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… inextricabile, după aceea intră în complicaţii şi apoi trebuie să se ocupe
doctorii de ei.
Şi acum sa mergem mai departe.
Pentru a vă da metoda… eu nu am spus că trebuie să te lupţi, să înfrunţi
această forţă, să o împiedici, pentru că este atât de puternică, încât vă va zdrobi.
Ea există de mii de ani şi acum cineva vrea să se lupte cu ea ! Ei bine, nu. Nu.
Fără cunoaştere, fără voinţă nu poţi. Şi cum poţi reuşi ? Aaa, acesta este lucrul
care vă interesează ! Eu v-am spus: dacă vă luptaţi voi înşivă, nu veţi reuşi. Vă
veţi dezechilibra. Dar dacă aveţi un asociat foarte puternic şi dacă trimiteţi
această forţă către acest asociat, oh, là, là ! El are mijloace, are o cunoaştere, ştie
alchimie, e capabil să transforme această energie în lumină şi sănătate. Şi cine
este acest asociat ? Ei bine, v-am vorbit despre asta: trebuie să ai un scop, un
ideal, o idee fundamentală pe care o purtaţi în voi, o iubiţi atât de mult, o hrăniţi
atât de mult, încât ea este singura capabilă să vă scoată din această situaţie, să
transforme, ea, această energie, nu voi. Cineva care nu are acest ideal spiritual,
nu vrea să devină ceva minunat, nu va reuşi niciodată. Şi ce sfat trebuie să-i
dau ? Căsătoreşte-te, altfel vei deveni un pericol public. O să importunezi pe
toată lumea. Da. Vedeţi ? Nu vă împing către lucruri bizare, nu ! Există o
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precizie, o claritate. Doar că ceilalţi nu înţeleg absolut nimic. Asta au ei în
minte. Ei încă nu au înţeles. Dacă nu ai această dorinţă de a deveni o divinitate,
o fiinţă minunată, un conductor al luminii, un binefăcător al omenirii, nu veţi
reuşi să înăbuşiţi această forţă. Şi atunci, daţi-i o ieşire. Căsătoriţi-vă, faceţi
copii. Dar dacă aveţi această dorinţă, ar fi criminal să vă duceţi să vă îngropaţi,
să mulţumiţi un individ oarecare şi să renunţaţi la tot Cerul. Şi nu-l veţi mulţumi
niciodată pe acel individ, va fi mereu furios, nemulţumit, orice aţi face pentru el.
Deci, merită să lucrezi pentru o idee formidabilă, dar dacă nu aveţi această idee,
nu aveţi acest elan, nu aveţi acest ideal, hai, duceţi-vă să vă îngropaţi, eu nu am
nimic împotrivă ! Eu nu i-am împiedicat niciodată pe oameni să-şi afle plăcerea
şi să omoare timpul. Dar cine are ceva, atunci este uşor, pentru că această
energie va alimenta, hrăni, întări acest ideal. Şi după câteva minute, nu mai
sunteţi nici chinuit, nici nimic, aţi învins. Cum, în ce fel ? Nici eu nu am înţeles.
Aşa stau lucrurile. Eliberat, liniştit, pentru că, în timp ce aveaţi această senzaţie
sexuală, vă concentraţi asupra idealului vostru şi această energie se duce în altă
parte, să-l alimenteze. Şi sunteţi eliberat. Şi de ce oamenii nu fac asta ? De ce nau înţeles nimic, ei se luptă, se înverşunează şi apoi Învăţământul e de vină. Eu
am insistat asupra acestui lucru. Acest ideal, această dorinţă, acest gând, de a
deveni ceva minunat, încântător, divin, luminos este cel care vă ajută, care vă
transformă. Altfel, de unul singur, vai, vai, vai ! Eşti strivit. Nu are rost să lupţi.
Acum este limpede ? Şi dacă nu aveţi această dorinţă, de a deveni ceva
(extraordinar), mergeţi şi vă clasaţi undeva, cât mai repede, altfel sunteţi inutil
pentru voi şi pentru societate. Iată în ce fel reuşesc marii Iniţiaţi să rezolve
problema. Toată această energie, care este minunată, care este magnifică… Ieri,
alaltăieri, când vă vorbeam despre forţa sexuală, v-am spus că este petrol.
Nimeni n-a spus asta nicăieri. Petrol. Ei bine, ignoranţii, idioţii îl ard şi sunt (şi
ei) arşi. Iar ceilalţi, călătoresc în spaţiu. Pentru că în loc să pună această energie
în acel aparat pentru a-l face (să funcţioneze), ei aprind undeva, privesc şi sunt
arşi. Trebuie să trimiteţi această energie pentru a vă întări idealul, să-l hrăniţi –
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forţa sexuală este o hrană formidabilă pentru el. Iar aceste lucruri n-au fost
niciodată explicate. Mereu jos, mereu să-i deschidă cale să iasă, mereu să
alimenteze… Ei, da, dar (în felul acesta) chiar şi creierul se duce. Pentru că ce
este această chintesenţă ? Este creier, o parte de creier care se pierde. Şi dacă nu
credeţi, verificaţi ! Şi nu prima zi, a doua zi. Aceste lucruri nu pot fi verificate
atât de repede, e nevoie de ani.
Asta nu înseamnă să nu fiţi cu cineva, să nu îl/o sărutaţi, să nu faceţi o lucrare
cu el/ea. Sunt chiar unii care merg până la capăt. Da, dar cum au orientat ei
această energie ? Chiar şi aici sunt ireproşabili. Ei da, dar pentru a ajunge până
acolo, trebuie să fii foarte „antrenat”. Ca unii yoghini din Tibet, lama care au
practicat Tantra yoga. Ei merg până la capăt. Numai că nu se pierde nimic. Totul
este sublimat, ea este peste tot. Nimic jos, nici o picătură. Este atât de divin, atât
de luminos (la) amândoi, încât Cerul jubilează. Atunci Cerul nu vă reproşează.
Dar dacă sunteţi incapabili să transformaţi totul în lumină, în sănătate, mergeţi în
altă parte. Aceasta este o problemă de capacitate, de pregătire, de grad de
evoluţie. Eu nu am dat niciodată lucruri care să-i îmbolnăvească pe fraţi şi surori
sau să-i dezechilibreze psihic sau să-i extermine, nu. Dacă se întâmplă câte ceva,
este pentru că ei nu au digerat suficient de bine, nu au înţeles de-ajuns de bine,
nu au exersat suficient de bine. Pentru a vă da seama dacă aţi înţeles de-ajuns,
trebuie să recitiţi cărţile veţi vedea că nu aţi înţeles bine. Pentru că atunci când
citeşti, nu poţi înţelege tot, tot, ci numai anumite lucruri: ceea ce este accesibil,
ceea ce corespunde gradului nostru de evoluţie sau zilei respective – pentru că
sunt alte zile în care vedem mai bine, înţelegem mai bine. Există astfel de zile.
Nu se poate niciodată… Chiar şi această conferinţă pe care o auziţi acum,
niciodată nu o puteţi înţelege 100%. Fiecare va lua 5%, 10%, 20%. E natura
umană, aşa este ea, nu poţi pătrunde tot, tot, tot, înţelege, percepe, sesiza tot. Da.
Trebuie din nou să reveniţi, să recitiţi, să reascultaţi şi atunci vă daţi seama
că ceea ce spun este adevărat, şi anume că nu se poate înţelege 100%. Şi unii
fraţi şi surori mi-au spus: «Oh, Maestre – mi-au spus ei – abia acum înţeleg
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profunzimea cărţilor dvs., a Învăţământului dvs». «Şi cum ?». «Am citit cărţile
dvs. de 17 ori şi a 17-a oară am înţeles». Oh, là, là ! Iar eu nu le-am citit nici
măcar de două ori ! (Râsete). Trebuie să mă apuc şi eu de citit. Vedeţi ? De 17
ori !
Şi acum, ca să mă înţelegeţi mai bine: (v-am explicat) în această conferinţă,
că toate forţele trebuie conectate la o idee şi această idee este cea care realizează
lucruri extraordinare, care menţine, susţine, care protejează… E curios. Şi de ce
nu au oamenii o idee fundamentală, un ideal, care este capabil să transforme, să
sublimeze chiar şi forţa sexuală ? Vedeţi că nu au înţeles nimic ? Se pot povesti
(nenumărate lucruri); iată o aplicaţie neaşteptată, vedeţi ? O aplicaţie în
domeniul sexual. De ce ???? o idee şi nu numai plăcerea, de a se distra, de a se
mângâia, pentru că atunci nu poţi învinge această forţă. Ea va fi întotdeauna
victorioasă. Conectaţi-o la idealul vostru şi atunci ea începe să slujească, să
contribuie… Altfel vă devastează – vă ia (tot), vă sărăceşte şi sunteţi la mâna ei.
Şi uneori oamenii spun: Mi-a fost peste putinţă, n-am putut rezista, am fost
obligat să merg până acolo. Şi atunci îşi semnează (condamnarea) la moarte.
«Mi-a fost peste putinţă». Înseamnă că era la cheremul acestei forţe. Şi nu
trebuie să fie aşa. Dacă vreţi să faceţi minuni, voi trebuie să fiţi victorioşi în faţa
ei şi nu ca oamenii… «Mi-a fost peste putinţă», «Mi-a fost peste putinţă» şi sunt
sclavi. Unde le e triumful, forţa ? Nicăieri. De ce ? Pentru că sunt la cheremul
împrejurărilor. De ce ? Pentru că nu au adevărata cunoaştere. Iată adevărata
cunoaştere – o parte din adevărata cunoaştere. Priviţi. Da.
Un minut de meditaţie.
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