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Faţa A

       Vă spuneam ieri că planetele se manifestă succesiv, fiecare planetă timp de
36 de ani. Şi că în istorie, dacă vrem să facem cercetări, vom găsi în celelalte
secole, multe lucruri în funcţie de planete. Cum se succed ele ? În sens invers
zilelor  săptămânii:  încep  de  exemplu  cu  duminică,  apoi,  sâmbătă,  vineri…
Invers.  Să  zicem  că  e  miercuri.  Miercuri  e  Mercur.  Şi  care  este  perioada
următoare ? Ah, va fi marţi, adică Marte. Şi apoi ? Luni: va fi Luna şi aşa mai
departe. Şi apoi ? Soarele, duminică. De ce aşa ? Aşa au descoperit Înţelepţii,
savanţii, Iniţiaţii. Ei au descoperit acest lucru. Sunt lucruri interesante de revelat
în privinţa zilelor, a planetelor, dar nu astăzi.
Să plecăm de la  Mercur  – Mercur,  care  este  la  începutul  acestui  secol  (20).
Perioada lui s-a terminat în 1908. Foarte bine. Şi apoi cine a venit ? Marte. Şi
începând din 1908 a fost războiul balcanic, apoi primul război mondial, al doilea
război mondial,  războiul din Coreea, din Vietnam. Au fost multe peste tot în
aceşti 36 de ani. Şi aceşti 36 de ani s-au terminat în 1944. Marte, influenţa lui
Marte. Bineînţeles, aceste perioade nu sunt absolut exacte, există mici decalaje.
Aşa cum se petrec lucrurile şi  cu primăvara,  de pildă, sau cu toamna sau cu
iarna. Primăvara, după calendar a venit, da, dar încă mai e frig, mai e zăpadă.
Sau iarna, de exemplu: a venit iarna, dar toamna încă n-a plecat. Mai sunt zile
frumoase etc… deşi e iarnă. La fel stau lucrurile şi cu constelaţia Vărsătorului.
Chiar  dacă  constelaţia  Vărsătorului  n-a  venit  cu  exactitate,  Vărsătorul
influenţează deja  omenirea.  Da,  din 1161, fiecare constelaţie.  Există  anumite
perioade  între  faze,  în  care  o  fază  nu  s-a  sfârşit  complet,  dar  urmatoarea
acţionează  deja.  Ca  pentru  primăvară,  pentru  vară.  A  venit  primăvara,  dar
zăpada este încă prezentă. Deci iarna n-a plecat cu totul. (Aşa se explică faptul
că) razboiul a continuat în ’45. (???) Şi următorii 36 de ani, ce a fost ? A fost
Luna, influenţa Lunii. Şi cum Luna este în legătură cu Iesod, a doua sefiră de jos
în sus; Iesod, Luna este în legătură cu organele genital, cu mulţimile, cu masele,
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cu  democraţia,  cu  schimbările,  cu  perturbaţiile.  Nu  e  foarte  serios,  foarte
profund, foarte divin; din acest motiv au fost atâtea lucruri în aceşti 36 de ani:
schimbări în mentalitate, în ştiinţă… Mulţimile au fost cele care au început să
conducă.  În  artă,  în  pictură,  au  apărut  dezordinea,  harababura,  lucrurile  fără
sens. Şi au apărut şi anticoncepţionalele, ca oamenii să poată fi total fără ruşine
sau să poată suprima chiar şi naşterea. Priviţi Luna, aceasta este Luna. Lucruri
variabile,  schimbătoare,  perturbatoare şi  aşa mai departe.  Bla,  bla, bla… Sau
blamabile (condamnabile) ! Şi acum vine Soarele. Ce va fi, cu Soarele ? O altă
politică, alte rezolvări, altă guvernare, altă filozofie. Totul va fi mai raţional, mai
luminos,  mai  profund;  multe  lucruri  vor  fi  redresate,  îşi  vor  regăsi  forma
primordială. Acum va acţiona Soarele. Ca şi Soarele, Arhanghelul Soarelui va
deveni activ în timpul acestor 36 de ani. Iar după soare va fi Saturn. Vor fi legi,
reguli, va fi stabilitate, lucruri sigure, solide, stabile, de o severitate implacabilă,
Iar  după aceea va veni Venus.  Şi va fi  o epocă de poezie,  de frumuseţe,  de
iubire,  de  fraternitate,  de  tandreţe,  de  splendoare.  Iar  apoi  Jupiter,  va  veni
Jupiter.  Cu  Jupiter  o  să  fie  grozav  !  (Jupiter)  e  iubirea,  e  generozitatea,
mărinimia, nobleţea, dar şi religia, adevărata religie şi demnitatea umană. O să
fie extraordinar ! Deci, deocamdată va începe Soarele (perioada Soarelui). Nu e
cazul să ne pierdem în detalii;  Soarele este  întotdeauna cel  care dă mândria,
ambiţia, dorinţa de a fi stimat, de a fi bine înţeles, apreciat; el e şi generozitatea
– e minunat. Tot ce e splendid, luminos, măreţ, puternic; mai ales în societate,
dorinţa de a fi cineva, de a juca un rol e un lucru bun. Dar, bineînţeles, dacă
încep să vă explic că fiecare planetă are două laturi, două faze, ar dura prea mult.
Iar eu aş vrea să continui unele lucruri care sunt spuse în Purane. Am să vă spun
totuşi, la modul general, doar câteva cuvinte despre fiecare planetă. Să luăm cele
doua aspecte – sau trei, dacă vreţi – dar să vorbim despre cele două, unul pozitiv
şi celălalt negativ. Să luăm întâi planeta Venus. Care este aspectul pozitiv al lui
Venus  ?  Este  poezia,  este  frumuseţea,  pictura,  dansul,  tandreţea,  delicateţea,
fineţea, tot ce e mai minunat şi mai fin la femeie. Frumuseţea, farmecul… şi
muzica. Dar Venus are şi o alta latură (un alt aspect): e sexualitatea, dezmăţul,
sunt pasiunile, coborârea în « canale ». Să-l luăm pe Marte. Şi Marte are două
aspecte: unul pentru a explora, pentru a conduce, pentru a fi îndrăzneţ, pentru a
învinge, a fi foarte viteaz, foarte curajos, pentru a merge înainte, înainte – ca
berbecul, nu-i aşa ? – pentru a explora, a nu se teme de nici o primejdie, a se
avânta în orice, a-i apăra pe cei slabi,  a fi  cavaler,  a fi  foarte curajos, foarte
puternic; voinţa, dinamismul, activitatea – acesta este Marte. Da, dar mai are un
aspect:  tot  ce  e  distructiv,  crud,  provoacă  incendii,  comite  omoruri,  face
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comploturi.  E  tot  Marte.  Şi  tot  Marte  sfâşâie,  distruge,  demolează.  Aşa  că
depinde de aspecte, de constelaţie unde se găseşte planeta, în ce casă, cum e
aspectată,  pentru  a  şti  care  aspect  –  cel  pozitiv  sau  cel  negativ  –  este
preponderent. Fiindcă planeta, ea însăşi… Şi vă pot chiar spune că nu planetele
sunt cauza tuturor acestor lucruri, ci noi, noi, noi. În noi sunt fel şi fel de lucruri
care ne fac să primim influenţe bune ale planetelor sau pe cele rele. Planetele
sunt ceea ce sunt. Ele se schimbă în noi. Planetele nu sunt atât de schimbătoare,
ele sunt ceea ce sunt. Dar în ce fel le primeşte omul, în ce fel le captează, în ce
fel reacţionează,  lucrul acesta nu a fost niciodată explicat.  (Oamenii  cred că)
planetele  sunt  cauza  !  Nu,  ele  acţionează,  influenţează.  Dar  de  ce  Marte
influenţează  pe  cineva  într-un  fel  şi  pe  altcineva  în  alt  fel  ?  Planetele  nu
acţionează în mod arbitrar !  E lung de explicat ce anume,  ce lucruri sunt  în
interior. Sunt detalii, elemente de precizie pe care poate nici astrologii nu au
reuşit încă să le elucideze. Dar eu am ştiut toate aceste lucruri ? Nu ştiu de unde.
După Purane, am venit cu această ştiinţă, cu această cunoaştere. Nu le-am găsit
aici,  le  am în  mine,  le-am adus  cu  mine.  Iar  unele  nici  nu  au  ieşit  încă  la
suprafaţă, nu au ieşit; aşteaptă momentul  să iasă într-o zi. E posibil ca la un
moment dat să vindec toate bolile. Nici una nu-mi va rezista. Ei da, dar eu n-aş
vrea să vindec toate bolile. Eu vreau mai degrabă să luminez omul, să-i arăt cum
a ajuns să fie bolnav, cum a acţionat, cum a atras din spaţiu tot ce este negativ,
tot ce e dizarmonios. E mai important decât să-l vindeci şi să-l laşi în neştiinţă.
Sunteţi de accord cu mine ? Ei, da. 
Acum poate că vă plictisesc cu Puranele; Purane şi iar Purane. Da, dar o fac în
speranţa că lucrul acesta vă va da un elan să realizaţi ceva cum n-aţi realizat
niciodată până acum. Acesta este lucrul care contează ! De ce, de ce, de ce ?
Pentru că, aşa cum v-am explicat, în acel moment înscrieţi ceva, declanşati ceva
în voi înşivă. Şi cei 24 de bătrâni care fac dreptate, care se ocupă de Karma, sunt
obligaţi să vă dea ce aţi făcut, ceea ce cereţi, pentru că aţi lucrat, aţi declanşat
anumite  forţe.  Şi  eu  am explicat  într-o  zi  fraţilor  şi  surorilor  că  sunteţi  mai
puternici  chiar şi  decât  cei  24 de bătrâni,  pentru că-i  obligaţi  să împlinească
legile dreptăţii. Îi forţaţi, îi obligaţi, deci îi dominaţi. De ce ? Pentru că aţi făcut
asta şi asta… ei sunt obligaţi să acţioneze în funcţie de ceea ce aţi făcut. Aşadar,
sunteţi mai puternici decât cei 24 de bătrâni. Lucrul acesta n-a fost niciodată
explicat. Da. Iată de ce omul este atotputernic (???). De ce ? Pentru că obligă tot
Cerul să acţioneze în funcţie de ceea ce a făcut: dacă a făcut lucruri bune, îl vor
răsplăti, dacă a făcut lucruri rele, îl vor pedepsi. Oamenii sunt atât de ignoranţi
încât  nu ştiu lucrul  acesta.  Nu ştiu unde le stă  puterea.  Ei  acţionează mereu
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negativ, neîndemânatic, dizarmonios, ca toate nenorocirile să vină (asupra lor),
pentru că există legi. Nimeni nu poate împiedica lucrul acesta. În ignoranţa lor ei
cred că pot face orice şi vor fi mereu bine, mereu fericiţi, mereu slăviţi. Câtă
neştiinţă ! (Asta) nu e cu putinţă. Numai când sunteţi un creator a tot ce e poetic,
a tot ce e frumos, a tot ce e minunat şi când vă supuneţi acestor legi, acestor
reguli, acestor forţe şi puteri cosmice, atunci veţi avea tot ce cereţi. Mai devreme
sau mai târziu, vi se va da. Atunci îi obligaţi şi pe cei 24 de bătrâni să vă dea
ceea ce cereţi,  pentru că ei se supun legii  dreptăţii.  Ei n-au nici o milă,  nici
bunătate, nici iubire, nimic. Nu-i poţi cumpăra. Sunt impecabili în dreptate. N-au
nici cruzime, nici răutate, nici bunătate, nu-i poţi îndupleca. Dacă suferiţi, dacă
sunteţi nefericiţi, nu se milostivesc. N-au milă. Aşa e drept. Da, oamenii nu ştiu.
Ei plâng… « Trebuie să-ti îndrepţi greşeala ! » Ah, dar… « Trebuie să-ţi îndrepţi
greşeala ! Trebuie s-o îndrepţi şi gata ! » Atunci când sunteţi inteligenţi, când
înţelegeţi  aceste  legi  şi  începeţi  să lucraţi  armonios,  benefic,  divin,  cu multă
iubire, cu multă lumină şi dreptate, obligaţi chiar şi întregul Cer să vină să vă
dea ceea ce cereţi. Dar vedeţi, oamenii nu ştiu unde le stă puterea. Ei cred că
dacă au arme, dacă au decoraţii, un grad pe undeva, pot să comande. Ei nu, nu !
Nu în asta le stă forţa. Poate pentru două zile, pentru trei. Adevărata forţă este
când faceţi lucruri bune, lucruri celeste. (Atunci) obligaţi Cerul şi Pământul să
vă dea ce vreţi. Vedeţi ? De ce nu ştiu oamenii lucrurile acestea ? Ei au tot felul
de lucruri false în cap. Da, după ştiinţa iniţiatică sunt false. De unde le ştiu ?
Cine i-a învăţat,  cine i-a educat  ?  Ignoranţii.  La şcoală,  profesorii,  care  sunt
neştiutori. Suntem instruiţi, ghidaţi de orbi. Orbi care ghidează alţi orbi şi cad cu
toţii în prăpastie. Orbi care îi învaţă pe orbi.
Deci primul lucru, esenţial, este să schimbăm modul de a simţi, de a gândi, de a
acţiona, de a ne purta, să avem un ideal, să avem un ţel. Atunci se vede că e
cineva pe Pământ, cineva se ocupă de voi, simţiţi că sunteţi ajutaţi, susţinuţi,
încurajaţi.  E un lucru extraordinar. Altfel,  sunteţi  deprimaţi,  sunteţi  nefericiţi,
sunteţi striviţi şi nu ştiţi de ce. Da. 9 zecimi din omenire este aşa. Ei sunt (???)…
nu pot dormi… şi se întreabă de ce ? Oh, la, la, ! În loc să-şi spună: « Doamne,
Doamne, sunt atât de prost ! E din cauza mea  ». Iată esenţialul. Vi l-am spus
mereu, în diferite cuvinte şi forme şi fraze; iar acum vi-l spun din nou, în alt fel.
Până când ? A, până când o să vă intre în cap şi o să începeţi să vă schimbaţi
comportamentul, felul de a fi. Şi o să fie frumos, frumos, de nedescris. O nouă
omenire. Şi toţi, când o să vă întâlnească, vor fi obligaţi să se schimbe. Pentru că
este  contagios.  E  contagios.  Şi  răul  e  contagios.  Vă  spuneam  că  în  trecut
(femeile purtau rochii lungi), nu se vedeau pulpele, nu se vedea nimic. Cei care
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aveau magazine, turnau pe jos puţină apă, ca femeile să-şi ridice un pic poala
rochiei şi să le vadă pulpele. Şi era un Paradis (în al 9-lea cer), graţie unei pulpe.
Iar acum, (joc de cuvinte) acum sunt complet goale şi ei nu reacţionează. Goale
de tot, nu mai e nimic de ascuns. V-am vorbit într-o zi (de formula): a şti, a voi,
a îndrăzni, a tăcea. De ce au creat-o Iniţiaţii ? Nu v-am revelat: a şti ce ? Sunt
prea multe lucruri de ştiut. Trebuie să fie altceva şi nu se spune ce. Iar eu am
descoperit.  A voi.  A voi  ce  ?  Nici  asta  nu  se  ştie,  iar  eu  am descoperit.  A
îndrăzni. A îndrăzni ce ? Sunt lucruri de îndrăznit. Nimeni nu va îndrăzni dacă
nu va şti ce anume să îndrăznească, contra cui să îndrăznească. Iar « a tăcea »,
asta înţelege toată lumea. Şi cum înţelege ? De pildă cineva ştie. Ştie că undeva
este o fată drăguţă. El vrea. Vrea să se căsătorească, să o sărute. El îndrăzneşte
să o facă. Şi apoi păstrează tăcerea asupra tuturor daunelor. Da, asta trebuie să
fie, nu altceva ! De aceea au spus: « Taci, nu povesti, că te costă scump ! » Şi
dacă va dezvălui că un băiat i-a spus unei fete drăguţe:  « Sunteţi încântătoare,
sunteţi drăguţă, aş vrea să vă sărut, nu îndrăznesc ! » «  Îndrăzneşte, prietene,
îndrăzneşte ! » i-a răspuns fata. Da, toate fetele cer îndrăzneală. În zilele noastre
bărbaţii nu sunt îndrăzneţi. Femeile da. Ce înseamnă « a îndrăzni »/« a cuteza »?
N-am să vă spun încă. Vă dau bomboana şi hop ! cădeţi. Apoi iar mergeţi ca să
prindeţi,  cum fac copiii  şi  hop ! iar cădeţi.  Şi în felul  acesta  vă determin să
mergeţi.  Ca  să  vă  dezvoltaţi  picioarele  şi  tot  restul.  O  bomboană,  o  fată
drăguţă… Se pare că aşa e pedagogic. 
Ei da, dragi fraţi şi surori. Acum, dacă vreţi, putem să mai aruncăm o privire (la
Purane). Dacă nu, le închidem şi gata. Dar nu vă îngrijoraţi, o să traducem totul
în franceză şi o să puteţi citi după aceea. Dar deocamdată sunt obligat (să citesc
în engleză) pentru că sunt fraţi care au verificat dacă ce am tradus în franceză
era aşa în engleză, pentru că aş putea adăuga unele lucruri (de la mine) ! Eu sunt
neîncrezător şi am dat mai multor hinduşi erudiţi să verifice şi era aşa (cum mi
se  spusese).  Am  dat  mai  multor  persoane,  pentru  că  sunt  neîncrezător  din
naştere.
… aceste Purane, care se numesc Markandeia Purana, sunt probabil consacrate
lui Markande – Melkhitsedek, această fiinţă care trăieşte fără să moară, despre
care Sf. Pavel a scris în  « Epistolele către evrei  » că nu e născut din bărbat şi
femeie, că trăieşte veşnic şi aşa mai departe. Iar eu v-am explicat că Sf. Ioan,
apostolul Sf. Ioan, l-a văzut pe Markande sau Melkhitsedek, dacă vreţi – şi îl
descrie în revelaţia lui, Apocalipsa. El spune că Markande era un bătrân care
avea în mâna dreaptă cele 7 stele, cele 7 candelabre, care avea în gură o sabie cu
două tăişuri şi că a vorbit cu el. Sf. Ioan s-a înclinat/i s-a înclinat. Dintre oamenii
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bisericii,  nimeni  nu ştie cine este acest  bătrân.  Am vorbit  cu dominicani,  cu
franciscani, cu trapişti şi i-am întrebat cine este acest bătrân. Iar ei n-au ştiut.
Unii mi-au spus că este Iisus. Dar eu le-am spus: « Prin ce a trecut bietul Iisus,
ca să-i albească părul ? Nu avea părul alb când a plecat. Înseamnă că a trecut
prin încercări groaznice ». Atunci ei au zis: « Nu, nu, e Tatăl Ceresc ». Dar pe
Tatăl Ceresc nimeni n-a reuşit să-l vadă, scrie peste tot. Şi atunci n-au mai ştiut
încotro să mai încerce. Eu le-am spus: E Melkhitsedek. Pentru că atunci când
Iisus era deja în India, în Himalaya – pentru că 18 ani,  unde a fost ? Nu se
menţionează nicăieri. Ei bine, a fost în India. Iar eu am citit acolo o carte, o
Evanghelie despre Iisus, cum a trăit, ce a făcut, cum a stat de vorbă cu brahmanii
(???), tot, tot, tot în detaliu. Şi cu siguranţă l-a întâlnit acolo pe Melkhitsedek. Şi
Melkhitsedek  i-a  revelat  multe  lucruri,  pe  care  creştinii  nu  le  vor  accepta
niciodată. (Ei cred) că de la naştere (Iisus) ştia tot şi putea tot, ceea ce nu este
adevărat. Şi el trebuia să înveţe, să se dezvolte. Da, toţi Maeştrii sunt aşa, nu vin
perfecţi, aşa, dintr-o dată. Să luăm, de pildă, cazul meu: aveam toate iniţierele,
toată ştiinţa cosmică şi toate puterile – după Purane. De ce m-am născut într-o
familie unde nu aveam aceste calităţi,  aceste capacităţi,  aceste puteri,  această
cunoaştere ? Pentru că, aşa cum v-am explicat, chiar şi cele mai mari spirite nu
pot găsi o familie care să corespundă exact calităţilor lor, capacităţile lor. Ei sunt
obligaţi  să  intre  într-o  familie  cu  tare,  cu  boli,  cu  slăbiciuni…  Dar,  fiind
puternici, reuşesc să transforme, să sublimeze în asemenea măsură tot, corpul
care le-a fost dat, cu defectele lui, încât, după ani, încep să se manifeste în toată
puterea şi splendoarea lor, aşa cum sunt (de fapt).  Dar aceste lucruri nu sunt
explicate. Deci nu poţi veni şi să fii perfect dintr-o dată. Când ştiu cum eram
când  eram  mai  tânăr…  Până  la  10  –  12  ani,  furam  fructe,  dădeam  foc  la
hambare, stricam lucruri putrede, chiar şi case dărăpănate, le demolam. Era o
(trăsătură) marţiană. Iar după aceea m-am schimbat atât de mult, că nimeni nu
mă mai recunoştea. Asta ca să înţelegeţi de ce Sf. Pavel spune apoi: « Iisus era
din ordinul lui Melhitsedek  ». Şi cum el era kabbalist, Sf. Pavel, era erudite –
unde  a  învăţat  el,  de  unde  a  aflat  lucrul  acesta  ?  Aşadar,  Melkhitsedek  era
deasupra lui Iisus, pentru că Iisus a plecat, iar el, Melkhitsedek, a rămas încă în
viaţă.  Sunt  multe  lucruri  de  studiat,  de  învăţat.  Iar  bieţii  creştini  sunt  de  o
ignoranţă… de neînchipuit. Sunt mulţi, mulţi, mulţi, care, pentru că biserica a
interzis  să  se  creadă  în  reîncarnare,  nu  cred  în  reîncarnare  –  în  ciuda
argumentelor,  în  ciuda  explicaţiilor  –  doar  pentru  că  a  spus  Biserica.  Dar
Biserica  nu  este  atotştiutoare,  nu  este  atotputernică  !  De  ce  sunt  atât  de
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abrutizaţi, trebuie să meargă mai departe decât (să… ???) ce spune ea (…o soră
din sala de conferinţe). Da, dar nimeni nu îndrăzneşte. Cu atât mai rău pentru ei. 

Faţa B

…(Soarele) îl numeau “lăcaş al cunoaşterii”. Iar eu v-am spus că cea mai mare
inteligenţă o are Soarele.  El este ca o ??? care luminează întunericul, el este
fără pată şi Suflet Suprem, Cauza Universală, material şi imaterial.  Iată cum
gândeau  (în  India).  În  timp  ce  creştinii  zic:  «  Atunci  când  e  ziuă,  ce  face
Soarele? » Nici măcar nu ştiu că Soarele e cel care face ziua să existe. Şi mai
spun:  «  Important  este  să  asistaţi  la  slujbă,  restul  nu contează,  nu valorează
nimic. Nici măcar Soarele ». Iar eu întreb: « Cine ar ţine slujba, dacă n-ar exista
Soarele ? ». Creştinii sunt prea ignoranţi. Slujba ! Şi cine ar oficia slujba dacă
Soarele nu v-ar însufleţi, nu v-ar lumina, nu v-ar încălzi ? Câtă ignoranţă ! E de
neînchipuit !
El este descris drept cauza a tot, drept forţa primordială, ca existând în toate

formele de apă, pământ, vânt şi foc. Markande trăieşte veşnic şi se roagă
în el, considerându-l lumii, în 5 forme/moduri.

Acum trecem la Agni Purana. Agni Purana (agni este focul) spune că  Soarele
este o altă manifestare a lui Vishnu (a doua faţă/manifestare a lui Dumnezeu –
Brahma, Vishnu, Shiva) şi originea a tot.
Acum Masia (???) Purana – aceasta este o altă Purana – spune că  adorarea
Soarelui include adorarea lui Brahma, lui Vishnu şi lui Shiva şi că nu  există
diferenţe între ei. Deci este acelaşi lucru. 
Garuda (???) Purana spune că trebuie să adorăm şi  să salutăm Soarele în
fiecare zi.  Brahma Purana descrie Soarele pe ochiul  celor trei  lumi,  ca pe
Stăpânul Universului,  ca germen al activităţii,  ca pe un refugiu, un port al
milosteniei şi  simbol  al  acţiunii  înseşi. Da, Soarele !  V-am vorbit  despre el,
există  un  volum întreg:  ce  este  Soarele,  ce  făpturi  sunt  acolo,  ce  plante,  ce
vegetaţie; v-am spus că nu e (o sferă de) foc, aşa cum spune ştiinţa, că în Soare
se află fiinţele cele mai evoluate. Iar ei cred că este un crematoriu !
Brahma  Purana  spune  despre  Soare-Dumnezeu  că  este  cauza  tuturor
activităţilor  în  lume. Şi  este  adevărat:  priviţi  plantele,  oamenii;  Soarele  este
cauza tuturor activităţilor. Când se culcă, când se scoală toate fiinţele... Este atât
de adevărat. 
Linga Purana spune că Soarele este făcătorul ploii – şi este aşa; apa din oceane
etc.  Se  evaporă  şi  cade  sub  formă  de  ploaie.  (El)  este  ordinea  universală.
Forma tantrică de adorare este de asemenea înscrisă în Purane. Tantra Yoga,
despre care v-am vorbit: cum să domini latura sexuală, cum să sublimezi forţa
sexuală... Toate acestea ţin de Tantra Yoga. Forma tantrică a adoraţiei este şi ea
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înscrisă în Purane. Este o formă de adorare prin care unele părţi ale corpului
fizic  sunt  considerate,  atinse sau numele  lor  este  rostit  într-un anumit  fel,
pentru a trezi anumite (forţe ?). Iată un lucru pe care oamenii nu-l cunosc. Iar eu
v-am explicat  că  totul  este  sacru.  Chiar  şi  organele  sexuale,  pieptul...  Sunt
lucruri ascunse, există un sens. V-am spus că trebuie să le tratăm cu respect, în
loc să le murdărim. Dar fraţii şi surorile n-au înţeles nimic, n-au înţeles cum
trebuie să considere aceste două laturi pentru a putea avansa, evolua, pentru a
atinge regiunile cele mai  sublime.  Iată un lucru necunoscut,  pe care vi-l  pot
explica,  pentru  că  eu  cunosc  toate  aceste  lucruri,  pentru  că  se  spune  că  am
realizat (lucrul acesta): sunt androgin. Nu poţi deveni androgin dacă nu cunoşti
aceste mari secrete, aceste mari forţe, aceste mari metode, dacă nu ştii în ce fel
poţi ajunge să sublimezi (forţa sexuală) pentru a avea apoi Mahashakti. Da, am
reuşit şi de aceea vă pot învăţa şi pe voi. Da, dar unii sunt atât de departe, încât
nu-i poţi învăţa. Ei fac ca toată lumea, se bălăcesc în plăceri până se distrug, se
îngreunează, se urâţesc, devin dezgustători, respingători. Dar ei consideră că aşa
e viaţa, că acesta este sensul vieţii. Eu nu sunt împotrivă; trebuie totuşi să se
creeze copii. Dar aceste lucruri trebuie considerate altfel, făcute altfel, cu alte
lucruri în minte, şi asta nu se ştie. V-am spus că nu sunt împotriva iubirii. Eu
iubesc  zi  şi  noapte.  Iubirea  este  în  mine.  Nu sunt  împotriva  ei.  Dar  cum o
considerăm, cum o trăim ? Oamenii nu ştiu. Ei cred că numai iubirea sexuală
(există). N-au nici măsură, nici doză. Zi şi noapte. Am vorbit despre luna de
miere. Ce este luna de miere ? Oamenii cei mai stupizi, cei mai abrutizaţi sunt
încurajaţi să se ducă undeva, la Veneţia, să-şi petreacă luna de miere. Şi după
aceea sunt abrutizaţi şi se despart. De ce se despart ? Pentru că au mâncat prea
mult. N-au ştiut dozele. Erau deci nişte ignoranţi. De aceea luna de miere e cea
mai rea din toate. Şi toată lumea (se dă în vânt după) luna de miere. Ei da, dacă
ar  fi  petrecut  altfel  această  lună  de  miere  !  Dar  nu,  zi  şi  noapte...  până  se
ghiftuie, sunt dezgustaţi şi apoi nu se mai văd, nu se mai iubesc, se resping. Şi
nu ştiu de ce au ajuns să se respingă: pentru că au mâncat prea mult. Câte lucruri
sunt de explicat ! Nici încă 45 de ani nu mi-ar ajunge, pentru a vă explica tot...
Nici nu vă imaginaţi câte lucruri sunt de ştiut.
Padma  Purana  dă  niste  imnuri  tantrice  care  să  fie  utilizate  în  această
adorare a Soarelui, pentru a putea vindeca boli fizice şi mentale. Vedeţi ? Intr-
o zi  am să vă explic cum putem magnetiza  apa în sticle  colorate  şi  să  bem
această apă din sticla roşie, galbenă, verde... pentru că fiecare acţionează pentru
o anumită boală. Nu v-am vorbit încă despre cele 7 raze, care pot să vindece
multe, căci mie mi-au fost revelate puterile celor 7 raze. Lumina este capabilă de
orice.
În Brahma Vayvara (???) Purana, se spune că Soarele vindecă oamenii  de boli
şi îi uşurează când resimt mâhnire, agitaţie mentală şi frică. Deci vedeţi câte
lucruri remediază Soarele ! El dăruieşte oamenilor fericirea, credinţa şi multe
alte binecuvântări. Soarele. Da, am să vă dezvălui astăzi cum trebuie să priviţi
Soarele, pentru că nu ştiţi încă în ce fel să o faceţi şi de aceea nu primiţi mare
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lucru. (E important) felul în care îl priviţi, astfel, puteţi merge la răsărit ani în
şir, veţi fi puţin încălziţi, puţin revigoraţi, şi atât. Trebuie să înţelegeţi cum (să-l
priviţi).
Agni Purana explică,  revelează că persoanele care cunoşteau Vedele,  ştiau
cum să adore Soarele, în fiecare dimineaţă, la prânz şi seara, cu imnuri.  Noi
nu facem aşa, din anumite motive, ci numai dimineaţa, dar ei o făceau de 3 ori
pe zi. Însă nu este necesar să o faci de 3 ori pe zi, dimineaţa este suficient. 
Puranele ne învaţă,  ne informează că sunt multe locuri în India unde este
adorat Soarele. Multe locuri. Acum nu cred să mai fie. În trecut, da. Dar acum
nimeni nu mai adoră Soarele. Poate doar câţiva. 
În Markande Purana se spune că cele mai mari binefaceri se pot obţine prin
adorarea  Soarelui  la  răsărit,  mai  ales  în  a  6-ea  şi  a  7-ea  zi  de  lună
crescătoare. Asta e nou şi pentru mine. În mine însumi o ştiam, dar...  Toate
această cunoaştere a fost dată, în trecut, de către Vishnu, prin reîncarnările
celor care au adus cultura solară. Deci Vishnu s-a manifestat prin cei care au
adus cultura solară. În Kali Yuga, care va fi epoca cea mai de jos, o fiinţă solară
va aduce lumii această cultură într-o nouă formă. (???) Deci când omenirea va
fi cel mai jos – poate acum nu a coborât încă atât de jos – această fiinţă se va
manifesta.  El  (această  fiinţă)  a  cunoscut  puterile  solare  de-a  lungul
încarnărilor sale ca Vashishta şi ca Angeras şi el a scris Vishnu Puranas; ca
Vyassa, al 3-lea, a scris Vedele. Astfel, el are cunoaşterea solară. În Kali Yuga
va aduce/prezenta, va revela cele 4 Vede, cele 18 Purane şi cele 5 Tantra în
alt mod. Oh, la, la. Sunt curios să văd asta ! Când nici nu ştiam câte Purane sunt,
câte Vede, câte Tantra. Ia te uită ! Chiar sunt curios.
Gata, cu asta s-a terminat. Pe urmă sunt alte lucruri despre viaţa lui Vashishta, a
lui Vyassa, cu văcuţa lui. Da, aveam o vacă. Şi un rege voia să mi-o ia. Dar n-a
reuşit, cu toată armata lui. Am paralizat-o. Şi apoi a devenit discipolul meu şi n-
a mai vrut vaca. Avea pete frumoase. Pentru pete o voia. Ah, văcuţa ! (râsete)
De ce râdeţi aşa ? E un mister pentru mine ! Râdeţi şi nici măcar nu ştiu de ce.
Toate Puranele astea ! Purane, Purane... Prea multe Purane !
Aşadar,  dragi  fraţi  şi  surori,  câte  lucruri  ar  mai  fi  de  adăugat  !  Aşa  că  fiţi
zdraveni, rezistenţi ! (Altfel) voi spune: următorul ! Să ştiţi că sunt multe fete
care îmi scriu. (Glumă inteligibilă fondată pe un joc de cuvinte cu cuvinte în
bulgară) Veditchka (se înţelege că era o fată), când m-a cunoscut (?) mi-a spus:
« Mi-am găsit Maestrul ! » Şi am mai primit multe scrisori. Copii care când mi-
au văzut fotografia au zis: « Mi-am găsit Maestrul ! ». Asta dovedeşte că au fost
deja cu mine. Şi o fetiţă de trei ani din Canada care era clarvăzătoare. A spus
exact ce era într-o ladă. (???) Iar mamei îi era frică, pentru că îi citeşte gândurile.
Şi fetiţa aceasta a venit la gară şi ne-am îmbrăţişat, o cât ne-am îmbrăţişat de
faţă cu toţi! Şi ştiţi ce a spus ? Cine poate să spună ? Ce a spus când a văzut
fotografia mea ? (voce de soră din sală) Ea a spus: « El este Maestrul meu....... ».
Şi ne-am îmbrăţişat ! Adorabilă fetiţă ! Şi e clarvăzătoare la această vârstă. A
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dovedit-o. O dovedeşte în fiecare zi. Cum poate ea să judece, să cântărească şi
să măsoare la acestă vârstă, ca să spună: « O, nu e mare Maestru ! Nu valorează
nimic ! Şi celălalt...? » Cum poate ? E de neimaginat ! Nici adulţii nu mai ştiu să
claseze, să judece, să cântărească. Ea însă ştie. Unde sunteţi,  cum sunteţi, ce
sunteţi... Este uimitor ! Sunt copii care vin să se reîncarneze pentru mine. Ca
Verditchka. Şi fetiţa din Canada, care a zis:  « De ce a întarziat atât de mult cu
venitul în Canada ? » Se întreba.

UN  MINUT  DE  MEDITAŢIE          
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