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Si nous choisissons de d’aller vers ce qui est céleste, nous paierons
nos dettes sans dommage

Dacă alegem să mergem către ce este celest, ne vom plăti datoriile fără
daune

Conferinţa din 07.01.1976

     Precum vedeţi, dragi fraţi şi surori, ultimile cuvinte din această conferinţă nu
au fost suficient explicate. Am trecut repede peste ele. Dar dacă ne oprim asupra
lor, putem ţine o altă conferinţă, pentru a arăta, mai limpede şi mai în detaliu,
ceea ce v-am spus despre viitor.
     Dacă  nu  creaţi  viitorul,  el  este  deja  creat.  În  ce  fel  ?  Prin  cauzele  şi
consecinţele  trecutului.  Pentru  că  în  celelalte  încarnări  din  trecut,  făceaţi  tot
timpul numai bine - sau numai rău – uneori (binele şi răul) erau amestecate:
când proiectaţi lucruri bune în spaţiu, semănaţi lucruri bune, când, în momente
de  slăbiciune,  în  anumite  perioade,  făceaţi  lucruri  negative.  Da,  dar  totul  se
înregistrează şi atunci trebuie să fim răsplătiţi sau pedepsiţi. Pentru lucruri bune
suntem  răsplătiţi.  Iar  pentru  celelalte  suntem  pedepsiţi.  Şi  acum  iată-ne  în
această reîncarnare. În ea nu suntem chiar atât de liberi, de independenţi ca să ne
creăm un viitor divin, celest, pentru că cele două (categorii de) lucruri există
undeva.  Dar  Providenţa  nu  limitează  la  modul  absolut  făpturile.  Ea  le  lasă
întotdeauna un element/o marjă,  un procent de libertate – nu în rezultate,  în
consecinţe, în latura exterioară, ci în domeniul interior, în spirit. Chiat atunci
când  suntem  nefericiţi,  când  suntem  bolnavi,  când  suntem  suferinzi,  când
suntem striviţi, există întotdeauna o posibilitate în spirit de a voi, de a cere, de a
dori, de a lupta, de a crea ceva nou. Şi chiar atunci când oamenii se află în cea
mai  mare  libertate,  în  cea  mai  mare  opulenţă,  în  cele  mai  mari  bogăţii  şi
binecuvântări,  au  întotdeauna  o  oarecare  libertate  de  a-şi  permite  lucruri
frauduloase, senzuale, libertine, prea părtinitoare, prea personale, nedrepte, aşa
cum ne  arată  istoria.  De ce  a  dat  totuşi  Providenţa  fiecărei  fiinţe  un pic  de
libertate ? Dumnezeu însuşi a vrut să fie aşa, pentru că astfel toate făpturile ar fi
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nişte roboţi, nişte păpuşi trase de sfori, nişte instrumente şi nu ar mai fi divin,
omul n-ar mai semăna Tatălui său (ceresc).
     Iar acum, în această reîncarnare, ne aşteaptă deja lucruri rele şi lucruri bune,
pentru că suntem legaţi de ele: trebuie să plătim sau să ni se plătească. Şi atunci,
dacă prin alegerea voastră, vă îndreptaţi către ce e mai frumos, mai divin, mai
luminos,  dacă  vă  străduiţi  cu  întreaga  voastră  fiinţă,  să  ieşiţi  din  toate
slăbiciunile, din toate viciile, din toate dificultăţile, vă îndreptaţi spre regiuni,
popoare, existenţe, entităţi cu adevărat celeste. Ei da, atunci «ceilalţi» ce fac ? 
Pentru că sunt încă prezenţi  şi  vă aşteaptă ! Am să vă explic şi  va fi  foarte
limpede. Pentru că această problemă nu este foarte clară în minţile oamenilor.
Când  insistaţi,  lucraţi,  meditaţi,  doriţi…,  proiectaţi  lucruri  numai  în  latura
luminoasă, cerească, divină. Şi vă apropiaţi din ce în ce de lucrurile bune. Le
trăiţi, vă bucuraţi… Ei da, dar «ceilalţi» sunt aici şi vă aşteaptă – să le plătiţi, să
reglaţi conturile, să le satisfaceţi cererile, pentru că aveţi datorii. Şi atunci ce se
întâmplă ?  Dacă partea bună nu este destul  de puternică,  de viguroasă ca să
putem păstra această splendoare, atunci acele forţe care sunt aici, care cer, care
ne atrag, care ne solicită, care se fofilează, care ne tentează, reuşesc uneori să ne
prindă şi abandonăm unele lucruri pe care le-am obţinut deja, renunţăm la ele,
suntem obosiţi, vrem să ne odihnim, vrem puţină schimbare… şi atunci trebuie
să plătim, să petrecem un sfert de oră neplăcut cu acele entităţi de care suntem
legaţi. Şi iată că vin atunci perioade grele, catastrofale, îngrozitoare. Iar oamenii
nu ştiu de ce, atunci când s-au aflat în perioade atât de benefice, de bucurie, au
fost  obligaţi  să  sufere,  să  piardă  tot.  Ei  nu  pot  înţelege  asta. Nimic  nu este
întâmplător. Lucrurile acestea existau deja, chiar în timp ce trăiau în fericire, în
bucurie, în plăceri, în succes, în glorie.  Trebuie să-şi lichideze datoriile, să se
elibereze,  să  plătească. Dar  dacă  am  continua  (să  lucrăm  numai  în  latura
luminoasă, divină), ar exista din ce în ce mai multe bariere, straturi groase care
se  formează  între  fiinţa  respectivă  şi  «ceilalţi»,  aceşti  indezirabili  care  vă
aşteaptă tot timpul să vă muşte, să se răzbune. Iar voi deveniţi atât de puternici,
atât de bogaţi, încât reuşiţi să-i mulţumiţi în alt mod, fără să suferiţi, fără să fiţi
la pământ, fără să vă îmbolnăviţi, fără să aveţi accidente. Vă plătiţi datoriile în
alt fel, pentru că sunteţi deja atât de bogaţi, formidabili, puternici, încât nu mai
sunteţi obligaţi să coborâţi şi să mergeţi să vă reglaţi conturile cu aceşti creditori
care vă aşteaptă. Sunt cazuri excepţionale, în care vă puteţi plăti datoriile altfel.
Vă dau un exemplu – vi l-am mai spus: Să zicem că aveţi o datorie de plătit
undeva. V-aţi angajat, aţi mâncat, aţi băut, aţi luat unele lucruri. Toate acestea au
fost înregistrate şi aveţi de plătit o sumă enormă. Ei da, dar voi nu ştiţi asta, voi
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continuaţi,  lucraţi,  dar  nu  strângeţi  bani  pentru  momentul  când  va  trebui  să
plătiţi. Şi când vine scadenţa, nu aveţi nimic. Atunci vi se iau mobilele, casa, tot;
şi ajungeţi în stradă, în ploaie; şi atunci vă îmbolnăviţi şi aşa mai departe…
     Dar să presupunem acum că ştiţi deja că în cutare şi cutare an vă aşteaptă asta
şi asta, aveţi o datorie de plătit. Şi lucraţi, câştigaţi bani - simbolic vorbind - iar
când vin creditorii,  le  plătiţi  ce aveţi  de plătit  şi  nu mai  ajungeţi  să vi se ia
mobile şi tot, şi nu vă veţi trezi în ploaie. Deci, trebuie să fiţi bogaţi. Numai
bogăţia ne poate salva. Dar bogăţia din planul fizic este simbolică. Este adevărat
şi în domeniul fizic, concret, că banii, bogăţia, vă pot salva din multe situaţii -
dacă nu, ajungeţi în stradă. E atât de adevărat ! Istoria a dovedit-o. De ce n-ar fi
adevărat şi în domeniul spiritual ? Dacă discipolul cunoaşte aceste lucruri, ştie
că  are  de  plătit  o  datorie  -  că  trebuie  să  fie  bolnav,  pe  moarte,  infirm -  el
lucrează, lucrează, lucrează şi când vine momentul,  nu va fi nici bolnav, nici
nimic din toate acestea,  pentru că va plăti  cu aceşti  bani,  cu această  bogăţie
spirituală pe care o are: cu lumina, cu înţelepciunea, cu inteligenţa, cu puterea
voinţei. Va plăti, va regla conturile şi nu va ajunge în stări deplorabile. Dacă nu,
mai devreme sau mai târziu, va trebui să plătească.
     Acest lucru nu contrazice, deci, ceea ce tocmai v-am spus, şi anume că nu ne
creăm viitorul, el este deja creat.
     Există lucruri bune şi lucruri rele care ne aşteaptă, care sunt prezente în
acelaşi  timp.  Pentru unii,  lucrurile rele sunt atât  de mărunte,  de firave,  încât
aproape că nu există. Iar pentru alţii sunt atât de mari, atât de imense, încât îi ţin
toată viaţa în nenorociri. Pentru alţii, latura bună pe care au creat-o este atât de
puternică, iar lucrurile rele sunt atât de mărunte, încât ei rămân întreaga viaţă în
lumină, în bucurie, în sănătate şi aşa mai departe. Şi în această privinţă există un
calcul matematic, este un procent, o statistică. Totul este matematic.
     Dar în general, dacă discipolul se îndreaptă permanent către cer, lumină,
către partea bună, către dreptate, corectitudine, generozitate, mărinimie, nobleţe,
asta nu înseamnă că se vor ierta greşelile pe care le-a comis în trecut, că ele vor
fi şterse. Nu, nu, nu… ! Le va plăti, dar le va plăti în aşa fel, încât, nici nu va
observa, fără să fie lezat, rănit, pentru că această bogăţie pe care o proiectează,
care  emană  din  el,  ajunge până la  acei  indezirabili,  pentru a-i  împrăştia  sau
pentru a-i satisface, a-i plăti. Da, graţie bogăţiei, de care, în final, depinde tot.
Da, dar pentru a obţine această putere, această bogăţie, nu trebuie să faci câţiva
paşi, pe urmă să dai înapoi, apoi iar să te rogi, să meditezi puţin, apoi iar să
mergi să-ţi satisfaci plăcerile şi aşa mai departe. Pentru că atunci cele două laturi
vor fi la nesfârşit prezente, când lucrurile bune şi când cele rele, aşa cum li se
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întâmplă deseori oamenilor. Ei sunt fără încetare aşa, în cele două laturi: câteva
bucurii, pe urma hai, la închisoare, apoi din nou o mică plimbare, apoi din nou
în cuib ! Şi tot aşa. Pentru că iubirea lor, elanul lor către lumină nu este destul de
puternic. Ei sunt tot timpul schimbători. Cei care sunt corecţi, tenace, …, mereu
inspiraţi  în  ce  e  bun,  vor  ajunge  într-o  zi  să-şi  lichideze  toate  datoriile,  să
plătească tot, fără a fi lezaţi.
     Am impresia că aceste lucruri nu au fost niciodată explicate nicăieri: nici în
religie, nici în filozofie… Se spun generalităţi, se rostesc fraze, dar de explicat în
amănunţime, aşa cum vă explic eu acum, nu cred că veţi găsi undeva. Şi apoi,
am şi eu o plăcere: să mă conving pe mine însumi că ce vă spun este foarte
interesant,  că  e  rar,  inedit,  pentru  că  mă  măguleşte,  îmi  satisface  orgoliul,
personalitatea… Au şi eu nevoie să respir, să subzist. Nu-mi luaţi această mică
bucurie ! Păstrez această mică bucurie pentru mine: să mă mint puţin, să sugerez
că aduc cu adevărat ceva rar, unic, inedit, pentru că altfel, dacă nu reuşesc să mă
conving că e aşa, nu aş mai face nimic. Aş renunţa la tot ! Dacă tot s-a spus, la
ce bun să continui a spune aceleaşi lucruri ca mulţi alţii… Asta mă împinge mai
departe: faptul că este original, inedit. Eu ştiu că nu există nimic, nimic, nimic
nou sub soare.  Ştiu,  dar  păstrez asta pentru mine.  Ştiu că nimic nu se poate
spune astăzi care să nu fi fost spus în trecutul îndepărtat. Dar cum păstrez asta
pentru mine, vă spun că este pentru prima oară când vi se povesteşte acest lucru.
Dar de fapt eu ştiu că nu există nimic nou. Toate aceste mari adevăruri au fost
deja spuse înaintea mea. Dar asta nu trebuie să ştie nimeni ! Da, pentru că apoi
nu mai am nici o dorinţă de a vă vorbi. Ceea ce mă determină s-o fac, să merg
mai departe, ceea ce-mi dă un elan este tocmai faptul de a mă minţi puţin, de a
mă amăgi puţin. Da, am nevoie de asta. Altfel, dacă lucrurile tot s-au spus şi
sunt cunoscute, de ce mai trebuie să le repetăm iar şi iar ? Nu-mi place să repet
aceleaşi lucruri.
     Dar nici în această privinţă nu mă veţi înţelege ! În realitate, astăzi nu putem
inventa nimic. Toate acestea au fost deja cunoscute. Şi atunci de ce este original,
nou ? Pentru că  omenirea a trecut prin regiuni, prin perioade de întunecare, în
care anumite lucruri au fost ascunse, au fost retrase, sunt lucruri care nu au fost
spuse oamenilor de secole. Asta nu înseamnă că ele nu erau cunoscute. Dar a
trebuit ca omenirea să treacă printr-o perioadă în care foarte multe lucruri erau
camuflate, şterse, ascunse, retrase, din multe motive. Fiindcă omenirea devenea
din ce în ce mai materialistă, Iniţiaţii au considerat că trebuie să-i ascundă multe
lucruri. Deci, pe  de o parte este extrem de adevărat ceea ce vă spun - şi anume
că sunt lucruri noi, rare, originale - este perfect adevărat. Dacă ne raportăm la
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câteva secole, da, este nou, iar eu vă spun nişte lucruri pentru prima dată. Dar
dacă mergem foarte, foarte departe, cu multe secole în urmă, vom constata că au
fost  alţii  care  le-au spus  deja.  Deci  în  acelaşi  timp spun adevărul  şi  spun o
minciună. Depinde, doamnă ! (probabil aluzie la o anecdotă pe care toată lumea
din sală o ştia). Depinde în raport cu ce. Şi de altfel multe alte lucruri vor veni,
care vor fi revelate, care vor fi spuse pentru prima oară. Cum spune Biblia, că în
ultimele zile, bătrânii vor avea vise, tinerii vor profetiza şi totul va fi revelat, tot
ce era tăinuit va fi revelat. Chiar şi această frază, dacă analizăm temeinic, după
regulile Învăţământului,  vom găsi  exact  ceea ce tocmai  v-am spus:  ca să fie
revelat acum, acest lucru trebuie să fi existat deja. Nu pot fi revelate lucruri care
nu au existat niciodată. Asta înseamnă că au existat, erau cunoscute, dar au fost
ascunse, tăinuite. Iar acum vor fi revelate. Nu revelezi lucruri care nu există !
Vedeţi ? Aşadar, înaintea mea au fost alţii care le cunoşteau. Dar, de mai multe
secole (nu au mai fost spuse). Voi sunteţi martori, pentru că nu le-aţi găsit nici
măcar în religia creştină. Dar este adevărat de asemenea că aceste lucruri erau
cunoscute  de  fiinţe  foarte  rare,  desigur,  de  foarte  puţini,  care  s-au  dus  să
locuiască  în  măruntaiele  pământului  şi  care  ştiu  încă  şi  mai  multe  decât  vă
revelez eu. 
     M-am prezentat în faţa voastră şi vanitos, orgolios, fălos şi în acelaşi timp
sunt omul cel mai modest, cel mai umil, cel mai neprefăcut. Şi cum îmi place să
mă joc cu amândouă,  lăsaţi-mi  măcar plăcerea să jonglez cu amândouă ! Că
vreau să fiu inedit, original, asta da, este slăbiciunea mea. Dar, în realitate, este
şi puţin adevărat. Nu-mi puteţi reproşa asta ! Ei da. Sunt lucruri explicate pentru
prima dată: cum ne îndreptăm către un viitor pe care l-am format deja în trecut,
prin afinităţi, prin dorinţe, prin legături. Şi lucruri bune şi rele ne aşteaptă. Este o
legatură,  este  o vibraţie,  este  o afinitate.  De mult  timp ne-am legat  cu acele
entităţi - bune sau rele. Dar cum poţi să remediezi, asta nu a fost explicat de
secole.  În  trecutul  îndepărtat,  toate  acestea  erau  însă  cunoscute.  Dacă  citiţi
conferinţa despre pace, veţi găsi în ea toate explicaţiile: ce este această lege a
afinităţii, cum să atrageţi materialele, forţele, entităţile.  Lucrurile de care aveţi
nevoie sau la care vă gândiţi sau pe care le doriţi sau le iubiţi, într-o bună zi le
atrageţi. Iar dacă doriţi alte lucruri, dacă atrageţi alte lucruri, le veţi avea într-o
zi şi atunci sunteţi muşcaţi, pierduţi, terminaţi. Vedeţi ? Legea afinităţii. Dacă aţi
cunoaşte fie şi numai această lege, a afinităţii, atunci aţi putea crea viitorul. V-aţi
putea îndrepta către acest viitor. Legea afinităţii.  Vă sfătuiesc să lucraţi toată
viaţa  numai  cu  legea  afinităţii,  nu  vă  veţi  pierde/rata  existenţa.  Luaţi  legea
afinităţii - acest mare adevăr - şi în fiecare zi alegeţi numai ce este minunat. Veţi
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vedea dacă legile sunt veridice sau dacă natura a făcut prost lucrurile, dacă totul
este minciună, totul este nedrept. Veţi vedea cât de veridice şi de drepte sunt
marile legi ! Constante şi veridice ! Ele n-au înşelat niciodată. Tot ce este scris
în Evanghelii este adevărat, numai că pentru a le verifica, oamenii nu au nici
destulă credinţă, nici destulă constanţă. Iar apoi, ei speră, aşteaptă. Dar nu au
făcut  lucrurile  cu exactitate,  ca  un chimist,  care  trebuie  să  cunoască  doza şi
temperatura şi proprietăţile materialelor; şi apoi se îndoiesc: «Nu, se povestesc
lucruri despre Evanghelii. Eu am încercat mai mulţi ani şi n-am obţinut nimic. E
fals  !».  Eu  procedez  exact  invers:  eu  spun  că  totul  este  constant  şi  veridic.
Numai că lucrurile trebuie făcute cum trebuie. Şi tocmai că am verificat multe
lucruri. Puţinul pe care l-am verificat - puţinul, puţinul, puţinul - îmi dovedeşte
că tot restul trebuie să fie la fel: veridic. Puţinul pe care l-am atins, l-am gustat,
l-am verificat îmi arată că tot restul trebuie să fie veridic. Da.
     Încă nu vă daţi seama ce privilegiu este pentru voi să aparţineţi Fraternităţii
Albe Universale ! Cum să vă explic asta ? Trebuie să simţiţi, să descoperiţi voi
înşivă.  Dar  până  acolo  mai  este  !  “Ce nenorocire  să  nimeriţi  într-un loc  de
“perdiţie” ca acesta !” (Perdiţie = ceea ce provoacă decăderea morală a cuiva).
Tot timpul vă reproşaţi. Nu vedeţi partea bună. Iar eu zic: “Ce aţi făcut bunului
Dumnezeu ca să fiţi în Învăţământul Marii Fraternităţi Albe Universale ? Dar
într-o zi, veţi vedea ! Veţi binecuvânta Cerul. Haideţi, încercaţi să apreciaţi !

     Un minut de meditaţie.        
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