de generozitate, mi-am pus capul
pe umărul lui, plângând.
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Capitolul 5
SUB TRATAMENT

eşti în grija lui Clarence?
Întrebarea mi-a fost pusă de un tânăr cu o faţă deosebit de

blândă. A intrat zâmbitor, aducând cu el ceva ce părea să fie
o geantă medicală mare. Am dat din cap că da, şi el mi s-a prezentat:

- Eu sunt Lisias, fratele tău. Directorul meu, medicul asistent
Henry de Luna, mi te-a dat în grijă, pentru perioada în care ai nevoie
de tratament.

- Eşti asistent medical? am întrebat.
- Sunt stagiar în Serviciul Sănătăţii. În consecinţă, nu îndeplinesc

doar funcţia de asistent, ci fac şi vizite pacienţilor, informând doctorii
când e nevoie de ajutor şi având grijă de noii sosiţi.

Observându-mi interesul, a continuat:
- Sunt mulţi asemenea asistenţi aici, în Oraşul Astral. Bineînţeles,

ca nou-venit, încă nu ai cunoştinţe despre activităţile noastre. Dar ca
să îţi faci o idee, există peste o mie de pacienţi doar în acest sector, iar
aceasta este una din cele mai mici clădiri ale spitalului nostru.

- Într-adevăr, minunat! am exclamat.
Lisias, observând că eram pe punctul de a continua cu laudele, s-a

ridicat repede de pe scaun şi a început să mă examineze cu grijă.
- Zona intestinală prezintă leziuni grave şi semne de cancer, ficatul

îţi este afectat în diferite zone şi rinichii tăi arată semne de slăbire
prematură. Ştii ce înseamnă asta?

- Da, mi-a explicat medicul ieri. Aceste afecţiuni sunt opera mea ...
Observând evidenta mea stânjeneală după această confesiune, a

continuat:
- În grupul de optzeci de pacienţi aflaţi în grija mea, cincizeci şi

şapte sunt în aceeaşi stare ca şi tine. Ştii că alţi pacienţi ajung aici
mutilaţiî Că cei ce şi-au folosit în mod greşit vederea vin rară ochi?
Alţii, care şi-au folosit agilitatea pentru a comite'crime, vin paralizaţi

. sau fără picioare. Iar alţii, ce au trăit în depravare sexuală, intră în viaţa
de spirit complet nebuni.
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- Oraşul Astral nu este un locaş al spiritelor triumfatoare în sensul
comun, înţeles de lume. Ne bucurăm pentru că avem posibilitatea să
depunem o activitate constructivă şi este de lucru în fiecare colţişor al
coloniei noastre, deoarece Dumnezeu ne-a binecuvântat cu şansa de a
servi.

A facut o scurtă pauză, iar eu am exclamat:
- Te rog, continuă să îmi explici, Lisias. Mă simt atât de liniştit şi

de uşurat. Nu este aceasta o reşedinţă cerească pentru fiinţe spirituale
alese?

Lisias a zâmbit şi mi-a răspuns:
- Hai să ne amintim vechea învăţătură: mulţi chemaţi, puţini aleşi!
Privind departe către orizont, inundat de amintiri din trecutul său,

acesta a continuat:
- Multe religii de pe Pământ ne cheamă la Ospăţul Celest. Niciun

om care a simţit vreodată existenţa lui Dumnezeu nu o poate nega
cu conştiinţa împăcată. Da, mulţi sunt chemaţi, însă puţini răspund
chemării. Majoritatea oamenilor acceptă în schimb altă invitaţie.
Irosim şansele pe care le primim, depărtându-ne de calea noastră,
permiţând capriciilor să ne conducă vieţile, şi ne distrugem trupurile
în mod nesăbuit. Rezultatul final este că mii dintre noi pleacă din
lume într-o stare de confuzie, o mulţime de spirite nebune, bolnave
şi ignorante hoinărind aşa cum ai facut şi tu în sferele din preajma
Pământului.

Văzându-mi uimirea, a întrebat:
- Credeai că moartea noastră fizică ne conduce către locuri

miraculoase? Trebuie să muncim temeinic şi să îndeplinim servicii dificile
pentru a obţine creşterea spirituală. Dacă avem datorii de plătit pe planetă,
este necesar şi inevitabil să ne întoarcem pentru a le plăti. Indiferent de
progresul pe care l-am facut, avem de rupt-lanţurile urii, înlocuindu-
le Cu legături sacre de iubire. Nu ar fi corect să ne aşteptărri ca alţii să
cureţe câmpurile pe care noi înşine am cultivat ciulini. Aşa e menit să fie,
prietene, după cum se spune, mulţi chemaţi, puţini aleşi. Dumnezeu nu
uită pe nimeni, şi totuşi atât de puţini sunt cei care îşi amintesc de El.

Confruntat cu ideea responsabilităţii individuale şi amintindu -mi
propriile greşeli, nu mă puteam abţine să nu-mi condamn propria
perversitate. Dar înainte de a avea timp să îmi exprim remuşcările,
amabilul meu însoţitor şi-a ridicat mâna şi a spus:

- Opreşte-te! Haide să ne concentrăm pe munca pe care o avem de
făcut, Cei care se căiesc în mod sincer, trebuie să înveţe să fie tăcuţi şi să
o ia de la început.
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A început cu gnJa
un tratament magnetic
şi apoi, în timp ce îmi
trata zona de jos a
intestinelor, a continuat
să îmi explice:

Ai observat
tratamentul specializat al
zonelor tale canceroase?
Vezi, toată munca
sinceră în domeniul
medical se bazează pe o
îngrijire iubitoare, însă
procesul vindecării în
sine este lăsat în seama
pacientului. Vei fi tratat
cu multă grijă şi te vei
simţi la fel de în formă
cum erai pe Pământ
când erai tânăr. Vei lucra
mult şi cred că vei deveni
unul dintre cei mai buni
asistenţi ai Oraşului
Astral. Totuşi, infirmităţile tale vor rămâne până când vei fi eliminat
toate urmele indiscreţiilor şi ale proastei folosiri a sănătăţii tale, care
încă mai există în corpul tău spiritual. Trupul nostru pământesc,
folosit în mod necorespunzător atât de des, ne este dat ca instrument
binecuvântat prin care ne putem vindeca sufletul, dacă ne dedicăm
acestei acţiuni.

Am meditat profund la ceea ce tocmai auzisem, gândindu-mă la
mila infinită a lui Dumnezeu, fiind mişcat până la lacrimi. Lisias şi-a
încheiat calm tratamentul pentru ziua respectivă şi apoi mi-a zis:

- Lacrimile sunt un medicament purificator când nu sunt generate
de sentimente de revoltă. Aşa că plângi, prietene, şi descarcă-
ţi inima! Haide să ne binecuvântăm trupurile fizice, împreună
cu nenumăratele lor celule microscopice, atât de' umile şi atât de
preţioase în acelaşi timp, atât de detestate şi totuşi atât de sublime
pentru serviciul pe care ni-l fac. Fără ele, câte mii de ani am petrece

. prinşi în ceaţa ignoranţei. ..
Spunând acestea, Lisias m-a atins blând cu mâna pe cap şi a plecat.
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Capitolul 6
UN SFAT PRETIOS,

A-

Inurmătoarea zi, după rugăciunea de seara, Clarence a venit
să mă vadă împreună cu îngrijitorul meu. Radia bunătate.
Privindu-mă, m-a întrebat afectuos:

- Cum te simţi? Sper că puţin mai bine?
Ca orice pacient de pe Pământ care dintr-o dată se simte în

centrul atenţiei, resimţeam un sentiment de milă faţă de propria
mea persoană. Revenind la vechiul meu obicei de a abuza de
dragostea celorlalţi, am început să mă plâng:

- într-adevăr, mă simt puţin mai bine, însă încă mă doare foarte
tare. Mă doare mai jos de stomac şi inima mea este plină de o nelinişte
ciudată. Trecerea a fost grea, prieteni; n-aş fi crezut niciodată că pot
îndura atâta suferinţă. Acum, că pot gândi limpede din nou, sunt
sigur că aceste încercări mi-au furat şi ultimele picături de forţă.

Clarence m-a ascultat atent, nearătând nici un semn de nerăbdare.
Părea chiar interesat, iar atitudinea lui m-a încurajat să continui.

- Mai mult decât atât suferinţele mele morale sunt de nedescris!
Acum că furtuna din exterior s-a potolit - mulţumită asistenţei pe
care am primit-o aici, am timp să mă concentrez asupra furtunii
interioare. Ce s-a petrecut cu soţia şi copii mei? Mă întreb dacă
copilul meu cel mare, singurul meu fiu, a urmat planurile pe
care le-am făcut pentru el. Şi dragele mele fiice? Şi soţia mea,
care era atât de sigură că va muri de singurătate dacă vreodată
ne vom despărţi, ce s-a petrecut cu ea? încă simt lacrimile ei
din ultimele momente petrecute pe Pământ. N -aş putea spune
cât timp am petrecut în această separare de coşmar - suferinţa
continuă m-a prădat de orice noţiune a timpului. Unde e biata
mea soţie? Plângând lângă rămăşiţele mele reci? Sau în pragul
morţii ea însăşi? .Cât de amară poate fi această suferinţă! Ce
soartă groaznică pentru un om care era credincios familiei sale!
Sunt sigur că foarte puţini au trecut prin ceea ce am trecut eu.
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Chiar şi pe Pământ am suferit ani întregi de vicisitudini, crunte
dezamăgiri şi neputinţă, şi în schimb am primit doar câteva ore de
fericire. Apoi am experimentat o moarte fizică dureroasă, urmată
de o tortură sufletească rară sfârşit şi de o succesiune continuă de
mizerii şi lacrimi! Cum aş putea atinge pacea? Aş vrea să pot fi
optimist, dar îmi simt inima atât de grea şi de plină de suferinţă!
Ce soartă nenorocită, o, generos binefăcător!

În acel moment, sentimentul de auto-compătimire a atins cote
atât de mari, încât am izbucnit în lacrimi. Cu toate acestea, Clarence
s-a ridicat calm şi m-a întrebat:

- Dragul meu prieten, cauţi cu adevărat vindecarea spirituală?
Am consimţit dând din cap, iar el a continuat:
- Atunci învaţă să nu vorbeşti atât de mult despre tine şi suferinţele

tale! Auto-compătimirea este un simptom de boală mentală, care
consumă mult timp şi devine foarte greu de vindecat. Este imperativ
să creezi noi modele de gândire şi să fii atent la ceea ce spui. Singura
cale pentru a dobândi echilibrul spiritual este să-ţi deschizi inima
către Lumina Divină. Dacă tu consideri efortul necesar ca fiind o
povară apăsătoare sau consideri lupta pentru mântuire ca fiind o
impunere, acesta este un semn dar al orbirii tale spirituale. Cu cât
insişti să te gândeşti mai mult la experienţele tale dureroase, cu atât
mai mult te ataşezi de ele. Poţi fi sigur că, aşa cum Tatăl Ceresc te
adăposteşte şi veghează asupra ta, cu siguranţă că are grijă şi de cei
dragi ţie de pe Pământ. Bineînţeles că trebuie să considerăm familia
ca fiind ceva sfânt, dar să ţii întotdeauna minte că este numai o mică
ramură a Familiei Universale.. ce se află sub îndrumarea plină de
dragoste a unui unic Tată Divin. Poţi fi sigur că noi te vom ajuta să-ţi
rezolvi problemele prezente şi să-ţi schiţezi planurile de viitor, dar
nici noi, nici tu nu avem timp de pierdut .cu plângerile tale. Noi, în
această colonie, acceptăm cea mai grea trudă ca fiind o binevenită
ocazie de a evolua, amintindu -ne, pe măsură ce înaintăm cu greutate,
împovăraţi de datorii, că Providenţa este neegalată în dragostea sa.
Dacă doreşti şi tu să rămâi alături de noi, trebuie să înveţi să gândeşti
adecvat.

Între timp lacrimile mele se uscaseră .. Cuvintele lui mă
readuseseră în simţiri. Mi-era ruşine de slăbiciunea mea şi am
adoptat o atitudine diferită. )/!;

- În timp ce erai încarnat, a continuat Clarence, nu ai luptat tu
pentru poziţii profitabile, cunoscându-le avantajele? Nu ai apreciat
mijloacele legitime de creştere a bunăstării pentru cei dragi ţie?
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Nu ai făcut tu eforturi pentru a face mulţi bani, meniţi să adauge
confort sporit şi stabilitate celor dragi ţie? Aici programul este
acelaşi, doar anumite detalii diferă. Pe Pământ, convenţionalităţile
şi banii sunt forţele guvernatoare, pe când aici obiectivul nostru
este activitatea constructivă, cu beneficii de lungă durată asupra
sufletului nemuritor. Privim suferinţa ca fiind o cale de imbogăţire
a sufletului, fiecare suferinţă fiind un pas în plus către scopul
nostru divin. Înţelegi diferenţa? Sufletele slabe se opun ideii de
muncă şi rămân inactive, exprimându-şi nemulţumirile în faţa
tuturor. Cele puternice acceptă sarcina pe care au primit-o ca fiind
paşi constructivi către perfecţiune. Să ai în vedere că nimeni nu te
va acuza că ţi-e dor de familia ta de pe Pământ şi nici nu se va gândi
vreodată să-ţi inăbuşe noianul de sentimente sublime. Cu toate
acestea, să ştii că lacrimile disperării nu duc nicăieri. Dacă într-
adevăr îţi iubeşti familia de pe Pământ şi doreşti să le fii folositor, ar
trebui să-ţi accepţi condiţia prezentă cu bucurie.

A urmat o lungă pauză. Sfatullui Clarencemi -amodificatgândurile
şi am început să meditez la cuvintele lui pline de înţelepciune.
Pe când eram
scufundat într-o
meditaţie adâncă,
binefăcătorul meu,
ca un tată care uită
îndărătnicia fiului
său şi reia lecţia cu
aceeaşi seninătate,
m-a întrebat din
nou, zâmbind larg:

- Deci, cum te
simţi? Puţin mai
bine?

Mulţumit şi
liniştit că am fost
iertat, ca un băieţel
nerăbdător să
înveţe, am răspuns:

Mă simt
mai bine acum,
că. înţeleg
Voinţa Divină.
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Capitolul 7

LISIAS EXPLICĂ

k isias venea zilnic pentru tratamentul meu, iar Clarence continua
să mă viziteze regulat. Am început să mă simt în largul meu,
pe măsură ce mă străduiam să mă adaptez la noua mea situaţie.

Cu toate acestea, am observat că reveneam foarte rapid de fiecare dată
când începeam să-mi rumeg din nou problemele. Angoasa, frica de
necunoscut şi disconfortul neadaptării s-ar fi putut reîntoarce. Dar, cu
toate acestea, simţeam interior o anumită stabilitate.

Am resimţit o mare plăcere aplecându-mă pe fereastră şi
contemplând vastul orizont. Eram foarte impresionat de diferenţele
dintre acest tărâm astral şi Pământ. Aproape totul părea o copie
îmbunătăţită a acestuia: culorile se îmbinau mult mai armonios
şi însăşi substanţa lucrurilor era mult mai delicată. Pământul era
acoperit cu verdeaţă şi puteam vedea copaci mari, livezi bogate
şi grădini încântătoare peste tot. Un lanţ de dealuri, având culmi
încoronate de lumină, se găseau dincolo de câmpia pe care era situat
Oraşul Astral. În apropiere, se puteau vedea din loc în loc clădiri
graţioase, construite în stiluri diferite, dar care totuşi aveau ceva în
comun: o abundenţă de flori la intrare. Printre ele, am remarcat nişte
vile mici şi fermecătoare, înconjurate de trandafiri coloraţi, ce se
iveau din iedera ce acoperea pereţii în culori contrastante. Păsări cu
pene scânteietoare zburau peste tot, din vreme în vreme unindu-se
într-o singură lumină pe clopotniţele înalte, strălucitoare, care parcă
ajungeau până la cer. Continuând să privesc plin de curiozitate de la
fereastră, am fost puternic surprins să văd nişte animale domestice
printre copaci.

În aceste perioade de reflecţie adâncă, mintea îmi era plină cu
nenumărate speculaţii. Luând în considerare că mă găseam în plan
astral, nu puteam înţelege asemănările dintre lucrurile ce se găseau

. aici şi cele de pe Pământ. Lisias, însoţitorul meu amabil şi constant, era
întotdeauna pregătit să explice:
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- Moartea fizică a unui om nu îl conduce instantaneu în sfere
miraculoase. Fiecare proces de evoluţie este gradat. Există nenumărate
planuri pentru sufletele dezîntrupate, aşa cum există multe locuri
minunate pentru cei care încă trăiesc în corp. Toate sufletele, toate
sentimentele, formele şi lucrurile sunt guvernate de principiile
evoluţiei naturale şi ale ierarhizării.

Mă îngrijora întrucâtva faptul că fusesem sub tratament atât de
multe săptămâni, fără să primesc nicio singură vizită a vreunui
cunoscut de pe Pământ. Cu siguranţă nu eram singurul din cercul
meu de prieteni şi cunoscuţi care se lupta cu această enigmă a morţii.
Părinţii mei plecaseră înaintea mea, laolaltă cu diverşi prieteni.
Atunci de ce nu venea nimeni să mă viziteze în timpul refacerii mele,
pentru a aduce un pic de bucurie inimii mele îndurerate? Aş fi fost
mulţumit doar cu câteva momente de consolare. Într-o zi, când nu-
mi mai puteam înăbuşi îndoielile, l-am întrebat pe însoţitorul meu:

- Spune-mi, dragă Lisias, este posibil să-i întâlnesc pe cei care au
plecat de pe Pământ înaintea noastră?

- De ce, te simţi uitat?
- Da, chiar aşa mă simt. De ce nu a venit nimeni să mă vadă? Pe

Pământ mă puteam baza implicit pe devotamentul mamei mele. Cu
toate acestea, nu am primit nicio veste de la ea până în ziua de azi, şi
nici de la tatăl meu, care a murit cu trei ani înaintea mea.

- Greşeşti în privinţa mamei tale. Te-a ajutat zi şi noapte, de când
ai avut acea criză înainte de a
veni aici. Şi-a dublat ajutorul
când te-ai îmbolnăvit ultima
dată. Încă nu-ţi dai seama,
nu-i aşa, că ai rămas în Sferele
Întunecate ultimii opt ani?
În tot acest timp, ea nu şi-a
pierdut speranţa şi adesea
venea în Oraşul Astral pentru
a interveni în favoarea ta. A
cerut ajutorul lui Clarence, care
a început să te viziteze mult
mai des, până în momentul
în care tu, un încrezut doctor
pământean, ţi-ai amintit că eşti
şi tu un copil al lui Dumnezeu.
Îţi dai seama acum?
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Îmi simţeam ochii plini de lacrimi. Nu ştiam că plecasem de pe
Pământ de aşa mult timp. Vroiam să spun ceva, să mai aflu câte ceva
despre acele eforturi nepercepute, dar corzile mele vocale păreau
amorţite. Inima îmi era prea plină pentru a vorbi.

- În ziua în care te-ai rugat din toată inima, a continuat Lisias, când
ai realizat că totul în Univers îi aparţine Tatălui nostru Atotputernic,
până şi lacrimile tale erau diferite. După cum ştii, ploaia poate fi uneori
creatoare şi alteori distrugătoare. Dumnezeu nu aşteaptă rugăciunile
noastre pentru a ne iubi. Dar, aşa cum o oglindă murdară nu poate
reflecta lumina, este imperativ necesar pentru noi să ne curăţăm şi să
dezvoltăm o atitudine elevat-receptivă, pentru a înţelege bunătatea
Lui infinită. Deci, nu Tatăl Ceresc este cel care are nevoie de penitenţa
noastră, ci noi avem nevoie de aceasta, pentru serviciul inestimabil
pe care ni-l face. Înţelegi? Lui Clarence, răspunzând devotamentului
mamei tale, nu i-a fost greu să te găsească, însă ţie ţi-a fost foarte greu
să-I găseşti pe el. Mi s-a spus că, atunci când mama ta a auzit că ai
scăpat de tenebre şi ai pătruns în lumină, a plâns de bucurie.

- Şi unde este ea acum? am strigat într-un final. Dacă este posibil,
aş dori să o văd şi să o îmbrăţişez, să cad în genunchi la picioarele ei.

- Nu locuieşte în Oraşul Astral, mi -a spus, locuieşte în sfere mai înalte,
unde lucrează nu numai pentru tine, ci şi pentru binele multor altora.

Văzându -mi dezamăgirea, a adăugat:
- Va veni cu siguranţă să te vadă. Când cineva doreşte ceva în mod

sincer, acel ceva este deja pe jumătate obţinut. Avem aici propriul
tău exemplu. Ani de zile ai rătăcit rară ţel, pradă fricii, suferinţei şi
deziluziei. Cu toate acestea, în momentul în care ai simţit necesitatea
ajutorului divin, ţi-ai expansionat spectrul vibraţiilor mentale şi ai
obţinut viziunea şi ajutorul necesar.

Încurajat de explicaţia pe care tocmai o primisem, am exclamat
cu hotărâre:

- Atunci să îmi doresc din toată inima, şi ea va veni, va veni. ..
Lisias a zâmbit cu înţeles şi, plecând, a mai adăugat un sfat

prietenesc:
- Bine, dar să ţii minte că toate cererile de merit trebuie să conţină

3 condiţii de bază: o voinţă activă, muncă perseverentă şi merit.
Cu alte cuvinte, cineva trebuie mai întâi să-şi dorească, apoi să
muncească pentru acea dorinţă, iar în final să merite ceea ce a cerut.

A plecat zâmbind, iar eu am căzut într-o adâncă meditaţie,
intrebându-mă cum putea fi exprimat un program atât de vast în
atât de puţine cuvinte.
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Capitolul 8
ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ

Pentru prima dată după săptămâni bune de tratament intensiv
m-am aventurat afară în compania lui Lisias. Priveliştea de pe
străzi m-a impresionat. Pe bulevardele largi, delimitate de străzi

umbroase care se întindeau în faţa noastră, se simţea un aer pur şi o
atmosferă de linişte spirituală profundă. Nu am văzut niciun semn de
inactivitate sau trândăvie. în schimb, străzile oraşului erau aglomerate.
Priveam mulţimile trecând pe lângă mine. Unii păreau absorbiţi de
gânduri, pe când alţii zâmbeau prietenos în trecere. Lisias, văzându-
mă surprins, a început repede să explice.

- Ne aflăm acum în districtul Ministerului Ajutorării. Tot ce
vezi aici, toate clădirile şi casele, sunt fie instituţiile în care se
desfăşoară activităţile jurisdicţiei noastre, fie casele personalului şi
ale instructorilor noştri. În cadrul Ministerului, pacienţii sunt ajutaţi,
rugăciunile sunt ascultate şi clasificate, sunt plănuite reîncarnările
pământeşti şi sunt alcătuite grupuri de salvare pentru cei care trăiesc
în zonele inferioare sau cei care suferă pe Pământ. Aici sunt examinate
toate problemele legate de suferinţa umană şi sunt căutate soluţii.

- Deci există un Minister al Ajutorării în Oraşul Astral? am întrebat.
- Şi de ce nu? Toate activităţile noastre de aici sunt controlate de

o organizaţie care este îmbunătăţită în mod continuu sub eficienta
conducere a celor care veghează destinele noastre. În timpul
rugăciunilor noastre colective, nu l-ai remarcat pe Guvernatorul
nostru, înconjurat de cei şaptezeci şi doi de asistenţi ai lui? Ei sunt
Miniştrii Oraşului Astral. Colonia noastră, al cărui scop esenţial
este munca şi realizarea, este împărţită în şase Ministere, fiecare sub
conducerea a doisprezece Miniştrii. Cele şase ministere se numesc:
Regenerare, Ajutorare, Comunicare, Elucidare, Elevare şi Uniune
Divină. Primele patru ne conectează cu Pământul, celelalte două
ne' conectează cu sferele superioare. Deci, vezi tu, oraşul nostru
este de fapt o zonă de tranzit. Muncile cele mai grosiere, materiale,
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sunt realizate de către Ministerul Regenerării. Cel mai sublim este
Ministerul Uniunii Divine. Clarence, instructorul nostru prietenos,
este unul dintre Miniştrii Ajutorării.

- Nu mi-am imaginat vreodată posibilitatea de a descoperi o
organizaţie atât de completă după moartea trupului fizic.

- Da, a continuat Lisias, iluzia răului este foarte puternică în sferele
carnale. Omul obişnuit nu este conştient că toate manifestările ordinii
care-l înconjoară provin din planurile superioare. Aşa cum Natura
se transformă într-o grădină atunci când este îngrijită de om, la fel
şi mintea, obtuză faţă de fiinţele primitive, se transformă într-o forţă
creatoare atunci când este inspirată de o conştiinţă care funcţionează
în sferele superioare. Orice organizaţie folositoare din planul material
îşi are rădăcinile în lumi spirituale superioare.

- Dar oraşele din Oraşul Astral au o istorie la fel ca şi marile oraşe
de pe Pământ?

- Bineînţeles. Toate aceste planuri apropiate Pământului au
propria lor natură specifică şi o istorie unică. Oraşul Astral este un
aşezărnânt vechi, fondat de un grup de pionieri portughezi distinşi,
care după părăsirea
planului fizic s-au
stabilit pe câmpiile
astrale de deasupra
Braziliei, în secolul
al şaisprezecelea.
După cum
precizează
analele coloniei
noastre, aceştia
au întâmpinat
greutăţi foarte mari
aici la început.
Există anumite
obstacole în zonele
invizibile apropiate
de Pământ, aşa
cum există şi pe
Pământ. Imensele
zone cu potenţial
nedezvoltat de aici
sunt comparabile cu
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marile regiuni sălbatice şi necivilizate de pe Pământ.
Munca pionierilor a fost grea şi descurajantă, chiar şi pentru

spiritele cele mai puternice. Zona care acum abundă de vibraţii
delicate şi clădiri maiestuoase era atunci populată de alţi locuitori,
mai primitivi, a căror arhitectură reflecta minţile lor primare şi care
umpleau atmosfera cu gândurile lor nedezvoltate. Cu toate acestea,
fondatorii nu şi-au pierdut speranţa. Şi-au continuat eforturile,
urmând exemplul coloniştilor din Lumea Veche din planul fizic.
Numai că aceştia din urmă au înlocuit munca perseverentă,
solidaritatea frăţească şi dragostea spirituală cu violenţa, războiul
şi sclavia.

Între timp, ajunsesem într-o piaţă mare, aranjată artistic, plină de
grădini minunate. În centru se înălţa un palat magnific, încoronat cu
turnuri maiestuoase şi semeţe, ale căror vârfuri dispăreau din raza
vizuală.

- Aici, unde se află Palatul Guvernului, coloniştii au pus piatra de
temelie a întregii aşezări.

Arătând locul cu pricina, a continuat:
- Această piaţă este punctul de întâlnire a celor şase Ministere

despre care ţi-am vorbit. Încep de la Palatul Guvernului şi se extind
într-o formă triunghiulară. Devotatul nostru Guvernator locuieşte
aici. Un personal de trei mii de lucrători îl asistă în îndatoririle sale
administrative. Este cel mai sincer şi neobosit lucrător din colonie.
Miniştrii călătoresc din când în când în alte sfere, pentru a-şi reînnoi
energiile şi a dobândi noi cunoştinţe, iar noi, de asemenea, avem
propriile noastre distracţii obişnuite. Guvernatorul este singurul
care nu are deloc timp liber. Deşi insistă să ne luăm periodic vacanţe
de odihnă, el munceşte neîncetat, sacrificându-şi chiar şi orele de
somn. Se pare că îşi găseşte răsplata în serviciul fără sfârşit. Sunt aici
de patruzeci de ani şi, cu excepţia rugăciunilor colective, nu l-am
văzut niciodată pe Guvernator să ia parte la vreo distracţie publică.
Însă radiaţia puternică a minţii lui ajunge în toate ramurile activităţii
noastre, iar asistenţa lui părintească include pe toată lumea şi tot ce
este aici.

După o lungă pauză, amabilul meu tovarăş a continuat:
- Cu doar puţin timp în urmă, am sărbătorit cea de-a o sută

paisprezecea aniversare a administraţiei sale mărinimoase.
Lisias a continuat să meargă într-o linişte reverenţioasă, în timp ce

eu, ţinând pasul cu el, contemplam cu veneraţie turlele minunate ce
păreau să străpungă cerul.

38



Capitolul 9
PROBLEMA NUTRITIEI,

Captivatde priveliştea magnificelor grădini, l-am rugat pe Lisias să
ne oprim să ne odihnim puţin pe o bancă din apropiere, iar el a fost
de acord. Privind fermecătorii stropi de apă colorată ce se ridicau

în aer şi formau tot felul de forme, simţeam cum eram cuprins de un
plăcut sentiment de pace.

- Oricine observă această colonie, am spus eu cu un aer gânditor,
îşi va pune tot felul de întrebări. Cum ar fi, de exemplu, problema
aprovizionării. Aici nu există un Minister al Economiei, nu-i aşa?

- Acest domeniu ministerial, a spus Lisias,aveao mare importanţă aici.
Apoi Guvernatorul s-a decis să reducă cât mai mult cu putinţă practicile
care ne-ar putea aminti de fenomene pur fizice. Aşadar, activităţile
Departamentului de Aprovizionare s-au redus la simpla distribuţie, sub
controlul direct al Administraţiei Centrale. De fapt, aceasta a fost o decizie
foarte importantă. Din arhivele noastre se poate vedea că acum un secol,
colonia noastră a depus mari eforturi pentru a-i face pe locuitorii săi să
adopte principiul simplităţii. Mulţi nou-veniţi în Oraşul Astral, având
încă înrădăcinate vicii pământeşti, au insistat să aibă locuinţe din cele mai
extravagante, mese foarte luxoase şi băuturi energizante. Doar Ministerul
Divinei Uniuni, având în vedere propriile-i caracteristici, a putut să evite
asemenea abuzuri. Celelalte şi-au petrecut timpul străduindu-se până la
epuizare să facăfaţă problemelor de acest gen. Guvernatorul nostru, totuşi,
a facut eforturi să pună capăt acestei situaţii deplorabile, introducând
măsuri disciplinare decisivedin momentul în care şi-a asumat îndatoririle
administrative ale Oraşului Astral.

O parte din cei mai în vârstă misionari de la noi mi-au povestit de
acele vremuri. Mi-au spus că, la cererea Guvernatorului, două sute de
instructori au venit la noi dintr-o sferă foarte înaltă pentru a propaga
noi teorii despre respiraţie şi despre absorbţia elementelor dătătoare de
viaţă din atmosferă. S-au ţinut multe prelegeri pe această temă. Mulţi
dintre experţii noştri au fost împotriva acelor inovaţii, deoarece colonia
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având rolul de zonă de tranziţie, ar fi fost incorect şi periculos ca spiritele
nou-venite să fie supuse la schimbări atât de drastice. Erau de părere
că asemenea schimbări puteau dăuna serios corpurilor spirituale ale
pacienţilor noştri. Dar Guvernatorul nu a cedat.

Timp de treizeci de ani, conferinţele, exemplele ilustrative şi
explicaţiile tehnice au continuat fară întrerupere. Unele spirite eminente
au protestat public împotriva. acţiunilor Guvernatorului. De câteva ori
chiar s-au adunat în faţa Ministerului de Ajutorare, cu pacienţi ce se
declarau victime ale noii diete deficitare. În timpul unor asemenea
crize, cei ce se împotriveau schimbării şi-au intensificat atacul. Cu
toate acestea, Guvernatorul nu a recurs niciodată la pedepse, ci prefera
să-şi expună propriile critici într-o manieră părintească în Palatul
Guvernului, insistând asupra scopurilor şi beneficiilor noului program şi
subliniindu-i superioritatea ca măsură eficientă de spiritualizare. Pentru
cei mai încăpăţânaţi, organiza excursii instructive în sferele mai înalte,
reuşind să îi convingă pe mulţi dintre ei.

După o lungă pauză, am spus:
- Te rog să continui, Lisias. Cum s-a terminat acea luptă edificatoare?
După douăzeci şi unu de ani de eforturi perseverente din partea

Guvernatorului, Ministerul Elevării a cedat şi a redus proviziile la strictul
necesar.Ministerului Elucidăriii-a trebuit însămult timp pentru a urma acest
bun exemplu,datorită numărului mare de spiritecu minţileprinse în statistici
ce lucrau acolo. Aceia erau cei mai înverşunaţi adversari, încă închistaţi în
ideile lor pământeşti, după care ingerarea proteinelor şi a carbohidraţilor
era indispensabilă corpului uman. Ei au insistat să îşi menţină ideile şi aici,
trimiţându-i în fiecare săptămână Guvernatorului rapoarte lungi pline de
avertismente şi observaţii, teste şi date numerice în sprijinul afirmaţiilor lor.
Asemenea impertinenţă a ajuns uneori până la aroganţă, dar cu toate acestea
răbdarea Guvernatorului nu a dat greşniciodată.

Luând decizia să nu acţioneze de unul singur, a obţinut asistenţa unor
entităţi foarte evoluate, care ne ghidează prin Ministerul Uniunii Divine,
şi împreună au examinat în detaliu fiecare dintre aceste documente.
În timp ce oamenii de ştiinţă îşi multiplicau argumentele şi Guvernul
trăgea de timp, în cadrul Departamentului Regenerării, cunoscut acum
ca Ministerul Regenerării, se coceau tulburări periculoase. Unele din
spiritele mai puţin evoluate de acolo au fost atrase de spiritul revoltei celor
din Ministerul Elucidării şi s-au comportat într-o manieră deplorabilă.
O atmosferă agitată diviza colonia, Oraşul Astral fiind expus atacurilor
ce veneau din partea locuitorilor Zonelor Inferioare. Asemenea
entităţi s-au străduit să ne invadeze oraşul, folosindu-se de breşa
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existentă în Departamentul de Regenerare, unde mulţi dintre lucrători
făceau tranzacţii clandestine pentru a-şi satisface dependenţa nepotrivită
faţă de mâncare.

Deşi situaţia era alarmantă şi criza era ameninţătoare pentru noi toţi,
Guvernatorul şi-a menţinut seninătatea specifică. A convocat o întrunire
a Ministerului Divinei Uniuni şi, după ce a ascultat ce avea de spus cel
mai înalt consiliu al nostru, a decis închiderea temporară a Ministerului
Comunicaţiilor şi a ordonat pregătirea beciurilor Departamentului de
Regenerare pentru izolarea rebelilor încăpăţânaţi. A avertizat Ministerul
Educaţiei, a cărui impertinenţă a trebuit să o suporte timp de treizeci
de ani, şi a decretat că oricine va interacţiona în vreun fel cu Zonele de
Josva fi suspendat până la noi ordine. Pentru prima dată de când se afla
la conducere, a pus în funcţiune armele electrice din pereţii oraşului,
pentru a emite săgeţi magnetice în scopul apărării. În colonie nu s-au dat
lupte şi nu s-au desfăşurat atacuri, ci doar s-au luat măsuri de apărare.
Pentru mai bine de şase luni, dieta în Oraşul Astral s-a redus la principiile
de menţinere a vieţii din atmosferă şi la elementele electrice, magnetice şi
solare din apă. Astfel,pentru prima dată colonia a simţit indignarea unui
spirit blând şi just.

Criza se terminase în sfârşit:Guvernul câştigase. Ministerul Elucidării
şi-a recunoscut greşeala şi şi-a oferit ajutorul. Se spune că în timpul
festivităţilor, Guvernatorul a fost impresionat până la lacrimi, declarând
că buna înţelegere a concetăţenilor săi e cea mai preţioasă recompensă
pentru sufletul său. Departamentul Regenerării a fost promovat ca
Minister, iar oraşul s-a reîntors la viaţa sa de toate zilele.

De atunci încoace, doar Ministerele Regenerării şi Ajutorării au voie
să aibă mai multe provizii de substanţe nutritive, din cauza spiritualităţii
scăzute a multora dintre pacienţi. În toate celelalte sectoare, dieta este
limitată la aspectele esenţiale, în
conformitate cu regulile celei mai
stricte sobrietăţi. Astăzi, toată lumea
este de acord că impunerile aparent
arbitrare ale Guvernatorului au fost
foarte favorabile pentru evoluţia
noastră. Contactul nostru cu lucrurile
materiale a fost redus, declanşând o »

intensificare a spiritualităţii,
Lisias a fost cuprins de tăcere, în

timp ce eu meditam adânc la lecţia
pe care tocmai o primisem.
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CapitolullO
PARCUL ACVATIC

Observând interesul meu crescut în ceea ce priveşte procesul de
nutriţie, Lisias m-a invitat cu el într-o excursie instructivă.
- Hai să mergem, a spus el, să vedem marele rezervor al coloniei.

Acolo vei avea şansa să vezi nişte aspecte care te vor interesa şi vei afla
cât de importantă este apa în lăcaşul nostru de tranziţie. Curiozitatea
mi-a fost aţâţată şi am acceptat cu bucurie invitaţia. Când am ajuns la
colţul pieţei publice, bunul meu prieten s-a oprit, spunând:

- Aici aşteptăm aerobuzul,?Am văzut cu surprindere un vehicul
mare, plin cu pasageri, apropiindu-se plutind cam la 5 metri deasupra
pământului. A coborât ca un lift. M-am uitat îndeaproape la el - era
foarte lung, diferit de orice vehicul pe care îl văzusem pe Pământ.
Părea a fi construit dintr-un material foarte flexibil, şi, judecând după
numărul de antene de pe acoperişul lui, bănuiam că este conectat la
nişte fire invizibile. După aceea, în timp ce vizitam imensele fabrici
ale Departamentului de Trafic şi Transport al coloniei, am aflat că
presupunerea mea fusese corectă.

Lisias nu mi-a dat timp să-I chestionez cum aveam obiceiul. Am
urcat, ne-am aşezat în nişte scaune confortabile şi aerobuzul a pornit în
linişte. Eram neliniştit în acest mediu neobişnuit, printre atâţia străini.
Am călătorit la aşa o viteză, încât îmi era imposibil să văd dar detaliile
construcţiilor pe lângă care treceam. Am bătut ceva distanţă, oprind
scurt o dată la trei kilometri, până ce, după vreo patruzeci de minute,
Lisias m-a anunţat că am ajuns.

Scenariul din faţa ochilor mei era de o frumuseţe deosebită, pădurile
erau verzi şi înflorite, iar aerul curat avea o aromă fină. Totul era un
miracol de culori şi lumini. Un mare râu îşi croise valea printre maluri
verzi, presărate de flori albastre. Apele încet mişcătoare, strălucind în
soare, reflectau ca o oglindă de cristal multiplele nuanţe de albastru

7) Vehiculaerian similar cu marile noastre telecabine.
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ale cerului. Cărări largi erau tăiate în păduri în direcţii diferite şi la
intervale regulate, iar copaci imenşi îşi întindeau ramurile prietenoase,
oferind zone umbroase în acel peisaj învăluit de razele soarelui. Din
când în când, bănci frumos sculptate te invitau să te odihneşti pe ele.
Eram pur şi simplu fermecat, iar Lisias mi-a observat entuziasmul.

- Locul acesta se numeşte Parcul Apei. E una dintre cele mai
frumoase regiuni ale Oraşului Astral şi unul dintre locurile preferate
de întâlnire ale îndrăgostiţilor. Ei vin aici să îşi facă jurăminte dulci de
iubire şi fidelitate pentru viitoarele lor experienţe de pe Pământ.

Aceste remarci ale lui mi-au trezit în minte o serie de întrebări
interesante, dar Lisias nu mi-a dat şansa să îmi satisfac curiozitatea.
Arătând spre o clădire mare şi impunătoare, a explicat:

- Aceea este hidrocentrala coloniei. Apele Râului Albastru pe care îl
vezi acolo sunt trase în bazine mari, din care sunt distribuite către toate
sectoarele coloniei. Dincolo de terenurile Ministerului de Regenerare,
apele converg din nou. Râul îşi urmează apoi cursul către marele ocean
al substanţelor, invizibil Pământului. De fapt, apa de aici are o altă
densitate decât cea de pe Pământ. E mult mai uşoară şi mai pură.

Observând minunata clădire din faţa noastră, am întrebat:
- Care minister controlează distribuţia apei?
- E una din puţinele activităţi materiale de care se ocupă Ministerul

Uniunii Divine.
- Chiar aşa?! am exclamat eu, fiindu-mi greu să împac aceste aspecte

diferite. Lisias a zâmbit şi a continuat să-mi explice:
- Pe Pământ, foarte puţini oameni conştientizează importanţa apei.

Aici, în Oraşul Astral, atitudinea noastră este diferită şi cunoştinţele
cu privire la acest subiect sunt mult mai vaste. Este evident că toate
serviciile create necesită energie şi atenţie, pentru a se desfăşura
armonios. în acest oraş spiritual învăţăm să fim recunoscători Tatălui
Ceresc şi lucrătorilor Săi divini pentru acest cadou. Aprofundând
cunoştinţele despre proprietăţile apei, aflăm că ea este unul dintre cele
mai puternice vehicule pentru toate tipurile de fluide. Aici, apa este
folosită în mod special în scopuri nutritive şi medicinale. în cadrul
Ministerului de Ajutorare, vei vedea că sunt mai multe departamente ce
sunt devotate în întregime amestecării apei pure cu anumite elemente
extrase din razele solare şi din magnetismul spiritual. în majoritatea
districtelor din vasta noastră colonie, apa astfel preparată stă la baza
dietei noastre. Cu toate astea, dintre noi toţi, Miniştrii Uniuni Divine

. au atins cel mai înalt grad de spiritualizare. în consecinţă, ei au primit
sarcina magnetizării generale a apei Râului Albastru, pentru a o purifica
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suficient de mult, încât ea să
poată fi folosită de către toţi
locuitorii Oraşului Astral.
După ce Miniştrii Uniunii
Divine purifică apa, diferite
instituţii o îmbunătăţesc,
adăugându-i substanţe
nutritive şi medicinale.
Când conductele se reunesc
în cealaltă parte a acestor
păduri, râul curge mai
departe, dincolo de zona
noastră, purtând cu el o
parte din calităţile noastre
spirituale.

Eram complet uimit în
faţa acestor explicaţii.

Pe Pământ, am
remarcat eu, niciodată nu
am auzit de aşa ceva.

- Omul nu este atent, a continuat Lisias. Timp de multe secole
mările au păstrat echilibrul mediului în care el trăia, ploile i-au facilitat
obţinerea hranei şi râurile au fost vitale pentru formarea oraşelor
sale. Apa este o binecuvântare pentru casa şi pentru munca sa şi este
elementul principal şi cel mai important din corpul său fizic. Cu toate
astea, omul continuă să creadă că e stăpânul absolut al lumii sale, uitând
că, în primul rând, el este un copil al Celui Prea-Înalt.

Va veni însă timpul când omul ne va urma exemplul, recunoscând
valorarea acestui preţios dar divin. Va înţelege că apa din fiecare casă
absoarbe caracteristicile mentale ale locuitorilor săi.

În lumea fizică, prietene, apa nu doar elimină reziduurile din
corpurile materiale, dar se şi impregnează cu vibraţiile noastre
mentale. Poate fi dăunătoare în mâini răuvoitoare şi binefacătoare
în mâini generoase. Când se află în mişcare, curenţii săi răspândesc
binecuvântarea vieţii, fiind un vehicul al Providenţei Divine, absorbind
amărăciunea omului, ura şi grijile sale, curăţându-i mediul fizic şi
purificându-i spaţiul interior.

Lisias a căzut Într-o tăcere reverenţioasă, în timp ce eu
priveam apele liniştite ce iscaseră atât de multe gânduri sublime
în mintea mea.
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Capitolul 11
ÎNVĂTÂND DESPRE ORASUL ASTRAL, ,

6enerosul meu prieten era nerăbdător să îmi prezinte
numeroasele districte ale coloniei, dar îndatoriri urgente îl
chemau în altă parte.

- În curând vei avea şansa să vizitezi diversele departamente ale
activităţilor noastre, mi-a zis el încurajator. Ministerele oraşului sunt
centre vaste, unde se lucrează intens. O vizitare detaliată a oricăruia
din ele ar necesita câteva zile. Totuşi, vei avea ocazia să faci aceasta.
Chiar daca eu nu te voi putea însoţi, cu ajutorul lui Clarence vei
primi un permis de a vizita orice departament doreşti.

Deja ajunsesem la aerobuz şi în câteva minute eram în drum spre
casă. De această dată nu am mai simţit senzaţia de disconfort pe
care o percepusem iniţial şi nici nu m-am simţit presat de prezenţa
numeroşilor pasageri din aerobuz. Mă simţeam uşurat şi am început
să meditez la întrebările la care eram nerăbdător să găsesc răspuns.
Am profitat de ocazie şi l-am mai chestionat pe Lisias.

- Lisias, prietene, îmi poţi spune dacă toate coloniile spiritelor
sunt la fel ca aceasta? Adoptă ele aceleaşi caracteristici?

- În niciun caz. Dacă, în sfera fizică, fiecare regiune, fiecare oraş
are trăsăturile sale particulare, îţi poţi imagina ce diversitate de
condiţii există în planurile noastre.

Aici, ca şi pe Pământ, fiinţele sunt grupate după originile şi
scopurile comune pe care le au. Dar trebuie ştiut că fiecare colonie,
la fel ca şi fiecare dintre noi, se situează pe o treaptă diferită pe marea
scară către perfecţiune. Experienţele colective diferă între ele. Noi
suntem doar un exemplu de astfel de colonie. Conform cronicilor
noastre, predecesorii noştri s-au inspirat adeseori din activitatea
lucrătorilor devotaţi din alte sfere, la fel cum, în prezent, coloniile
aflate în formare ne solicită nouă ajutorul. Cu toate acestea, fiecare

. organizaţie posedă caracteristici esenţiale unice.
Survenind o pauză mai lungă în conversaţie, am întrebat:
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- Aici a apărut prima dată ideea divizării în Ministere?
- Da. Pionierii Oraşului Astral au vizitat Noii Zori, una dintre cele

mai importante colonii de spirite din zona noastră, unde activităţile sunt
distribuite pe departamente. Fondatorul nostru a adoptat sistemul, dar
a înlocuit cuvântul departament cu cel de minister, mai puţin în cazul
Ministerului de Regenerare, care si-a obţinut promovarea doar sub
Guvernatorul nostru actual. Ideea lor era că organizarea pe Ministere
era mai semnificativă din punct de vedere spiritual.

- Sunt de acord, am încuviinţat eu.
- Este important, a continuat Lisias, să îţi dai seama că această

colonie a noastră accentuează principiul ordinii şi al ierarhiei.
Meritul este singurul standard folosit pentru a-i evalua pe candidaţii
la poziţii mai înalte. În zece ani, doar patru entităţi spirituale au
primit misiuni cu responsabilităţi în Ministerul Divinei Uniuni. De
regulă, după lungi perioade de ucenicie şi de serviciu, ne reîncarnăm
pentru a ne continua strădania spre perfecţiune.

Eram complet absorbit de cuvintele lui Lisias, care a continuat:
- Când noii-veniţi dau dovadă de cooperare frăţească, sunt

găzduiţi într-un district al Ministerului de Ajutorare. Dacă însă sunt
recalcitranţi, sunt duşi la Ministerul de Regenerare. Pe măsură ce
starea lor începe să se îmbunătăţească în timp, sunt apoi admişi ca
ajutoare în serviciul de Ajutorare, Comunicare şi Elucidare, pentru a
se pregăti pentru viitoarele lor îndatoriri de pe Pământ.

Doar puţine spirite primesc privilegiul de a rămâne mai mult
timp în Ministerul Elevării, şi extrem de rar unele sunt promovate
ca personal în cadrul Ministerului Uniunii Divine, atunci când apar
posturi disponibile, cam o dată la zece ani.

Dă-mi voie să-ţi spun că deprinderile necesare nu sunt doar simple
expresii ale unor activităţi idealiste. Nu mai suntem în planul fizic,
unde entităţile dezîncarnate sunt obligate să devină fantome. Aici ne
petrecem timpul muncind activ. Munca în Ministerul Ajutorării e
dificilă şi complexă, în cel de Regenerare necesită eforturi energice,
la Comunicare e necesară îndeplinirea unor standarde înalte de
responsabilitate individuală, la Elucidare e necesară o mare capacitate
de muncă şi o minte bine instruită, pe când la Elevare abnegaţia
şi iluminarea spirituală sunt indispensabile. În ceea ce priveşte
misiunile Ministerului Uniunii Divine, cerinţele esenţiale sunt
înţelepciunea profundă şi iubirea sinceră şi universală. Guvernul,
la. rândul lui, este centrul tuturor activităţilor administrative şi
numeroase servicii sunt sub controlul său direct, inclusiv nutriţia,
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distribuţia energiilor electrice,
traficul şi transportul. Normele
de muncă sunt întotdeauna
îndeplinite aici. Pe de altă parte,
şi odihna este în mod riguros
respectată. Aceasta este necesar
pentru a asigura distribuirea
corectă a îndatoririlor. Singura
excepţie o face Guvernatorul,
care lucrează neîncetat, chiar şi
în timpul orelor de relaxare.

- Şi nu părăseşte niciodată
Reşedinţa Guvernamentală? am
întrebat eu.

- Doar când este necesar
pentru binele public. Singura
excepţie este vizita sa duminicală la Ministerul Regenerării, zona care
conţine cele mai multe entităţi nearmonioase, din cauză că multe
dintre spiritele de acolo menţin încă relaţii cu fraţii lor nefericiţi
din Zonele Inferioare. O mulţime de spirite păcătoase sunt acolo.
Aşadar, duminica, după rugăciunea colectivă din Marele Templu
al Reşedinţei Guvernamentale, Guvernatorul nostru îşi petrece
după-amiaza lucrând împreună cu Miniştrii Regenerării la multe
cazuri dificile. Face mari sacrificii pentru a-i ajuta pe fraţii noştri
îndureraţi şi suferinzi.

Am părăsit aerobuzullângă Spital, gândindu-mă cu recunoştinţă
că voi ajunge în curând în camera mea cea confortabilă. Pe măsură
ce mergeam, am observat că o muzică frumoasă plutea prin aer.
Auzisem melodia şi la plecare, iar acum se auzea din nou. M-am
întors spre Lisias pentru o explicaţie.

- Acea muzică vine din atelierele noastre. După îndelungi
observaţii, Guvernul a ajuns la concluzia că muzica stimulează
munca. De atunci, acest stimulent inspirator a devenit un obicei
încetăţenit în toate activităţile noastre.

Între timp, am ajuns la holul de la intrarea în spital. Un îngrijitor a
venit spre noi şi i s-a adresat însoţitorului meu:

- Frate Lisias, e urgent nevoie de tine în pavilionul din dreapta mea.
Prietenul meu a plecat cu calmul său obişnuit, în timp ce eu

m-am retras în intimitate a camerei mele, reluându-mi nesfârşitele
speculaţii mentale.
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Capitolul 12
ZONA INFERIOARĂ

Cf) upă ce am primit lămuriri atât de preţioase, eram nerăbdător
să îmi îmbogăţesc cunoştinţele în privinţa unora dintre
faptele pe care mi le relatase. Referirile sale la spiritele

din tenebroasele Zone Inferioare mi -au trezit curiozitatea. Lipsa
instruirii religioase de pe Pământ este adeseori cauza stării
de confuzie de acolo. Ce ar putea fi Zona Inferioară? Am auzit
menţiuni despre iad şi purgatoriu în slujbele romano-catolice la
care participasem din obligaţie socială, dar niciodată nu avusem
nici cea mai vagă noţiune despre Zona Inferioară. Data următoare
când m-am întâlnit cu însoţitorul meu, tot felul de întrebări îmi
stăteau pe limbă. Ascultând cu atenţie, mi-a răspuns:

- Cum poţi să fii în necunoştinţă de cauză în legătură cu acea
zonă, când ai fost ţinut acolo atât de mult timp?

Cu un tremur de oroare, mi-am amintit suferinţele trecute.
Lisias a continuat:
- Zona Inferioară începe pe scoarţa Pământului. Este Zona

Întunecată a celor care, fiind în lume, şi-au astupat urechile
faţă de chemarea indatoririlor lor sacre, pe care nu au reuşit să
le îndeplinească, complăcându-se în schimb în indecizie sau
târându-se în mlaştina greşelilor. Vezi tu, când se reîncarnează
un spirit, acesta promite să ducă la bun sfârşit misiunea ce i se
încredinţează în cadrul planului Tatălui Ceresc. Totuşi, când îşi
reia experienţele, îi este foarte greu să se ţină de cuvânt. În schimb,
urmează orbeşte impulsurile propriului său egoism. Astfel,
continuă să cultive vechi antipatii şi pasiuni, uitând că ura nu
este dreptate, la fel cum pasiunea nu este iubire. Tot ceea ce este
superficial şi nefolositor dezechilibrează armonia vieţii.

După moartea fizică, multe entităţi obsedate rămân în regiunea
aceea înceţoşată adiacentă sferei fizice a Pământului. O îndatorire
îndeplinită este ca o poartă prin care intrăm în Infinit. Ne aduce

48



mai aproape de îndeplinirea scopului nostru - uniunea sacră
cu Dumnezeu Tatăl. E normal atunci ca acelora care neglijează
misiunea ce le-a fost încredinţată, această binecuvântare să le fie
amânată.

Lisias mi -a perceput dificultate a de a pătrunde întregul sens al
acestei lecţii, datorită ignoranţei mele aproape totale cu privire la
principiile spirituale, şi a Încercat să fie mai obiectiv:

- Să presupunem că fiecare din noi se întoarce pe Pământ
purtând haine murdare pentru a le spăla în apele vieţii umane.
Veşmintele noastre murdare sunt de fapt corpurile noastre subtile,
modelate de propriile noastre mâini în vieţile trecute. Deşi ni
se acordă binecuvântarea unei noi şanse pe Pământ, în general
uităm scopul nostru esenţial. În loc să ne purificăm prin eforturi
constructive, achiziţionăm şi mai multe pete şi ne facem mai
multe datorii, ştiind clar că ele nu sunt în concordanţă cu sferele
superioare. În asemenea condiţii, având o stare şi mai proastă, ne
putem noi aştepta să intrăm în sfere luminoase? Zona Inferioară
e o zonă unde reziduurile mentale negative sunt distruse. E un fel
de purgatoriu în care reziduurile acumulate prin desconsiderarea
sublimei şanse a vieţii omeneşti sunt arse în mod gradat.

Imaginea nu ar fi putut fi mai clară sau mai convingătoare de atât.
Eram mai mult decât
uimit. Lisias, înţelegând
cât de folositoare îmi
sunt aceste explicaţii, a
continuat:

- Zona Inferioară ar
trebui să fie o regiune de
mare interes pentru cei
din planul fizic, deoarece
cuprinde tot ce este în
dezacord cu planurile
superioare. Gândeşte-te
cât de înţeleaptă este
Providenţa Divină,
permiţând crearea unui
astfel de plan în jurul
Pământului. Acolo

. găsim legiuni compacte
de suflete nehotărâte
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şi ignorante, nu suficient de rele pentru a fi exilate în colonii unde
ispăşirea păcatelor este mai dureroasă, dar nici suficient de virtuoase
pentru a fi admise în planurile superioare. Acei nenumăraţi locuitori
ai Zonei Inferioare sunt însoţitorii apropiaţi ai oamenilor încarnaţi,
separaţi doar de legile vibraţiei. Nu este de mirare atunci că asemenea
locuri sunt caracterizate de perturbări serioase. Acolo, spirite rebele
de toate felurile sunt grupate laolaltă, formând nuclee invizibile de
putere extraordinară, datorată concentrării tendinţelor şi dorinţelor
lor comune.

Mulţi oameni de pe Pământ sunt disperaţi când nu apare poştaşul
sau când întârzie trenul. Zona Inferioară e plină de asemenea
creaturi disperate care, după moartea fizică, sunt dezamăgiţi că
Dumnezeu nu îi aşteaptă, pregătit să le satisfacă fiecare moft. Când
îşi dau seama că doar celor ce au muncit împreună cu Dumnezeu li
se acordă coroana gloriei şi a vieţii eterne, ei se arată aşa cum sunt
de fapt, irosindu-şi timpul preţios cu fapte meschine în Zonele
Inferioare. La fel ca în Oraşul Astral, entităţile din Zona Inferioară
formează o comunitate spirituală, dar comunitatea lor este
formată din tot felul de entităţi frustrate, leneşe şi perverse. Acesta
este Pragul, o zonă de
tiranie şi înlănţuire,
de exploatatori şi
exploataţi.

Lisias s-a oprit, dar
eu, foarte impresionat,
am continuat să îl
întreb:

- Dar cum faceţi
faţă acestei stări de
fapt? Aceste spirite
nu au vreo organizare
sau vreun sistem de
apărare?

- Organizarea, zâmbi
Lisias, este un atribut al
spiritelor organizate.
Zona Inferioară la care
ne referim e ca o casă
fără pâine: toată lumea
se plânge şi nimeni
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nu face nimic. Călătorii care sunt cu capul în nori pierd trenul, iar
fermierii care nu seamănă nu au ce secera. Cu toate astea, de un lucru
poţi fi sigur: chiar şi în chinurile şi în întunecimile Zonei Inferioare,
protecţia divină nu îi abandonează niciodată pe locuitorii săi. Fiecare
spirit rămâne acolo doar atât cât este necesar, nici mai mult şi nici
mai puţin. Iar pentru realizarea muncii de ajutorare a spiritelor din
Zona Inferioară, Dumnezeu a permis întemeierea unor aşezăminte
cum este acesta al nostru.

- Presupun atunci, am remarcat eu, că Zona Inferioară trebuie
să fie într-o strânsă legătură cu planul celor încarnaţi, chiar un fel
de continuare a acestuia?

- Aşa este, a încuviinţat el, şi vei vedea acolo reţeaua de fire
invizibile ce o leagă de minţile umane. Este populată cu entităţi
neîntrupate şi cu formele-gând ale celor ce se află încă pe Pământ.
Fiecare spirit, oriunde ar fi, este un nucleu de forţe radiante ce pot
crea, transforma sau distruge, manifestându-se sub formă de vibraţii
pe care ştiinţa pământească încă nu a reuşit să le înţeleagă. Aşadar,
cine gândeşte emite forţe pozitive sau negative şi, prin urmare,
construieşte sau distruge ceva, undeva. Prin intermediul acelor
curenţi mentali, oamenii stabilesc conexiuni cu entităţi din Zona
Inferioară ale căror tendinţe sunt în concordanţă cu ale lor, deoarece
fiecare suflet e un magnet puternic. Realizezi, deci, că există o armată
invizibilă care lucrează în spatele celei vizibile?

Cele mai grele misiuni în Zona Inferioară le sunt atribuite
ajutoarelor devotate din cadrul Ministerului de Ajutorare. Dacă
munca unui pompier dintr-un oraş mare e obositoare şi periculoasă
din cauza flăcărilor dezlănţuite şi a norilor de fum cu care trebuie
să se lupte, îndatorirea misionarului din Zona Inferioară nu e cu
nimic mai uşoară. Aceşti misionari trebuie să facă faţă fluidelor ce
sunt emise de mii de minţi obsedate de practicarea răului sau de
chinurile teribile pe care le suportă. Să ştii că e necesar mult curaj şi
o capacitate mare de sacrificiu pentru a reuşi să îi ajuţi pe cei ce încă
nu sunt capabili să aprecieze şi să înţeleagă ajutorul ce le este oferit.

Cum Lisias a făcut o pauză, am exclamat:
- Ce mult mi-ar plăcea să lucrez pentru a ajuta acele creaturi

nefericite, să le ofer pâinea iluminării spirituale.
Prietenosul meu însoţitor s-a uitat blând la mine şi, după câteva

minute de reflecţie, pe picior de plecare, mi-a spus:
- Mă întreb dacă te simţi cu adevărat pregătit pentru o asemenea

misiune.
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Capitolul 13
CU MINISTRUL AJUTORĂRII

Pe măsură ce mă însănătoşeam, am început să simt din nou
nevoia de a avea o activitate si de a lucra. Acum, că acei
ani dificili de chin se termi~aseră, tânjeam să-mi reiau

runda de ocupaţii care în general alcătuiesc o zi obişnuită de
lucru pe Pământ. Eram pe deplin conştient că pierdusem ocazii
extraordinare pe Pământ şi că viaţa mea fizică o luase pe calea
greşită. Dar, reamintindu-mi de cei cincisprezece ani de practică
medicală, am trăit o stare de gol în inimă. M-am văzut ca un
fermier puternic stând în mijlocul câmpului, cu mâinile legate,
fiindu-i imposibil să muncească. Iată-mă înconjurat de pacienţi,
şi totuşi încă nu aveam voie să mă apropii, ca înainte, de paturile
lor ca prieten, ca doctor şi ca om de ştiinţă. Un vaiet neîncetat
ajungea la urechile mele din camerele alăturate, dar nu puteam
oferi o mână de ajutor nici măcar ca membru umil al infirmeriei
ori al echipei de prim-ajutor.

În planul fizic era doar o chestiune de a studia cărţile obişnuite,
plus ceva experienţă în domeniu şi se puteau obţine drepturile
de a practica medicina. Dar aici, în noul meu mediu de viaţă,
doctorii sufletului foloseau metode diferite, manualele de căpătâi
fiindu-le propriile inimi, iar tratamentul de bază iubirea şi grija
fraternă. Chiar şi cea mai umilă dintre asistentele infirmiere din
Oraşul Astral avea mult mai multe cunoştinţe şi posibilităţi de a
acţiona decât mine, cu toată ştiinţa mea. Drept urmare, oricât de
mult mi-aş fi dorit să am o ocupaţie, mă temeam că, cel puţin
pentru moment, orice încercare a mea de a cere ceva de lucru ar
însemna încălcarea drepturilor celorlalţi. Confruntat cu asemenea
dificultăţi, m-am adresat lui Lisias ca unui frate. Drept răspuns la
îndoielile şi ezitările mele, mi-a sugerat:

-'-De ce nu îl Întrebi pe Clarence? Mereu întreabă de tine şi
mereu caută să îţi fie cât mai bine. Mergi şi cere- i sfatul şi ajutorul.
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Am făcut paşii necesari pentru a obţine o întâlnire cu generosul
meu binefăcător şi mi s-a spus că nu mă poate vedea decât în
dimineaţa următoare, când urma să merg în biroul său personal.
Am aşteptat cu nerăbdare întâlnirea, şi în ziua următoare, foarte
devreme, am pornit spre locul stabilit. Spre marea mea surpriză,
am găsit alte trei persoane care deja îl aşteptau. Amabilul Ministru
venise devreme, cu mult înaintea noastră, şi se ocupa de probleme
mult mai importante decât să primească vizitatori sau cereri. După
ce şi-a terminat cele mai urgente treburi, Ministrul ne-a chemat
înăuntru, doi câte doi. Am fost surprins de această modalitate
de audienţă, dar am aflat ulterior că această măsură fusese luată
pentru ca de soluţionarea cazului să beneficieze nu numai partea
implicată, ci şi ceilalţi prezenţi, prin urmare, spre binele comun şi
pentru a economisi timp.

După mai multe minute, am fost primit împreună cu o doamnă
în vârstă care urma să fie prima audiată. Ministrul ne-a urat un
cordial bun-venit, lăsându-ne să ne prezentăm cererile.

- Respectabile Clarence, a început colega mea necunoscută,
am venit să te rog să intervii în favoarea celor doi fii ai mei. Nu
mai pot suporta să fiu departe de ei! În plus, am fost informată că
întâmpină dificultăţi în vieţile lor de pe Pământ, fiind confruntaţi
cu necazuri fără de sfârşit. Îmi dau seama că planurile Tatălui
nostru Ceresc sunt pline de iubire şi drepte, dar ca mamă nu pot
să nu fiu îngrijorată.

Biata creatură a izbucnit cu amărăciune în plâns. Clarence s-a
uitat la ea cu simpatie şi bunătate, dar a răspuns ferm:

- Dar, soră, dacă eşti de acord că planurile Tatălui nostru Ceresc
sunt sfinte şi drepte, ce pot eu să fac?

- Aş vrea să mi se ofere mijloacele de a-mi proteja chiar eu fiii
de pe Pământ, a răspuns mama îndurerată.

- Vai, prietenă, a exclamat Clarence, pentru a-i proteja pe
ceilalţi, trebuie să creştem în umilinţă şi altruism. Ce ai gândi
despre cineva care este dornic să îşi protejeze copilaşii, dar rămâne
acasă confortabil? Altruismul şi ajutorul sunt legi create de Tatăl
nostru Ceresc şi nimeni nu le poate încălca fără a-şi provoca un rău
serios. Nu are conştiinţa ta nimic de spus în legătură cu aceasta?
Câte ore bonus" poţi să prezinţi pentru a justifica cererea ta?

Fiind astfel întrebată, mama cea neliniştită a răspuns ezitând:

8) Nota lui Andre Luiz: o oră-bonus este o convenţie creată pentru a
desemna fiecare oră de muncă în folosul comunităţii.
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- Trei sute patru.
- E păcat, a continuat Clarence zâmbind, că de când locuieşti

aici, de peste şase ani, i-ai oferit coloniei numai trei sute patru
ore de muncă. Totuşi, imediat ce ţi-ai revenit din procesele tale de
conştiinţă din Zonele Inferioare, ţi-am oferit un post meritoriu la
Patrula de Supraveghere din cadrul Ministerului de Comunicare ...

- Dar era o muncă insuportabilă, l-a întrerupt ea, o luptă
continuă împotriva entităţilor rău-voitoare! Nu te puteai aştepta
să mă adaptez.

Clarence a continuat, netulburat:
- După acesta, ţi-am găsit un loc cu Fraţii întru Sprijin, în

serviciul de exonerare.
- Şi mai rău! a protestat ea. Acele camere erau mereu aglomerate

şi pline cu creaturi murdare. Nu puteam să mai suport înjurăturile,
imoralitatea, mizeria lor ...

- Dându-mi seama de dificultăţile pe care le aveai, a continuat
Ministrul, te-am trimis să lucrezi la Secţia pentru Entităţile
Bolnave Mintal.

- Dar poate cineva în afară de sfinţi să îi suporte? a întrebat
certăreaţa petiţionară. Mi-am dat toată silinţa, dar multitudinea
de suflete răvăşite poate să sperie oricine.

- Eforturile mele nu s-au oprit aici, a continuat calm răbdătorul
nostru binefăcător. Apoi te-am dus la Departamentul pentru
Analiză şi Cercetare din cadrul Ministerului pentru Elucidare.
Dar tu, soră, probabil plictisită de atâta interes din partea mea,
te-ai retras frumos în Parcul de Odihnă.

- Era un loc insuportabil, a explicat matroana certăreaţă. Nu
puteam să suport atmosfera aceea de lichide ciudate, experimentele
epuizante şi supraveghetorii duri. .

- Aminteşte-ţi, prietenă, a rezumat devotatul şi iluminatul
Ministru, că ajutorul are doi însoţitori nelipsiţi: munca şi
umilinţa. Pentru a-i ajuta pe ceilalţi trebuie mai întâi să obţinem
colaborarea binefăcătorilor noştri, a prietenilor şi a servitorilor.
Înainte să fim capabili să îi ajutăm pe cei pe care îi iubim, este
esenţial să stabilim curente de simpatie, fără de care nici un ajutor
eficient nu este posibil. Ţăranul care ară solul câştigă recunoştinţa
celor care se bucură de recoltă. Muncitorul care îşi mulţumeşte
supraveghetorii, îndeplinind ordinele scrupulos, aduce hrană
pentru familie. Servitorul care se supune în spiritul cooperării,
câştigă bunăvoinţa stăpânilor săi, a colegilor şi a celor interesaţi
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de munca sa. Aşa
că, vezi, mei un
administrator
obişnuit nu este
folositor celor dragi
dacă nu a învăţat
încă să se supună
şi să servească cu
respect. Toată lumea
să ţină minte că
munca folositoare îi
aparţine, mai înainte
de toate, Celui plin
de Generozitate
Universală, şi că
trebuie îndeplinită
în ciuda tuturor
dificultăţilor sau a
suferinţelor care pot
apărea.

După o scurtă
pauză, a reluat:

- Ce poţi face prin
urmare pe Pământ, dacă aici încă nu ai învăţat să faci faţă? Nu-ţi
pun la îndoială devotamentul faţă de fiii tăi, dar aşa cum stau
lucrurile, ai ajunge acolo precum o mamă paralitică, incapabilă
să oferi vreun ajutor eficient. Pentru a merita bucuria de a-i ajuta
pe cei dragi trebuie să atragem bunăvoinţa multora dintre fraţii
noştri pe care, în schimb, i-am ajutat. Dacă nu ajuţi, nu te poţi
aştepta să primeşti ajutor. Aceasta este Legea. Iar dacă tu, soră,
nu ai nimic al tău de dat, va trebui să apelezi la ceilalţi pentru
contribuţii voluntare. Dar cum vei face asta, când nu ai cultivat
nimic, nici măcar sentimente bune? Mergi înapoi în Parcul de
Odihnă, unde stai în ultima vreme, şi gândeşte- te la acest subiect
cu seriozitate. Vom vorbi din nou despre asta.

Femeia, dezamăgită, stătea pe scaun şi îşi ştergea lacrimile.
Ministrul s-a uitat apoi la mine şi a spus cu blândeţe:

- E rândul tău, prietene.
M-am ridicat ezitând şi m-am apropiat de el pentru a-i prezenta

cererea mea.
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Capitolul 14

EXPLICATIA LUI CLARENCE,

~

i cum stăteam acolo, cu inima bătând să îmi sară din piept,
m-am simţit ca un student timid pe cale să se confrunte cu
o comisie severă de examinare. Tulburat la vederea acelei,

femei plângând şi copleşit de autoritatea plină de serenitate a
Ministrului, tremuram ca varga, regretând că solicitasem acel
interviu. Oare ar fi fost mai bine să-mi păstrez calmul şi să aştept
răbdător decizia superiorilor? O fi prea îndrăzneţ din partea mea
să solicit să lucrez în cadrul personalului medical dintr-un spital
al cărui pacient am fost? Îmi doream să mă fi putut retrage rapid
în camera mea şi să uit de toate aspiraţiile mele anterioare. Dar
în momentul acela era imposibil. Ministrul Ajutorării, simţind
şi cele mai ascunse intenţii ale mele, mi s-a adresat ferm:

- Sunt gata să te ascult, prietene.
Plin de nehotărâre, eram, instinctiv, gata să cer orice activitate

medicală în colonie, când conştiinţa mea a lansat un avertisment:
de ce să cer o muncă anume? Nu aş cădea din nou în greşeala
umană a fostei vanităţi, care nu tolerează altă ocupaţie decât cea
potrivită unui anumit statut şi educaţiei? Aceste gânduri mi-au
readus o stare de echilibru şi, mai degrabă confuz, am început:

- Am îndrăznit să vin astăzi la tine ca să îţi cer sprijinul
pentru a obţine o ocupaţie. Acum, că tratamentul primit aici
m-a readus într-o stare de sănătate, începe să-mi fie dor de
vechile mele activităţi. Orice sarcină va fi binevenită atât timp
cât mă menţine activ.

Clarence s-a uitat la mine fix, ca şi când încerca să îmi
ghicească cele mai intime gânduri.

- Înţeleg, cu buzele ceri orice fel de muncă, dar în adâncul
sufletului, ceea ce îţi lipseşte cu adevărat este cabinetul tău,
pacienţii tăi şi toată atmosfera serviciilor medicale cu care
Dumnezeu a binevoit să te onoreze pe Pământ. Până aici,
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cuvintele lui erau încurajatoare şi, cu inima plină de speranţă,
am încuviinţat aprobator. După o lungă pauză, Ministrul a
continuat:

- Totuşi, nu trebuie să uiţi că adeseori Tatăl nostru Ceresc ne
onorează cu încrederea Sa şi că adeseori noi Îi înşelăm aşteptările,
subestimând valoarea sarcinii. Tu, de exemplu, ai urmat cursurile
medicale de pe Pământ, având la dispoziţie toate facilităţile. Nu a
trebuit niciodată să te preocupi de costul vreunei cărţi, deoarece
generozitatea părinţilor a împlinit toate necesităţile tale. Imediat
ce ai absolvit, te aşteptau deja avantajoase locuri de muncă.
Astfel, ai fost scutit de lupta doctorilor săraci pentru a-şi construi
o carieră. Ai avut parte de o prosperitate cât se poate de rapidă
în cariera ta. Din nefericire, ai transformat avantajele obţinute
într-un mijloc de a-ţi grăbi moartea corpului fizic. Când ai fost
tânăr şi puternic, ai comis multe abuzuri în exerciţiul funcţiunii
pe care Iisus ţi-a oferit-o.

M-am simţit foarte tulburat la auzul acestor cuvinte amabile,
dar ferme, şi totuşi am reuşit să răspund respectuos:

- Recunosc justeţea observaţiilor tale şi aş fi recunoscător
dacă mi -ai asigura mijloacele prin care aş putea să îmi îndrept
greşelile, devotându-mă trup şi suflet pacienţilor din acest spital.

- Un impuls foarte nobil, a spus Clarence fără severitate.
Totuşi, să ne amintim că exersarea unei profesii pe Pământ este
o chemare de la Tatăl nostru Ceresc, care îşi îndrumă creaturile
să vină în templele divine ale ajutorării. Aici, o diplomă este

pentru noi un simplu
act de identitate, în
timp ce pe Pământ
reprezintă o uşă
deschisă către tot soiul
de abuzuri. Persoanei
care primeşte o astfel
de diplomă i se dă
ocazia să înveţe şi să
conlucreze cu Domnul
Dumnezeu, în munca
sa divină de pe planetă.
Acest principiu este
valabil pentru toate
activităţile pământeşti,
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indiferent de natura lor şi de convenţiile de clasă. Tu, frate, ai
primit o diplomă medicală şi ca atare ai fost admis în templul
medicinei. Totuşi, din cauza comportamentul tău, nu meriţi să
primeşti susţinerea mea în îndeplinirea dorinţei tale actuale.
Cum aş putea să îţi permit să tratezi pacienţii-spirit, când tu
pe Pământ ai insistat să îţi limite zi observaţiile profesionale la
corpul fizic? Nu îţi neg capacităţile de bun psiholog, dar viaţa
e mai mult decât atât. Ce ai gândi despre un botanist care îşi
bazează definiţiile pe simpla examinare a scoarţei uscate a
câtorva copaci? Mulţi doctori pământeni preferă concluziile
matematice în munca lor anatomică. Or, sunt de acord că
matematica este o ştiinţă respectabilă, dar nu este singura din
univers. După cum deja ştii, un doctor nu poate să se limiteze
doar la diagnostice şi terminologie, ci trebuie să meargă mai în
profunzime şi să analizeze cele mai intime fibre ale sufletului.
Pe Pământ, mulţi dintre colegii tăi au devenit adevăraţi sclavi
ai convenţionalismului academic, din cauza vieţii profesionale.
Foarte puţini reuşesc să treacă de prejudecăţi. Rarele excepţii
sunt blamate de societate şi privite cu dispreţ de colegi.

Eram uluit, nu mi-aş fi imaginat niciodată că pot exista
asemenea noţiuni pretenţioase despre responsabilitatea
profesională. Eram şocat de ideea că o diplomă universitară ar
putea fi considerată ca un bilet care îţi permite accesul în zone
de muncă şi conlucrare cu Dumnezeu. Amuţit, am aşteptat ca
Ministrul Ajutorului să îşi concluzioneze ideile clarificatoare.

- După cum vezi, a continuat el, nu te-ai pregătit pentru
activităţile noastre.

- Generosule binefăcător, am îndrăznit să spun, am înţeles
lecţiile pe care mi le-ai dat şi mă supun evidenţelor. Încercând să
îmi reţin lacrimile, am spus plin de umilinţă:

- Sunt dispus să accept orice fel de ocupaţie în această colonie
de muncă şi de pace.

Clarence a răspuns, privindu-mă aprobator:
- Prietene, ţi-am spus câteva adevăruri dureroase, dar lasă-mă

să-ţi spun şi o vorbă de încurajare. Nu poţi deocamdată să devii
doctor în Oraşul Astral, dar în curând vei fi admis ca ucenic.
Situaţia ta actuală nu este cea mai bună, totuşi este promiţătoare
datorită indulgenţelor trimise la Ministerul Ajutorării pe numele
tău.

":'Mama?
58



- Da, a încuviinţat Ministrul, mama ta şi alţi prieteni în a căror
inimă ai plantat sămânţa recunoştinţei. Curând după sosirea ta
aici, am solicitat ca Ministerul Elucidării să îmi trimită dosarele
tale. Le-am examinat deja cu multă grijă şi am găsit multă
imprudenţă şi inconştienţă, precum şi multe abuzuri. Am aflat
de asemenea că, în cei cincizeci de ani ai tăi de practică medicală,
şase mii de pacienţi săraci au primit asistenţă medicală gratuită
în clinica ta. Cel mai adesea ai faptuit aceste acţiuni merituoase
cu destulă neglijenţă. Totuşi, după cum poţi vedea acum, chiar
şi neglijent făcută, o faptă bună atrage binecuvântări pentru
cel ce o realizează. Din cei şase mii, cincizeci nu te-au uitat şi
au tot înălţat rugăciuni pentru tine. Trebuie să-ţi mai explic că
şi faptele bune pe care le-ai facut în munca ta şi au fost uitate
înclină balanţa în favoarea ta.

Oprindu-se din acele precizări surprinzătoare, Clarence a
adăugat cu un zâmbet:

- Vei învăţa lecţii noi aici şi, după experienţe utile, vei conlucra
în mod eficient cu noi, pregătindu-te în acelaşi timp pentru
propriul tău progres spre infinit.

Am fost copleşit de fericire. Pentru prima dată de la sosirea
mea în colonie am plâns de fericire. Oare cine ar putea să

.înţeleagă asemenea emoţii? Totuşi, am simţit că este necesar să
îmi liniştesc inima pentru a mă bucura de minunata pace divină.
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Capitolul 15
VIZITA MAMEI MELE

LI rmând sfaturile lui Clarence, am încercat din răsputeri să îmi
refac forţele pentru a-mi începe ucenicia cât mai curând posibil.
Pe vremuri m-aş fi simţit ofensat de remarcile Ministrului, dar

în împrejurările de faţă, confruntat cu greşelile trecutului, nu puteam
decât să mă simt consolat. Ca prizonier al trupului, sufletul este aproape
întotdeauna învăluit într-o ceaţă groasă a iluziei. Abia acum am realizat
că viaţa pământească nu poate fi trăită inconştient. Mi-a devenit clar
care este adevărata însemnătate a unei încarnări. Reamintindu-mi
de toate oportunităţile pe care le-am ratat, am simţit că Clarence era
perfect îndreptăţit să îmi vorbească aşa cum mi-a vorbit.

Mi-am petrecut mai multe zile scufundat în contemplare. Deşi
m-am abţinut să mai cer alte favoruri, adânc în inima mea tânjeam
să îmi vizitez casa de pe Pământ. Binefăcătorii de la Ministerul
Ajutorării au fost extrem de generoşi cu mine şi parcă îmi urmăreau
toate gândurile. Aşadar, motivul pentru care nu mi-au îndeplinit de la
început această dorinţă a fost acela că nu îi venise încă timpul. Astfel,
resemnat, m-am menţinut în starea mea de pace, chiar dacă eram
oarecum melancolic. Lisias şi-a dat toată silinţa să mă înveselească cu
conversaţia sa vie şi cu gânduri încurajatoare, dar eu treceam prin acea
fază de interiorizare spirituală, în care simţeam nevoia să mă retrag în
mine însumi, pentru a mă confrunta cu profunzimile conştiinţei mele.

Totuşi, într-o zi, asistentul meu a venit la mine în cameră şi a exclamat:
- Ghici cine a venit să te vadă? Faţa zâmbitoare şi ochii strălucitori

l-au dat de gol.
- Mama mea, am exclamat încrezător. Exaltat de fericire, am

văzut-o pe mama apropiindu-se cu braţele larg deschise.
- Fiule, copilul meu, vino în braţele mele, iubitul meu!
Nu pot descrie ce s-a petrecut atunci. Brusc, am început să mă simt ca

băieţelul ce se juca în ploaie, desculţ, pe solul nisipos al grădinii noastre.
În.acele clipe sacre şi pline de bucurie, am ţinut-o pe mama mea în braţe
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cu multă afecţiune, până ce lacrimile noastre s-au amestecat. Nu pot spune
cât timp am rămas aşa, dar într-un final s-a dezlipit din braţele mele.

- Haide, copile, nu da frâu liber emoţiilor. Să ştii că până şi fericirea
excesivă taxează inima. Eşti încă slăbit, nu-ţi pierde energia.

În loc să-mi duc în braţe bătrâna mamă, aşa cum am facut în
ultimele săptămâni ale sejurului ei pe Pământ, ea a fost cea care mi-a
şters lacrimile şi m-a condus la canapea. M-am aşezat lângă ea şi
mi-am aşezat duios capul pe genunchii ei. Ea mi-a mângâiat părul uşor,
trezindu-rni amintiri preţioase. În acel moment, simţeam că sunt cel
mai fericit dintre oameni; aveam impresia că eram ancorat în cel mai
sigur port, după o bătălie grea pe mările furtunoase.

Prezenţa mamei mele era o mare uşurare pentru inima mea, iar acele
momente păreau un vis binecuvântat, Ca un băieţel, căutând siguranţa
în obiectele familiare, i-am observat cu atenţie hainele, o copie perfectă
a celor pe care le purta acasă. l-am recunoscut rochia închisă la culoare,
şalul albastru, ciorapii de lână. Am zăbovit cu privirea pe capul ei micuţ,
plin de fire albe ca zăpada, la ridurile de pe faţa sa, la expresia ei invariabil
calmă şi dulce. Mut şi tremurând de fericire, îi strângeam mâinile, în
timp ce ea, mai puternică decât mine, mi-a vorbit cu blândeţe:

- Domnul Dumnezeu nu ne uită niciodată, fiule. Nu vom putea
niciodată să Îi mulţumim îndeajuns pentru toată bunătatea Lui. Deşi
despărţirea noastră a fost îndelungată, să nu îţi imaginezi că te-am uitat.
Uneori Providenţa ne separă tocmai pentru a putea învăţa iubirea divină.

Simţind că afecţiunea ei era aceeaşi ca dintotdeauna, am început să îmi
reamintesc de vechile suferinţe. Of, cât de greu este să scapi de reziduurile
pământeşti! Cât de grea este povara secolelor de imperfecţiune!
Clarence mi-a recomandat adesea să mă abţin de la a-mi plânge de milă.
Şi Lisias mă prevenise legat de acest
lucru. Totuşi, acum, odihnindu-mă
în braţele mamei mele, toate rănile
vechi păreau că sângerează din
nou. Am început să îmi amintesc
cu amărăciune de suferinţele mele
trecute, iar lacrimile de bucurie le-au
facut loc celor de autocompătimire.
Nu am realizat atunci că vizita sa
nu trebuia interpretată doar ca o
simplă împlinire a capriciilor mele,
ci mai degrabă ca o binecuvântare a

.Graţiei Divine. Recăzând în vechiul
meu obicei de a face din mama mea
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victima răbdătoare a suferinţelor mele nesfârşite, am început acum să
retrăiesc cu durere toate vechile mele probleme. Pe Pământ, mamele
sunt cel mai adesea selave în ochii copiilor lor. Foarte rari sunt aceia
care conştientizează valoarea devoţiunii materne înainte de a fi privaţi
de ea, iar eu nu eram deloc o excepţie.

Mama mea asculta în tăcere, cu faţa umbrită de o tristeţe
indescriptibilă. Ţinându -mă strâns la pieptul ei, cu ochii plini de lacrimi,
mi-a spus cu blândeţe: ,

- Fiule, nu te mai jeli. Nu ţi-a dat generosul nostru Clarence un sfat
înţelept în această privinţă? Hai să fim recunoscători Tatălui Ceresc
pentru această întâlnire binecuvântată. Hai să nu uităm totuşi că acum
suntem într-o şcoală diferită, învăţând să devenim adevăraţi copii ai
Domnului Dumnezeu. Ca mamă pe Pământ, nu am reuşit întotdeauna
să te îndrum în cel mai bun mod cu putinţă. De aceea şi eu, la rândul
meu, mă străduiesc să îmi controlez sentimentele prin reorientarea
inimii. Lacrimile tale îmi retrezesc acele vechi sentimente pământeşti,
trăgându-mă înapoi pe o cărare pe care o crezusem închisă. Mi-ar
plăcea să cred că nemulţumirile tale sunt justificate, desemnându-te
cea mai virtuoasă creatură din univers, dar aceasta ar fi în discordanţă
cu noile lecţii pe care le învăţăm. În lume poţi să ai îngăduinţă pentru
un astfel de comportament, dar aici este chiar imposibil. Trebuie să îl
punem pe Dumnezeu pe primul loc. Nu eşti singurul dezîncarnat care
îşi plânge greşelile şi nici eu singura mamă despărţită de cei dragi.
Meritul suferinţei noastre, fiule, nu rezidă în lacrimile pe care ne face să
le vărsăm şi nici în rănile sângerânde pe care ni le cauzează, ci în poarta
de lumină pe care o deschide în faţa noastră. Lacrimile şi rănile nu sunt
decât modalităţi binecuvântate de a ne ajuta să ne purificăm sufletul.

După o pauză prelungită, în timpul căreia conştiinţa mea s-a trezit cu
hotărâre, a coneluzionat:

- De ce să nu ne bucurăm de aceste momente trecătoare în lumina
iubirii, în loc să le risipim în umbra nefericirii? Haide să ajutăm, copile,
şi să o facem cu veselie, bucurându-ne în acelaşi timp, în permanenţă,
întru Domnul Dumnezeu. Te implor, modifică-ţi atitudinea mentală.
Încrederea în dragostea şi afecţiunea pe care mi le porţi îmi aduc multă
fericire, dar nu mă pot întoarce la experienţele avute în trecut. Acum
trebuie să ne iubim unul pe celălalt cu minunata şi sacra dragoste divină.

Acele cuvinte inspirate m-au trezit şi am avut impresia că iubirea
mamei mele radia energii revigorante care îmi înălţau inima. Ea mă
privea cu mulţumire, transfigurată într-un zâmbet radios, şi când m-am
ridicat şi i-am sărutat respectuos fruntea, mi-am dat seama că nu o mai
văzusem niciodată atât de frumoasă şi de iubitoare.
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Capitolul 16
o DISCUŢIE CONFIDENŢIALĂ

Cuvintele mamei mele m-au alinat şi m-au încurajat foarte mult.
Mi-a recomandat să muncesc drept remediu pentru suferinţa
şi necazul meu, considerate de ea drept binecuvântări şi lecţii

pline de învăţăminte. Un sentiment inefabil de mulţumire mi-a
învăluit sufletul. într-un fel oarecum neobişnuit, aceste mustrări
ale mamei mele păreau să îmi redea puterea. Simţeam că sunt un cu
totul alt om, mai voios, mai plin de viaţă şi mai fericit.

- 0, Doamne Dumnezeule! am exclamat, cât de minunat
trebuie să fie planul în care trăieşti tu, mamă! Ce gânduri spirituale
sublime, ce extaz!

Zâmbind cu înţeles, mama mi-a explicat:
- Copilul meu, un nivel mai elevat de conştiinţă necesită

întotdeauna mai multă muncă şi un mai mare devotament. Să nu
crezi că mama ta îşi petrece timpul într-un continuu extaz spiritual,
fiind scutită de orice îndatoriri meritorii. Nu aş vrea în nici un
caz să crezi că există vreo umbră de tristeţe sau nemulţumire în
legătură cu situaţia în care mă aflu, dar vreau totuşi să îţi dezvălui
care sunt responsabilităţile ce mi-au fost atribuite. De când m-am
întors de pe Pământ, am muncit neîncetat pentru regenerarea
noastră spirituală. Când îşi părăsesc corpul fizic, multe entităţi
rămân legate de casa lor pământească, incapabile să se despartă
de cei iubiţi. Aici însă am învăţat că cine iubeşte cu adevărat,
trebuie să muncească neîncetat pentru a fi capabil să îi servească
pe ceilalţi. Astfel, de când am ajuns aici am urmărit mereu să obţin
privilegiul de a-i ajuta pe cei dragi.

- Şi tata, am întrebat eu, unde este? El de ce nu a venit cu tine?
Faţa mamei mele a luat atunci o expresie neobişnuită:
- Vai, da ... tatăl tău. De doisprezece ani este prins într-o regiune

foarte densă a umbrelor din Zona Inferioară. Pe Pământ, lăsa
întotdeauna impresia că este foarte credincios tradiţiilor de familie,
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respectând cu stricteţe codul etic al înaltei profesii căreia îi aparţinea,
până la sfârşitul zilelor sale. Din exterior, părea să manifeste o
puternică credinţă religioasă, dar în realitate era un om slab, care a
avut chiar legături adulterine cu diverse femei. Două dintre acestea
erau legate mental de o mare ceată de entităţi malefice.

Când Laertes a murit, şederea sa în Zonele Inferioare a
devenit extrem de dureroasă. Sărmanele creaturi, cărora le făcuse
promisiuni deşarte, aşteptau cu nerăbdare să îl acopere cu vălul
întunecat al iluziei. La început a încercat să opună rezistenţă, să
mă găsească. Dar nu a fost capabil să înţeleagă că sufletul, după ce
se separă de forma sa trupească, îşi va trăi viaţa conform naturii
sale esenţiale, fără aparenţe înşelătoare. Din această cauză, Laertes
nu a reuşit să îmi simtă prezenţa spirituală sau să perceapă ajutorul
plin de devoţiune al unora dintre prietenii noştri. După atâţia
ani petrecuţi în înşelăciune şi prefăcătorie, viziunea psihică i se
întunecase, iar nivelul de vibraţie îi scăzuse simţitor. Prin urmare,
într-un final s-a trezit alături de cei cu care îşi acordase în mod
nesăbuit mintea şi inima.

O vreme, principiile inerente familiei noastre şi mândria
asociată numelui nostru au stârnit ceva în adâncurile sufletului
său, şi astfel a încercat să opună rezistenţă tentaţiei, dar în final
a cedat, fiind din nou atras în întuneric din pricina lipsei sale de
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perseverenţă, de corectitudine şi datorită orientării negative a
minţii sale.

- Dar nu putem în nici un fel să îl salvăm de la asemenea
decădere? am întrebat eu, îndurerat fiind de situaţia lui.

- Fiule, a continuat mama, să ştii că îl vizitez adesea, dar nici
măcar nu observă prezenţa mea, nivelul său de vibraţie fiind
încă prea scăzut. M-am străduit din răsputeri să îl aduc pe calea
cea bună prin intermediul unor inspiraţii, dar tot ce am reuşit
până acum a fost să îl fac să verse din când în când nişte lacrimi
chinuite, care nu au dus la nicio transformare majoră. Nefericitele
creaturi care îl ţin prizonier îmi blochează orice sugestie. De
ani de zile mă străduiesc necontenit şi le-am cerut ajutorul mai
multor prieteni din cinci colonii spirituale diferite, inclusiv din
Oraşul Astral. Odată, Clarence aproape a reuşit să îl atragă spre
Ministerul Regenerării, dar într-un final a eşuat. Nu poţi aprinde
o lampă care nu are nici fitil şi nici ulei. Numai prin propria sa
voinţă poate Laertes să se ridice de la nivelul la care se află şi să îşi
amplifice vederea spirituală. Până atunci, bietul de el bate pasul pe
loc, fără a putea face nimic, oscilând între indiferenţă şi răzvrătire.

După o lungă pauză, mama a suspinat, continuând:
- Probabil că nu ştii deocamdată aceasta, dar surorile tale

Clara şi Priscilla sunt încă legate de Pământ şi locuiesc în Zonele
Inferioare. Vezi tu, trebuie să mă îngrijesc de nevoile tuturor.
Singurul ajutor direct pe care l-am primit a fost cooperarea plină
de afecţiune a surorii tale, Louisa, care a murit când tu erai încă
bebeluş. Ea m-a aşteptat aici timp de mulţi ani şi a fost mâna mea
dreaptă în această anevoioasă sarcină de a ne ajuta familia aflată pe
Pământ. A luptat cu curaj alături de mine pentru tatăl tău, pentru
surorile tale şi pentru tine. Totuşi, în ultimul timp, perturbările la
nivel spiritual ale unora dintre membrii familiei noastre care se
află încă pe Pământ au fost atât de mari, încât, într-un sublim gest
de abnegaţie, s-a întors pe Pământ, pentru a se reîncarna printre ei.
Sper să îţi revii în scurt timp, astfel încât să mă ajuţi şi tu, să putem
munci eficient în numele lui Dumnezeu.

Am fost profund impresionat la auzul acestor lucruri despre
tatăl meu. Cu ce fel de încercări se confrunta oare? Întotdeauna îmi
păruse un om credincios care îşi îndeplinea cu stricteţe obligaţiile
religioase, mergând la biserică în fiecare duminică ... Copleşit de

. admiraţie la vederea unei asemenea devoţiuni din partea mamei
mele, am întrebat:
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- Şi totuşi, faci tot ce poţi pentru a-l ajuta pe tata, în ciuda
relaţiilor sale cu acele femei demne de dispreţ?

- Fiule, nu trebuie să spui aşa ceva despre ele. Şi ele sunt copiii
Tatălui nostru Cel Atotputernic. Poţi considera că sunt surorile
noastre care gândesc greşit, fiind ignorante şi nefericite. Eu
nu intervin doar pentru Laertes, ci şi pentru ele, şi cred că am
descoperit cum să îi aduc pe toţi mai aproape de inima mea.

Am fost copleşit şi în acelaşi timp surprins la vederea unei
stări atât de măreţe de abnegaţie. Apoi mi-am amintit de propria
mea familie, şi m-a cuprins din nou vechiul sentiment de dor
pentru soţia şi copiii mei. Alături de Clarence şi Lisias reuşisem
întotdeauna să-mi ascund sentimentele şi să-mi opresc toate
întrebările, dar privirea plină de căldură a mamei mele mi-a dat
curajul să vorbesc. Neştiind cât va mai dura vizita ei, am profitat
de această şansă şi am întrebat -o:

- De vreme ce l-ai ajutat cu atât de mult devotament pe tata,
ai putea oare să îmi spui ce mai fac Zelia şi copiii? Abia aştept să
mă întorc acasă să îi ajut şi sunt sigur că şi lor le este la fel de dor
de mine cum îmi este şi mie de ei. Cât de mult trebuie să sufere
sărmana mea soţie din cauza acestei despărţiri!

- Mai merg din când în când să îmi văd nepoţii şi să ştii că
sunt bine, a spus ea, zâmbind cu o oarecare tristeţe. După câteva
momente de reflecţie, a continuat:

- Să nu-ţi faci griji pentru familia ta. Pregăteşte-te în schimb să
îţi duci la bun sfârşit misiunea. Sunt unele lucruri pe care trebuie
să le lăsăm în voia lui Dumnezeu şi să avem încredere totală în
puterea Sa. Numai astfel putem face de fapt ceva pentru a le rezolva.

Fiind nerăbdător să aflu cât mai multe, am încercat s-o conving
să-mi dea mai multe detalii, dar ea, cu delicateţe, a schimbat
subiectul. Am stat de vorbă un timp destul de lung, iar vocea ei
învăluitoare îmi genera o stare de pace sublimă. Am fost curios să
aflu cum trăieşte şi, prin urmare, când a vrut să plece, i-am cerut
permisiunea să o însoţesc.

Nu poţi veni cu mine, fiule. Sunt aşteptată de urgenţă în sălile de
transformare de la Ministerul Comunicatiei, unde îmi va fi oferit
un mijloc de transport fluidic pentru călătoria de întoarcere. în
plus, trebuie să merg să îi mulţumesc Ministrului Celius pentru că
mi-a permis să îţi fac această vizită .

.Spunând acestea, mama m-a sărutat şi a plecat, lăsându-mi în
inimă un sentiment durabil de fericire.
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Capitolul 17
ACASĂ LA LISIAS

ba câteva zile după vizita neaşteptată a mamei mele, am fost
chemat la biroul lui Clarence. Surprins, l-am urmat pe Lisias,
care venise după mine. Am fost primit cu multă bunătate de

generosul Ministru şi am aşteptat plin de entuziasm ordinele sale.
- Dragul meu prieten, mi-a spus acesta plin de amabilitate, de azi

înainte ai permisiunea să vizitezi şi să observi toate sectoarele noastre
de activitate, cu excepţia Ministerelor spirituale superioare. Henry
de Luna m-a informat că tratamentul tău s-a încheiat săptămâna
trecută, aşadar a sosit momentul să începi să îţi petreci timpul
observând şi învăţând.

M-am întors spre Lisias, nerăbdător să îi împărtăşesc din
entuziasmul meu, când am văzut că şi el mă privea, plin de bucurie.
Eram pur şi simplu copleşit de fericire. Era începutul unei vieţi noi
pentru mine. Aveam acum ocazia să mă alătur mai multor şcoli şi să
muncesc într-un domeniu cu adevărat important. Văzând cât eram
de fericit, Clarence a adăugat:

- Din moment ce nu mai este necesar să locuieşti în Parcul
Spitalului, voi încerca să te transfer într-o nouă locuinţă. Mă voi
consulta în această privinţă cu unele dintre instituţiile noastre ...

- Dacă este posibil, l-a întrerupt Lisias cu nerăbdare, mi-ar face
foarte mare plăcere să îmi împart locuinţa cu el, în această perioadă
de observare. Mama mea l-ar primi ca pe un al doilea fiu.

L-am privit cu multă recunoştinţă pe generosul meu tovarăş. La
rândul său, Clarence l-a aprobat cu privirea, spunând:

- Foarte bine, Lisias. Iisus se bucură alături de noi de fiecare dată
când ne deschidem inima către un nou prieten.

Eram atât de copleşit de recunoştinţă, încât nu puteam scoate
niciun cuvânt. Tot ce puteam face era să îmi îmbrăţişez tovarăşul.

. Marile bucurii ne lasă adesea fără cuvinte.
- Ţine acest document, a continuat Clarence, punându-mi în
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mână un mic dosar, îţi va servi ca permis de intrare la Ministerele
Regenerării, Ajutorării, Comunicării şi Elucidării timp de un an.
După aceea vom vedea ce se mai poate face. Dragul meu prieten,
nu pierde timpul şi învaţă tot ce poţi. Ţine minte, intervalele dintre
diversele sejururi de pe Pământ trebuie folosite cu înţelepciune.

Am părăsit biroul Ministrului în culmea fericirii, braţ la braţ cu
Lisias. După câteva minute de mers, am ajuns la o căsuţă încântătoare,
înconjurată de o grădină viu colorată.

- Iată-ne ajunşi, mi-a spus el. A sunat apoi la un mic clopoţel,
spunând:

- Aceasta este casa noastră din Oraşul Astral.
Din interiorul casei s-a auzit un sunet uşor, şi o doamnă

încântătoare ne-a deschis uşa.
- Mamă, acesta este fratele pe care ţi l-am promis, i-a spus Lisias

plin de încântare.
- Bine ai venit, prietene, a exclamat ea cu ospitalitate, te rog simte-

te ca acasă.
Îmbrăţişându-mă ca şi cum aş fi fost cu adevărat fiul ei, mi-a spus:
- Am înţeles că mama ta nu locuieşte aici, aşa că vei avea în mine

o soră, care se va purta cu tine în cel mai matern mod cu putinţă.
Nu ştiam cum să îi mulţumesc pentru primirea ei generoasă. Eram

pe cale să încerc, când m-a întrerupt:
- Îţi interzic să îmi mulţumeşti. Te rog nu fa asta, fiindcă altfel mă

vei forţa să îmi amintesc nişte fraze pământeşti de mult uitate, doar
de dragul politeţurilor.

Am râs atunci cu toţii, iar eu am adăugat:
- Fie ca Dumnezeu să primească recunoştinţa mea şi să o reverse

asupra acestei case sub forma unor binecuvântări aducătoare de pace
şi de bucurie.

Am intrat apoi în casă. Totul înăuntru era simplu şi confortabil.
Mobila şi obiectele semănau foarte mult cu cele de pe Pământ. Erau
picturi cu o profundă semnificaţie spirituală, un pian neobişnuit de
mare şi pe el o harpă cu un aspect foarte delicat. Lisias, pregătit ca de
obicei să îmi satisfacă curiozitatea, mi-a spus:

- După cum ştii deja, nu ai fost întâmpinat de îngeri cântând la
harpă când ai părăsit pământul, în schimb, harpa de faţă ne aşteaptă
să ne manifestăm propriile noastre abilităţi.

- Lisias, nu mai face glume, l-a întrerupt mama lui cu o voce plină
de .afecţiune. Îţi aduci aminte anul trecut, când Ministerul Uniunii
Divine a invitat câţiva locuitori din Ministerului Elevării să asculte
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nişte maeştri muzicieni în trecere
prin oraşul nostru?

- Da, îmi amintesc foarte
bine, mamă. Voiam doar să spun
că cei care cântă la harpă există
cu adevărat, dar pentru a-i auzi
trebuie să ne trezim auzul spiritual,
aspirând spre cunoaşterea
înţelesurilor divine.

Mai târziu, după ce le-am oferit
câteva informaţii despre mine, am
aflat că familia lui Lisias provine
dintr-un vechi oraş din statul Rio
de [aneiro, că numele mamei sale
este Laura şi că cele două surori "~'\)'----~::':'::"_---"-'-_""::--="""

ale lui, Yolanda şi [udith, locuiau de asemenea cu el. Am fost foarte
încântat de prima mea experienţă într-un cămin din cadrul coloniei.
Atmosfera familială favoriza o stare de intimitate dulce şi caldă.
Afecţiunea cu care m-au primit a trezit în mine emoţii puternice.
Având o mulţime de întrebări, amabila mea gazdă mi-a prezentat
câteva cărţi minunate. Observându-mi interesul, mi-a spus:

- Cât despre literatură, avem un mare avantaj aici, în Oraşul
Astral. Toţi scriitorii lipsiţi de onestitate, cei care îşi folosesc talentul
pentru a le induce celorlalţi otrăvuri la nivel psihologic, ajung direct
în Zonele Inferioare, şi până ce nu îşi schimbă modul de gândire, nu
pot locui aici, nici măcar la Ministerul Regenerării.

Văzând frumoasele exemplare de artă fotografică în cărţile pe care
mi le-a arătat, nu mi -am putut reţine un zâmbet plin de încântare.
Apoi, Lisias mi-a prezentat casa, atrăgându-mi atenţia asupra băii,
care era plină de accesorii foarte interesante - totul era atât de simplu,
şi totuşi confortabil.

De-abia îmi revenisem din uimirea pe care mi-o stârnea fiecare
detaliu, când Laura ne-a chemat la rugăciune. Ne-am aşezat în linişte
în jurul unei mese mari. A pornit apoi un ecran mare şi am auzit
o muzică lină - era slujba de seară. Am văzut imaginea familiară
a Palatului Guvernamental, care îmi captivase atenţia de atâtea ori,
pe când locuiam în Parcul Spitalului. De această dată însă, o fericire
intensă şi misterioasă m-a cuprins la vederea inimii albastre din
fundal, în timp ce sufletul mi s-a umplut de bucurie şi de recunoştinţă.
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Capitolul 18

IUBIREA, HRANĂ PENTRU SUFLET

Imediat ce s-a terminat rugăciunea, Laura m-a invitat la masa
de seară, care consta dintr-o supă revigorantă şi fructe aromate,
acestea din urmă semănând la gust cu un amestec delicios de

sucuri concentrate. Am auzit -o pe Laura facând o remarcă genială:
- De fapt, mesele noastre de aici sunt mult mai plăcute decât erau

pe Pământ. Există unele regiuni în care s-a renunţat la ele cu totul, dar
în zona Ministerului Ajutorării nu putem face aceasta. Aici, sarcinile
pe care trebuie să le îndeplinim ne consumă mult din energie. Din
această cauză suntem obligaţi să ne facem continuu provizii de energie.

- Totuşi, a adăugat una dintre tinerele fete aflate la masă, aceasta
nu înseamnă că noi, cei care muncim la Ministerele Ajutorării şi
Regenerării, suntem singurii care depindem de mâncare. Nici celelalte
Ministere, inclusiv cel al Uniunii Divine, nu au renunţat la mâncare.
Singura diferenţă în ceea ce priveşte mâncarea constă în natura
substanţelor care o compun. în cadrul Ministerului Comunicării
şi Elucidării sunt frecvent folosite fructele, în timp ce în cadrul
Ministerului Elevării sunt predominant folosite sucurile şi lichidele
concentrate. În ceea ce priveşte Ministerul Uniunii Divine, natura
procesului de nutriţie este dincolo de orice ne-am putea imagina.

Nerăbdător să aflu mai multe explicaţii, mi-am întors capul de la
Lisias, către mama sa. Toată lumea a început să zâmbească, văzând
cât de uimit sunt, dar Laura mi-a satisfacut curiozitatea:

- Poate nu ştii, dragul meu prieten, dar iubirea este cel mai
puternic element de susţinere pentru toate creaturile. Din când în
când, mari delegaţii de instructori vin în oraşul nostru pentru a ne
învăţa principiile hrănirii spirituale. Iubirea este fundamentul tuturor
modurilor de hrănire din diversele sfere ale vieţii. La modul efectiv,
hrana fizică este întotdeauna un aspect material tranzitoriu chiar
şi aici, la fel ca şi în cazul dispozitivelor pământeşti care au nevoie
de ulei şi combustibil. Iubirea şi doar iubirea este singura sursă de
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existenţă pentru suflet. Cu cât avansăm în planul evolutiv al Creaţiei,
cu atât înţelegem mai bine acest mare adevăr. Nu crezi şi tu că Iubirea
Divină este cauza principală a Universului?

Aceste explicaţii m-au liniştit foarte mult. Lisias a adăugat:
- Iubirea infinită a lui Dumnezeu este centrul întregii Creaţii; cu

cât sunt mai evoluate fiinţele create, cu atât este mai subtil procesul lor
de hrănire. Viermele din pământ se hrăneşte în principal cu pământ.
Animale mai mari îşi găsesc hrana necesară în plante. Omul strânge
fructele acestor plante şi le pregăteşte în funcţie de gusturile sale. Noi,
care nu mai suntem legaţi de corpurile noastre fizice, avem nevoie de
substanţe lichide şi savuroase. Procesul devine chiar şi mai rafinat, pe
măsură ce evoluăm tot mai mult.

- Să nu uităm nici de problema deplasării, a adăugat Laura. La
urma urmei, viermii, animalele, omul şi chiar şi noi depindem
în totalitate de iubire. Cu toţii existăm în iubire şi nicio fiinţă nu
ar putea trăi fară ea. Îţi aduci aminte de lecţia biblică ce spunea:
"Iubeşte-ţi aproapele"? Când Iisus ne-a învăţat acest principiu, nu se
referea doar la milostenie în cel mai strict sens al cuvântului, fiindcă
mai devreme sau mai târziu cu toţii va trebui să învăţăm că bunătatea
este pur şi simplu o datorie. El vroia să Îi înţelegem cuvintele într-un
sens mai larg, şi anume să ne ajutăm unii pe alţii prin iubire fraternă
şi înţelegere. La un moment dat, în viitor, oamenii de pe Pământ vor
descoperi că vorbele prieteneşti, bunăvoinţa şi încrederea reciprocă,
înţelegerea şi protejarea aproapelui - toate fructe ale unei iubiri profunde
- sunt însăşi hrana vieţii. Pe Pământ, unde suntem îngreunaţi de povara

corpului fizic, suntem foarte limitaţi.
Dar atunci când ne întoarcem aici,
realizăm că fericirea armonioasă
şi durabilă depinde doar de forţa
spirituală. Căminele, satele, oraşele

~ şi naţiunile sunt toate structurate
conform acestor principii.

Instinctiv, mi-am amintit de
teoriile despre sex, atât de larg
răspândite în lumea fizică, însă Laura,
observându-rni gândurile a remarcat:

- Nu trebuie să îţi imaginezi că
este vorba doar despre un fenomen
pur sexual. Sexualitatea este o
manifestare sacră a iubirii divine
şi universale, dar este doar unul
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dintre multiplele moduri de expresie a potenţialului său infinit. În
cazul cuplurilor mai spirituale, tandreţea şi încrederea, devotamentul
şi înţelegerea reciprocă contează mult mai mult decât uniunea fizică,
care se reduce la o simplă activitate trecătoare dintre cei doi. Schimbul
magnetic dintre ei este cel care creează ritmul necesar manifestării
armoniei. Simpla prezenţă a celui iubit şi uneori simpla înţelegere
dintre cei doi este suficientă pentru a genera un sentiment de fericire.

Profitând de o pauză în conversaţie, Judith a adăugat:
- Aici, în Oraşul Astral, învăţăm că iubirea este centrul vieţii pe

Pământ; cu toate acestea, majoritatea oamenilor nu realizează niciodată
importanţa acestui adevăr. Sufletele gemene, cele înrudite sau cele care
pur şi simplu se simpatizează, formează numeroase perechi şi grupuri.
Grupându-se şi ajutându-se unele pe altele, ele avansează pe calea către
mântuire. Totuşi, atunci când ajutorul lipseşte, cei mai slabi eşuează
înainte să îşi încheie călătoria.

- După cum vezi, dragul meu prieten, a remarcat Lisias, chiar şi aici
ni se aminteşte de lecţia din Biblie:"Omul nu se va hrăni doar cu pâine","

În acel moment, conversaţia noastră a fost întreruptă de un sunet
de clopoţel. Lisias s-a ridicat şi a răspuns la uşă. Doi tineri politicoşi
au intrat în cameră. Acesta i-a întâmpinat cordial, prezentându-i drept
Polydor şi Estacius, de la Ministerul Elucidării. Au urmat salutări,
strângeri de mână şi, după câteva minute, Laura a spus zâmbind:

- Aţi muncit din greu toată ziua. Nu trebuie să vă schimbaţi
programul din cauza noastră. Este timpul să mergeţi în excursia pe care
aţi plănuit -o spre Parcul Muzical.

Observând privirea uimită a lui Lisias, aceasta a adăugat:
- Du-te, fiule. Nu o face pe Lascinia să te aştepte. Fratele nostru

Andre va sta cu mine, până când va fi capabil să vă însoţească în aceste
excursii ale voastre.

- Te rog, nu sta acasă doar din cauza mea! am exclamat eu.
- Eu încă nu mă pot bucura de plăcerea de a vizita Parcul Muzical.

Nepoata mea abia s-a întors de pe Pământ acum câteva zile şi este încă
prea slăbită ca să iasă afară, a adăugat mama lui Lisias.

Au plecat, discutând bucuroşi între ei. Laura a închis uşa, s-a întors
spre mine şi a spus:

- Seduc să caute hrana despre care vorbeam noi adineauri. Legăturile
de iubire sunt mai frumoase şi mai puternice aici. Iubirea, dragul meu
prieten, este pâinea divină a sufletului, hrana inimii.

9) ·"Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura
lui Dumnezeu." (Matei 4:4)
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Capitolul 19
NOU-VENITA

liepoata ta nu mănâncă cu noi? am întrebat-o eu pe Laura,
îndreptând conversaţia spre lucruri mai intime.

- Deocamdată mănâncă singură, a răspuns ea. Sărăcuţa
este încă prea agitată şi abătută; nimeni în starea ei nu ar trebui
să ia parte la mese colective. Neurastenia şi anxietatea emit fluide-
dense şi nocive, care se amestecă pe loc cu mâncarea. Nepoata
mea şi-a petrecut două săptămâni în Zonele Inferioare, cufundată
într-un somn adânc, sub supravegherea noastră. Ar fi trebuit să
fie internată într-un pavilion al spitalului când a ajuns aici, dar
superiorii au decis să fie lăsată în grija mea.

I-am spus Laurei că mi-ar face plăcere să o vizitez pe noua
venită, iar ea a fost de acord. M-a condus într-o cameră spaţioasă
şi confortabilă, unde, într-un fotoliu, şedea o fată foarte palidă.
Când a privit în sus, a fost foarte surprinsă să mă vadă.

Laura m-a prezentat:
- Eloisa, acesta este un prieten care a venit de pe Pământ cu

puţin timp în urmă.
Tânăra m-a privit plină de curiozitate. în ochii ei obosiţi se

putea vedea cât de greu îi era să se concentreze. M-am prezentat,
iar aceasta mi-a aruncat un zâmbet şters.

Am întrebat -o dacă este obosită, dar înainte să îmi poată răspunde,
bunica ei, vrând să o scutească de orice efort, mi-a explicat:

- Eloisa a fost neliniştită şi îngrijorată, iar teama ei este
justificată într-o anumită măsură. Tuberculoza, care în urma
unei lungi suferinţe i-a pus capăt zilelor pământeşti, a lăsat urme
adânci în corpul ei astral. Totuşi, trebuie să fim întotdeauna
optimişti şi curajoşi.

La auzul acestor vorbe, tânăra şi-a deschis larg ochii negri,
încercând să îşi stăpânească lacrimile, dar rară succes. Şi-a acoperit
apoi faţa cu o batistă şi a început să plângă.
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- Sărăcuţa! a spus bunica, plină de bunătate, în timp ce o
îmbrăţişa pe biata fată în1ăcrimată. Pur şi simplu trebuie să te
controlezi. Aceste stări sunt cauzate de o educaţie religioasă plină
de lipsuri, asta e tot. Ştii că şi mama ta va veni în curând aici şi că nu
te poţi baza pe fidelitatea logodnicului tău. El nu este în niciun caz
pregătit să îţi ofere un devotament spiritual sincer pe Pământ, căci
mai are mult până când va fi capabil să manifeste acel spirit sublim
al iubirii superioare. Cu siguranţă că se va căsători cu altcineva şi
ar fi bine să începi să te obişnuieşti cu această idee. Nu ar fi corect
să insişti să vină aici înainte de vreme. Să presupunem că ar veni
totuşi, încălcând legea. Suferinţa ta nu ar fi oare şi mai mare? Nu
crezi că vei plăti un preţ mult prea greu pentru orice intervenţie
care i-ar grăbi moartea? Aici vei avea prieteni devotaţi asemenea
unor fraţi, care te vor ajuta să atingi echilibrul spiritual şi, dacă îl
iubeşti cu adevărat pe acest băiat, trebuie să încerci să ai o atitudine
armonioasă, pentru a fi capabilă să îl ajuţi mai târziu. În plus, după
cum am spus deja, mama ta va ajunge şi ea aici în curând.

Lacrimile fetei m-au umplut de compasiune. Am încercat să îi
distrag atenţia, îndreptând conversaţia spre un alt subiect:

- De unde eşti? am întrebat-o eu.
Laura, acum tăcută, părea şi ea dornică să o vadă participând

la conversaţie. După o
tăcere lungă, timp în
care şi-a şters lacrimile,
fata mi-a răspuns:

- Din Rio de Ianeiro.
- Nu ai niciun mo-

tiv să plângi atât de
amarnic, am încurajat-o
eu. Nici nu ştii cât de
norocoasă ai fost. Ai
părăsit Pământul doar
de câteva zile şi deja
eşti alături de familia ta.
Nu ai avut de înfruntat
nici o furtună în marea
călătorie ...

Fata părea să se simtă
un. pic mai bine şi a
spus:
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- Nu îţi poţi imagina cât am suferit. Opt luni de luptă cu
tuberculoza, în ciuda tuturor tratamentelor ... Şi regretul de a o
infecta şi pe devotata mea mamă ... Iar calvarul prin care a trecut
logodnicul meu din cauza mea este ceva de nedescris.

- Draga mea, nu spune asta, a spus Laura zâmbind. Pe Pământ
pare că suntem întotdeauna munciţi de iluzia că nu este suferinţă
mai mare ca a noastră. Dar suntem orbi în această privinţă - există
milioane de creaturi în situaţii mult mai dificile şi mai nemiloase
decât micile noastre dificultăţi.

-:=.. Dar, bunico, lui Arnold i se rupea inima, era disperat ... a
răspuns ea. Totul este atât de greu de înţeles.

- Tu crezi că aceste percepţii ale tale sunt reale? a întrebat Laura
cu o voce blândă. L-am urmărit pe fostul tău logodnic de multe
ori în timp ce tu erai bolnavă. Era normal să fie atât de afectat
văzându-ţi corpul fizic atât de distrus. Dar, dă-mi voie să-ţi
reamintesc, el nu poate înţelege sentimentele pure, şi în curând
va trece peste această tristeţe. Ţine minte, draga mea, iubirea
superioară nu este încă accesibilă tuturor creaturilor. De aceea,
trebuie să încerci să te înveseleşti. Cu siguranţă că îl vei putea
ajuta, dar trebuie să îţi scoţi din cap faptul că va rămâne fidel
amintirii tale. Când vei fi în stare să vizitezi sferele pământeşti, cu
siguranţă că îl vei găsi căsătorit cu altcineva.

Fiind şi eu curios, am observat surprinderea de pe faţa Eloisei.
Sărmana fată nu ştia ce atitudine să adopte în faţa seninătăţii şi
înţelegerii manifestate de bunica sa.

- Să fie oare posibil?! s-a întrebat ea.
Mângâind-o drăgăstos pe cap, mama lui Lisias a continuat:
- Copila mea, nu mai fi atât de încăpăţânată şi nu mai încerca

să mă contrazici.
Văzând că nepoata ei se aştepta să îi explice de ce spusese asta, Laura

a continuat cu o voce blândă:
- Îţi aminteşti de Maria da Luz, prietena ta din facultate, care îţi

aducea flori în fiecare duminică? Când doctorul le-a mărturisit celor
apropiaţi ţie că boala ta este incurabilă, Arnold, deşi foarte îndurerat,
a început să se gândească la ea. Şi acum, că eşti aici, în scurt timp vor
ajunge să fie împreună.

- Doamne, bunico! Ce îngrozitor!
- De ce crezi că e îngrozitor? Trebuie să începi să te gândeşti şi la

. nevoile celorlalţi oameni. Fostul tău logodnic este un om obişnuit, care
încă nu este capabil să aprecieze frumuseţea sublimă a iubirii spirituale.
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Oricât de mult l-ai iubi, nu poţi să faci miracole. Fiecare creatură are
privilegiul exclusiv de a se descoperi pe sine. Arnold va cunoaşte şi el
într-o zi frumuseţea idealismului tău, dar pentru moment trebuie lăsat
să treacă prin aceste experienţe necesare.

- Pur şi simplu nu pot să accept aşa ceva!Întotdeauna am considerat-o
pe Maria da Luz o prietenă foarte devotată ...

Laura i-a zâmbit şi i-a sugerat cu înţelepciune:
- Şi atunci nu e mai bine să îl laşi pe mâna unei prietene? Maria da

Luz va fi întotdeauna prietena ta spirituală, pe când o altă femeie s-ar
putea să-ţi blocheze accesul spre inima lui.

Eloisa a început din nou să plângă. Eram foarte nedumerit.
Simţindu- mi nedumerirea şi fiind dornică să mă ajute şipe mine laolaltă
cu nepoata ei, amabila doamnă a continuat cu explicaţiile:

- Eu ştiu care este cauza lacrimilor tale, micuţa mea, ele sunt rezultatul
a sute şi sute de ani de egoism şi vanitate nesfârşită. Dar ţine minte,
cuvintele mele nu sunt făcute să te rănească, ci doar să îţi deschidă ochii.

Deşi Eloisa continua să plângă, Laura m-a invitat înapoi în camera
de zi, spunând că pacientul are nevoie de odihnă. Ne-am aşezat să îi
aşteptăm pe ceilalţi, şi Laura mi-a şoptit cu o voce blândă:

- Nepoata mea a ajuns aici extrem de obosită. Şi-a lăsat inima să
fie prinsă în mrejele
mândriei. De fapt, ar
fi trebuit să fie trimisă
la unul dintre spitalele
noastre, dar asistentul
Couceiro s-a gândit
că atmosfera intimă a
căminului şi îngrijirile
noastre pline de iubire
ar fi mai potrivite în
cazul ei. Trebuie să
spun că am fost foarte
mulţumită de decizia
lui, fiindcă draga mea
Tereza, mama ei, va fi si
ea cu noi în curând. în~ă
puţină răbdare, şi totul
va fi bine. Este doar
o .chestiune de timp
şi de răbdare.
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Capitolul 20
NOŢIUNI DESPRE NOUA CASĂ

Iierăbdător să învăţ cât mai multe de la bine-informata mea
gazdă, am întrebat curios:
- Cu aşa multe de facut acasă, mai mergi la serviciu?

- Bineînţeles. Trăim într-o colonie de tranziţie, a cărei scop
principal este perioada de ucenicie şi munca. Aici sufletelor feminine
le sunt date multe sarcini, ca pregătire pentru întoarcerea lor pe
pământ sau înălţarea lor spre planuri mai înalte.

- Dar este oare organizarea internă a Oraşului Astral similară cu
cea de pe Pământ?

- Căminul pământesc este cel care, de mult timp încoace, încearcă să
imite instituţiile noastre interne. Cuplurile căsătorite de acolo, cu câteva
rare excepţii, încă îşi plivesc solul sentimentelor, care este invadat de
impulsuri de mândrie şi infestat cu paraziţii geloziei şi ai egoismului.
Ultima dată când m-am întors de pe planetă am ajuns aici, cum e
normal, copleşită de iluzii. Dar, în timpul crizei mele de mândrie, am
ajuns la o conferinţă susţinută de un mare instructor din Ministerul
Elucidării. Din acea zi, un nou val de idei a pătruns în mintea mea.

- Ai putea să-mi spui ce lecţii ai primit?
- Instructorul, a continua ea, un mare matematician, ne-a facut

să realizăm că în planul evoluţiei spirituale, relaţia de cuplu poate fi
comparată cu un unghi drept. Linia verticală reprezintă sentimentele
feminine, aspirând întotdeauna spre inspiraţia creativă a vieţii. Linia
orizontală este mentalitatea masculină, străduinţa de a obţine realizări
direcţionate spre progresul comun. Relaţia de cuplu este apogeul
sacru, punctul de convergenţă, unde bărbatul şi femeia se întâlnesc
pentru a obţine o înţelegere esenţială. Este templul unde fiinţele ar
trebui să atingă comuniunea spirituală, nu doar uniunea fizică.

În prezent există mulţi oameni pe Pământ specializaţi în problemele
sociale, care doresc să implementeze diferite măsuri şi promovează o
regenerare a vieţii familiale. Unii afirmă chiar că instituţia familială

. este în pericol. Trebuie să ne amintim că o familie fericită este un
obiectiv sublim, pe care umanitatea îl atinge mai lent. Dar putem găsi
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pe Pământ o structură familială unde
toate drepturile şi obligaţiile să fie
împărţite în mod egal?

Majoritatea cuplurilor tinere
îşi petrec orele împreună într-o
atmosferă de indiferenţă şi de egoism.
Când soţul este calm, soţia cade pradă
deznădejdii; când soţia e tăcută, soţul
se comportă ca un tiran. Nici soţia nu
îşi încurajează soţul pe linia orizontală
a împlinirii sale temporare, nici el
nu încearcă să o acompanieze în zborurile ei divine spre planurile
mai înalte ale creaţiei. În societate, amândoi poartă măşti, dar în
intimitate a casei le dau jos, etalându-şi lipsa de înţelegere reciprocă.

Ca regulă generală, când unul dintre ei comentează legat de
activităţile celuilalt, atenţia acestuia este deviată departe de subiect.
Când soţia discută despre copii, gândurile soţului se îndreaptă spre
serviciu. Când acesta din urmă vrea să discute despre unele dificultăţi
în afaceri, gândurile ei zboară spre cabina de probă a croitoresei. În
asemenea împrejurări, este evident că unghiul divin este departe de a
fi trasat. Două linii divergente se silesc să găsească un punct comun
pentru a avansa încă un pas spre viaţa eternă.

Acest nou aspect al responsabilităţilor căsniciei m-a copleşit. Fiind
foarte impresionat, am spus:

- Câte gânduri trezesc în mine aceste explicaţii! Dacă am şti aceste
lucruri când suntem încă pe Pământ!

- Este doar o chestiune de experienţă, prietene, a răspuns ea. Prin
suferinţă şi durere, omenirea va învăţa aceste lecţii inevitabile. În
acest moment, puţini realizează că familia este o instituţie divină, în
care trebuie să ne implicăm cu toată inima şi din tot sufletul. Se spune
des că toate fiinţele sunt frumoase când iubesc cu adevărat. Acesta
este adevărul. Fiinţele obişnuite prezintă cele mai frumoase trăsături
în timpul feericei perioade de logodnă. Orice subiect pare încântător,
chiar dacă conversaţia este una frivolă. Când bărbatul şi femeia
se întâlnesc, radiază în jur o forţă sublimă. Dar când încep viaţa
conjugală, mulţi se lasă pradă dorinţelor şi intră din nou sub influenţa
unor monştri mai vechi care le tiranizează inimile. Toată toleranţa
şi cooperarea dintre ei dispare. Frumuseţea radiantă a dragostei se
stinge încet şi ei încep să se îndepărteze unul de altul, fiecare evitând
compania celuilalt, dispărând bucuria şi fiind incapabili să mai poarte
o conversaţie prietenească. De aceea, cei mai educaţi ajung doar să se

78



respecte unii pe alţii, pe când cei de spiţă joasă ajung să-şi manifeste
animozitatea unul faţă de celălalt. Ei nu mai încearcă să ajungă la o
înţelegere, întrebările şi răspunsurile sunt formulate din vorbe goale.
Deşi se poate să mai existe contact fizic, din punct de vedere mental
ei sunt deja despărţiţi şi urmează direcţii diferite.

- Câtă dreptate poţi să ai! am strigat eu din toată inima.
- Dar ce putem face, prietene? a continuat amabila mea gazdă. În

această etapă a evoluţiei planetei, uniunile sufletelor gemene sunt
foarte rare, iar căsătoriile dintre sufletele înrudite sau chiar apropiate
sunt depăşite cu mult de "legăturile de probă". Majoritatea cuplurilor
umane sunt alcătuite din nişte aşa-zişi prizonieri încătuşaţi.

Străduindu-se să urmeze ideea sugerată de întrebarea mea iniţială,
mama lui Lisias a continuat:

- Sufletele feminine nu stau degeaba aici. Ele învaţă să devină
mame, soţii, surori, misionare. Activităţile femeii nu se pot rezuma
doar la câteva lacrimi de milă şi la ani de servitudine. Desigur,
mişcarea feministă din ziua de azi aduce o ofensă gravă calităţilor
spirituale ale femeii. Femeile nu ar trebui să încerce să rivalizeze cu
bărbaţii în munca de birou, în diferite profesii sau în afaceri, care sunt
domenii specific bărbăteşti. De aceea aici în colonie învăţăm că sunt
multe slujbe mai adecvate abilităţilor feminine, precum predatul,
îngrijitul bolnavilor, ţesutul, comunicaţiile şi multe alte ocupaţii care
necesită răbdare. Bărbatul ar trebui să înveţe să îmbogăţească sfera
familială cu rezultatele experienţelor sale, pe când femeia ar trebui să
uşureze munca grea a bărbatului, oferlndu-i în casă o atmosferă plină
de inspiraţie şi de blândeţe. În sânul familiei trebuie să predomine
inspiraţia, iar în afara ei, activitatea. Nu poţi avea una fără cealaltă.
Cum ar putea un râu să curgă dacă nu are o sursă de unde să izvorască?
Pe de altă parte, cum ar putea izvorul să curgă fără să aibă o albie?

Am zâmbit auzind această întrebare. După o pauză mai lungă,
Laura a continuat:

- De fiecare dată când Ministerul Asistenţei îmi încredinţează
copii de care să am grijă aici, în casa mea, orele mele de muncă se
calculează ca fiind duble. Asta ca să îţi faci o idee. cât de important
este rolul de mamă pe Pământ. Totuşi, când nu sunt ocupată acasă,
am obligaţiile mele zilnice la Departamentul de Îngrijire. În afară
de nepoata mea, care încă se reface, toţi membri familiei lucrează;
toţi muncesc după merit. Opt ore pe zi este un program uşor pentru
oricine. Mi-ar fi ruşine dacă nu aş face şi eu la fel.

A tăcut preţ de câteva momente, dar gândurile mele au rămas la
acelaşi subiect interesant ...
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Capitolul 21
o CONVERSAŢIE INTERESANTĂ

Vorbele tale, Laura, îmi ridică multe semne de întrebare. Dacă
nu te deranjează curiozitatea mea ...
- Te rog nu spune asta, a răspuns ea cu blândeţe, întreabă-mă.

Deşi nu sunt în situaţia de a preda, pot întotdeauna să dau informaţii. ..
Am râs amândoi de această remarcă şi apoi am întrebat:
- Dar cum rezolvaţi problema proprietăţilor private în colonie?

De exemplu, această casă îţi aparţine?
A zâmbit şi mi-a răspuns:
- Proprietatea privată este relativă aici, la fel ca şi pe Pământ.

Achiziţiile noastre sunt făcute pe baza orelor de muncă. "Orele-bonus"
sunt, într-un fel de-a spune, banii noştri. Se obţin în urma efortului
depus şi a devotamentului nostru şi le putem folosi pentru oricare
dintre necesităţile noastre. Clădirile reprezintă patrimoniu comun, sub
controlul Guvernului. Totuşi, fiecare familie a spiritelor poate să obţină
o casă de locuit (niciodată mai mult de una) când acumulează treizeci
de mii de ore-bonus, care pot fi realizate în timpul perioadelor de lucru.

Soţul meu, care a ajuns aici cu mult timp înaintea mea, a
achiziţionat casa în care locuim prin eforturile sale perseverente.
Am fost separaţi fizic timp de optsprezece ani, dar am rămas uniţi
spiritual. În tot acest timp, Richard nu a stat degeaba. Curând după
ce a fost adus în Oraşul Astral, după o perioadă de agitaţie extremă,
a realizat necesitatea muncii active şi s-a apucat să pregătească
viitoarea noastră casă. Când am ajuns şi eu, ne-am instalat amândoi
în casa pentru care a muncit cu atâta iubire şi am fost cu adevărat
fericiţi. Apoi soţul meu a început să mă înveţe tot ce învăţase şi el.

Pe pământ am rămas văduvă încă de tânără. Am întâmpinat mari
dificultăţi, având dificila responsabilitate de a creşte singură mai
mulţi copii. Muncind încontinuu, am urmărit să le ofer micuţilor
mei cea mai bună educaţie pe care le-o puteam da, şi ei, la rândul
lor, s-au învăţat cu munca încă de la o vârstă fragedă. Mai târziu am

80



înţeles că acest stil de viaţă m-a protejat de multe tentaţii periculoase,
scutindu -mă de multă suferinţă şi agonie în Zonele Inferioare. Truda
zilnică şi un mod de viaţă sănătos în planul material sunt modalităţi
valoroase pentru protecţia şi înălţarea sufletului.

Reîntâlnirea cu Richard şi continuarea căsniciei noastre într-o
casă nouă m-au făcut să mă simt în al nouălea cer. Timp de mai mulţi
ani am trăit o viaţă de fericire netulburată, apropierea dintre noi
crescând din ce în ce mai mult şi muncind nu doar pentru evoluţia
noastră, ci şi cooperând în mod constructiv pentru progresul
celorlalţi. După un timp, Lisias, Yolanda şi Judith ni s-au alăturat,
fericirea noastră devenind astfel şi mai mare.

După o scurtă pauză, timp în care părea prinsă în amintiri, a
continuat pe un ton mai serios:

- Totuşi, Pământul încă ne aşteaptă. Deşi prezentul este plăcut,
trecutul cere restaurare pentru ca viitorul să fie în armonie cu Legea
Eternă. Nu ne putem plăti datoriile faţă de Pământ cu ore-bonus;
trebuie să plătim prin muncă şi sudoare. Datorită intenţiilor noastre
pure, viziunile noastre psihice despre trecut devin mult mai clare.
Legea Eternă, cu ritmurile sale nesfârşite, face întoarcerea pe planetă
absolut necesară.

Aceste înţelegeri m-au impresionat foarte profund. Era pentru
prima dată când am aflat asemenea informaţii despre vieţile trecute,
de când am ajuns în colonie.

- Laura, am exclamat, scuză-mă că te întrerup, dar sunt curios
să aflu de ce până acum nu am ştiut nimic despre trecutul meu
spiritual? Sunt eliberat de orice legături fizice? Nu am trecut râul
morţii? Tu ţi-ai amintit existenţele trecute imediat ce ai ajuns aici
sau a trebuit să aştepţi o perioadă de timp?

- Da, a trebuit să aştept, mi-a răspuns ea cu un zâmbet. Mai întâi
trebuie să te desprinzi de toate impresiile fizice. Sentimentul de
inferioritate este foarte puternic şi de aceea trebuie să ai un echilibru
mental foarte bun pentru a fi capabil să îţi reaminteşti în mod
constructiv. Cu toţii am făcut greşeli în ciclul etern al vieţii. Cel care
îşi aminteşte crimele comise se consideră cea mai nefericită creatură
din univers. Pe de altă parte, cel care îşi aminteşte că a fost o victimă,
crede că soarta a fost nedreaptă cu el. De aceea, doar sufletele care
au încredere în sine au puterea de a-şi reaminti. Celorlalţi, amintirile
le revin gradat şi, dacă încearcă să încalce această regulă, pot suferi

.un dezechilibru spiritual sau pot chiar înnebuni.
- în cazul tău, amintirile au revenit în mod firesc?
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- Am să-ţi spun, a continuat ea răbdătoare. Pe măsură ce viziunea
mea lăuntrică devenea din ce în ce mai clară, amintiri vagi au
început să-mi apară în minte, cauzându-mi multă suferinţă. S-a
petrecut ca şi soţul meu să sufere de această limitare spirituală şi
am decis să ne consultăm cu asistentul Longbard. După ce ne-a
examinat amintirile cu multă grijă, ne-a trimis la magnetizorii 10 de la
Ministerul Elucidării. Am fost foarte bine primiţi acolo şi direcţionaţi
către Departamentul Arhivelor, unde aveau toate fişierele noastre
personale. Specialiştii de la Minister ne-au sfătuit să ne petrecem
tot timpul liber acolo, timp de doi ani, citindu-ne memoriile ce se
desfăşurau de-a lungul ultimelor trei secole. Directorul Serviciului
de Memorii nu ne-a dat voie să vedem mai mult în timp, pentru că
amintirile acelor epoci trecute ar fi fost prea mult pentru noi.

- Şi au fost suficiente memoriile pentru a vă reaminti trecutul?
- Nu, cititul ne-a oferit doar date. După lungi perioade de

meditaţii care aveau ca scop să ne trezească conştiinţa de sine, am
fost supuşi, spre surprinderea noastră, la o serie de tratamente
psihice menite să pătrundă adânc în câmpul emoţional al amintirilor
noastre. Specialiştii respectivi ne-au aplicat pase magnetice 11 pe
creier, trezind anumite forţe latente din noi. Doar apoi am reuşit să
ne amintim ultimii trei sute de ani şi să realizăm cât de grele erau
încă datoriile noastre faţă de organizaţiile pământeşti.

l O)Specialişti în pase magnetice.
11) Pase magnetice - este metoda prin care un operator, folosind ambele

. mâini, aplică mişcări ritmice de "mângâiere" la mică distanţă de corp,
pentru a manipula câmpul energetic al pacientului - n. t. eng.
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Capitolul 22
ORELE-BONUS

Observând expresia tristă de pe faţa Laurei când a menţionat de
soţul ei, am încercat să schimb subiectul discuţiei, întrebând:
- Dar aceste ore-bonus ce sunt? Un fel de bani?

Expresia vagă de pe faţa gazdei mele a dispărut, şi mi-a răspuns
foarte amabilă:

- Nu sunt chiar bani, este mai mult un cupon de servicii individual
cu valoare achiziţionară,

- Valoare achiziţionarăî am întrebat gânditor.
- De ce nu? a continuat ea. Aici în Oraşul Astral producţia de

mâncare şi de haine aparţine comunităţii. Palatul Guvernului are
departamente de distribuţie, de unde aceste facilităţi sunt trimise la
diferite Ministere. Depozitul central este proprietate publică.

Toată lumea cooperează pentru bunăstarea publică, fiindcă
toţi depindem de ea pentru subzistenţă. Cu toate acestea, cei care
muncesc au anumite privilegii în funcţie de merit. Toţi locuitorii
oraşului primesc provizii strict necesare de haine şi mâncare, dar cei
care câştigă ore-bonus au dreptul la anumite privilegii în comunitate.

Entităţile care nu pot munci pot avea un cămin aici, dar numai cei
care cooperează pentru bunăstarea coloniei pot deţine o proprietate
privată. Celui care nu munceşte îi va fi oferită strict îmbrăcămintea
necesară, dar cei care muncesc cu devotament îşi vor putea satisface
gusturile în materie de îmbrăcăminte. Vezi tu, entităţile inactive pot,
cu ajutorul prietenilor, să fie cazate în case de odihnă sau aziluri; cu
toate acestea, doar spiritele muncitoare care urmăresc să obţină ore-
bonus se pot bucura de compania celor iubiţi şi pot frecventa locurile
de distracţie şi diferitele şcoli, existente în toate ministerele, unde
sunt predate lecţii valoroase de către instructori înţelepţi.

Este important să învăţăm care este preţul fiecărui progres pe scara
ascensiunii spirituale. Toţi cei din colonie care muncim trebuie să
realizăm opt ore de muncă pe zi în serviciul comunităţii. Dar sunt
atât de multe de făcut în diferite sectoare, încât Palatul Guvernului
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le permite, celor care doresc să coopereze, să muncească patru ore
suplimentare pe zi. De aceea mulţi câştigă până la şaptezeci şi două de
ore-bonus pe săptămână, fără să luăm în calcul misiunile de sacrificiu,
unde remuneraţia este dublată şi uneori triplată.

- Dar orele-bonus sunt singurele forme de remuneraţie?
- Da, este singura pe care o avem, şi se aplică tuturor lucrătorilor

din Oraşul Astral, indiferent de poziţia lor.
Amintindu-mi de organizaţiile de pe Pământ, am întrebat curios:
- Dar cum decideţi plata pentru fiecare activitate? Dacă un

Ministru, de exemplu, primeşte opt ore-bonus într-o zi obişnuită, un
şofer cât va primi? Aceeaşi compensaţie? Nu este munca primului
mai importantă decât a celui de-al doilea?

Gazda mea a zâmbit la întrebarea pusă şi mi-a explicat:
- Depinde. În poziţii de mare responsabilitate, precum şi în cele

umile, dacă munca implică sacrificiu de sine şi abnegaţie, remuneraţia
este calculată ţinând cont de aceste criterii. Cu toate acestea, pentru a-ţi
răspunde mai clar la întrebare, este necesar, în primul rând, să renunţi
total la prejudecăţile pământeşti. Natura serviciului este o problemă de
mare importanţă, dar numai pe Pământ soluţia este atât de complicată.

Majoritatea bărbaţilor de pe Pământ încă urmăresc să facă primii
paşi în spiritul ajutorării şi să înveţe lecţiile simple şi elementare legate
de împlinirea misiunilor lor pe diferitele drumuri ale vieţii. Este foarte
important ca remuneraţiile pământeşti să fie decise cu mare grijă.
Toate câştigurile materiale sunt achiziţii tranzitorii. Cu toate acestea,
vedem foarte des oameni obsedaţi de profit, care, după moarte, lasă
în urmă averi imense care urmează să fie cheltuite cu nesăbuinţă de
moştenitorii lor. Alţii acumulează rate la bănci, care devin motiv de
mari neplăceri pentru ei şi o sursă de mari neînţelegeri în familie.

Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere faptul că 70% dintre
cei care deţin funcţii de conducere pe Pământ nu realizează
responsabilităţile morale pe care le implică poziţiile pe care le deţin
şi, într-un procentaj la fel de mare, nici cei de sub conducerea lor
nu realizează acest lucru. Majoritatea îşi petrec vieţile invocând lipsa
entuziasmului profesional, dar niciodată nu s-ar întreba dacă au
dreptul la acele remuneraţii corespunzătoare cu posturile ocupate de
ei într-un mod total nepotrivit.

Guvernele şi firmele angajează doctori care îşi neglijează
îndatoririle sacre, alegând în schimb alte orientări profesionale.
Muncitorii se mândresc că irosesc timpul pentru care sunt plătiţi.
Unde este calitatea serviciului? în toate sectoarele publice ale vieţii,
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deopotrivă în poziţii sociale mari sau mici, găsim experţi care nu
au realizat niciodată cu adevărat responsabilitatea obligaţiilor lor şi
care se grăbesc să încalce anumite reguli de bun-simţ pentru a obţine
diferite facilităţi, bonusuri şi pensii, întocmai ca muştele care se adună
la miere. Dar poţi fi sigur că vor plăti penţru nepăsarea lor. Instituţiile
sociale de pe Pământ mai au mult până vor fi capabile să evalueze
munca omului, dar în planurile spirituale mai înalte, munca nu este
niciodată evaluată fără să se ia în considerare efortul moral exercitat.

Aceste cuvinte au trezit un lanţ de idei în mintea mea. Văzând cât
de interesat eram de subiect, Laura a continuat:

- Profitul real trebuie să fie de natură spirituală, iar în organizaţia
noastră valoarea reală a orelor-bonus variază în funcţie de natura
muncii efectuate. Astfel, în Ministerul Regenerării avem ore-
bonus ale regenerării, în ministerul Elucidării aveam ore-bonus
ale elucidării, şi aşa mai departe. Meritul spiritual este întotdeauna
luat în considerare, de aceea fişele noastre individuale de serviciu
specifică esenţa muncii noastre.

Achiziţiile de bază includ experienţa şi educaţia, o creştere a
binecuvântărilor divine şi un număr mai mare de oportunităţi. Din
acest punct de vedere, perseverenţa şi abnegaţia sunt de departe cei
mai importanţi factori. De regulă, cei mai mulţi dintre noi din această
colonie de tranziţie, trecem printr-o perioadă de pregătire, înainte de
întoarcerea noastră pe Pământ.
De aceea, este evident că un om
care şi-a dedicat cinci mii de
ore pentru a realiza activităţi
izbăvitoare a dobândit foarte
multe recompense sublime
pentru sine prin însăşi acest fapt;
cineva care a muncit şase mii
de ore în Ministerul Elucidării
va deveni mai înţelept. Putem
să ne folosim bonusurile după
cum dorim; cu toate acestea,
fişa noastră individuală cu
înregistrări ale muncii realizate
cu folos este un bun mai de preţ,
pentru că ne conferă dreptul la
anumite privilegii.

Curiozitatea mea nu avea
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limite, şi am continuat să pun întrebări despre acest subiect:
- Putem să cheltuim orele-bonus în folosul prietenilor?
- Cu siguranţă, mi-a răspuns ea, putem să împărţim roadele muncii

noastre cu oricine dorim. Este dreptul fiecărui lucrător. Mii şi mii de
oameni au beneficiat aici, în Oraşul Astral de roadele prieteniei şi ale
devotamentului frăţesc.

Mama lui Lisias a zâmbit şi a continuat cu observaţiile:
- Cu cât este mai lungă perioada noastră de muncă, cu atât mai

mult putem să îi ajutăm pe cei din jur. Aici nu putem să nu ne dăm
seama că totul are un preţ şi că, pentru a primi, trebuie să dăruim.
Astfel, ideea de a cere este o parte foarte importantă a vieţii noastre,
fiindcă doar cei care au atins un anumit nivel spiritual pot să ceară
favoruri şi să se dispenseze de adeverinţe, înţelegi?

- Dar moştenirea? am întrebat brusc.
- Este simplu, mi-a răspuns ea zâmbind. De exemplu, în cazul

meu, se apropie clipa când trebuie să mă întorc în planul fizic şi în
momentul acesta deţin, în contul de serviciu, trei mii de ore bonus de
asistenţă. Nu le pot lăsa fiicei mele, care va ajunge în curând, deoarece
ele trebuie să revină comunităţii. Singurul lucru pe care îl va moşteni
familia mea este casa. Cu toate acestea, dosarul meu de muncă îmi
oferă dreptul să intervin în numele ei, obţinându-i un loc de muncă,
cooperare prietenească şi ajutor important din partea organizatorilor
coloniei pe durata şederii mele în planul fizic. În plus, mă voi întoarce
pe Pământ cu un nivel mai mare de experienţă, obţinut în anii mei
de muncă pentru Ministerul Asistenţei, care ar trebui să mă ajute
considerabil în următoarea mea existenţă umană.

Eram pe cale să îmi exprim admiraţia faţă de acest proces simplu
de câştig, beneficiu, cooperare şi servire, în comparaţie cu principiile
dominante de pe
Pământ, când am
auzit un murmur
de voci apropiindu-
se de casă. Înainte
să îmi prezint
concluzia, Laura a
spus:

- S-au întors cei
dragi acasă.

Şi s-a dus să-i
întâmpine.
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Capitolul 23
ARTA DE A ASCULTA

Iiu am putut să-mi reţin regretul că discuţia noastră a fost
întreruptă, deoarece lămuririle Laurei erau extrem de
stimulante. Lisias reveni se cu o dispoziţie e~dent bună.

- Salut! Nu v-aţi retras încă? a întrebat el zâmbind.
Pe când cei doi bărbaţi tineri se retrăgeau, acesta m-a invitat

cordial să mergem în grădină.
- Nu ai văzut lumina lunii din partea aceasta a oraşului, a spus el.
În timp ce Laura discuta cu fiicele ei, l-am urmat pe Lisias

în grădină. Era o privelişte într-adevăr magnifică. Obişnuit cu
împrejurimile spitalului, care era pierdut printre arbori mari,
nu avusesem încă ocazia să contemplu sublimul spectacol al
unei nopţi cu lună din spaţioasele apartamente ale Ministerului
Ajutorării. Gloxinii splendid colorate sporeau frumuseţea
peisajului şi ofereau un fundal viu pentru crinii parfumaţi, albi
ca zăpada, uşor pătaţi cu albastru la baza cupelor.

Am respirat adânc de câteva ori, resimţind un val de energie
proaspătă umplându-mi întreaga fiinţă. În depărtare se ridicau
semeţe turnurile Palatul Guvernului, îmbăiate într-un sublim
spectacol de lumini. Am încremenit în tăcere de admiraţie şi am
reuşit să vorbesc numai după o vreme:

- Ce noapte! Nu am experimentat niciodată o asemenea pace!
Lisias a zâmbit şi mi-a explicat:
- Toţi locuitorii bine echilibraţi ai coloniei au promis să evite

emiterea unor curenţi negativi de gânduri. Astfel, efortul majorităţii
se reuneşte într-o rugăciune aproape continuă şi prin urmare
rezultă atmosfera de pace de pretutindeni în jurul nostru.

O vreme îndelungată am contemplat cu admiraţie peisajul
ce- ţi răscolea sufletul, urmărind să absorbim lumina opalescentă
a nopţii şi calmul ei liniştitor. Apoi ne-am reîntors în sufragerie,
unde Lisias s-a apropiat de un aparat mic, asemănător cu un
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radio. Curiozitatea mi-a fost aţâţată instantaneu, şi m-am
întrebat ce urma să ascultăm. Mesaje de pe Pământ? Bunul meu
prieten, citindu-mi gândurile, a explicat:

- Nu o să auzim voci de pe planetă. Transmisiile noastre aici
se bazează pe curenţi vibratorii cu mult mai subtili decât cei de
pe Pământ.

- Dar aici nu există modalităţi de a recepţiona transmisiunile
de pe Pământ? am întrebat eu.

- Bineînţeles că există şi aceasta se realizează în toate
Ministerele. Însă în casele noastre, noi trebuie să ne preocupăm
numai de condiţia şi activităţile noastre prezente. În definitiv,
programele de lucru din diferitele departamente, ştirile din
sferele înalte şi învăţăturile elevate sunt mult mai importante
pentru noi decât orice probleme pământeşti.

Observaţia era corectă, însă eu, fiind încă legat de preocupări
domestice, am insistat:

- Chiar crezi aceasta? Cum rămâne cu rudele pe care le-am
lăsat în urmă? Părinţii noştri? Copiii noştri?

- Aşteptam această întrebare. Vezi tu, prietene, în planul
material interpretăm situaţiile adeseori greşit.

Majoritatea dintre noi suferă de hipertrofie emoţională. Acolo,
pe Pământ, suntem sclavii exclusivismului şi suntem înclinaţi să
ne limităm familia la cei de care suntem legaţi prin legături de
sânge. Trecem prin viaţă nepăsători faţă de adevăratele principii
ale frăţiei şi, deşi le predicăm tuturor, când vine vremea să ne
punem în aplicare credinţele, nimic nu contează decât legăturile
noastre de sânge. Cu toate acestea, aici viaţa prezintă un aspect
diferit. Este necesar să ne învingem vechea slăbiciune şi să
corectăm nedreptăţile.

Ni s-a spus că, în vremurile de început ale coloniei, fiecare casă
avea echipamentul necesar pentru a recepţiona transmisiuni din
sfera fizică. Toţi insistau să asculte veşti despre rudele lor de pe
Pământ, aşa încât, de la Ministerul Regenerării până la acela al
Elevării, locuitorii oraşului trăiau cu nervii întinşi la maximum.
Zvonuri perturbatoare interferau cu buna ordine a activităţilor
în general. Uneori, familii întregi erau aruncate într-o stare de
confuzie deplină, datorită unor veşti proaste cu privire la cei dragi
lor care erau încă pe Pământ. Atunci când catastrofele colective
de pe Pământ îi afectau în vreun fel pe cei ce locuiau în colonie,
acestea dobândeau spectrul de calamitate publică. Conform cu
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arhivele noastre, oraşul era mai mult o zonă de purgatoriu decât
locul de odihnă şi instruire care era menit să fie.

Fostul Guvernator a fost poate puţin prea tolerant şi, după
cum ştii, bunătatea fără discernământ dă naştere indisciplinei
şi eşecului. Însă, cu două secole în urmă, unul dintre devotaţii
Miniştri ai Uniunii Divine i-a solicitat Guvernatorului să
modifice această situaţie deplorabilă. Susţinut de Minister,
Guvernatorul a interzis comunicările pe scară largă cu Pământul.
A existat o opoziţie puternică, însă generosul Ministru care a
introdus măsura respectivă a invocat învăţătura lui Iisus - lăsaţi
morţii să-şi îngroape morţii -, şi într-un scurt timp inovaţia a
fost implementată cu succes.

- Totuşi, am insistat, ar fi o mare mângâiere să avem veşti de la
cei dragi de pe Pământ. Nu ne-am simţi mai împăcaţi?

Lisias, care rămăsese în picioare lângă receptor fără să-I
pornească, şi-a continuat explicaţia:

- Acum, ia-te pe tine drept exemplu pentru a vedea dacă
aceasta ar fi înţelept. Ai fi pregătit, de exemplu, să auzi că fiul tău
prea iubit calomniază pe cineva sau că este el însuşi calomniat?
Ţi-ai menţine seninătatea necesară, aşteptând cu credinţă şi
acţionând în acord cu preceptele divine? Dacă cineva te-ar
informa că unul dintre fraţii tăi tocmai a fost întemniţat drept
criminal, ai fi suficient de puternic să-ţi păstrezi calmul?

Am zâmbit cu dezamăgire.
- Nu ar trebui să căutăm veşti din sferele inferioare, a

continuat Lisias amabil, cu excepţia cazului în care suntem
capabili să facem un
serviciu cuiva. Trebuie
să ne amintim mereu
că nimeni nu poate
ajuta în mod corect şi
eficient pe altcineva
atunci când se află
într-o stare de stres
emoţional şi mental.
Aşa încât trebuie
să trecem printr-o
pregătire adecvată
înainte de a risca orice
contacte noi cu rudele
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noastre de pe Pământ. Dacă aceştia ar oferi un teren adecvat
pentru iubirea spirituală, interacţiune a ar merita. însă, din
nefericire, majoritatea copleşitoare a oamenilor încarnaţi nu au
atins deocamdată nici măcar un grad moderat de auto-control.
Cei mai mulţi dintre ei îşi trăiesc viaţa la nimereală, purtaţi fiind
în derivă de valurile mai înalte sau mai joase ale condiţiei lor
materiale. în ciuda sentimentelor noastre, trebuie să evităm să
fim atraşi în sferele vibratorii inferioare.

Făcând dovada incăpăţânării mele, am mai argumentat:
- Dar, Lisias, tatăl tău este pe Pământ. Nu ţi-ar plăcea să

comunici cu el?
- Fireşte, mi-a răspuns el cu bunătate, ori de câte ori merităm

bucuria aceasta, iar contactul dintre noi este considerat oportun,
îl vizităm în noul său trup fizic. însă nu trebuie să uităm că
suntem creaturi supuse greşelii şi, astfel trebuie să ne adresăm
departamentelor competente şi să le lăsăm pe acestea să decidă
dacă acest gen de vizite sunt oportune sau nu. Această muncă
specializată este realizată de Ministerul Comunicaţiei. De altfel,
este bine să ţinem minte că, deşi este mai uşor să cobori dintr-o
sferă superioară către una inferioară decât invers, există anumite
principii care reglează comunicarea între diferitele sfere, iar aceste
principii trebuie luate în considerare. Acestea ne spun că o înţelegere
deplină a celor care se află încă în Zonele Inferioare este esenţială
pentru a le putea oferi ajutorul adecvat. Este la fel de important ca a
şti cum să vorbeşti şi a şti cum
să asculţi. Această colonie a
fost într-o stare constantă de
nelinişte datorită locuitorilor
săi care, neştiind să asculte,
erau incapabil să ajute în mod
eficient. Astfel, atmosfera
spirituală de aici a fost adeseori
influenţată în mod nefast, din
păcate.

La auzul acestor argumente
incontestabile, m-am prăbuşit
într-o tăcere deprimată,
în vreme ce Lisias pornea
receptorul sub ochii mei
vigilenţi.
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Capitolul 24

UN APEL CE RASCOLEŞTE SUFLETUL

O muzică rafinată plutea în cameră, mângâindu-ne cu ritmurile ei
melodioase, în timp ce pe ecran îl vedeam pe crainic în studioul
său. în câteva momente, acesta a început să vorbească:

- Aici Postul Doi, Reşedinţa. Colonia noastră continuă să-şi transmită
apelul în numele păcii pe Pământ. Îi îndemnăm pe toţi lucrătorii cu
bunăvoinţă să-şi adune energia pentru a ajuta la menţinerea echilibrului
moral pe Pământ. Vă rog, toţi cei care aveţi câteva ore libere la dispoziţie
pentru a coopera în zonele de frontieră care leagă forţele întunericului
din Zona Inferioară de mintea umană, ajutaţi-ne. Bande întunecate de
entităţi ignorante, după ce au lăsat o dâră sângeroasă de război în Asia,
asediază acum naţiunile europene, îndemnându-Ie să comită crime noi.
Colonia noastră, împreună cu toţi cei dedicaţi muncii de igienă spirituală
în sferele cele mai apropiate de Pământ, denunţăm această ofensivă
a puterilor concertate ale răului şi cerem colaborarea frăţească şi tot
ajutorul posibil. Amintiţi-vă că o cauză a păcii are nevoie de apărători!
Alăturaţi-vă şi cooperaţi cu noi cum puteţi mai bine. Este de lucru pentru
toţi, de la regiunile Pământului până la porţile noastre! Fie ca Domnul
Dumnezeu să ne binecuvânteze!

Vocea a tăcut şi am putut din nou să aud melodia celestă. Tonurile
impresionante ale acelui apel mi-au răscolit sufletul. Lisias s-a grăbit
să-mi vină în ajutor, cu explicaţiile-i obişnuite:

- Ascultăm Reşedinţa, o colonie veche ce este strâns conectată cu
Zonele Inferioare. După cum ştii, suntem în luna august, 1939. întreaga
suferinţă prin care ai trecut în ultima vreme ţi-a lăsat puţin timp să
cugeţi asupra situaţiei grave de pe Pământ. însă poţi vedea că naţiunile
pământului se confruntă cu ameninţarea iminentă a unui război teribil.

- Chiar aşa? am întrebat eu cu uluire. Nu a fost însă destulă vărsare de
sânge în ultimul Război Mondial?

Lisias a zâmbit şi m-a privit în tăcere, ca şi cum deplângea gravitatea
problemei. Era pentru prima oară când nu-mi răspundea la întrebare.
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Tăcerea lui era stranie. Multitudinea imensă a serviciilor spirituale din
noul meu plan de existenţă mă copleşea. Existau oare oraşe de spirite
generoase care cereau ajutor şi cooperare? Vocea crainicului suna ca un
SOS. Figura epuizată care apăruse pe ecranul nostru şi ochii neliniştiţi îi
trădau anxietatea profundă. Iar limba? L-am auzit foarte clar vorbind o
portugheză limpede şi corectă. Credeam că toate coloniile vorbeau între
ele prin vibraţii. Existau oare astfel de mari dificultăţi în interacţiunile
dintre ei? Văzându-mi nedumerirea, Lisias mi-a explicat:

- Suntem încă departe de regiunile ideale ale minţii. Întocmai ca pe
Pământ, cei care se află în perfectă armonie unii cu ceilalţi pot comunica
prin gânduri, fară niciun fel de bariere ale vorbirii; însă, în general, nu ne
putem dispensa de forma lingvistică în sens mai larg. Zona noastră de
luptă este nemăsurată. Umanitatea de pe Pământ, alcătuită din milioane
de fiinţe, este unită cu umanitatea invizibilă a planetei, care numără
miliarde. Ar fi imposibil să se atingă Zonele Superioare imediat după
moartea fizică. Moştenirea noastră naţională şi lingvistică rămâne cu
noi, iar gândurile ne sunt restricţionate de barierele noastre psihice. În
diferite sectoare ale activităţilor noastre există un mare număr de spirite
libere de orice limitări, însă nu trebuie să uităm că nimeni nu poate eluda
principiile etapelor succesive ce acţionează în cadrul legilor evoluţiei.

Între timp, muzica s-a oprit şi crainicul a revenit:
- Aici Reşedinţa, Postul Doi. Colonia continuă să-şi transmită apelul

în numele păcii pe Pământ. Nori întunecaţi se adună deasupra cerului
Europei. Forţele întunericului din Zona Întunecată, atrase de tendinţele
bazale ale umanităţii, se răspândesc în toate direcţiile. Binefăcători
devotaţi se găsesc în funcţii politice, străduindu-se şi făcând mari
sacrificii pentru armonia internaţională. Cu toate acestea, unele Guverne
sunt prea centralizate şi oferă puţine posibilităţi de colaborare spirituală.
Aceste ţări, lipsite de o consiliere înţeleaptă şi non-pasională, se îndreaptă
către un mare şi teribil război. O, fraţi iubiţi din sferele superioare, haideţi
să ajutăm la menţinerea păcii pe Pământ. Haideţi să ajutăm la apărarea
a secole de experienţă dobândite de numeroasele centre ale Civilizaţiei
accidentale! Fie ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze!

După aceea a urmat o scurtă tăcere şi nu am îndrăznit să vorbesc.
După cinci minute de muzică, vocea a continuat.

- Aici Reşedinţa, Postul Doi. Colonia continuă să-şi transmită
apelul pentru pace pe Pământ. Lucrători şi fraţi, haideţi să invocăm
protecţia puternicelor Fraternităţi ale Luminii care dirijează destinele
Americii! Ajutaţi-ne să prezervăm principiul străvechi al salvării
comunităţilor lipsite de apărare - haideţi să susţinem inimile îndurerate
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ale nenumăratelor mame.
Toate forţele noastre sunt
concentrate asupra teribilei
lupte împotriva legiunilor
ignoranţei. Oferiţi-ne întreg
ajutorul pe care îl puteţi
da! Noi suntem partea
invizibilă a umanităţii şi
mulţi dintre noi se vor
reîntoarce în curând în sfera
fizică pentru a-şi îndrepta
greşelile trecute. Umanitatea
încarnată este şi familia
noastră. Haideţi să ne unim
într-o singură vibraţie.
Trebuie să oprim avansarea
întunericului cu potopuri de lumină, şi să respingem loviturile Răului
cu scutul Binelui. Fluvii de sânge şi lacrimi ameninţă să inunde câmpiile
Europei. Haideţi să proclamăm necesitate a unei munci constructive şi
să ne mărim credinţa ... Fie ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze!

Transmisiunea s-a încheiat, iar Lisias a închis aparatul. L-am văzut
ştergându-şi discret o lacrimă pe care nu şi-a putut-o reţine. Cu un gest
expresiv, a exclamat: .

- Ce lucrători devotaţi sunt fraţii noştri din Reşedinţa. Cu toate
acestea, a adăugat el trist după o pauză, totul va fi în van. În curând,
umanitatea va fi confruntată cuo suferinţă imensă.

- Nu există însă nicio posibilitate de a evita această catastrofa? am
întrebat, profund mişcat.

- Din nefericire, a răspuns Lisias pe un ton grav, starea generală a
lucrurilor este extrem de critică. Drept răspuns la apelurile Reşedinţei
şi ale altor colonii care lucrează în vecinătatea Zonei Inferioare, s-au
ţinut mai multe întâlniri acolo. Însă Ministerul Uniunii Divine ne-a
avertizat deja că războiul este inevitabil, deoarece umanitatea încarnată,
luată colectiv, este precum o fiinţă nesătulă, care a mâncat prea mult la
un banchet: criza organică ce urmează este inevitabilă. Diverse naţiuni
au facut o orgie de mândrie criminală, lăudăroşenie şi egoism feroce.
Acum, ele experimentează nevoia urgentă de a elimina aceste otrăvuri
mortale.

Nerăbdător să abandoneze acest subiect dureros, Lisias m-a invitat să
mă retrag.
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Capitolul 25
o INITIATIVA GENEROASA,

<f) imineaţa următoare, devreme, am luat împreună un mic
dejun uşor acasă la Lisias. Pe când copiii săi erau pe cale să
plece la treburile lor, Laura m-a anunţat cu veselie:

- Am aranjat să îţi ţină cineva companie azi. Rafael, un vechi
prieten de-al nostru, care lucrează la Ministerul Regenerării, te va
chema la cererea mea. Poţi merge cu el la Minister şi acolo el te va
prezenta Ministrului Genesius în numele meu.

Nu-mi puteam găsi cuvintele pentru a-mi exprima recunoştinţa.
Radiam. Lisias era la rândullui foarte mulţumit şi m-a îmbrăţişat
cu căldură la plecare. Când şi-a sărutat de rămas-bun fiul, Laura
ne-a recomandat ca Lisias să îi spună Ministrului Genesius că voi
veni imediat ce Rafael va veni după mine. Generozitatea ei m-a atins
profund, lăsându-mă fără cuvinte, de emoţii. Când am rămas singuri,
gazda mea cea devotată mi s-a adresat cu blândeţe:

- Frate, drumuri noi se deschid azi pentru tine. Din moment
ce mama ta nu locuieşte cu noi aici, în Oraşul Astral, sper că nu te
deranjează că îi iau locul în acest moment, ca să-ţi ofer câteva sfaturi,
ca de la o mamă pentru fiul ei.

- Te rog, îţi sunt foarte recunoscător.
Am exclamat, impresionat:
- Nu voi putea niciodată să îmi exprim imensa recunoştinţă

pentru bunătatea ta.
Laura a zâmbit şi a adăugat:
- Am auzit că ai cerut să lucrezi acum ceva timp ...
- Da, da, aşa este ... am confirmat, aducându-rni aminte de

cuvintele lui Clarence despre acest subiect.
- Mai ştiu că nu ai reuşit să obţii aceasta atunci, dar în schimb

ţi-a fost oferită permisiunea de a vizita diferitele Ministere care ne
leagă mai mult de Pământ. Referitor la acest subiect, din ampla mea
experienţă, aş dori să îţi fac câteva sugestii. Acum, când în sfârşit ai
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permisiunea de a frecventa diferite departamente de lucru, ca etapă
preliminară de ucenicie, urmăreşte să îţi controlezi, pe cât posibil,
toate impulsurile care vin din simplă curiozitate. Să nu fii ca un
fluture care se învârte în jurul unui bec.

Înţeleg faptul că simţul cercetării intelectuale este foarte puternic
dezvoltat la tine. Ca medic silitor, mereu în căutarea de noi descoperiri
şi noi probleme, nu ar fi dificil în actuala poziţie să aluneci pe căi
nedorite. Ţine minte că există mult mai multe lecţii de învăţat,
care sunt mult mai preţioase şi mai benefice decât simpla analiză
a lucrurilor. Chiar şi o curiozitate sănătoasă poate, uneori, să fie
periculoasă. Spiritele ferme, loiale pot să depăşească aceste obstacole
şi să îşi îndeplinească îndatoririle constructive, dar cele timide şi
neexperimentate pot să se confrunte cu durere şi amărăciune.

Clarence ţi-a oferit un permis de vizitare a Ministerelor, începând
cu Regenerarea. În loc să dai curs curiozităţii tale, studiază diferitele
linii de activităţi cu atenţie stăruitoare şi dă o mână de ajutor din
proprie iniţiativă cu prima ocazie care ţi se va oferi de a face un
serviciu pentru altcineva, cu umilinţă, în cadrul acestui Minister.
Nu îţi face griji referitoare la familiarizarea cu rutina celorlalte
Ministere. Urmăreşte să obţii bunăvoinţa tuturor celor din preajma ta,
amintindu-ţi mereu că simţul cercetării trebuie să fie mereu precedat
de simţul altruismului. A-ţi băga nasul în activităţile vecinilor fără a
avea calificarea aferentă pentru a putea oferi un serviciu de calitate

poate fi considerat
un act de mare
impertinenţă.
Numeroase eşecuri
în realizările din
planul material
îşi au rădăcinile
în asemenea ano-
malii. Toată lumea
este pregătită să
fie spectator, dar
totuşi persoanele
dornice să reali-
zeze ceva sunt
rare. Nimic în
afara activităţii
practice nu îi
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conferă sufletului meritul
indispensabil de a cere
oricare prerogative noi.

Este multă muncă grea
în cadrul Ministerului
Regenerării, pentru că
regiunea cea mai de jos a
coloniei noastre spirituale se
află aici. Toate grupurile de
entităţi generoase, însărcinate
cu cele mai dificile misiuni,
sunt recrutate din echipa
de lucru a acestui Minister.
însă acele îndatoriri umile
nu sunt deloc umilitoare.
Aminteşte-ţi că, în toate
planurile Manifestării, de la
Pământ până la sferele cele
mai înalte din cele mai elevate
zone spirituale, care au
legătură cu planeta Pământ,
cel mai mare lucrător este
Domnul nostru Iisus Cristos
însuşi, iar El nu s-a ruşinat să mânuiască un ferăstrău greu într-un
atelier de tâmplar. Ministrului Clarence i-a fost permis cu bunătate
să te înveţe să analizezi şi să apreciezi aceste valori, dar poţi, ca un
lucrător înţelept, să transformi această perioadă de observare într-o
etapă de activitate folositoare. Este posibil ca aceia care au această
autoritate să refuze îndreptăţit o cerere pentru o linie specială de
muncă, a cărei activitate este, pe bună dreptate, rezervată doar celor
care sunt calificaţi corespunzător pentru aceasta - prin eforturi mari
şi multă suferinţă - dar ei vor accepta cu siguranţă o ofertă de ajutor,
plină de bunăvoinţă din partea celor dornici să ajute în orice sector
de activitate. . / '

Aceste cuvinte, rostite cu o voce maternă, plină de afecţiune,
mi-au uns inima ca un balsam liniştitor. Rareori în viaţa mea am
cunoscut un asemenea interes profund, fratern faţă de destinul meu.
Profund impresionat de această înţeleaptă îndrumare, am ascultat
totul cu ochii umezi. Ca şi cum ar fi fost dornică să mai tempereze
din seriozitatea avertismentului ei, Laura a adăugat încurajator:
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- Capacitatea de a o lua de la capăt este una dintre cele mai sublime
lecţii pe care le avem de învăţat. Sunt într-adevăr foarte puţini cei care
o înţeleg şi extrem de rari sunt oamenii încarnaţi care se disting din
acest punct de vedere. Este necesar să ţinem minte, totuşi, numele lui
Pavel din Tars. Fiind un membru învăţat al Sinedriului şi speranţa
poporului său, bucurându-se de o poziţie de invidiat la Ierusalim,
acesta s-a retras într-o zi în deşert, pentru a-şi începe din nou
experienţa sa umană, ca umil ţesător.

Nu m-am mai putut abţine şi i-am luat ambele mâini într-ale mele,
ca un fiu, şi le-am acoperit cu lacrimile mele pline de recunoştinţă.
Mama lui Lisias, uitându-se în depărtare, a spus uşor:

- Şi eu sunt recunoscătoare, frate. Nu cred că ai fost adus în această
casă printr-o simplă coincidenţă. Toţi suntem legaţi prin legături
seculare de afecţiune. Mă voi întoarce în curând în sfera fizică, dar
vom continua să fim uniţi de legăturile din inimile noastre. Sper să
te văd ocupat şi fericit înainte de plecarea mea. Te rog să ţii minte
că această casă este casa ta. Lucrează cu bună dispoziţie şi pune-ţi
credinţa în Dumnezeu.

Mi -am ridicat ochii spre chipul său şi am trăit bucuria care se naşte
din prietenia spirituală pură. Aveam impresia că îmi era o prietenă

devotată de multă vreme,
deşi încercările mele de a
o regăsi în cele mai vechi
amintiri ale mele au fost
în van. Recunoscător,
am simţit să îi sărut din
nou şi din nou mâna,
dar tocmai atunci a
bătut cineva la uşă. Cu o
privire maternă plină de
afecţiune, Laura a spus:

- Probabil că este
Rafael, care vine după
tine. Du-te acum,
prietene, şi gândeşte-
te la Iisus. Munceşte
din greu pentru binele
celorlalţi. Este singura
cale de a ţi-1 regăsi
pe al tău.
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Capitolul 26
NOI PERSPECTIVE

Revăzând în minte sugestiile mamei lui Lisias, am plecat
cu Rafael, fiind sigur că eram pe punctul de a începe,
nu vizitele prospective de observaţie, ci o perioadă de

ucenicie şi de ajutorare plină de altruism.
Am remarcat cu surprindere frumuseţea impozantă a noului

district prin care am trecut în drumul nostru spre locul în care
urma să fiu prezentat Ministrului Genesius. Nu eram în starea
mea obişnuită, iscoditoare, în schimb experimentam o formă de
activitate mentală care era nouă pentru mine. L-am urmat pe
Rafael în tăcere.

Cufundat în rugăciune, plin de fervoare, l-am implorat pe
Iisus să fie alături de mine pe aceste noi cărări, în aşa fel încât să
nu îmi lipsească obiectul muncii şi puterea de o îndeplini. Pe cât
de mult mă opuneam rugăciunii înainte, acum am apelat la ea
ca la un sprijin sentimental preţios pentru hotărârea mea de a-i
servi pe ceilalţi. Din când în când, Rafael arunca spre mine câte
o privire plină de uimire, ca şi cum nu se aştepta la o asemenea
atitudine din partea mea.

Aerobuzul s-a oprit în faţa unei clădiri mari şi am coborât în
tăcere. În câteva minute am fost poftiţi în biroul Ministrului.
Genesius era un bătrân amabil, a cărui înfăţişare evidenţia o
energie neobişnuită. Rafael m-a prezentat cu blândeţe.

- Ah, da! a spus graţiosul Ministru. Deci acesta este fratele
nostru, Andrei \

- La ordinele dumneavoastră, am răspuns.
- Laura mi-a spus de venirea ta. Te rog, nu te formaliza.
Între timp, Rafael a plecat respectuos şi mi-a strâns mâna

încurajator. A plecat în grabă, căci era aşteptat de urgenţă la
locul său de muncă. Apoi Genesius şi -a întors ochii săi limpezi
către mine şi a spus:

98



- Clarence te-a pomenit deja cu interes. Ministerul de
Ajutorare ne trimite frecvent grupuri de rezidenţi ai săi în vizite
de observare, care, de regulă, sunt transformate în perioade de
lucru.

l-am înţeles aluzia subtilă şi i-am răspuns:
- Este exact ceea ce îmi doresc din plin. M-am rugat Forţelor

Divine să îmi ajute spiritul plăpând, astfel încât şederea mea în
cadrul acestui Minister să poată fi transformată într-o perioadă
de ucenicie.

Aparent, cuvintele mele l-au atins pe Genesius; prin urmare,
beneficiind de moment, l-am implorat:

- Respectat Ministru, îmi dau seama de faptul că trecerea
mea prin Ministerul Ajutorării s-a datorat exclusiv graţiei lui
Dumnezeu, probabil drept răspuns la intervenţiile constante ale
devotatei mele mame. Dar mai sunt conştient de faptul că până
în prezent am primit nenumărate beneficii fără a oferi în schimb
nici cel mai mic serviciu util. Cu siguranţă, locul meu este aici, în
mijlocul activităţilor de izbăvire. Te rog, dacă este posibil, fă în
aşa fel încât această perioadă în care mi s-a permis să vizitez să
se transforme în posibilitatea de a ajuta. Acum înţeleg mai mult
ca niciodată urgenta necesitate de a mă mântui. Am irosit prea
mult timp cu vanităţi inutile şi mi-am irosit o imensă cantitate
de energie într-o ridicolă venerare de sine.

Ministrul a remarcat faptul că vorbeam cu sinceritate. Când
i-am cerut lui Clarence ceva de lucru, încă nu îmi era clar ce
vroiam. Vroiam cu siguranţă ceva de lucru, dar, poate, nu să ajut.
Încă nu conştientizasem valoarea timpului şi nici nu învăţasem
să apreciez sublima binecuvântare a unei şanse. Presupun că
adevărul este că îmi doream foarte mult să continui să fiu ceea
ce am fost până atunci, mândrul şi respectatul doctor, un sclav
al absurdelor mele pretenţii de sine, încarcerat de propriile
mele păreri. Acum, după tot ce văzusem şi auzisem, şi după ce
conştientizasem responsabilitatea fiecărui copil al lui Dumnezeu
în schema in finită a Creaţiei, exprimasem cu voce tare tot ce
era mai bun în mine. În sfârşit fusesem sincer; nu eram absolut
deloc preocupat de felul muncii pe care urma să o fac, ci eram
foarte nerăbdător să o fac în sublimul spirit al ajutorării. S-a uitat
la mine cu o privire intrebătoare.

- Chiar eşti fost doctor?
- Da, sunt, am răspuns timid.
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Genesius a rămas tăcut
pentru câtva timp înainte
să vorbească, ca şi cum ar
fi trebuit să se adapteze
atitudinii mele neaşteptate.

- Deciziile tale sunt foarte
demne de laudă, a spus într-
un final. Fie ca Domnul
Dumnezeu să te ajute să le
respecţi.

Şi, ca şi cum ar fi fost
nerăbdător să îmi ridice
moralul dându-mi o nouă
speranţă, a continuat:

- Când discipolul este
pregătit, Tatăl Ceresc trimite
maestrul. La fel se petrece
şi cu munca. Când cineva
este dispus să ajute, nu îi lipsesc niciodată ocaziile. În cazul tău,
prietene, Providenţa Divină a fost extrem de generoasă. Eşti
dornic să ajuţi, îţi înţelegi responsabilitatea şi îţi accepţi datoria.
Asemenea atitudine te conduce fără îndoială spre îndeplinirea
dorinţelor tale. În planul fizic, mulţi îi aplaudă pe cei care ating
prosperitatea financiară sau o poziţie extraordinară. Aici, în
schimb, situaţia este diferită. Pentru noi, înţelegerea, efortul şi
umilinţa sinceră sunt aspectele care contează cu adevărat.

Simţindu-mi aşteptarea plină de nerăbdare, a adăugat:
- Este chiar foarte posibil pentru tine să obţii ceva de lucru.

Totuşi, pentru moment, ar fi mai înţelept din partea mea să te las
să frecventezi numeroasele noastre departamente, să le observi şi
să le studiezi diferitele activităţi.

Apoi a luat legătura cu următorul birou, spunând cu voce tare:
- Aş vrea să îl văd pe Tobias, înainte să coboare în Camerele

de Purificare.
În câteva minute, un domn cu maniere plăcute a intrat în

cameră.
- Tobias, a exclamat cu amabilitate Genesius, iată aici un

prieten care a venit de la Ministerul pentru Ajutorare pentru o
perioadă de observare. Cred că o vizită la Camerele de Purificare
i-ar fi extrem de benefică.
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