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Viața este o succesiune de porți deschise.  

Prin unele intrăm și trecem pe lângă altele. 

 Deciziile pe care le luăm în fața acestor porți deschise  

Sunt, de acum încolo, arbitrii destinului nostru.  

Acest volum este o poartă deschisă în fața căreia ai ajuns acum tu. 

Uită-te înăuntru și ia aminte  

la ceea ce vei vedea acolo, căci acest portal te scoate  

din întuneric la Lumina Interioară.  

 

Fie ca acea lumină să te cuprindă. 
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ȘCOLILE DE MISTERE 
 

„Ție îți este dat să înțelegi. Pentru ceilalți vorbesc în parabole.” 
 

n fiecare epocă și în fiecare țară au existat dintotdeauna acei câțiva oameni care caută 

răspunsuri mai bune la marile întrebări ale vieții în locul celor pe care le pot primi de la 

templele sau bisericile locale sau prin intermediul științei. Dacă această căutare a lor este 

sinceră și stăruitoare, până la urmă vor fi atrași înspre contactul cu una dintre Școlile de 

Mistere din lume, unde vor fi instruiți și antrenați. Au existat întotdeauna centre numite Școli 

de Mistere, care au răspuns nevoii de înțelegere a aspiranților pe parcursul timpului.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Astăzi nu mai este necesară o atât de strictă păstrare a secretului. Acum sunt multe lucruri 

care pot fi împărtășite în mod deschis, lucruri care altă dată puteau fi explicate numai în mod 

privat și prin viu grai. Oricum, cele mai mari secrete nu pot fi nicicum transmise nici prin 

scris și nici prin viu grai. Aceasta discreție care păzește cele mai adânci cunoștințe ezoterice 

nu este impusă de către păstrătorii Înțelepciunii Fară-de-Vârstă ci de către ignoranța umană. 

Este acel fel de discreție care învăluie munca marilor savanți, precum Bor, Curie, Einstein, 

Edison și alții. Această discreție nu rezultă dintr-o abținere deliberată ci este mai degrabă un 

rezultat al ignoranței generale și o consecință a inabilității de a înțelege conceptele și rațiunea 

cerută de către o știință avansată. 

 

Păstrătorii Înțelepciunii Fără-de-Vârstă nu pot să dezvăluie cunoașterea 

lor bărbaților și femeilor fără pregătire așa cum nici marii savanți nu 

pot explica teoriile lor despre Univers unor copii de grădiniță. 

 
Munca acestor școli este de natură intens practică. Studentul primește cunoștințele teoretice 

odată cu munca experimentală astfel încât să învețe atât din percepte cât și din experiență. Pe 

măsură ce continuă procesul de auto-cunoaștere, el își dezvoltă în mod gradat arta de a se 

auto-conduce, mai întâi în lucrurile mici și mai apoi în cele mai mari. 

 

Căci de dincolo de acele ziduri, ne-a fost adusă o cunoaștere 

secretă numită Înțelepciunea Fără-de-Vârstă, care a fost 

folosită timp de secole pentru iluminarea aspiranților 

spirituali din fiecare epocă. Este numită Fără-de-Vârstă 

deoarece ea nu se supune mutațiilor temporale și nici nu este 

această Înțelepciune Fără-de-Vârstă produsul gândirii omului. 

Ea este înscrisă de către Dumnezeu pe fața naturii, astfel 

încât să poată fi citită de toți cei care sunt capabili să o 

citească. Până acum, marile secrete practice au fost păzite cu 

mare atenție de accesul diletanților spirituali și au fost date 

numai bărbaților și femeilor inițiați temeinic și sub un 

jurământ strict de păstrare a secretului. În trecut, era nevoie 

de păstrarea secretului datorită restricțiilor de drept comun și 

religioase asupra libertăților de gândire și de credință. 
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CONSTRUCTORII DE ADYTUM 

ONSTRUCTORII DE ADYTUM (B.O.T.A.) reprezintă o adevărată Școală a 

Misterelor; este o organizație internațională non-profit, un Ordin de învățătură și 

pregătire precum și un vehicul al Ierarhiei Spirituale Interioare, numită uneori Școala 

Interioară care îndrumă evoluția Omului. Adytum este un cuvânt grecesc care desemnează 

cea mai intimă parte a Templului, Sfânta Sfintelor, cea care nu a fost făcută de mâna 

omului. Sistemul său este cel al tradiției Qabaliste – Hermetice, Occidentale, iar învățăturile 

au fost predate de către Adepți, Inițiaților, încă din cele mai vechi timpuri. Fondatorul 

B.O.T.A., Paul Foster Case era un astfel de Adept. 

Fiind o autoritate mondială recunoscută în Tarot și Qabala, el a primit din partea Școlii 

Interioare sarcina reinterpretării Înțelepciunii Fără-de-Vârstă, în limbajul modern. Luând 

decizia de a-și dedica viața acestui proiect, a abandonat cariera de succes pe care o avea ca 

dirijor și a fondat B.O.T.A. la începutul anilor douăzeci. Datorită strânsei sale legături cu 

Școala Interioară și a dedicării sale fără rezerve în serviciul umanității, el a devenit o fântână 

de vie înțelepciune, propagată prin intermediul tratatelor, lecțiilor, conferințelor și cărților 

sale. După moartea sa, în 1954, colega sa dr. Ann Davies, a extins învățăturile B.O.T.A. până 

la stadiul din prezent și a unificat expansiunea internațională a Ordinului. Lecțiile și câteva 

dintre cărțile acestor doi Adepți au fost publicate în Franța și Spania, iar alte traduceri sunt în 

desfășurare. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simpla dorință de a vindeca și de a afla bunăstarea materială nu ajunge și cu siguranță 

rezultatul va fi un eșec. Prin urmare, noi căutăm acei indivizi care sunt bine motivați încât să 

stăruie în Opera noastră și nu doar să-i zgârie pojghița de la suprafață. B.O.T.A. nu se oferă să 

remodeleze lumea în locul tău. Îți oferă cheile cunoașterii care să-ți permită să o faci tu însuți 

cu ajutorul interior pe care ți-l conferă conexiunea cu o adevărată Școală a Misterelor. Numele 

nostru, Constructorii de Adytum, indică faptul că îți propunem să te ajutăm să construiești 

Templul Interior în care se poate intra în contact conștient cu Sinele-Mai-Înalt și unde poate 

fi îndeplinită adevărata ta moștenire spirituală. 

 

Opera B.O.T.A. nu pretinde să-ți trezească interesul 

numai datorită vechimii sale, ci mai ales pentru faptul că 

ea a fost testată în secole de practică. Oricum, ca nu 

cumva să crezi că succesul spiritual este posibil de 

dobândit într-o manieră miraculoasă prin intermediul 

urmării acestor lecții, B.O.T.A. te asigură, încă de la 

început, că singura măsură a succesului o dau sinceritatea, 

dorința și hotărârea ta de a te dedica operei. Învățăturile 

oferite acum de B.O.T.A. erau date în trecut, numai unor 

studenți aleși. Pentru ca să ai succes în Opera noastră, 

scopurile tale trebuie să corespundă cu cele ale Ordinului: 

iluminarea personală, auto-transmutarea și punerea în 

serviciul vieții. 
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Opera practică a B.O.T.A. care include studiu, meditație, 

imaginație și ritual, inițiază o serie de schimbări subtile, 

dar importante în lumea ta intimă și nu în ultimul rând va 

include o expansiune conștiinței tale treze. Chiar și cea 

mai mică dezvoltare în acest domeniu are un efect 

remarcabil asupra capacităților tale mental-emoționale. 

Inteligența îți sporește și vei deveni mult mai conștient de 

motivațiile tale. Spiritul de observație va fi mai acut, fapt 

care îți va îmbunătăți memoria. Abilitatea ta de a anticipa 

efectele viitoare ale cauzelor prezente, se va îmbunătăți 

intensificând discernământul tău în luarea deciziilor. 

Crește obiectivitatea, ajutând abilitatea te de a gândi cu 

mai multă claritate și logică, fapt care mărește controlul 

asupra mediului înconjurător și te ajută să îți definești mai 

bine scopurile.  

Pe parcursul lecțiilor, meditațiilor și practicilor B.O.T.A. ești 

adus într-o stare mai înaltă de conștiință în care să poți avea 

cunoașterea directă a răspunsurilor la întrebările de veacuri 

ale sufletului, ”Cine sunt eu? Ce sunt eu? Ce ar trebui să fac 

eu?” Procesul care conduce la cunoașterea directă, 

experimentală a răspunsurilor la aceste întrebări, dizolvă 

teama de moarte și instaurează o certitudine intuitivă cu 

privire la corectitudinea căii pe care ți-ai ales-o. Cu timpul, 

personalitatea ta va începe să fie dominată de calitatea 

compasiunii – adevăratul semn al fraternități. 

OBIECTIVE 
 

xistă înlăuntrul tău un impuls fundamental de a căuta înțelegerea, înțelepciunea, 

adevărata cunoaștere de sine, a naturii și a Universului. Școlile de Mistere sunt și 

întotdeauna au fost depozitarele cunoașterii speciale care reprezintă cheia realizării a tot ceea 

ce cauți tu. Țelul nostru este să plasăm această cheie în mâinile celor care sunt gata să o 

primească și să acționeze cu ajutorul ei. Această cunoaștere specială îți dă posibilitatea să te 

cunoști pe tine însuți, precum și puterile tale creatoare și de a-ți face ție, acel fel de lume în 

care vrei să trăiești. Problemele cu care te confrunți în viață nu sunt în realitate obstacole, ci 

sunt asemenea unei uși închise de la o cameră în care se află o cunoaștere specială. B.O.T.A. 

îți dă cheia care cu care se pot descuia ușile problemă ale vieții tale, și odată deschise, 

sănătatea, prosperitatea și arta coordonării vieții tale și a mediului înconjurător se vor 

îmbunătăți.  

 

Vei înceta să mai privești problemele ca fiind indicatori ai 

eșecului ci ca pe mijloace de a dobândi noi nivele de înțelegere 

și control de care ai nevoie în călătoria ta spirituală. Vei afla 

despre relația vitală și creativă dintre gândire și simțire, astfel 

încât să poți folosi această cunoaștere pentru a-ți recrea lumea. 

Imperativul spiritual lucrat de membrii B.O.T.A. este ”Omule, 

cunoaște-te pe tine însuți, și cunoscându-te pe tine însuți îți vei 

cunoaște Creatorul”. 
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Pe parcursul erelor, au fost sute de persoane care și-au realizat scopurile spirituale, exact prin 

intermediul acestui antrenament, așa că poți să te bazezi pe acesta, el fiind testat și dovedit cu 

vârf și îndesat. Dacă vei urma cu credință instrucțiunile care sunt trimise tuturor membrilor 

acestui Ordin, te vei pomeni că ești din ce în ce mai receptiv la îndrumarea binelui mai înalt, 

ceea ce reprezintă începutul procesului de transformare. B.O.T.A. realizează pe deplin 

implicațiile acestor aserțiuni, ca și responsabilitatea pe care o implică enunțarea lor, cu toate 

că au fost făcute în mod deliberat ele trebuie luate ad litteram. 

 

STĂRILE MAI ÎNALTE DE CONȘTIINȚĂ 
 

entru ca să înțelegi ce înseamnă ”o stare mai înaltă de conștiință”, gândește-te la 

diferitele regnuri din natură. Fiecare are un nivel din ce în ce mai înalt de conștiință. 

Aceste niveluri diferite de conștiință sunt clar delimitate, pornind de la mineralele aparent 

inconștiente, la procesele sub-conștiente de viață ale plantelor, și până la primele licăriri ale 

conștiinței de sine la animalele mai mari. Conștiința de sine atinge deplinătatea în om, iar 

acesta este capabil să raționeze, să articuleze, să folosească uneltele și să modifice mediul său 

înconjurător în mod deliberat. Conștiința MAI ÎNALTĂ merge încă și mai departe, până 

dincolo de conștiința de sine. Ea a fost numită conștiința de dincolo de gând – nivelul 

intuiției. Acesta este nivelul de conștiință prin care cunoașterea directă a răspunsurilor la 

întrebările vieții este realizată, iar calea –  trecut, prezent și viitor – a individului este văzută 

cu claritate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluția conștiinței corespunde cu evoluția formării acestei planete. Poate fi postulat că în 

cursul natural al experimentelor, întreaga omenire va poseda până la urmă o stare mai înaltă 

de conștiință. Perioade de timp neînchipuit de lungi se vor scurge, oricum, înainte să se 

petreacă aceste schimbări în procesele încete ale naturii. Totuși, sunt posibile anumite 

accelerări pe măsură ce omul este înzestrat cu facultăți mentale și fizice, care, printr-un 

antrenament corespunzător să îi permită să le provoace mai devreme. Procesul spiritual de 

forțare este opera Școlilor de Mistere, iar curricula noastră este structurată pentru acest scop. 

 

 

B.O.T.A. vrea să le dezvăluie celor care sunt stăruitori în 

căutarea lor, mijloacele prin care își pot induce o stare mai 

înaltă de conștiință. scopul este identic cu acela al marilor 

învățături spirituale care au fost date pe parcursul timpului. 

Toate reușitele spirituale provin din această expansiune a 

conștiinței treze, numită uneori deșteptare, și într-un sens 

mai larg, iluminare. B.O.T.A. îți oferă cheile acestei 

expansiuni și îți asigură metodele necesare de antrenament 

în tehnicile prin care se poate realiza aceasta. Aceste metode 

sunt formulate foarte clar, astfel încât să îl ajute pe 

sârguinciosul căutător să descopere mijloacele prin care pot 

fi trăite stările extinse ale conștiinței. Deținerea unor 

asemenea stări extinse ale conștiinței te va aduce fără greș, 

mai aproape de ceea ce vrei să fii și să faci în lume.    
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CURRICULUM 
 

rezentarea occidentală a Înțelepciunii Fără-de-Vârstă este compusă din QABALAH 

și din ceea ce este cunoscut de obicei drept artele și științele HERMETICE. Sistemul 

Hermetic este numit după Hermes Trismegistus, cel despre care se spune că este fondatorul 

tradiției esoterice a lumii occidentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimpotrivă, ele constituie un sistem centralizat de studii și practici care au servit ca 

fundamente ale pregătirii în Misterele Occidentale, pentru mai multe generații, și așa sunt ele 

tratate de către B.O.T.A. Potența particulară a acestui sistem se află în utilizarea simbolurilor, 

care reprezintă un limbaj universal și care instruiește în mod direct subconștientul cu 

înțelepciunea sa picturală, indiferent de diferențele de limbă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viața zilnică a aspirantului occidental are loc în sala lui de clasă,  

în locul său de meditație și în laboratorul său alchimic. 

Astfel, pe lângă Qabalah, includem, Alchimia Spirituală, 

Astrologia esoterică și Tarotul. Aproape toate aceste științe 

și arte esoterice au căzut în mâinile materialiștilor 

oportuniști, și au fost folosite abuziv în scopuri financiare 

și de către căutătorii de putere. Au fost abuzate cu 

precădere Astrologia și Tarotul. Înaltul scop spiritual al 

adevăratei alchimii a fost pervertit de lăcomia iubitorilor 

de aur. Qabalah a fost încâlcită de către cei care au 

interpretat greșit litera scripturilor. Totuși, studenții care 

au o instruire potrivită cunosc faptul că aceste științe și 

arte hermetice nu sunt în nici un caz închipuirile 

amăgitoare sau superstițiile ignorante care cred unii că ar 

fi.  

Oricât ar putea suna de misterios și de esoteric, totuși, noul 

student nu este azvârlit într-un labirint de învățături 

obscure și complicate. Cu toate că B.O.T.A. este 

considerată ca învățământ esoteric de nivel universitar 

mondial pentru sistemele sale de învățătură și practică, 

munca este predată în etape ușoare și cu practici în absolută 

siguranță, într-o formă în care orice adult inteligent să le 

poată pricepe. Tuturor studenților li se cere să abordeze 

aceleași subiecte, care le furnizează temelia necesară 

pentru imprimarea principiilor Înțelepciunii Fără-de-Vârstă 

în conștiință. Calitatea de membru B.O.T.A. nu presupune 

renunțarea la apartenența ta religioasă sau la alte Ordine. 
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După ce ai devenit membru, primele două luni de instruire sunt petrecute cu studiul și 

experimentarea psihologiei Hermetice. Aceste prime lecții pun fundația teoretică și practică 

asupra căreia suprastructura întregii munci ulterioare va fi edificată. Ele includ explicații 

despre natura intimă a ceea ce considerăm a fi probleme, relația lor karmică și scopul lor pe 

Cale.  

 

Prin intermediul acestei înțelegeri, experiența ta zilnică pornește către o deslușire total diferită 

după cum o va arăta firul îndrumării Divine. Atunci când vei termina această muncă 

preliminară, vei primi un set de Chei de Tarot. Te vei familiariza cu aceste Chei pe parcursul 

primirii instrucțiunile detaliate privind semnificația și folosirea lor, iar aceasta se va face în 

următoarele trei luni de studiu. Astfel se construiește temelia unei faze deosebit de interesante 

și importante a operei B.O.T.A., cu fundamentele Tarot-ului, etapă ce va ocupa tot anul care 

urmează. Tarot-ul a fost numit pe bună dreptate unul dintre ajutoarele primordiale ale 

transmutării spirituale, întrucât setul de Chei de Tarot este o înregistrare a cunoașterii intime a 

înțelepților occidentali, în forma unor tablouri – modalitatea în care înțeleptul privește 

Universul și pe Om, o manieră în care aceasta este imprimată în conștiința tuturor celor care 

utilizează Tarotul. 

 

Singura diferență dintre un Adept și un om natural deșteptat, este 

modul în care se vede Adeptul pe sine însuși, Universul și pe Creatorul său. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca nu cumva să înțelegi greșit „corecta folosire” a Tarotului, noi nu luăm în considerare 

folosirea sa pentru ghicitul viitorului sau pentru divinație. Folosirea sa corectă înseamnă 

studiu, meditație și imaginație, căci pentru asta a fost creat. Pregătirea în folosirea și 

interpretarea Tarotului este fundația esențială de la care poți porni în siguranță către cursurile 

mult mai avansate din programă. 

Atunci când vei fi terminat cursul despre fundamentele Tarotului, vei fi deja pregătit să 

urmezi instrucțiunile mai avansate pe subiecte care îți vor dezvălui metode și informații care 

au fost ținute secrete timp de secole, și care numai de curând au fost puse la dispoziția 

studenților care nu s-au inițiat încă în ordinele esoterice. Aceste subiecte includ arta vindecării 

și echilibrării personalității prin folosirea culorilor și sunetului; metode de meditație cu 

Tarotul care conduc spre deschiderea unei conștiințe mai înalte, explicații ale acelei diagrame 

Ca instrument de antrenament mental, Tarotul este 

conceput în concordanță cu legile fundamentale ale 

psihologiei umane. La origine, el a fost proiectat ca un 

mijloc de transmitere al principiilor universale care 

privesc structura Omului, locul și rolul său în Cosmos, 

prin intermediul folosirii simbolurilor. Simbolurile sunt 

un limbaj al subconștientului în aceea că ele comunică 

ideile tuturor indivizilor fără deosebire de limba lor 

maternă. Nu are importanță care este situația ta prezentă, 

nu contează care este trecutul tău, dacă aspirațiile tale 

sunt sincere, o corectă folosire a Tarotului poate aduce o 

schimbare în mai bine, în viața ta. 
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Qabalistice a Pomului Vieții, care reprezintă Simbolul Cheie pentru înțelegerea misterelor 

omului, ale naturii și Universului, instruirea în secretele Alchimiei așa cum este înțeleasă ea 

de către străvechii Filosofi ai Focului – secrete ale procesului evoluției spirituale. 

Când studentul este pregătit, apare învățătura. 

În vechea tradiție de împărtășire a învățăturilor spirituale, cercetătorul a căutat întotdeauna 

după un  Învățător, adesea cu mare greutate, înfruntând mari pericole, și cu mari cheltuieli de 

timp și bani. Azi, datorită metodelor moderne de comunicare, oricine dorește poate primi 

aceste învățături care în epocile trecute erau privilegiul câtorva. B.O.T.A. utilizează metode 

moderne, oriunde se dovedesc ele superioare celor vechi, iar în lucrările școlii sale exterioare, 

B.O.T.A. a adoptat o metodă de învățământ prin corespondență, mai extinsă și modernă. 

Aceasta îți permite să studiezi atunci când ai timp și fără ca să fii deranjat. Timpul pe care îl 

petreci cu studiile tale, cu meditațiile și cu exercițiile, este treaba ta și numai a ta, însă ia 

aminte că tot ce primești, va fi în proporție exactă cu efortul pe care îl depui. 

Oricine poate deveni membru B.O.T.A., bărbat sau femeie, dacă este sincer interesat de 

scopurile și obiectivele sale. După ce va fi acceptată cererea de înscriere, solicitantul va fi 

înregistrat ca membru asociat al B.O.T.A. În această calitate el este beneficiarul tuturor 

privilegiilor care decurg din această categorie de membru. Acestea sunt următoarele: 

1. Membrii Asociați primesc instrucțiunile în mod gradat pe diferitele subiecte ale programei. 

Aceste instrucțiuni sunt lecții în formă tipărită, trimise în fiecare lună de la sediile B.O.T.A. 

Aceste lecții nu pot fi cumpărate, ele sunt privilegiul calității de membru. 

2. Membrii Asociați pot comunica cu colectivul de învățământ sau cu consiliul consultativ, 

trimițând scrisori cu privire la neînțelegerea materialului din lecții și aplicarea sa practică. 

Astfel ei pot avea acces la experiența și cunoașterea grupului nostru de membri foarte 

avansați, dacă acest serviciu este solicitat cu toată sinceritatea. 

3. Membrii Asociați beneficiază, ei înșiși precum și familiile lor, de binefacerile vindecătoare 

care emană din munca rituală regulară, îndeplinită în diferitele locuri de pe glob. 

4. Deasemenea se află la dispoziția Membrilor Asociați, ca și a oricărei persoane interesate 

din orașele lumii, participarea la Grupul de Studiu. Informațiile despre locul de desfășurare și 

responsabilul Grupului de Studiu (Consilierii regionali și Coordonatorii Grupului de Studiu) 

le sunt trimise fiecărei persoane care devine membru B.O.T.A. Numele membrilor sunt 

protejate și nu sunt dezvăluite fără o permisiune prealabilă. 

5. În cazul în care locuiesc lângă un Pronaos, Membrii Asociați pot să se califice pentru a fi 

inițiați ca membrii activi care participă la un anumit grup ritual, după ce au parcurs anumite 

lecții și au dovedit calități fraternale armonioase. Astfel vor fi în măsură ca ulterior să 

participe la diferitele ritualuri din Pronaos. Aceste ceremonialuri sunt ajutoare foarte puternice 

pentru expandarea conștiinței de sine și stabilirea unui sens adevărat al fraternității și înrudire 

cu întreaga Viață. 

6. Lecțiile B.O.T.A. au fost traduse în Spaniolă și în Franceză. Pentru cei care doresc să 

primească lecțiile în oricare dintre cele două limbi, adresele grupurilor noastre străine pot fi 

obținute de la sediile noastre din Los Angeles. 

Acestea sunt privilegiile calității de Membru Asociat Ele nu se cumpără și nici nu se va 

percepe vreun cost suplimentar pentru acestea, cu excepția taxelor datorate Pronaosului și 
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Grupului de Studiu, și care sunt stabilite de fiecare grup în parte. Calitatea de membru în sine 

este un privilegiu, deoarece îl leagă pe membru de cele mai înalte forțe spirituale și prin 

acestea, de Maeștrii și Adepții numiți Mari Companioni, care sunt dedicați să slujească 

acestor forțe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUM SĂ TE ÎNSCRI 

1. Completează formularul online sau tipărește și trimite formularul completat la adresa 

poștală. Înregistrarea online este disponibilă acelora care doresc să plătească cu cardul de 

credit. 

 

2. În cazul imprimării celui de pe pagina web, expediază formularul de înscriere completat, 

la adresa dată, incluzând un cec sau ordin de plată cu cotizația pentru o lună, un trimestru, 

sau un an, după cum dorești.  

 

Înainte de a lua vreo decizie cu privire la solicitarea de a deveni membru, gândește-te foarte 

serios la afirmațiile făcute în această broșură. B.O.T.A. nu va împinge pe nimeni niciodată să 

devină membru. Este pasul pe care trebuie să-l faci, numai din propria ta voință. 

 

 

 

FIE CA LUMINA SĂ TE CUPRINDĂ 
 

 

 

 

 

O asemenea calitate de membru implică în mod natural 

responsabilitatea pentru susținerea Ordinului. Constructorii de 

Adytum(B.O.T.A.) reprezintă strict o organizație non-profit. 

Administratorii săi îndeplinesc un serviciu dedicat doar 

privilegiului de diseminare a învățăturilor Înțelepciunii Fără-

de-Vârstă unei lumi care are atât de multă nevoie de ele. 

Cotizațiile membrilor deci, vor acoperi aproximativ toate 

costurile legate de producerea instrucțiunilor în formă fizică și 

de îndeplinirea corespunzătoare a muncii Ordinului. 

Cotizațiile pot fi plătite lunar, trimestrial, bianual sau anual. 

Donațiile sunt întotdeauna binevenite și vor fi folosite numai 

pentru răspândirea muncii B.O.T.A. Cadourile, legatele, 

contribuțiile etc., sunt deductibile potrivit reglementărilor 

legale. 



11 
 

Calea spre iluminare îți este acum deschisă. 

Privește cu atenție în tine însuți și fie ca Lumina Înțelegerii Divine 

să te călăuzească. 
 

L.V.X. 

 

 

BUILDERS OF THE ADYTUM 

5101 North Figueroa Street 

Los Angeles, California 90042, U.S.A. 

http://www.bota.org 

email: inquiries@bota.org 

Tel (323) 255-7141 Fax (323) 255-4166 
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