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Numai Fraternitatea Albă Universală poate aduce adevărata pace

Conferinţa din 12.09.1973

     Lectura meditaţiei zilei

     Vă voi citi o cugetare extrasă dintr-o conferinţă de-a mea:
     “Pacea  nu  există  decât  atunci  când  natura  inferioară  se  supune  naturii
superioare. Învăţământul Fraternităţii Albe Universale are ca scop să trezească,
să  dezvolte  şi  să  întărească  natura  superioară.  Fraternitatea  lucrează  să
răspândească iubirea printre toţi oamenii. Fraternitatea poartă în ea ideea păcii”.
     Să  luăm numai  prima  frază: pacea  nu  există  decât  atunci  când  natura
inferioară se supune naturii superioare. Pentru a simplifica şi a clarifica tot, am
rezumat întreaga imensitate a manifestărilor fiinţei omeneşti care reprezintă mai
multe naturi, în numai două naturi: inferioară şi superioară. Există chiar oameni,
care  nu ştiu  că există  două naturi  în  fiinţa  omenească.  Ei  gândesc  că există
numai  o  singură  natură,  bună  sau  rea,  atâta  tot.  Amintiţi-vă  numai  despre
numărul de conferinţe făcute despre aceste două naturi: care sunt tendinţele celei
dintâi, slăbiciunile, defectele, decăderile, capacităţile, manierele, compotamen-
tul, manifestările, scopul, tot, tot… Şi în acest fel ea se manifestă şi lucrează.
Am numit-o  personalitate.  De  asemenea,  am făcut  destule  clasificări  asupra
naturii superioare, pe care am numit-o individualitate. Am arătat în ce cazuri ne
vorbea  ea,  ne stimuli,  cum ne  inspira  şi  ne lumina.  Iar  oamenii  arătau  atâta
neştiinţă în faţa acestor două naturi şi amestecau totul, confundau totul, nu ştiau
să  discearnă,  fiind  lipsiţi  de  orice  criteriu.  Adesea,  ei  mergeau  în  maşina
personalităţii,  iar  ea  se  manifesta  într-o  manieră  dezordonată  şi  haotică,
egocentrică, mai ales că toate neplăcerile şi inconvenientele veneau imediat. Iar,
când  cunoşteau  aceste  două  naturi,  când  ajungeau  să  le  discernem,  punând
natura  inferioară  sub  comanda  naturii  superioare,  astfel  ca  prima  să  devină
servitoarea celei de-a doua şi nu stăpân ei, era altceva. Astfel, fiinţa omenească
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beneficia de toate splendorile, de toate minunile vieţii. Da, să ştii ce natură se
manifestă în orice moment al zilei sau al nopţii, să poţi să te analizezi, să poţi
clasifica lucrurile, să ai o viziune clară asupra tuturor subiectelor şi problemelor,
da, acest lucru nu este dat oricui !... Iată, alergăm către anumite dorinţe, păşim în
anumite necazuri, fără să ştim că personalitatea ne împinge şi ne comandă. Ea ne
duce, mereu în greşeală, ne crează greutăţi şi ne conduce pe drumuri fără ieşire.
Astfel,  toate  catastrofele,  toate  pierderile  şi  cataclismele  i  se  datorează
personalităţii,  deoarece  ea  este  exclusivă,  egocentrică,  limitată,  oarbă.  Ea  nu
vede  consecinţele.  Nu  se  cunosc  forţele  şi  mobilurile  ei,  care  vin  din
subconştientul nostru. În timp ce, pentru individualitate nu este acelaşi lucru, nu
putem vorbi despre ea, deoarece nu o cunoaştem. Şi chiar dacă am cunoaşte-o
puţin,  tot  nu am asculta-o,  nu am urma-o… Ea este  alungată,  înmormântată,
suprimată sau adormită…
     Toate  aceste  analize vi  le-am făcut  detaliat.  Există  14 conferinţe numai
despre personalitate şi individualitate, de câte 1-2 ore fiecare. Acei care cunosc
cele două naturi, ce se află în noi toţi, îşi pot îmbunătăţii enorm viaţa, o pot
înfrumuseţa şi lumina, o pot întări şi pot ieşi din toate greutăţile şi necazurile. 
     Sigur, acei care vin aici pentru prima oară nu se pot lumina în câteva minute.
Nu este posibil… Ei trebuie să arunce o privire asupra conferinţelor şi a cărţilor,
să se instruiască, să se informeze; de ce atunci când natura inferioară se supune
celei superioare, pacea apare ?; de ce, natura inferioară este atât de zgomotoasă,
de indisciplinată, bâjbâie, este foarte dezordonată, nu cunoaşte pacea şi armonia
şi  poate  declanşa  şi  încurca  foarte  multe  lucruri  ?;  ea  se  ceartă,  discută,
contrazice tot… Cum să apară, aici, pacea ? Când natura superioară vine să se
amestece, să domine, să stăpânească, să controleze, să se impună, atunci natura
inferioară începe să asculte, îşi regăseşte stăpânul şi devine minunat, apoi devine
chiar cea mai bună lucrătoare. Nu veţi găsi o mai bună lucrătoare, aceasta fiind
cea  mai  mare  calitate  a  ei,  ea  fiind  neobosită,  dar  numai  când  este  supusă,
ascultătoare, servitoare.
     V-am dat metode pentru a ajunge aici, cum să puneţi în slujba voastră natura
inferioară,  cum să  obţineţi  rezultate  cu  ajutorul  ei.  Ne trebuie  timp pentru a
putea explica tot, nu o putem face în câteva minute. Deci scopul unui bun şi
adevărat discipol este să trezească această natură neglijată, lăsată deoparte, să o
dezvolte  prin  toate  metodele  pe  care  noi  le-am dat,  până  când  ea  va  prelua
supremaţia, dominaţia, comanda. Amintiţi-vă că, în mod simbolic, individuali-
tatea era capul care trebuia să conducă, să comande, să ghideze, adică mintea
luminată.  Iar  corpul,  cu  toate  organele  sale,  era  reprezentat  de  personalitate.
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Când spuneţi ”mi-am pierdut capul”, ceea ce urmează este anarhia, dezordinea,
haosul, harababura.
     Mulţi ştiu că e bine să ai un cap minunat, dar mulţi inşi şi l-au amanetat
pentru  plăcere  sau  prostii,  pentru  câţiva  bănuţi…  şi  acum  trebuie  să  şi-l
recupereze…
     Să luăm cea  de-a treia  frază:  “Fraternitatea  trebuie  să  lucreze  pentru a
răspândi iubirea printre toţi  oamenii”.  De ce ? Fiindcă oamenii  sunt  plini  de
animozitate,  de ostilitate,  unii  faţă  de alţii.  Ei  spun şi  cred că omul  este lup
pentru om. Oamenii se distrug, se detestă, se zdrobesc. Franţa a dat aceste trei
cuvinte celebre: libertate, egalitate, fraternitate. Sunt simple aparent, dar pentru
majoritatea  oamenilor,  aceste  cuvinte  nu  sunt  clare.  Credeţi  voi  că  noi
cunoaştem, cu adevărat, ce este libertatea ? Confundăm libertatea cu libertinajul
şi  astfel  apare  sclavia.  Aici  se  găseşte  problema  fundamentală  a  filozofiei
ezoterice: cum să ne eliberăm ? În toată ştiinţa ezoterică urmăm calea eliberării.
Am  explicat  în  detaliu  toate  aceste  lucruri,  am  dat  metode  pentru  a  găsi
adevărata libertate, aşa cum au înţeles-o Marii Maeştri şi Iniţiaţii.
     Dar egalitatea ? Nu există egalitate nicăieri. Veţi spune: unde este egalitatea
în faţa legii ? Trebuie să adăugăm că dacă toată lumea s-ar egaliza, ar apare
atunci,  antropia,  totul  s-ar  opri,  totul  s-ar  nivela;  dar  natura  nu  va  permite
niciodată aşa ceva. În această inegalitate există schimburi, eforturi, competiţii şi
progres.  Există  o inegalitate a  capacităţilor,  a  aptitudinilor,  numai  că acestea
trebuie  armonizate,  coordonate,  organizate,  printr-o ştiinţă  a  Iniţiaţilor,  într-o
direcţie  determinată. Vedeţi  cum oamenii  sunt  pe  cale  să  distrugă  tot,  să  se
distrugă  chiar  ?  Egalitatea  este  ceva  care  nu  se  găseşte  nicăieri.  Nici  într-o
pădure,  nici  printre  fluturi,  nici  printre  stele,  animale  sau  peşti,  nici  printre
oameni. Nu, nu există deloc egalitate. Veţi repeta că există egalitate în faţa legii.
Chiar şi  în faţa legii  egalitatea nu există.  Dacă aveţi  asta sau cealaltă,  se  va
acţiona într-un fel asupra voastră, iar dacă nu le aveţi se va acţiona altfel. Nici
măcar oamenii nu mai cred că sunt egali în faţa legii. Atât timp cât parţialitatea,
grupurile  de  interese,  există  şi  când individualiatea  sau  natura  superioară nu
domină, egalitatea nu va exista, nu poate exista. Din nefericire, o vedem în toate
domeniile existenţei, nu vreau să vă mai aduc probe şi exemple istorice. Am
făcut-o deja, în trecut. 
     Mai rămâne cuvântul fraternitate, un cuvânt numai. Acest cuvânt vrea să
spună  că  noi  toţi  suntem fraţi,  avem acelaşi  Tată  Ceresc  şi  aceeaşi  Mamă,
Natura,  subînţelegând  că  trăim  în  pace  şi  armonie,  în  înţelegere  şi  iubire.
Aceasta este oare, realitatea ? Nu. Peste tot există războaie, mizerii, distrugeri.
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Noi dorim o fraternitate, aşa cum trebuie, pe tot pământul, dorim ca toate ţările
şi  naţiunile  să  fie  în  fraternitate.  Acum,  înţelegem această  fraternitate  numai
pentru noi, pentru propria noastră familie, pentru ţara natală, deci într-o manieră
mult prea limitată. Cuvântul fraternitate să fie universal, cosmic, viabil pentru
întreaga omenire. Ei bine nu, el nu este înţeles astfel. De aceea, nu există printre
oameni fraternităţi. Deoarece, dacă s-ar căuta, s-ar fi apreciat latura fraternă, ar
fi trebuit să ajungă aici la noi, să fim cunoscuţi, să fim descoperiţi şi acceptaţi,
fiindcă  noi  lucrăm pentru  o  adevărată  fraternitate,  nu  numai  cu  vorba.  Deja
suntem criticaţi, murdăriţi cu noroi, vizaţi. De către cine ? În nici un caz de către
fiinţe integre, cinstite, luminoase, curate. 
     Ce mai înseamnă cuvântul fraternitate ? Trebuie să lucrăm cu întreg sufletul,
cu  întreaga  inimă,  cu  întreg  spiritul  pentru  această  idee,  dând  probe  reale,
adevărate. Deoarece lucrând pentru o fraternitate universală unde toţi  suntem
fericiţi, în sănatate şi pace, unde nu sunt nici graniţe, nici războaie, de aceea
suntem persecutaţi, oprimaţi… Oare aşa ar trebui să stea lucrurile ? Noi lucrăm
pentru  o  fraternitate  universală  şi  nu  pentru  o  PanaEuropă,  o  PanaAsie,
PanAfrică sau o PanAmerică… De ce ? Pentru că, pentru moment, ţări mici îşi
declară război una celeilalte, dar apoi vor exista continente în război şi atunci va
fi şi mai rău. Noi suntem pentru PanTerra. V-aţi speriat ? PanTerra înseamnă că
omenirea va deveni o familie, o fraternitate; este posibil oare ? Pentru moment
este o utopie dar, dacă oamenii ar ştii unde le este adevăratul interes, de fericire,
de înflorire şi de linişte, toţi ar cere-o într-o bună zi. De aceea, lansăm aceste
lucruri în faţa inteligenţelor, a copiilor Domnului, care vor începe să o dorească
şi  apoi  să  o  realizeze.  Ne-am  imaginat  că  am  înţeles  sensul  cuvântului
fraternitate. V-am explicat ce înseamnă aceasta. În organismul omenesc această
fraternitate  există  în  celule,  între  organe şi  mulţumită  ei  totul  se  bazează  pe
devotement şi dezinteres, pe imparţialitate, pe un sacrificiu şi pe o iubire, încât
omul poate trăi. Când această fraternitate nu mai există, când unul trage contra
celuilalt,  apar  cancerul,  tuberculoza,  ciuma  şi  holera  şi  apoi  moartea…
Fraternitatea a dispărut din organism… În loc să imite constituţia organismului
lor, oamenii s-au împărţit, se distrug. Asta este fraternitatea ? Nu, oamenii nu au
înţeles. Eu sunt singurul care o susţin. De ce nu o fac şi ceilalţi ? Trebuie să
imităm  acum  organismul  uman,  creat  de  Dumnezeu,  construit  de  El  şi  să
observăm pe ce legi se bazează construcţia sa, pentru a putea supravieţui. În loc
să  studieze  lucrurile  concepute  de  Dumnezeu,  oamenii  studiază  tot  felul  de
lucruri  prosteşti  sau  bizare.  Ne  batem  pe  lucruri  omeneşti,  lăsând  deoparte
creaţiile Domnului.
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     Aruncaţi  numai  o  privire  asupra  aşa-ziselor  creaţii  artistice  actuale.  Ce
constataţi  ?  Totul  este  deformat…  Trebuie  să  luăm  modelul  organismului
omenesc. Când el funcţionează cum trebuie, cu funcţiile şi capacităţile sale, ca
ordinea,  armonia,  fraternitatea,  atunci  ce  va  domni  în  interiorul  lui  ?
Fraternitatea  nu  poate  domni  dacă  la  bază  nu  stă  o  lege  a  iubirii,  a
devotamentului, a dezinteresului. Stomacul digeră pentru întreg corpul, plămânii
respiră  pentru  întreg  corpul,  inima  bate  pentru  întreg  organismul.  Iată
modalitatea de existenţă a unei fraternităţi. Mulţi oameni mă întreabă: unde este
această fraternitate ? Suntem pe cale de a o construi. Dacă oamenii n-ar fi fost
aşa de egoişti, de proşti, Împăraţia Domnului ar fi venit demult pe Pământ. Dar
ei  sunt  atât  de  neştiutori,  încât  se  opun,  iar  Împărăţia  Domnului  nu  va  veni
niciodată, în acest fel. Câţi oameni nu detestă faptul să se afle într-o fraternitate?
Sărmanii, ei nu s-au analizat pentru a constata că ascultau numai de propria lor
lene, de trândăvie. Ei nu fac nici un efort pentru a se ameliora, pentru a fi utili
semenilor lor, făcând tot felul de nebunii, de prostii, în linişte. Într-o fraternitate
nu ar mai putea face acest lucru. Iată de ce, ei aleg drumul separativităţii. Odată
veniţi la noi, mai mulţi oameni au înţeles că înainte erau singuri, gândindu-se că
sunt liniştiţi şi la adăpost, dar în realitate vegetau, putrezeau. Acum ei înfloresc,
sunt  fericiţi  şi  mândri  că  lucrează  pentru  un  ideal  care  depăşeşte  toate
preocupările obişnuite, mizerabile, meschine ale oamenilor. Oamenii doresc să
trăiască o viaţă personală, egoistă, separate de marele Tot, fiecare în găoacea lui,
în loc să lucreze pentru ceva măreţ, imens, glorios, pentru ca lumea întreagă să
se afle în bucurie, în fericire, fără războaie şi frontiere, fără cheltuieli prosteşti.
Aici este dificultatea: în aceste scheme din gândirea omenească, zeci de mii de
ani, cauzate de ereditatea animală.
     Cum să înlocuim toate acestea prin ceva formidabil ? Printr-o impunătoare
fraternitate universală. Am auzit mari personalităţi politice dorind o fraternitate,
dar nimeni nu se gândeşte, că undeva pe pământ, suntem pe cale de a o realiza.
Toţi o doresc, dar nimeni nu face nimic. Numai fraternitatea va aduce pacea,
adevărata pace, deoarece, dacă ea nu există în interiorul nostru, atunci vor apare
tulburările, nenorocirile şi bolile, suferinţele. Celulelor recalcitrante trebuie să le
arătăm că fraternitatea universală este necesară.  Se ocupă,  oare,  de aceasta  ?
Numai  natura  superioară,  inteligentă,  divină,  poate  face  aceasta  ?  Dar,  din
nefericire,  pentru  moment  natura  superioară  este  adormită,  cloroformată,
paralizată,  la  majoritatea  oamenilor.  Cum vreţi  voi  să  o  poată  face  ?  Dacă
fraternitatea s-ar propaga peste tot, nu vor mai fi războaie, nici boli, nici mizerii.
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     Ce este boala ? Opusul fraternitătii, anarhia. Celulele devin anarhice, nu mai
lucrează cum trebuie şi astfel apar blocările, piedicile, obstacolele. Da, iată ce
înseamnă lipsa fraternităţii. Iată cum înţeleg eu cuvântul fraternitate: înseamnă
perfecţiune,  frumuseţe,  splendoare,  armonie  deplină,  pace  universală,  iubire,
sacrificiu, cu multe renunţări, la tot ceea ce este nociv, prostesc. Toate aceste
lucruri se subînţeleg în cuvântul fraternitate, altminteri este stupid să spui aşa şi
să incluzi aici aceste achiziţii, avantaje, ce se găsesc în ea însăşi. Ceea ce este
trist şi lamentabil este faptul că nu se cunoaşte legătura între gândire, sentiment,
viaţă psihică şi toate organele, că putem să le îmbunătăţim sau să le distrugem,
prin modul nostru de viaţă.
     Ceea ce este trist şi tragic, este faptul că ştiinţa oficială, în loc să lucreze
asupra acestui subiect care este secretul medicinei, al adevăratei pedagogii şi al
adevăratului progres, se ocupă cu altceva; savanţii construiesc bombe atomice,
rachete,  sateliţi,  pentru  a  călători  spre  alte  planete,  în  loc  să  se  ocupe  de
corectarea fiinţei noastre.
     Ştiinţa ezoterică, pe care am prezentat-o în conferinţele şi cărţile noastre, va
fi recunoscută, acceptată şi  aprobată în scurt timp de ştiinţa oficială şi  se va
observa cum s-a întârziat, cu mii de ani, progresul omenirii. 
     În domeniul iniţiatic, ezoteric, eu am fost trimis de un Mare Maestru, pentru
ca Franţa să fie lumina călăuzitoare a omenirii, aşa cum a fost în trecut, în mai
multe domenii, deschizătoare de drumuri. Dar, am fost impiedicat să fiu de folos
Franţei,  am fost  închis,  pentru a fi  compromis  şi  pentru ca nimeni  să nu-mi
urmeze  ideile.  Este  mare  păcat  !...  Iar  lumina  călăuzitoare,  care  trebuia  dată
Franţei,  a  revenit  acum  Rusiei,  care  în  domeniul  ezoteric  face  descoperiri
extraordinare. Toate ţările, chiar şi America, vor urma descoperirile ştiinţifice
ale ruşilor. Aceleaşi lucruri le veţi găsi şi în cărţile mele, mai puţin aparatura şi
laboratoarele care ne lipsesc.
     Mă puteţi judeca, condamna, critica, dar nu veţi putea schimba lucrurile, aşa
cum se găsesc ele în natura divină. Cum se găsesc ele în mintea oamenilor ?
Acest lucru nu mă interesează… Iată gândirea ce mi-a fost dată şi aici se află
cauza a tot ce v-am spus…
     Vă doresc realizarea Marii Fraternităţi în voi şi în afara voastră ! 
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