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Ce este dezvoltarea individual?
Individualitatea este suma tuturor opera?iunilor f?cute cu con?tiin?? de om.
Con?tiin?a omului este suma alegerilor sale în fiecare clip?: alegerea gândurilor, st?rilor, ac?iunilor
fizice – toate determinate de hot?rârea interioar?, cât ?i de voin??.
Omul este format din suflet ?i corp.
Corpul se bazeaz? pe esen?? ?i personalitate.
Esen?a este ceea ce a fost al nostru ?i am pierdut pe la 6-8 ani.
Personalitatea este ceea ce nu este al nostru ?i am câ?tigat dup? 6-8 ani.
Individualitatea este câ?tigarea esen?ei, eficien?a personalit??ii ?i hot?rârea interioar? sufleteasc?
puse la un loc.
Individualitatea este virtutea care îl p?streaz? pe om aproape de el însu?i.
În care omul nu se pierde, ci se câ?tig? pe el însu?i.
În care omul ?tie ce face, nu unde este „pierdut” f?când.
În care omul are scop tot timpul ?i nu se las? absorbit de alte lucruri în afar? de scopul s?u.
Oamenii fac 3 tipuri de dezvolt?ri:
Dezvoltarea personal? – unde personalitatea, vanitatea ?i alte aspecte ale ei sunt
câ?tigate spre folosul exterior al omului
Dezvoltarea de Sine (suflet, spirit) – unde omul, prin anumite exerci?ii de yoga,
medita?ie, mantre, mudre, m?t?nii etc., ajunge la anumite st?ri pe care uneori nu ?i le poate
explica
Dezvoltarea individualit??ii – unde omul munce?te cel mai mult, renun?ând la toate
lucrurile înv??ate, dezv??ându-se de inutilitatea lor ?i acumulând ?i practicând doar ce este
util scopului s?u.
Descoperirea individual? este cea mai grea ?i cea care este cel mai rar f?cut? din cauza faptului c? nu aduce
rezultate materiale.

Ea îmbin? nev?zutul omului cu speran?ele acestuia.
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Ea poate da posibilitatea omului spre adev?rata utilitate a omului pe P?mânt.

?coala Ezoteric? înseamn? supraeforturi c?tre libertate, în?elegere ?i trezire.
Începe lucrul asupra sinelui prin cur??area ?i repararea ma?in?riei umane.
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