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La civitana nomo de Bô Yin Râ estis 
Joseph Anton Schneiderfranken 

2a eldono 
La unua eldono aperis en 1922 

El la germana originalo („Welten“) tradukis 
Alfred Rehfeldt 

(<http://boyin-ra.org/esperanto/>) 

(Legante la ĉapitron „La vidaĵoj“, oni povas malfermi ĉiun el la bildoj (kies titoloj estas 
presitaj en MAJUSKLOJ) en la sekvanta maniero: 
1. Alklaku la rajdanton „bookmarks“ (= legosignoj) je la maldekstra flanko de la fenestro. 
2. Alklaku la deziratan legosignon, por malfermi la koncernan bildon. 
3. Rigardinte ĝin, premu samtempe la klavojn „Alt“ kaj „sago montranta maldekstren“, por 
resalti al la teksto. – Rim. de la tradukinto) 
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Antaŭparolo 
 
En tiu ĉi libro la vorto estos akompanata de ilustra bildo, kaj ambaŭ kune helpu 

malfermi al vi la altajn regnojn de la animo. 
Sed ĉe supraĵa rigardo − antaŭ ol la vorto povis agordi vian animon, kiel oni 

agordas harpon − vi eble unue supozas, ke la „volo al nova esprimado“, serĉanta sian 
vojon en ĉiuj artoj en la tempo, kiam mi skribas tion ĉi, esprimiĝis ankaŭ en ĉi tiuj 
bildoj. 

Mi volonte konfirmus vian supozon, se ĝi estus ĝusta. 
Sed miaj provoj formi tion nun prezentitan komenciĝis en tempo, en kiu oni sciis 

ankoraŭ nenion pri tiu volo al nova esprimado, kaj mi devas konfesi al vi: − mi 
neniam sentis en mi la neceson, kiu en niaj tagoj instigas multajn strebantojn en la 
regno de la artoj krei al si novajn esprimrimedojn, ĉar la malnovaj ŝajnas al ili ne plu 
sufiĉe puraj kaj veraj. 

Mi ja povas kompreni, kio instigas al tiu urĝo kaj al la preparado de novaj vojoj, 
sed tio, kion mi volis prezenti, doniĝis al mi de interne ĉiam kune kun sia formo, tiel 
ke mi neniam spertis en mi alian urĝon ol prezenti tiun ĉi formon al mi donitan. 

 
* 

 
La bildoj tie ĉi prezentitaj ne estiĝis alimaniere ol ĉio alia, kio iam volis trovi 

formon en mi. 
Sed kio tie ĉi devis esti prezentata, tio jam per si mem havis alian formon, tiel ke 

la formoj troviĝantaj en la bildoj necese rezultis el la stimulo al prezentado. − 
 

* 
 
En interna mondo de la esenca spirito, en kiu mi estas plene konscia kiel en la 

mondo de la korpaj sensoj, mi konas tiujn formojn tiom bone kiom ĉion, kion la tera 
mondo donas al mi. 

Sed dum aferoj, kiujn trafas la lumo de la tera suno, pleje restas en firme difinitaj 
limoj, la formoj en tiu spirita mondo prezentiĝas en ĉiam viva ŝanĝiĝo. 

Dum surtere ĉiu formo estas vidata el unu firme fiksita vidpunkto, oni en tiu 
spirita mondo vidas la formojn tiumaniere, kvazaŭ oni estus globa kavo, kies limoj 
estas formitaj de mil okuloj ... 

Tamen ankaŭ ĉi tie mi ne bezonis serĉi la formon de prezentado. 
Tio, kion mi spertis, formiĝis de si mem en bildon sur la tolo, kaj mi provis nur, 

teni la bildon libere de ĉiu aldonaĵo kaj elfari la bildon pli kaj pli klare per la metiaj 
rimedoj mastritaj de mi. 
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* 
 
La titoloj de tiuj bildoj troviĝas en tio, kion mi prezentos en tiu ĉi libro per vortoj. 
Ili estu rigardataj nur kiel „indikoj“ por helpi atingi tiun „memdirektiĝon“, kiu 

estas necesa, por ke la rigardado veku en la animo sonon kaj ritmon. 
La raraj homoj, kiuj mem plenkonscie spertante vivas en la spirita mondo, pri kiu 

la bildoj atestas, facile retrovos en tiuj bildoj ion, kion ili mem spertis. 
Al la aliaj homoj estu dirate, ke la tie ĉi prezentita mondo de la spirito fariĝas 

spertebla nur, kiam oni forlasis la malaltan regionon de okultaj bildoj de la trompa 
regno de konstanta krepusko kaj malluma teruro, el kiu mediumoj, somnambuloj kaj 
ekstazuloj kutimas elpreni tion, kion ili rigardas kiel konfirmon de la formitaĵoj de sia 
konfuza fantazio. 

 
* 

 
Ĉiuj elementoj de la vidaĵoj prezentitaj en tiu ĉi libro estas tiom ankritaj en la plej 

profunda prafundo de ĉiu homo, ke tie troviĝas analogaĵoj de ili; tial oni povas per 
tiuj bildoj veki la fortojn, per kiuj la „sensoj“ de la animo kuniĝas formante tiun unu 
prasenson, kiu estas kondiĉo de ĉiu vera spertado de spiritaj aferoj. – 

Tie ĉi, vorto kaj bildo servu por veki tiun animan prasenson... 
Kiom tio estas atingebla en ĉiu unuopulo uzanta tiun ĉi libron, dependos nur de la 

ŝtupo de spirita disvolviĝo jam atingita de li aŭ ŝi. 
Sed ankaŭ ĝusta interna „memdirektiĝo“ povas efektivigi multon. 
 

* 
 
Se oni volas atingi tion, kion la libro povas doni, oni dekomence rezignu ĉiun 

racian interpretadon de la prezentitaj vidaĵoj. 
Tie ĉi, nur interna enprofundiĝo kaj intuicia sentado efektivigos la transformadon 

de la hieroglifoj de la bildoj en senteblan animan moviĝon. – 
Ĉiam devas ĉeesti la volo senti la bildon en si mem, se la rigardado estu sekvata 

de anima travivado. 
Tio ja validas pri ĉiu arto, sed ĉi tie tiu volo estos bezonata en pli alta grado, se 

oni volas veni de la ekstero, kio prezentiĝas al la okulo, en la internon. – – 
 

* 
 
Kiam la fortoj de vidado vere vekiĝis, la spertanto laŭ sia naturo certe povos havi 

ankaŭ aliajn vidaĵojn, ĉar tio, kio estas prezentita tie ĉi, estas nur serio da bildoj 
interne interligitaj, kiuj kune kun la vortoj de tiu ĉi libro proksimigu al la animo 
internan regnon, kiu estis fremdigata al ĝi de la ekstera mondo pli ol estus necese. – 

 
* 

 

 4



Inter la homoj, kiuj jam konas la instruojn de praantikva saĝo, al kiuj mi donis 
esprimon en miaj skriboj, estos nur malmultaj, kiuj ne povus tuj kapti la sencon de tiu 
ĉi libro. 

Sed la sperto montris al mi, ke ankaŭ en homoj ne konantaj tiujn antikvajn 
instruojn, precipe se ili havis iusence „artisman“ naturon, komenciĝis, jam post 
mallonga intuicia okupiĝo, eksonado de la animo, kiu rezultigis pratempecajn 
antaŭsentojn ... 

 
* 

 
Mi nek povas nek rajtas – se mi ne volas bari la vojon al la animo – doni tie ĉi iun 

„klarigon“ aŭ „eksplikon“ pri la mondo de formoj kaj koloroj, kiu devis esti 
prezentata en tiuj ĉi pentraĵoj. 

Mi devas fidi la fortojn de l’ animo en ĉiu unuopa rigardanto. 
Tie ĉi, ĉiu provo interpreti estas malbona, kaj povus nur kaŝi tion plej esencan per 

vualo de pensoj. –  
 

* 
 
 
En la magia agado de ĉiuj tempoj kaj popoloj, sanktaj signoj estis konataj al la 

inicitoj, sed malmultaj scias, ke tiuj signoj originas el spirita vidado, ke ili estis iam 
trovitaj en la regnoj de la energianta spirito. – 

Tie ĉi, tiaj signoj estas montrataj al vi en ilia eterna regno de formado! 
Nur se vi ankoraŭ konas enprofundiĝon en vian pranaturon, la forto de tiuj signoj 

malkaŝiĝos al vi! 
Bone estas al vi, se vi tiam scias interpreti ilin el ilia efiko sur vian animon! 
Tiam vi vere neniam plu bezonos „eksplikon“ de iliaj valoroj! 
Tiam vi certe benos la tagon, kiu donis tiun ĉi libron en vian manon. – 
Sed mi – ĝojos pri via feliĉo ... 

BÔ YIN RÂ 
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La gvidado 
 
– – Serĉanta animo – kiu ajn vi estas antaŭ vi mem – ekprenu mian manon kaj 

forŝvebu kun mi el la longe kutima mallibereco, kiu katenas vin per la striktaj katenoj 
de viaj korpaj sensoj! 

Jam tro longe vi portis tiujn katenojn, ĝis vi ekŝatis ilin kvazaŭ reĝan juvelaron! 
Lernu ekkoni, ke nur vi mem havas la potencon kateni vin, kaj ke nur al vi mem 

estas rezervitaj la ŝlosiloj, kiuj malligas viajn katenojn! – 
Ekhavu la kuraĝon forlasi la sekurecon de la karcero kaj per vi mem akiri al vi 

vian liberecon! 
Ne lasu min vane malfermi la pezan pordon de via malluma ĉelo! 
 

* 
 
Preparu vin por longa veturo en landon ankoraŭ al vi nekonatan aŭ nur 

antaŭsentitan, sed sciu, ke mi volas gvidi vin en vian hejmlandon, kiun vi forlasis 
antaŭ neimageble longa tempo kaj kies luma vasteco nun fariĝis timiga al vi, ĉar vi 
konas nur karceromurojn kiel la limon de via rigardo ... 

Vi devos perdi neniom de tio, kio trovis la amon de via koro dum via mallibereco. 
Vi poste retrovos ĉion laŭ via volo, kaj ekzistas neniu, kiu povus prirabi vin, krom 

vi mem! 
Sed kiam vi, post nia stela veturo, revenas al tiu ĉi loko, via malvasta ĉelo estos 

transformiĝinta en helan, radiantan ĉambron en reĝa kastelo, kaj – vi estos „mastro de 
la ŝlosiloj“ ... 

Ĉio, kio tie ĉi estis via propraĵo, ankaŭ plue apartenos al vi, sed vi scios fari vere 
pli bonan uzon de ĝi, kaj kio ĝis nun kuŝas tie ĉi en malpuraĵo, tio poste estos 
ĉirkaŭradiata de la aŭreolo, kiun vi kunportos kun vi el via hejmlando en la krepuske 
malluman regionon de tiu ĉi surtera ekzisto. – 

Mi petas vin: ne plu restu hezitante en tiu ĉi loko de mallibereco, ne konsideru 
timeme, ĉu vi vere kapablas sekvi min! 

Ĉia hezitado nur tenas vin pli longe en ligiteco. – 
Fidu vian pra-propran forton! Nur per via propra forto vi povos leviĝi kun mi! – 
Sed mi volas esti al vi nur gvidanto, kaj via hejmlando elsendis min por serĉi vin, 

ĉar vi „vokis“ ... 
Fidu, dum vi ankoraŭ ne povas kompreni! 
Fidu, por ke vi iam atingu maldorman scion! 
Fidu, kaj sekvu min! 
 

* 
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– – Fine, fine mi sentas vian hezitantan manon! 
Kun kvieta kuraĝo, ekprenu pli firme mian manon, por ke mi povu sekure gvidi 

vin! 
Vi jam sentas, ke ni leviĝas, sed baldaŭ vi estos levita tien, kie ĉio, kio ĝis nun 

ŝajnis al vi alta, kuŝos profunde malsupre de ni ... 
 

* 
 
– Jam ni estas leviĝintaj el tenebro kaj malvasteco, kaj viaj piedoj sentas sin 

liberigitaj de la ŝarĝo de via korpo! – 
Profunde sube de ni kuŝas la terglobo kun sia tuta griza mizero. 
Ne returnu la pensojn al tio, kion vi ĵus forlasis, ĉar ĉiu penso pri io peza kaj 

premanta malhelpas vian liberan flugon! 
Via rigardo malsupren estu al vi kvazaŭ forpuŝiĝo, por ke vi gajnu ankaŭ el la 

retrorigardo forton por leviĝi. 
Ĉio postlasita estu al vi kvazaŭ vanta sonĝo, el kiu vi feliĉe eskapis kaj kiu 

neniam povas reveni! 
Via forto portas vin renkonte al nova spertado, kaj vi ekkaptos ĝin en vi nur tiam, 

se vi povas forgesi tion, kio ĝis nun ŝajnis al vi via plej alta spertado ... 
 

* 
 
– Dum mi ankoraŭ parolas al vi, mi havas la impreson, ke miaj vortoj sufiĉas por 

malligi vian volon.  
Malpezigite vi jam ŝvebas supren! 
Via okulo, kiu antaŭ nelonge rigardis ankoraŭ malgaje, komencas brili kaj lumi ... 
Ĝi ekradios ankoraŭ multe pli hele, ju pli ni proksimiĝas al la lumo, kiu estas via 

origina hejmlando, el kiu vi mem eligis vin antaŭ eonoj! 
Ni ankoraŭ ŝvebas en la „malplena“ spaco, ĉar tie ĉi estas nenio, kion vi jam 

kapablus percepti. 
Tamen ankaŭ ĉi tie etendiĝas ĉirkaŭ vi la abundo de l’ vivo, kaj kio ŝajnas al vi 

„malplena“, tio ankoraŭ estas neperceptebla nur al via nesperta rigardo. 
Aŭdu tie ĉi la veron, ke en ĉiuj senfinecoj ne ekzistas „malpleneco“, ke ĉiu ŝajna 

„malpleneco“ estas dense plenigita de formo kaj vivo, kaj ke via kapablo percepti tiun 
vivon konstante kreskos, ju pli intense via propra vivo povas sublimiĝi kaj fajniĝi! – 

 
* 

 
Ni devas forŝvebi ankoraŭ multe pli alten tra ĉiuj stelaj spacoj! 
Ni devas supreniĝi super la plej malproksimaj sunoj, por ke ni alvenu en tiuj 

sferoj, kie via interna okulo vekiĝu al vi el miljara dormo! – – 
 

* 
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Ankaŭ la spiraloj da mondoj, kiujn oni vidas de surtere nur kiel lumajn nebulojn 

je la velura ĉielo de klaraj noktoj, jam estas profunde sube de ni, kaj nia flugo alten 
ankoraŭ ne finiĝis ... 

Ni ekkonas, ke ni estas en nemezurebla spaco, kaj vi mirante vidas la samajn 
lumajn stelnebulojn, kiuj restis profunde sub ni, ankaŭ fore super vi, kaj ke ili nun 
ĉirkaŭas nin sur ĉiuj flankoj! 

Ni estas kvazaŭ en la interno de neimageble grandega globo, kies ekstera limo 
estas formita de miriadoj da mondosistemoj ... 

Sed en la mezo de tiu nemezurebla spaco vi nun vidas novan lumon, pli helan ol 
la plej brila fulmo, pli radiantan ol la plej hela sunlumo sur tropikaj maroj ... 

– Mi aŭdas vian unuan ĝojkrion? 
Jes, estas nenia trompo: – via interna okulo malfermiĝis!–  
 

* 
 
Vi tenas mian manon pli firme? 
Vi certe jam sentas, ke ĉio ĝis nun konata forlasis vin kaj ke vi unue devas lerni 

vidi en tiu ĉi lumo?! 
Kiel la lumado, kiu heligas la longan nokton je la glaciaj polusoj de la terglobo, 

tiel ankaŭ tiu ĉi senfina maro de lumo, en kiu ni nun ŝvebas, vivas en miloj kaj miloj 
da flamantaj radioj kaj en mirakla riĉeco de koloroj. 

Via okulo ankoraŭ ne povas ekkoni ion formhavan in tiu ĉi vivanta lumo. 
Por tio, estas bezonataj plia tempo kaj ĉiam pli alta flugo!– – 
 

* 
 
– Ĉu vi jam vidas la unuajn akre blankajn radiecajn fajrerojn, kiuj ekbrilas 

renkonte al ni sur nia vojo? – 
Turnu vian rigardon supren, al ilia deirpunkto! 
Timigite kaj tremante vi retromoviĝas?! 
Vi sentas, ke ni jam delonge leviĝas ne plu per propra forto, sed ke tiu 

nepriskribeble radianta Prasuno, kiun vi nun ekvidis en la plejinterno de la 
globoforma spaco, ekaltiris nin per magneta forto por ensuĉi nin en la mezon de sia 
fajra lumo! 

Vi ne plu povas rezisti, kaj dum vi interne tremante ankoraŭ kredas, ke vi haltas, 
vi kun mi jam pli kaj pli proksimiĝis al ĝiaj eksteraj tavoloj de lumo kaj flamoj ... 

 
* 

 
− Mi komprenas vian timon, kvankam mi jam delonge ne plu sentas ĝin. 
Ankaŭ mi iam travivis tiun tremadon, kiam aliulo ĉe mia flanko unuafoje 

kondukis min en ĉi tiun regionon. 
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Sed mi diris al vi nur finan veron, kiam mi promesis gvidi vin en vian 
hejmlandon, kvankam via tuta esto nun tremegas pro timo de neniiĝo. − − 

 
* 

 
− Kiam vi aŭdas la muĝantajn tondrojn, kiuj sonegas renkonte al ni, ankaŭ per tio 

ne lasu vin timigi! 
Ankaŭ tra tiu ĉi „sfero de teruroj“ suprentiros nin la forto de tiu prasuno pli rapide 

ol vi supozas. 
Restu certa pri vi mem kaj pri via volo atingi vian hejmlandon. 
Ĉesigu ĉiun timadon kaj supozadon, kaj eĉ la zorgon pri via esto! 
Esti aŭ neesti: tio devas esti al vi samvalora, se mi ne vane estu akompaninta vin 

dum tiu ĉi alta flugo! − 
Vi devos voli oferi ĉion, kion vi mem estis al vi, kaj kion vi mem faris el vi. 
Vi certe estos nun ŝanĝata en tiu ĉi prafajro, ĉu vi volas aŭ ne volas, sed tie ĉi nun 

montriĝos, kiu vi estas! − − − 
Vi tie ĉi forbrulos, por esti resendata kiel lumanta stelo en la tenebron, por ke ĝi 

ricevu de viaj radioj eternan lumon, aŭ kontraŭe: − via ŝanceliĝanta volo kaŭzos vian 
pereon kaj alportos al vi eonojn de nova turmento ... 

Neniam mi estus veniginta vin el via karcero kaj persvadinta al tiu ĉi flugo, se vi 
mem ne antaŭe estus milfoje „vokinta“ min, en la solecaj noktoj de via surtera 
mallibereco. − − 

Nun ne plu estas eble al vi reiri! − − 
Nun devas montriĝi, ĉu vi jam havis la rajton „voki“! 
Nur tiu, kiu tro frue kriante petegis pri sia liberigo, povas tie ĉi trovi sian pereon 

kaj perdi la scion pri si mem en tiuj ĉi prafajroj por eonoj. − 
Ankaŭ li estos iam ree sendata kiel „fajrero“ en la eternan „spacon“, sed li 

ankoraŭ ne estis maturiĝinta por jam nun esti stelo, kaj la prafajroj de tiu ĉi suno, kiu 
estas lia hejmlando, ne povis denove naski lin al lia plej alta esto. − − 

 
* 

 
Sed nun malligu la timon de sur viaj ŝultroj! 
Timo ankoraŭ neniam atingis grandan celon! − − 
Tiom longe, dum la timo premas vin, vi ne trovos en tiu ĉi pra-loko vian propran 

ejon, ĉar vi ankoraŭ ne volas alporti vin mem kiel oferon, por trovi vin mem! −  
Ĉu vi ne konas la parolojn de l’ majstro, ke vi perdos vian animon, se vi penos 

konservi ĝin, ke vi povas gajni vin mem nur, se vi malligas la katenojn, kiuj ligas vin 
al vi mem? − − 

 
* 

 
Mi ne rajtas doni al vi la certecon, ke vi eltenos la plej altan provon, kiu nun 

atendas vin; sed vi probable ne estus tie ĉi, se la falo ĉi tie minacus vin ... 
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Vi apenaŭ estus sekvinta min, kiam mi eniris ĉe vi aŭdinte vian „vokadon“, ĉar vi 
estus atendinta ion alian ol tion, kion mi povis konsili al vi. − 

Tiuj, kiuj ankoraŭ ne havis la rajton „voki“ kaj tamen „vokis“, ĉiam kaŝis sin en la 
plej mallumaj anguloj de sia karcero, kiam unu el ni frapis je ilia pordo, kaj nur plej 
aroganta aŭdaceco iufoje donis la manon al la gvidanto, kvankam ĝi sciis, ke ĝi 
ankoraŭ ne estis preparita. − − 

Sed vi sekvis min nur hezitante, kaj tial mi kredas, ke vi rajtas fidi min pli ol vi 
volas koncedi al vi ... 

Ne turmentu vin mem, kaj fidu al via stelo! 
Al tiu stelo, kiu prezentas vian plej altan formon, kaj, transformigite en ĝin, vi 

revenos, kiam vi liberigis vin de vi mem en tiu suna fajro! − 
Ne plu volu esti io alia − apud tiu suna fajro, kiu ampleksas en si ĉiun estadon, 

kaj ĝi nove naskos vin el sia forto, tiel ke vi eterne havas vian vivon en ĝi! 
 

* 
 
Sed mi, por via percepto, nun lasas vin sola, ĉar mi devas ŝanĝi min en fajron kaj 

lumadon, kies vidon vi nun ankoraŭ ne povus elteni! 
Mi nun iras al mia ejo en la plejinterno de tiu ĉi prasuno, kaj kiam vi retrovas min, 

ankaŭ vi estos stelo kaj akompanos min returne en la malhelan regnon de la tero, por 
lumi al tiuj, kiuj tie bezonas lumon. 

Vi ne devos, kiel mi, milfoje ripeti tiun vojaĝon, kaj neniu ĵurpromeso ligas vin al 
mia devo; sed via stela lumo estos donita al vi el la sama suna fajro, kiu iam, longe 
antaŭ ol mi povis renkonti vin kiel homo de la tero, donis al mi mian lumadon! − − − 

Iru nun en vian hejmlandon! 
Lasu vin forbruli en la fajra lumo, − kaj revenu al mi kiel filo de la lumo! − − − 
En la plej interna korfajro de tiu prasuno mi atendos vian naskiĝon, kaj tie ĉi en 

ĝiaj radiantaj regnoj vi ekvidos tiun, kiu parolis al vi, en lia senvuala eterna figuro ... 
Eniru en vian perfektiĝon, por ke al la tero en ĝia griza mizero estu naskata nova 

stelo! – – – – – – – – – – – 
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La reveno 
 
− − Jen mi retrovas vin tie ĉi, vi venkinto, kiel lumantan stelon, nove naskitan el 

eterna lumo! 
Ni estas en la sama loko, en kiu mi forlasis vin por ŝanĝiĝi en tiun ĉi radiantan 

formon, en kiu vi nun ekvidas min, post kiam vi mem ŝanĝiĝis en radiantan lumon. 
Nun vi mem povas juĝi, kial vi antaŭe ne estus elteninta min en tiu ĉi luma 

formo... 
En la sama prafajro ni nun estas konscie unuigitaj tra ĉiuj eternecoj! 
Kaj nun vi ankaŭ scias, ke ĉiu, kiu tie ĉi estas „majstro“, devas esti „disĉiplo“ de 

pliperfektiĝinto, kaj ke la ŝtuparo de tiu ĉi hierarkio ne povas havi finon, ĉar io 
absoluta per si mem ne povas havi finon kaj al ĉiu „plej alta“ ŝtupo aperas pli alta, en 
kiun ĝi mem ŝanĝiĝas, kiam ĝi en si mem realigis tion sian plej altan. − − − 

Ni estas ambaŭ ankoraŭ sur la plej malsupraj rungoj de ĉi tiu ĉiela eskalo! 
Kiel vi scias, iam estis surmetata al mi la ĵurligo, ke mi ne forlasu la energiosferon 

de l’ eterna spirito, el kiu la teraj homoj vivas, ĝis la lasta de miaj homaj fratoj eniris 
en la lumon kiel vi: ĝis li estas unuigita al la ŝtuparo de eterne lumantaj steloj. − 

Tial mi devas, same kiel vi, nun reiri en la teran nokton, kaj, eĉ kiam mia homa 
vesto estos eluzita, ne estos permesate al mi forlasi la spiritan energiosferon de l’ tera 
homo tiom longe, dum la terglobo ankoraŭ portas homojn. − − − 

Sed vi, kiam la kateno de la tero ne plu ligas vin, tuj atingos la sekvantan ŝtupon, 
sur kiu via spirita okulo tie ĉi vidas min; tamen vi tute ne devos restadi en ĝi. Por vi 
ĝi estas nur formo de sentado, ne tio, kio ĝi estas por mi: − pra-propra, de mi mem 
volita regiono de agado. 

Tuj kiam vi atingas en ĝi vian plej altan perfektiĝon, vi ekvidos super vi la 
sekvantan pli altan ŝtupon, kaj tuj poste ankaŭ vi mem ŝanĝiĝos en tiun pli altan 
ŝtupon, same kiel vi iam estos ŝanĝiĝinta en mian formon, kiam, liberigite disde la 
tera animalo, vi trovos vin en via plej alta perfektiĝo. 

Eterne tiu ĉi konstanta „supreniro“ ne havos finon, kaj vere: la plej alta perfekt-
iĝo sur ĉiu unuopa ŝtupo, kiu aperas super ni, daŭras pli kaj pli longajn tempojn, ĝis 
eĉ tio, kion ni homoj nomas „eterneco“, estas nur plej eta parto de tiu tempo, dum kiu 
sur la pli altaj ŝtupoj la respektiva plej alta perfekteco estas atingita. – – – 

Tie ĉi, ĉiu homa parolo, kiu provas komprenebligi al vi tiun eternan okazadon, 
estas nur balbutado, kaj nur kiam vi mem kapabliĝas „enrigardi“ en ĉion ĉi, vi povas 
veni al fina ekkono per propra vidado. – 

La amo de la prasuno, kiu ĵus naskis vin el si kiel eternan stelon, nun vivas en via 
formo en vi, kaj nur el tiu ĉi amo vi ricevos tiun kapablon enrigardi! 

 
* 
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Antaŭ ol malleviĝi, tra la sferoj de la eksteraj mondosistemoj kaj tiam multe pli 
profunden, en la eksteron: al la tero, ni ankoraŭ restu dum mallonga tempo en la 
interno de l’ regno de la kaŭza, eterna estiĝado, por rigardi ĝiajn miraklojn! 

 
* 

 
– Mirante vi nun vidas, ke tie ĉi, kie antaŭe aperis al vi nur flamantaj maroj da 

lumradioj en ĉiuj koloroj, ĉirkaŭas vin nova mondo de originaj formoj. – 
Nun vi vidas, ke ĉio estas plena de formantaj fortoj, kiuj mem devas esti formitaj, 

por ke ili povu, plue kreante, estigi formojn. – – – 
Ĉio ĉi ankoraŭ estas al vi kaoso, kaj vi ne scias kiel interpreti ĝin. 
Sed baldaŭ vi povos malimpliki ĝin, kiam vi nun lernas uzi vian internan okulon! 
Tiam multaj enigmoj, kiuj kvazaŭ hieroglifoj ĉirkaŭas vin tie ĉi, solviĝos por vi, 

kaj fine vi trovos ĉi tie ankaŭ la „ŝlosilon“, kiu malligas la katenojn, kiujn vi, kiel 
homo de la fiziksensa fenomena mondo, devis porti sur la tero. – 

Tiel via plej profunda esto estos „malfermata“ al vi! 
 

* 
 
Sennombraj bildoj de plej interna okazado, miloble interligitaj kaj interplektitaj, 

tie ĉi ekaperas antaŭ vi. 
Ili ankoraŭ fakte estas „bildoj“ por vi, ĉar via senso ankoraŭ ne lernis ekkapti 

originan okazadon, kaj ĉar vi kutimas devi formi ĉion en bildon por vi, antaŭ ol vi 
povas kompreni ĝin. – 

Tio, kion vi tie ĉi vidas, vere estas nur la regado de la pra-funde ankritaj fortoj de 
estigado, kies efiko estas ĉio, kio iam estiĝis ... 

Tial vi povas tie ĉi retrovi kaj ekkoni ĉion iam estiĝintan, kaj antaŭ ol vi povas 
ekkoni tion, kio tie ĉi estas ekkonebla, vi per ĉiu tera „ekkono“ kreis al vi nur 
trompajn vualojn, sur kiuj via fantazio pentras la formulojn, kiuj kaŝu al vi vian ne-
ekkonon. – – – – – 

 
* 

 
Via interna senso, kiun vi nun akiris kaj en kiu ĉiuj aliaj sensoj estas tie ĉi 

unuigitaj, tre baldaŭ kapablos malligi unuopaĵojn el la interplektita tutaĵo de tiu 
milobla okazado. 

Pramonda, krea okazado senvualiĝos al vi en siaj unuopaj fazoj! 
Io pratempe fora fariĝos al vi nuntempa! 
Ĉio, kion homoj iam povis elpensi, estas nur ombro kaj respegulaĵo de tio, kio tie 

ĉi estas! 
Nur kiam vi tion scias, tiu ĉi mondo de la plej kolorriĉaj mirakloj montros al vi 

siajn internajn sekretojn ... 
Ne retrorigardu al teraj aferoj kaj ne provu solvi per komparoj la enigmon de tio, 

kio estas unika kaj povas esti ekkonata nur laŭ sia propra forma! 
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Vi vidos signojn, formojn kaj kolorojn, kiuj similas al aferoj sur la tero, kaj tamen 
vi ne volu fari komparojn, se vi ne volas konfuzi ion, kio en si mem estas simpla kaj 
sen io dua! 

Temas pri nova lingvo, kiun vi tie ĉi lernu kompreni, kaj nur kiam ĝi vekas en vi 
la samajn sonojn, vi iom post iom ekscios, kion ĝi havas por diri al vi. – – – 

Praantikvaj libroj de saĝo sciigas vin surtere pri tiu lingvo, sed vi estis tro 
malproksima de la scio de tiuj, kiuj iam skribis ilin, kaj sekve vi ĉiam substituis vian 
tekston al tiu de la saĝuloj ... 

Kiam vi nun tie ĉi lernis ekkoni, vi iam mirante priridetos vian kontentiĝeman 
malsaĝon kaj ne povos kompreni, ke la teksto de tiuj libroj prezentis al vi mallumajn 
enigmojn, aŭ ke vi sentis vin rajtigita fari „eksplikon“ tie, kie pli saĝaj homoj ol vi 
volis doni al vi senrestan klarecon. – – – 

„La vorto de la Eternulo elsendiĝas sur la tutan teron“, sed oni devas unue esti 
kapabla percepti la sonon de tiu vorto, antaŭ ol oni povas interpreti la sencon de tiu 
lingvo ... 

Se ne tiom multaj en sia surdeco estus donintaj sin al sofisma interpretado, vere 
regus malpli da konfuzo sur la tero! 

 
* 

 
Ne ekzistas iu forto en la senfinaj kosmaj „spacoj“, kiu ne povus malkaŝi al vi 

sian naturon samtempe kiel tonon kaj signon. 
Sed tie ĉi, kie ĉiuj sensoj estas kunfanditaj en unu senson, vi perceptas ankaŭ 

tonon kaj signon en unu percepto. 
Ekkonu tie ĉi formon kaj koloron, – kaj sento, gusto, odoro kaj tono tuj estos vivaj 

en vi! – – – 
Pro tio, ke vi mem estas formita per la samaj fortoj, kiujn vi tie ĉi perceptas, 

interna respondo devas esti trovebla en vi por ĉio, kio tie ĉi montriĝas al vi. 
Vi ne devas arbitre interpreti tion, kion vi vidas tie ĉi, sed devas restadi en plena 

kvieto kaj koncentriĝo, ĝis la respondo venas el vi mem! 
Kiam la respondo doniĝis al vi, ne hezitu akcepti ĝin, sed sciu, ke ĉi tie ĉiu ricevas 

sian propran respondon, kaj ke vi perdus vian plejbonaĵon, se vi volus atendi 
aliulojn, por eble kompari vian respondon kun la respondoj de tiuj aliaj! 

Fariĝante lumanta stelo, vi naskiĝis sola kaj sen iu dua el prasuna lumo; tiel same 
vi tie ĉi povas atingi plej altan ekkonon nur por vi mem sola, kaj tamen via ekkono en 
viaj formoj spegulos la ekkonon de ĉiuj aliaj, kiuj tie ĉi lernis ekkoni en la sama 
maniero ... 

 
* 

 
Ĉu vi nun scias, kial tie ĉi ne estas permesate al mi interpreti al vi formojn kaj 

kolorojn? – 
Mi povus doni al vi de ekstere nur mian interpreton kaj tiel perdigis al vi vian 

propran respondon. – – 
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Sed nur via propra respondo vekas en vi la fortojn, kiujn vi bezonas por via plej 
alta perfektiĝo en via formo. – – 

Ni tamen nun restadu kune, sed ne atendu de mi, ke mi interpretu al vi tion, kion 
nur vi mem devas interpreti por vi mem – kion nur vi mem devas lerni eksenti por vi 
mem! 
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La vidaĵoj 
 
– Senfina estas la interna spaco de tiu ĉi „globo“, en kiu ni ŝvebas, kvankam ĝi 

metas siajn „limojn“ per la miriadoj da sunoj kaj mondoj, kiujn ĝi elradias! – 
Senfina okazado estas ampleksata tie ĉi, kaj ĉiuj eternecoj ŝajnus al vi kvazaŭ 

mallonga tago, se vi volus iam sondi ĉiujn miraklojn de tiu eterna okazado! – 
Vi eble scias, ke en antikvaj tempoj ekzistis surtere „viziuloj“, kiuj, tro certaj pri 

sia limigita viziado, arogis al si voli kalkuli la tempoj, dum kiuj universo estiĝas kaj 
poste dissolviĝas en „tion nekreitan“. 

Vere, ili ne konsciis sian malsaĝan opiniadon kaj ne sciis, ke ekzistis antaŭ ili pli 
saĝaj homoj, kies vortojn ili ne plu povis kompreni, tiel ke ili devis egali tiun 
infanon, pri kiu oni raportas, ke ĝi volis ĉerpi la oceanon en malgrandan foson! – – 

 
* 

 
Eterna en la fina senco: sen komenco kaj sen fino, estas la „mondotago“, kiun ili 

volis kalkuli – eterna samtempe la „mondonokto“! – 
Eterna EMANADO el tiu prafajrosuno, kiu naskis vin kiel lumantan stelon, eterne 

metas al si plej eksteran limon de sia agado en la formo de ĉiuj tiuj mondosistemoj, 
kiuj ĉi tie ĉirkaŭas nin kiel plej malproksima, malklare blanka lumnebulo, kvazaŭ 
kava globo. 

Tie eterne estiĝadas novaj mondosistemoj en la ĉiuflanke fermita sfero de la 
estiĝintaj, kaj eterne mondsistemoj kun nenombreblaj sunoj kaj ties planedaroj estas 
ensorbataj returne en la senfinan „spacon“. – –  

Neniu kalkulo fare de homaj cerboj povas prezenti la tempojn, dum kiuj eĉ nur 
unu el tiuj mondsistemoj estiĝas aŭ pereas. 

Spirita revelacio neniam tiom malaltigis sin, ke ĝi volus senvualigi al terhomaj 
mensoj ion por ili eterne nekapteblan. 

Ĉio, kio iam doniĝis al la homo el la spirito de la eterneco, saĝe konformis al lia 
komprenkapablo, havante multan efikon eĉ en la malhela regiono de l’ tera homo. – 

 
* 

 
Ĉu ŝajnas al vi stranga, ke io plej interna en la praesto estas malfermata al vi, dum 

tio ekstera restu al vi nekaptebla? 
Sed konsciiĝu pri vi mem, kaj ne forgesu, ke ĉi tie vi estas en via prahejmlando, 

el kiu antaŭ eonoj vi mem deziris eliri en fremdan regionon, kvankam vi sciis, ke tie 
ekstere vi povos manifestiĝi nur per efikoj kaj ne en via prapropra esenca esto! – – 

Via propra grandeco kaŭzis vian falon! – – – – 
Ankoraŭ hodiaŭ vi povas denove fali kaj tiel denove prokrasti je eonoj vian 

porĉiaman revenon en la lumon. Eĉ animoj, kiuj faris la saman ĵurpromeson, kiu 

 15



kuŝas kiel libere elektita ŝarĝo ankaŭ sur miaj ŝultroj, denove falis en la mallumon, se 
ili ne kapablis konformi al sia propra grandeco. – 

Tial vi ricevis mian gvidadon, por ke vi ne lasu vin forgvidi ... 
Tie ĉi en la plejinterno doniĝos al vi via „regno“, por ke vi povu denove agi en la 

ekstero! 
Tie ĉi vi iam agos el la sama forto, el kiu ĉio ekstera originas, sed en la ekstero vi 

trovus nur devenigitaj, sekundaraj fortoj, kiuj tie estas tro potencaj por vi, ĉar tie vi 
ne povas montriĝi en via lumforto. – – – 

Ĉio en la nemezurebla „spaco“ estas certa pri siaj propraj potenco kaj fortouzado 
nur en sia, al ĝi rezervita loko, kaj ĝi ne povas disvolviĝi plene en iu alia loko ... 

La pralumo mem estas potenca nur en si mem, kvankam la tuta senfina kosmo 
elfluas el ĝi! – 

Ju pli malproksimaj de tiu unu, ĉion naskanta prafajra suno, des pli la fortoj 
elfluantaj el ĝi perdas la similecon kun ĝia esto, ĝis en la plejekstero ili fine formiĝas 
en la kontraŭ-eston. – 

Nur tie ĉi en la interno de tiu ĉi globo ni ankoraŭ estas en vere „dia“ esto! 
Tuj kiam ni malleviĝas returne en tiujn mondosistemojn, por tie atingi la 

terglobon, ni estas, laŭ la ekstero, eligitaj el tiu „dia“ vivo, kaj nur en la propra 
plejinterno ni ankoraŭ kapablas konservi ĝin al ni ... 

Ankaŭ la plejeksteraĵo estas penetrata de dia spiritoforto, sed: tiu ĉi forto tie ne 
estas en sia potenco, kaj nur tiuj vekiĝintaj en sia plejinterno ankoraŭ povas trovi ĝin 
en si. – – 

Se surtere tamen ŝajnis al vi, ke la ekstera naturo estas plena de „diaj mirakloj“, 
konsideru, ke eĉ la plejeksteraĵo originas el la plejinterno, kaj ke ĝi malgraŭ ĉia kon-
traŭ-esto ankoraŭ montras la plej eksterajn spurojn de sia eliro el la pralumo! 

Sed tie en la ekstero viaj manoj estos ligitaj, ĉar tie la fortoj de la kontraŭ-esto 
estas en sia loko kaj tial solaj en sia potenco. – – 

Vi ĉiam devas atingi tiun altan lumregionon el la plejinterno de via interno, se vi 
tie, en la ekstero, volas primajstri tiujn kontraŭfortojn en nur malgravaj aferoj, sed 
neniam vi povas plene superi ilin. 

Fakiroj kaj potencavidaj adeptoj de la magio provis tion aliamaniere, servigante al 
si dum longa penado certajn formojn de tiuj fortoj de l’ kontraŭ-esto, sed estis trovata 
surtere ankoraŭ neniu, kiu fine ne devis mizere perei kun ĉiuj siaj magiaj artoj. – 

La diaj magiuloj de ĉiuj tempoj ĉiam agis nur de tie ĉi, el la fortoj de dia esto, kiuj 
ĉirkaŭas nin ĉi tie, kaj se la legendo faris ilin „farantoj de mirakloj“, ĝi ne ekkonis la 
verajn „miraklojn“ de ili faritajn, ĉar tiujn verajn „miraklojn“ la homa okulo ne vidas, 
kaj ilia efiko, kiun ĝi certe vidas, neniam malkaŝos la veran kaŭzon. 

Tie ĉi estas troveblaj la signoj, kiujn devas kapabli uzi tiu, kiu volas alproprigi al 
si la dian magion, sed tiuj ĉi signoj neniam estis trovataj de tiuj, kiuj en sia 
potencavido deziregis la famon de faranto de mirakloj. – 

En tiu ĉi sankta loko vi lernu senti, kion tiuj signoj volas diri al vi. 
Tiu ĉi loko devas fariĝi al vi vere hejma, se via hejmlando konfidu siajn trezorojn 

al vi! 
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* 
 
„IN PRINCIPIO ERAT VERBUM ...“ – En la komenco estis la Vorto – diras al vi 

sankta libro, kaj pli ol unu serĉanto turmentis sian kompatindan cerbon per la neutila 
demando, kial tiom da signifo estas atribuita al la „vorto“ – kial la saĝulo nomas la 
originon de ĉiu estiĝo la „vorto“? – 

Sed tiu ĉi instruo estis iam donata en tiu formo el plej profunda ekkono. 
Praeterna emanacio de la prafajrosuno de eterna amo prononcas sin mem en 

eterna estiĝovolo, fariĝas al si mem ritmita moviĝo, fariĝas la Pra-Vorto, kiu el si 
mem el-parolas ĉiun estiĝon, ordigitan laŭ imanenta mezuro, laŭ imanenta nombro! 

La vorto de la lingvo de l’ homa buŝo estas nur plej fora, fina sono de tiu ĉi 
„Vorto“, kiu estas „kun Dio“ kaj kiu estas Dio de eterne ĝis eterne! – 

La saĝulo parolas pri „komenco“, kiu ĉiam estis kaj eterne estos! 
Tie ĉi aperas antaŭ via spirita okulo tiu „komenco“, kaj la „Vorto“ malkaŝas sin al 

vi en ritmo kaj koloro, en formo kaj sono kiel unuan esprimon de la eterna volo al 
formado. 

Sentante restadu, kaj provu sperti en vi mem, en via plejinterno, la plej profundan 
eston de tiu ĉi Pravorto, el kiu estiĝis ĉio, kio iam estiĝis, el kiu estiĝos ĉio, kio iam 
povas estiĝi! – 

 
* 

 
Kiel „LUX IN TENEBRIS ...“, – kiel lumo en la tenebro, tiu ĉi Pravorto parolas 

sin mem en la nemezureblajn profundojn de la „spaco“ – formante el si mem la unuan 
pra-formon, kaj en tremoj de memkonsciiĝo ĝi jam nun konstruas al si sian altaron de 
adorado ... 

Prageneranta formado kvazaŭ ĥoro da sacerdotoj plenaj de solena respektego 
staras ĉirkaŭ tiu altaro, estante kristaliĝinta en la unua formo de esto, kaj tamen jam 
en muta preĝado ... 

 
#* 

 
Sed tie ĉi nenia restado en estiĝinta stato estas ebla, kaj jen vi vidas, kiel el la 

unua formo elfluas la eterna generado de l’ abundo de formoj, kiel ĉiam novaj formoj 
estiĝas, ondadas kaj sin interplektas, ĝis el la abundo leviĝas pli kaj pli hele la juvelo, 
en kiu la „Vorto“ ekkonas sin mem kiel formon en la mondo parolita de ĝi.– – 

Kaj dum ĝi triumfe lumas meze de siaj formitaĵoj, la jubila ĥoro de la unua 
kreitaĵaro leviĝas tra ĉiuj spiritaj sferoj. 

„TE DEUM LAUDAMUS ...“ – Vin, Dio, ni laŭdas – eksonas la himno de la 
formo tra la unuekreita mondo de la spirito, kaj ĉiuj ĉieloj estas plenaj de alta adorado 
... 

Tie ĉi la „Vorto“ fariĝis „Mi“ en sia kreitaĵo, kaj ĉiu spirita formo ekkonas en ĝi 
la kaŭzon de sia ekzisto kun jubilanta ĝojo. – 

La regno de la pura spirito estiĝis, por eterne cirkuli en si mem en siaj formoj. 
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La Pra-Vorto efektivigas sian plej internan plenumiĝon! 
 

* 
Sed ĝia krea volo ankoraŭ ne atingis la finon de sia agado en tiu lumregiono. – 
Ankaŭ tiu ĉi regno de plej interna plenumiĝo restas kreema kaj plue generas en la 

eterna nemezurebla „spaco“, – mem generas al si siajn limojn kaj estigas la 
kontraŭefikon de eterna „spaco“, de eterna tempo. – 

Kio estas Unu en la plej interna regno de la spirito, nun tie ĉi fariĝas Duo, kaj 
antaŭ via spirita okulo vi vidas estiĝi kvazaŭ kosman laborejon, en kiu la nenaskita 
forto de la spirito formante konstruas tion, kio estas la unua kondiĉo de la 
mondosistemoj, kiuj kvazaŭ foraj nebuloj enfermas nin en tiu ĉi luma globo: – tie ĉi 
estiĝas en krea formado SPACO KAJ TEMPO de la ekstera mondostrukturo. – – 

Ne plu egala al la eterna „spaco“ kaj tamen entenanta ĝiajn leĝojn ... 
Ne plu estanta la „spaco“ de la spirito, kiu en si ampleksas sian tempon, tiu ĉi 

nove kreita spaco estigos la tempon el si mem. – 
Dum tie ĉi vi penetras la eternan „spacon“, same kiel vi estas penetrata de ĝi, tiu 

tempon naskanta spaco ĉiuloke metos limojn al vi. – 
Dum via spirita okulo kapablas vidi en tiu ĉi eterna „spaco“ tiumaniere, kvazaŭ ĝi 

mem estus nemezurebla globo, kiu ampleksas ĉion en si kaj vidas ĉion samtempe de 
ĉiuj flankoj, vi tie povos vidi nur de interne eksteren kaj ĉiam kapablos percepti nur 
de unu punkto. – 

 
* 

 
Nur nun komenciĝas la dua kreo – kvazaŭ la resono de la „Vorto“ –, kiun la unua 

naskis el si. 
La ondegoj de la plej ekstera tenebro etendiĝas kiel nemezurebla maro – sed: „la 

spirito de Dio ŝvebas super la akvo“ kaj ĝia brilete radianta lumo plena de forto kaj 
krea potenco enmetas estiĝo-volon en la maron de la tenebro, en eterna PRA-
GENERO. 

Magiaj prasignoj fariĝas formoj de eksteraj mondoj, kaj baldaŭ la tenebro 
dissolviĝos antaŭ via spirita okulo. 

 
* 

 
ĜERMOJN DE MONDOJ vi vidas estiĝi en katedrala volbo de agantaj fortoj. 
Novaj kaj novaj ĝermoj strebas en la ekziston, dum la maro de la tenebro ŝanĝiĝas 

en lumantan nubon. 
 

* 
 
Jen vi vidas ESTIĜANTAJN MONDOJN veni en ekziston el tiuj ĝermoj. 

Prapotencaj formantaj fortoj faras sian efikon, kaj kosma lumo moviĝas kiel 
nebulondoj tra la kreita spaco. – 
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Baldaŭ ilia estiĝo estos plenumita. 
 

* 
 
Tio, kion vi nun vidos, estas LA NASKIĜO DE LA KOSMO, la eliro de la 

generitaj eksteraj mondoj el la sfero de la formantaj kosmaj fortoj ... 
En la eterna mondonokto, senfine malproksime de la prafajra suno de eterna amo, 

kiu naskis vin kiel stelon, estiĝis senfina nombro da globformaj astroj – la plej ekstera 
limo, kiun la agado de la Pra-Vorto metas al si – formante la lumantajn 
mondnebulojn, kiuj ampleksas nin en senfine vasta volbaĵo sur ĉiuj flankoj, supre kaj 
malsupre. 

 
* 

 
Nun malfermiĝos via interna okulo por tiu okazado, kiu plenumiĝas sur unu el tiuj 

ĉi mondoj, kiuj nun vivas sian propran vivon. 
Rememoru, ke mi diris al vi, ke nenio iam okazis en iu formitaĵo, nek povas 

okazi, kio ne estas videbla en tiu ĉi luma regno de plej interna estiĝo en kaŭzaj bildoj! 
– 

Tie ĉi vi nun sekvos la vojojn, kiujn la falinta spirita homo – „falinta“, ĉar li eligis 
sin el sia prahejmlando por sperti sin ekster ĝiaj limoj – devas tramigri, por iam eligi 
sin el la malsaĝeco de sia volodirekto kaj por povi voli la revenon en la lumon de sia 
eterna hejmlando. – 

 
* 

 
Unue li trovas sur tiuj mondoj nur kolorriĉan, rigidan, malvastan LABIRINTON, 

kiu ree kaj ree promesas al li novan lumon, sed ĉiam denove trompas lin. – 
Laciĝinte li haltas, ĉar li ekkonas, ke lia spirita formo ne povas trovi liberecon tie 

ĉi. 
 

* 
 
Nun plenigas lin la URĜO AL FORMIĜO; kaj li, kiu iam estis libera super ĉiu 

nocio pri libero, nun aliĝas al la procesio de milionoj da estaĵoj, kiuj sur tiuj mondoj 
strebas al sia ekstera formiĝo. 

 
* 

 
Fine veninte, en la animalo, al la formo de la ekstera mondo, li opinias vidi novan 

signon elektindan, sed li nur subfalas al la timiga hororplena sfero de la ASTRECA 
LUMO, kiu ĉirkaŭas ĉiun el tiuj eksteraj mondoj. – 
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Trompa estas tiu lumo, sed ĝia forto ne ellasas tiun, kiu eniris en ĝian regionon, 
kaj palpadante de trompo al trompo li fine falas en kulpon, por tiam en freneza 
malsaĝo moki ĉiun lumon. – – 

La animalo nun plene ekposedas lian spiritecon, por prepari al li lian SODOMOn 
en senbridaj orgioj, elpensitaj el animaliĝinta spiriteco ... 

 
* 

 
Nun eĉ la lasta espero ŝajnas al li malaperinta, kaj en horora mallumiĝo li 

erarvagas tra INFERNO, kiun li mem kreis al si – turmentata de teruroj, kiuj sekvas 
lian frenezan agon kvazaŭ furioj. 

Tie ĉi plu nenia eskapo ŝajnas ebla. – 
Ĉiujn tremojn de hororo li devas suferi, ĝis malespero kondukas lin al la 

rememoro de lia iama grandeco, kaj li rekonscias sian dian originon. – 
 

* 
 
Nur nun li unuafoje sentas tiun sopiron iri returne, kiu iam rekonduku lin supren, 

al lia hejmlando, kiu ankoraŭ ŝajnas al li malaperinta en senfina foreco. 
Plena de timo, hezitante, li faras la unuan paŝon al reiro ... 
Tremiganta antaŭsento de ebla savo plenigas lian novan sopiradon. 
 

* 
 
Post preskaŭ senfina, turmenta serĉado li tamen fine perceptas en la tenebro 

lumon, kiun li ekkonas kiel la lumon de sia hejmlando. 
Kun duobligita forto li nun direktas siajn paŝojn, malcertajn en la tenebro, 

renkonte al tiu lumado. 
Finfine li proksimiĝas al ĝi. 
Li nun ekvidas kaŝitan sanktejon meze de sia inferno. 
Li jam inklinas opinii sin savita, sed timigaj okuloj fantome rigardas lin – teruraj 

gardantoj tie ĉi plenumas minacantan gardon ... 
Estas necese, ke li uzu sian lastan forton, por tie ĉi ne esti superata de mortiganta 

timo. 
Sennombrajn fojojn li provas proksimiĝi al la altaj ŝtupoj, por transpaŝi la sojlon. 
Ĉiufoje lia timo antaŭ la gardantoj retenas lin. 
Sed finfine lia persisteco estas rekompencata. 
El la alto de l’ tenebro, voĉo eksonas al li kaj plenigas lin per nova forto. 
Li subite sentas sin kvazaŭ tenata je la manoj, kaj kuraĝe li rigardas en la okulojn 

de la minacantaj monstroj, por nun transpaŝi la sojlon kiel venkanta heroo. 
Nun li estas en la interno de la sanktejo de misteroj, kaj li tuj havas la impreson, 

kvazaŭ la „animalo“ deglitis de li. 

 20



Li ree sentas sin kiel spirita estaĵo, kaj kun la plej profunda ardo de lia koro 
elfluas el liaj lipoj la paroloj: „DE PROFUNDIS ...“, – el la profundo savu mian 
animon, ho eternulo! 

Adorante li kliniĝas antaŭ la diobildo, kiun li ekvidas en la fundo de la luma 
spaco. 

Tie ĉi, lia preĝo ŝajnas al li komenca savo el netolerebla turmento ... 
 

* 
 
Sed kiam li fine levas la okulojn, li ekvidas malantaŭ la diobildo novan radiantan 

helon kaj sentas sin kondukata de nevidebla mano, por ke li eniru en tiun spacon de 
lumradioj. 

Necerte li kuraĝas fari paŝon post paŝo. 
Ankaŭ tie ĉi li devas ankoraŭ trapaŝi minacantan okazadon, sed la timo jam 

forlasis lin. 
Fine disiĝas antaŭ li kun tondra muĝado la lastaj vualoj, kaj li ekvidas antaŭ si la 

hele lumantan juvelon de la REVELACIO ... 
Jam antaŭ longe malaperinta memoro revenas al li, kaj li sentas sin remetita en la 

spiritan lokon, kie iam ankaŭ li aŭdis sian jubilantan voĉon en tedeumo de la spiritaj 
ĥoroj ..... 

 
* 

 
Ebria de interna ĝojo, li paŝas renkonte al la juvelo, kiu antaŭ liaj okuloj ŝanĝiĝas 

en sunon, antaŭ kiu eĉ la lastaj vualoj, venkitaj de la lumo, foriĝas flanken. 
Nur nun doniĝas al li plena ILUMINIĜO, kaj lia tuta esto ekradias en spirite pura 

lumo. – 
Fariĝinte mem plej pura lumado, li nun superrigardas sian vojon, kaj li vidas la 

formojn de kreantaj fortoj konstrui el pra-profundoj altan templohalon, en kiu la 
vualoj de la plejsanktejo lante malfermiĝas antaŭ liaj okuloj kaj nun montras al li, en 
multe pli radianta formo, juvelon eĉ pli riĉan ol estis tiu, kiun prezentis al li la 
revelacio de la diobildo.  

Tie ĉi, finfine PLENUMIĜO doniĝas al lia plej alta sopirado ... 
 

* 
 
Sed nun li deziras reiri al la ekstera tero, ĉar nun li scias, ke en sia tera formo li 

povas liberigi sin mem nur, se li korpe esprimas en si la spiriton. 
Li nun sentas, ke enkorpigo de la spirito estas la „ŝlosilo“, kiu malligos por ĉiam 

lian teran katenon, tiel ke li povas paŝadi sur la terglobo kiel liberulo, kiel filo de la 
lumo – memliberiginto kaj liberiganto de siaj homaj fratoj – helpanto de tiuj, kiuj 
estis je lia flanko sur la vojo de liberiĝo, kvankam li tion ne suspektis. 

 
* 
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Plenigite de tiu granda, pura volo, li preskaŭ samamomente trovas sin sur alta 

montaro, – kaj ŝajnas, ke garboj da lumo ekŝosas el la abismoj kaj valoj. 
Tio, kion ankaŭ lia okulo vidas, ekradias en ora lumado, kaj ĉiu radio sciigas al li 

la VENKON! 
 

* 
 
Sed por la venkinto ne ekzistas restado, se li volas sekure enporti la frukton de la 

venko. – 
Alte super lia loko, lia rigardo perceptas multe pli altan montaron, eterne kovritan 

de radiante blanka neĝo. 
La ejo de la eterna spirito sur tiu ĉi tero montriĝis al lia spirita okulo ... 
Li sentas: – la fora montopinto tie en pura blanko antaŭ ore ardanta ĉielo – – estas 

„HIMAVAT“, la monto de tiuj solaj sur tiu ĉi tero, kiujn la pralumo mem konsekris al 
si kiel pastroreĝojn. 

Tie estas la pratipo de tiu templo kaj ĝia gardantaro, tie estas la konstanta realo, 
pri kiu volis sciigi pia legendo, kiu parolis, en formoj kompreneblaj al la homoj: pri la 
„sankta Gralo“. – – 

 
* 

 
Tien lia vojo nun kondukas lin. 
Li vidas, ke sur tiu ĉi vojo pli ol unu obstaklo minacos lin, sed li scias, ke oni tie 

atendas lin, ke tie atendas lin la gvidanto, kiu vidu lin tra la tera vivo kaj kiu post la 
plenumita tempo malfermos al li la pordon, por ke li, kiel vi, trovu eniron en sian 
hejmlandon. 

La gluece verdaj, antaŭrulitaj masoj de obtuza inerteco, kiujn li unue renkontas, 
volas malhelpi la paŝadon de lia piedo, sed rigardo al la fora celo sufiĉas al li por 
superi ilin. 

La rigida rokpinta palisaro de duboj, certa pri sia venko, levas sin antaŭ li por 
paralizi lian kuraĝon, sed neniu forto de la tero plu retenas lin, kaj eĉ se li devus sangi 
el mil vundoj, li tamen venkos ankaŭ ĉi tiun lastan obstaklon! 

Fine alveninte al la celo post longa, malmola penado, li certe ne plu pensos pri la 
danĝeroj de la vojo, kiu kuŝas malantaŭ li. 

Oni ricevos lin kiel trovinton de si mem kaj metos la oran diademon de ekkonado 
ĉirkaŭ lian frunton. 

Oni vestos lin per sankta, blanka tolo, tiel ke neniu makulo, kiu iam malpurigis lin 
sur lia vojo, alteniĝas al li. 

Tiel oni konsekros lin al la eterna spirito kaj instruos al li la altan reĝan arton: 
terhome enkorpigi la forton de la pura, esenca spirito per la amo. – 

Kio antaŭe estis malluma animaleco, tio estos nun ŝanĝata en li, kaj ĉio lia tereca 
estos nur esprimformo de la spirito. – 
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Oni instruos al li, ke en la eterna spirito nur la kuraĝulo povas daŭre konservi al si 
la kronon de sia spirita regno, kaj ke nur malkuraĝeco aŭ timema malsaĝeco deziras 
fuĝi el la ekstera, fizika mondo, al kiu via propra volo iam fiksiĝis … 

 
*          * 

* 
 

Sed mi jam anticipas instruon, kiun vi, estante naskiĝinta en la spirito kiel stelo de 
la eterneco, nun ricevos de mi. 

Ĉio, kion vi vidis per malfermita interna okulo, estis nenio alia ol via propra vojo, 
de la eliro de via eterna esto ĝis la reveno, nun kiam mi vidas vin antaŭ mi, ŝanĝitan 
al stelo. – 

En tiu ĉi plej interna spirita regno de esenca vidado, vi ekde nun, unuigite kun mi, 
via gvidanto, tre ofte lasos la miraklojn de tiu regno preterpasi antaŭ vi, kaj ĉiam 
estos aliaj vidaĵoj, kiujn la prafundo de ĉia estiĝado malkaŝos al vi. 

Sed sciu, ke tiuj „vidaĵoj“ montras nur esencan efikadon, ke tiuj „bildoj“ estas 
veraj pratipoj de ĉiu okazado, de kiuj vi vidas ĉiam nur respegulaĵojn sur la tero, en 
tiu plej ekstera regiono de la limoj de l’ esto. 

 
* 

 
Ni nun revenos al la tero, kiu bezonas vian lumadon de venkinto. 
Ne lasu malĝojon vuali vian internan lumon, – ne cedu lokon en vi al la doloro, 

kiam vi nun forlasos kun mi la regnon de lumo, kaj tiam, reveninte al la tero, 
perceptas la malluman spiritan nokton, kiu tie ĉirkaŭas vin! 

Kiu, kiel vi, revenas en sian teran ekziston, tiu ne plu bezonas timi iun nokton, ĉar 
li portas en si mem sian lumon – la lumon de la eterneco! – 

Estonte via sola zorgo estu: heligi per via propra lumo ĉion, kio proksimiĝas al vi, 
kaj lumi kiel stelo el la prafajra suno de eterna amo al ĉiuj, kiuj ankoraŭ estas en 
mallumo. 

Ne plu deziru ion por vi mem, kaj vi posedos ĉion, kion vi bezonas, per la forto de 
via propra lumo! – – 

Vi ne povas elverŝi iun radion de via lumo sur aliajn korojn, kiu ne miloble gajnus 
al vi korojn! 

Vi ne devos peni lumi; – vi devos nur peni neniam malheligi por aliuloj la lumon 
de la eterneco, kiu volas radii el vi, per via ekstera surtera agado! – – 

Se vi mem konfidas vin al via lumo, tiam ankaŭ via tera korpo estos tiom 
tralumita, ke ĝi ne plu ĵetas ombron sur aliulojn, kiuj bezonas vian lumon en la tera 
nokto! – 

 
* 

 
Sed min vi trovos ĉiutempe, kiam vi bezonas min, eĉ se vastaj maroj apartigas 

niajn terajn korpojn. 

 23



Ne serĉu min en mia ekstera tera vesto, ĉar neniam mi povus tiom unuigi min al 
vi en la ekstera mondo, kiom ni nun estas unuigitaj en la plejinterno. – 

Vi mem devas iri en la plejinternon de via sentado, se mi ree fariĝu aŭdebla al vi, 
kaj nur en la plejinterno vi ĉiam denove vidos tiun ĉi regnon de la esenca lumo! – – 
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Epilogo 
 
Vi amanto, kiu volas trovi en tiu ĉi libro lumon kaj iluminiĝon, – sciu, ke lumo kaj 

iluminiĝo ankoraŭ ne venis al iu homo per legado kaj pensado! – 
La instruo, kiun mi havas por doni al vi, estas vivo, vojo kaj vero, sed vi povas 

ricevi ĝin nur, se vi lasas ĝin fariĝi vivo, vojo kaj vero en vi mem. 
Por montri al vi, kio atendas vin, se vi volas agi tiumaniere, mi intence rapidis 

trans vian nunan staton kaj provis, veki en vi jam hodiaŭ kaj anticipe sentojn, kiuj 
povas doniĝi al vi vere kaj reale nur, se vi volas ekiri kaj kuraĝe tramigri la vojon, 
kiun mi provas heligi de ĉiuj flankoj en miaj skriboj, tiel ke ĝi estas apenaŭ 
maltrafebla – kiun mi tie ĉi povas nur koncize indiki kaj kiu laŭ sia naturo devas esti 
travivita, por ke oni atingu la animan maturecon, kiu en tiu ĉi libro, je la komenco de 
la „gvidado“, estis antaŭa kondiĉo. 

Sed pro bonaj kialoj mi tamen povas diri, ke sur la vojo al la spirito ĉiu strikta 
katenado estas malbona, eĉ se temas nur pri la ligiteco per la gvidŝnuro de l’ gvidanto. 

Ĉiu homa spirito sur tiu ĉi tero portas siajn proprajn eblojn de disvolviĝo en si 
mem, kaj ĉiu povos iri sian vojon plej sekure en sia maniero – eĉ je la mano de l’ 
gvidanto. 

Tial tute ne estiĝu tie ĉi la erara opinio, ke vi devus koni miajn ceterajn instruojn, 
antaŭ ol tiu ĉi libro povus doni al vi la impulson por serĉi en via plejinterno la vojon 
al la eterna libereco. 

Ekzistas homoj, kiuj ekpaŝas sur vojo nur tiam, se ili antaŭe precize informiĝis per 
mapo pri la plej malgranda kurbiĝo, ĉiu supreniĝo kaj ĉiu malsupreniĝo de tiu vojo, – 
kaj ekzistas aliaj homoj, kiuj bezonas direkti siajn okulojn nur al la celo kaj, ne 
zorgante pri la naturo de l’ vojo, tuj decidas ekmigri. 

Tiel la supre menciitaj skriboj eble servas al unu kvazaŭ kiel „mapo“, dum al alia 
ili fariĝas akompanantoj sur lia vojo nur pli malfrue. 

Sed la speco de la agado komisiita al mi en tiu ĉi tempo postulas, ke ĉio, kion mi 
havas por doni per la esprimiloj propraj al mi, havu internan unuecon, kaj sekve 
ankaŭ tiu ĉi libro ne estas apartigebla de tio, kion mi antaŭe jam donis kaj kion mi 
ankoraŭ havos por diri. 

 
* 

 
La rulŝtonaro de la pensado tiom multoble kovris la vojon al la spirito, ke ĝi ofte 

ŝajnas al la plej honestaj kaj kuraĝaj serĉantoj ne plu trovebla; – ho jes, ne malmultaj 
homoj hodiaŭ eĉ opinias, ke ĉio, kio iam estis dirata pri ĝi en la historio de la homaro, 
estas nur kompatinda iluzio. – 

Kiel ĉe la piedo de altaj montoj de la Alpoj fremda migranto estas ĉirkaŭata de aro 
da gvidistoj, ĉiu el kiuj promesas konduki lin al la pinto, tiel en nia tempo la serĉanto, 
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volanta ekiri sur la vojo al la spirito, estas alvokata de ĉiuj flankoj, kaj ĉiu el la 
vokantoj plej solene promesas al li konduki lin al la celo. 

Tro multaj konfidas sin al gvidanto, kiu mem ne konas la vojon, sed mi neniam 
trovis iun homon, kiu tiel atingis la celon. 

Ne mirige, ke oni opinias la vojon al la spirito netrovebla, – ke la malmultaj, kiuj 
sub sekura gvidado trovis ĝin, tre ofte estas priridetataj, kvazaŭ ili estus subfalintaj al 
pia trompo! – 

 
* 

 
Estas vere tre necese, montri al la hodiaŭa mondo, ke tamen reala vojo al la 

spirito ekzistas kaj ke la migranto povas sur tiu vojo vere atingi sian celon. 
Sed la migranto devas posedi iomon da juĝkapablo, kaj li ekiru sur tiu ĉi vojo – 

kiu certe estas minacata de danĝeroj – nur tiam, se li povas doni al la prezentata 
gvidado la konsenton de la koro, kiu vekiĝas en ĉiu homa spirito, kiam ĝi renkontas 
kompetentan gvidon, – krom se ĝi jam antaŭ longe dekutimiĝis aŭskulti tiun internan 
konfirmon. 

 
* 

 
Ne malmultaj homoj fortimiĝas de tiu vojo, ĉar de antaŭ jarmiloj pezas sur la 

homaro la inkubsonĝa premo de mallumaj instruoj, kiuj ŝajnigas al ĝi, ke la vojo al la 
spirito estas vojo de abnegacio kaj volonta suferado. 

Tiuj instruoj alportis sur la homaro terurajn malfeliĉon, iluzion kaj krimon kon-
traŭ plejsanktaĵo, kaj ilia furiozado ankoraŭ ne finiĝis ... 

Tio nobla kaj bona, en kies nomo oni kreskigis tiun fatalan semitaĵon, vere estis 
pagata de la homaro tro altapreze! – 

Certe, oni bonafide opiniis la vojon al la spirito irebla nur je la kosto de „neado 
de la mondo“, kaj ankoraŭ nun oni havas tiun fidon … 

Sed kiom ajn oni emfazis la laŭsupozan necesecon fuĝi el la mondo por atingi la 
spiriton, oni en ĉiuj ĉi instruoj tre baldaŭ sentis la neceson cedi, kun sufero kaj 
bedaŭro, grandan spacon al la vivo, kiu elfluas el la spirito kaj montriĝas havi vere pli 
grandan venkoforton ol ĉiu kredinstruo. 

 
* 

 
Krome, oni ne kredu, ke tiaj instruoj tradicias vere nur la puran, nefalsitan saĝon 

de grandaj instruintoj de la homaro! 
La sola, kiun oni tie ĉi povus mencii, estis la hinda princo, kiu pensis povi kuraci 

sian dekadentan medion nur per tio, ke li predikis pri la sufero de la mondo, el kiu la 
homo povas liberigi sin nur per rezignado. 

Sed eĉ rilate al la instruo de tiu sola restas nerespondita la demando – metinda pro 
gravaj kialoj –, ĉu ĝi ne ricevis la tradiciitan formon per tio, ke ĝi fariĝis la predo de 
monaĥaro, kiu per ĝi atingis la renomon de „sankteco“. – 
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Sed kie ajn en aliaj instruoj oni kulturis la pestbacilon de kvietisma senenergiigo 
kaj revema fuĝo el la mondo, tie oni povas esti certa, ke temas pri erara interpretado 
de saĝaj instruoj. 

 
* 

 
Jam en la dua jarcento de nia erao eksonas la plendo, ke la raportoj, kiuj priskribas 

la vivon kaj instruon de la alta majstro el Nazareto, povas apenaŭ plu esti rigardataj 
kiel aŭtentikaj! 

Kaj kiom oni aldonis kaj forprenis en pli malfrua tempo, agante en plena naiveco! 
Sed malgraŭ ĉio, ĝis la hodiaŭa tago ankoraŭ postrestis iomo, kiu prezentas vere 

iun tute alian ol instruanton, kiu gloras la fuĝon el la mondo. – 
Estas vane, apogi sin tie ĉi sur la „vorto de la skribo“ – la sama „skribo“, laŭ kiu 

la majstro plendis, ke oni nomis lin „manĝegulo kaj vindrinkulo“ tial, ke li manĝis 
kaj trinkis kun tiuj, kiuj invitis lin, – la sama „skribo“, kiu raportas kiel lian unuan 
„signon“, ke li ĉe edziĝo, kiam – laŭ la juĝo de la festenestro – la gastoj jam estis 
drinkintaj sufiĉe, ŝanĝis akvon en vinon. 

Kiu havas okulojn por legi kaj ne vidas la batalon de tiuj plenaj de la ideo de fuĝo 
el la mondo kontraŭ la vera instruo de l’ majstro – batalo, kiu okazis sur ĉiu paĝo de 
la raportoj tradiciitaj, antaŭ ol estiĝis la teksto, kiun ni konas nun, – al tiu oni apenaŭ 
povos helpi. 

 
* 

 
Temas pri diabola konfuziĝo de la homa sentado, kiu de antaŭ jarmiloj disvastiĝas 

el malbona deirpunkto super landojn kaj generaciojn, katenante la homon per la erara 
ideo, ke la vojo al la spirito estas kvazaŭ aĉete akirebla, ke iu postulas tributon en la 
formo de tereca vivo kaj malpermesas ekiri sur tiun vojon al ĉiu, kiu ne volas 
abnegacii la vivon. 

 
* 

 
Sed tiom longe, dum homaj spiritoj, kiuj iam forlasis sian „paradizon“ laŭ sia 

propra volo, devas sur tiu ĉi tero unuigi sin al la homa animalo por trovi la vojon 
returne al la spirito, ĉiam doniĝos al ili la alta tasko: „Plenigu la teron kaj submetu 
ĝin al vi!“ – ĉar nur kiel mastroj kaj regantoj de sia tera ekzisto ili povas agante 
disvolvi la fortojn, kiujn ili bezonas, se ili volas ekiri la vojon al la spirito je la mano 
de l’ gvidanto. – – – 

Kiu fuĝas el la tera vivo, anstataŭ lerni regi ĝin, tiu vere ne superis „la mondon“! 
 

* 
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Vi ridinde trotaksus la ĝojojn, kiujn ebligas la ekzisto en la teranimala korpo, se vi 
taksas ilin tiom alte, ke ili povus esti rigardataj kiel „prezo“ por via spirita 
iluminiĝo.– 

Vi tiumaniere faras el via Dio „sovaĝulon“, kiu estas instigebla vendi sian valoran 
oron por – vitroperloj! – – 

Certe, regado de la tero estas ankaŭ: regado de ties ĝojoj; sed regado neniam estas 
rezigno! 

 
* 

 
Kiel iu, kies tuta menso estas plenigita de granda farado tiom, ke meze de bruanta 

homamaso li tamen aŭdas nur la voĉon de sia interno, tiel same vi ne volu kriegante 
silentigi la teranimalajn instinktojn en vi, sed vi aŭdu sole nur vin mem eĉ meze de 
ilia bruado! 

En viaj teraj instinktoj estas kaŝitaj profundaj fortoj, kaj vi sufiĉe ofte perceptas 
ilin, kiam vi, pli ofte ol plaĉas al vi, subfalas al ili! 

Sed tiuj instinktoj postulas, ke vi estu iliaj mastro, kaj se vi ne povas esti mastro 
kaj anstataŭe mortigas viajn instinktojn, vi mortigas viajn plej bonajn servantojn ... 

Vi regas viajn instinktojn nur tiam, se vi ĉiutempe povas kun maldorma volo 
konfidi vin al ili, sen devi timi, ke ili povus peli vin pluen ol vi volas esti pelata! – 

Kiam vi tion atingis, vi gajnis la plej altan energion, kiun via surtera vivo povas 
doni al vi por disvolvi vian spiriton ... 

Vi povas reveni en vian esencan, eternan spiritan eston nur, se vi ĉi tie ĉiam scias 
uzi ĉiujn agofortojn, kiujn vi, nun ligita al la animala korpo, disponas en tiu ĉi 
ekzisto! 

Ĉio alia estas nur reva imagado, al kiu nenio vere reala konformas! 
 

* 
 
Multaj tiumaniere reve imagis al si „internan mondon“, kiu ofte posedis la 

belecon de vera poezia verko, sed tute ne havis en si alian veron ol tiun, kiu estas 
propra al poeziaĵo. – – – 

Aliaj provis proksimigi sin al tio sia eterna en ekstazo kaj ankaŭ kredis, ke ili tiel 
trovis ĝin. 

Ili ne sciis, ke ili nur subfalis al trompa ludo de kaŝaj korpofortoj, kiujn ili antaŭe 
mem ekscitis kaj malligis per sia erara strebado sen esti ilia mastro. – 

 
* 

 
Se vi permesas, ke mi konsilu al vi, kiel unu, kiu parolas pri afero, kiun li konas 

ĝis ties fundo: – evitu ĉiujn instruojn, kiuj sin apogas nur sur mistika revado kaj 
laŭsupoza „scio“ de klarvidanto; sed eĉ pli evitu ĉiujn instruojn, kiuj volas forlogi vin 
al ekstazo, al la fordono de via plene maldorma konscio! 
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La spirito de la eterneco, el kiu via plej interna esto originas kaj en kiu ĝi volas 
retrovi sian hejmlandon, estas tio plej reala de ĉio, kion oni povas nomi „reala“! 

Ĝi neniam konigas sin al revantoj kaj fantaziuloj! 
Vi devas serĉi ĝin en vi kun la sama maldormeco, kun la sama ardo, kiuj plenigas 

eĉ ĉiun esploranton, kiu provas malkovri supozitajn fortojn en la ekstera naturo! 
Sed serĉu ne malproksime de vi! 
Temas ja pri tio, ke vi malkovru vian plejinternon. – 
La plej multaj kiuj asertas, ke ili serĉis vane, vagis malproksimen, kredis, ke ili 

devas trovi ion tute fremdan, kaj tiel mem kaŝis al sia rigardo tion, kio estis kaj estas 
plej proksima, plej propra al ili. – 

Nur en vi mem, en la plejinterno de via interno, komenciĝas la vojo, kiu kondukas 
vin en vian eternan hejmlandon! 

Se vi volas trovi ĝin, vi certe devos ĉiutage dediĉi mallongan tempon al interna 
enprofundiĝo, sed vi ne devas forgesi, ke tiu enprofundiĝo utilos al vi nur tiam, se ĝi 
vigligas vian ceteran ĉiutagan laboron, anstataŭ paralizi ĝin! 

Kiu en sia serĉado de la plej interna realo ne sentas la fortojn por ekstera farado 
kaj agado kreski en si de tago al tago, tiu estas sur malĝusta vojo ... 

 
* 

 
La vojo al la esenca spirito estas vere tiom simpla, ke vi agos prudente, se vi 

„simpligas“ vin mem en via tuta pensado kaj sentado! 
Tio estas la senco de la vortoj de l’ alta majstro, kiam li instruis: „Se vi ne fariĝos 

kiel infanoj, la regno de la ĉielo ne malfermiĝos al vi.“ – 
La plej multaj cerboj fariĝis tro komplikaj, por ankoraŭ povi, sen konscia 

redirektiĝo al plej simpla reagado, ekkapti la misteron de l’ homo. 
Multspecaj estas la rimedoj, kiujn vi povas uzi por reveki vin al spirita vivo, sed 

atinginte la celon de via penado vi devos miri, kial vi ne ekkonis pli frue tion, kio 
tiam ŝajnas al vi esti tio plej simpla kaj plej evidenta. – 

Eĉ nun vi ne estas apartigita de spirita vivo, sed ankoraŭ dormas en vi tiu simpla 
forto de ekkono, kiu povus senvualigi ĝin al vi, kaj pro via erara kredo, ke la spirita 
realo estas atingebla per via pensado, vi preterlasas la okazon veki en vi ĉi tiun solan 
forton, kiu donus respondon al ĉiuj viaj demandoj, se ĝi estus vekiĝinta en vi ... 

 
* 

 
Kion mi donas al vi en tiu ĉi libro, tio estas rimedoj por veki tiun ĉi forton en vi. 
Estas necese, „agordi kiel harpon“ vian internan sentadon, por ke povu eksoni en 

vi la pura baza akordo, kiu sola kapablas eltiri tiun ĉi forton el la dormo. 
Eĉ se ĝi unue esprimiĝas en vi nur heziteme kaj mallaŭte, vi tamen povos neniam 

plu perdi ĝin, se ĝi unufoje parolis al via konscio. 
Sed ne opiniu, ke vi povus devigi ĝin vekiĝi! 
Vi povas nur ĉiutage denove peni plenumi la antaŭkondiĉojn, kaj devas restadi 

pacienca, ĝis pli aŭ malpli frue ĝi spontane vekiĝas en vi. 
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La plej grava antaŭkondiĉo estas, ke vi direktu vian tutan pensadon kaj voladon al 
la plej granda simpleco de sentado. – 

„Feliĉaj estas la malriĉaj en spirito, ĉar ilia estas la regno de la ĉielo.“ 
– Vi ankoraŭ portas kun vi grandegan balaston konsistantan el penso-riĉaĵo, kiu 

rabas al vi la liberan, facilan memtenon, kiun vi devas konservi, se vi volas trovi la 
„regnon de la ĉielo“ en vi mem! 

Nur en tiu ĉi senco vi „fuĝu for de vi mem“ aŭ „perdu vin mem“, por povi trovi 
vin en la vera realo, ĉar viaj pensoj jam antaŭ longe fariĝis por vi substituaĵo al vi 
mem, kaj vi ankoraŭ ne scias, ke vi mem vere estas io alia ol via pensado, kiu sufokas 
vin en sia riĉeco. 

Sed vi estu mastro ankaŭ de via pensado, dum hodiaŭ vi ankoraŭ estas ĝia 
senpotenca sklavo! 

Kion mi antaŭe diris pri la instinktoj, tion mi tie ĉi devas ripeti rilate al viaj 
pensoj. 

Esti mastro ne signifas: rezigni la servojn de sia servanto! 
Sed viaj servantoj devas neniam fariĝi viaj mastroj. – 
 

* 
 
Plenigu vin mem per trankvila fido pri la estonteco, ĉar kiu volas atingi celon, tiu 

devas antaŭ ĉio fidi sin mem kaj sian forton atingi ĝin! – 
Ne komencu per tio, ke vi metas al vi mil demandojn, al kiu respondojn povas 

doniĝi al vi nur tiam, se vi vivas la instruon, kiun mi donas al vi! 
Tie ĉi praktika agado estas postulata de vi, kaj la rezulto de tiu agado estas nova 

esto, kaj ne alia opiniado aŭ kredado! 
Trankvile lasu netuŝita tion, kion vi eble ĝis hodiaŭ kredis aŭ opiniis! 
Se vi en viaj agado kaj vivo realigas tion, kion mi donas al vi, tiam vi mem povos 

iam diri al vi, kio ĝis hodiaŭ estis vero kaj kio trompiĝo. 
Demandoj, kiujn vi mem ne povas respondi, ne trovas sian finan respondon eĉ 

tiam, se vi aŭdas respondon de aliulo ... 
Viaj tutaj esto kaj pensado devas trovi sian plej profundan bazon en vi mem. – 
 

* 
 
Konservu al vi en ĉiu vivosituacio gaje serenan trankvilecon, kaj se vi ankoraŭ ne 

kapablas fari tion, tiam eduku vin mem ĝis vi kapablas! 
Vi eble diros al mi, ke via laboro ĉiutage alportas al vi okazaĵojn, kiujn eĉ 

plejsaĝulo ne povas renkonti kun trankvileco kaj sereneco. 
Mi volonte volas kredi al vi, ke hodiaŭ la afero ankoraŭ ŝajnas al vi tia. 
Sed vi lernos juĝi aliamaniere, kiam vi scias ŝanĝi vin mem. – – 
La aferoj kaj okazaĵoj de tiu ĉi tera vivo ĉiam estas por ni nur tio, kion ni faras el 

ili por nia imago. – 
Mi certe ne atendas de vi, ke suferoplena, malmola sorto lasu vin libera por „gaja 

sereneco“. 
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Sed la grandaj aferoj de la vivo preskaŭ neniam rabas al vi vian trankvilon; oni eĉ 
povas diri, ke pacienca eltenado de peza sufero helpis al ne malmultaj gajni la 
trankvilecon, kiun mi rekomendas al vi. 

Ĉiam temas pri malgrandaj ĉiutagaj gravaĵoj, kiuj forprenas de vi vian 
trankvilon; – aferoj kaj okazaĵoj, kiuj jam post mallonga tempo fariĝas al vi tre 
malgravaj. 

Vi ne fuĝu el la mondo, kaj tial vi devos peni, konservi en vi mem staton de 
animo, kiu kapabligos vin trankvile akcepti la aferojn de la ĉiutaga vivo. 

En la ekstero de tiu ĉi ekzisto, vi ne povas ŝanĝi multon, eĉ se tia ŝanĝo fariĝus 
granda helpo por ĉiuj homoj. 

Nur en vi mem vi havas preskaŭ nelimigitan potencon, kaj via potenco montriĝos 
des pli, ju pli vi lernos uzi ĝin. – 

Neniam iu princo estis tiom malsaĝa, ke li volus trovi en aliaj landoj la obeon, 
kiun li povis atendi nur en sia propra lando. 

Tial ankaŭ vi estonte ne plu atendu de ekstere tion, kion vi povas ordigi laŭ viaj 
deziro kaj volo nur en vi mem, en via interna regno. 

Certe, eksteraj okazaĵoj trafantaj vin povos unuamomente eksciti vin, sed jam la 
dua momento trovu vin denove en via potenco, devigante ĉiujn fortojn en vi 
trankviliĝi, se ili ankoraŭ ne obeis la unuan vokon. 

Tiumaniere vi evitos multan suferon, kaj tiam vi fariĝos ĝojo al vi mem! – 
 

* 
 
Por ke vi plene fariĝu ĝojo al vi mem, tiucele mi donas al vi mian instruon! 
Mi volas veki en vi la „artiston“, kiu povas formi el vi eternan dian bildon. – 
Tie ĉi vi mem estas la „artisto“ kaj samtempe la verko! 
Jam tro longe la „artisto“ en vi prokrastis vian formadon, – vi eĉ antaŭ longe 

forgesis, ke estas vi mem, kiu sola povas doni al vi vian eternan formon. 
Ĉiam vi rigardis la hazardan formon, kiu estis donata al vi de ekstere, kiel neevit-

eblan neceson. 
Mi volas vidi vin libera de tiu kredo! 
Tio, kio doniĝis al vi de ekstere kiel stela favoro kaj malfavoro, ne estas „fato“, 

kiun vi ne povas eskapi, – sed ĝi anstataŭe instigu vin al plej alta streĉiĝo de viaj 
fortoj, por klini favoron kaj malfavoron al via alta celo! 

La „artisto“ en vi uzas sian materialon, kiel li trovas ĝin, kaj lia arto montriĝas en 
tio, ke li optimume servigas al sia verko avantaĝojn kaj difektojn de sia materialo. 

Sed vi devas lerni mem senti en vi la „artiston“ de tiu verko, eĉ se vi ĝis nun 
pensis, ke vi devas prefere esti seka kalkulanto pri la vivo por konformi al ĝi! 

 
* 

 
Vi povas gajni ion senliman, se vi volas sekvi miajn konsilojn, kaj farante tion vi 

povas esti certa, ke vi neniuokaze perdos ion ajn. 

 31



Uzu tiun ĉi libron en la maniero, kiel ĝi volas esti uzata, kaj ĝi povos alporti al vi 
multan utilon! 

De supraĵa legado vi ne povas atendi utilon, sed nur tiam, kiam via „legado“ 
fariĝas al vi travivado! 

Sed tiam, mi pensas, tiu ĉi libro fariĝos al vi amiko, kiun vi plu neniam volos 
malhavi kaj kiu ŝanĝos vian domon en templon ... 

 
* 

 
Ju pli vi lernos interne senti, je mia gvidanta mano, la vidaĵojn tie ĉi al vi 

montratajn, des pli vi ekkaptos ankaŭ la finan sencon de miaj vortoj, same kiel 
inverse la vortoj volas gvidi vin al tio, ke vi postspertante alproprigos tiujn bildojn al 
via animo. 

Ambaŭ fariĝu beno al vi!  
Mi profunde deziras al vi, ke vi mem kapabligu vin plenumi la alvokon, kiun la 

sacerdotoj de malnova templo ĉizigis super ties enirejo: 
 

„EKKONU VIN MEM!“ 
 

*             * 
* 
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La serio da bildoj
 
Emanado 
«In principio erat Verbum ...» 
«Lux in tenebris ...» 
«Te Deum laudamus ...» 
Spaco kaj tempo 
Pragenero
G'ermoj de mondoj
Estig'antaj mondoj
Naskig'o de la kosmo 
Labirinto 
Urg'o al formig'o
Astreca lumo
Sodomo 
Inferno 
«De profundis ...» 
Revelacio
Iluminig'o
Plenumig'o
Venko
Himavat   



EMANADO 



IN PRINCIPIO ERAT VERBUM 



LUX IN TENEBRIS 



TE DEUM LAUDAMUS 



SPACO KAJ TEMPO



PRAGENERO 



G'ERMOJ DE MONDOJ



ESTIG'ANTAJ MONDOJ



NASKIG'O DE LA KOSMO 



LABIRINTO 



URG'O AL FORMIG'O 



ASTRECA LUMO 



SODOMO 



INFERNO 



DE PROFUNDIS 



REVELACIO



ILUMINIG'O



PLENUMIG'O



VENKO



HIMAVAT 
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