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    De mulţi ani deja, astrologii, ezoteriştii vorbesc de venirea erei Vărsătorului.

Cei care au mai multe planete în Vărsător sunt cu deosebire pregătiţi să capteze

noile unde care vin de la această constelaţie. Ei sunt inovatori, inventatori. Şi tot

Vărsătorul este la originea tuturor descoperirilor în domeniul psihic, ezoteric –

aducând mai ales ideea de colectivitate, de fraternitate. Iată de ce întreaga lume

va fi obligată  să se aplece asupra acestei idei de fraternitate, de universalitate şi

să lucreze asupra ei.  Cu toate acestea, nu trebuie să credem că, întrucât vine

epoca Vărsătorului, întreaga omenire se va schimba dintr-o dată. Ceea ce s-a

schimbat pentru toţi sunt posibilităţile şi condiţiile. Din Vărsător vor fi deversate

forţe superioare, dar numai cei ce fac eforturi pentru a absorbi aceste forţe se vor

transforma. Cerul ne va trimite unde, dar nu ne va impune Înţelepciunea. Cerul

se  mulţumeşte  să  dea celui  care  s-a  pregătit  să  primească.   Intrăm în epoca

Vărsătorului,  dar  dacă  nu facem nimic  pentru  a  beneficia  de  influenţele  lui,

Vărsătorul va veni pentru ceilalţi, dar nu pentru noi. 

    Dacă vă mai amintiţi, dragi fraţi şi surori, în trecut m-am mai referit la acest

subiect; v-am spus multe despre Vărsător. Dar putem adăuga alte lucruri, pe care

nu vi le-am spus - pentru că este un subiect foarte vast, foarte bogat, nu poate fi

epuizat nici în mai multe conferinţe.

    Nu  este  nevoie  să  vă  povestesc  acum  despre  punctul  vernal,  despre

precesiunea  echinocţiilor,  despre  felul  în  care  se  succed  civilizaţiile,  în  sens
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invers semnelor Zodiacului. În timpul creştinismului au acţionat Peştii, timp de

2130 ani. Iar acum punctul (vernal) intră în Vărsător şi Vărsătorul va influenţa

omenirea – şi de altfel, influenţa lui se manifestă deja. Şi întrucât Vărsătorul este

un semn de aer, el va aduce multe schimbări (în domeniul aerului) – în timp ce

Peştii erau semn de apă şi au adus multe descoperiri, schimbări, îmbunătăţiri în

domeniul acvatic : vapoarele, navigaţia, cercetările în adâncurile oceanelor. Iar

acum începe domeniul aerului ; totul devine mai subtil – cu avioanele, rachetele,

tot ce ţine de electricitate – precum şi cu toate marile schimbări despre care v-

am vorbit. 

    Şi acum să vedem de ce Vărsătorul va transforma/bulversa – şi deja a început

s-o  facă  întreaga  mentalitate  umană,  valorile,  condiţiile,  tot  ce  există,  latura

politică,  economică,  ştiinţifică,  religioasă,  totul  va  fi  transformat,

schimbat/răsturnat şi va apare ceva nou, care nu va mai fi bazat pe personalitate,

pe bunăstare, pe încercarea oamenilor de a-şi satisface dorinţele, plăcerile, de a

fi fericiţi, de a fi bogaţi, puternici, de a se îngriji doar de binele lor, ci de a-şi

lărgi  activitatea  către  întreaga  lume,  către  întregul  univers.  De  ce  semnul

Vărsătorului este diametral opus semnului Leului ? Semnul Leului este semnul

Soarelui ; Soarele este plasat optim în Leu.  Este semnul mândriei, al falei, al

puterii, al succeselor, al gloriei. Or, toate aceste sunt numai pentru personalitate:

cum să devii mare, cum să domneşti, să devii rege, cum să te extinzi, cum să

domini...  Încă nu avem latura individualităţii.  Semnul Vărsătorului este exact

contrarul  Leului.  Toţi  cei  care  vor  fi  născuţi  sub semnul  Vărsătorului  vor  fi

împinşi de o forţă stranie să lucreze pentru ceilalţi. Ei vor fi obligaţi să renunţe

la multe lucruri, să facă sacrificii, să-şi învingă unele slăbiciuni, să devină mult

mai fraterni, mai generoşi, mai smeriţi, mai simpli şi, mai ales, să lucreze pentru

latura  universală.  Şi  constatăm  că  toţi  cei  care  s-au  născut  sub  semnul

Vărsătorului sunt împinşi către universalitate,  să lucreze asupra unor subiecte

grandioase,  foarte  vaste,  foarte  cuprinzătoare,  foarte  puternice,  în  loc  să  se

limiteze  la  lucruri  mărunte/lispite  de  importanţă,  aşa  cum  fac  majoritatea



fiinţelor ; ei vor să cuprindă întregul univers. 

   De altfel,  am să  vă  dau câteva  exemple  de  personalităţi,  dintre  cele  mai

celebre,  care  aveau  Soarele  în  Vărsător,  pictori,  regi,  cântăreţi,  muzicieni,

savanţi, şi veţi vedea cum acţionează Soarele în Vărsător, mai ales dacă (acele

personalităţi) mai au şi alte planete (în Vărsător). Ca de pildă Chopin. El nu avea

Soarele în Vărsător, nu avea ascendentul în Vărsător, avea Venus în Vărsător şi

priviţi în ce fel a acţionat Venus şi ce muzică extraordinară a dat el. Apoi am să

vă arăt/spun că şi Mozart era Vărsător. Pe moment, ceea ce este important în

privinţa Vărsătorului, este faptul că acţionează în multe locuri asupra corpului

fizic. De exemplu, glanda pituitară, care comandă, care reglează toate celelalte

glande. Şi această glandă pituitară are două laturi/părţi ? funcţii: o latură care

produce  hormoni  sexuali  şi  o  latură  care  armonizează  toate  celelalte  glande.

Vărsătorul acţionează, de asemenea asupra circulaţiei, asupra digestiei şi asupra

inimii, a bătăilor inimii. Dacă e să căutăm acel loc din corpul fizic unde este

obligat să acţioneze, aşa cum, pentru Berbec este capul, pentru Taur este gâtul şi

aşa  mai  departe,  Gemeni… coborâm… pentru  Capricorn  sunt  genunchii,  iar

pentru  Vărsător  sunt  gleznele.  Şi  dacă  există  varice,  inflamaţii  etc.,  asta

înseamnă că în constelaţia Vărsătorului sunt aspecte negative, contradictorii. Dar

să lăsăm toate acestea.    

    Vărsătorul este o constelaţie a aerului / un semn de aer/, o constelaţie foarte

puternică şi care-i face pe oameni foarte subtili, foarte nervoşi, foarte tensionaţi,

aproape gata să explodeze, dinamici, activi, energici şi în acelaşi timp fragili.

Mulţi au strălucit prin puterea Vărsătorului, ca James Dean, un actor american,

foarte tânăr, absolut extraordinar, care a uimit întreaga lume. Sunt filme cu el :

James Dean. Era Vărsător. Tendinţa lor este de a căuta latura subtilă a naturii, de

a pătrunde misterele universului, de a descifra ceea ce este misterios şi, de aceea,

în  această  constelaţie  sunt  mulţi  clarvăzători,  mulţi  mediumi,  ezoterişti,

hipnotizatori, magnetizatori şi magicieni. Lor le place să găsească mereu lucruri

noi, să descopere ce este complet ascuns şi, de multe ori, sunt foarte prost văzuţi
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de public/în societate pentru că deseori aduc idei, metode, maniere care nu sunt

chiar aşa de uşor de acceptat, de înţeles. Mulţi au fost ridiculizaţi, calomniaţi,

pentru că aduceau idei sublime/mai înalte.

   Am notat aici câteva lucruri pe care vi le pot spune. În mitologie găsim ceva

care are legătură cu Vărsătorul. Este vorba de acel cal, pe nume Pegas, născut

din sângele Meduzei ucisă de Perseu. Or, în al 27-lea grad al Vărsătorului există

o stea numită Pegas. Şi în mitologie este menţionat, de asemenea, Ganimed, care

este legat  de Vărsător.  Aţi citit  deja, desigur, că Ganimed era un tânăr,  de o

frumuseţe atât de răpitoare încât a atras până şi atenţia lui Jupiter. Jupiter a vrut

să-l prindă şi să-l aducă la palatul său, în Olymp. Şi pe când Ganimed pescuia în

pădure, Jupiter s-a prefăcut într-un vultur foarte puternic, l-a răpit şi l-a aşezat

printre zei. Ganimed era şi el…  Şi chiar într-un muzeu aici, în Franţa – dar nu-

mi aduc aminte care sunt prezentaţi Vulturul şi Ganimed.  

Această  constelaţie  are  legătură  cu  oxidarea  şi  cu  căldura  fiinţei  umane.  De

asemenea, centrul tuturor proceselor chimice este dominat de Vărsător. Centrul

tuturor proceselor chimice depinde de Vărsător. Şi mai ales circulaţia sângelui.

Dacă avem varice, glezne umflate, boli circulatorii, nervoase, spasme, tulburări

ale rinichilor, anemie, tahicardie, toate acestea sunt legate de Vărsător, înseamnă

că există aspecte negative în Vărsător.  Şi aceste aspecte se reflectă în această

zonă a picioarelor.  Ceea ce e ciudat, este că această constelaţie este dominată de

două  planete :  Saturn  şi  Uranus.  Aşa  cum  ştiţi  foarte  bine,  desigur,  Saturn

acţionează asupra pielii, asupra oaselor, a reumatismelor, e legat de bătrâneţe, în

timp  ce  Uranus  este/are  o  energie  explozivă,  el  îi  crează  pe  oamenii

revoluţionari, iar deseori, când nu este foarte bine aspectat, crează două feluri de

oameni : pe giganţi (pe cei atinşi de gigantism – imenşi, enormi) şi pe pitici (pe

cei  atinşi  de  nanism).  Uranus  se  află  la  originea  acestora.  El  acţionează,  în

acelaşi timp, asupra laturii homosexuale. De ce există, în prezent, un număr atât

de  mare  de  homosexuali  şi  de  lesbiene ?  Niciodată  n-am vrut  să  mă  opresc

asupra acestui subiect, din multe motive. Dar mi se pare că va fi necesar pentru



unii să facem lumină asupra acestor aspecte, să arătăm de unde vine această

anomalie, de ce avem aceste  lucruri, care nu sunt normale, care reprezintă o

dereglare şi de unde vine ea, din ce viaţă şi din ce fel de trăire.

  De  asemenea,  digestia,  respiraţia  depind  mult  de  vărsător.  V-am spus,  de

asemenea, că există mulţi  mediumi,  mulţi  clarvăzători sau persoane senzitive

care sunt influenţaţi de Vărsător. 

  Desigur, nu putem rezuma în două cuvinte  influenţa Vărsătorului, pentru că

este în legătură cu/depinde şi de ascendent. Să presupunem că cineva are Soarele

în Vărsător, dar are ascendentul în Capricorn sau în Gemeni sau în Taur. Pentru a

schiţa, a prezenta caracterul (acelei persoane), trebuie să combini, nu este atât de

uşor, este foarte delicat, foarte greu. Trebuie să cunoşti multe lucruri pentru a

determina caracterul, destinul, capacităţile, slăbiciunile, virtuţile/calităţile cuiva.

Trebuie să iei în considerare multe lucruri şi  aspecte. De aceea, nu vă miraţi

când auziţi atâtea lucuri diferite în privinţa Vărsătorului.

     Să vedem acum, care este metalul care îi corespunde: este zincul. Iar zincul

este  foarte  important  pentru  proteine  şi  pentru  hidratul  de  carbon,  pentru

metabolism. Da, zincul. Iar oamenii nu-şi dau seama de importanţa lui. Este unul

dintre metalele cele mai dispreţuite, cele mai uşor de procurat. Vărsătorului îi

corespund, de asemenea, calciul şi acidul folic, şi vitamina C. Şi mai este un

produs, magnesium phosphoricum, care este extrem de important, şi el, şi care

corespunde acestei constelaţii a Vărsătorului. Dacă luăm, din când în când, o

mică doză, este formidabil. Magnesium phosphoricum. 

   Dacă aruncăm o privire  asupra plantelor  care  sunt  legate  de  Vărsător,  de

Uranus, vom găsi mimoza şi prunul, cimbrul şi rozmarinul. În ceea ce priveşte

culorile,  este ametistul  – culoarea lui  Uranus şi  a  Vărsătorului.  Iar  ca  metal,

uraniul, cel mai scump, cel mai greu de obţinut, cel mai preţios. Iar acum, dacă

vrem  să  ştim  care  sunt  locurile  influenţate  de  Vărsător,  vom  găsi  Suedia,

Bavaria, Chile şi Noua Zeelandă. Ca să vezi! 

   Acum să aruncăm o privire, pentru a găsi care dintre savanţi aveau Soarele în

5



Vărsător: 

Să-l  luăm pe  Ampère,  care  a  descoperit  telegraful;  Ampère  avea  Soarele  în

Vărsător.  Şi Darwin, deasemenea,  care a descoperit  originea omului – dar se

înşela, bineînţeles! Se înşela, crezând că ne tragem din maimuţe. El nu ştia că

maimuţele se trag din oameni - oameni  complet depravaţi şi retardaţi, aceştia

sunt oameni care au devenit maimuţe.  Şi Edison avea Soarele în Vărsător; el a

descoperit multe lucruri, multe aparate, mai ales fonograful. Ceva extraordinar.

Iar Benjamin Franklin, care a descoperit paratrăznetul, avea Soarele în Vărsător.

Şi Hertz, care a descoperit undele hertziene, avea, şi el, Soarele în Vărsător. 

   Iar  acum,  dintre  doctori,  dintre  medici,  René  Laennec;  el  a  descoperit

auscultarea. Înaintea lui, oare cum erau auscultaţi bolnavii?! Mendeleev e cel

care a clasificat elementele chimice, cu greutatea lor, un lucru extraordinar, de

asemenea. Cum a descoperit acest lucru? În timpul unui vis. El a visat, i-a fost

dată această clasificare în timp ce dormea. Mendeleev era rus. Şi cât sunt de

trist, cât sunt de nefericit, aproape mânios, că şi Jacques Monod era născut în

Vărsător! El a descoperit hazardul, faptul că hazardul a creat lumea! Şi am fost

indignat să văd că i-au dat Premiul Nobel. Şi l-au numit şi director al Institutului

Pasteur.  Chiar de când era  încă în viaţă, eu am spus : «Bietul de el, induce

omenirea în eroare ! Va plăti foarte scump ! Şi când va pleca dincolo, va fi tras

de urechi, acolo sus; o să i se arate că a rătăcit, a înşelat omenirea; şi se va căi şi

va  căuta  mediumi,  pentru  a  se  scuza,  a  plânge.»   Şi  aşa  s-a  întâmplat.  S-a

întâmplat. A plecat pe lumea cealaltă, a căutat mediumi şi s-a scuzat, a plâns;

exact cum prezisesem, aşa s-a întâmplat. Dar acum e foarte drăguţ/cuminte; s-a

schimbat; acum propagă alte idei.

 Acum,  printre  scriitori,  gânditori,  ziarişti,  oamenii  de  talent:  André  Breton,

surrealist. El a creat surrealismul. A fost atât de criticat, atât de dispreţuit, pentru

că voia să iasă din tot ce e obişnuit/comun, din ce face toată lumea, să le arate

lucruri noi. El a fost într-adevăr foarte prost înţeles, s-au purtat urât cu el. S-o

luăm pe Colette, acum această scriitoare, care a fost Colette. Ştiţi câte cărţi a



scris ?  A scris  atât,  atât  de  multe…  extraordinară,  prolifică…  A scris  175

volume. Şi ea ieşea din obişnuit, avea mereu idei noi, era mereu independentă.

Am uitat să vă spun că una din  trăsăturile cele mai importante din caracterul

vărsătorului  este  independenţa  şi  dorinţa  de  a  fi  liber  şi  de  a  lucra  pentru

libertate, de a se bate, de a se lupta pentru a-i  elibera pe oameni, de a lucra

pentru  binele  celorlalţi.  Şi  este  adevărat:  ei  sunt  totdeauna  independenţi  şi

totdeauna greu de supus, de dominat, de comandat. Ţin mult la libertatea lor. 

   Printre cei cu Soarele în Văsător a fost şi  un rege, Carol Quintul.  Un om

formidabil, Carol Quintul. Şi apoi, Frederic cel Mare. Şi el, la fel. Avea nişte

idei, o activitate, o energie extraordinare! El coresponda cu Voltaire. Iar Voltaire

avea şi el Soarele în Vărsător. Amândoi ţineau mult unul la altul. Şi ştiaţi că

Robespierre avea şi el Soarele în Vărsător?! Robespierre,  în ciuda cruzimii lui, a

durităţii lui. Dar el voia să lucreze pentru Franţa, pentru a o face mai puternică, a

schimba lucrurile, a aduce progrese. Era sincer, era cinstit. Evident, şi el trebuia

să treacă prin ghilotină. 

    Ştiţi că Reagan are Soarele în Vărsător? Da, am ciocnit un pahar împreună!

Court/Kurt  de Mirville  ???? are şi  el  Soarele  în  Vărsător.  Şi  Valéry  Giscard

D’Estaing. Şi Roosevelt avea Soarele în Vărsător.  

Printre  pictori  –  Manet,  care  a  creat  impresionismul,  precum  şi  Mathieu,

Fernand Léger sunt pictori care aveau (Soarele în Vărsător). E păcat că nu avem

timp pentru a căuta în dicţionar data de naştere – şi, de multe ori nu dau data,

dau numai anul şi atunci e foarte greu (de ştiut). Când am fost în America, m-am

preocupat  să  găsesc  oamenii  cei  mai  remarcabili,  cei  mai  celebri,  cei  mai

puternici în toate semnele Zodiacului/în toate zodiile. Şi am făcut o muncă... Ei

sunt acum undeva într-o arhivă. Trebuie să-i caut, pentru a vă fi util. Şi mi se

pare – nu sunt sigur că şi  Isaac Newton era  Vărsător.  Nu sunt  sigur.  Am să

verific. Newton. Şi pentru a vă arăta acum cât sunt de vanitos – nu orgolios, ci

vanitos am vorbit într-o zi, am ţinut o conferinţă fantastică în care am arătat că

am descoperit ceva şi mai grozav decât Newton, că descoperirea lui Newton nu
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e nimic pe lângă a mea! Şi cum ardeţi de curiozitate/nerăbdare să ştiţi care este

această  descoperire,  am să  v-o  spun,  aveţi  răbdare.  Aşadar,  ce  a  descoperit

Newton? Un măr care cade. Şi datorită acelui măr, a descoperit că între planete

există o atracţie, că ele se atrag. Atunci a căutat, a făcut cercetări, calcule... ceva

extraordinar.  (Legea)  atracţei,  aşa  se  numeşte.  Întreaga  ştiinţă  este  încântată

pentru  că  graţie  aceste  legi,  poate  lucra  şi  descoperi  multe  lucruri,  este

matematic, precis, este extraordinar! Ei da, dar ceea ce a descoperit el nu-i poate

schimba  pe  oameni.  În  ciuda  acestei  cunoaşteri  pe  care  o  au  acum  asupra

atracţiei planetare, cosmice, ei sunt tot aceiaşi; au aceleaşi slăbiciuni, aceleaşi

vicii,  aceleaşi  defecte.  În  timp  ce  eu  am făcut  o  descoperire  care  schimbă,

îmbunătăţeşte, transformă fiinţa umană în proporţie de 100%. Pentru că dorinţa

mea este întotdeauna (de a şti) cum poţi face fiinţa omenească mai bună, cum

să-i facilitezi accesul la anumite lucruri, cum să transformi, să sublimezi. Este o

dorinţă permanentă la mine – şi ea vine de la Vărsător, pentru că eu am 4 planete

în Vărsător, 4. Fierbe, ţâşneşte !... Şi atunci, am căutat şi eu... Mi-am zis: merele

– merele nu mă interesează! Şi descoperirea cu mărul a fost făcută. Eu am găsit

un melc.  L-am privit,  am vorbit  cu el,  l-am mângâiat,  l-am alintat.  (Şi  l-am

întrebat) «Cum se face, dragă melcule, că ai o casă atât de tare, atât de grea, pe

care o cari cu tine şi un corp atât de moale, atât de delicat, atât de fragil. Explică-

mi de ce ai creat această casă.» Şi el mi-a spus: «Pentru că n-am încredere în

oameni, în ceilalţi şi de-aceea îmi port casa cu mine.»  «De altfel, a zis el, voi

faceţi acelaşi lucru!» «Cum adică, acelaşi lucru ?» – am zis eu. «Vă căraţi casa.

Corpul  vostru  fizic  este  casa  voastră.»  Şi  atunci  l-am  întrebat:  «Cum  ai

construit-o?» «Uite aşa: mai întâi al a secretat un lichid din mine însumi, dar

care înainte de a fi lichid era gazos; înainte de a fi gazos (.......) deci prin propriul

gând am concentrat, am condensat această chintesenţă care se afla în mine, care

era atât de subtilă, am condensat-o şi a devenit aeriană, a devenit lichidă şi apoi

s-a întărit. În felul acesta mi-am creat casa. Mai întâi cu saliva mea. «Ooo!...»,

am zis eu. «Dar şi voi aţi făcut acelaşi lucru. Voi v-aţi creat casa, corpul vostru



fizic. Dacă acum el este cocârjat, deformat, asimetric e pentru că n-aţi fost destul

de inteligenţi, de buni arhitecţi, de capabili, ca să-l creaţi aşa cum trebuie.» Mi-a

dezvăluit atâtea lucruri, afurisitul de melc! Şi am descoperit că dacă am lucra

exact  cum  lucrează  melcul  pentru  a-şi  forma  casa,  am  putea  face  minuni,

miracole şi  chiar aduce Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ şi  Epoca de Aur

printre oameni. Nimic nu este imposibil pentru cel care a înţeles în ce fel şi-a

creat melcul micuţa cochilie. Şi după aceea mi-a zis: «Priveşte plantele ! Eu am

învăţat asta de la plante!» a zis el. « Le-am observat şi cum ? Un sâmbure de

strugure, care este atât de mare, că nu poate trece prin coarda de viţă, cum intră

strugure ?  În boaba de strugure sunt sâmburi.  Cum au ajuns acolo ? Cum i-a

introdus butucul ? Ştiinţa încă n-a explicat aceste lucruri. Aaa… planta cunoaşte

aceeaşi lege ! Mai întâi a trimis un curent eteric prin canalele atât de fine, de

subţiri, iar apoi l-a transformat în lichid, care s-a întărit şi iată cum sâmburii sunt

introduşi în boaba de strugure. Altfel este inexplicabil, imposibil. Deci până şi

plantele ştiu cum să facă acest lucru şi unele animale, iar oamenii nu ! Deci,

dacă  ştim  cum să  gândim,  cum să  simţim  şi  cum să  lucrăm cu  imaginaţia

noastră,  pentru  a  condensa  aceste  chintesenţe  atât  de  subtile,  putem  să  ne

modificăm corpul fizic, chipul, ochii, mâinile, braţele desigur, nu imediat, pentru

că e nevoie de mult timp pentru a realiza acest lucru, dar este posibil. Şi cum

oamenii nu se gândesc niciodată,  nu cunosc acest  lucru,  târăsc după ei  toată

viaţa aceeaşi urâţenie, aceeaşi impuritate, aceleaşi defecte, în loc să schimbe, să

îmbunătăţească, să perfecţioneze, să înfrumuseţeze lucrurile, să purifice… Ei nu

se gândesc la asta. Şi de aceea, venind în Marea Fraternitate Albă Universală,

învaţă  multe  lucruri  aici:  cum să  lucreze  asupra  lor  înşişi,  cum să  realizeze

lucruri  irealizabile  pentru  oamenii  obişnuiţi  şi  în  felul  acesta  devin  utili,

antrenează oamenii pe această cale glorioasă, luminoasă a perfecţiunii şi devin

apoi atât de mândri, de fericiţi, atât de plini de bucurie, pentru că sunt de folos

omenirii. Aşadar, trebuie să schimbăm conştiinţa ; trebuie s-o aducem la un nivel

superior, în loc abia să ne ducem zilele, necontenit, ca animalele, care au venit
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pe pamânt numai ca să mănânce şi să bea şi să se culce. Sunt oameni care imită

animalele, abia dacă îşi duc zilele, viaţa lor este atât de obişnuită, de ştearsă, de

biologică !... Ea nu are nimic spiritual, nimic inteligent, nimic sublim. Şi atunci

ei sunt şterşi. Asta nu este o viaţă adevărată, nu este o existenţă adevărată. Şi din

păcate, 9/10 din omenire trăieşte aşa; sunt mulţumiţi să-şi ducă zilele aşa, se

mulţumesc cu lucruri obişnuite, cu nimica toată. În timp ce sunt alţii – mai ales,

vedeţi voi, din constelaţia Vărsătorului care vor să ajungă în vârf,  să meargă

până  la  capăt.  De  aceea  descoperă  multe,  învaţă  multe.  Sunt  novatorii,

revoluţionarii,  binefăcătorii  omenirii.  De  aceea,  pentru  că  sunt  mulţi  fraţi  şi

surori care vin să mă întrebe când să aibă un copil, în ce zodie să-l aducă pe

lume, deseori îi sfătuiesc să conceapă copilul în luna mai, începând din 22 mai,

până în 22 iunie,  în constelaţia Gemenilor.  Concepţia se face în Gemeni,  iar

naşterea... dacă totul merge bine, copilul se va naşte în constelaţia Vărsătorului,

începând din 22 ianuarie, până în 22 februarie. Şi le spun să fie dimineaţa, pe

lună crescătoare şi să nu fie vânt; să fie timp foarte frumos, foarte însorit, iar ei

să fie pregătiţi dinainte, cu mai multe zile înainte, pentru această operaţie, cea

mai sacră din câte există. Şi bineînţeles, le dau sfaturi, care sunt, de altfel bine

prezentate în cartea «Galvanoplastia spirituală», pe care toată lumea poate să o

consulte; ea se află aici, la dispoziţia tuturor. Sunt multe detalii, desigur, dar nu

are rost să ne oprim acum. Şi de ce îi sfătuiesc să aducă pe lume un copil în

Vărsător? Pentru că acum constelaţia Vărsătorului  fiind cea care acţionează,

dacă copiii sunt născuţi în aceeaşi constelaţie, ei vor fi în acord, în armonie, în

paralel cu aceste influenţe şi, în felul acesta, vor beneficia (de ele). Pentru că,

presupunând că ar fi exact contrariul, o cuadratură cu Vărsătorul, copilul va avea

de suferit, nu va putea fi atât de ajutat, nu va beneficia de Vărsător. Deci trebuie

să fii născut sub semnul (Vărsătorului) ca în trecut, cei care erau născuţi în Peşti,

beneficiau enorm de influenţa Peştilor. Ca Victor Hugo, de exemplu : el are o

temă cu Soarele în Peşti. De aceea era atât de intuitiv, de sensibil şi imaginaţia

lui era atât de cuprinzătoare şi de vastă, ce poezii şi cărţi extraordinare şi aşa mai



departe...  Chiar şi  Schopenhauer era născut  sub constelaţia Peştilor.  Şi a fost

unul dintre cei mai mari filozofi. 

   Acum, dacă vă opriţi asupra acestor câteva subiecte, adică să lucraţi asemenea

melcului, să vă imaginaţi că sunteţi aşa, şi aşa, şi aşa… într-o bună zi lucrurile se

realizează în materie. Trebuie mult timp, desigur, multă tenacitate, multă răbdare

şi sunt foarte puţini, cei obişnuiţi (cu aceste lucruri). Dar tot ce dorim, obţinem

într-o zi. Este însemnat, este notat, este înscris în această Ştiinţă Iniţiatică. 

   Şi acum, pentru a vă arăta că sunt o fiinţă ciudată, a spune că am descoperit

ceva mai mult decât acel savant, Newton, este o mare vanitate. Dar, de fapt, într-

o zi, când oamenii vor descoperi aceste lucruri – şi va fi atunci ştiinţific/prin

ştiinţă  şi  ele vor fi  imitate,   răspândite  de mulţi  oameni  în umanitate,  se  va

recunoaşte că această descoperire e mai utilă,  mai profitabilă pentru omenire

decât descoperirea lui Newton, care este minunată, este ştiinţifică, formidabilă,

extraordinară,  dar  omul  nu se  schimbă cunoscând aceste  lucruri.  Pentru a  te

schimba, trebuie să iei/alegi melcul. 
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