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Întrebare: Maestre, aţi vrea să ne spuneţi cum se manifestă a doua naştere ?

     E un subiect pe care l-am tratat deja de mai multe ori, mai ales de Crăciun
când eşti  obligat  să  te  opreşti  asupra  naşterii  lui  Iisus.  Aşa  cum v-am spus,
naşterea lui Iisus trebuie interpretată simbolic ca naştere a lui Hristos în fiecare
suflet. Nu e de-ajuns că Iisus s-a născut acum 2000 de ani. Creştinii sunt foarte
mândri de asta, se bucură că acest eveniment fericit a avut loc, dar se opresc aici.
Nu sunt mulţi cei care se gândesc să lucreze, să facă eforturi şi să înveţe pentru
ca Iisus să se nască interior în fiecare suflet, în fiecare spirit. Căci dacă ar fi fost
de-ajuns ca Iisus să se nască acum 2000 de ani, de ce n-a sosit încă Împărăţia lui
Dumnezeu ? Războaiele, sărăcia, bolile, toate acestea ar fi trebuit să dispară. 
     Naşterea lui Iisus a fost fără îndoială un eveniment foarte important. Nu
există cuvinte pentru a-l exprima. N-am spus niciodată că trebuie minimalizată
importanţa naşterii lui Iisus din punct de vedere istoric, dar insist în a arăta că
trebuie să existe o continuare. Din punct de vedere religios, din punct de vedere
mistic, naşterea lui Iisus trebuie continuată. Un asemenea eveniment nu trebuie
niciodată să fie limitat în timp. Această problemă nu este clară pentru creştini;
cu toate acestea, ei ştiu că un apostol a spus: “Câtă strădanie am cheltuit pentru a
face să se nască în voi Hristosul !”. Înseamnă că şi apostolii ştiau că naşterea lui
Iisus trebuie să se repete în fiecare suflet. Şi sub ce formă ? Este o problemă
foarte  vasta.  Trebuie  arătat  cum a  fost  construită  fiinţa  umană  în  atelierele
Domnului. A studia fiinţa omenească nu constă în a o cântări, a o măsura, a o
taia în bucaţi  pentru a vedea ce se află înăuntru. Nu, în felul acesta nu vom
descoperi nimic, sau doar niscaiva organe, niscaiva oase, nervi şi capilare , dar
nu vom descoperi omul însuşi, căci el nu este acolo.
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     Esenţialul, în om, este ceea ce este invizibil, impalpabil, imponderabil, subtil.
Dar ar trebui să vorbesc mult despre acest subiect şi astăzi nu este timp. Am
făcut-o deja în alte conferinţe, în care v-am explicat ce este corpul astral, corpul
mental, corpul cauzal, buddhic şi atmic, materia din care sunt făcute, precum şi
rolul şi funcţionarea lor. Despre toate aceste corpuri, ştiinţa oficială nu are nici o
idee, de aceea multe probleme vor rămane de nerezolvat pentru ea: probleme
pedagogice,  psihologice  şi  medicale.  Vor  rămâne  de  nerezolvat,  pentru  că
rezolvarea lor nu depinde nici de mijloacele fizice, nici de condiţiile materiale,
ci de cunoaşterea corpurilor subtile. Am ţinut deja multe conferinţe referitoare la
acest subiect şi  nu pot reveni asupra lui.  Acum ar trebui să ne oprim asupra
laturii simbolice a ieslei. Da, de ce s-a născut Iisus într-o iesle, pe paie, între un
bou şi-un asin. Veţi întelege în ce loc al corpului se găseşte această iesle, dacă
vă amintiţi de conferinţa pe care v-am ţinut-o despre centrul Hara, când vă citam
acest pasaj din Evanghelie: “…Din sânul lui vor ţâşni izvoare de apă vie”. De ce
trebuia Iisus să se nască într-o iesle şi nu într-un palat, într-un templu, într-o
locuinţă mare şi somptuoasă ? Vedeţi, în Evanghelii totul este simbolic, dar de
2000 de ani, credincioşii n-au bănuit niciodată că îndărătul acestei povestiri a
naşterii lui Iisus într-o iesle există ceva foarte profund. Ei cred că discipolii lui
Iisus erau analfabeţi şi ignoranţi pe care El s-a dus să-i culeagă printre pescari.
Da, într-adevăr, Iisus era orb şi a ales pe te miri cine. Dacă s-ar şti numai ce au
fost discipolii lui Iisus în alte încarnări ! Au fost profeţi, regi şi printre ei se afla
chiar  şi  Solomon.  Da,  printre  cei  12  apostoli  se  afla  Solomon.  Şi  cine  era
Solomon ? Bineînţeles, nu mai era ca în trecut ?... I s-a luat toată măreţia, toată
slava, pentru că a trăit prea mult în opulenţă şi cu femeile; totuşi, întrucât avea
mari calităţi şi multe cunoştinţe, i s-a dat un loc lângă Iisus. Numai că creştinii
nu cred în reîncarnare şi apoi vor să le explici totul. Nu vor izbuti să explice
nimic fără reîncarnare.
     Aşadar, cum se manifestă a doua naştere ? În Evanghelii se spune: “Acela
care nu se naşte din apă şi spirit nu va intra în Împăraţia lui Dumnezeu”. Prin
urmare, a doua naştere e rezultatul lucrului cu apa şi cu spiritul, adică cu apa şi
cu focul. Există 4 elemente: pământul, apa, aerul şi focul. Pământul, apa şi aerul
sunt  elemente  materiale,  în  timp ce cu focul  intrăm deja  în  domeniul  eteric.
Focul este deasupra acestor 3 stări ale materiei. Focul, lumina sunt, bineînţeles,
elemente  materiale,  dar  dintr-o  materie  pe  care  oamenii  nu  o  cunosc.  N-au
izbutit încă să le găsească pentru a le pune în eprubetele lor şi a le analiza, ele
neputând fi studiate prin mijloace fizice. Apa şi focul sunt două simboluri; şi în
limbajul  simbolurilor,  apa  reprezintă  materia  primordială,  materia  informă,
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aceea pe care grecii  o numesc “hyle”,  iar  focul  e spiritul.  Când focul şi  apa
lucrează împreună, produc o forţă care poate fi folosită. Oamenii au făcut prin
asta o descoperire extraordinară, esenţială, dar n-au folosit apa şi focul decât în
plan fizic, pentru a pune în mişcare aparate, trenuri, vapoare; şi e puţin. Apa şi
focul sunt două principii indispensabile pentru naşterea unui al treilea principiu,
care este energia. Evident, putem da nume diferite acestor două principii: apă şi
foc,  materie  şi  spirit,  femeie  şi  bărbat,  dar  întotdeauna  cele  două  principii
masculin  şi  feminin  trebuie  să  se  unească  pentru  a  produce  un  al  treilea
principiu,  copilul.  Numai  că  trebuie  să  ştii  cum să  procedezi.  De  exemplu,
pentru ca apa şi focul să dea naştere unei energii, trebuie să faci o separare a
celor două şi să pui apa într-o cratiţă. Dacă nu, apa se evaporă iar focul se stinge.
E de altfel ceea ce se întâmplă în multe familii; bărbatul şi femeia sunt atât de
neştiutori, încât femeia se evaporă, iar bărbatul se stinge. 
     Cum să lucrezi cu apa şi cu focul, iată ce se învaţă de fapt într-un Învăţământ
iniţiatic. Căci apa şi focul sunt de asemenea inima şi intelectul, sentimentele şi
gândurile. Inima e feminină, intelectul e masculin şi omul este obligat să ştie
cum  să  lucreze  cu  amândouă;  dacă  nu  rămâne  celibatar  !  Ei  da,  în  acest
domeniu,  aproape toată omenirea e celibatară. Unii nu au decât intelect şi  se
usucă de tot. Alţii nu au decât inimă şi sunt atât de umezi că-s numai nori şi
brumă… Nici o limpezime ! În toate domeniile vezi că fiinţele omeneşti n-au
înţeles cele două principii;  focul şi apa, latura emisivă şi latura receptivă. Iar
acum, dacă voi căuta corespondenţe cu lumea divină,  focul este înţelepciunea,
iar apa e iubirea.  Iubirea şi înţelepciunea aduc pe lume adevărul.  Iar adevărul
este Iisus care se naşte, adică o conştiinţă nouă.
     Prima naştere e cea a copilului care se naşte în lumea noastră fizică. Are
mâini,  picioare,  nas,  gură,  plămâni  şi,  puţin  câte  puţin,  se  dezvoltă,  respiră,
mănâncă, vorbeşte… Cea de-a doua naştere este şi ea o concepţie, care se face
într-o altă lume. Spiritul se uneşte cu o materie pură pentru a concepe un copil
divin. Şi când copilul s-a născut în lumea spiritului, el poate să vorbească, poate
să  meargă,  poate  să  muncească  în  lumea  aceasta.  Iată  ce  înseamnă  a  doua
naştere:  să  poţi  să  intri  şi  să  trăieşti  într-un univers  dintr-o  alta  dimensiune.
Atunci  când  se  unesc,  intelectul  şi  inima  aduc  pe  lume  un  germen  care  se
dezvoltă ca o conştiinţă nouă.  Toţi Initiaţii care s-au născut a doua oară sunt
eliberaţi  de  toate  pasiunile,  de  toate  poftele,  de  toate  dorinţele  inferioare  şi
spiritul lor se ridică foarte sus. Dar nu puteţi înţelege. Dacă nu v-aţi născut în voi
înşivă a doua oară, nu veţi putea înţelege niciodată ce e a doua naştere. Lucrul
acesta nu se explică. Nu poţi explica unui orb ce e soarele, nici unui surd ce e
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muzica… Când vă veţi naşte a doua oară, va fi un eveniment pe care nu-l veţi
mai  putea uita.  Şi  această  naştere  se face tocmai  acolo,  în această  regiune a
plexului solar, a ombilicului şi a centrului Hara. Aceasta este ieslea, cu asinul şi
boul simbolizate de ficat şi splină. Iar acolo sus e muzică, sunt îngeri. Căci a
doua  naştere  este  un  eveniment  la  care  ia  parte  tot  Cerul,  căci  ceea  ce  s-a
petrecut în momentul naşterii lui Iisus se va produce din nou în clipa în care o
fiinţă omenească se va naşte a doua oară. Va fi un asin, un bou, vor fi magi,
îngeri… Acest eveniment nu s-a petrecut numai acum 2000 de ani în Palestina,
el se repetă la infinit.  Şi pentru a forma copilul în tine,  trebuie să ştii  multe
lucruri: cum să-l porţi, cum să-l hrăneşti…
     Şi mă întrebaţi cum se manifestă el ? Sub forma unei lărgiri a conştiinţei, sub
forma  unei  lumini  interioare  care  vă  alungă  toate  întunecimile,  sub  forma
căldurii atât de intense, încât şi dacă vă parăseşte lumea toată, nu vă veţi simţi
părăsiţi,  sub  forma  unei  vieţi  abundente  pe  care-o  veţi  face  să  ţâşnească
pretutindeni unde veţi păşi, sub forma de forţe, pe care le veţi dedica instituirii şi
căldurii Împărăţiei lui Dumnezeu, sub formă de bucurie, de asemenea, bucuria
extraordinară de a  te  simţi  în  legatură cu  întregul  univers,  cu toate  sufletele
evoluate, de a face parte din această imensitate… şi certitudinea că nimeni nu vă
poate  răpi  această  bucurie.  În  India  această  stare  de  conştiinţă  e  numită
buddhică. La creştini ea se numeşte naşterea lui Hristos.
     Până acum n-am îndrăznit să vă revelez misterul ieslei în care se petrece a
doua naştere. Iată deci că în această iesle, măruntaiele, între bou şi asin – adică
ficat şi splină – s-a născut Iisus. Aşadar, naşterea lui Iisus într-o iesle are o latură
iniţiatică de cea mai mare însemnătate. Acolo, în centrul Hara, trebuie să facă
discipolul să se nască din el această nouă conştiinţă, Copilul-Iisus.
     Când v-am vorbit  de Caduceul  lui  Hermes,  v-am spus că cei  doi  şerpi
încolăciţi  în  jurul  unei  tije  simbolizează  curenţii  care  coboară  din  creier.  Ei
pleacă din emisfera  dreaptă şi  din emisfera  stângă,  se  încrucişează la nivelul
cefei,  trec prin plămânul stâng şi cel drept, se încrucişează din nou în plexul
solar, trec prin ficat şi splină, se încrucişează în ombilic, trec prin rinichiul stâng
şi cel drept, se încrucişează în centrul Hara şi trec prin glandele sexuale la bărbat
şi prin ovare la femeie. Şi după cum vedeţi, splina şi ficatul se află pe traiectul
acestor doi curenţi. 
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Caduceul lui Hermes – cei doi şerpi

     
     “Dacă nu vă veţi naşte din apă şi spirit”… Iniţiaţii, care cunosc limbajul
simbolic, nu se opresc numai asupra cuvintelor “apă şi spirit”, ci pretutindeni, în
toate domeniile, găsesc corespondenţe, raporturi, legături. Aceleaşi legi există în
toate regiunile. Dacă se nasc copii în lumea fizică, înseamnă că şi în celelalte
lumi se nasc copii. De aceea vă spuneam că bărbatul face şi el copii. Bineînţeles
că nu e conştient de acest lucru; dar gândurile lui, sentimentele lui sunt copiii
lui. Iar cu femeia, lucrurile stau la fel. Oamenii îşi închipuie că nu se nasc copii
decât  în  planul  fizic;  nu,  naşterea  este  un  fenomen  care  se  petrece  în  toate
regiunile.
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     Evident, pentru unii, ceea ce povestesc este atât de greu de închipuit, atât de
abracadabrant chiar ! Dar o spun pentru cei care lucrează deja în această direcţie,
care sunt deja pe cale şi care nu au nevoie decât de câteva lămuriri pentru a afla
taina. A doua naştere…mai mult aţi ghicit decât v-am spus. Datorită conferinţei
precedente aţi înţeles acum în ce loc din corpul fizic se petrece ea. Sunteţi uluiţi,
după câte văd… Ei bine, nu, Iisus nu se va naşte în cap. Aţi văzut vreun copil
născându-se  din  creierul  cuiva  ?  Nimeni  nu  s-a  gândit  la  asta.  Pântecul,
măruntaiele, le găsim dezgustătoare, dar iată că Domnul a ales tocmai acest loc
pentru perpetuarea omenirii.
     În  curând  în  voi  se  va  face  multă  lumină  şi  veţi  înţelege,  veţi  simţi
corespondenţele  care  există  între  centrele  de  jos  (plexul  solar,  ombilicul  şi
centrul  Hara)  şi  chakrele  Sahasrara,  Ajna  şi  Visuddha,  ce  legătură există  cu
ochii,  urechile  şi  gura,  şi  cu  iubirea,  înţelepciunea  şi  adevărul.  Şi  când  veţi
înţelege  valoarea  şi  rolul  centrelor  de  jos,  pentru  a  descoperi  prin  legile
afinităţilor şi analogiei şi ce se petrecea sus, cele mai mari taine ale creaţiei şi ale
vieţii spirituale se vor dezvălui dinaintea voastră. 

Lumina şi pacea să vă însoţească !          

6


