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De ce v-am pus să cântaţi atât în dimineaţa asta ? Acest lucru nu îmi va
permite să stăm de vorbă, dar, voi ştiţi deja, că în timp ce cântaţi vă purificaţi,
diminuaţi şi distrugeţi karma voastră, puneţi în ordine armonia şi lumina în
interiorul vostru. Unii nu vor auzi conferinţa pentru că trebuie să meargă la
serviciu, dar nu vor pierde nimic, prietenii le vor transmite notele lor, în timp ce
cântecul şi ceea ce oferă el, nu poate fi transmis. E bine ca fiecare să cânte.
Nimeni nu poate cânta în locul nostru. Mâncăm singuri. Mama voastră vă
hrănea, dar asta nu a durat pentru totdeauna. Să respirăm, să cântăm, să ne
rugăm, fiecare le face singur pentru sine. Puteţi să plătiţi pe cineva ca să se
roage pentru voi, dar se va ruga fără dragoste, şi ce valoare are astfel de
rugăciune ? Fiecare să se roage şi să cânte.
În fiecare zi absorbiţi o hrană magnifică: muzica. Muzica este hrana îngerilor.
Asta este tot ce ştiu ei. Îngerii nu sunt graşi şi rotofei cum îi reprezintă anumite
picturi. Serviţi-vă de muzică pentru a vă lega de divinitate. Momentul în care
tinerele surori cântă „Aoum” este foarte propice. Astfel, profitaţi să faceţi o
muncă interioară, să vă armonizaţi, să vă liniştiţi.
Presupuneţi că sunteţi singuri pe un vapor aflat în primejdie pe mare, în ceaţă
şi întuneric în plină noapte. Pentru a fi salvat ce faceţi ? Strigaţi, trageţi un
semnal de alarmă, ţineţi ridicat sus un felinar aprins. În lumea invizibilă,
lucrurile se întâmplă exact la fel. Pentru ca să vi se vină în ajutor, este necesar să
lansăm un semnal, este singurul mod. Unicul lucru care este văzut este lumina.
Îngerii văd doar lumina. Deci, proiectaţi semnale luminoase pentru a atrage
atenţia lor. Îngerii văd doar lumina. Pentru orice altceva, ei sunt orbi, nu văd.
Pentru a fi zărit şi ajutat, singurele mijloace sunt muzica şi lumina. Noi suntem
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în oceanul cosmic, pierduţi în această mare imensă unde atâtea fiinţe umane sunt
pe cale să se înece. Îngerii îi caută dar nu pot să îi vadă. Dacă oamenii ar lansa
semnale luminoase îngerii i-ar găsi şi ar veni în ajutorul lor. Fără lumină se vor
îneca, acest lucru e sigur.
În ceea ce priveşte spiritele întunecate, ele nu văd ceea ce este luminos, ei
sunt orbiţi de lumină. Cărţile sfinte spun că „Pentru a nu fi văzuţi de demoni, fiţi
mereu luminoşi”. Bufniţa, deasemenea, nu vede decât noaptea. Demonii
locuiesc întunericul. Pentru a fi văzuţi de către ei este suficient să fii întunecat.
Ei nu cunosc lumina, ei nu o văd, sunt respinşi deoarece o simt aşa cum noi
simţim electricitatea. Lumina este pentru demoni un şoc formidabil care îi sfâşie
şi îi pulverizează, fără ca ei să ştie că această forţă care îi distruge este lumina.
Ei adoptă ca locuinţă tot ce este negru şi obscur, tot restul le este necunoscut.
Îngerii nu au ochi care să le permită să vadă pământul, astfel ei privesc prin
intermediul ochilor altor fiinţe, foarte adesea prinde ochii animalelor. V-aţi
putea crede absolut singur în momentul în care a-ţi comite o greşeală, o crimă,
dar o pisică, un câine sau o pasăre care era acolo, voi ignoraţi, cine va vedea, va
observa prin ele. Îngerii nu văd decât ceea ce aparţine lumii lor. În noi, toate
lumile sunt prezente, dar este corpul fizic care este în activitate, dar el nu poate
fi văzut din alte regiuni. Îngerii nu văd deloc dacă noi suntem într-o stare
obişnuită, ordinară. Dacă planul astral în noi, adică lumea sentimentelor, intră în
frământare şi se agită, atunci locuitorii lumii astrale încep să ne vadă. Dacă
corpul mental prinde viaţă, este stimulat şi luminat, deci dacă gândim, locuitorii
planului mental văd această activitate. La fel se întâmplă în fiecare regiune.
Deci, dacă corpurile noastre spirituale nu sunt încă trezite, fiinţele regiunilor
spirituale nu ne văd, nu ne cunosc, nu suntem încă locuitori ai lumii lor, nu
figurăm în registrele lor şi nu putem primi de la ei nici hrana şi nici vreun fel de
plată. Cei care nu primesc, simbolic vorbind, nici haine, nici alimente, nici
bucurii, nici fericire au proba evidentă că nu sunt locuitori ai lumilor sublime. Ei
au rămas jos, nu pot primi nimic în lumea lor interioară.
Pentru a fi văzut, cunoscut, înregistrat undeva în societate, este necesar să fie
îndeplinite anumite condiţii. Pentru a fi văzut, cunoscut, înregistrat în lumile
superioare este necesar să se ducă o viaţă determinată, fermă, este necesar să fii
trezit în lucrurile subtile şi să posezi în tine germeni spirituali. Trezim aceste
stări prin muzică mistică, prin meditaţii, lecturi curate, pure, prin poezie, prin
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frumuseţe, prin tot ce este divin. Treziţi în voi, aceste centre ce ne pun în
comunicare cu alte lumi de unde începem să ne percepem, să ne cunoaştem.
Aflăm înformaţii despre noi, unde suntem înscrişi ca fiinţe existente şi de unde
ne sunt expediate alimente, merinde. A trezi în sine aceşti centrii pe care noi îi
numim „natura superioară” înseamnă să devii viu, conştient. Aceşti centrii
participă la proiectele noastre, planurile noastre, la eforturile noastre şi ne permit
să primim cadouri inimaginabile: bucurii, fericire, pace, blândeţe toate lucrurile
de care vorbesc cărţile sfinte. Promisiunile scripturilor nu pot fi gustate de către
cei care nu vor să acceadă şi să participe la o viaţă superioară.
Retineţi următorul lucru: locuitorii regiunilor superioare nu văd (şi nu vor să
vadă) ceea ce se petrece în regiunile inferioare. Cu o excepţie: dacă li s-a oferit o
misiune, o explorare, ei coboară pentru a se informa, pentru a examina situaţia
sau pentru a ajuta anumite persoane. În restul situaţiilor ei rămân foarte sus,
deasupra acestor planuri unde se derulează atâtea orori pe pământ, şi nu le
privesc. Credeţi voi că aceste fiinţe luminoase rămân să observe spectacolul
terestru ? Nu, ei sunt foarte departe, ei nu le văd. Deci pentru a le atrage atenţia,
pentru a fi văzuţi de către ei, este necesar să le facem un semn. Este necesar să
proiectăm în spaţiu semnale luminoase. Atunci, santinelele însărcinate să vadă
de unde ţâşnesc scântei pentru a putea ca ele să se îndrepte spre voi. Fără
scântei, ele nu vă disting deloc, vă ignoră. Limbajul spiritului este LUMINA !
Concluzia ? Puteţi să suferiţi, să vă lamentaţi, să cunoaşteţi cele mai rele stări
fără ca spiritele să vă vadă, fără să vă vină în ajutor. Ele nu vă vor ajuta înainte
ca voi să ajungeţi, din cauza suferinţelor voastre şi a necazurilor să mişcaţi în
voi ceva care să facă lumină, care să proiecteze raze luminoase. În acel moment,
spiritele vor spune „Uite cineva acolo jos suferă. Să mergem !”. Dar să ştiţi că
orice suferinţă care rămâne negativă şi obscură, spiritele nu o văd. Şi cum se
petrec lucrurile în lumea demonilor ? Demonii nu percep ceea ce este luminos,
lumina le este necunoscută. Ei nu văd decât ceea ce este obscur. Ei merg, deci,
către cei care au culori sumbre, intră în aceste persoane, le leagă strâns şi le
devastează casa. Demonii sunt bufniţe, în lumină sunt orbi. Ei aşteaptă ca să
înceteze această forţă teribilă care este pentru ei lumină, ca să poată să intre în
voi. Pentru spiritele tenebrelor, lumina este o fortăreaţă unde nu se poate intra,
nu poate fi cucerită. Reţineţi această idee. Vă vorbesc constant despre LUMINĂ
pentru că ea este lucrul cel mai preţios, cel mai important pentru creaţie. Nu ne-
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am gândit niciodată îndeajuns la ea, nu am încetat niciodată să lucrăm cu ea. Nu,
nu am înţeles niciodată încă importanţa luminii.
LUMINA este lucrul sublim cel mai rar, cel mai preţios. Pentru oamenii de
rând, ea este cea mai de negăsit, cea mai misterioasă. Ea este arma protectoare şi
defensivă cea mai eficace. Ea este forţa tuturor forţelor. Ea poate să respingă toţi
duşmanii voştri şi să vă elibereze de ei. Când vă rugaţi cereţi numai lumina,
lumina, mereu lumina. Veţi evita toate nenorocirile şi toate tragediile vieţii.
Încercaţi fără să va îndoiţi vreodată. Vă vorbesc de lumină ca să întăresc
credinţa voastră în puterea sa. Oricare ar fi starea voastră de spirit, proiectaţi
lumina, trimiteţi o rază de lumină în capul vostru, în inima voastră. Noaptea
dacă auziţi un zgomot, ce faceţi ? Vă grăbiţi să aprindeţi, să faceţi să ţâşnească
lumina, şi apoi vă descurcaţi. Oricare ar fi dificultăţile voastre, fie să vă gândiţi
în primul rând la lumină. Nu v-am repetat-o niciodată destul. În primul rând să
faceţi să ţâşnească lumina, să puneţi priza care va stabili contactul cu sursa
luminii. Atunci vedem clar şi totul este mai bine. Orice aţi face, dacă mergeţi în
afara luminii, veţi fi conduşi pe o cale greşită, vă veţi împiedica, vă veţi lovi de
lucruri, nu e nimic pe care ar trebui să vă bazaţi.
A fi văzut de către fiinţe sublime, da, pentru acest lucru nu este decât o
modalitate să fii tu însuţi luminos. Dacă sunteţi obscuri, nu veţi fi văzuţi de către
îngeri, în timp ce spiritele obscure vor fi imediat lângă voi. Pentru a scăpa de
demoni care vă agasează, deveniţi luminoşi, astfel vor fi incapabili să vă
descopere.
Poate veţi spune să citim în Biblie următorul lucru care este foarte diferit:
principiul tenebrelor poate deveni luminos ”ca şi lumina”*; şi în altă parte
găsim: cei care vor avea lumina, vor fi urmăriţi de către fiinţe obscure dornice să
distrugă lumina. Da, deoarece aceste fiinţe obscure, agasate şi jenate de lumina
sufletelor luminoase, vor să distrugă sursa a ceea ce îi deranjează, sursa
nefericirii lor. Dar ei nu văd această lumină care îi perturbă, pe care doar o simt.
Dacă, câteodată, reuşesc să o vadă, se întâmplă pentru că s-au servit şi ei la
rândul lor, înşelându-i, de fiinţe superioare lor, pentru a privi prin ochii lor.
Altfel nu pot distinge lumina. De altfel reciproca există deasemenea: fiinţe care
locuiesc în planuri superioare se servesc, câteodată, de ochii celor care trăiesc
jos, de exemplu, animale. Folosind acest procedeu, fiinţele inferioare încearcă să
câştige teren, să pătrundă în organismul uman pentru a se servi de organele sale
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ca şi aparate pentru a vedea lucruri plasate mai sus decât ei. Astfel există un
război extraordinar între locuitorii planurilor inferioare şi cei ai planurilor
superioare.
*Psalm 139, v 11-12 (printre alte texte)
În lumea fizică, când două ţări sunt în război, fiecare trimite în ţara inamică
spioni camuflaţi şi bine antrenaţi de către al doilea Birou sau Inteligenţa
Serviciu. Ei adoptă limba ţării unde sunt trimişi, comportamentul locuitorilor
săi, sunt dotaţi cu actele necesare şi referinţe şi ştiu tot ce este necesar să ştie
pentru ca duşmanii lor să creadă că sunt de-ai lor.
Aceşti spioni văd totul, observă totul şi comunică maeştrilor lor ceea ce au
văzut şi auzit. În plus ei se străduiesc să distrugă să saboteze. Bineînţeles totul
este reciproc ! Toate aceste lucruri sunt absolut adevărate şi lucrurile se petrec
exact în acelaşi fel în lumea ocultă între Loja Albă şi Loja Neagră, dar acestea
doar la nivelul pământului, deoarece nici un spion nu poate intra în regiunile
superioare unde ar fi imediat demascat, fiind introdus într-un anumit lichid
revelator. Pe Pământ, din contră, totul este amestecat. Pe Pământ se întâlnesc şi
pur şi impur, adevărat şi fals, cerul şi infernul. Chiar şi în domeniul/regiunea
albă exită spioni negri bine camuflaţi care pretind a fi discipoli ai dragostei. Ei
vorbesc limbajul lor, sunt îmbrăcaţi ca şi spiritele de sus, din Înalt. Ei sunt lupi
camuflaţi în oi. Şi pe Pământ, în locurile unde Loja Neagră îşi ţine reuniunile
pentru a elabora proiectele de intoxicare şi de distrugere a umanităţii, sunt fraţi
albi camuflaţi care par a fi negri şi care sunt armaţi pentru a sabota a distruge
planurile lor infernale. Sub aparenţa lor de lupi, ei sunt oi.
Pământul este o intersecţie unde se întâlnesc forţe albe şi negre. Nici un teatru
nu a pus încă în şcenă această luptă înfiorătoare. Este nevoie de scriitori
extraordinari pentru a descrie diplomaţia, camuflajul, rivalitatea acestor două
forţe atât de încâlcite, învălmăşite, sudate una de alta în viaţa de pe terra pe care,
se pare, că nimic nu va putea să le separe.
Pentru moment lucrurie sunt aşa, mă întrebaţi de ce Dumnzeu nu separă
forţele negre de forţele albe ca să le ardă pe primele şi să le acumuleze pe cele
de-al doilea. Se pare, aşa gândesc eu, deoarece nu am citit nimic pe acest subiect
în cărţi, că acest fenomen se întâmplă datorită imensei sale iubiri. Dumnezeu are
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răbdarea sublimă de a spera în transformarea chiar şi a divolilor în îngeri, care îl
vor urma şi servi. Nu depinde de mine să rezolv această problemă, dar cred că
adesea, fiinţe negre infiltrate în Fraternităţile Albe pentru a le spiona şi pentru a
le distruge influenţa lor, termină prin a renunţa să-şi mai informeze maeştrii cu
secretele adunate pentru că ei ştiu că aceasta ar provoca catastrofe. Poate au fost
atinşi de privirea unei surori a Fraternităţii Albe... Un spion poate astfel să
devină un trădător al fraţilor negri care l-au trimis, dar această trădare este
magnifică, deoarece acest frate negru îşi schimbă culoarea şi devine un frate al
Fraternităţii Albe Universale. Inversul poate apărea deasemnea. Un frate alb cu
o misiune la cei negri găseşte acest loc pe gustul său, şi nemaivăzând răul pe
care îl fac aceştia, rămâne aici, în lumea fraţilor negri. Aceasta este o trădare
regretabilă.
Puteţi să vă întrebaţi : ”Un cuvânt nu poate fi ţinut ?”. Ba da, dar trebuie să
ştii când. O trădare este permisă: a-i părăsi pe cei negri, a tăia legătura pe care
aţi stabilit-o cu entităţile care vă împing întotdeauna la rău, la crimă. Această
alianţă puteţi să o rupeţi. Este un contract semnat într-o încarnare îndepărtată şi
fraţii negri vă urmăresc: ”Aţi semnat, v-aţi angajat, trebuie să plătiţi”. Ceea ce
spun ei este adevărat, este karma. Dar cum voi decideţi să îl serviţi pe
Dumnezeu, din înalt vor veni să vă ajute şi veţi plăti fără mare greutate.
Nu trebuie să fii fidel decât Fraternităţii Albe. Dacă sunteţi în legătură cu
fiinţe care vă trag în jos, nu vă fie frică. Legaţi-vă la Marea Fraternitate Albă
Universală. Veţi fi consideraţi trădători în ochii fraţilor negri, cu atât mai bine.
Veţi scăpa de necazuri, de zbucium. Dacă nu comiteţi această trădare,
dificultăţile voastre vor dura etern. Cei care taie legătura cu Fraternitatea Albă şi
se angajează în serviciul răului, al injustiţiei, al minciunii, al crimei se
deconectează de la rezervele lor şi se vor găsi din ce în ce mai mult în dificultăţi
şi complicaţii.
Voi gândiţi : ”Ni se vorbeşte despre lucruri pe care nu le-am făcut niciodată.
Ce sunt aceste angajamente cu o Fraternitate Albă sau cu o Fraternitate
Neagră?”. Totuşi acest lucru se întâmplă în fiecare zi în jurul vostru. Cineva,
pentru a satisface o ambiţie sau o dorinţă, are nevoie de bani. El se prezintă
undeva şi se aude spunând : ”Vreţi să scrieţi aceasta sau aceea pentru noi, vreţi
să jucaţi un anume rol ? Sunteţi fizician, chimist, vreţi să lucraţi la o anumită
descoperire ?”. Ce face cel care împrumută ? Aceste propuneri de a contribui la
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proiecte care au ca scop de a stinge lumina, de a distruge, de a omorî, vin de la
Fraternitatea Neagră, sub forme multiple, şi savanţii care acceptă să lucreze în
acest sens semnează, fără să ştie, un pact cu ea. Oricare ar fi ochii întregii lumi,
scriitori, artişti, comercianţi, angajaţi, patroni, toţi cei care sunt gata să se
angajeze fără discernământ, fără înţelepciune cu ochii închişi, au văzut Loja
Neagră prezentându-se lor.
Seduşi de către ea, ei au căzut în capcană. Titluri ştiinţifice sau alte titluri n-au
nici o importanţă; ceea ce contează, este acest adevăr: ce serviţi voi, pe cine
serviţi voi. Lucrurile sunt acolo evidente.
Dacă ne-am vândut, fie pentru bani, fie pentru o femeie, pentru glorie, sau
pentru plăcere, este înscris în cartea neagră. Dimpotrivă, celui care refuză să
servească forţele distrugerii, intră deja în Fratenitatea Albă, fie că ştie acest lucru
sau nu. Consecinţele sunt exact invers. A lucra pentru rău aceasta se plăteşte
foarte scump. Într-o zi nenorocirile şi catastrofele îi vor atinge pe cei care au pus
la dispoziţia umanităţii mijloace pentru a face rău, în scopuri tenebroase. Este un
adevăr absolut, fie că recunoaştem, fie că nu.
Pe Pământ, cele două forţe sunt amestecate. Un discipol al Fratenităţii Albe
este o fiinţă conştientă care ştie să discearnă, să separe, cele două forţe şi care
învaţă să controleze forţa neagră pentru a o pune în serviciul umanităţii în scopul
binelui. Este posibil să subjugăm, să supunem forţele negre ? Da. Este povestea
spionului negru supus de către un altul, poate o femeie, mai puternică decât el,
care îi ia planurile şi îl duce până la a salva ţara pe care el fusese însărcinat să o
piardă. Acest război există în toate domeniile existenţei. Observaţi, deschideţi
ochii, îl veţi constata.
În viaţa conştientă, totul poate să fie folosit pentu bine, chiar şi forţele
inferioare, dar trebuie să ştim cum să facem acest lucru. Chimistul nu respinge
nimic, nici chiar otrăvurile, el se serveşte de acestea pentru a fabrica lichide
benefice. În schimb, când suntem ignoranţi, chiar şi forţele luminoase pot să
cauzeze dificultăţi.
Puteţi să vă faceţi invizibil faţă de spiritele obscure, faţă de spiritele
luminoase, fiind voi înşivă luminoşi. Dacă, în ciuda luminii voastre, voi sunteţi
victima spiritelor tenebroase, este pentru că ei au utilizat ca să vă vadă ochii
7

unor fiinţe superioare lor, şi prin acest mijloc au putut să se lanseze în urmărirea
voastră. Dar voi dispuneţi încă, pentru a vă proteja, de o modalitate puternică:
rugăciunea. Dacă vă rugaţi, vor veni îngerii înarmaţi cu o spadă să vă apere.
Dacă discipolii Fraternităţii Albe nu ştiu să manipuleze lumina şi rugăciunea, nu
vor putea să se salveze. Iată, eu vin să vă dau secretul care poate să vă salveze
pe timpul eternităţii.
Lumina, conteplaţi-o, simţiţi-o, concentraţi-vă gândul asupra ei, acţionaţi prin
ea. Numai astfel vă vor vedea cei care ştiu să discearnă lumina.
Discipolii Fratenităţii Albe trebuie să înceapă să se servească de lumină, să
lucreze cu lumina. Cei care refuză să facă acest lucru nu sunt din Fratenitatea
Albă pentru că ei se încăpăţânează să folosească alte metode. Ce putem face cu
aceşti încăpăţânaţi ? Nu putem să îi alungăm, pentru că avem speranţa de a-i
transforma. Astfel le vom da un răstimp. Dar ce se aşteaptă ei să primească,
după ce acest timp se va fi scurs, şocuri, nu de la noi, dar de la fiinţele de sus
care se ocupă de ei şi care nu ne permit să deranjăm Fraternitatea Albă
Universală.
E necesar să avem un centru al frăţiei; din ce cauză ? Locuitorilor regiunilor
superioare le place să vadă pe Pământ, ici colo, cămine de lumină; aceasta este
bucuria lor, aceasta este fericirea lor. Când descoperă în anumite puncte de pe
pământ, centre din care ţâşneşte lumina, ei vin să le contemple. Deci, dacă noi
vrem să le oferim o bucurie, este necesar să creăm, aici, un centru luminos activ.
Dimineaţa, prin cântecele noastre, meditaţiile noastre, rugăciunile noastre, noi
trimitem în spaţiu raze de lumină, care sunt percepute de regiunile superioare.
Locuitorii lor se bucură, şi acum ei vă cunosc. Voi deveniţi cetăţeni ai lumii de
sus. Înainte de acest lucru nu sunteţi, nu aveţi acest statut. Mici cămine de
lumină sunt necesare deoarece ele sunt o legatură între regatul lui Dumnezeu şi
Pământ. Fără această legătură, fără aceste centre, Pământul va fi invadat şi
distrus de forţe negre.
Există centre luminoase presărate peste tot în lume care susţin sufletele
oamenilor, le oferă alimentaţie, hrană, bucurie, fericire. Dacă nu ar exista aceste
centre ce s-ar întâmpla pe Pământ ? Ele sunt canale vii prin care circulă
binecuvântările divine. Prin aceste centre iniţiatice sunt distribuite
binecuvântările în lumea întreagă, datorită cărora cei care nu au participat încă le
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primesc şi ei, deasemenea. A ajuta în această muncă este gloria cea mai mare pe
care ne-o putem dori: să facem ca alţii să beneficieze de eforturile noastre. Nu
uitaţi niciodată acest lucru. Dacă doriţi să vă ajutaţi ţara, Europa, lumea, trebuie
să faceţi totul pentru a deveni un canal, un conductor, un mijloc, un vehicul, o
legătură care uneşte cerul şi pământul.
Vă voi arăta ce este în realitate un centru iniţiatic plin de viaţă şi de lumină.
Este vârful unui munte care leagă cerul şi pământul. Ce reprezentaţi voi ? Voi
sunteţi, din punct de vedere spiritual, un con care se înalţă către cer. Când
cântăm cu dragoste şi plenitudine, se formează deasupra noatră o piramidă
extraordinară al cărei vârf atinge cerul. Din acest vârf încep să curgă peste toată
ţara forţe vii şi salvatoare. Mă credeţi ? În anumite zile nu reuşiţi să formaţi
acestă piramidă. În alte zile ea este înaltă gigantă, luminoasă, asemănătoare cu
cea care se înalţă deasupra Agarthei din timpuri imemoriale. Piramidele
construite de către egipteni erau imaginea piramidei din Agartha. Deasupra
tuturor sanctuarelor se afla o asemenea piramidă formată de către aura
discipolilor. Începeţi să pricepeţi importanţa rolului vostru în viaţă, pentru ţara
voastră şi pentru lume ?
Veţi înţelege tot mai bine. Conştiinţa voastră se va lărgi şi se va lumina. Prin
gândurile voastre, prin comportamentul vostru, prin toată viaţa voastră pură şi
exemplară, veţi forma, veţi construi o piramidă care va fi văzută numai de
Iniţiaţi. Eu am remarcat-o deja. Iniţiaţii nu merg nicăieri, în ciuda tuturor
apelurilor, dacă ei nu văd o piramidă luminoasă creată de fiinţe conştiente. Cei
mai mari Iniţiati trăind acum pe Pământ au văzut deasupra oraşului Sèvres o
piramidă creată de suflete devotate decise să se consacre noii vieţi. Fraternitatea
noastră va fi susţinută de către Iniţiaţi, să aveţi încredere în acest lucru. Sunt
fericit să vă arăt mai bine, să vă revelez azi, rolul pe care noi îl avem şi
importanţa existenţei noastre. Despre aceste lucru nu aveaţi o idee clară.
Dacă, după ce aţi fost impresionaţi în mod profund de aceste cuvinte care sunt
pentru voi de un interes vital veţi merge direct să vă amuzaţi, să vă răsfăţaţi
undeva, să faceţi prostii sau să criticaţi toată lumea, este pentru că nu aţi înţeles
sensul existenţei voastre. În schimb, dacă rămâneţi în linişte, dacă, veţi căuta
liniştea, singurătatea pentru ca lucrurile să intre profund în voi, aceasta va
dovedi că începeţi să vă daţi seama de valoarea existenţei voastre. Veţi constata
că tot ceea ce faceţi aici are din ce în ce mai multă importanţă.
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În dimineaţa aceasta am venit în întârziere lângă voi. Veţi înţelege, mă
gândesc, că era un motiv, mi se comunica ceea ce trebuie să vă spun acum.
Ascultaţi păsările ! Cum cântă ele în dimineaţa asta ! Ce simţiţi voi ? Plexul
solar se bucură, nu-i aşa ? V-aţi gândit la lucrul acesta ? Păsările nu vă povestesc
o operă, dar cântecul lor acţionează într-un mod benefic. Zgomotul unei surse
care trece pe lângă voi poate să vă introducă în euforie. O operă poate să vă
demoleze; povestea sa este, poate, prea complicată, prea pasionantă, dar voi
reveniţi la voi ca un sac gol. Ascultaţi cum cântă păsările, ascultaţi cum foşnesc
copacii în bătaia brizei sau pârâiaşul pe sub copaci, aceasta vă reechilibrează,
câtă bucurie !
Ştiţi voi de ce vă simţiţi atât de bine când staţi câteva minute calmi în linişte
în pădure ? Nimic nu este aranjat, aliniat şi curăţat ca într-un parc magnific şi
estetic şi totuşi aici vă simţiţi mai bine; nu numai că primiţi forţe, dar ceva se
produce în voi. Iată: în natură, cu copacii, râurile, păsările intraţi într-o stare care
corespunde trecutului îndepărtat, milenar, cu epoca unde omul trăia în păduri,
adaptat perfect la această ambianţă generală, ca un veritabil copil al naturii. Aţi
fost scoşi din aceste locuri, aţi fost scoşi de aici, pentru a fi plasaţi în locuri
artificiale, care nu corespund cu locul vostru original adevărat. În pădure, în
câteva minute renaşte, în adâncul vostru, în adâncul conştiinţei voastre,
amintirea îndepărtată, a unei legături reale şi complete cu natura. Iată de ce vă
simţiţi fericiţi, iată de ce vă simţiţi revigoraţi. E necesar să ştii să te scufunzi
într-o stare, să adopţi o atitudine care restabileşte legătura cu natura. Tot ceea ce
reaminteşte de natura virgină, nedeformată de către civilizaţie face să ţâşnească
din subconştient forţe care altădată ne locuiau. Când într-un decor natural
ascultăm păsările ne amintim că am locuit în păduri şi asta ne restabileşte. Acest
lucru merge mult mai departe decât simpla senzaţie de plăcere acustică. Cel mai
frumos parc nu produce acelaşi efect ca pădurea şi instrumentele de muzică nu
acţionează precum cântecul păsărilor. E necesar să fim coşntienţi de acest lucru.
În subconştientul nostru se ascunde amintirea vieţii noastre în pădurea
virgină, a păcii şi a libertăţii cunoscute altadată. Putem să ne regăsim înăuntrul
nostru; dacă reuşiţi să le restabiliţi în voi, vă veţi simţi în armonie cu tot
universul. Tot ce poate să trezească aceste amintiri ascunse în subconştient poate
să ne dea sentimentul de forţă, de largheţe, de imensitate. Deci, este bine să ne
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conectăm adesea la pădure. Pădurile sunt la îndemâna noastră. Este un privilegiu
de care nu profităm destul, precum cei însetaţi care nu beau apa plasată lângă ei.
Alţii, care locuiesc foarte departe, se plimbă şi se aşează sub arbori, dar nu noi.
Când fericirea este aproape, nu o apreciem, nu ne ocupăm de ea. Sunt americanii
cei care vizitează muzeele Parisului şi nu parizienii. Suspinăm adesea după
fericire dacă este foarte îndepărtată.
Dragi fraţi şi surori, ocupaţi-vă de LUMINĂ. Deveniţi copii ai luminii ! Fie
ca subconştientul vostru să ştie sensul existenţei, importanţa prezenţei voastre
aici, şi ....PLIMBAŢI-VĂ ÎN PĂDURE !!!
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