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Importanţa mediului
Conferinţa din 17.04.1981
Destinul omului depinde de climatul pe care îl creează în jurul lui, prin
gândurile, sentimentele, acţiunile sale

Lectura meditaţiei zilei
Cu câţiva zeci de ani în urmă ştiinţa a descoperit existenţa undelor care
parcurgeau spaţiul. Această descoperire a stat la baza radioului, televiziunii,
radarului, etc. Dar de ce s-a lăsat numai ştiinţei şi tehnicii rolul de a exploata
singure această descoperire ? Spaţiul nu este traversat numai de undele care ne
permit să telefonăm sau să urmărim un program radio sau tv. Alte unde, mult
mai subtile îl traversează şi trebuie să învăţăm să le captăm şi pe ele, având în
noi mijloacele dată de Dumnezeu, care a pus în om aparatele care îi permit să
primească undele transmise de Iniţiaţi, Îngeri, Arhangheli şi divinităţi, de către
Cerul întreg. Pentru ce să rămânem în legătură cu oamenii care vor să asculte
decât strigăte, revendicări, revolte şi ameninţări ? Trebuie să folosim instrumentele pe care Domnul ni le-a dat pentru a putea comunica cu fiinţe superioare
nouă, armonizându-ne pe lungimea lor de undă, intrând în aura lor, în fericirea,
lumina şi pacea lor.
Deci, vorbim aici de unde, vibraţii, emanaţii, şi există mulţi, mulţi oameni
care nu ştiu deloc ce este o vibraţie, o emanaţie. De ce ? Pentru că sunt lucruri
invizibile, impalpabile, şi cum ei au fost educaţi să creadă numai în ceea ce văd,
ce este concret, material, nu reuşesc să se dezvolte în domeniul subtil. Şi astfel
le scapă lucruri mult mai importante, reale, puternice, mai avansate, mai cereşti.
M-am oprit de multe ori asupra aspectelor domeniului mineral, vegetal,
animal, uman şi spuneam că existând o gradaţie, o ierarhie a dezvoltării, a
manifestării vieţii, cu o intensitate crescândă, ajungând la oameni, aceştia
oprindu-se la regnul uman, ignorând lucrurile superioare, de deasupra lor. Există
şi lumea supraomenească, de asemenea. Câţi scriitori nu au scris că trebuie să
creăm, că vom fi nevoiţi să devenim supraoameni, chiar Nietzsche vorbea la fel,
cu toate că nu avea o mare lumină deasupra lui, era doar un om superior.
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Atunci, pentru a vă spune că deasupra oamenilor există alte creaturi şi altele,
eh, până la Dumnezeu. De ce oamenii s-au oprit doar asupra Regatului
oamenilor ? Iată de ce nu se dezvoltă, nu se formează, nu devin mai subtili;
necunoscând astfel mare lucru sunt din ce în ce mai limitaţi şi mai obosiţi, şi
slăbiţi, şi tot aşa, pentru că ei nu au adevărata ştiinţă în capul lor.
Acum, în această zi, am vorbit în faţa câtorva persoane despre subiectul
ambianţă, ce este aceea o ambianţă creată de oameni, sau creată chiar de animale
sau de spirite invizibile. Ce este o ambianţă ? S-ar părea că acest lucru…, chiar
acesta, le interesa pe respectivele persoane, şi chiar existau fraţi şi surori în
Fraternitate care m-au întrebat dacă nu m-aş putea opri din nou asupra acestui
subiect. Bine, bine, bine, am spus, de ce nu, deşi toată lumea, toată Fraternitatea,
este la curent, dar totuşi dacă ne-am opri un pic asupra acestui subiect, dacă am
intra în acord, dacă am practica, dacă am fi conştienţi că trebuie să respectăm
anumite lucruri, omul ar putea marca, s-ar dezvolta, ar avansa enorm. Din acest
motiv, în ciuda celor repetate în faţa voastră, voi reîncepe, şi veţi vedea după
aceea dacă este util, dacă este necesar, indispensabil şi puternic, ca practică.
Atunci, iată ce le-am spus. Din păcate, ştiinţa de abia începe să realizeze că
există emanaţii, radiaţii mai subtile în univers şi ea este pe cale să le studieze;
fiinţa umană este creată de o asemenea manieră, încât viaţa interioară, gândurile,
dorinţele, atitudinile, sunt deja forţe, puteri care creează unde şi emanaţii. Şi
toate acestea, deseori, pot fi armonioase sau nearmonioase, poate fi frumos,
poate fi urât, poate fi foarte luminos sau foarte tenebros, parfumat sau greţos. Şi
cum oamenii nu-şi dau seama că toate sunt pe cale să creeze ceva, să emane
ceva, să propage ceva din ei înşişi, atunci aceste unde, aceste emanaţii
acţionează de o anumită manieră asupra tuturor obiectelor, asupra emanaţiilor, a
florilor, a munţilor, asupra întregii naturi. Şi iată această problemă care nu este
atât de clară în mintea oamenilor, pentru că toate se pot explica, după aceea: de
ce nu sunteţi iubiţi, de ce se îndepărtează de voi, de ce vă destestă, de ce vor să
vă distrugă, de ce sunteţi iubiţi, de ce vi se face bine şi aşa mai departe. Dar
atunci, toate evenimentele se pot explica, dacă ne oprim asupra acestui subiect.
Acum bineînţeles, este prea mult, aş putea să o fac, de unde vin acum toate
aceste emanaţii, unde, cu ce se acordă ele, cum sunt luate ca modele, dar este
prea mult, poate o voi lăsa pe altădată. Vreau doar să vă spun că dacă oamenii
ştiau că emană ceva bun sau rău, pur sau impur, din ei înşişi, ceva impalpabil,
invizibil, dar real şi care se lipseşte pe perete, pe plafon, pe obiecte, acolo unde
locuiţi sau pe fiinţele pe care le frecventaţi. Deci aceasta lasă urme, clişee,
amprente, cum se spune. Şi acum, dacă există fiinţe care sunt exersate, care sunt
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dezvoltate, care au muncit acolo sus pentru a putea descifra, pentru a capta,
recepta, ele vă vor putea apoi explica, cine au fost fiinţele care au locuit în
aceste mobile, în această cameră, în acest loc, ce au făcut, dacă au existat
masacre, destrăbălări, tragedii sau lucruri religioase, celeste. Şi cum există
asemenea fiinţe pe pământ şi care le-am întâlnit, care nu pot fi contestate, fiinţe
care au puteri, posibilităţi, calităţi, pentru a descifra, a simţi, a vedea tot ce este
în jur.
Şi dacă oamenii ştiu acum că emană ceva cu care-şi impregnează prietenii,
copiii, casa, hainele şi toate cele de care se servesc, şi lucrurile rămân acolo şi
vor produce efecte bune sau rele, chiar asupra altor fiinţe. Ştiind toate acestea
omul poate deveni rezonabil, mai inteligent, mai prudent şi avansat, se va
supraveghea, se va domina şi se va stăpâni, îşi va putea astfel da silinţa, de a
creea, de a propaga, de a emana lucruri foarte luminoase, care sunt pure şi foarte
frumoase, radiante, parfumate şi celeste. Şi în acest mod oamenii vor creea o
nouă rasă, o nouă umanitate şi nu vor fi nici războaie, nici devastări, nici
mizerie, nici frontiere, nimic rău.
Atunci, pentru a putea verifica dacă este adevărat, dacă-s baliverne ce spun,
ei bine, trebuie acceptate anumite metode în Învăţământ, putând să exersăm, să
insistăm, să ne dezvoltăm, până când vom fi capabili să captăm, să sesizăm, să
descifrăm tot ceea ce este în jurul nostru şi chiar ceea ce alţii emană şi
răspândesc. Acestea sunt adevăruri absolute şi chiar aş zice, eu personal, că dacă
există ceva de care sunt sigur şi-n care cred, nu sută la sută ci nouăzeci la sută,
tot aşa sunt convins, şi nu cred în nimic altceva şi nu cred în lucruri, şi-n tot felul
de lucruri care se povestesc, dar cred într-un singur lucru: că fiinţa umană este
creată pentru a-şi trăi destinul, viitorul, karma; făcând orice, gândind de o
asemenea manieră, simţind, acţionând şi comportându-se de o manieră sau alta,
deja imprimăm, mişcăm multe lucruri, declanşăm lucruri care sunt în noi înşine
sau în afara noastră, şi astfel declanşănd aceste forţe, aceste puteri, ele încep să
funcţioneze, să acţioneze şi nimic nu le poate modifica, evita sau salva, dacă
sunt rele.
Şi am explicat, chiar cei 24 de Înţelepţi, care sunt deasupra destinelor, care
sunt Stăpânii destinelor întregii umanităţi, ale tuturor creaturilor, nu pot schimba
nimic din ce am declanşat noi, din ce am făcut sau imprimat. Şi de ce ? Pentru
că ei sunt pentru Justiţie, pentru justiţie absolută. Şi atunci ei nu au nici milă,
nici iubire, nici condescendenţă, nici compasiune, nimic nu poate să-i atingă. Vă
puteţi ruga, puteţi striga, puteţi implora, ei vor acţiona conform celor declanşate
de voi. Iată de ce fiinţa umană este stăpâna destinului său. Şi dacă după aceea ni
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se întâmplă tot felul de lucruri, iar oamenii sunt împotriva noastră de o manieră
sau alta, atunci înţelepciunea ne sfătuieşte să nu-i acuzăm, nici să le găsim ceea
ce au greşit ca şi cum ei sunt cauza tuturor nenorocirilor noastre, ci să găsim
ceea ce noi am declanşat, în trecutul îndepărtat sau în această reîncarnare,
anumite forţe negative, fără să ştim, din cauza ignoranţei. De aceea acum
lucrurile care ni se întâmplă sunt agreabile sau dezagreabile, şi cum oamenii nu
cunosc, vedeţi voi, această lege, acest adevăr, deseori sunt aici pentru a se acuza,
a se masacra, a se răzbuna, a se ucide, pentru că ei sunt perfecţi, fără greşeală,
fără eroare, fără slăbiciune. Sunt perfecţi şi ceilalţi sunt cei care au greşit şi sunt
vinovaţi; în acest mod omul nu va descoperi niciodată cauzele acestor
consecinţe, va rămâne mereu tâmpit şi ignorant, sărac şi mizerabil. Dar, dacă
începe să-şi dea seama că el este cauza destinului său, atunci el se va cuminţi, va
deveni umil, va înţelege şi va avea mai multă iubire, bunătate, scuze, mai
multă… pentru a putea plăti, termina aşa cum trebuie.
Din nenorocire, chiar în Învăţământ, întâlnesc fără încetare fraţi şi surori
care-mi explică, îmi vorbesc în detalii despre răutate, cruzime, nedreptate şi
duritatea celorlalţi, iar ei n-au niciodată ceva deplorabil, negativ sau stângaci.
Nu, nu, nu, erau impecabili, perfecţi, fără să-şi dea seama că, adeseori, acţionau
cu magie neagră, da, fără să-şi dea seama şi iată de ce, apoi, ai sunt înţepeniţi,
înhămaţi, bruscaţi, martirizaţi, toate acestea trebuie înţelese, dragii mei fraţi şi
surori, altfel nu avansăm şi nu vom avansa niciodată dacă gândim altfel, ah, asta
v-o spun sigur, insist chiar. Şi chiar pentru mine însumi o spun, când mi se
întâmplă unele lucruri, îmi spun: “Atunci, bietul meu bătrân, dacă ai fi fost mai
inteligent, mai rezonabil, mai aşa, mai… acest lucru nu ţi s-ar fi întâmplat, deci
acum bea din supa sau ceaşca amară”. Da, mi-o spun eu îmsumi. Şi aşa
avansezi, în fiecare zi avansezi, din cauza aceasta. În timp ce mulţi alţii se simt
acum atât de… oh, là, là, là.
Acum, în această pagină, vor fi multe lucruri de revelat. V-am vorbit de
ambianţă. Ei bine, asta este ambianţa, este a şti să gândiţi bine, să acţionaţi bine,
să vă doriţi lucruri bune, ştiind că declanşati cerul, provocând lucruri pozitive,
divine, ele revenind mai târziu să se reverse asupra voastră, să vă recompenseze.
Dar există unii care spun: “Oh, bine, ştiţi, sunt decepţionat, am muncit, am
sperat, am gândit, am acţionat foarte bine, nenorocirile continuă, la fel şi
suferinţele, bolile mele”. Ei, vă explic de ce aşa. De ce binele nu apare imediat ?
Ei, pentru că am acţionat timp îndelungat în trecut. Pentru a distruge, a murdări,
a deşira, a demola, ei bine atunci, acum, totul este atât de bine cristalizat, atât de
dur, de solidificat, încât trebuie mult timp pentru a putea ridica, şterge, alunga,
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transporta şi înlocui cu materiale mai subtile. Deci, sunt necesari ani în care să
persistăm, să continuăm, până când ceea ce am făcut în trecut dispar. Iată, există
explicaţii şi mulţi care nu cunosc aceste lucruri, le abandonează şi cad din nou în
vechile concepţii, continuă să slăbească. Iar când binele se va revărsa, când
binele va veni să-i înhaţe, nimeni nu-i va putea împiedica şi chiar veţi ajunge să
urlaţi, să strigaţi, pentru că va fi atât de puternic, atât de… încât nu veţi putea
suporta. Rugaţi-vă ca cerul să vă dea forţele şi energiile, rezistenţa, pentru a
putea suporta binele care va veni în viitor. Iată, este atât de nou, de incredibil,
încât nu sunt mulţi cei care cred că este posibil. Dar în ce condiţii ? Ei, dacă vom
continua să creăm, să ne dorim împreună Epoca de Aur şi Regatul lui Dumnezeu
pe pământ, să ne conectăm la lumină, să dorim a ajuta, a susţine, a încuraja,
lumina, salva, propaga, această lumină în lumea întreagă. Dacă zi de zi, veţi
continua, veţi vedea într-o zi cum cerul este real şi puternic, indescriptibil. Dar,
dacă suntem atât de legaţi, atât de înmormântaţi, de angajaţi şi înlănţuiţi de
vechile lucruri, încât nu ştiam că nu vom putea apoi să ieşim, să ne eliberăm.
Atunci suntem atât de legaţi încât nu putem gândi pe moment, lucra şi hrăni
lucrurile cereşti. Eh, încă un minut ca acesta şi la sfârşitul zilei alunecăm din nou
în lucruri vechi, vechi, încreţite, lucruri care nu sunt deloc mari. Iată realitatea.
Dar, dacă ne obişnuim să lucrăm mereu pentru iubire, da, ah, là, là, là, atunci va
fi formidabil.
Da, unii îmi vor spune, este obositor, creierul nu este obişnuit… se va bloca,
mă va durea capul dacă continui de mai multe ori pe zi. Desigur, aşa va fi la
început, dar dacă exersăm, dacă vom creşte puţin, zilnic, cu câteva minute, vom
ajunge chiar ziua întreagă să lucrăm sus, şi cu cât lucrăm mai mult, cu atât
creierul se va dezvolta, se va lumina, se va uşura… fără nici o oboseală. Aceasta
este puţin de necrezut. Dar când ? Eh, trebuie să şti să continui, să exersezi, până
prinzi gustul acestei munci. Şi după aceea, ei bine, totul se va schimba înăuntru,
totul. Şi veţi continua, în timp ce creierul a devenit complet altfel, rezistent,
solid, fără dureri de cap. Şi cum fraţii şi surorile se opresc în primele momente
pentru că totul este înţepenit în fiinţa omenească, cloroformat, mumificat, încât,
dacă vrei să faci ceva acum, totul rezistă, se opune şi atunci abandonezi, te
gândeşti că aşa va fi mereu. Nu, deloc. Totul poate să se mlădieze, să devină
subtil, divin.
Acum sunt nevoit să mă opresc, deşi pot să trag concluzii, consecinţe, din ce
am spus, dacă aţi crede, dacă aţi fi convinşi că totul se înregistrează. Vedeţi, eu
nu cred decât în aceasta. Că există divinităţi, arhangheli, că există… acestea…
acelea… eu nu cred, cred numai ceea ce spuneţi, ceea ce gândiţi, ce faceţi,
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aceasta va da rezultate, da, absolute. Ei da, desigur, asta vă va permite, poate să
mergeţi mai departe, să simţiţi, să vedeţi, să înţelegeţi, ei, şi să credeţi chiar în
existenţa unor divinităţi.
Şi acum, se spune aici, ah, ştiinţa a descoperit-o, e bine. Şi chiar credeţi că
ştiinţa a descoperit acum undele ? Iniţiaţii, Marii Maeştri, Sfinţii, Profeţii, nu
cunoşteau nimic din toate acestea !? Dar, graţie acesteia, ei se dezvoltau, deveneau clarvăzători, clarascultători, se dedublau, făceau lucruri magice. Graţie
numai acestei cunoaşteri – pe care, eh, prea târziu, târziu, a descoperit-o ştiinţa
în planul fizic - Iniţiaţii lucrau în planul spiritual, ei lucrau cu unde, emanaţii,
radiaţii, vibraţii deci. Şi chiar v-am făcut o conferinţă despre ce este o emanaţie,
ce este o radiaţie, o vibraţie, eh, este foarte interesant, nu ştiu foarte mulţi ce
este,… explică cum trebuie ştiinţific, şi le amestecă pe toate. Ei nu, este precis,
este determinant, este formidabil, este matematic. Deci dacă ne-am opri numai
asupra acesteia, eh, am schimba existenţa noastră, viaţa, viitorul, da, numai
acesta va creea un climat bun.
Şi iată cum ajung la cuvântul mediu. Mediul este deci, ceva existent ca
rezultat, ca o stare de vibraţie, ca o atmosferă, dacă vreţi, ca ceva ce există, este
real, ca aerul, în care suntem şi respirăm şi care este creat de emanaţii, dacă
vreţi, ca ceva ce există, este real, ca aerul, în care suntem şi respirăm şi care este
creat de emanaţii, de vibraţiile unei părţi a oamenilor. Acesta este un mediu.
Atunci deci, Fraternitatea Albă Universală, membrii ei, care au cunoştinţe,
noţiuni, multe adevăruri în minţile lor, încearcă să creeze un mediu, o ambianţă,
care să fie de iubire, lumină, puritate, bucurie, fericire şi care acţionează asupra
noastră, a tuturor. Deci, este ca o atmosferă. Dacă intrăm într-o atmosferă plină
de fum, cu tutun sau alte miresme, rămânem suferinzi, nefericiţi, leşinăm, dacă
în acel moment mediul, adică emanaţiile, sunt nocive. Şi dacă în acel moment
această atmosferă este impregnată, umplută, pătrunsă de emanaţii şi vibraţii atât
de armonioase, celeste, atunci fiecare se simte bine dispus, uşor, luminat chiar
vindecat. Şi cunoscând această lege, Fraternitatea poate să se exerseze în această
direcţie, intensificând, propagând, învăţând această stare de lucruri, acest mediu,
care poate vindeca toate bolile. Şi nu numai a vindeca şi a se simţi bine, dar
chiar să comunicăm cu creaturile din înalt, invizibile, să acţionăm asupra lumii
întregi. Pentru că nimic nu rămâne aşa, aceasta se va propaga şi lumea întreagă
va beneficia de ceea ce Fraternitatea propagă.
Şi în acest fel, există deja multe lucruri în lume, din ideile noastre, deja
acceptate, care sunt propagate, sunt primite şi câţiva ani veţi vedea, vor avea loc
schimbări, progres, lucruri extraordinare. Şi oamenii nu ştiu nici măcar de unde
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vin acestea ! Da, vin de la Marea Fraternitate Albă Universală. Sunt creiere,
spirite care captează, care primesc, nu ştiu nici măcar de unde şi mai ales când
sunt în diapazon, vibrând pe aceeaşi lungime de undă cu noi; şi pentru acest
motiv v-am sfătuit pentru a creea laserul, care este încă necunoscut pentru
ştiinţă, laserul spiritual, pentru a cărui eficacitate, putere, necunoscută încă,
Fraternitatea Albă Universală este pe cale să lucreze ajutând omenirea întreagă.
Şi dându-vă metode, cum să vă exersaţi, să captaţi, sesizaţi, atingeţi aproape
tot ce vine din întregul univers, pentru că oamenii, savanţii, au văzut că există
unde care vin dinspre stele şi constelaţii întregi, de departe. Şi se încearcă acum
captarea lor prin aparate, radare, dar nu se reuşeşte, nu. Dar cum vă spuneam,
există o muzică, mesaje, există… toată creaţia vorbeşte, se exprimă, dă mesaje,
emană, vibrează, propagă unde, da. Şi v-am explicat, de asemenea, că din
fericire, pentru moment… pentru că dacă aţi putea capta toate mesajele care
parcurg spaţiul, aţi muri, aţi fi dizlocaţi, dezagregaţi, aţi înebuni. Pentru că sunt
atâtea, atâtea, atâtea, încât nu le vom putea descifra, sunt multe, şi din fericire,
pentru moment, creierul este limitat şi atunci captează numai câteva lucruri
foarte limitate. Şi dacă aţi merge acum în această ierarhie, din ce în ce mai sus,
aţi vedea că numai Domnul singur le poate sesiza pe toate, capta şi cunoaşte,
creea. El este singurul neincomodat. Şi dacă vă spun acum că El propagă totul,
totul, pentru toate creaturile din univers, pentru a putea să le ajute, să le facă să
trăiască, să respire, să le hrăneasc, să le lumineze. Aceasta nu a fost explicată pe
de-a întregul cum trebuie, atât de vastă, mare, largă, puternică, extraordinară
este. Nimeni, nici un Iniţiat nu a putut explica ce vrea să facă Domnul, acţionând
asupra creaturilor din univers. Şi cum oamenii nu-şi pot da seama decât pe
pământ ce sunt triburile, populaţiile, animalele, insectele… pământul nu este
nimic, nimic; numai dacă s-ar şti câte creaturi sunt în univers, aţi înebuni. Şi iată
că Domnul este aici pentru a servi, a ajuta.
Dar dacă v-am spus în trecut că Domnul nu este cu adevărat la curent cu ceea
ce se petrece pe pământ, cu toate crimele şi cu totul, aceasta este, de asemenea,
adevărat. El nu este la curent. El Însuşi nu vrea să fie la curent. El a pus alte
persoane să se ocupe de asta, dar El Însuşi este pe cale de a creea un Nou Cer şi
un Nou Pământ, da. Da. Şi asta îi şochează pe creştini, pentru că ei au fost astfel
instruiţi: El este peste tot, peste tot, în pivniţe când ne murdărim, când sunt
asasinate şi destrăbălări, El este acolo, notează liniştit, gentil, fără să fie
dezgustat, scârbit şi fără să găsească că totul este crud, injust, să remedieze,
pentru că El este iubire, El lasă toate creaturile… Nu dragii mei fraţi şi surori,
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după mine, nu. Deci, Lui, Domnului, îi lipseşte estetica, acceptă toate
atrocităţile; aşa, şi îi educă pe oameni tot aşa şi chiar pe copii, pe toată lumea.
Bineînţeles, dacă mă apuc să vă explic de ce s-au programat toate acestea, de
ce s-au acceptat ? Pentru motive pedagogice, aşteptând ziua când oamenii vor
creşte mai mari şi li se va spune adevărul. Şi de aceea, s-a pus în triunghi un
ochi de-a lui Osiris, un ochi care vede tot, tot, şi atunci din cauza aceasta s-a
propagat… dar realitatea este cu totul alta. Ca atunci când pedagogii îi sfătuiesc
pe părinţi ce să spună copiilor când sunt întrebaţi: “Mamă, cum am apărut eu pe
pământ ?”. “Te-am găsit într-o varză” sau “Te-a adus barza”. Dar când devenea
mai mare, i se spunea adevărul; acelaşi lucru se întâmplă şi cu religia. Când
devin adulţi, oamenii le vor spune adevărul, până acum erau bebeluşi şi li s-au
spus lucruri bizare, da, da, da, da, da, pot să vă dovedesc.
Atunci, vă voi spune că această pagină, eh, este foarte preţioasă. Şi nu vă voi
putea spune cum trebuie să exersaţi, cum trebuie să vă concentraţi, asupra cui,
pentru a vă dezvolta facultăţile care sunt înăuntru, ei da, pentru a sesiza, pentru a
capta lucruri care ni se trimit şi de care nu suntem conştienţi, câte lucruri, ştiţi, în
forul interior, le recepţionăm fără să ne dăm seama de unde vin, şi deseori sunt
din Infern şi nu din Cer. Atunci, dacă ajungem să producem unde, hop, suntem
în contact cu infernul şi recepţionăm lucruri, dar atunci suntem perturbaţi,
nefericiţi, strigăm… fără să ştim să recepţionăm unde din Ifern. Şi alţii, care
primesc lucruri din Cer, sunt tot timpul relaxaţi, entuziasmaţi şi…, ei bine,
recepţionează unde din Cer. Apoi, el spune cum să te legi cu aceste fiinţe pentru
a vibra în aceeaşi lungime de undă, pentru a avea pacea lor, lumina şi sănătatea
lor, ei aici, este mult de explicat. Ei da, dar oamenii nu cred în toate lucrurile
astea şi de aceea rămân în necazurile lor, vedeţi, ei nu cred ! Ei rămân în
slăbiciune, în nenorocire, în dispreţ, în toate tragediile.
Trebuie să ştiţi, ceea ce este foarte important, că gândirea este harul de a
vibra cu lungimea de undă, cu o imagine, un obiect, o persoană asupra căreia vă
concentraţi. Atunci, deci gândirea are toate mijloacele de a vibra cu diavolul, de
a vibra cu… în unison… trebuie să ştiţi asta. Atunci concentrându-ne acum
asupra unor lucruri sublime, ah, lungimea de undă se schimbă şi atunci captate,
în acest moment, atrageţi tot ce este magnific. Priviţi, este simplu, clar, trebuie
făcut de douăzeci, de treizeci de ori pe zi, dacă nu, vă veţi bălaci etern în
marasme. Este atât de simplu adevărul. Şi asta nu a fost niciodată explicat cum
trebuie, da, că gândirea este ceva ce se schimbă, vibra la unison cu Cerul sau
Infernul, da, după un obiect asupra căruia vă concentraţi, da, trebuie să ne
exersăm, Dumnezeule, iată.
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Şi cum ajungem să ne exersăm ? Suprimând puţin câte puţin alte lucruri, alte
ocupaţii, alte slăbiciuni, alte…, de a renunţa, de a te agăţa, de a te ataşa, de a te
obişnui, atunci în acel moment totul devine clar, uşor, formidabil, iată, este
simplu, este clar. Ah, da, dacă vom rămâne mereu cu aceleaşi lucruri, ataşândune de ele şi animându-le, şi vrem acum să aşteptăm… ei, nu… să aşteptăm
Cerul, nu ! Este imposibil, chiar dacă ajungeţi câteva secunde şi apoi din nou…
pentru că nu aţi renunţat la anumite slăbiciuni, da… Aceste lucruri nu pot fi nici
ele înţelese de oameni, da. Ei vor să aibă mereu aceleaşi lucruri, aceleaşi
momeli, aceleaşi pofte, aceleaşi plăceri şi nu vor să renunţe nici la tutun, nici la
una, nici la alta… şi vor apoi fericirea, bucuria şi pacea. Este imposibil,
imposibil ! Cele două lucruri nu pot merge împreună, da. Pentru câteva minute,
pentru câteva… da. Secretul este când te detaşezi, când te conectezi la ea, când
dai anumite… în fine, în acel moment, oh, là, là, toate devin posibile. Şi de ce
oamenii nu vor să se detaşeze de anumite lucruri, ştiind că acestea aduc boli,
disconfort, dezordini, haos, tulburări, agitaţie, nervozitate, ei o ştiu şi continuă
spunând: “Este mai puternic decât mine”. Ei nu s-au gândit niciodată să suprime
anumite lucruri, să lupte, să învingă ceva… Nu, nu, nu. Ei caută după aceea
fericirea, bucuria, pacea, totul. Şi îşi pun întrebarea, de ce nu ajung să le
găsească. Pentru că sunt ataşaţi, iată, iată, de ce.
Mărimea unui om, a unui discipol, a unui Maestru, apare când se detaşează
din ce în ce de tot ce-l leagă, de tot ce-l limitează, şi atunci va avea posibilităţi
nelimitate pentru a comunica zi şi noapte cu regiunile celeste. Şi aşa descoperă
lucrurile, că are revelaţii, bucuria este neîntreruptă, dilatare şi minunile, extazul,
toate astea, nu ne părăsesc niciodată. Asta este adevărata ştiinţă iniţiatică, da.
Un minut de meditaţie.
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