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„…A külső világban minden azé, akinél éppen van; a külső 
világ a közömbösség törvényének engedelmeskedik, és a 

gyűrű szelleme annak engedelmeskedik, akié a gyűrű, akár 
Mureddin az, akár Aladdin, és azé a világ kincse, akinél van, 
teljesen mindegy, hogyan jutott hozzá. A szellem világában 

másként van. Itt örök isteni rend uralkodik, itt nem úgy esik az 
eső az igazra, mint a gazra, itt nem úgy süt a nap a jóra, mint a 

gonoszra, itt valóban csak az ehet, aki dolgozik, csak az talál 
nyugalmat, aki megismerte a félelmet, … Itt nem segít, ha 

valakinek Ábrahám az atyja, vagy tizenhét őse van; aki nem 
akar dolgozni, arra az érvényes, ami Izrael szüzeiről írva van: 

csupán szelet szül, aki azonban dolgozni akar,  
saját atyját szüli meg."  

(SK) 
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