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Mabel Collins 
1885 

 
 

 
 Mabel Collins, nasqué a Guernsey, Channel Islands 
(49n27/2w36), el 9 de Septembre de 1851, a les 8,30 LMT (la 
hora está presa de una carta que ella va escriture en resposta a 
Alan Leo, a qui ella coneixia personalment). Tenía la Lluna 
en 2,52 de Piscis i Asbolo en 4,19R de Piscis. ¡És una 
conjunció doblement aplicativa molt forta! Ella era una 
clarivident aclaparadora: Llum sobre el Camí (1885), un 
clàssic de l’ocultisme. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

LLUM SOBRE EL CAMÍ 
 
 

 
 

 RECOMANACIONS 
 

Per comprendre millor el contingut d'aquesta valuosa obra teosòfica, podem llegir els 
"Comentaris a les regles de la Llum Sobre el Camí" de Mabel Collins, editat per Kier 
(i també per Humanitas Llibre III ) i a la col·lecció "Joies espirituals" al costat del llibre 
original i l'obra de Charles Leadbeater i Annie Besant titulada "Talks on the Path of 
Occultism (Xerrades Sobre el Camí de l’Ocultisme)" amb comentaris sobre el llibre en 
qüestió. 
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Capítol II. Edit. Humanitas. Pg. 19-20. 
 
Annie Besant: La Llum sobre el Camí és un dels molts tractats diferents d'ocultisme que 
estan a cura dels Grans Mestres i s'utilitzen en la instrucció dels deixebles. 
Definit per accelerar l'evolució dels que estan en el Camí, aquest llibre exposa els ideals 
que la gent del món poques vegades estan disposats a acceptar. 
 
 
Charles W. Leadbeater: A la portada de la primera edició de Light on the Path, 
publicada el 1885, es descriu com: "Tractat escrit per a l'ús personal d'aquells que 
ignoren la saviesa oriental, i que volen posar-se sota la seva influència". 
Com sabem ara, va ser el Mestre Hilarión qui el va dictar a través de Mabel Collins - 
una coneguda dama en cercles teosòfics –  
El Mestre Hilarión, al seu torn, el va rebre del seu propi Mestre, el Gran Ésser, que, 
entre els estudiants de Teosofia, de vegades es diu El Venecià. 
El Mestre El Venecià va traduir aquests aforismes del sànscrit al grec, per a l'ús dels 
seus deixebles alexandrins, entre els quals el Mestre Hilarión va ser un d'ells, en la seva 
encarnació com Jámblico. No només va traduir els aforismes, sinó que també els va 
afegir algunes explicacions. 
 
Annie Besant: Aquests ensenyaments provenen dels Mestres de la Lògia Blanca; però 
exactament les mateixes declaracions les fan aquells que segueixen la màgia negra o el 
costat fosc de la vida, a qui de vegades anomenem Germans de l'Ombra o la Foscor. 
 
 
 
Podem contrastar les dues maneres de la taula següent: 
 
      CAMÍ DE LA FOSCOR                CAMÍ DE LA LLUM 
 
1. Exclou qualsevol sensació de dolor Augmenta el poder de sentir fins que respon a cada 

vibració  dels altres. 
 
2. Aixeca una paret al voltant d'un mateix,  
per excloure tot el dolor. Destrueix cada paret o barrera que separa i impedeix que 

un senti el dolor dels altres. 
 
3. Fonamentalment contracte la vida. S'eixampla la vida com un tracta d'abocar la pròpia vida en 

la dels altres. 
 
4. Condueix a la mort a la destrucció i Avîtchi. Porta a la vida, a la immortalitat i al nirvana. 
 

 
La diferència fonamental entre les dues vies és que la primera tendeix tot el temps cap a la 
separació, i acaba en una condició d’aïllament absolut, mentre que la segona aspira 
constantment a la unió i acaba en un estat de unió perfecta. 
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LLUM SOBRE EL CAMÍ 
 

BIBLIOTECA UPASIKA 
 

Col·lecció “Teosofía Segle XIX” 
 
REGLES 
 
Aquestes reglas han estat escrites per a tots els deixebles: Segueix-les. 
Abans que els ulls puguin veure, han de ser incapaços de plorar. 
Abans que l'oïda pugui sentir, ha d'haver perdut la sensibilitat. 
Abans que la veu pugui parlar en presencia dels Mestres, ha d’haver perdut la 
possibilitat de ferir.  
Abans que el Ànima pugui alçar en presència dels Mestres és necessari que els peus 
s'hagin rentat en sang del cor. 
 
 

1) Mata l’ambició.[1] 
2) Mata el desig de viure. 
3) Mata el desig del benestar. 
4) Treballa com treballen els que son ambiciosos. Respecta la vida com ho fan els 

que la desitgen. Sigues feliç com ho son els que viuen per la felicitat. Cerca en el 
teu cor l’arrel del mal i arrenca-la. Aquesta arrel viu en el cor del deixeble 
fervorós com hi viu en l’home dels desitjos. Només el fort pot destruir-la. El 
dèbil ha d’esperar el seu creixement, la seva fructificació i la seva mort. Aquesta 
és doncs la planta que viu i es desenvolupa a través de les edats. Floreix quan 
l’home ha acumulat en sí mateix existències innumerables. Aquell que vulgui 
entrar al camí del poder, ha d’arrencar-la del seu cor. Llavors del cor brullarà 
sang, i tota la vida de l’home semblarà dissipar-se completament. Cal sofrir 
aquesta prova; es pot presentar en qualsevol graó de la perillosa escala que 
condueix al camí de vida: pot no venir fins al darrer. Però recorda, ¡oh, lanú!, 
que  hauràs de passar per aquesta prova, i fes reforç d’energies de la teva ànima 
per aquesta empresa. No visquis en el present ni en el futur, sinó en l’etern. Allà 
no pot florir aquesta herba gegantina: aquesta taca de l’existència l’esborra 
l’atmosfera mateixa del pensament etern. 

5) Mata tot sentiment de separativitat. [2] 
6) Mata el desig de sensació.  
7) Mata la set de creixement. 
8) No obstant això, estigues sol i aïllat, perquè res del que té cos, res del que té 

consciència de la separació, res del que està fora de l'etern pot acudir al teu 
auxili. Estudia la sensació i observa-la, perquè només així pots començar la 
ciència del creixement propi, i posar el peu en el primer esglaó de l’escala.  
 
Creix com la flor, inconscientment, però cremant en anheles per entreobrir el seu 
calze a la brisa. Així és com has de avançar obrint la teva ànima a l'etern. Però 
ha de ser l'etern el que ha de desenvolupar la teva força, i no el desig de 
creixement. Perquè en el primer cas floreixes amb la frescor de la puresa i en 
l'altre et s'obstinin amb la avassalladora passió de la importància personal. 
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9) Desitja només allò que està en tu. 
10) Desitja només allò que està fora del teu abast. 
11) Desitja només el que és inassequible. 
12) Perquè en tu està la llum del món, la única llum que en el camí pot difondre’s. Si 

ets incapaç de percebre-la dintre teu, és inútil que la cerquis enlloc. Està fora del 
teu abast, perquè quan a ella hi arribis ja no et trobaràs a tu mateix. És 
inassequible, perquè sempre fa retrossés. Entraràs al sí de la llum, però no 
tocaràs mai la flama. 

13)  Desitja ardorosament el poder. 
14) Desitja ardorosament la pau. 
15) Desitja les possessions per damunt de tot. 
16) Però aquestes possessions han de pertànyer a l'ànima pura, i per tant, han de ser 

igualment posseïdes per totes les ànimes pures, sent així la propietat especial del 
tot que unides constitueixen. Anhela les possessions pròpies de l'ànima pura, a fi 
que puguis acumular riqueses per aquell esperit comú de vida que és el teu únic 
ésser veritable. La pau que has de desitjar és aquella pau sagrada que res pot 
torbar, i en el sí de la qual, l'ànima creix com la flor santa a les llacunes 
immòbils. I aquest poder a què ha d'aspirar el deixeble, és aquell que li farà 
aparèixer com res als ulls dels homes. 

17) Cerca la senda. [3] 
18) Cerca el camí penetrant a l’interior. 
19) Cerca el camí avançant amb resolució cap a l’exterior. 
20) Cerca-ho, però no en una direcció única. Per cada temperament existeix una via 

que sembla més desitjable. Però el camí no es pot trobar només per la devoció, 
ni tampoc per la contemplació religiosa, ni tampoc per l’ardor del progrés, ni 
tampoc per el laboriós sacrifici de sí mateix, ni per l’observança de l’estudi de la 
vida. Cap d’aquestes coses per sí, poden fer avançar al deixeble com a molt un 
pas. Tots els esglaons son necessaris per recórrer l’escala. Els vicis dels homes 
es converteixen en els graons d’ella, un a un, a mesura que se’ls va dominant. 
Les virtuts de l’home son, en veritat, graons necessaris, i no es pot prescindir de 
cap d’ells. Així i tot, encara que creant una atmosfera bella i un futur feliç, son 
inútils si son aïllades. La naturalesa tota de l'home ha de ser sàviament emprada 
pel que vulgui entrar en la sendera. Cada home és absolutament per a si mateix 
el sender, la veritat i la vida. Però això ho és només quan domina fermament tota 
la seva individualitat, i quan per l'energia del seu despertada individualitat, 
reconeix que aquesta individualitat no és ell mateix, sinó aquella cosa que ell ha 
creat treballosament per al seu ús, i per el mitjà de proposa, a mesura que el seu 
creixement desenvolupa lentament la seva intel·ligència, assolir la vida més 
enllà de la individualitat. Quan sap que per això hi ha la seva sorprenent vida 
complexa i separada, llavors, en veritat, i només llavors, es troba en la sendera. 
Cerca-ho submergint-te en les esplèndides i misterioses profunditats d'allò més 
íntim del teu ésser. Cerca-ho provant tota experiència, utilitzant els sentits per tal 
de comprendre el desenvolupament i significació de la individualitat, i la bellesa 
i foscor d'aquests fragments divins que amb tu i al teu costat combaten, i que 
formen la raça a la qual pertanys. Cerca-ho estudiant les lleis de l'ésser, les lleis 
de la Naturalesa, les lleis del que és sobrenatural; i busca-ho postrant la teva 
ànima davant la petita estrella que crema a l'interior. Com a vigiles i adores amb 
perseverança, la seva llum anirà sent més i més brillant. Llavors podràs conèixer 
que has trobat la fi, la seva llum es convertirà sobtadament en llum infinita. [4] 
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21) Cerca la flor que s’ha de obrir durant el silenci que segueix després del temporal 
i no pas abans. La planta creixerà i es desenvoluparà, farà branques i fulles i 
formarà capols, en tant que continua la tempesta i el dur combat. Però en tant  la 
personalitat tota de l’home no s’hagi dissolt i esvaït; en tant que el diví fragment 
que l’ha creat no la consideri sols un instrument d’experimentació i experiència; 
en tant la naturalesa tota no sigui vençuda i estigui subjugada per el seu jo 
superior, no pot obrir-se la flor.  Aleshores esdevindrà una calma com la que en 
països tropicals succeeix després d’una pluja torrencial, quan la Naturalesa 
labora amb tanta rapidesa que es pot copsar la seva acció. Una calma semblant 
es difondrà damunt de l’esperit fadigat. I el silenci profund, esdevindrà el 
misteriós succés que serà prova que s’ha trobat el camí. Digues la com es vulgui, 
es una veu que parla hon no hi ha ningú que parli; es un missatger que ve, 
missatger sense forma ni substancia, o be és la flor de l’ànima que s’ha obert. No 
hi ha metàfora que pugui descriureu. Pero es pot percebre, cercar i desitjar, tot i 
al mig de la fúria de la tempesta. El silenci pot durar tant sols un moment, o be 
pot allargar-se un miler d’anys, però tindrà fi. No obstant, en tu residirà la seva 
força. Una i altre vegada es tornaran a donar i altre vegada s’ha de guanyar la 
batalla. El repòs de la Naturalesa només pot ser un interval. [5] Aquestes regles 
exposades son las primeres que han estat escrites en els murs del Temple del 
Saber. Els que demanin, obtindran. Els que desitgin aprendre, aprendran. [6] 
 

LA PAU SIGUI AMB TU 

 

                                                 

II 

 

 
Del Sí del Silenci que és la pau, una veu ressonant s’enlairarà. I aquesta veu dirà: 
“Falta quelcom més: tu has recollit, ara has de sembrar”. I sabent que                                                                                                                             
aquesta veu és el mateix silenci, obeiràs. 
Tu, que ara ets un deixeble capaç de restar ferm, capaç de sentir, capaç de parlar, 
que ja has vençut el desig i assolit el coneixement de tu mateix; tu, que has vist la 
teva ànima en flor i l’has reconegut i has sentit la veu del silenci, adreçat cap al 
Temple de la Saviesa, i llegir allí allò que està escrit per a tu. [7] 
1) Has de mantenir-te aliè a la batalla que comença, i tot que i lluitis, no en siguis 

pas el guerrer. 
2) Cerca al guerrer i deixa que es baralli en tu. 
3) Rep les seves ordres per la batalla, i obeeix-les. 
4) Obeeix, no com si fos un general, sinó com si fossis tu mateix, i com si les seves 

paraules fossin l’expressió de els teus desitjos secrets; doncs ell ets tu mateix, 
infinitament més savi i més fort que tu. Cerca'l abans que la fragositat i la febre 
de la batalla la puguis deixar de sentir; doncs ell no et reconeixerà a menys que 
tu el coneguis. Si el teu crit arriba a la seva oïda atenta, aleshores lluitarà en tu i 
omplirà el trist buit de l’interior. I si aixo succeeix, aleshores podràs romandrà 
durant la batalla seré i infatigable, mantenint apartat i deixant-lo que lluiti per tu. 
Aleshores serà impossible que donis un cop en fals. Ara be, si el cercas, si 
passes pel seu costat sense percebre’l, aleshores no hi ha salvaguarda per a tu. El 
teu cervell es contorbarà, el teu cor es tornarà irresolut, i en mig de la polseguera 
del camp de batalla, la teva vista i els sentits s’enfosquiran; i no  podran distingir 
els teus amics dels teus enemics. Ell és tu mateix; aleshores, tu ets finit i subjecte 
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a error. Ell és etern i segur. Ell és la veritat eterna. Un cop que hagi penetrat en 
tu i s’hagi convertit en el teu guerrer, mai més t’abandonarà per complert, i en el 
dia de la gran pau, ell i tu us convertireu en u.  

5) Escolta el cant de la vida. [8] 
6) Conserva en la teva memòria la melodia que escoltis. 
7) Aprèn d’ella la lliçó de l’harmonia. 
8) Tu pots aleshores mantenir-se ferm, com una roca en mig del tumult, obeint al 

guerrer que ets tu mateix i el teu rei. Indiferent al combat, excepte en l’execució 
dels seus mandats, i sense preocupar-te ja del resultat de la batalla, perquè 
només una cosa és important: que el guerrer sigui vencedor, i tu saps que no pot 
ser derrotat; roman així, seré i vigilant, i fes servir la facultat de sentir que has 
aconseguit per mitjà del sofriment i de la destrucció del sofriment. Mentre no 
siguis més que un home, només arribaran a les teves oïdes fragments del gran 
cant. Però si l’escoltes, imprimeix-lo fidelment a la teva memòria, de sort que no 
se’n perdi res del que t’ha anat arribant, i tracta d’aprendre del misteri que 
t’envolta. Amb el temps no necessitaràs cap instructor. Perquè així com 
l’individu posseeix una veu, axis mateix la posseeix allò en lo cual l’individu 
existeix. La mateixa vida té el seu llenguatge, i mai està silenciosa. I aquest 
llenguatge no és pas un crit com podries suposar, tu que ets sord, sinó un cant. 
Aprendre de ell que tu n’ets una part de l’Harmonia: aprendre de ell a obeir les 
lleis de l’Harmonia. 

9) Observa amb atenció tota la vida que t’envolta. 
10)  Aprèn a sondejar d’una manera intel·ligent el cor dels homes. [9] 
11)  Considera ansiosament el teu propi cor. 
12)  Perquè a través del teu propi cor ve la llum que pot il·luminar la vida i fer-la 

clara als teus ulls. Estudia el cor dels homes a fi de que puguis conèixer el que és 
del món hon vius i del cual vols ser part. Observa la vida que t’envolta en 
constant moviment, en transformació incessant, doncs està formada per els cors 
dels homes; i a mesura que vagis aprenent a conèixer la seva constitució i 
significat, gradualment aniràs sent capaç de llegir la paraula més gran de la vida. 

13)  La paraula només bé amb el coneixement. Assoleix el coneixement i assoliràs la 
vida. [10] 

14) Havent adquirit l’ús dels sentits interns, havent dominat els desitjos dels sentits 
externs, havent subjugat els desitjos de l’ànima individual, i havent obtingut el 
coneixement, prepara’t ara, ¡oh deixeble!, a entrar realment en el camí. El Camí 
s’ha trobat; disposat a recorre’l. 

15) Demana a la terra, a l’aire i a l’aigua els secrets que guarden per tu. El 
desenvolupament dels teus sentits interns et permetran fer-ho. 

16) Demana als sants de la terra els secrets que guarden per tu. El domini dels 
desitjos dels teus sentits interns et permetrà fer-ho. 

17) Demana a l’íntim, a el u, el seu secret final que reserva per tu en el transcurs de 
les edats. La gran i difícil victòria, el domini dels desitjos de l’ànima individual 
n’és obra de edats; per tant, no esperis rebre la recompensa fins que s’hagin 
acumulat edats i edats d’experiències. Quan hagi arribat el temps d’aprendre 
aquesta regla 17, l’home està proper a ser més que un home. 

18) El coneixement que ara posseeixes,  només és teu perquè la teva ànima s’ha 
convertit en una amb totes les ànimes pures i amb l’íntim. És un dipòsit que 
l’Altíssim t’ha confiat. Abusa d’ells; fes mal us del teu coneixement o descuida’l 
i encara és possible caure des de aquest estat elevat que has arribat. Ànimes 
grans hi ha que han retrocedit al llindar, no podent sostenir el pes de la seva 



7 

 

responsabilitat, incapaços de seguir endavant. Per tant, considera sempre aquest 
moment de l’avenir amb temorós respecte, i prepara’t per la batalla. 

19) Està escrit que aquell que es trobi en els llindars de la divinitat no pot idear-se 
cap llei, ni pot tampoc existir cap guia. Per tant, perquè el deixeble comprengui 
la lluita final, pot expressar-se en aquests termes: 
Aferrissar-se a lo que no tingui substancia ni consciencia. 

20) No facis cas a l’oïda només a la veu insonora. 
21) No miris més que allò que és invisible, tant en el sentit intern com en l’extern. 
 

LA PAU SIGUI AMB TU. 

 

 

 

 

 
 
 

NOTES 
 

[1] l’ambició és el primer defecte, el gran temptador de l’home que s’enlaira per damunt 
dels seus semblants. És la forma més senzilla de cercar la recompensa. Ella és la que 
contínuament desvia als homes de les seves possibilitats superiors. Per tant,, és un 
instructor necessari. Els seus resultats es tornen pols i cendra en la boca; com la mort i 
el retraïment, demostren darrerament a l’home que treballar per a sí és treballar per una 
decepció inevitable. Però encara que aquesta primera regla sembli tant fàcil i senzilla, 
no la consideris a la lleugera, doncs aquest vicis de l’home ordinari sofreixen una 
transformació subtil, i ressorgeixen sota un altre aspecte en el cor del deixeble. És fàcil 
dir “no seré ambiciós”, però ja no ho és tant quan digui “quan el Mestre llegeixi en el 
meu cor, el trobarà net de tota taca”. L’artista pur que treballa, per amor a la seva obra, 
està a vegades més fermament col·locat en el veritable camí, que l’ocultista que 
s’imagina haver apartat de sí l’interès propi, però que en realitat, només ha ampliat els 
límits de l’experiència i del desig, i ha transferit el seu interès a coses relacionades amb 
la seva major expansió de vida. El mateix principi s’aplica a les demés regles que 
segueixen, en aparença senzilles. Fix la teva atenció en elles, i no et deixis enganyar 
fàcilment per el teu propi cor; doncs ara, en els llindars, un error es pot remeiar. Pero si 
el duus amb tu creixerà i donarà els seus fruits, o bé tindràs que sofrir amargament al 
destruir-lo. 
[2] No imaginis que pots separar-te de l’home malvat o de l’insensat. Ells son tu mateix, 
encara que en grau menor que el teu amic o Mestre. Però si deixes arrelar en tu l’idea de 
separació de qualsevol cosa o persona mala, al obrar així, crearàs Karma que et lligarà a 
aquella cosa o persona, fins que la teva ànima reconegui que no pot estar aïllada. 
Recorda que el pecat i l’oprobi del món son el teu pecat i el teu oprobi, perquè tu formes 
part del mateix: el teu Karma està entreteixit de forma intricada amb el gran Karma. I 
abans que hagis aconseguit el coneixement és precís que hagis passat per tots els llocs 
tant els immunds com els purs. 
Per tant, tingues present que el vestit tacat, i que el seu contacte et repèl, pot haver estat 
el teu ahir, o potser demà. I si esfereït apartes els ulls d’ell una vegada damunt teu, més 
se’t adherirà. L’home que és creu just es prepara un llit de llaca. Has d’abstenir-te, no 
pas per estar net, sinó perquè al abstenir-se és un deure. 
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[3] Aquestes tres paraules et semblaran potser molt insignificants per constituir una 
regla per sí soles. El deixeble dirà: ¿Estudiaria jo aquests pensaments si no cerqués el 
camí? Per tant, no t’afanyis per passar al davant. Atura’t i medita una mica. ¿És 
realment el camí lo que desitges, o és que la teva fantasia t’ofereix una vaga perspectiva 
de altívoles alçades que escalar, o un gran futur que abastar? Tingues present 
l’advertència. El camí ha de cercar-se per ell mateix, no tenint en compte els teus peus 
que l’han de recórrer. Existeix una relació entre  aquesta regla i la 17 de la 2ª sèrie. 
Quan després de lluita i de nombroses victòries es guanya la batalla final i s’exigeix el 
darrer secret, aleshores estaràs preparat per una senda més avançada. Quan s’hagi dit el 
secret final d’aquesta gran lliçó, en ell està obert el misteri del nou camí, senda que 
condueix més enllà de tota experiència humana, i que es troba absolutament fora de 
l’abast de la percepció i imaginació de l’home. En cadascun d’aquests punts és necessari 
aturar-se molt i reflexionar bé. En cadascun d’aquest punts és precís estar segurs de que 
s’ha escollit el camí per el camí mateix. El camí i la veritat venen primer; després 
segueix la vida. 
[4] Cerca’l provant tota experiència, i no oblidis que quan diguis aixo no dic: cedeix a 
les seduccions dels sentits, a fi de conèixer-les. Abans de convertir-se en ocultista pots 
fer-ho, però no pas després. Un cop que hagis triat el camí i hagis entrat en ell, no pots 
ja cedir sense sentir vergonya per tals seduccions. No obstant, pots experimentar-la 
sense horror, pots observar-les i analitzar-les, i esperar amb paciència i confiança l’hora 
que no tinguin impressió en tu. 
Però no condemnis a l’home que cedeix: estén-li la mà com si un peregrí germà teu, i 
que llurs peus s’han encallat en el fang del camí. Tingues present, ¡oh deixeble!, que per 
gran que sigui l’abisme existent entre l’home virtuós i aquell que ja ha obtingut el 
coneixement; i que és incommensurable entre l’home virtuós i el que es troba en els 
llindars de la divinitat. Per tant, guarda’t d’imaginar abans de temps que tu ets quelcom 
diferent de la massa. 
Quan hagis trobat el principi del camí, l’estel de la teva ànima et deixarà veure la seva 
llum, i amb la seva claror podràs advertir quan n’és de gran la foscor en mig de la cual 
brilla. La ment, el cor, el cervell, tot està fosc i en tenebres, fins que s’hagi guanyat la 
primera batalla. Però no per aixo deixis que l’espant i la temença et dominin; 
mantingues els teus ulls fixes en la petita llum i aquesta anirà creixent. Però fes que la 
foscor interior t’ajudi a comprendre la desolació d’aquells que mai han vist cap llum, i 
de llurs ànimes estan entumides en profundes tenebres. No les censuris, no t’apartis 
d’ells, sinó procura alleujar un tant el pesat Karma que al món aclapara; presta el teu 
ajut als pocs braços vigorosos que impedeixen a les potencies de les tenebres obtenir 
una victòria complerta. Treballant d’aquesta manera entraràs a participar de la felicitat, 
que tragina, en veritat, un treball terrible i una tristesa profunda, però que n’és també 
una font de delícies sense fi. 
[5] L’expansió de la flor és en el gloriós moment en que la percepció es desperta: amb 
ella neix la confiança, el coneixement i la certesa. La pausa de l’ànima és el moment de 
l’admiració, i següent moment de satisfacció és el silenci. Sàpigues, ¡oh deixeble!, que 
els que han passat per el silenci, i han sentit la pau i retingut la seva força, anhelant que 
hi passis tu també per ell. Així doncs, quan el deixeble sigui capaç d’entrar en el Temple 
de la Saviesa, trobarà sempre al seu Mestre. 
[6] Els que demanen, ho aconseguiran. Però encara que l’home ordinari demani 
contínuament, la seva veu no és escoltada. Perquè demana només amb la ment, i la veu 
de la ment no és escoltada sinó en l’esfera hon ella actua. Per tant, mentre no s’hagin 
estat passades las regles, no dic que els que demanin, ho aconseguiran. 
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Llegir en el sentit ocult, és llegir amb els ulls de l’esperit. Demanar, és sentir la fam 
interna, el desig de l’aspiració espiritual. Ser capaç de llegir significa haver obtingut en 
grau mínim el poder de satisfer aquesta fam. Quan el deixeble està en disposició 
d’aprendre, llavors és acceptat, reconegut i admès. Així ha de ser, per quan ha encès la 
seva llàntia i no pot estar oculta. Però és impossible aprendre fins que no s’ha guanyat la 
primera batalla. La ment pot reconèixer la veritat, però l’esperit no pot rebre-la. Un cop 
que ja ha passat la tempesta i s’ha arribat a la pau, llavors és sempre possible aprendre, 
tot i que el deixeble dubti, titubegi i es desviï. La veu del silenci mora en ell, i tot que 
deixés el camí, arribarà un dia, malgrat tot en que ressonarà i l’esquinçarà en dos, 
separant les seves passions de les seves possibilitats divines. Aleshores, en mig del 
sofriment i dels crits desesperats del jo inferior abandonat, ell tornarà. Per aixo et dic: 
La pau sigui amb tu. Jo et dono la meva pau, pot únicament dir-ho el Mestre als seus 
estimats deixebles, que son com ell mateix. 
Alguns hi han, tot i que ignoren la saviesa oriental, que aixo se’ls pot dir diàriament 
amb major precisió. 
Contempla les tres veritats. Son iguals. 
[7] Ser capaç de restar ferm, significa tenir confiança; ser capaç de sentir, és haver obert 
les portes de l’ànima: ser capaç de veure, és haver assolit la percepció: ser capaç de 
parlar, és haver assolit el poder d’auxiliar als demés: haver conquerit el desig, és haver 
aprés a servir-se del jo i a dominar-lo; haver aconseguit el coneixement de sí mateix, és 
haver-se retirat a l’interior de la fortalesa, des de hon l’home personal pot ser 
contemplat amb imparcialitat; haver vist la teva ànima en la seva flor, es haver obtingut 
una visió momentània en tu mateix de la transfiguració que et convertirà eventualment 
en més que un home; reconèixer, és portar a terme la gran empresa de contemplar la 
llum resplendent sense abaixar la vista i sense retrocedir, espantat, com davant d’un 
fantasma horrible. Aixo succeeix a alguns, i així perden la victòria en el precís instant 
d’aconseguir-la; sentir la veu del silenci, és comprendre que la única direcció veritable 
ve de l’interior; dirigir-se al Temple de la Saviesa, és entrar en l’estat en que és possible 
aprendre. Llavors s’escriuran per tu moltes paraules en signes de foc que et serà fàcil 
llegir; doncs quan el deixeble està a punt, ho està en el Mestre també. 
[8] Cerca’l i escolta’l primer en el teu propi cor. Al principi tal vegada diràs que no hi és 
allí, que quan el cercaves només trobes discordança. Cerca’l més a fons. Si encara 
fracasses, atura’t un instant i mira més a fons encara. En tot cor humà existeix una 
melodia natural, una font obscura. Pot estar coberta i completament tapada i misteriosa; 
però està allí. En la base mateixa de la teva naturalesa trobaràs la fe, l’esperança i 
l’amor. Aquell que escull el mal, refusa mirar dintre de sí mateix, tanca les seves oïdes a 
la melodia del seu cor, així com tanca els ulls a la llum de la seva ànima. Obra així 
perquè troba més fàcil viure ofegat en els seus desitjos. Però en el fons de tota vida 
existeix una corrent impetuosa que no reconeix obstacles; les grans aigües estan allí 
realment. Troba-les i percebràs que ningú, ni criatura més miserable, deixa de ser part 
d’elles, per més que procuri no veure i construir-se una fantàstica forma externa 
d’horror. Tots els éssers, entre els que avançant penosament, son fragments de lo diví. I 
tant enganyosa és la il·lusió en que vius, que és difícil endevinar si percebràs primer la 
dolça veu en el cor dels demés. Però sàpigues que segurament es troba dins teu. Cerca-
la allí, i una vegada ja l’hagis sentit, la distingiràs més promptament en el teu entorn. 
[9] Des de un punt de vista absolutament impersonal, doncs d’altre manera veuries a 
través d’un prisma fals. Per tant, la impersonalitat ha de se primerament atesa. La 
intel·ligència és imparcial; cap home és el teu enemic; cap home és el teu amic. Tots 
son igualment els teus instructors. El teu enemic es converteix en un misteri que cal 
resoldre, encara que es necessitin segles per aixo; doncs l’home ha de ser comprés. El 
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teu amic es converteix en una part de tu mateix, una extensió de tu mateix, un enigma 
difícil de desxifrar. Només hi ha una cosa que sigui més difícil de conèixer: el teu propi 
cor. Abans que s’hagin afluixat els llaços de la personalitat, no pot començar a veure 
aquest misteri profund del jo. Fins que no estiguis apartat d’ella, no serà de cap manera 
revelada al teu enteniment. 
Llavors i només llavors podràs usar els teus poders i consagrar-los a un servei digne. 
[10] És impossible que ajudis als demés, fins que no hagis adquirit alguna certesa de tu 
mateix. Quan hagis aprés les primeres 21 regles i hagis entrat al Temple de la Saviesa 
amb els teus poders desenvolupats i el sentit lliure, llavors descobriràs que dintre teu 
existeix una deu de hon brollarà la paraula.  
Després de la regla 13 no puc afegir cap paraula a lo que ja està escrit. 
Jo et dono la meva pau. 
Aquestes notes han estat escrites únicament devers a qui els dono la meva pau; per 
aquells que poden llegir el que he escrit amb el seu sentit intern lo mateix que amb el 
sentit extern.  
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIS A LES REGLES DE “LLUM SOBRE EL CAMÍ” 
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I 
 
“ABANS QUE ELS ULLS PUGUIN VEURE HAN DE SER INCAPAÇOS DE PLORAR” 
 
Han de tenir ben present tots els lectors de “Llum sobre el Camí” que aquest llibre que 
aparenta contenir quelcom de filosofia, pero molt poc sentit per aquells que creuen que 
ha estat escrit en llenguatge ordinari. Per a molts que llegeixen d’aquesta manera, serà, 
no tant caviar, com olives molt fortes de sal. Esteu sobre avisats i llegiu poc d’aquesta 
manera. Hi ha una altra manera de llegir, que es, veritablement, la única útil respecte a 
altres autors. És llegir, no entre línies, sinó entre paraules. En resum: és com desxifrar 
una xifra profunda. Totes les obres de alquímia estan escrites en la xifra que parlo, ha 
estat usada per els grans filòsofs i poetes de tots els temps. Els Adeptes la fan servir 
sistemàticament en lo que es refereix a la vida i als esdeveniments, donant aparentment 
la seva més profunda saviesa, amagada en les paraules mateixes que la constitueixen, el 
veritable misteri. No poden fer més. Hi ha una llei en la Naturalesa que exigeix que 
l’home llegeixi per sí mateix aquests misteris. No els pot aconseguir per altre mètode. 
Un home que desitja viure ha de menjar ell mateix els seus aliments; aixo és una llei 
molt simple de la naturalesa que s’aplica igualment a la vida superior. L’home que vol 
viure i obrar en ella, pot ser alimentat amb cullera com un nen; ha de menjar per sí 
mateix. Hem proposo exposar en un llenguatge nou i més clar part de “Llum sobre el 
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Camí”; pero si aquest esforç meu ha de ser d’alguna utilitat, aixo si que no ho puc dir. 
Per l’home sord i mut no serà mai una veritat intel·ligible, si amb l’objectiu de fer-la 
més clara hi hagués un lingüista mal aconsellat tradueix les paraules en què està 
expressada en totes les llengües vives i mortes, i crida en la seva oïda aquestes frases. 
Però per aquells que no son sords ni muts, una sola llengua és generalment més fàcil 
que les altres; i és a ells que hem dirigeixo. El primer aforisme de “Llum sobre el 
Camí”, contingut a la primera part I, sé molt bé que va romandre com un full segellat en 
lo que respecte al seu sentit intern, per a molts que, per altra banda, han aconseguit el 
propòsit del llibre. 
Hi ha quatre veritats provades i certes, respecte a l’entrada en l’Ocultisme. Les Portes 
d’Or tanquen el vestíbul; malgrat aixo, hi ha qui travessa els seus llindars i descobreixen 
lo sublim i sense límits del més enllà. En el transcurs de llargs períodes de temps, tots 
passaran aquestes  portes; però jo desitjaria que el temps, el gran enganyívol, no fora per 
complert l’amo de la situació. Aquells que el coneixen i l’estimen, no he de dir res; però 
als demés –que no son tan pocs com molts s’imaginen- que el pas del Temps és com 
donar cops del gran martell de forja, i que consideren l’espai com les barres d’una 
gàbia, els traduiré i tornaré a traduir, fins que arriben a comprendre-ho per complert. 
Les quatre veritats escrites en la primera pàgina de “Llum sobre el Camí”, es refereix a 
la prova d’iniciació de l’aspirant a ocultista. Fins que no l’hagi passat, no podrà ni tant 
sols arribar al picador de la Porta que dona entrada al coneixement. 
El coneixement és l’herència més gran de l’home; doncs, per què, no s’ha de intentar 
atrapar-lo per tots els camins possibles? El laboratori no és pas l’únic terreny 
d’experimentació; hem de tenir present que sciencia (ciència) deriva de sciens, partícip 
present de scire, “conèixer”; el seu origen és similar al de la paraula, “discernir”, 
“saber”. Per tant, la ciència no tracta tant sols la matèria tot i les seves formes més 
subtils i obscures. Semblant idea és només filla de l’esperit frívol de l’època. Ciència és 
una paraula que abraça totes les formes del coneixement. És summament interessant 
escoltar el que descobreixen els químics, y veure’ls anar trobant el seu camí a través de 
les densitats de la matèria cap a les seves formes més fines; però hi ha altres classes de 
coneixements, i no tots limiten els seus desitjos (estrictament científic) de saber, només 
als experiments capaços de ser comprovats per els sentits físics.. tot aquell que no sigui 
poca-traça o no hagi sigut reduït a la estupidesa per algun vici predominant, ha 
endevinat i fins i tot ha descobert amb certesa, que dintre dels sentits físics existeixen 
uns sentits subtils; en aixo no hi res d’extraordinari; si ens prenguéssim el treball de 
interrogar amb deteniment a la Naturalesa, veuríem que tot el que és perceptible a la 
vista ordinària té quelcom, encara més important, ocult dintre; el microscopi ens ha 
obert un món; però dintre d’aquestes formes que el microscopi ens revela, existeix un 
misteri que cap instrument pot abastar. En el món tot està animat i il·luminat fins i tot 
en les formes més materials per un món intern. Aquest món intern és anomenat Astral 
per alguna gent, i és un terme tant bo com qualsevol altre, encara que significa 
merament estelat; però els estels, com indicà Locke son cossos lluminosos que 
il·luminen per sí mateixos. 
Aquesta qualitat és característica de la vida que està en la matèria; doncs els que la 
veuen no necessiten pas cap mena de llàntia. La paraula star (estel) es deriva de stir-an, 
to ster, to stir, anglo-saxó, moure’s, i és indubtable que la vida interna és mestressa de 
l’externa, de la mateixa manera que el cervell de l’home guia el moviment dels seus 
llavis. Així doncs, encara que la paraula astral no és en sí mateixa un terme molt 
excel·lent, m’acontento amb ella per l’objecte que ara hem proposo. 
Tot el “Llum sobre el Camí” està escrit en clau astral, i per tant, només pot ser 
desxifrada per qui el llegeixi astralment. El seu ensenyament es dirigeix a l’educació i 
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desenvolupament de la vida astral. Fins que no s’hagi donat el primer pas en aquest 
desenvolupament que s’anomena intuïció amb la certesa, és impossible per l’home i 
aquesta intuïció positiva i certa, és l’única forma de coneixement que permet a un home 
treballar amb prestesa, o assolir el veritable estat elevat dintre dels límits del seu esforç 
conscient. Aconseguir coneixements per mitjà dels experiments, és un mètode massa 
enutjós per els que desitgen realitzar el treball veritable; el que l’aconsegueix per la 
intuïció segura, posa mans en les diverses formes amb llestesa suprema, per un esforç 
ferotge de la voluntat, igual que l’obrer amb determinació empunya les seves eines 
indiferent al pes o qualsevol altre dificultat que se li pugui presentar. No s’entreté en 
provar-les una a una, sinó que farà ús d’aquelles que li semblin més adients. 
Totes les regles que conté “Llum sobre el Camí” han sigut escrites per a tots els 
deixebles, però només per els deixebles, aixo és, per aquells que aconsegueixen el 
coneixement. Per ningú que no sigui d’aquesta escola, tenen interès les seves lleis, ni 
tampoc li son de cap utilitat. A tots els interessats seriosament en l’Ocultisme, us dic en 
primer lloc: aconseguiu el coneixement. El que el posseeixi, li serà donat. És inútil 
esperar obtenir-lo. La matriu del temps es tancarà per vosaltres, i en edats molt 
llunyanes romandreu sense néixer, desproveït de poders. Per tant, dic a aquells que 
tenen fam i set de coneixement: estigueu atents a aquestes regles. No son obra ni invent 
meus. Son merament l’expressió verbal de les lleis de la Naturalesa superior, la 
manifestació per mitjà de paraules, de veritats tan absolutes en sa pròpia esfera, com les 
lleis que regeixen les funcions de la terra i de llur atmosfera. 
Els sentits que se’n parla en aquestes quatre declaracions, son els sentits astrals o 
interns. Cap home desitja veure aquesta llum que il·lumina l’Ànima, fins que el dolor, la 
recança i la desesperació l’han apartat de la vida de la humanitat ordinària. En primer 
lloc esgota el plaer, després esgota el dolor, fins que a la fi els seus ulls son incapaços 
de vessar llàgrimes. 
Aquesta és una veritat indubtable, tot i que sé molt be que serà rebuda com una negativa 
vehement per a molts que simpatitzen amb els pensaments nascuts de la vida interna. 
Veure amb el sentit astral de la vista, és una forma d’activitat que és difícil de 
comprendre de cop. L’home científic sap molt bé quin miracle executa cada nen quan 
neix al món, quan per primera vegada conquereix la visió i l’obliga a obeir al seu 
cervell. Un miracle semblant es realitza certament per cada sentit; però aquest 
ordenament de la vista és potser l’esforç més estupend. Malgrat aixo, el nen ho fa casi 
inconscientment, per la poderosa força de la costum heretada. Ningú s’adona ara 
d’haver-ho fet mai, de igual manera no podem recordar els moviments individuals que 
ens permeteren pujar una muntanya ara fa un any. Aixo prové del fet de que ens movem 
i vivim i tenim el nostre ésser en la matèria. El nostre coneixement d’ella s’ha fet 
instintiu. Amb la nostra vista astral succeeix una cosa molt diferent. Durant llargues 
edats del passat, l’home ha posat poca atenció, tant poca, que ha perdut pràcticament 
l’ús dels seus sentits. És veritat que en totes les civilitzacions s’aixeca un estel, i l’home 
confessa major o menor niciesa i confusió que reconeix la seva pròpia existència. Però 
molt sovint ho nega, i sent un materialista, és converteix en aquest ésser estrany que no 
pot veure la seva pròpia llum; un ésser vivent que no vol viure, un animal astral que té 
ulls i orelles, llenguatge i poder, i que, tant mateix no vol usar cap d’aquest dons. Tal és 
el cas; i l’hàbit de la ignorància s’ha confirmat del tal manera, que ja ningú vol veure 
amb la visió interna, fins que l’agonia del sofriment hagi tret als ulls físics, no només la 
vista, sinó les llàgrimes, la rosada de la vida. Ser incapaç de plorar és haver fet front i 
vençut a la simple naturalesa humana, i haver assolit l’equilibri que no poden fer perdre 
les emocions personals. No implica cap duresa de cor ni indiferència. No implica 
l’esgotament del pesar, quan l’ànima que sofreix sembla impotent per seguir sofrent 
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d’una manera aguda: no significa el fred de la vellesa, quan l’emoció s’entorpeix perquè 
les cordes que la feien vibrar s’estan gastant. Cap d’aquestes condicions son pròpies de 
un deixeble, i si alguna d’elles existeix en ell,  te que ser dominada abans de poder 
entrar en el Camí. La duresa de cor és pròpia de l’home egoista, que per ell la Porta 
roman sempre tancada. La indiferència pertany al neci i al fals filòsof; aquells que la 
tebiesa els converteix en ninots que pateixen de força per afrontar les realitats de 
l’existència. Quan  el dolor o el pesar ha gastat l’agut del sofriment, el resultat és 
ensopiment semblant al que acompanya a la vellesa, el cual és experimentat 
comunament per els homes. Un estat semblant fa impossible l’entrada al Camí perquè el 
primer pas és molt difícil i requereix un home fort, ple de vigor psíquic i físic per fer 
l’intent. És una veritat, segons Edgar Allan Poe que digué, que els ulls son les finestres 
de l’ànima, les finestres del palau encantat que allí móra. Aquesta és la interpretació 
més encertada del significat del text. Si la recança, la decepció, l’abatiment o el plaer 
poden esgarrifar l’ànima de manera que li fan perdre el seu agafador o la calma de 
l’Esperit que l’inspira, i la rosada de la vida brull, ofegant el coneixement en la 
sensació, aleshores tot s’esborra, les finestres s’enfosqueixen, la llum és inútil. Aquest 
és un fet tant literal com el de que un home a la vora d’un barranc perd els seus nervis 
per alguna emoció re pentina, certament caurà. La postura del cos i l’equilibri tenen que 
se conservats, no només en els llocs de perill, sinó fins i tot en terrenys plans, i amb tot 
l’ajut de la Naturalesa que ens concedeix per la llei de la gravitació. Així doncs succeeix 
amb l’ànima; és l’anella entre el cos extern i l’Esperit sideral de l’altre costat; la Guspira 
divina mora en el lloc silenciós hon cap compulsió de la Naturalesa pot escruixir l’aire; 
així succeeix sempre. Però l’ànima pot perdre el seu agafador i el seu coneixement 
d’aquella, tot i que les dues parts son parts de un tot; només per l’emoció i per la 
sensació es perd el lligam. El sofrir, el plaer o el dolor causant una vibració vívida, que, 
per la consciencia de l’home, és vida. Ara bé; aquesta sensibilitat, lluny de disminuir 
quan el deixeble principia la seva educació, augmenta; ha de sofrir, que gaudir o 
suportar més subtilment que altres homes, en la mateix proporció que s’ha imposat un 
deure que no existeix per els demés: el de no  permetre que els seu sofriment l’aparti de 
un determinat propòsit. En resum: des de el primer pas ha de cuidar amb fermesa de sí 
mateix, i portar l’àpat a la seva pròpia boca; ningú pot fer-ho per ell. Els quatre primers 
aforismes de “Llum sobre el Camí”, es refereixen en exclusiu al desenvolupament 
astral. Aquest desenvolupament ha de portar-se a efecte, fins a cert punt –aixo es, ha 
d’aprendre resoltament abans que la resta del llibre arribi a ser realment intel·ligible 
més que per l’intel·lecte; en una paraula, abans que pugui llegir-se com un tractat 
pràctic, no pas com un tractat metafísic.  Una de les grans Fraternitats místiques hi ha 
quatre cerimònies que es fan a principis d’any, les quals il·lustren i dilucidarien 
pràcticament aquests aforismes. Hi ha cerimònies que només en prenen part els novicis, 
perquè son senzillament oficis del vestíbul. Però es pot veure clar quan greu és fer-se 
deixeble quan es conegui que totes son cerimònies de sacrifici. La primera és la que he 
estat tractant. El goig més subtil, el dolor més amarg, l’angoixa de la pèrdua i la 
desesperació, s’acumulen damunt de l’ànima tremolosa que encara no ha trobat la llum 
en la foscor, que està desemparada com un sec; i fins que aquests xocs e puguin sofrir 
sense perdre l’equilibri, els sentits astrals han de romandre tancats. El “mèdium” o 
“l’espiritista” que es precipita en el món psíquic sense la deguda preparació, és un 
violador de la llei, un transgressor de les lleis de la naturalesa superior. Els que violen 
les lleis de la Naturalesa perden la seva salut física; els que violen les lleus de la vida 
íntima, perden la seva salut psíquica. 
Els “mèdiums” solen tornar-se boigs, suïcides, éssers miserables, desproveïts de sentit 
moral, i sovint conclouen sent incrèduls, per dubtar d’allò que abans els seus propis ulls 
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han vist. Al deixeble se l’obliga a ser el seu propi mestre abans de que s’aventuri en 
aquest camí perillós i intenti col·locar-se davant per davant d’aquest éssers que viuen i 
actuen en el món astral, i qui els anomenem Mestres, per raó del seu gran coneixement i 
dels seus poders, no només per dominar-se a ells mateixos, sinó a les forces que els 
envolten. 
L’estat de l’Ànima quan fa la vida de les sensacions, en contraposició de la del 
coneixement, és vibratori o oscil·lant, en oposició al fixe. 
Aquesta és la interpretació literal més aproximada del fet; però és només literal per a la 
intel·ligència, no pas per a la intuïció. Per aquesta part de la consciencia de l’home, cal 
un vocabulari diferent. L’idea del “fixe” potser es podria expressar amb la de “a casa”. 
En la sensació no es pot tenir una casa permanent, perquè el canvi és la llei d’aquesta 
existència vibratòria. Aquest és el fet primer que cal aprendre el deixeble. És inútil 
aturar-se i plorar per una escena de un calidoscopi que ha passat. És un fet conegut, i 
que en Bulw er Lytton va tractar amb gran precisió, que la primera de totes les 
experiències del novell en Ocultisme, és una tristesa intolerable. S’embolcalla en ell un 
sentiment de buit que converteix al món en un desert i a la vida en una lluita vana. 
Només que es proposi contemplar el misteri inefable de la seva pròpia naturalesa 
superior, suscita la presentació de la prova inicial. La oscil·lació entre el plaer i el dolor 
cessa potser per un moment; però aixo és bastant per fer-li despendre’s dels llaços forts 
que el lligaven al món de la sensació. Ha experimentat encara brevíssimament la vida 
més gran; i continua en l’existència ordinària aclaparat per un sentiment de no realitat, 
de negació buida i horrible. Aquesta fou el malson del neòfit de Bulwer Lytton en 
“Zanoni”; i fins i tot el mateix Zanoni, que havia aprés grans veritats i que estava dotat 
de grans poders, no havia passat realment el portal hon el temor i l’esperança, la 
desesperació i l’alegria, semblen en un moment donat realitats absolutes i al següent 
instant meres formes de fantasia. 
Aquesta prova inicial ens tragina sovint la mateixa vida; perquè, després de tot, la vida 
és el gran mestre. Tornem a estudiar-la quan hem adquirit poder sobre ella, de la 
mateixa manera que el mestre de química aprèn en el laboratori més que els seus 
deixebles. Hi ha persones que es troben tant a prop de la porta del coneixement, que la 
mateixa vida les prepara per a ell, i cap mà individual ha d’invocar al horrorós guardià 
de l’entrada. Aquestes tenen, naturalment, que ser organitzacions subtils i vigoroses, 
capaces del plaer més viu; després ve el dolor i omple el seu gran saber. Les formes més 
intenses del sofriment cauen damunt de semblant naturalesa, fins que a al fi es desvetlla 
de l’estupor de la seva consciència, i per la força de la seva vitalitat interna passa per el 
portal a un lloc de pau. Aleshores, la vibració de la vida perd el seu poder titànic. La 
naturalesa sensible té encara que sofrir; però l’ànima s’ha alliberat i és manté allunyada, 
guiant a la vida cap a la seva grandesa. Els que son vassalls del Temps i passant 
lentament per a tots els espais, viuen una llarguíssima sèrie de sensacions, i sofreixen la 
barreja constant de plaer i de dolor. No s’atreveixen agafar amb vigor la serp del jo i 
vèncer-la, fent-se així divins; sinó que s’estimen més continuar sofrint les diverses 
experiències, rebent cops de les oposades forces. 
Quan un d’aquest vassalls del Temps es decideix a entrar al camí de l’Ocultisme, és 
aquesta la primera tasca. Si la vida no li ha ensenyat, si no es bastant fort per ensenyar-
se a sí mateix, i si té el poder suficient per demanar ajut de un Mestre, aleshores se 
l’imposa aquesta terrible prova descrita en “Zanoni”. L’oscil·lació en que viu s’atura 
per un moment, i té que sobreviure al xoc d’afrontar el que li sembla un abisme del no 
res. 
Fins que no hagi aprés a mirar aquest abisme i hagí trobat la pau que allà existeix, és 
impossible que els seus ulls arribin a ser capaços de vessar llàgrimes. 
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“ABANS QUE L’OÏDA PUGUI SENTIR, HA D’HAVER PERDUT LA SEVA SENSIBILITAT” 
 
Les primeres quatre regles de “Llum sobre el Camí” son indubtablement, per estrany 
que sembli l’afirmació, les més importants de tota la obra, excepte una sola. La raó de la 
seva gran importància és per el contingut de la llei vital, l’essència mateixa creadora de 
l’home astral. I només en la consciència astral (o il·luminada per sí) és hon tenen 
quelcom significat viu les regles que aquelles segueixen. Un cop assolit l’ús dels sentits 
astrals i començat a ocupar-los, serveixen de guia les darreres regles. Al parlar així, vull 
dir, per descomptat, que les primeres quatre regles són les que tenen importància i 
interès per els que les llegeixin impreses en lletres de motlle. Quan s’hagi gravat en el 
cor de l’home i en la seva vida de una manera indubtable, aleshores les altres regles es 
fan, no tan sols interessants, o declaracions extraordinàries metafísiques, sinó en fets 
reals den la vida, que cal penetrar i experimentar. 
Les quatre regles es troben escrites en la gran cambra de tota Lògia veritable de una 
Fraternitat viva. Ja sigui que l’home vagi a vendre la seva ànima al diable, com Faust; ja 
tingui que ser vençut en la batalla, com Hamlet, o be que estigui destinat a passar dintre 
del recinte, en tot cas aquestes paraules son per a ell. L’home pot escollir entre la virtut  
i el vici, però no abans de que arribi a ser home; un nen o un animal salvatge no poden 
fer semblant elecció. Així succeeix amb el deixeble; primerament ha de ser deixeble, 
abans de que ell pugui veure els camins per escollir-ne. L’esforç de convertir-se en 
deixeble, el néixer de nou, ha de fer-ho per ell mateix sense cap Mestre. Fins que no 
s’aprenen les quatre regles, cap Mestre pot ser-li d’utilitat, i per aquesta raó no se’n fa 
esment dels “Mestres” en la forma que es fa. Cap veritable Mestre adepte amb poder, ja 
sigui a la dreta, ja sigui a l’esquerra, podrà influir en cap home mentre no s’hagin passat 
aquestes quatre regles. 
Les llàgrimes, com he dit, poden ser anomenades la rosada de la vida. L’Ànima ha de 
haver deixat a un costat les emocions de la humanitat, ha de tenir que haver assolit un 
equilibri  que la desgràcia no pot haver fet perdre abans que els seus ulls puguin obrir-se 
al món sobrehumà. La veu dels Mestres recorre sempre el món; però només la senten 
aquelles oïdes que ja no perceben els sons que afecten la vida personal. La rialla no 
alleugera ja al cor, el còlera ja no l’encén, les paraules dolces no produeixen el seu 
balsàmic efecte. Perquè allò intern per lo cual son les oïdes com una porta externa, és en 
sí mateix un lloc de pau impassible que res pot pertorbar. Per el seu medi ve el 
coneixement de la confusió del món. Els Grans Èssers que han conquerit la vida, que 
han arribat a ser més que deixebles, romanen en pau, impertorbables en mig de la 
vibració i moviment calidoscòpic de la humanitat. Posseeixen dintre de sí coneixements 
certs, així com una pau perfecta; i per aixo no poden excitar-se ni emocionar-se per els 
erronis i parcials fragments d’informació que aporten a les seves oïdes les veus dels qui 
els envolten. Quan parlo del coneixement, em refereixo al coneixement intuïtiu. Aquesta 
informació certa no es pot mai obtindré per molt de treball ni per l’experiment; doncs 
aquests mètodes només son aplicables a la matèria, i la matèria és en sí uns substancia 
perfectament incerta, constantment afectada per el canvi. Les lleis més absolutes i 
universals de la vida natural i física, com la entenen els homes de ciència, 



16 

 

desapareixeran quan desaparegui la vida d’aquest univers i quedi només la seva Ànima 
en l silenci. ¿Quin valor tenen aleshores el coneixement de les seves lleis adquirides per 
el treball i la observació? 
Prego als lectors i crítics que no creguin que amb lo que acabo de dir tracto de rebaixar 
la importància del coneixement adquirit, o la obra dels homes científics. Al contrari, 
entenc que els homes de ciència son els precursors del pensament modern. Els dies de la 
Literatura i de l’Art que el poetes i escultors van veure la llum divina i la interpretaren 
amb el seu gran llenguatge, jeuen sepultats en el llunyà passat amb els escultors 
anteriors a Fidias i amb els poetes anteriors a Homer. Els Misteris no governen ja el 
món del pensament i de la bellesa; la vida humana és el poder que dirigeix i no allò que 
existeix més enllà d’ella. 
Però els treballs científics estan progressant, per tant per la seva pròpia voluntat, com 
per la sola força de les circumstàncies, cap a la línia llunyana que divideix les coses 
interpretables de les no interpretables. Cada nou descobriment els fa donar un pas 
endavant; per tant, estimo molt altament el coneixement que s’adquireix per el treball i 
la experiència. 
Però el coneixement intuïtiu és una altra cosa molt diferent. No s’adquireix de cap 
manera, sinó que és, per dir-ho de una manera, un facultat de l’Ànima; no de l’ànima 
animal, d’aquesta que es converteix en un fantasma després de la mort, quan la passió, 
l’atracció o la memòria dels fets dolents la retenen en el veïnat dels éssers humans, sinó 
el de l’Ànima divina que anima totes les formes externa de l’ésser individualitzat. 
Aquesta és una facultat que resideix en aquesta Ànima, de la cual és inherent. L’aspirant 
o deixeble té que elevar-se a la consciencia d’ella per un esforç ferotge, resolt i 
indomable de la voluntat. Faig servir la paraula indomable per una raó especial. Només 
aquell  que és indomable, no pot ser dominat, doncs sap que té que executar el paper de 
Senyor sobre els homes, sobre els fets, sobre les coses, excepte la seva pròpia divinitat, 
pot desvetllar aquesta facultat. “Amb aquesta fe, totes les coses son possibles”. Els 
escèptics s’enriuen de la fe i es vanaglorien per haver-la espantat de les seves pròpies 
ments.  El cert és que la fe és una gran màquina, un poder enorme, que veritablement 
pot realitzar totes les coses; doncs es el contracte o compromís entre la part divina de 
l’home i el seu jo inferior. L’ús d’aquesta màquina, és del tot necessari per obtindré el 
coneixement intuïtiu; si l’home no creu que porta en sí mateix aquest coneixement, 
¿com l’ha de pretendre i fer-lo servir? Sense ell es trobarà més desemparat que 
qualsevol fusta o resta de un naufragi entre les grans ones de l’Oceà. És portat d’aquí 
cap enllà; així li pot succeir a l’home per els canvis de fortuna. Però tals aventures son 
purament externes i de poca importància. Un esclau pot ser arrossegat per els carres 
carregat de cadenes, i malgrat, pot retenir l’ànima tranquil·la del filòsof, com es veié en 
la persona de Epícteto. Un home pot posseir gran riqueses i poders  mundanals, i segons 
tota aparença, ser senyor absolut del seu destí, i, en canvi, no saber que és la pau ni la 
certesa, perquè dintre sí es troba a mercè de totes les corrents de pensament que topen 
en ell. I aquestes corrents diferents no arrosseguen només a l’home corporalment d’aquí 
cap enllà`, com una llenya flotant en les aigües; aixo res no seria, sinó que penetren per 
les portes de l’Ànima, la ofeguen i la tornen cega i buida de tota intel·ligència 
permanent, de manera que li afecten les impressions transitòries. Per aclarir més el 
sentit de lo que he dit, posaré un exemple. Considereu-vos un autor disposat a escriure, 
un pintor concebent un quadre, un compositor escoltant les melodies que traspunten en 
la seva alegre imaginació; feu que qualsevol d’aquests treballadors passi les hores del 
dia en una finestra mirant al carrer de molt de trànsit. El poder de la vida animada 
encega igualment a la vista i a l’oïda, i el gran tràfec de la ciutat per ell no és més que 
una escena passatgera. Però si l’home la seva ment és buida, llurs dies no tenen objecte, 
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i es trobés en aquesta mateixa finestra, observarà als vianants i recordarà les cares que 
per alguna raó li van interessar. Així succeeix a les ments en la seva relació amb la 
veritat eterna. Si no trameten ja les seves fluctuacions, els seus coneixements parcials, 
les seves insegures informacions a l’Ànima, llavors, en el lloc intern de pau, es 
converteix en flama la llum del veritable coneixement; aleshores la seva oïda començarà 
a sentir-hi. Al principi, molt dèbil, molt vagament. I en veritat, son tant dèbils i tendres 
aquestes primeres indicacions del principi de la vida real, que a vegades son rebutjades 
com fantasies,  com burdes imaginacions. Però abans de que aquestes puguin convertir-
se en quelcom més que fantasies, te que afrontar-se l’abisme del res en una altra forma. 
El silenci complert, que només pot venir tancant les oïdes a tot soroll transitori, ve 
esmussat un horror més espantós que el mateix informe buit de l’espai. El nostre 
concepte mental únic de l’espai buit, és, el que crec, quan es redueix a l’expressió més 
senzilla del pensament, negra foscor. Aixo constitueix un gran terror físic per a la 
majoria de les persones, i quan se’l considera com un fet etern i immutable, ha de dur a 
la ment l’idea de la aniquilació més que altre cosa. Però només és l’extinció de un 
sentit; i el so de una veu pot venir i aportar consol fins en les més profundes tenebres. 
Un cop que el deixeble ha trobat el seu camí en aquesta foscor, la cual és l’esgarrifós 
abisme, ha de tancar de tal manera les portes de la seva Ànima, que cap consolador pot 
penetrar-hi, aixo com tampoc cap enemic. 
Al fer aquest segon esforç, és quan el fet de que el dolor i el plaer no són més que una 
sensació, es fa notori per aquells que fins aleshores no se’n havien percebut. Perquè 
quan s’assoleix la soledat del silenci, l’Ànima sent tant ferotge i apassionada ganes de 
sensació en hon reposar, que una sensació dolorosa seria rebuda amb tanta ànsia com 
una de plaer. Quan s’arriba a aquest estat de consciencia l’home animós, agafant-lo i 
retenint-lo, pot destruir de cop la “sensibilitat”. Quan l’oïda deixa de distingir entre lo 
agradable i lo dolorós, ja no tornarà  ser afectat per la veu dels demés, i llavors està fora 
de perill i pot obrir les portes de l’Ànima. 
La “vista” és el primer esforç i és el més fàcil, perquè s’atrapa en part per un impuls. La 
intel·ligència pot conquerir el cor, com és ben sabut en la vida ordinària. Per tant, aquest 
pas preliminar es troba encara dintre dels límits de la Matèria. Però el segon pas no 
permet semblant ajut ni cap mena d’auxili. Per descomptat, per ajut material vull 
significar l’acció del cervell o les emocions de l’Ànima Humana. A l’obligar a les oïdes 
escoltar només el silenci etern, l’ésser que anomenem home és converteix en quelcom 
que ja no es home. Un examen molt superficial de les mil i una influencies amb que els 
demés ens afecten, demostrarà que aixo deu ser així. Un deixeble ha d’omplir tots els 
deures de la seva virilitat; però els omplirà d’acord al seu propi sentiment de rectitud, i 
no pas d’acord al de una altre persona o corporació. Aquest és un resultat molt evident 
de seguir la doctrina del coneixement, en lloc de qualsevol de les creences cegues. 
Per obtenir el silenci pur necessari al deixeble, s’ha de posar a un costat el cor i les 
emocions, el cervell i les seves intel·lectualitats. Uns i altres son mecanismes que 
sucumbeixen juntament amb la breu vida de l’home. L’essència en el més enllà, aquell 
que és causa motora i que fa viure a l’home, és el que ara li obliga a animar-se i a obrar. 
Aquesta és la hora de més gran perill. En la primera prova, els homes es tornen boixos 
de temor; sobre aquesta primera prova és sobre el que va escriure en Bulwer Lytton. 
Cap novel·lista ha parlat de la segona prova, aixo si que ho han fet alguns poetes. El 
perill subtil i gran consisteix en el fet de que a mesura de la força de un home, està la 
mesura de les seves probabilitats de passar endavant o de poder tant sols lluitar. Si té 
poder suficient per despertar aquesta part no acostumada de sí mateix, la Essència 
Suprema, llavors, tindrà forces per obrir les Portes d’Or; llavors està el veritable 
alquimista en possessió de l’elixir de vida. En aquest punt de l’experiència és hon 
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l’ocultisme es separa de tots els demés homes i entra en una vida peculiar seva en el 
camí dels fets individuals, en lloc de la normal obediència als genis que governen la 
nostra terra. Aquesta elevació pròpia a un poder individual l’identifica realment amb les 
forces més nobles de la vida i el converteix en un amb elles. Perquè elles estan més 
enllà dels poders de la terra i de les lleis d’aquest univers. En aquest punt es troba la 
única esperança d’èxit de l’home en el gran esforç; salvar d’un salt la distància des de la 
seva present situació a la propera i convertir-se per descomptat en part intrínseca del 
poder diví, així com ha estat part intrínseca del poder intel·lectual de la gran Naturalesa 
a la cual pertany. Ell es troba sempre més avançat que sí mateix, si es que semblant 
contradicció pot comprendre’s. Els homes que s’adhereixen a aquesta posició, que 
creuen en el seu poder innat de progres i en el de la raça sencera, son els  Germans 
Grans, els precursors. Tot home ha de donar el gran salt per sí mateix i sense cap ajut; 
de fet, es quelcom de recolzar-se el saber que altres han passat per aquest camí. Es 
possible que s’hagin perdut en l’abisme; no importa, han tingut el valor d’entrar. La raó 
perquè dic que és possible que s’hagin perdut en el abisme, és per el fet següent: que el 
que hagi passat no es pot reconèixer fins que a l’altre estat, completament nou, s’hagi 
assolit per ambdós. No hi ha necessitat d’ocupant-se ara de lo que és aquest estat. 
Només diré que quan l’home comenci a entrar en l’estat del silenci, perd el coneixement 
dels seus amics, dels éssers estimats, de tots els que ha estimat; i també perd de vista als 
seus Instructors i a aquells que l’han precedit en el seu camí. Explico aixo perquè 
estrany és que el passar per aquest estat no es queixi amb amargor. Si la ment es fes 
càrrec per endavant que el silenci ha de ser complert, segurament no elevaria aquesta 
queixa com un obstacle en el Camí. El Vostre Mestre o el vostre predecessor pot tenir la 
vostra mà amb les seves i oferir-vos la més gran simpatia de que es capaç el cor humà. 
Però quan el silenci i la foscor venen, perdeu tot coneixement de Ell; esteu sols, i Ell no 
pot auxiliar-vos, no perquè el seu poder hagi desaparegut, sinó perquè vos haveu 
invocat al vostre enemic. 
Per el vostre gran enemic significa vos mateix. 
Si sou capaços d’afrontar la vostra pròpia Ànima en la foscor i en el silenci,  haureu 
conquerit el jo animal o físic, el cual viu només en la sensació. 
Aquesta declaració hem temo que semblarà confosa, però en realitat és molt senzilla. 
Quan l’home ha assolit la maduresa, i la civilització està en el seu màxim apogeu, es 
troba entre dos focs. Si pogués tant sols exigir la seva gran heretat, es desempallegaria 
de la carga de la vida animal sense cap mena de dificultat. Però no ho f, i així les races 
d’homes floreixen, i després cauen i moren i panseixen la faç de la terra, per més 
esplèndid que hagi estat el floriment. I es deixa a l’individu que faci aquest gran esforç; 
refusar ser espantat per la seva naturalesa superior, resistir l’impuls de retrocés que ve 
del seu jo menor o més material. Tot individu que executa això, és un redemptor de la 
raça. Pot no haver fet ostentació dels seus fets, pot romandre en el secret i en el silenci; 
però es un fet que ell constitueix una anella entre l’home i la seva part divina; entre lo 
conegut i el desconegut; entre el bullit del mercat i la calma dels cims nevats dels 
Himalayas. No ha de caminar entre els homes per formar aquesta anella; en el astral ell 
és l’anella, i aquest fet fa de ell un ésser de un altre ordre que la resta de la humanitat. 
Encara en el principi del camí cap al coneixement, quan encara només s’ha donat el 
segón pas troba que la seva planta del peu està més segura i es fa conscient de que ell és 
una part reconeguda del tot. Aquesta és una de les contradiccions de la vida que 
esdevenen molt sovint i que proveeix de matèria a l’escriptor de ficcions. L’ocultista las 
veu molt més marcades quan tracta de viure la vida que ha escollit. A mesura que es 
retira dintre de sí i es fa dependent de sí mateix, es trobar, de una manera més definida, 
que forma part de una gran marinada de determinat pensament i sentiment. Quan a aprés 
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la primera lliçó, quan ha conquerit la fam del cor i ha refusat viure en el amor d’altres, 
se sent més en cor d’inspirar amor. Al fe fora de sí la vida, aquesta ve a ell en una nova 
forma i amb un nou significat. El món ha estat sempre un lloc de moltes contradiccions 
per l’home; quan es converteix en deixeble, veu que la vida es descriu com una sèrie de 
paradoxes. Aquest és un fet en la Naturalesa i la raó d’això és bastant comprensible. 
L’ànima de l’home “viu com un estel apart” encara la més roí de entre nosaltres, mentre 
que la seva consciencia està sota la llei de la vida vibratòria i de les sensacions. Aixo 
sols es bastant per causar aquestes complicacions de caràcter que son el material per el 
novel·lista; cada home és un misteri, tant per els seus amics com per els seus enemics. 
Els seus motius sovint son indesxifrables, i no poden provar ni saber per què fa aixo o 
allò. L’esforç del deixeble és el de despertar la consciencia en aquesta estelada part de sí 
mateix, hon dormen el seu poder i la seva divinitat. Quan aquesta consciencia es 
desperta, la contradicció en l’home mateix es marca més que mai, i així succeeix amb 
les paradoxes que mostra en la seva vida. Perquè, per descomptat, l’home crea la seva 
pròpia vida; i allò de que “les aventures son per els aventurers”, és un dels savis 
proverbis trets dels fets reals que abracen tota l’àrea de la experiència humana. La 
pressió sobre la part divina de l’home reacciona sobre la part animal. Així que l’ànima 
silenciosa es desperta, fa la vida ordinària de l’home més determinada, més viva, més 
real i responsable. Referint-nos als dos exemples esmentats, l’Ocultista que s’ha retirat 
dintre de sa fortalesa, ha trobat la seva força i immediatament reconeix les exigències 
que el deure imposa. Ell no obté la seva força per el seu propi dret, sinó perquè és una 
part del tot; i tant aviat com es troba lliure de la vibració de la vida i pot romandre 
impertorbable, el món extern el crida que vingui i treballi amb ell. El mateix succeeix 
amb el cor. Quan ja no desitja prendre, se li demana que doni amb abundor. “Llum 
sobre el Camí” ha estat esmentat un llibre de paradoxes, i molt justament; ¿per què altre 
cosa podia ser quan tracta de l’experiència personal efectiva del deixeble? L’haver 
adquirit els sentits astrals de la vista i de l’oïda, o en altres paraules, haver assolit la 
percepció i a obert les portes de l’Ànima, son tasques gegantines que poden exigir el 
sacrifici de encarnacions successives. I, així i tot, quan la voluntat a assolit la seva força, 
tot el miracle es pot obrar en un segón de temps. Aleshores el deixeble deixa de ser el 
servidor del Temps. Aquests dos primers passos son negatius, aixo es, impliquen la 
retirada de un present estat de coses més aviat que no un avanç cap un altre. Els dos 
següents son actius i implicant avançar a un altre estat de ser. 
 

 
 
 
 
 
 

III 
 
 

“ABANS QUE LA VEU PUGUI PARLAR EN PRESENCIA DELS MESTRES” 
 

El llenguatge es el poder de comunicació; el moment de l’entrada an la vida activa està 
marcat per la seva adquisició.  
I ara, abans de seguir endavant, permeteu-me fer una curta explicació a ran de la manera 
com estan combinades les regles exposades en “Llum sobre el Camí”. Les set primeres 
enumerades son subdivisions de les dues primeres regles sense numerar, de les que he 
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tractat en les pàgines anteriors. Les regles numerades son simplement un esforç per fer 
més intel·ligibles les no numerades. Aquestes regles numerades, des de la regla “vuit” 
fins a la “quinze”, pertanyen a la no numerada que constitueix el meu text present. 
Com he dit, aquestes regles estan escrites per a tots els deixebles, per a ningú més; ni 
interessa a cap més persona. Per tant, espero que cap altre torni a prendre’s el treball de 
seguir llegint aquests escrits. Les dues primeres  regles comprenen tota aquella part de 
l’esforç que necessita l’ús del bisturí. Però és d’esperar que el deixeble lluiti amb la 
serp, el seu jo intern, sense cap ajut aliè, reprimint les seves passions i emocions 
humanes amb la força de la seva pròpia voluntat. Només pot demanar auxili de un 
Mestre quan ha executat aixo, o al menys, en part. D’altre manera les finestres i portes 
de la seva Ànima estan obstruïdes, encegades i enfosquides, i cap coneixement pot 
arribar a ell. No és el meu propòsit en aquest escrits dir a l’home com ha de manejar-se 
amb la seva pròpia Ànima;  el meu propòsit és simplement donar el coneixement al 
deixeble. si encara ara no escric de manera que tot el que s'interessi pugui llegir, és 
degut a que la Naturalesa Superior ho impedeix amb les seves pròpies immutables lleis. 
Les quatre regles que he escrit per aquells que a Occident desitgin estudiar-les, estan 
escrites, com ja he dit, en la avant-cambra de tota Fraternitat viva; encara dic més: en la 
avant-cambra de tota Fraternitat o Ordre viva o morta, o que està encara per formar. 
Quan parlo de Fraternitat o de una Ordre, no vull dir qualsevol constitució arbitraria 
formada per escolàstics i intel·lectualistes; significo amb aixo un fet efectiu en la 
Naturalesa Superior; un estat de desenvolupament encarrilar cap el Déu o Bé absolut. 
Durant aquest desenvolupament, el deixeble troba harmonia, coneixement pur, veritat 
pura en diferents graus, i, així que hi entra en aquests graus, si veu que s’està convertint 
en part del que grollerament es podria dir una Capa de consciències humanes. Es troba 
amb els seus iguals, homes que tenen el seu propi caràcter impersonal, i amb ells 
s’associa de una manera indissoluble i permanent perquè aquesta associació està 
fonamentada en un semblant vital de la naturalesa. Amb ells s’uneix amb tals vots, que 
no requereixen expressió ni forma en paraules ordinàries. Aixo és un aspecte del que 
indico per Fraternitat. 
Si les primeres regles son dominades, el deixeble es troba en el vestíbul. Aleshores si la 
seva voluntat és suficientment resolta, adquireix el poder de parlar: un poder doble; 
doncs a mesura que avança així, es troba entrant en un estat de floriment, hon cada 
poncella s’obre i llança els diversos raigs o pètals. Si ha d’exercir un nou do, deurà usar-
lo en el seu caràcter doble. Troba en sí mateix el poder de parlar en presencia dels 
Mestres; en altres paraules, te dret de demanar el contacte amb elements més divins 
d’aquest estat de consciencia en que ha entrat. Però es troba obligat, per la naturalesa 
del seu estat, a obrar de dues maneres a la vegada. No pot llençar la seva veu  les altures 
hon es troben els deus fins que hagi penetrat en els llocs profunds hon llurs llums no 
brillen de cap manera. Es troba entre les urpes de una llei de ferro. Si demana ser un 
neòfit, en el mateix moment es converteix en un servidor. Tot i així, el seu servei és 
sublim, encara que no sigui més que per el caràcter dels que el comparteixen. Perquè els 
Mestres son també servidors. Ells serveixen i demanen després la seva recompensa. Part 
del seu servei  es deixar que el seu coneixement el toqui; el se primer acte de servei és 
donar quelcom d’aquest coneixement a aquells que encara no estan en condicions per 
estar hon ell està. Aixo no es cap decisió arbitraria, imposada per cap Mestre o 
Instructor, ni per qualsevol persona semblant per més divina que sigui. És la llei de la 
vida en que el deixeble ha penetrat. Per aixo estava escrit en la porta interior de les 
Lògies de l’antiga Fraternitat egípcia: “El llaurador és digne del seu salari”. 
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“Demana i se’t donarà”, sona com quelcom massa fàcil i senzill per ser creïble. Però el 
deixeble no pot “demanar”, en el sentit místic en que s’usa aquesta paraula en aquesta 
escriptura fins que ha adquirit el poder d’ajudar a altres.   
¿Per què és aixo?  ¿Sona aquesta declaració massa dogmàticament? 
¿És massa dogmàtic dir que un home ha de recolzar el peu en terra ferma abans de 
poder saltar? La posició és la mateixa. Si ajuda, si treballa, aleshores hi ha un dret 
efectiu, no lo que se’n diu un dret personal de pagament, sinó el dret de la co-naturalesa. 
Els divins donen; ells demanen que vosaltres també doneu abans que podeu ser de la 
seva família. 
Aquesta llei es mostra tan aviat com el deixeble tracta de parlar; doncs el llenguatge és 
un do que només va al deixeble de poder i de coneixement. L’espiritista entra en el món 
psíquic astral, però no troba cap llenguatge cert, a menys que ho pretengui de seguida i 
prossegueixi obrant així. Si està interessat en els “fenòmens” o en les només 
circumstancies i accidents de la vida astra, llavors no penetra en cap raig directe de 
pensament i objecte; no passa d’existir allí, i es diverteix en la vida astral, així com ha 
existit i divertit en la vida física. Certament hi ha una o dues lliçons senzilles que lo 
psíquic astral pot ensenyar-li, de la mateixa manera que hi ha lliçons senzilles que 
aprendre de la vida material i intel·lectual. I aquestes lliçons s’han d’aprendre’s; l’home 
que es proposa entrar en la vida del deixeble sense haver aprés les primeres i senzilles 
lliçons, te que sofrir sempre per la seva ignorància. Son vitals i deuen estudiar-se de una 
manera vital; deuen experimentar-se de forma més complerta una i altre vegada de tal 
forma que cada part de la naturalesa hagi sigut penetrada per elles. Tornant a ‘assumpte. 
Al pretendre el poder de parlar, segons se li demana, el neòfit s’encamina al Gran Ésser, 
que està el en el Raig del coneixement en el cual ha entrat, perquè el guiï. Quan fa aixo, 
la seva veu és rebutjada per el poder al cual s’ha aproximat, ressonant el seu eco en els 
més recòndits recers de la ignorància humana. De una forma confosa, borrosa, arriba a 
quants homes volen escoltar-li la notícia de que hi ha coneixement i un poder benèfic 
que ensenya. Cap deixeble pot creuar el vestíbul sense comunicar aquesta notícia i sense 
consignar-la d’alguna forma. S’atura esgarrifat davant la manera imperfecta i manca de 
preparació en que s’ha fet aixo, i aleshores ve el desig de fer-ho bé, i amb el desig 
d’ajudar així als demés, ve el poder. Perquè es un desig pur el que sent: ell no pot 
obtenir cap crèdit ni glòria, ni recompensa personal portant-lo a terme, i per aixo obté el 
poder de complir-lo. 
La història de tot el passat, tant remotament com podem veure-la, demostra molt clara 
que ho hi crèdit, ni glòria, ni recompensa que guanyar en aquesta primera tasca que se li 
dona al neòfit. Els místics sempre han estat menyspreats i els Vidents no creguts; 
aquells que a demés han tingut el poder de la intel·ligència, han deixat aper la posteritat 
els seus escrits, els quals, per la major part dels homes, semblen un sense sentit i 
visionaris, fins quan els autors han tingut la avantatge de parlar en remot passat. El 
deixeble que emprèn la tasca, esperant secretament la fama o l’èxit d’aparèixer com un 
mestre i apòstol davant del món, fracassa encara abans d’haver-la començat, i la seva 
oculta hipocresia enverina la seva pròpia Anima i les ànimes dels que ensenya. Ell 
s’adora a sí mateix, en secret, i aquesta pràctica egòlatra te que reportar la deguda 
retribució.  
El deixeble que te poder per entrar i és bastant fort per salvar totes les barreres, 
s’oblidarà del tot de sí mateix quan el missatge diví arribi al seu Esperit, en la nova 
consciencia que l’envaeix. Si aquest elevat contacte pot realment despertar-lo, es 
convertirà en un dels Divins, en el desig de donar més que de prendre, en el seu desig 
d’ajudar més que ser ajudat, en la seva resolució d’alimentar al famolenc, més que de 
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rebre el manà del cel mateix. La seva naturalesa es transforma, i l’egoisme que empeny 
les accions dels homes en la vida ordinària l’abandona per complet. 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 

Els que només concedeixen una atenció passatgera i superficial a l’assumpte de 
l’Ocultisme –el seu nombre és legió- pregunten constantment per què, si existeixen en 
la vida Adeptes, no sorgeixen en el món i mostren el seu poder. El que la corporació 
d’aquets  Savis es sàpiga que viuen més enllà dels deserts dels Himalayas, sembla una 
prova suficient per demostrar que son només figures de palla. D’altre manera, ¿per què 
situar-los tant lluny? Malauradament, la Naturalesa ha fet aixo, i no cap arrengament ni 
impuls personal. Hi ha certs llocs en la terra hon l’avançada de la “civilització” no es 
nota, i hon la febre del segle XX no hi penetra. En aquests afavorits llocs sempre hi ha 
temps, sempre hi ha oportunitats per a les realitats de la vida; no estan omplertes dels 
fets d’una societat aglomerada, angoixosa de diners i de plaers. Mentre hagi Adeptes en 
la terra, aquesta els ha de reservar llocs retirats. Aixo és un fet en la Naturalesa, la cual 
és només una expressió externa d’un fet profund en la Naturalesa Superior. La 
reclamació del neòfit es queda sense ser oïda fins que la veu en que és pronunciada ha 
perdut el poder de ferir. Aixo és, perquè la vida astral divina és lloc hon regna l’ordre 
com regna en la vida natural. Sempre hi ha, per descomptat, el centre i la circumferència 
com hi ha en la Naturalesa. Molt a prop del cor central de la vida, en qualsevol pla 
existeix el coneixement; allí regna completament l’ordre, i el caos vaga confós en el 
marge exterior del cercle. En resum: la vida en totes les seves formes te una semblança 
més o menys pronunciada a una escola filosòfica. Sempre hi ha els devots del 
coneixement, que s’obliden de la seva pròpia vida empaitant-lo; sempre hi ha la gentada 
loquaç, que va i torna. D’aquests digué en Epícteto, que era tant fàcil ensenyar-los la 
filosofia com menjar natilla amb forquilla. El mateix estat existeix en la vida supra 
astral; i l’Adepte te allí una reclusió més profunda a hon mirar. Aquest retir està tant 
fora de perill, tant abrigat, que cap so discordant pot arribar a les seves oïdes. ¿Per què 
ha de ser aixo, es preguntarà, si Ell és un ésser de tant gran poder com diuen els que 
creuen en la seva existència? La resposta es palesa. Ell servei a la humanitat i 
s’identifica amb el món sencer; Ell està amatent a sacrificar-se per aquest en qualsevol 
moment –vivint, no morint per ell- ¿Per què no ha de morir per ell? Perquè Ell viu sota 
lleis d’ordre que no vol violar. La seva vida no li pertany, sinó a les forces que obren en 
Ell. Ell és la flor de la Humanitat, el floriment que conté la Llavor Divina. Ell és en la 
seva pròpia persona un tresor de la Naturalesa universal, el cual es guarda i defensa a fi 
que la fructificació sigui perfecte. Només en certs períodes definits de la història del 
món se li es premés caminar en mig  del ramat d’homes com el seu Redemptor. Però per 
aquells que tenen el poder de separar-se del ramat, està Ell sempre disposat, i per 
aquells que son bastant forts per conquerir els vicis de de la naturalesa personal humana, 
segons ja s’ha explicat en aquestes quatre regles, si troba Ell conscientment disposat, 
fàcilment reconegut, amatent a respondre. Però aquesta conquesta del jo implica la 
destrucció de les qualitats que la majoria dels homes consideren, no només com 
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indestructibles, sinó com desitjables. El “poder de ferir” compren molt del que l’home 
aprecià no només en sí, sinó en altres. L’instint de la pròpia defensa i conservació, n’és 
una part, així com l’idea de que hom te dret o drets, tant com ciutadà o com a home, o 
com individu, la satisfacció que causa la consciència del propi respecte i de la virtut. 
Aixo és dur per a molt; en canvi, es veritat; doncs aquestes paraules que ara escric, i les 
que he escrit sobre aquest assumpte, no son, en cap sentit meves. Son tretes de les 
tradicions de la Lògia, de la Gran Fraternitat, que en altre temps fou l’esplendor secret 
de l’Egipte. Les regles escrites en la seva avant-cambra eren les mateixes que es troben 
ara escrites en la avant-cambra de Escoles existents. En tots els temps els Savis han 
viscut a part de la massa, i fins que algun propòsit u objecte temporal indueix a Un 
d’Ells a venir en mig de la humana vida, la seva reclusió i seguretat son conservades 
tant completament com sempre. 
És una part de l’herència, part de la seva posició, tenen dret efectiu a ella, i no pot 
rebutjar-la, així com el Duc de Westminster no pot dir que no vol ser Duc de 
Westminster. En totes les grans ciutats del món viu un Adepte un curt espai de temps de 
tant en tant, o potser només hi passa per ella; però totes son en avinenteses ajudades per 
el poder efectiu i la presència de un d’aquests Homes. Aquí a Londres, al igual que a 
París i a Retrògrad, hi ha homes de elevat desenvolupament. Però només se’ls coneix 
com místics per aquells que tenen el poder de conèixer; poder aconseguit per la 
conquesta del jo. D’altre manera ¿com podrien ells existir, ni tant sols una hora, en 
semblant atmosfera mental i psíquica com la creada per la confusió i desordre de una 
ciutat? A menys d’estar protegits i segurs, el seu creixement seria impedit, i la seva obra 
perjudicada. El neòfit pot trobar un Adepte en la carn, pot viure en la mateixa casa que 
Ell, i en canvi, estar impossibilitat de reconèixer i de fer que s’escolti la seva veu. 
Perquè cap proximitat d’espai, cap intimitat de relacions pot fer desaparèixer les lleis 
inexorables que donen a l’Adepte la seva reclusió. Cap veu penetra en la seva orella 
interna fins que ha arribat a ser una veu divina, una veu que no té paraules per els crits 
del jo. Qualsevol trucada inferior seria inútil, un consum de força i de poder superflu, 
com el que un professor de filologia ensenyés l’alfabet als nens. Fins que l’home no 
arribi a ser en el seu cor i esperit un deixeble, no existeix per aquells que son Mestres de 
deixebles. I s’arriba a ser aixo només per un mitjà: la renuncia de la humanitat personal. 
Per que la veu arribi a se incapaç de ferir, te l’home que haver arribat a aquell punt hon 
es veu només com un de tants entre la immensa multitud que viu: un dels grans de sorra 
arrossegats d’aquí enllà per el mar de la existència vibratòria. Es diu que cada gra de 
sorra en el llit de l’Oceà es arrossegat per torn a la vorera, i roman per un moment a la 
claror del sol. Així succeeix amb els éssers humans; son arrossegats d’aquí cap enllà per 
una gran força, i cada un d’ells a la vegada sent els raigs del sol. Quan un home és capaç 
de considerar, d’aquesta manera, la seva pròpia vida com part de un tot, no seguirà 
lluitant per obtenir quelcom per a sí. Aquesta és la renuncia dels drets personals. 
L’home ordinari espera, no per participar de igual fortuna que la resta del món, sinó 
sortir millor lliurat que els demés en tot allò que l’interessa. El deixeble no espera aixo. 
Per tant encara que sigui un esclau encadenat com Epícteto, res te per dir. Sap que la 
roda de la vida dona voltes incessantment. Burne Jones ho ha demostrat en un quadre 
meravellós; la roda dona voltes, a ella estan lligats els pobres i els rics, els grans i el 
petits; cadascú te el seu moment de bona sort, quan la roda la du al més alt; el rei s’eleva 
i cau, el poeta és festejat i oblidat, l’esclau és benaurat i després abandonat. Cadascú és 
a la vegada aixafat a mesura que la roda va donant voltes. El deixeble ho sap que aixo és 
així; i encara que el seu deure és extreure lo millor de la vida que és seva, ni es queixa 
ni s’envanirà per aixo, axis com tampoc es queixa de la millor sort d’altres. Tots 
igualment, com ell sap molt be, no fan més que aprendre una lliçó; i somriu davant el 
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socialista i el reformador que tracten de reorganitzar per la força les circumstancies que 
sorgeixen de la mateixa naturalesa humana. Aixo és donar coses contra l’agulló, una 
despesa inútil de vida i d’energia. 
Al calar-se d’això l’home renúncia als imaginaris drets individuals de qualsevol mena 
que siguin. Aixo fa desaparèixer un agut agulló que és comú a tot home ordinari. Quan 
el deixeble ha reconegut per complert fins el pensament mateix dels drets individuals és 
només l’expressió de la verinosa qualitat que en ell resideix, que és el xiulet de la serp 
del jo, que enverina amb la seva mossegada la seva pròpia vida i la vida dels demés que 
l’envolten, aleshores es troba aviat a prendre part en una cerimònia anual que està 
oberta a tots els neòfits que ja estan preparats per ella. Totes les ànimes defensives i 
ofensives son rebutjades;: totes les armes de la ment i del cor, del cervell i de l’esperit. 
Ja no podrà considerar a un altre home com a una persona a qui hagi de criticar o 
condemnar; el neòfit ja no podrà aixecar la veu per excusa o defensa pròpies. Des de 
aquesta cerimònia torna al món tant desemparat, tan indefens com un nadó. 
Aixo, en veritat, és el que és ell. Ha començat a néixer de nou en el pla superior de vida, 
aquesta planura ben il·luminada i escombrada per l’oratge, des de hon els ulls 
distingeixen intel·ligentment i miren al món amb una nova percepció. 
He dit, una mica abans, que després de l’abandó del sentit dels drets individuals, el 
deixeble també ha de desfer-se del sentit propi del respecte i de la virtut. Aixo pot 
semblar una doctrina terrible, però és un fet. Aquell que es creu més sant que els demés; 
aquell que sent quelcom d’orgull per estar exempt de vicis i de bogeries; aquell que es 
creu savi o quelcom superior als seus proïsmes,  és incapaç de ser un bon deixeble. 
L’home ha de convertir-se en nen abans d’entrar en el regne dels cels. 
La virtut i la saviesa son coses sublims, però si poden crear orgull i consciencia de 
separativitat de la resta dels humans en la ment de l’home, llavors no son més que la 
serp del jo tornant en una forma més subtil. En qualsevol moment pot revestir la seva  
forma més grollera, i mossegar amb tanta ràbia, com si inspirés l’acció de un assassí que 
mata per lucre o per odi, o la de un polític que sacrifica la massa per el seu propi interès 
o el del seu partit. 
En resum: la ser incapaç de ferir implica que la serp, no només està inutilitzada, sinó 
morta. Quan només està sumida en l’estupor o adormida, es torna a despertar, i 
aleshores el deixeble fa servir el seu coneixement i el seu poder en finalitats pròpies, i es 
un deixeble dels molts mestres de l’Art Negre, doncs el camí cap a la destrucció és molt 
ampla i fàcil, i pot trobar-se a cegues. Que es el camí cap a la destrucció, és evident; 
doncs quan un home comença a viure per el jo, estreny constantment el seu horitzó, fins 
que per fi la fera corrent cap dintre no deixa l’espai del cap d’una agulla hon habitar. 
Tots hem vist aquest fenomen passar en la vida ordinària. L’home que es fa egoista 
s’aïlla, es torna menys interessant i menys agradable als demés. L’espectacle és 
espantós, i la gent s’aparten finalment de una persona molt egoista com d’una fera. 
¡Quan més terrible és aixo quan passa en un pla més avançat de la vida, amb l’afegit 
dels poders del coneixement i a través de la remolinada de successives encarnacions! 
Per tant, dic, atureu-vos i penseu be en el vestíbul. Perquè si la reclamació del neòfit es 
fa sense la purificació completa, no entrarà en el recinte de l’Adepte diví, sinó que 
evocarà les terribles forces que esperen al costa ombrívol de la nostra humana 
naturalesa. 
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V 
 

“ABANS QUE L’ÀNIMA PUGUI AIXECAR-SE EN PRESENCIA DELS 
MESTRES, ELS SEUS PEUS HAN DE RENTAR-SE AMB LA SANG DEL COR” 

 
La paraula ànima que es diu aquí, vol dir l’Ànima Divina o “Esperit sideral”. “Ser capaç 
d’aixecar-se és tenir confiança; i tenir confiança significa que el deixeble està segur de 
sí mateix, que ha renunciat a llurs emocions, al seu propi jo i fins i tot a la seva 
humanitat; que és incapaç de temors i de dolor inconscient; que la tota la seva 
consciencia està concentrada en la Vida Divina, expressada simbòlicament amb el terme 
“els Mestres”; que només té ulls, oïdes, llenguatge i poder pel Raig Diví, en el cual ha 
tocat el seu sentit, més elevat. Aleshores està exempt de temor, lliure de sofriment, lliure 
d’ansietat o abatiment; la seva ànima, sense apocar-se ni desitjar aplaçament, es troba 
per complet dintre de la flama de la Llum Divina, la cual  compenetra totalment el se 
ésser. Aleshores ha pres possessió de la seva herència i pot reclamar el seu lloc entre els 
Instructors de homes; ell està alçat, ha aixecat el seu cap, respir el mateix aire que Ells. 
Però abans de que pugui ser possible fer aixo, els peus de l’Ànima han de rentar-se amb 
la sang del cor. El sacrifici o renuncia al cor de l’home i a les seves emocions, és la 
primera regla; implica “assolir l’equilibri que no pot ser destruït per les emocions 
personals”. Aixo ho fa el filòsof estoic; ell també està a part i considera amb igual 
actitud els seus propis sofriments i els dels demés. De la mateixa manera que les 
“llàgrimes” en el llenguatge de l’Ocultisme expressen l’ànima de les emocions, no pas 
per la seva aparença material, així la sang expressa, no aquella sang essencial a la vida 
física, sinó el principi vital creador de la naturalesa de l’home, que l’arrossega a la vida 
humana, a fi d’experimentar el dolor i el plaer, l’alegria i el pesar. 
Quan ha deixat córrer la sang del seu cor, es troba en presencia del Mestre com un 
esperit pur, que ja no desitja encarnar per les emocions i les experiències. Per grans 
cicles potser li esperen moltes encarnacions successives: però ell ja no les desitja; el 
desig cru de viure li ha abandonat. Quan assumeix la forma de l’home en la carn, ho fa 
seguint un objectiu diví: al portar a efecte la obra de “els Mestres” i en cap altre fi. No 
cerca el plaer ni el dolor; no demana cap cel i no tem cap infern; en canvi, ha entrat en 
possessió de una gran herència, que no és tant una compensació per les coses que si ha 
renunciat, com un estat que simplement esborra en absolut la memòria de elles. Ell no 
viu en el món, sinó amb ell; el seu horitzó s’ha estès a l’amplitud de tot l’univers. 
 

 
 

EL CRIT LLUNYÀ 
Als estudiants de “Llum en el Camí” 

 
 

I 
 
Les sentencies preliminars de “Llum sobre el Camí” son el crit llunyà que de llunyanes 
encarnacions es dirigeix als qui en elles estan batallant. Mentre l’home està presoner en 
el cos carnal, no es capaç de colorar tant sols l’estat que aquelles sentencies es 
refereixen, perquè en la actualitat creua la vall de llàgrimes, està subjecte al dolor i no 
pot viure sense causar-lo. Per el poder del seu cor vivent, completa l’home l’experiència 
i s’uneix conscientment al Tot. Aquelles sentencies preliminars donen la clau del misteri 
i encoratgen la meravellosa promesa de un llunyà esdevenidor que fa suportable la 



26 

 

nostra peregrinació. Aquestes sentencies estacionen al començament del Camí el raig 
que sorgeix del terme hon resplendeix la plena llum; el raig que il·lumina tot el seu 
trajecte i guia i consola al que peregrina en el amargant camí. 
No hi ha ulls humans que siguin incapaços de llàgrimes, ni els dels Mestres, de l’Adepte 
o de l’Instructor durant la seva vida mortal. Des de que la il·lusió i la ignorància 
comencen a esvair-se de l’ànima; des de que la il·luminació comença a dissipar la 
foscor, el deixeble s’entristeix perquè veu per arreu ignorància i el sofriment que d’ella 
es deriva. Les llàgrimes son com la rosada en terra eixuta, i l’home es pansiria en 
l’aridesa del món material si no fes brollar de sí mateix aquella tendresa plasmada amb 
llàgrimes que, a l’estovar-lo interiorment, deslliguen el ferrenc límit de separació. No li 
és permès a l’home conèixer quan son d’incapaços els seus ulls de plorar, perquè si ho 
fos mentre es troba en l’estat que diem humà, es convertiria en un membre de la 
tenebrosa societat que lluita per la ruïna de la raça. La pietat infinita, la profunda tristesa 
i compassió, caracteritzen l’home il·luminat i en son part intrínseca de la naturalesa dels 
Redemptors de la raça, els quals només podran deposar-les en la mateixa porta de 
l’eterna vida, quan els salvadors i pastors hagin conduit segurament els seus ramats fins 
ella i a través d’ella. Però just i necessari per el deixeble és saber que hi ha una Hora 
futura en que s’eixugaran les llàgrimes i no tornaran mai mes a rajar; en que s’esgotarà 
tota font de tristesa i en que, redimida la ja esclavitzada naturalesa de l’home, es vegi 
per sempre lliure dels torcedors dels desitjos. No li vindrà de gust revestir-se de 
naturalesa humana, i en la condició en que torni a néixer serà inconcebible el sentiment 
que anomenem tristesa.  Però ningú pot travessar aquella porta  de l’eterna vida fins que 
tots la travessin; perquè l’ànima purificada i perfecta, a qui lo fora fàcil creuar-la per 
entrar en la vida, els ho impedeixen els vincles de simpatia que la uneixen amb les altres 
ànimes a les que estima molt més que a sí mateixa; us ho impedeix el profunds canals 
de compassió inflamats d’aquelles llàgrimes que son estigma de la humanitat i una de 
les seves principals glòries. L’ésser eteri que viu en un cos material, vessa llàgrimes 
molt més agresolades i subtils que les que flueixen dels ulls físics; i l’esperit plora quan 
està en el llindar de la matèria i en la seva foscor li sumen les lleis d’amor i vida i els 
vincles d’associació i parentiu. Així, tot el seu ésser queda suavitzat i fonedís per la 
rosada de la seva pròpia tendresa. Tots les homes han d’estar així suavitzats i fonedissos 
abans de poder arribar a l’estat en que siguin incapaços dl plor. Llavors veuran els ulls 
de l’esperit pur lo que ara no tenen per nosaltres ni forma ni color, perquè és invisible i 
només pot comprendre’s per la fe. Aquesta virtut és la primera qualitat essencial del 
deixeble que ha escoltat el crit llunyà i vol entrar en el camí que eventualment ha de 
conduir-lo a l’estat en que sigui capaç de veure. 
El que anomenem additivitat de l’ésser emancipat i redimit, és la completa consciencia 
de tot quan és, podent discernir fàcilment un so d’un altre, encara sense necessitat de 
separar-los. El Tot es revela en la seva vivent activitat a la incessant comprensió de qui 
és capaç d’escoltar. Aquesta delicadesa auditiva només és possible quan els sentits no 
han estat subjugats sinó sencerament rebutjats amb els carnals vestits a que pertanyen. 
La comprensió per mitjà dels sentits ha d’haver cessat plenament abans que el lliure i 
purificat esperit pugui tenir consciencia del Tot mitjançant l’atenció.  
La intensitat sensitiva ha d’haver augmentat en cada  subsegüent encarnació, a fi de que 
l’esperit adquireixi saviesa i experiència i progressi i s’enlairi realitzant els requerits 
avançaments cap aquella condició en que es possible la consciencia directa. 
No hi ha so ni trucada ni tant sols el més lleu crit que pugui ser ignorat o no escoltat 
impunement; perquè si l’esperit prefereix romandre en la ignorància haurà d’aprendre 
lliçons més severes i tardanes. Tota ensenyança i experiència creix en severitat amb el 
progres de l’esperit i l’avanç de la raça, segons ens ho ensenya el temps; i només així 
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pot la raça ser introduïda en l’etern estat i incitada a creuar els llindars del naixement en 
la plenitud del seu ésser. El crit llunyà del Mestre al deixeble entranya un manament 
encara més gran en lo que es refereix al poder de la paraula en lo tocant a la vista i a 
l’oïda. El llenguatge és la força creadora i la paraula parlada només pot pronunciar-la 
l’ésser perfecte que participa de les atribucions del poder diví. Per la paraula varen ser 
fets els cels i la terra per educació i desenvolupament de l’ànima humana; i per la 
paraula varen ser fets encara innombrables cels i terres per a les races necessitades de la 
prova de viure-hi en ells. El deixeble que ha conquerit el seu ésser i ho cedeix tot al Tot, 
guarda en el sí del seu interior la llavor de cadascun dels poders propis de l’ésser 
purificat i perfecte. Posseeix aquella confiança dimanant a demés del renunciament dels 
desitjos personals i de la consciencia del Tot; posseeix aquella audibilitat que recull el 
ressò de multitud de veus ara de goigs, ara d’aflicció; posseeix aquella visió que li 
mostra les vides, les angoixes i esperances d’altres homes fent-lo capaç de penetrar en el 
cor d’aquells a qui s’associa; i en fi, adquireix tal coneixement dels homes que la seva 
presencia entre ells desenvolupa i provoca la força creadora i vigoritza el poder de 
l’amor. El deixeble que tant lluny arriba i contempla la meravella de la seva pròpia 
ànima vivent, és capaç de llegir en el esdevenidor dels homes. Sap el que significa el 
crit llunyà que ha sentit, i escolta la veu ressonant en el silenci amb que el criden els 
sapadors de la raça, situats a la porta de la vida eterna. Pot entrar al Palau de les 
Ensenyances i veure allí les paraules comprensives del destí i de l’esdevenidor de la 
raça. Allí estan exposades les lliçons que ha d’aprendre l’home i que contornegen el 
futur. Només el retard de l’individu en entrar en la vida del Tot i renunciar als seus 
personals desitjos és el que retarda el progres de la raça sencera. Els graons s’estenen 
obertament davant de tots i cadascun dels homes i han d’escalar en l’ordre degut. Els 
sapadors que ja han esclat el més elevat, han d’esperar allí als mandrosos i encara 
hauran de baixar per sostenir-los i encoratjar, perquè l’esperit de la humanitat és un tot 
indivisible. Fe esperança i amor son les tres virtuts capitals de tot aquell que camina cap 
a la llum. La fe és una perfecte seguretat d’allò que coneixem tot i que no podem 
explicar; l’esperança és una confiança censera en l’evolució del Tot, que fa al deixeble 
capaç de romandre tranquil entre els conflictes més tremends i de batallar profundament 
contra les més apesarades contrarietats; i en fi, l’amor és lo que tot ho abraça i tot ho 
perdona. 
La fe és essencial per el reconeixement del món invisible que ens envolta i des de totes 
les bandes gravita damunt de nosaltres; i l’home que es resisteix a reconèixer viu en un 
tancat barrat per la seva pròpia personalitat. Hi ha una etérica i espiritual continuïtat, un 
encadenat omni-lateral que transfereix per l’ésser físic de l’home sense que aquest pugui 
aturar-lo, com una llum que travessa els cossos transparents. El pensament travessa la 
ment i l’emoció del cor dels homes, de tal manera, que resulten quasi perceptibles en la 
seva acció. En prou feines és necessària la fe per cerciorar-se de que el pensament i 
l’emoció passant en ones a través dels homes segons evidencia a vegades de gran i 
universal importància. Però aixo que només es reconeix en relació amb successos 
d’extraordinari interès, com en els invents i descobriments simultanis, en les 
restauracions i reformes religioses, en estralls de rebel·lió o demostracions bèl·liques,  
és igual d’evident en temps normals. Molts impulsos, determinacions i idees que 
atribuïm s l’instint o a l’excitació congènita, dimanen de les corrents de pensament i de 
sensibilitat que incessantment flueixen a través de la raça humana. En el segle present 
(1885) es coneix i es comprèn fins a cert punt el poder del pensament; però encara 
aquells que conscientment o fan servir, cauen sovint en l’error de creure que sorgeixen 
de la seva pròpia ment els pensaments amb que suggestionen a altres. Aixo es 
impossible, perquè el pensament actua com un flux creixent posat en activitat a 
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l’entrada del món material i empès per forces exteriors a aquesta limitada condició. De 
la mateixa manera que la llum banya totes les coses i cada cosa rep i reflexa el raigs que 
és capaç de rebre i reflexa, així les ones del pensament passant a través de les ànimes 
dels homes i cada ànima reté el que es capaç de retindré per tornar-lo al món. Son 
aquestes ones el flux inspirador de la vida de l’home i li arriben en modalitat del que en 
diem be o mal, en harmonia amb la seva peculiar capacitat. El deixeble que te fe, obre la 
seva ànima a la plenitud del flux i la seva ànima resplendeix com blanques son les flors 
que reflex en tots els raigs del sol sense interferir cap d’ells. Sap que al cobrir, rebre i 
reflexa el flux sencer, quan per el seu ésser travessa, no hi ha ni be ni mal. Sap que en 
aquest flux sorgeix la fraternitat. No necessiten els homes aspirar a la unitat de 
pensament ni posar en acció les forces mentals, sinó ser capaços d’abrasar el ple del flux 
de pensaments que sense para avança a través de la ment col·lectiva de la humanitat; i 
aquells que de allò en son capaços, arriben a la condició que els col·loca 
inalienablement en el sí de la Fraternitat Blanca. Aleshores coneixen el poder d’aquesta 
Fraternitat i uns es sostenen en altres sense necessitat de parlar ni de tocar-se. Han 
transposat la tanca de ferro de separació i entreobre la porta aurea. El deixeble que ja 
traspassat la ferrenca tanca, sap que l’esgarriament dels criminals i malfactors prové de 
limitació i de poca traça en aprendre. Sap que el perdó és l’únic càstig del pecat, puix al 
proporcionar l’amor la gran oportunitat que amaga la peregrinació a través de la 
matèria, tant sols anhela el desenvolupament de l’home per tal mitjà, a fi de que sigui 
capaç de realitzar la peregrinació i així coopera l’amor a realçar i redimir a la raça i 
alliberar-la per sempre de les condicions materials. A l’home que habita en la seva 
aïllada i egoista personalitat, li semblen pròpies i dintre d’ell nascudes les emocions del 
cor. Aixo és i no és així, de la mateixa manera que l’aire que respira i l’al·lè que l’agita 
son i no son propietat del seu cos físic, sinó que passant a través d’ell i com ell son co-
partícips els demés que es troben en la mateix esfera de receptivitat. A l’estudiar el seu 
propi cor, queda il·luminat el deixeble i percep encertadament el cor dels altres homes, 
perquè el seu discipulat el posa a l’aguait dels fluxos d’emoció que passant a través de 
la humanitat i entrena per comprendre que es precís experimentar tots els sentiments i 
respondre a totes les ones d’emocions possibles per els homes, abans de que li sigui 
donat arribar a la condició que pugui prescindir de tota efectivitat. Els criminals i els 
malfactors caminen perduts perquè només son capaços de sentir en una porció del seu 
ésser, perquè l’afectivitat es desperta sols en la part ínfima i més egoista de la seva 
naturalesa, queda tota la part divina amorrada i sensible. Així estan que no tant sols 
separats de la confraternitat d’amor, sinó també de la raça que físicament pertanyen. 
Però la sensibilitat creix d’acord amb la llei de desenvolupament sota l’imperi existeix 
l’home; i al llarga de les encarnacions, arriba el cor a ser capaç de respondre 
complidament al ple flux de la emoció humana, i aquella part d’ell que indueix al 
pecador a pecar, cedeix com part de un Tot que en la seva plenitud divinitza a l’home. 
Només quan tot aixo queda extremadament complit és possible prescindir de la 
afectivitat; i assentada l’anima en la sang del seu cor humà inicia el flux amb el fil de la 
seva pròpia espasa. Quan la raça tota quedi redimida i lliure, l’esperit purificat destruirà 
la interna llavor que l’incitarà a l’apetit del goig, i llavors Déu eixugarà les seves 
llàgrimes per què per sempre més mai arribi a ser incapaç de vessar-les. 
Llavors serà capaç de veure i de sostenir-se. Llavors escoltarà el crit llunyà i respondrà a 
ell. 
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II 
 

L’ambició que impulsa a les ànimes dels homes cap a l’abisme, no és l’escuada forma 
de l’anhel de lo que en la vida ordinària anomenem èxit. Des de la més llunyana 
antiguitat és el desig un estímul que sense la seva excitació la humanitat cauria en una 
apatia profunda. Per aquest motiu al deixeble se li ensenya a treballar com treballen els 
ambiciosos i lluitadors, per tant, deu batallar en llurs files i en elles es troba. Mentre 
sigui home li és precís participar de l’anhel d’èxit que constitueix l’estímul natural de 
tot esforç. Les recompenses que el comú dels homes accepten en proba de l’èxit, per el 
deixeble no tenen cap valor, i els homes banals les deleixen per l’ambició de posseir-les 
i obtindré dels demés com a premi del seu treball. El deixeble no corre el risc  del desig 
de semblants remuneracions, i si en tot cas el destí les trama en la seva carrera, les 
apreciarà en el seu valor just, com càrrega temporal de responsabilitat. 
La emulació en l’esforç ha de ser per el deixeble molt més gran que per qualsevol altre 
home, doncs se li exigeix un esforç que als demés supera i molt que se’l demani per 
treballar en favor del progres de la raça. Treballa el deixeble millor que l’ambiciós 
vulgar com el cavall voluntariós avantatge a al que necessita ser esperonat. 
No en les esferes de l’activitat mental i física ha de asservir el deixeble l’ambició, doncs 
el més gran perill que s’exposa mentre peregrina, és que grilli en el seu interior la llavor 
de l’orgull espiritual i ofegui la seva naturalesa superior abans d’haver pogut celar el seu 
desenvolupament. Perquè la llavor creix com un mala herba en terra bona. Cap incident 
inesperat despertarà a l’home en una nova llum; i llavors, en comptes de l’humil 
deixeble que és creia ser, tal vegada qüestionarà orgullosament per pròpies les seves 
facultats i els seus dots, considerant-se capaç de prescindir de l’auxili diví, i apte per 
regir per sí mateix la seva personalitat espiritual. Dominat per l’ambició, intentarà 
llavors escalar les altures del poder i assumir prerrogatives que només es pot rebre sense 
perill de mans del Mestre el deixeble provat en el toc de l’experiència. El guany de 
poder és un dels primers anhels del deixeble, i per assolir-lo clama contínuament a 
través del camí de perfecció i persisteix en un clamor encara quan arriba al final de la 
seva peregrinació, i li és fàcil travessar el llindar. El poder que procura assolir no li dona 
honors ni la glòria ni posició personal, doncs no li és lícit influir en els homes amb 
finalitats egoistes. Aquest poder se li treu en el primer graó del veritable camí i mai més 
se li retorna. L’ambició nascuda de l’orgull espiritual, que l’abraona quan ja es troba 
avançat en el camí, no se li acosta cap poder personal, doncs a l’arribar a ser deixeble, 
ha sotmès els desigs d’home; i quan el foc de la concupiscència es revifa amb sèptuple 
ardor en més elevada altitud psíquica, l’empeny cap a l’abisme, de hon haurà de lliurar-
se amb enèrgics esforços de sí mateix i dels Salvadors del món. Però el veritable poder, 
el poder de la confraternitat d’amor, nascut del fecund esperit de la Divinitat en l’home, 
ha de ser objecte del més ardent desig des de el primer instant del deixeble i mai ha de 
ces  ser en tal desig que sobtadament el fa co-partícip de la gran tasca de redimir a la 
raça. La seva esfera d’acció augmenta insistentment a la vegada del seu 
desenvolupament, fins al punt de que si amb puresa d’intenció és capaç d’ajudar a un 
sol amic, se li podrà confiar la guia de tota una nació o de tota una escola intel·lectual. 
El principi del desenvolupament en aquesta peregrinació implica la necessitat de que els 
homes s’associïn per realitzar-lo. La societat fonamental és la família, que per 
naturalesa se’n deriva de la condició humana; més, a part d’aquesta societat natural, 
existeixen innombrables ordres d’elles, més o menys egoistes o altruistes, segons el 
caràcter dels homes que la constitueixen. Una de les tasques del deixeble es conduir i 
guiar les associacions humanes per camins d’esforços en bé de la raça. Se’l condueix a 
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afavorir els impulsos iniciats per els guies i mestres, fent servir el poder de la 
confraternitat a que pertany en la purificació dels mòbils i actes de les associacions 
humanes hon col·labora. Aviat se li faran palesa els infinits recursos del poder que 
davant d’ell actua i cap el cual es propens sens para, mentre la seva ànima no s’aparta 
del veritable camí, veient com es creix amb gran ímpetu el moviment al que està 
associat. No per aixo, ha de mudar la seva condició de personal insignificança; abans 
però, ha d’enfosquir-la més encara, perquè si en sortís de la foscor i l’atenció pública es 
convertís a la seva persona, resultaria estimat de pocs i avorrit de molts. Aquest 
avorriment, part integrant de la naturalesa animal i egoista de l’home, prové de la 
oposició a la confraternitat d’amor i als esforços dels Salvadors del món. Per tant, és 
millor per el bon èxit de a obra tot i encara com a home, s’amagui en la més gran foscor 
possible, perquè la condició de deixeble suscita les males passions dels demés homes i 
la obra es segueix amb major efectivitat si la dita condició de deixeble es manté 
reservada en el pla físic, exercint-la només en tota la seva plenitud sobre les naturaleses 
mentals i etérica dels homes que envolten al deixeble en el món. 
La naturalesa animal de l’home s’esforça avui molt més que ahir per sobre-posar-se, 
doncs l’avanç i progres material augmentant la inseguretat del seu poder. És, per tant, 
més necessària que en passades èpoques la presencia de deixebles en les associacions 
humanes per realçar-les i no per la direcció dels mateixos deixebles. 
Així queda inerme i vençuda la naturalesa animal dels homes que es veuen impulsats a 
extraordinàries accions i guiats per mòbils de major altesa que les habituals en la seva 
consciencia. La tasca del deixeble al conduir d’aquesta manera el moviment del cual en 
pren part, és molt més àrdua que si li fos permès conduir-lo per influencia personal i 
guia externa, doncs ha d’influir en les naturaleses així com en les accions dels homes 
entre els quals labora. L’home vulgar que encara no ha entrat en el camí ni tant sols en 
té nocions d’ell experimenta en sí un canvi d’estat psíquic després d’associar els seus 
esforços als de algun deixeble en qualsevol obra d’utilitat col·lectiva. Al moment no 
s’adona d’això, perquè l’acció de l’invisible poder és molt subtil; però quan més 
endavant posi damunt de la seva vida una mirada retrospectiva; veurà que en certa 
època varen ser elevats els mòbils de les seves accions, i reconeixerà que procediren de 
una bona companyia, encara que llavors podrà conjecturà quin dels homes amb qui va 
col·laborar era el mitjancer de la divina influencia.  
Quan el deixeble comença a observar que sense necessitat del llenguatge te el poder de 
influir sobre els homes amb que treballa, li ataca, per primera vegada, l’ambició 
espiritual, que és la més temuda i implacable enemiga. L’home vulgar, i que els seus 
peus no han trepitjat encara el camí, està molt lluny de sospitar la violència d’aquesta 
temptació que, per lo fort, enverina l’ànima, i per la insidiosa, al·lucina a la ment. 
Perplex davant les facultats del seu ésser, queda el deixeble ofuscat i sorprès. Desitjà 
poder per al be i el te; anhelà ser com els déus, i seva és una de les qualitats divines. Li 
sembla que ja pot obrar encertadament com Déu i ordenar els destins dels homes; però  
oblida que el sobre-vingut poder és tant sols una de les qualitats dels déus; que en el seu 
llarg desenvolupament a través del dolor i la pena, així com del goig i esplendor, ha 
arribat a cenyir una diadema de forces i dons que recíprocament s’equilibren i 
entreveren.  Les quatre regles exposades en les sentencies preliminars de “Llum en el 
Camí” indiquen quatre qualitats que equilibradament ha de adquirir el purificat esperit 
abans de aconseguir la completa alliberació. El poder d’auxiliar als demés, o sigui el 
poder de la paraula, és tant sols una d’elles i per sí mateixa exposa a l’esperit als més 
grans perills. 
 
 



31 

 

 
III 

 
El desig de vida impedeix a l’esperit brandar l’espasa, de sort que efluvi la sang del cor 
humà. No és pas l’angoixós desig de perllongar la vida mortal per el temor de que no hi 
haurà res més enllà`, segons temen els ateus i materialistes a l’arribar a la vellesa i rebre 
en ella el seu càstig. La certesa de que de cap manera poden evitar la mort, els hi causa 
des de un principi un indecís turment. Tampoc a la lleu passió nascuda en una ment 
raquítica i malaltissa es refereix la frase: “Mata el desig de vida”. És, al contrari, la 
intensa emoció que domina a les ànimes dels homes, incitant-les a limitar-se en éssers 
humans i els dona resistència per sobre-portar encarnació rere encarnació en les 
enutjoses i esgotadores condicions de temps i espai, de dolor i goig. Sol·licitades per 
aquesta aclaparadora emoció, les ànimes dels homes se amunteguen en l llindar del món 
material, aguaitant ansiosament conjuntures de encarnacions per entrar en lo que els 
homes anomenen vida; això és, en la vida humana. Els àngels que son éssers perfectes i 
viuen en equilibri, lliures de vicissituds de la sensació física i mental, contemplen amb 
basarda admiració a les ànimes que es precipiten a aquesta terrible prova de la vida 
humana, encegades per la passió que las domina. Però els àngels senten aquesta basarda 
admiració respecte del diví poder capaç de infondre una emoció de tant estupenda 
naturalesa, que a tota una raça de éssers empeny a entrar a l’amarg i terrible camí de la 
vida, ple de vicissituds i perills. L’ànsia de vida física sorprèn a les ànimes com una 
immensa i aclaparadora ona que  esvaeix  tota altre esperança, tot altre anhel, 
empenyent-les en apinyats tropells cap a l’univers material contra el que es maseguen 
per tots costats, ansioses per entrar en ell de qualsevol manera con tal de no enrederir-
se. 
Aquesta ona de emoció sorgeix tant aviat com l’univers material fou creat a semblança 
de l’escola a hon voluntàriament anessin els escolars. Des de llavors ha persistit fins 
avui i persistirà en endavant fins que la raça s’apropi amb la seva alliberació. 
És la ona el va i ve porta una i altre vegada les ànimes al portal de la vida humana, quan 
una i altre vegada escuraren ja els recursos de plaer i dolor. No hi fa res quan 
acerbament hagin aprés la lliçó. Encara les aclapara l’ànsia de noves proves. Solament 
els deixebles ja avantatjats en el camí son capaços de considerar aquesta emoció com 
estranya a ells, de la mateixa manera que un home considera alienes al seu cos les 
aigües hon neda. Aquests deixebles saben que el desig de vida física els porta al món en 
que fou planejat el camí de peregrinació; i sabedors també que l’han de trepitjar, es 
sotmetre a venir una i altre vegada, cedint al desig d’experiència senciente, encara amb 
la seguretat de que algun dia es veuran lliures d’ell. I mentre així es sotmeten i treballen 
ardorosament en tots els camps d’esforçada labor oberts a l’home, procurant extirpar de 
la seva naturalesa superior l’element personal que fa als homes esclaus del desig de 
vida. Com totes les demés passions, ha de subjectar-se aquest desig al jo superior, per 
anar-lo eliminant poc a poc, però resoltament, de la naturalesa. El deixeble que escoltà 
el crit llunyà, serà capaç algun dia de matar tot el desig de vida física i entrarà en ella 
sense el més lleu anhel personal de qualsevol llinatge que sigui, o com esperit lliure 
actuarà sobre ella des de el pla eteri. Aquests esperits lliures i incontaminats d’egoisme, 
que entren en la vida física amb l’únic fi d’ajudar a les ànimes militants i baixen al món 
atrets per vincles d’amor, pietat i simpatia, son glòria i esplendor de la raça humana i 
font del poder que sobre ella emana des de dalt. Son els llaços d’unió, els mitjancés 
entre la progènia humana i els Mestres que llençant el Crit Llunyà, per treure d’entre 
tenebres a les ànimes . només el deixeble sent el Crit Llunyà, però se li donen mitjans de 
trametre’l com missatge adequat a la comprensió d’aquells amb que està en contacte. 
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Tal és el seu deure, molt més sagrat ara que abans, perquè, segons ho troben a faltar de 
veure-ho els que miren des de el món eteri, la raça és avui més capaç d’atenció que no 
ho va ser abans en temps passats. Ha pujat un graó i més gran esforç haurà de fer en 
cada un dels següents, perquè el temps de la seva evolució va decreixent de grau en 
grau. En el transcurs del Temps, s’esvairà l’oportunitat o conjuntura que la peregrinació 
ens ofereix. Tots els individus de la raça han de travessar a la fi la porta; però tots 
hauran d’esperar en el Vestíbul al darrer endarrerit que es veurà atret cap allí per 
innombrables mans d’amor. 
De manera que l’home, considerat en conjunt, aprofiti i faci ús d’aquella oportunitat, 
depèn l’estat de l’esperit de la raça, en el darrer esdevenidor. Com pugui esdevenir aixo 
es un misteri massa profund per la comprensió del deixeble, encara que el coneguin els 
mestres i els guies. Per lo tant, el Crit Llunyà es dirigeix incessantment als qui tinguin 
oïdes per sentir-lo. El deixeble treballa, s’esforça, estima i viu més intensa i 
persistentment que els homes vulgars, però mata en el seu jo superior les llavors de 
l’ànsia espiritual per actuar preeminentment en els estrets límits del temps i l’espai sota 
el senyoriu del plaer i del dolor. El gran esforç que s’ha de fer per matar aquests 
gèrmens, es de mes  bon fer  del que sembla a primera vista; perquè les forces, ja 
visibles, ja invisibles, que envolten l’home i el sostenen en el lloc de combat, 
convergent totes directament per assistir-lo i socorre’l. Son les seves aliades i li donen 
poder benèfic a la vegada que l’oportunitat de fer-lo servir. En qualsevol direcció que 
s’orienti la naturalesa de l’home, trobarà aquestes forces a punt per l’auxili. Si tendeix al 
mal, l’auxiliaran els elements que s’adaptin a les esferes i plans d’aquesta progenitura. 
Li és necessari que sigui així, perquè sol, sense els auxiliadors, no podria obrar ni be ni 
mal en l’estat enutjós de la vida humana. Tant aviat com posa els peus en el camí que 
dur a la alliberació, les mateixes forces que el va ajudar a intruir l'experiència de les 
males accions, a aparcar en la mandra o a cercar purs plaers,  estarà envoltat de renovats 
i més poder robust per accelerar la seva marxa per el camí emprés. Com a home, ha de 
restar sol i proporcionar ajuda; com esperit, està unit al conjunt de la fraternitat d’amor i 
aixecat per ella  cap a la força impel·lent de la vida espiritual de l’univers. L’univers 
existeix només per a aquells que aconsegueixen l'alleujament definitiu; i la part física i 
material del món hon habita és el medi del que es val el seu Creador per a la consecució 
d'aquest fi. Per aquest motiu es va crear en forma de material. 
Veiem que l'home està envoltat d'innombrables criatures i substàncies que totes tenen el 
seu lloc designat en l’univers i continuar el seu peculiar camí, amb, aparentment, amb 
tota la independència de l'home. La connexió entre el conjunt de l’univers material és 
tant subtil, que escapa a la penetració humana; però l'habitant de l'espai eteri la coneix i 
és capaç d'utilitzar aquest coneixement en ajuda de l'home encarnat. L'immens nombre 
d'éssers conscients que es solidaren en l'univers material envolten l'home, estan 
mantinguts mútuament en tal condició per molt forta unió des de l'Alè Diví. Molt fàcil 
seria restar a aquesta condició, perquè els seus vincles no son de peregrinació, sinó de 
companyia voluntària. No només els éssers a qui reconeixem com conscients, sinó 
també els que uneixen els cossos hon habiten altres éssers, els éssers que s’han sotmès a 
les lleis reguladores de l’ordre de composició que anomenem a volums materials, estan 
igualment units en la sostenibilitat de una vida física que és l’escola de les ànimes 
humanes. El senyoriu atorgar a l'home sobre ells te un caràcter molt diferent del que es 
pugues suposar, doncs contínuament condueix a una mala conducta amb ells 
relacionats, i aquests errors han de quedar del tot corregits abans de completar la lliçó. 
Derivades d'ell les forces que vénen a ajudar-lo i sostenir-lo i d’aquesta manera i 
d'aquesta manera augmenta la tristesa de la seva situació i el sentiment de la seva 
inseguretat. La gran passió del desig de vida obliga l'ànima de l'home a relacionar-se 
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íntimament amb els éssers que constitueixen l'univers i li permeten gaudir-ne; però ell 
no sap el fet que els deu gaudi. 
Imagina que els elements i substàncies existeixen sense esforç. No és així. Hi ha un 
esforç continu i beneficiós fet en aquest patrocini i necessita aprendre a conèixer-lo i 
recompensar-lo amb el seu bon comportament. L'home perfecte es comporta amb raó 
respecte a totes les coses, i les percep animades, ja inanimades. Els que es desmenten 
com a inanimats, perquè la seva consciència està  distanciada dels seus, són precisament 
els més necessaris dels que l'envolten; i a mesura que avança en el seu desplegament,  
tindrà idea d'ella i reconèixer el seu deute. Sabrà llavors que eliminar de sí mateix el 
desig de vida, allibera a legions d’éssers de la tasca que en benefici d’ell prengueren a 
càrrec seu. 
 

IV 
 
 
Quan s'obre la flor i el silenci de la pau passa a la tempesta, el deixeble arriba a l'altesa 
de l'adepte a la vida i es converteix en un dels sapadors i guies de la raça. Per sempre, la 
turbulència de la vida personal mai li va ser apaivagat; ja no s'esforça per els fútils 
objectes als quals els homes es rendeixen; Ja no es rebel·larà el seu esperit contra el 
Creador per privació o pèrdua personal. Hi ha pau per a ell. Més el deixeble no pot 
romandre en la quietud d'una pau a un preu tan conquerit, però la de prendre amb ella, i 
seguir endavant. És la recompensa merescuda per la subjugació del seu ésser. Ara ha de 
anar sembrant les llavors del coneixement en les ànimes d’altres homes. Impregnat de la 
pau aconseguida, pot tornar a la batalla de la vida i lluitar pels grans èxits que fins 
llavors era difícil de confiar; perquè va ser ofuscat per la seva pròpia personalitat. Així, 
lluitarà com cap home vulgar pot lluitar, i no obstant això, seguirà sent el lloc de 
combat.  
El que limita és la part divina completament impersonal del seu ésser, el totalment 
addicte al Suprem, el completament posat al servei de tota la confraternitat. En futures 
batalles no lluitarà per la conquesta del ésser; això deixa de succeir per sempre, llevat 
que perdi el seu sostenidor i caigui del seu soli. El camp de les properes batalles no serà 
aquell en què les ànimes humanes lluiten amb la part inferior que lluita per dominar-les, 
ni la en què els esperits dels homes lluiten amb les seves ambicioses naturaleses. Serà la 
palanca on l'esperit de la raça, l'esperit indivisible de la Humanitat lluita per la 
conquesta definitiva que la fa arribar a la seu dels seus destins suprems. Ell guanyarà 
més o menys aviat aquesta batalla, perquè el guerrer és invencible; però la tasca dels 
Adeptes en vida és escurçar l'amargor del camí i accelerar el gran dia de la victòria. La 
cançó de la vida només ressona quan l'Adepte és capaç de fer aquest gran esforç 
impersonal. Llavors l'harmonia mística i la bellesa inefable del Conjunt es revelen a ell i 
a les discòrdies que el van oprimir s'esvaeixen mentre només tenia comprensió de 
l'home. El dolor, la foscor i la confusió de la vida mortal, estan completament detonant 
des de la limitada capacitat de la ment humana; i així, a mesura que avança en 
condicions immortals i cada vegada reconeix més i més clarament el que l'envolta, es 
converteix en capaç de percebre fins llavors formes i colors invisibles, d'escoltar sons 
fins llavors inaudibles que converteixen tota discòrdia en harmonia, tota la foscor en 
llum i tota la insuficiència en la perfecció. 
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KARMA 
 

Penseu amb mi que l'existència individual és un cable que s'estén des de l'infinit fins a 
l'infinit, que no té principi ni fi, ni es pot trencar. Aquest cable està format per 
innombrables i tènues fils que s'estrenyen entre si, constitueixen el seu gruix. Aquests 
fils són incolors, perfectament rectes, sòlids i llisos. Aquest cable, com passa, a través 
de tot tipus de llocs, pateix estranys accidents. Molt sovint un fil està enganxat i es 
queda atrapat, o potser només es desvia violentament de la seva direcció normal. 
Després, durant molt de temps, es torna tort i, per tant, desordena els fils restants. De 
vegades un d'ells està tacat de brutícia o color, i la taca no només s'estén al voltant del 
punt de contacte, sinó que impregna altres fils. I tingueu en compte que els fils estan 
vius, que són com els cables elèctrics, a més, són com nervis vibrants. Així que ¡calcula 
quant es pot estendre la taca o la violència de torsió! Però passa amb el temps que els 
cordons llargs, els fils vius que en la seva continuïtat ininterrompuda formen el 
individu, passen de l'ombra a la llum. Llavors els fils ja no són incolors, són daurats; 
una vegada més estan units, llisos. Una vegada més s'estableix l'harmonia entre ells, i 
des d'aquesta harmonia interior es percep la major harmonia. 
Aquest exemple representa només una part mínima, un sol aspecte de la veritat; és 
menys que un fragment. No obstant això, atureu-vos-hi; amb la seva ajuda es pot arribar 
a percebre una mica més. El que s'ha d'entendre en primer lloc no és que el futur estigui 
format arbitràriament per actes des del present, sinó que tot el futur forma una 
continuïtat no interrompuda amb el present, tal com està el present amb el passat. Des 
de un punt de vista en un pla l’exemple és exacte. 
Es diu que una mica d'atenció a l'Ocultisme produeix grans resultats kàrmics. Això 
passa perquè és impossible prestar atenció a l'Ocultisme sense fer una elecció definitiva 
del que familiarment es diu correcte i equivocat. El primer pas en l'Ocultisme porta 
l'estudiant a l'arbre del coneixement. S'ha de llençar-se i menjar; ha de decidir-se. Ja no 
pot romandre en la indecisió de la ignorància. Cal seguir endavant en el camí del bé o 
del mal. I avançar només un pas definit i amb coneixement en qualsevol dels dos 
camins produeix grans resultats kàrmics. La massa humana marxa vacil·lantment, 
incertament, pel que fa a l'objectiu al qual aspira; el seu ideal d'existència és confús, i 
per tant el seu Karma treballa d'una manera confusa. Però un cop assolit el saló de 
coneixement, la principal confusió va a ser menys, i per tant, els resultats kàrmics 
augmenten enormement, perquè tots actuen en la mateixa direcció en tots els diferents 
plans; perquè l'ocultista no pot fer les coses a mitges, ni pot tornar una vegada que el 
vestíbul ha passat. Això és tan impossible com un home ser nen de nou. L'individu s'ha 
apropat a l'estat de responsabilitat per raó del creixement i ja no pot tornar enrere. Qui 
vulgui desfer-se dels llaços del Karma ha d'elevar la seva individualitat d'ombra a llum; 
ha d'elevar la seva existència tant que aquests fils no entrin en contacte amb els 
materials de tinció, ni poden ser capturats fins al punt d'estripar. S'eleva simplement per 
sobre de la regió en què opera Karma. 
No abandona l'existència que està passant. El terreny pot ser aspre i brut, o arrissat amb 
flors esplèndides, el pol·len taca, i delicioses substàncies que s'adhereixen i es tornen 
atractives; però allà a la part superior sempre tenia el cel clar i net. Qui vulgui ser lliure 
de tot Karma, ha de buscar la seva mansió en l'aire, i més tard en l'èter. Aquells que 
vulguin formar un bon Karma experimentaran moltes confusions, i en l'esforç de 
sembrar excel·lents llavors per a la seva pròpia collita, pot passar que al mateix temps 
estan exposats a sembrar mil herbes nocives, per exemple card espinós i molts més. 
No voleu sembrar cap llavor per a la vostra pròpia collita; només intenta sembrar 
aquesta llavor la fruita de la qual alimentarà el món. Ets part del món; donant-li menjar, 
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té’l  dónes a tu mateix. No obstant això, fins i tot en aquest pensament va ocultar un 
gran perill que ve endavant i s'enfronta al deixeble que durant molt de temps ha cregut 
haver treballat per el be mentre en la part íntima de la seva ànima que només ha 
percebut el mal, és a dir, ell creia que s'havia dedicat al bé del món, mentre que tot el 
temps no ha fet res més que pensar en Karma, i que el gran bé que obra, ho fa per si 
mateix. Un home pot negar-se a si mateix el pensament de la recompensa; però en 
aquesta mateixa negació veus el fet que la recompensa és desitjada. I inútil és que el 
deixeble intenti aprendre restringint-se a si mateix: L'ànima ha de ser lliure, els desitjos 
lliures. Però fins que no es fixin en aquest estat on no hi ha recompensa ni càstig, ni be 
ni mal, en va s’afana. Pot semblar que fa grans progressos, però arribarà el dia en què es 
vegi cara a cara amb la seva ànima, i reconeix que quan es va acostar a l'arbre del 
coneixement, va triar la fruita amarga en lloc de la fruita dolça, i després el vel caurà 
completament i abandonarà la seva llibertat per convertir-se en un esclau del desig. Per 
tant, estigueu en avís els que comencen a recórrer cap a la vida de l'Ocultisme. 
Aprengueu  per descomptat, que no hi ha cura per al desig; que no hi ha cura per al 
desig de recompensa; que no hi ha cura per a l'anhel groller, sinó mitjançant la fixació 
de la vista i l'audició sobre el que és invisible i inaudible. Sens dubte, començar a 
practicar-lo, i d'aquesta manera  mil serps allunyaràs del teu camí. Viu a l'etern. 
El funcionament de les veritables lleis del Karma no s'ha d'estudiar fins que el deixeble 
hagi arribat al punt en què ja no l'afecten. L'Iniciat té dret a exigir els secrets de la 
Naturalesa i a conèixer les normes que regeixen la vida humana. Obté aquest dret 
evadint els límits de la Naturalesa i alliberant-se de les regles que regeixen la vida 
humana. S'ha convertit en una part reconeguda de l'element diví, i ja no es veu afectada 
pel que és temporal. Vostè obté el coneixement de les lleis que regeixen aquests estats 
temporals. Per tant, vosaltres, els que voleu comprendre les lleis de Karma, primer 
intenteu primer d'alliberar-se d'aquestes lleis; i això només es pot fer centrant la vostra 
atenció en el que no es veu afectat per aquestes lleis. 
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