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     Lectura meditaţiei zilei.
     
     Liniştea interioară este un indiciu care vă poate revela gradul de evoluţie al
fiinţelor.  Cel  care  a  ştiut  să  pună  ordine  şi  armonie  în  interiorul  său,  graţie
Luminii, ar trebui să ştie să instaleze liniştea şi în sine, şi în jurul său, şi toţi cei
care-l  înconjoară  vor  simţi,  în  tot  ceea  ce  face  el,  o  blândeţe  şi  o  armonie
extraordinară.

     Vă voi spune acum, ceva ce am mai spus în trecut, vorbind despre linişte; noi
am descoperit  că  liniştea  exterioară  este  uşor  de  obţinut:  mergi  şi  te  izolezi
undeva, departe de orice zgomot şi gata, liniştea este regăsită ! Dar…, când vine
vorba despre liniştea interioară, aceasta este o problemă foarte, foarte dificilă,
sunt foarte puţini cei care au realizat-o. Şi de fapt, ce este liniştea interioară ?
Liniştea interioară dovedeşte că nu mai există dezordine, du-te-vino sau gălăgie
în interior, nici strigăte, nici urlete, nici scrâşnete; totul este linişte, în armonie,
totul  este pus la punct  şi  fiinţa  umană este  atât  de degajată,  de eliberată,  de
uşoară,  încât  îşi  poate  permite  să  urce  foarte  sus,  să  creeze  fără  dificultate.
Altfel, dacă nu reuşeşte să se liniştească, zgomotul din interior o va impiedica să
facă orice. Zgomotul interior îl disturbă puternic pe om şi conştiinţa sa. Atunci
când doarme, omul aude vocea interioară, Vocea Tăcerii cum este denumită în
Orient.  Există  mai  multe  cărţi  pe  această  temă:  Vocea  Tăcerii,  Vocea  lui
Dumnezeu, Vocea Spiritului Divin. Atunci când cineva începe să o audă, totul
începe să aibă o explicaţie, totul se clarifică şi este minunat.

     Dar până ajunge să audă această voce interioară… oh ! la, la !... cu toate că
ea se află acolo tot timpul, tot timpul. Şi de ce este atât de dificil ? Pentru că ne
împiedică zgomotul interior. Să ne gândim, de exemplu, la o orchestră: există,
câteodată, un sunet delicat, de flaut sau vioară, dar din cauza tuturor celorlalte
instrumente, a trompetelor, a alămurilor, el nu poate fi auzit. Trebuie atunci să
vă concentraţi, să auziţi tocmai acel sunet delicat, care este cel mai slab, dar cel
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mai spiritual, cel mai expresiv, căci sunetul alămurilor nu vă spune nimic. Aţi
putea să-l auziţi, dar ar trebui ca toate celelalte să se oprească puţin… Priviţi în
târguri  şi  iarmaroace  la  o  reprezentaţie:  există  mereu  cineva  care  strigă,
gesticulează,  care  vrea  să  comunice  ceva,  dar  este  acoperit  de  zgomot,  de
vacarm. Situaţia este similară:  există o voce interioară care vorbeşte  în toate
fiinţele, dar este acoperită de pasiuni, de rătăciri, de tendinţe diverse, fiinţa este
tras  ă   în  toate  părţile  de  către  natura  ei  inferioară,  astfel  încât  această  voce
interioară foarte delicată, fiind foarte slabă, nu poate fi auzită,  ea nu ţipă, nu
zboară, şi este absolut necesară să restabilim liniştea interioară pentru a o putea
auzi. Această linişte înseamnă a nu fi tras în toate părţile, hărţuit de instincte
violente, de manifestări puternice, degradante. Şi când liniştea s-a restabilit, nu
mai  găsim cuvinte pentru a exprima: “Ce minunăţie  ! Ce revelaţie ! Această
voce interioară există tot timpul”.

     Atunci când aveţi de luat o decizie, când aveţi de rezolvat probleme extrem
de importante pentru viaţa dumneavoastră, pentru viitorul vostru, şi dacă sunteţi
foarte  tulburat,  foarte  agitat,  pentru  că  în  voi  există  prea  multe  lucruri  care
clocotesc, care intră în contradicţie (o voce spune: “Nu acţiona, aşteaptă !”. O
alta spune: “Ba nu, hai acum !”) în toată această învălmăşeala, în tot acest haos,
nu  se  poate  vedea  clar,  şi  de  aceea  nu  trebuie  niciodată,  am mai  spus-o  la
conferinţe, să luaţi o decizie, pentru că, indiferent care va fi aceasta, ea va fi
influenţată de toate aceste curente, de toate aceste forţe care adesea nu sunt din
cele mai “catolice” ! Şi apoi survin regretul şi suferinţa… Atunci, cum trebuie
procedat ? Iată: trebuie să ne spunem: Stai puţin ! Îmi iau răgazul necesar pentru
a reflecta. Şi ne luăm întâi timp pentru a ne calma, pentru a ne linişti, pentru a
deveni receptivi, pentru a auzi Vocea Eului Superior (sau dacă vreţi, o puteţi
numi Vocea Spiritului). Când această linişte s-a restabilit, totul devine posibil;
atunci, după un oarecare timp, se creează în interior o claritate, o limpezime, o
siguranţă şi iată: decizia poate fi luată ! V-am mai spus-o şi într-o conferinţă
anterioară: să nu întreprindeţi niciodată ceva, să nu mergeţi  undeva, să nu vă
decideţi pentru o asociere, un contract, o căsătorie, pentru orice, atâta vreme cât
simţiţi  în interiorul vostru o neclaritate, ceva întunecat,  o ezitare, o teamă, o
frică…,  nu  trebuie  să  porniţi  la  drum,  căci  vă  veţi  lovi  de  obstacole,  de
dificultăţi.  Aceste  ezitări,  incertitudini,  vă  vorbesc,  vă  previn;  dar  oamenii
neglijează acest aspect şi iau decizii chiar şi atunci când în interiorul lor este
întuneric,  când  există  o  stare  de  tulburare,  ei  forţează  nota  şi  după  aceea,
constată că au dat greş… A existat “ceva” care i-a avertizat, dar ei n-au sesizat.
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Deci trebuie, întotdeauna, să aşteptaţi până când în interiorul vostru, lucrurile se
liniştesc, se clarifică, până când veţi avea o certitudine absolută, şi doar atunci,
când nu mai există nici o umbră, veţi putea porni; atunci veţi reuşi, atunci veţi
afla ceea ce căutaţi. Iată ! Acesta este un criteriu atât de sigur, încât îl puteţi
utiliza  fără  griji.  Dar,  nu  sunt  mulţi  aceia  care  cunosc  aceasta  şi  în  general
oamenii  iau decizii  în  pofida  acestor  stări  interioare de nelinişte.  Nu trebuie
niciodată  luate  decizii  atâta  vreme  cât,  în  interior,  există  lucruri  întunecate,
neclare… Ceea ce vă spun eu acum, valorează milioane ! Trebuie să ştiţi  să
apreciaţi  aceste  cunoştinţe.  Pentru  majoritatea  oamenilor,  un  diamant,  un
smarald, o bijuterie, reprezintă ceva valoros, iar cele ce eu vi le-am spus mai
înainte,  oh,  nu  reprezintă  pentru  ei  mare  lucru  !  Pentru  Iniţiaţi,  această
cunoaştere,  această  Lumină,  este  mai  preţioasă decât  tot  aurul;  dar,  pentru a
ajunge  la  aprecierea  acestui  mare  adevăr,  sunt  necesare  mai  întâi  suferinţa,
nereuşita,  greşeala…  Acum  tineretul  începe  să  înţeleagă  de  ce  este  atât  de
necesar  liniştea interioară pentru a fi  bine ghidaţi.  Dacă ei  afirmă că liniştea
interioară este greu de obţinut, căci totul în ei este clocot, turbulent, tinereţea
clocoteşte, arde totul…, eu nu-i contrazic; dar, totuşi,  se poate aştepta câteva
minute,  câteva  ore,  cât  este  necesar,  pentru ca să  te  linişteşti,  să-ţi  regăseşti
calmul şi  echilibrul, înainte de a lua o decizie, căci sub impulsul pasiunii, al
sentimentelor,  al  şocului,  nu  se  poate  vedea  clar,  căci  există  foc,  există
“căldură”, dar nu există “Lumină”, iar căldura şi Lumina sunt necesare. Acestea
sunt două forţe care îşi au fiecare locul lor în mintea unui Iniţiat şi ele sunt foarte
importante, dar el nu pune căldura în mintea lui, ci în inima lui, iar Lumina o va
pune  în  cap.  Oamenii  obişnuiţi  lasă  căldura  să  se  instaleze  în  capul  lor,  şi
Lumina în inimă, în picioare, sau mai ştiu eu unde…

     Să vedem acum, de ce Iniţiaţii se comportă astfel; pentru că ei au studiat
natura umană într-un mod atât de perfect şi pentru că sunt foarte bine instruiţi,
conduşi şi dirijaţi. Sunt din nou obligat să vă dau câteva exemple, pe care vi le-
am  dat  deja.  Să  ne  imaginăm  un  vapor:  Unde  este  căldura  ?  În  interiorul
vaporului:  cazanul,  cărbunii,  există  foc,  flăcari  şi  anumiţi  marinari  care
alimentează cazanul şi diferiţi combustibili; dar ei nu văd în ce direcţie merge
vaporul ? Şi care este rolul căldurii ? Propulsează ! Şi vaporul se deplasează
datorită acestei călduri.

     Dar lumina ? Ea nu propulsează. Puteţi dispune de cea mai puternică lumină,
dar dacă nu dispuneţi şi de căldură, nu veţi putea întreprinde nimic, nu veţi putea
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mişca, nu veţi putea nici măcar evita obstacole, chiar dacă le veţi vedea. Căldura
este cea care mişcă, propulsează, pune în mişcare, dar de multe ori îţi poţi rupe
gâtul. Şi iată de ce un bun căpitan are un binoclu, priveşte, se orientează şi apoi
dă comenzi;  dar  el  nu  poate  propulsa  vaporul.  El  nu  deţine forţa,  dar  el  dă
comenzile şi ceilalţi îl ascultă orbeşte. Iată de ce Lumina trebuie plasată în cap,
pentru  a  vedea  lucrurile,  iar  în  inimă  este  nevoie  de  multă  iubire,  de  multă
căldură, căci altfel omul nu se va deplasa; iată deci, cum căldura şi Lumina îşi
au fiecare locul său; trebuie deci, ca tineretul să-şi sporească Lumina, iar bătrânii
care au multă Lumină, dar din păcate căldura le-a scăzut, au nevoie de căldură.
Tinerii au câteodată prea multă căldură, şi aceasta le dăunează; dacă vor da din
ea bătrânilor şi aceştia le vor da puţină Lumină, sfaturi, atunci va fi formidabil !

     Dacă veţi citi conferinţa “Copilul şi bătrânul”, veţi înţelege o mulţime de
lucruri.  Atunci  veţi  întelege  de  ce  am  spus  că  eu,  în  inima  mea,  aflată  în
permanenţă mişcare, rămân un copil; acesta este foarte tânar şi nu prea învăţat;
în schimb, în capul meu sunt un bătrân, deci, atât copilul cât şi bătrânul se află în
mine. Dar, în societate, ce se întâmplă ? Întâlniţi câteodată în societate un om
care are deja inima bătrână, dar în schimb, inima lui este de sugar; în timp ce ar
trebui să fie invers ! Inima lui s-a rătacit deja, este un bătrân, iar mintea lui nu
ştie mare lucru !

     Un Iniţiat îşi va păstra întotdeauna inima de copil, în timp ce mintea lui va fi
mai bătrână decât toţi bătrânii. Atunci, putem înţelege cuvintele lui Iisus: “Dacă
nu veţi fi ca nişte copii, nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor”, pentru că acolo
bătrânilor le este interzisă intrarea; acolo nu există bătrâni ! Trebuie să devenim
copii  şi  atunci  suntem acceptaţi.  Dar  ce  înseamnă să  fii  copil  ?  Oamenii  îşi
închipuie că ştiu, dar în realitate ei nu ştiu. Eu am explicat în acea conferinţă.
Iisus  spunea:  “Cine  nu  este  asemeni  unui  copil  nu  va  intra  în  Împărăţia
Cerurilor”. Aceasta nu este pentru bătrâni. Aceasta este un loc al iubirii şi copiii
posedă  multă  iubire;  ei  sunt  învăţaţi  mai  târziu,  când  cresc,  cum să  devină
înţelepţi,  dar  de  fapt,  iubirea  este  atotputernică,  ea  este  cea  care  ne  aduce
înţelepciune. Câte lucruri în câteva cuvinte ! Şi acum am să vă arăt cât adevăr
este în ele ! Cel ce se apropie de ele, cel ce le trăieşte, simte înăuntrul lui un ritm
şi o armonie extraordinară. Şi în dans există ritm. Oamenii nu ştiu că trebuie să
danseze  toată  ziua.  Dar  nu aşa  cum se  înţelege  în  mod obişnuit,  ci  în  toate
mişcările şi gesturile. Când vă mişcaţi, când deplasaţi un obiect, totul trebuie să
fie suplu, armonios, ritmat, ca să simţiţi în orice gest, fie el măsurat sau nu că
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totul dansează ! Oamenii sunt încă foarte departe de această cunoaştere. Dacă îi
observaţi, gesturile lor sunt bruşte, sacadate, ei răstoarnă, sparg. Dacă le priviţi
mimica, gesturile, le ascultaţi cuvintele, vă daţi seama. Pentru mine este foarte
uşor să-mi dau seama dacă oamenii au înţeles aceste lucruri sau nu. Îi privesc
cum merg, cum se mişcă, cum vorbesc, şi-mi dau seama dacă au găsit sau nu
liniştea interioară. Când în interior există ceva în dezordine, ceva contradictoriu,
atunci gesturile lor sunt neîndemânatice. Aţi observat că, chiar atunci când faceţi
gimnastică,  în  anumite  dimineţi,  exerciţiile  nu  vă  reuşesc,  echilibrul  are  de
suferit. Unde se află echilibrul ? În urechi, în aparatul lui Corti. Ei bine, chiar
acolo este înţelepciunea. Deci există un oarecare deranjament.

     Într-o zi vă voi explica că există numeroase boli de nervi care îşi au originea
în deranjamente ale aparatului lui Corti. Şi într-o zi ştiinţa va descoperi că acolo
se află un dezechilibru. Să ne ocupăm de urechi: astăzi lumea nu bănuieşte că
aparatul lui Corti se află cauza a numeroase dezordini şi boli. Iată câte ceva din
noua medicină. Deci, observaţi-vă comportamentul atunci când faceţi curăţenie,
când  spălaţi… Indiferent  ce  faceţi,  dacă  nu  o  faceţi  cu  un  anumit  ritm,  cu
bucurie, cu o dilatare, cu o deschidere, atunci înseamnă că există o crispare, un
blocaj datorat unei furii, unei mânii,  şi mai devreme sau mai târziu vă puteţi
îmbolnăvi. În această stare nu veţi putea să vă faceţi prieteni, căci ei vor simţi că
în voi există o lipsă de armonie, care se propagă, şi vă vor evita. Ei nu cunosc
aceste lucruri, dar au nişte aparate care funcţionează dincolo de conştiinţa lor şi
care îi avertizează. Ei vor spune: “În preajma acestui om nu mă simt bine”. Este
obligatoriu  să  învăţaţi  aceste  lucruri.  Este  în  interesul  vostru.  Nimic  brusc;
lăsaţi-mi mie toate gesturile bruşte, căci eu ştiu cum să le utilizez, câteodată;
Napoleon a  spart  un  obiect  în  faţa  Papei  şi  cu  acest  gest  l-a  cucerit.  Sigur,
câteodată te saturi să fi mereu liniştit, calm şi simţi nevoia unei manifestări. Dar
nu trebuie abuzat. Eu am spus-o, într-o conferinţă: prostia omenească este şi ea
un dar de la Dumnezeu, dar nu trebuie abuzat de ea. Doar din când în când.
Dealtfel  aţi  observat  şi  în  comportamentul  meu;  există  câteodată  manifestări
rapide, dinamice, dar numai atunci când trebuie să fac o operaţie, când trebuie să
fac repede, repede, căci altfel moare ! Iată lucruri foarte importante. Dacă nu
vrem să cunoaştem, să învăţăm, să introducem în noi liniştea interioară, atunci
nu  vom reuşi  să  atingem alte  lucruri  şi  apoi  altele  şi  apoi  altele,  şi  atunci
rezultatele vor fi catastrofale. Eu vă indic drumul spre succes, chiar şi în afaceri,
spre magia albă. Căci tot ce este armonios, luminos, liniştitor, pur, este magie
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albă. Contrariul pe care nu vreau să-l menţionez, este magia neagră. Iată, eu sunt
în acelaşi timp şi femeie şi bărbat, da, dar în mod conştient. 

     Atunci când am fost în India am discutat cu Swami şi Yoghini şi le-am cerut
să-mi explice simbolul lingamului. După aceea le-am spus că nu l-au înţeles aşa
cum trebuie, şi ei s-au supărat; le-am spus că din moment ce ei caută o femeie, ei
nu  au  realizat  lingamul,  căci  el  nu  este  altceva  decât  cele  două  principii:
masculin  şi  feminin.  Aţi  văzut  că  în  toate  templele  Indiei  acest  simbol  este
prezent. Câteodată nu există altceva, nu există statui, nu există nimic decât acest
simbol. Pentru ei el reprezintă simbolul cel mai condensat, cel mai sacru, cel mai
profund şi tocmai ei nu l-au înţeles. L-au înţeles superficial, dar nu în interior.
“De  ce  nu sunt  separate  ?”,  am  întrebat  eu,  de  ce  sunt  împreună  principiul
masculin şi cel feminin ? Pentru că rishi, care v-au precedat, cunoşteau aceasta,
ei v-au explicat dar nu aţi  înţeles.  Omul trebuie să fie şi  bărbat  şi  femeie în
acelaşi timp. Emisiv şi receptiv. Puternic şi blând. Inteligent şi afectuos. Când
cineva va reuşi să realizeze ambele principii el nu va avea nevoie de altcineva,
de o femeie sau de un bărbat, pentru că le posedă în interiorul său. De ce acum
ei caută în afară ? Pentru că lipsesc înăuntru, şi în dorinţa de a deţine şi celălalt
principiu, de a fi complet, omul îl caută în afara sa. Dar aceasta înseamnă că nu
a atins încă perfecţiunea. Sigur că nu trebuie să exagerăm.

     Când cineva va poseda în interiorul său şi principiul feminin, atunci toate
femeile  i  se vor părea frumoase.  La fel  şi  o femeie.  Până însă se  va realiza
aceasta, sigur că este necesar şi prezenţa exterioară. Dar există Mari Iniţiaţi care
nu mai au nevoie de ea. Ei văd principiul feminin peste tot, căci îl deţin şi în
interiorul  lor  şi  se  află  scufundaţi  într-un ocean de fericire,  şi  nu pornesc în
căutarea unei femei în exterior.  Când le-am explicat acestea,  ai, ai,  ai…! Nu
ştiau ce să-mi răspundă, pentru că între ei se aflau şi unii care erau căsătoriţi. A,
le-am spus eu: “Dacă aveţi câte o soţie ca o colaboratoare, o asociată, pentru a
face lucruri împreună, aceasta este minunat, este necesar. Dacă mergeţi însă mai
departe, atunci nu aţi rezolvat problema.

     Da, este nevoie să vă căsătoriţi pentru că într-ajutorarea este formidabilă: să
ai  patru  braţe,  patru  ochi,  două  guri,  patru  urechi,  este  mai  bine;  cu  patru
picioare alergi  mai  repede.  Dar  soţii  trebuie  să  fie  ca asociaţii.  Aceasta  este
frumos. Este frumos ! Este formidabil ! Este minunat o astfel de căsătorie ! Sau,
într-un caz excepţional, când s-au pregătit, când au lucrat, când au meditat, când

6



s-au purificat, a venit un moment când vor da naştere unui conducător spiritual,
Mare Maestru al Umanităţii, cum a fost Krishna sau Zoroastru.

     Aceasta este minunat ! Şi atunci, zi şi noapte, se vor bucura de aceasta, dar
vor rămâne lucizi.

     Eu nu sunt împotriva căsătoriei, căci este nevoie să se nască copii, şi eu vreau
ca Fraternitatea Albă să crească, sunt fericit. Numai să nu existe între ei, unii
care să înşele. Fraţii şi surorile se roagă mult, mult, pentru ca un spirit luminos
să coboare şi să se reîncarneze pentru a ajuta umanitatea. Dar în fraternitate nu
este recomandabil ca membrii ei să se poarte ca animalele şi să gândească şi să
lucreze doar pentru plăcerea în sine. Eu nu sunt bigot, nu sunt limitat, dar văd
lucrurile într-atât de diferit încât mă simt obligat să vă spun şi punctul meu de
vedere. Şi dacă există fraţi şi surori care nu au ajuns la acest mod de simţire şi
comportament  care cere să fii  foarte puternic, ei  nu trebuie să dispere,  să se
sinucidă, să-şi spună: “Sunt blestemat !”. Nu ! Într-o zi vor reuşi şi ei, dacă vor
persevera şi vor depune eforturi, într-o zi vor deveni şi ei fluturi, şi lumea va
spune despre ei: “Ce fluturi drăgălaşi !”. V-am spus ceva care să vă supere ? Nu,
eu sunt foarte îngăduitor. Cineva acum ar putea să-mi spună: “Eu cunosc un caz
de hermafrodit !”. Eu îi voi răspunde: “Nu despre asta este vorba !”. El îmi va da
replica: “Dar acela aşa s-a născut. El are în el ambele principii !”. “Nu”, îi voi
răspunde  eu,  “…nu  trebuie  să fi  hermafrodit,  ci  androgin  !”.  Este  cu  totul
altceva. Androgin înseamnă a deţine ambele principii: masculin şi feminin, în
timp  ce  hermafrodit  înseamnă  a  le  avea  în  planul  fizic,  ceea  ce  nu  rezolvă
lucrurile. Androginul este altceva. 

Un minut de meditaţie.   
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