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Преди 4,000 години, аз бях роден в земята на Фараоните.
Видях в годината 1975 моето тяло, мъртво като скелет.
Трябва да излекувам астралното тяло; то е афектирано от изхода или секрецията на
микробите на егото. Трябва да излекувам дори най-малките нишки, които съставят
астралното тяло, защото микробите на егото оставят големи следи.
На 13 януари 1977 година, аз имах мистично преживяване на издигане по труден път,
пълен с кал и човешки екскременти. Имаше бездни навсякъде. На раменете си носех
голям вързоп с каскет, който се отваряше от време на време и от който излизаха мухи,
които раздираха плътта ми отвсякъде.
Почувствах страх и се отдръпнах малко назад, но казах на моят Вътрешен Отец, че ще
продължа моето Христово Посвещение независимо какво.
Мухите са символ на критицизмът отправен към мен от човечеството.
Ч. Хаос.
Ч. Етеричният Свят
Ч. Астралният Свят
Ч. Менталният Свят
Ч. Квалифицирания адепт в каузалният свят се появява на маса.
Ч. Будхичен Свят
Ч. Божествената Майка поглъща последните части от Атман. Аз намирам себе си
на това ниво, в годината 1977.
8. Ч. Възкресение
9. Ч. Христови Мистерии
10. Ч. Ерата, когато Древният на Дните е кристализиран.
11. Ч. ???
12. Ч. ???
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Трябва да продължа нагоре с Пистис София за да стигна 13 Еон. В 13 Еон човек достига
нивото на Съществото, където човек не трябва вече да се занимава със себе си, и може
да се отдаде тотално на човечеството.
Зная че велики триумфи ме очакват, въпреки това аз намирам себе си сам отправен към
Абсолютът.
Винаги съм се питал, защо трябва да разчитам на фаталността?
Помагайки на човечеството е добре, но показвайки силите ми не е добре.
Не трябва да разчиташ на идеите или концепциите на някого, защото вътре в теб е
мъдростта.
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Медитацията трябва да бъде правилна. Умът трябва да бъде точен. Трябва да има
логично мислене и прецизна концепция за да може да се развият абсолютно перфектно
вътрешните сетива.
Всяка несвързаност, всяка липса на логика и умствено равновесие препречва и уврежда
еволюцията и прогреса на чакрите, дисковете или лотосовите цветя на астралното тяло.
За да се изследват висшите светове е нужно логично мислене и прецизна концепция.
Когато Егото е унищожено, изборните процеси на ума изчезват. Избора е израз на
концепция със страха, че някоя друга може да бъде правилната, и това показва незнание.
Нирманакаите са тези, които са се отказали от Нирвана от любов към човечеството и
Великата Работа.
Самбхогакаите са тези, които имат три нива на съвършенство.
Дайкини е астрална дама или фея, която Епоптеята дава.
Дхармапалите са астралните Магюсници на сила.
Всяко истинско позитивно видение трябва да бъде напълно потвърдено с конкретни
факти от физическия свят... ‘‘Истината не се отдръпва от човешката природа‘‘.
Ако това, което считаме за истина се отдръпне от човешката природа, то това не може да
бъде истинско.
Великият Кабир Иисус от Назарет никога не е съветвал своите последователи да бъдат
мъдри като змия, ако последното е било символ на зло.

ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Този, който е умрял, няма нужда да умира, дори и отровата на змиите не може да му
навреди.
ВЪТРЕШНИЯТ Христос убива смъртта чрез смърт и Той възкръсва в посветеният и
посветеният в Него.
Възкръсналият Господар е мутант. Неговото тяло става еластично, защото неговото тяло
става реинкрудирано, така да се каже, става отново от същата примитивна материя.
Дървото на Живота – Десетте Сефири – стават под пълния контрол или отлив на
възкръсналия Господар.
В процеса всичките тела са еластични.
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Скъпоценният диамант, с който Соломон полираше скъпоценните камъни е
Философският Камък.
За да се завърши Великата Работа, голямо изкуство и голямо търпение са нужни.
В седем везни цялата Работа е постигната и човек придобива нирионисиано звукът на
Вселената.
Семейните връзки принадлежат на времето. Необходимо е всеки да се освободи от
привързаности. Необходимо е да се вижда всеки еднакво, за човека, никой не трябва да
бъде чужд.
Съществото няма отношения. То е Космично.
Егото умира, семейството те изоставя, човек остава нито сам нито с придружение,
единствено в цялост.
Всички роднини са до време и се губят във времето.
Вярвайки човек да заслужава всичко е нелепост; ние не заслужаваме нищо...
Необходимо е да се смени начина на съществуване с повече строгост към дивата
психология за да се появи Свръх-човекът.
Трябва да бъде създадена в нас, способността на динамичното притежание за
предлагането на самия себе си като причина за рефлектиране.
В езотеризма, ‘‘да дадеш на някого камшик‘‘ означава да дисциплинираш някого.
Свръх-дисциплина и съвършенство на физическото тяло, трябва да да бъдат постигнати
чрез Природна Медицина.
Всеки от нас има дълбоко някакъв цялостен принцип...
Из-правеното усилие е по себе си фундаменталната цел на Съществото...
Разбирането е очевидно в себе-рефлекцията на Съществото.
В атомичните инферна, ние трябва да разложим труповете на егото чрез електрична сила.
Никога не трябва да чакаме за време за тяхното разлагане.
Кармата създава тела. Не трябва никога да създаваш физически тела, те са уязвими, и са
изложени на старост и смърт.
Себе-властността не е възможна когато човек не притежава истинският авторитет вътре
в себе си.
Как може човек да притежава власт, ако не е притежател на самия себе си?
В настояще човешкия ум е дегенерирал заради въпроса с концепцията. Всичката
изразена концепция е резултат на това, което е казано, или на това което е учено.
Себе-концепциите са базирани на опит и на човешкия начин на мислене.
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Кришнамурти има себе-концепции, защото той никога не е чел никой.
Знанието на Гурджиев е начално.
Себе-действието е възможно само когато човек има Съществото отвътре.
Съществуване, упорство и отегчение на егото. Рефлектирай!
Егото е просто абсурдна позиция в безкрайността...
Точката става линия; линията става повърхност, и така човека в тяло. Заместете точката
с его и ще започнете да не разбирате сътворението.
Рефлектирай върху седмия печат на Апокалипса.

Самаел Аун Веор

Превод Георги Дивилски.
www.spiralata.net

5

