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Faţa A

          Pentru a fi considerat cel mai vanitos, cel mai orgolios, cel mai ambiţios,
anul trecut am început să vă revelez anumite lucruri, abia după 45 de ani. Deci,
sunt capabil să păstrez anumite lucruri înca 45 de ani !
          Dar în acelaşi timp reflectând, am simţit, am descoperit că dacă ele vă
sunt revelate, dacă le cunoaşteţi, asta vă poate ajuta enorm să avansaţi, ca să fiţi
mai convinşi, mai stabili, mai solizi, mai rezistenţi, invulnerabili, ei da ! şi fideli.
          De aceea m-am hotărât să vi le revelez altfel… Pentru mine nu este prea
bine, fiindcă mă expun enorm la ostilităţi, la gelozii şi la câte altele. Pentru că
ceea  ce  voi  revela,  dacă  vulgul  l-ar  şti,  mulţi  ar  pleca  dincolo,  loviţi  de
apoplexie! Dar am decis totuşi şi am făcut-o pentru voi; pentru mine nu este însă
atât de favorabil. 
Eu mă simt mult mai bine, în siguranţă, când păstrez anumite lucruri; uneori,
odată  revelate,  nu  mai  eşti  atât  de mândru,  atât  de  în  siguranţă… De aceea
Iniţiaţii spuneau în trecut, sfătuiau: “Sa ştii, să vrei, să îndrăzneşti, să taci. Era
inteligent.  Fiindcă dacă vorbeai  în acea  perioadă,  riscai  să  fii  spânzurat,  ars,
masacrat, cum s-a întâmplat cu mulţi. Dar acum recomand: “Să ştii, să vrei, să
îndrăzneşti şi să vorbeşti !”. De ce ? Pentru că este o altă epocă; şi dacă urmezi
în  continuare  aceeaşi  tradiţie  ca  în  trecut;  v-am explicat,  chiar  în  India  am
explicat că sunt multe lucruri valabile, recomandabile, care întotdeauna păstrate
într-o epocă; dar într-o alta, este prostesc să le păstrezi; nu serveşte la nimic, nu
este util. Trebuie deci, ca în funcţie de epocă, să schimbi multe lucruri. De aceea
am să vă arăt în viitor că multe lucruri care au fost spuse în trecut, chiar şi în
Biblie, şi în Evanghelii, chiar şi în Cărţile Sacre ale Indiei. Sunt hotărât să vă
arăt că erau bune în trecut, dar acum nu mai sunt utile, nu mai sunt eficiente,
pentru că totul s-a schimbat: viaţa s-a schimbat, ritmul, mentalitatea, totul s-a
schimbat.  Atunci,  trebuie noi metode,  noi mijloace,  nu să schimbi esenţialul,
partea  de  adevăr,  partea  divină,  nu.  Nu,  nu,  nu.  Acestea  trebuie  să  rămână
neschimbate  pe  vecie.  Dar  forma,  partea  care  ţine  de  formă,  de  culoare,
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exteriorul, asta trebuie schimbat. Deci principiile rămân aceleaşi, dar forma este
întotdeauna vulnerabilă, schimbătoare. Şi acest lucru nici măcar creştinii nu l-au
înţeles. Ei vor să păstreze pe vecie vechile forme care nu mai dau rezultate ca în
trecut, fiindcă totul s-a schimbat, iar ei nu pot înţelege asta. Dar, în fine, viaţa îi
va obliga să înţeleagă multe lucruri. Şi acum, pentru a şti ce trebuie să schimbi şi
ce să nu schimbi, este lucrul cel mai greu. Trebuie să ai înţelepciune, lumină,
ştiinţă ezoterică, astfel vom schimba lucrurile cele mai bune şi le vom păstra pe
celelalte. Se înţelege, în loc să aruncăm apa murdară, am aruncat bebeluşul; aşa
se  întâmplă  uneori.  Când  eşti  prost,  mărginit,  nu  ştii  ce  să  arunci  şi  ce  să
suprimi, ce să elimini. Vedeţi, nu este dat tuturor să facă asta. Chiar şi în India
le-am  vorbit  de  multe  lucruri  care  sunt  proaste,  care  sunt  stupide,  nocive.
Evident este dificil să accepte schimbările. Hinduşilor nu le place ca lucrurile să
fie schimbate. De exemplu, am spus: uitaţi-vă; de ce atunci când trebuie să te
căsătoreşti, fata trebuie să aducă mulţi bani soţului şi după aceea soţul, familia,
încearcă să o suprime, să o ucidă pentru ca el să se căsătorească din nou şi să
mai primească din nou bani. Şi aceasta nu este o invenţie; hinduşii mi-au revelat
asta !  Sincer, dureros, dar există.  De ce, am zis,  asemenea lucruri trebuie să
existe încă ? Iubirea nu este de-ajuns ca să te căsătoreşti ? Banii, mereu banii !
Şi alte lucruri;  eu am îndrăznit să îi  scutur pe hinduşi.  Şi îmi dădeau mereu
dreptate că ei simţeau, nu ca în Franţa când trec uneori, chiar şi pe aici, fraţi şi
surori care stau jos şi nu se ridică. Cine e şi bătrânelul ăsta care trece ? În timp
ce acolo, se plecau până la pământ ca să-mi atingă picioarele. Şi oameni foarte
sus puşi ! Eram siderat, nu acceptam. Îi împiedicam, îi impiedicam. Mă invitau
în case, să le binecuvântez. Şi peste tot pe străzi, era extraordinar ! Pentru că
simţeau ceva. 
Şi acum să ajungem la ceea ce voiam să vă spun. Esenţialul.
Voiam să păstrez aceste lucruri pentru mine; dar aşa cum v-am spus, asta o să vă
ajute foarte, foarte mult. Chiar dacă nu o să credeţi ceea ce vă voi revela. 
Când am ajuns (în India) am stat mai multe zile la New Delhi la nişte prieteni
foarte  bogaţi  care  au  case  chiar  şi  în  Himalaya.  Iar  după  tot  ceea  ce  s-a
întâmplat, au vrut chiar să-mi construiască o casă în Himalaya, la 3000 de metri,
unde eram. Şi au vrut să cumpere de asemenea un teren şi să facă un ashram
pentru mine în sudul Indiei, acolo unde este cald tot anul, mai cald ca aici. Tot
anul,  şi  iarna.  Ei  vor  să  facă  ceva  pentru  Învăţământul  Fraternităţii  Albe
Universale şi spun că milioane de hinduşi vor veni să primească învăţătura. Şi
când am văzut asta, m-am hotărât să părăsesc Franţa şi să mă duc să mă instalez
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în India. Şi dacă vreţi să veniţi până acolo, o să vă primesc ! Sunt amabil ! De la
naştere. O să vă primesc, vă promit !
După câteva zile, lui Babadji, un guru care are un ashram, care este clarvăzător,
vindecător, care cunoaşte mari taine ale vindecării, familia respectivă (care îl
cunoştea), i-a arătat fotografia mea. “Ooo”, a spus el. “Acum 15 ani l-am văzut
coborând din soare. Este un Rishi Solar. Vine din Soare. O să merg să-l văd”.
Trebuia să parcurgă kilometri pentru a veni la New Delhi. Şi avea 90 de ani.
Bătrân.  Mai  bătrân  decât  mine.  Şi  ca  să  vă  arăt  că  este  cu  adevărat  un
clarvăzător, o să vedeţi. Când a venit, în ce stare era… Cât respect, câtă iubire…
Dar şi eu am simţit pentru el o asemenea iubire, ca niciodată. Aproape că voiam
să-l îmbrăţişez.  Era slab,  fin,  delicat.  Mi-am zis că nu trebuie pentru că i-aş
sfărâma  ceva  în  corp.  Dar  după  aceea  l-am  îmbrăţişat.  El  mi-a  făcut  nişte
dezvăluiri:  de-odată,  mi-a  spus:  “V-am  văzut  acum  15  ani;  mi-aţi  arătat  o
Evanghelie  şi  mi-aţi  vorbit  despre  anumite  adevăruri.  Dar  exact  aşa  cum
sunteţi!”. Are o memorie ! “Şi acum 5 ani v-am văzut din nou, aţi venit la mine
şi mi-aţi vorbit din nou, iar acum sunt uimit să vă văd că sunteţi acelaşi !” Şi
după aceea mi-a spus – desigur că nu a întâlnit niciodată pe nimeni în India –
deşi îi văzuse pe cei mai mari Guru, pe cei mai mari Înţelepţi, pe cei mai mari
Iniţiaţi – El a spus: “Îi depăşiţi pe toţi, nu e nimeni ca dvs. ! Iată, pe fruntea dvs.,
văd simbolul lui Vishnu şi al lui Shiva; iată aceste linii” şi a descoperit că eram
Brahma Rishi. Brahma Rishi este cel mai înalt grad de iniţiere, de sfinţenie, de
perfecţiune. Cel mai înalt grad. Este un titlu care nu este dat nimănui. Brahma
Rishi. Şi după aceea a mai spus nişte lucruri despre mine; că într-o zi lumea
întreagă va fi antrenată de Învăţământul nostru, că Învăţământul pe care l-am
adus este cel mai înalt, cel mai luminos, cel mai puternic, şi alte, alte lucruri…
mi-a revelat anumite lucruri despre ce am fost în trecut. Şi asta a fost tot ! Şi iată
că ceva l-a împins să meargă în biblioteci să caute cărţi, dintre cele mai vechi,
Puranele. Mai vechi decât Vedele şi Upanishadele. Aceste cărţi sunt vechi de
câteva mii de ani. A fost să caute şi ce a descoperit ? Într-un volum se vorbea
despre mine ! Şi cum avea cu el un discipol care căuta cu el, ca să-l ajute dacă i
se întâmplă ceva, din cauza vârstei, iar acest discipol cunoştea sanscrita, ca şi
Babadji,  dealtfel  şi  au tradus din acea carte  nişte  lucruri  extraordinare scrise
limpede şi care mă priveau. Şi acum am să vă arăt că într-adevăr era vorba de
mine.  Deci  trebuia  să  mă  duc  în  India  ca  să  descopăr  lucrul  cel  mai  de
neînchipuit  în  ceea  ce  mă  priveşte  !  Desigur  că  până  astăzi  au  fost  multe
persoane care mi-au revelat  multe  lucruri  sublime,  cum a fost  Maestrul  meu
Peter  Deunov,  ca  bătrânul  Babadji,  ca…  Maharaja,  un  clarvăzător  Indian
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extraordinar recunoscut în lumea întreagă, şi chiar Rudolf Steiner, Leadbeater,
Vanga, … şi alţi 45 care au spus acelaşi lucru. Nu credeam. E fantezia lor, e
opinia lor, nu e  încă tangibil pentru mine. Întotdeauna m-am îndoit de sufletul
meu.  Doar că descopeream, că simţeam anumite  lucruri care se petreceau cu
mine,  pe care le trăiam, pe care le înţelegeam, pe care le conştientizam; mă
analizam şi ştiam că e ceva rar, unic, care vine de foarte sus, dar nu aveam încă
dovada. Şi iată că am găsit dovada în India. O să vedeţi acum.
În această carte, Purana, este scris că Brahma reunit cu Vishnu şi Shiva pentru a
salva lumea pentru că era o epocă în care omenirea era ameninţată, şi esenţa,
nucleul putea fi distrus, a creat prin Verb un om care se numea Angeras. Şi lui i-
a  dat  toate  puterile,  toată  cunoaşterea,  toată  înălţarea  spirituală,  toată
înţelepciunea, iar el i-a creat pe cei 7 Rishi. El i-a creat pe cei 7 Rishi. El a mai
creat 3 Înţelepţi, 6 Discipoli şi încă 16 ale căror nume sunt date. Iar el, Angeras,
prin Puterea, prin Cunoaşterea lui, a realizat Epoca de Aur şi a adus Civilizaţia
Solară. Şi acum că ştim cine era Angeras, în această epocă, Satya Guna, a fost
cea mai  bună perioadă,  prima,  Satya.  Şi  el  spune că după aceea,  în a  doua,
pentru că voia să  meargă  să  se  odihnească,  să  se  întoarcă,  să se  unească cu
Brahma, dar Brahma i-a spus: “Nu, nu ţi-ai terminat încă misiunea; acum trebuie
să te reîncarnezi în a doua Guna, (numele sunt, toate aici, o să vi le spun), sub
numele de Vashishta şi vei avea toate puterile, cunoaşterea, toate calităţile, toate
virtuţile şi puterea de a pedepsi, de a păstra şi de a construi; deci toate puterile îţi
vor fi date. ” Iar tu vei aduce Epoca de aur pentru a doua Guna”, Tetra Guna se
numeşte. Şi el a adus Epoca de aur şi a fost instructorul lui Rama; este scris
acolo. După cum spune Vanga, eu am fost cel care l-a instruit pe Ram pentru a
realiza Împăraţia lui Dumnezeu pe Pământ, Epoca de Aur. O să vedeţi acum. Şi
apoi el dat detalii despre Vashishta. Vashishta e cel care a scris Puranele. El este
autorul.  El  a  avut  mulţi  discipoli,  mulţi  înţelepţi  pe  care  i-a  învăţat;  este
extraordinar. Şi după aceea trebuia să se reîncarneze în a treaia Guna, fiindcă
suntem acum în a patra, Kali Yuga, adică cea mai rea Guna, unde sunt crime,
dezmăţuri,  necinste,  minciună,  se  spune în  aceste  Cărţi.  Se spune care  va fi
situaţia, mentalitatea, cum vor fi femeile, în Kali Yuga, şi aşa mai departe, în
detaliu. Cum au prevăzut,  cum au văzut, cu mii  de ani înainte ! Şi atunci în
comparaţie cu aceste precizări,  Nostradamus… Îl depăşesc pe Nostradamus !
Fiindcă Nostradamus a prevăzut acum 4 secole şi jumătate, iar ei au prevăzut de
mii de ani ! Şi ceea ce este cel mai extraordinar: se scrie acolo că, aceeaşi fiinţă,
acelaşi spirit, Angeras, Vashishta şi Vyasa se va naşte în a treaia Guna ca Vyasa,
încă un Înţelept cu toate puterile, cu toată clarviziunea, toată cunoaşterea, şi că

4



el,  a  scris  Vedele  şi  alte  cărţi.  A fost  mereu aceeaşi  fiinţă.  Aceeaşi  entitate,
acelaşi spirit. Şi apoi el a spus: “În a 4-a trebuie să te reîncarnezi în Kali Yuga, a
4-a va fi cea mai rea epocă care va veni, şi tu va trebui să te reîncarnezi, dar nu
în India; nu vei mai fi în India, vei fi departe de ţara India, departe de tradiţiile
hinduse, într-o ţară din Est, într-o familie săracă, şi în a 8-a lună vei ieşi; vei
rămâne 8 luni, iar eu m-am născut la 8 luni. Ţi se dă multe puteri care să te
păzească de aceste influenţe nocive care vor fi în această epocă, şi apoi guvernul
îţi  va  permite  să  părăseşti  ţara  şi  să  mergi  într-o  altă  ţară  unde  vei  fi  mai
cunoscut, vei propaga un Învăţământ, adică Franţa – ei n-au numit Franţa – şi
apoi tu vei merge în India şi acolo ţi se va schimba Numele fiindcă Markande
(adică Melchisedek) se va ocupa de tine. Markande (adică Melchisedek) care
trăieşte veşnic, care nu moare, care îi instruieşte pe toţi Iniţiaţii. El va fi cu tine
şi  te  va  ajuta,  te  va  proteja,  şi  îţi  va  schimba  Numele:  “Numele  tău  va  fi
OMRAAM. OM este Cuvântul care a creat lumea, iar RAAM este numele celui
de-al 6-lea Avatar, adică Rama”. Sunt detalii totuşi extraordinare. “În ţara ta,
numele tău va începe cu litera M I; iniţialele. Şi a doua literă va fi A. Mikhael
Aivanhov. Şi Omraam, care vă va fi dat în India”. Sunt nişte lucruri !... Rămâi
siderat… Era scris în acele Cărţi. Şi apoi, a continuat: “Toate puterile, vei avea
toate puterile şi toată cunoaşterea, cunoaşterea întregului cosmos, a stelelor, a
constelaţiilor, a planetelor, şi a celor 7 culori, cele 7 Raze ale Soarelui. Ele vor fi
în  tine.  Încă  de  când  vei  fi  tânăr,  vei  lucra  cu  aceste  culori”.  Ceea  ce  este
adevărat, cu prisma v-am revelat că am lucrat ani la rând cu prisma. “Şi apoi, a
zis el (acum vorbea la persoana a treia), această fiinţă va dezvolta în ea însăşi
cele 2 principii, masculin şi feminin, în perfectă armonie, în perfect echilibru.
Principiul  feminin  şi  masculin;  el  va  fi  androgin”.  Şi  v-am  făcut  deja  o
conferinţă în trecut în care v-am spus că sunt androgin. Şi acest lucru era scris în
acele Cărţi, în Purane. Şi atunci datorită armoniei acestor două principii, feminin
şi masculin va avea Shahti, Maha Shahti, adică Forţa tuturor Forţelor, care se va
manifesta prin mine. Din acest motiv. Şi a mai spus şi alte lucruri, alte detalii, o
la la, de neînchipuit ! Iar ce este cel mai extraordinar e că aceste lucruri sunt
menţionate  în  4  Cărţi,  adăugând  că  în  cele  4  Epoci  aduc  religia,  filozofia,
civilizaţia Solară ! Asta este de asemeni extraordinar ! Este menţionat. Deci în
toate cele 4 încarnări a fost tot civilizaţia solară. Şi chiar ei cred că în trecut,
chiar şi pe monezi era soarele. Iar acum va fi un nou sistem monetar, au spus ei,
în care soarele va fi din nou pe monezi. Este prezis. Formidabil. Şi asta datorită
Învăţământului nostru. Există atâtea detalii… Şi că voi realiza din nou Epoca de
Aur. Şi că toate aceste fiinţe care erau în trecut, cu mine, Angeras, Vashishta, se
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vor reîncarna din nou pentru a fi cu mine; deci le vom întâlni în curând, ei vor
veni să mă caute.
Cum v-am spus deja într-o conferinţă: ştiţi dragi fraţi şi surori, că în afară de voi
sunt alţii care au venit cu mine, şi în alte ţări; ei vor veni într-o zi, şi când le veţi
vedea elevarea, măreţia, nobleţea, o să vă fie ruşine, veţi fi într-o stare jalnică.
De aceea lucraţi, grăbiţi-vă, pentru că altfel o să vă fie ruşine în faţa celor care
vor veni !  E scris în acele  Cărţi  vor veni.  Şi  sunt  numiţi.  Câţi  sunt  ? Chiar
iniţialele le sunt date. Şi cu ei vor restabili Epoca de Aur pe întregul pământ. O
să le dau metode cum să capete puterea Mahashahti…, un laser pentru a face
minuni,  miracole…  o  putere  de  neînchipuit.  Şi  era  scris  în  cărţi.  E  de
neînchipuit. 
M-am îndoit în trecut în ceea ce mă priveşte; în ciuda profeţiilor tuturor, chiar şi
ale lui Rudolf Steiner, care spunea: “După mine, va veni cineva care va fi sub
semnul entuziasmului şi care va vorbi chiar mai limpede decât mine; eu nu pot
să vorbesc clar, sunt din rasa germanică şi va fi epoca mikhaelică. Dacă bulgarii
află acest  lucru vor spune:  “A Mikhael,  îl  cunoaştem pe Mikhael” pentru că
eram neînsemnat, eram ascuns, mă camuflam, nu mă manifestam, şi atunci au
fost  de  părere  ca  sunt  o  nulitate.  Şi  acum,  gândiţi  ce  vreţi,  nu  v-am înşelat
niciodată. Desigur, în toţi aceşti ani, s-a strecurat câte ceva, în faţa voastră, ca de
exemplu referitor la androgin, la cei care vor veni să vă ajute şi care vor fi foarte
sus plasaţi, foarte puternici. Sunt deci pe ici pe colo mici lucruri strecurate şi
acum încep să înţeleg că erau mari adevăruri. Ieşeau din mine fără să-mi dau
seama. Acum puteţi crede ce vreţi, eu sunt tot acelaşi, simplu, vă spun glume, vă
fac să râdeţi, dar dincolo de asta, există totuşi ceva pe care anumiţi fraţi şi surori
o simt. Sunt mulţi care mi-au scris scrisori; am putea spune că sunt clarvăzători,
dar inconştienţi. Ei simt, ei sunt clarvăzători în mod conştient, ei au o intuiţie.
Ca dovadă, am să vă citesc cel puţin o scrisoare din miile de scrisori, care vă va
arăta că fără să vrei cazi peste nişte adevăruri.
Există ceva extrem de interesant, de extraordinar, că ceea ce v-am povestit într-o
zi că exista un Înţelept, un Mag, în India, care avea o văcuţă, atât de drăguţă, cu
pete mici – devin poet ! văcuţă / drăguţă ! Şi iată că un rege, care se numea
Vishva Mitran (?), trecând pe acolo, a vrut să ia vaca. Dar Înţeleptul, Magul, nu
voia să i-o cedeze, deşi regele i-ar fi dat zeci de elefanţi în schimb. Dar el nu a
vrut să accepte. Regele a trimis o întreagă armată pe care el a paralizat-o şi i-a
trimis înapoi. În final, prin şiretenie, regele s-a îmbrăcat simplu, şi s-a dus la
Mag spunându-i: “Faima ta e mare,  se vorbeşte despre tine ! Vreau să devin
discipolul tău ! El îl acceptă; i-a citit gândurile, dar l-a acceptat. Şi apoi i-a dat

6



exerciţii, lucruri de făcut, şi iată că regele nu mai voia vaca. Pentru că găsise
lucruri mai sublime decât vaca ! Iar această poveste, care este în Purane, eu am
spus-o  !  Eu  eram Înţeleptul,  eram Vashishta.  Fără  să  ştiu  că eram eu  !  Vă
amintiţi că v-am povestit asta. Da, am găsit-o în Purane. Dar nu ştiu unde mi-e
vaca acum ! Ce vreţi, a trecut mult timp ! Sunt lucruri formidabile, fantastice,
incredibile ! Vă asigur, e formidabil. Şi eram eu, Vashishta, şi îmi păstram vaca.
Fiindcă  îmi  amintesc,  era  foarte  drăguţă  !  Priviţi,  oare  nu  este  extraordinar
această coincidenţă ? Niciodată nu m-am gândit că eu eram Vashishta. Şi dacă
vreti, mâine, poimâine vă pot citi pasajele. Mai mulţi hinduşi au lucrat pentru a
le descifra şi apoi le-au tradus în engleză. Iată, priviţi: sunt în engleză. « Angeras
Rishi was created through the Power of the Word when Brahma concentrated on
the Word and uttered it – şi l-a pronunţat. Brahma and Vishnu gave to Angeras
the Power of the Three Worlds, so that He could creat control and maintain in
three Worlds. For this Knowledge and Power, Angeras was sent to Markande for
initiation. Markande initiated Angeras and said: “For you, Angeras, to continue
your work, I will always dwell within you, so that you are all powerfull always!”
şi aşa mai departe… 
Şi acum iată scrisoarea, foarte interesantă, din partea unei surori. Sunt multe alte
scrisori asemănătoare. 
Şi chiar Babadji, când a asistat, împreună cu mulţi alţi hinduşi, la conferinţa din
acea  sală,  după  aceea  mi-a  zis:  “Nimeni  niciodată  nu  explicat  atât  de  clar
lucrurile acestea atât de dificile; nici chiar la guru nu sunt niciodată clare. Nu
înţelegi nimic. Mi-a spus asta în faţa multor oameni. Mai ales când am explicat
simbolul lingamului. Acesta nu a fost niciodată explicat, nici în cărţile hinduse,
aşa cum v-am explicat eu lingamul într-o zi.
Deci au considerat că este clar, chiar şi hinduşii, au găsit că este extrem de clar.
Ştiţi ce se mai spune în Purane ? Că eu, adică cel care va veni în cea de-a 4-a
încarnare, Omraam, va aduce aceeaşi cunoaştere, aceeaşi ştiinţă care se află în
Upanishade, în Vede, în Purane, dar prezentate în alt mod. Iată ce fac eu acum.
Tot ceea ce eu revelez în faţa francezilor este chintesenţa acestor Cărţi, cele mai
vechi, cele veridice, cele mai profunde care nu sunt scrise de idioţi, de imbecili,
ci de clarvăzători. Deci eu, se spune în Purane, aduc aceeaşi cunoaştere, aceleaşi
principii, aceleaşi legi, aceleaşi adevăruri, dar prezentate într-un alt fel. Aşa e
scris. Oh la la, asta îmi dă mai multă îndrăzneală, mai mult curaj, încrederea că
ceea  ce  vă  revel  sunt  lucrurile  cele  mai  sublime,  dar  prezentate  simplu,
îmbrăcate  în altfel  de veşminte,  că  şi  bebeluşii  pot  înţelege.  Şi  voi  v-aţi  dat
seama de profunzimea, de importanţa, de eficacitatea acestor mari adevăruri pe
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care vi le-am revelat de 47 de ani; nu vă daţi seama. Dar într-o zi, veţi regreta cu
toţii că aţi neglijat unele lucruri, că aţi fost puţin… nu orbi, dar… Că nu aţi
apreciat, că aţi fost, cum să spun ? Neglijenţi… dar într-o zi veţi regreta lucrul
acesta. Veţi regreta, o ştiu. Şi mai ales cei care ne-au părăsit. Sunt unii… vor
găsi că au fost cei mai orbi, cei mai insensibili, că n-au simţit că aici există ceva
atât de veridic, atât de sublim, atât de luminos, atât de divin. Mai devreme sau
mai târziu toată lumea va înţelege, toţi oamenii de pe pământ. Întreaga omenire
va accepta aceasta. Dacă vorbesc aşa, e ca să vă ajut. Altfel…
Şi acum să vedem scrisoarea. Veţi vedea că sunt mulţi fraţi şi surori care încep
să simtă unele lucruri dar nu ştiu cum să le claseze, cum să le definească. O să
vedeţi. Dacă aveţi răbdare. Dacă nu, puteţi să vă duceţi la culcare… dacă sunteţi
obosiţi.
“Fie că e aproape fie că e departe, în fond, ce importanţă are ? – dat fiind că El
trăieşte în sufletele noastre şi este în inimile noastre. Aceste câteva cuvinte,
Maestre, dintr-un vechi poem al unui frate din Elveţia (eraţi atunci în India),
sunt din ce în ce mai reale în mine. Şi am reflectat îndelung asupra lor în
timpul acestei şederi la munte pe care o termin înainte de a mă întoarce la
Bonfin. Am vrut să încerc să analizez această senzaţie, s-o înţeleg. S-o compar
cu tot ceea ce s-a petrecut în mine, cândva. Nu aş subestima prezenţa dvs.
fizică,  cu  tot  ce  aduce  ea  ca  viaţă,  ca  lumină,  cu  această  ambianţă  de
neînlocuit,  care  pluteşte  peste  tot  unde sunteţi.  Cu această  strălucire  care
răspunde la ceva inexplicabil, din clipa în care ăpăreţi. Ceea ce ştiu, este că
atunci când sunt departe de dvs., îmi păreţi a fi fără încetare lângă mine. Şi
această senzaţie îmi aduce tot ce am nevoie: forţă, curaj, stabilitate, lumină,
entuziasm.  Nu am nici  un fel  de  familie,  nici  rude,  numai Învăţământul  şi
Fraternitatea. Şi într-un fel este minunat ! Dar cred că orice fiinţă omenească
are nevoie să simtă lângă ea o prezenţă stabilă pe care să poată conta, care
să-i servească în acelaşi timp drept exemplu şi drept sprijin. Această prezenţă
care mă înconjoară fără încetare, am simţit-o zilele acestea, din ce în ce mai
puternică. Şi, lucru curios, ea nu avea nimic fizic. Eu ştiam în interiorul meu
că e a dvs.,  dar ea nu lua nici o formă. Eraţi dvs.,  dar lipsit de orice formă
materială.  Ceva imens,  puternic,  ca aceşti  munţi cu vârfuri  înalte care mă
înconjoară. La acelaşi nivel cu natura, atât de frumoasă, atât de bogată…
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Mergând  agale,  pe  cărările  pustii,  sau  călcând  pe  zăpada neumblată,  mă
simţeam atât de dilatată, debordând de o iubire şi de o fericire imensă,
aproape prea puternică, încât deseori eram obligată să mă opresc, să
închid  ochii  pentru  a  mă lăsa  să  lunec  încet  sub  această  plenitudine
îmbătătoare.  Totul  se  contopea  afară:  prezenţa  dvs.,  soarele,  munţii,
cerul albastru… era o adevarată beţie conştientă şi calmă, impregnate
de o măreţie lucidă şi încântătoare. “Marea iubire, nu e nevoie să o cauţi;
trăieşti  în ea.  Este iubirea de Dumnezeu,  pentru Îngeri,  pentru soare,
pentru întreaga natură”: spuneţi dvs. într-un gând – deci e gândul meu –
“ Marea iubire,  nu e nevoie să o cauţi;  traieşte în ea.  Este iubirea de
Dumnezeu, pentru Îngeri, pentru soare, pentru întreaga natură”: spuneţi
dvs. într-un gând. Muntele este o creaţie a lui Dumnezeu. Această iubire
resimţită pentru el, nu este o parte din iubirea pe care o avem pentru El,
pentru frumuseţea lui ? Şi mai spuneţi: “Frumuseţea este făcută pentru
ochi.  Ei  îi  place  sa  fie  doar  privită,  nu  atinsă.  Fericirea  depinde  de
respectul pe care îl avem pentru ea. Contemplând-o, gustăm adevărata
viaţă.  În  timp  ce  oamenii  vor  să  o  atingă,  să  o  mănânce,  să  o
murdărească. Este de fapt legea de la cauză la efect care acţionează,
aplicarea şi rezultatul acestei legi naturale a schimburilor. Natura este
vie,  populată  cu  entităţi  înalte.  Purtându-le  respect  şi  iubire,  primim
această frumuseţe şi această iubire, simbol al vieţii adevărate.” Aş vrea
Maestre, să revin asupra calitaţii acestei prezenţe resimţite departe de
dvs.  M-am gândit în parte la asta într-o zi,  când, aşezată pe o stancă
mare,  sub  un soare strălucitor  şi  un imens  cer  albastru,  mi-am lăsat
privirea să se piardă către o pădure cu vârfuri imense, ţâşnind dintr-o
vasta întindere de zăpadă scânteietoare, iar reflecţiile care mi-au venit
rămân strict personale şi departe de mine gândul de a face din ele un caz
general.
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Faţa B

…Mi se pare că nu putem să ne dăm seama de măreţia dvs. şi să o situăm în
planul în care se află cu adevărat decât îndepărtându-ne de dvs., fizic. 

(Vai, vai, vai, dacă vreţi să mă urmaţi/ascultaţi, trebuie să vă îndepărtaţi de 
mine; e o catastrofă !) deci…
…fizic, păstrând cu sfinţenie legătura interioară…
…(A, acum e mai bine ! E mai bine !)…
…legătura  interioară,  care  devine  atunci  de  o  putere  de  neînchipuit.  Nu

spuneţi dvs. oare, pe bună dreptate, că este cu neputinţă să vezi un vârf,
dacă rămâi la poalele lui ? Chiar dacă îl urci, acolo sus vei avea o amplă
vedere  asupra  lumii  care  îl  înconjoară,  dar  nu  vei  şti  ce  e  vârful,  în
ansamblul  lui,  în  afara câtorva  caracteristici  pe  care le-ai  descoperit
urcând spre el, şi care rămân în mod inevitabil, limitate. Îndepărtându-te
şi încercând să escaladezi un alt vârf, imaginea va fi completă. Noi avem
de escaladat Învăţământul, avem să ne impregnăm de conferinţele dvs.,
să le aprofundăm şi mai ales să le trăim, ceea ce ne fac, puţin câte puţin,
să descoperim acest vârf invizibil care sunteţi dvs. înşivă şi care creşte cu
fiecare pas pe care îl facem. Şi cele două sunt atât de (intim) legate, încât
măreţia omului se concretizează în a dvs.  Să vedem în fiecare zi e un
lucru  minunat.  Dar  nu  se  crează  un  fel  de  obişnuinţă,  către  care
alunecăm cu uşurinţă,  care riscă  să  satisfacă în  mare măsură latura
noastră fizică şi sentimentală, în detrimentul sufletului şi spiritului ?

Aici  este,  într-adevăr,  un  raţionament  foarte  interesant  !  Şi  de-aceea  m-am
îndepărtat de voi, vedeti, m-am dus atât de departe. Ca să mă simţiţi mai bine.
Legăturile create prin latura noastră superioară sunt cele mai bogate, cele
mai  solide,  numai  ele  sunt  imuabile,  stabile  şi  aduc  adevărata  viziune  a
lucrurilor. Sunteţi un izvor care captează apa curată din vârfurile înalte şi o
împarte  oamenilor  care  vor  să  bea  din  ea.  La  fiecare  întâlnire  ne  facem
rezerve din această apă, care nu seacă niciodată, dimpotrivă, ea trăieşte în
fiecare cuvânt pe care îl rostiţi. Şi această viaţă e cea care crează legătura
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puternică  şi  nepieritoare,  pentru  că  viaţa  nu  moare niciodată.  În  acea zi,
izolată, pe o stâncă mare, în mijlocul tăcerii solemne a munţilor înalţi, am
încercat să mă întorc înapoi şi să compar diferitele etape care s-au succedat
în mine de când sunt în Fraternitate.
(E bine să faci o asemenea analiză !)
Cu ajutorul experienţelor mele personale am tras aceste concluzii şi, încă o

dată,  v-am  mulţumit.  Căci  este  adevărat  că,  pentru  a  înţelege  bine
anumite evenimente din viaţa ta, trebuie să te îndepărtezi, să le priveşti
de sus, pentru a le vedea aşa cum sunt, nu să rămâi cufundat în micimea
lor sau lacrimând sau răzvrătindu-te împotriva lumii întregi. Să rămâi
cufundat într-o stare negativă nu-ţi aduce nimic. Dimpotrivă, îţi ia toată
luciditatea. Trebuie să te ocupi de ea aşa cum a fost, iar lecţiile pe care le
ai de învăţat din ea sunt mari. Întrucât prezentul este atât de fugitiv şi
aproape inexistent, ce-ţi rămâne de făcut ? Să-ţi stabileşti planuri pentru
a realiza zile de mâine splendite,  care să se transforme într-un trecut
plin de bogaţii. Câtă bogăţie este în Învăţământ ! Ce orizonturi minunate
ne  face  să  descoperim  !  Câtă  lumină  proiectează  în  vieţile  noastre  !
Această ultimă şedere la munte mi-a adus atâta fericire interioară, mi-a
dat un fel de luciditate nouă, m-a cufundat în stări de nedescris. Totul
vibra, totul cânta, totul se bucura în mine ! Mă simţeam ca acele prime
flori, care cu o surprindere uimită, îşi deschid corolele într-o lume nouă,
pentru  a  gusta  doar  prima  mângâiere  a  soarelui.  În  mine  răsună
cântecul  de  bucurie  al  torentului  neastâmpărat  sau  zgomotul
nerăbdător  al  cascadei,  care,  eliberate  din  armura  lor  de  ghiaţă,  se
năpusteau la vale din stâncă în stâncă, ridicând un imn de recunoştinţă
imensităţii albastre. 

Câtă poezie !
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Şi  pentru  mine,  asemenea  miracolului  primăverii,  al  reînoirii  acestei  vieţi
neîncetate  care,  ascunsă  tuturor  privirilor,  nu-şi  opreşte  niciodată
mersul minunat, pentru a se deschide într-o splendită apoteoză când a
venit vremea, imnul meu de recunoştinţă urca către dvs. în fiecare zi; şi
în acelaşi timp se naşte această bucurie complet nouă la gândul că vă voi
revedea curând, de a adăuga acestei fericiri de a fi lângă dvs.,  ceea ce
sufletul  şi  spiritul  au  primit:  această  mareţie  şi  această  putere
materializată  în  dvs.  Pe  foarte  curând  Maestre,  sub  slava  cerului  la
răsărit !”

Câtă poezie ! Aşa că, vedeţi, primesc asemenea scrisori de peste tot, mai mult ca
niciodată ! Ce se întâmplă ? Ca şi când, în lumea invizibilă, au fost cu mine, au
participat la acele căutări în cărţi. Ei da, suntem toţi legaţi. Ceea ce se petrece cu
cineva (dintre voi), toţi pot simţi.  Suntem legaţi cu toţii, suntem o familie.  E
lucrul cel mai minunat ! Aceasta dovedeşte că aţi fost cu mine şi mulţi dintre voi
au primit ceva nou – mi-au spus-o şi alţii. E minunat ! Chiar unii hinduşi cred că
s-a terminat: lumina nu va mai veni din India, ea va veni din Occident, aşa spun
ei. În trecut da, aşa a fost, dar acum… Dacă ce e scris în Purane este adevărat, vă
daţi seama !? Vă daţi seama ce dimensiuni capătă aceste lucruri ? Ele depăşesc
orice  imaginaţie.  Mă  simt  chiar  strivit…  şi  chiar  îmi  spuneam:  din  patru
miliarde, patru miliarde… Şi sunt oameni care mă depăşesc în cunoaştere, în
puteri, în bogaţie, în tot, în situaţia lor… da, sunt. Şi atunci cum se face că toate
acestea cad pe umerii mei ? E un lucru de neînchipuit. Chiar şi eu sunt bulversat.
Chiar şi eu… Deşi Peter Deunov a spus aproape acelaşi lucru. Şi Vanga, a spus
aproape acelaşi lucru. Bieţii de ei ! Ce imaginaţie ! Chiar le spuneam acestor
clarvăzători, lui Babadji, îi spuneam: Ştiţi, imaginaţia dvs. Este atât de mare !
Nu puteţi să-mi tăiaţi un kilogram din imaginaţia dvs. ? El râdea, râdea… Nu
credeam. Dar când am văzut că e scris în Purane că am semnele lui Brahma
Rishi  pe  frunte,  şi  Babadji  le  văzuse,  atunci  l-am considerat  un  clarvăzător.
Pentru  că  înainte  de  a  citi  aceste  cărti  mi-a  spus  anumite  lucruri,  lucruri
adevărate.  Cum  a  descifrat  ?  Sunt  semne  pe  care  eu  nu  le-am  observat
niciodată… pe fruntea mea. Semnele cele mai înalte: Brahma Rishi. Şi el a spus,
înainte de a citi asta în cărţi. Şi alte lucruri, cum că eu am adus civilizaţia solară
şi că în lumea întreagă va fi Epoca de Aur. Atunci a crescut în ochii mei. După
aceea nu am mai râs de el. Am vrut să-l aduc aici, dar o să vină. De altfel o să vă
citesc scrisoarea pe care mi-a scris-o şi o să vedeţi ce spune în acea scrisoare !
Vă rog să mă scuzaţi că vorbesc despre mine în felul acesta, pentru prima dat,
dar sper că aceasta o să vă întărească credinţa, încrederea. O să vă agăţaţi mai
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tare de Învăţamânt, veţi face lucruri gigantice… Pentru că îmi spuneam: de ce
sunt milioane de oameni care n-au nici un ideal, nici un scop, nimic; trăiesc aşa,
vegetativ,  ca  nişte  animale.  Îşi  irosesc  viaţa  aşa…  În  loc  să  facă  ceva,  să
realizeze ceva, să ştie că au venit pe lume pentru a face ceva, că merită ! Ei nu,
ei trăiesc aşa, o viaţă neînsemnată. Chiar şi pe hinduşi i-am scuturat: “Sunteţi
milioane şi milioane şi doar vegetaţi: mâncaţi, beţi, vă culcaţi, faceţi copii !” I-
am scuturat, chiar si pe hinduşi ! Ce tupeu, nu ? Şi dacă vreţi să ştiţi, asta se
spune « cheeky » (engl. Obraznic) ?! Ce « cheeky » ! What a cheeky ! Şi îl am,
acest « cheeky » ! Am tupeu !!! De când au vorbit Puranele despre mine… Nu
încercaţi să ma înfruntaţi, pentru că atunci… « cheeky » e aici ! Şi chiar au fost
americani care l-au înţeles pe cheeky, nu cunosc acest cuvânt. «  Cheeky  »: e
unul din cuvintele cele mai importante şi ei nu-l cunosc ! Da !
Acum, după aceste câteva cuvinte, ce ne rămâne ?
Ne rămâne să ne unim, să ne dăm mâna, să ne amplificăm iubirea fraternă, să ne
suportăm, să ne ajutăm, în mod util (…), să constituim o familie formidabilă,
care  să  (…)  cu  laser.  Şi  apoi,  lucrul  acesta  o  să  se  răspândească,  o  să
contamineze lumea întreagă. Şi apoi, când vom fi mult mai numeroşi, desigur,
va fi mai uşor să realizăm Epoca de Aur. Asta e tot ce ne rămâne, acum. Dacă
eşti  prea,  prea personal,  prea personal,  închis,  izolat,  nu te  gândeşti  decât  la
binele tău, la interesul tău, nu e divin, nu e divin, e limitat, e mărunt, nu e celest,
nu e splendid, nu e luminos. Deci trebuie să ieşim din anumite (…): să nu mai
fim marunţi, închişi, reci, dispreţuitori… Ei nu, acum trebuie să ne schimbăm !
Şi de altfel mulţi fraţi şi surori mi-au spus, cei noi: ceea ce i-a surprins aici, e
această atmosferă,  această atitudine fraternă, unde toată lumea are mai  multă
iubire, mai mult zâmbet, mai multe priviri frumoase. Asta n-au găsit nicăieri !
Trebuie să amplificăm toate acestea, pentru ca toţi cei noi care vin, să fie bine
primiţi,  să  fie  într-o  bună  dispoziţie  interioară,  pentru  a  constitui  o  familie
uriaşă. Altfel, cu vechia învăţătură, de a fi mereu personal, mereu izolat, mereu
separat,  mereu ostil,  mereu în animozitate,  războaie,  devastările vor continua
mereu. Ei nu ştiu măcar de ce au dispărut mai multe omeniri. Din cauza acestei
atitudini. Mereu personalitatea, pe care trebuie să o satisfaci, să o mângâi, să o
răsfeţi, să o asculţi, să o urmezi, iar ea dă întotdeauna sfaturi foarte proaste. O să
v-o dovedesc. O să vă arăt cum se acţionează, cum se comportă oamenii în toate
domeniile:  economie,  politică,  etc.  veţi  vedea lucruri  pe  care  nu le-aţi  văzut
niciodată. Pentru că nu caută, nu văd, nu primesc în acest domeniu. Nu privesc
decât  la  ce  este  în  exterior,  la  ce  este  manifestat,  dar  mobilurile  ascunse,
invizibile, nu le văd. Iar eu tocmai mobilurile le văd, iar când o să vi le arăt, o să
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fiţi sideraţi. Veţi vedea că oamenii ascultă de aceste mobiluri care provin din
personalitatea inferioară,  egoistă,  egocentrică.  Ceva trebuie  schimbat  !  La ce
serveşte Invăţământul dacă rămâi mereu: animal, un microb ? 
Dragi fraţi şi surori, nu aşteptaţi ca eu să ma schimb ! Eu sunt mereu acelaşi,
enervant, plictisitor, vă calc pe bătături. Dar am acceptat cu plăcere să fac asta.
Chiar dacă ţipaţi, chiar dacă sunteţi nemulţumiţi, voi continua să fiu dezagreabil,
până când voi reuşi să vă determin, să vă oblig (să faceţi ceva), ca după aceea să
fiţi multumiţi, bucuroşi, puternici. V-am şi explicat, de altfel, de ce sunt oamenii
bolnavi,  de ce sunt  în  această  stare.  Pentru că sunt  ignoranţi,  sunt  mereu în
dizarmonie, iar dizarmonia este cauza tuturor disonanţelor, a tuturor bolilor. Ei
bine, oamenii nu au înţeles lucrul ăsta. Nici ştiinţa nu l-a studiat încă: faptul că
această  stare  deplorabilă  se  reflectă  asupra  celulelor  şi  “o  luăm la  vale”,  ne
degradăm. Câtă nerecunoaştere ! Nici savanţii n-au descoperit asta. Vi se dau
remedii, înghiţiti asta ! Ei nu vă sfătuiesc niciodată să instauraţi în interior…
chiar şi pacea, pacea. (După ei) totul este în exterior. Ei nu vă explică faptul că,
în interior, prin felul în care doriţi lucrurile, voi sunteţi cei care provoacă aceste
dezordini, aceste disonanţe ! Ei nu, nu, nu… Luaţi lucrurile exterior, iar interior
continuaţi  să  trăiţi  ca  mai  înainte  şi  niciodată  nu vă  vindecaţi,  indiferent  ce
înghiţiţi, indiferent ce faceţi. Noi, noi trebuie să schimbăm ceva în interior şi
apoi nu mai aveţi nevoie nici de remedii, nici de pilule, nici de nimic. Lucrul
acesta n-a fost explicat niciodată. De ce din ce în ce mai mult s-au creat lucruri
de luat, tehnici de masaj, tehnici de relaxare ? Pentru că au interes să câştige
câţiva  bănuţi.  Toată  lumea  aleargă  după  ele.  Nimeni  n-are  interes  să  vă
sfătuiască,  de  exemplu,  cum vă  spuneam eu:  Sunteţi  bolnavi  ?  Există  două
moduri de a vă vindeca: să postiţi – şi nimeni nu vă spune să postiţi, pentru a vă
purifica,  pentru  a  înlătura  tot  ce  s-a  acumulat  în  artere,  în  vene,  în  rinichi.
Nimeni nu vă spune asta. Murdării care se acumulează şi care provoacă aceste
boli  şi  dezordinea  pe  care  o  întreţinem.  Totdeauna  vi  se  spune:  luaţi  asta,
înghiţiţi  asta,  mergeţi  în cutare  şi  cutare loc pentru a vă regăsi  sănătatea.  Şi
continuaţi să faceţi toate porcăriile, prostiile şi lucrurile abracadabrante, fără să
vă  daţi  seama  că  nimic  exterior  nu  vă  poate  vindeca  definitiv,  ci  numai
schimbând modul de a gândi, de a simţi, de a acţiona şi de a vă hrăni. Asta vi se
explică: ce hrană (să acceptaţi) şi la ce hrană să renunţaţi şi pentru cât timp; şi
cum să postiţi. Toate acestea vi se vor explica. Şi atunci veţi regăsi starea divină.
Da. Nimeni nu vă vorbeşte de lucrurile acestea. Aşadar vedeţi ? E o greşeală
care se răspândeşte din ce în ce mai mult, pentru că au interese, case…, pentru a
câştiga bani; aruncă praf în ochii oamenilor pentru ca aceştia să cumpere şi ei să
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se poată îmbogăţi; iar oamenii să fie şi mai bolnavi. Da, sunt produse care îi
îmbolnăvesc şi mai tare pe oameni, iar ei continuă să vândă acele produse. O să
vă explic. Oamenii sunt atât de convinşi de eficacitatea a tot ce e exterior, că nu
fac nici o muncă interioară. N-au voinţă, n-au forţă, nu se concentrează, pentru
că  nu  cred  că  pot  remedia  cu  ajutorul  spiritului,  cu  ajutorul  gândului.  Nu  !
Numai latura exterioară e eficientă, cred ei. Aşa a fost rătăcită omenirea. Vedeţi?
Trebuie să înţelegeţi de ce omenirea devine din ce în ce mai slabă, slabă, slabă,
într-o stare jalnică, plăpândă, nu rezistă la nimic, din ce în ce mai mult. De ce ?
Pentru că oamenii nu s-au dezvoltat interior, pentru că devin puternici, plin de
forţă. Unde e această învăţătură ? Vedeţi, dragi fraţi şi surori ? Există lucruri
asupra  cărora  trebuie  să  reflectăm,  dacă  vrem cu adevărat  să  fim un model
pentru copii, pentru prieteni, pentru vecini. Un model. Oamenii trăiesc o viaţă…
Chiar dacă sunt obligat să repet anumite lucruri, trebuie să le acceptaţi, pentru că
dacă credeţi  că  din momentul  în  care  le-aţi  învăţat,  gata  le-aţi  aplicat,  le-aţi
realizat. Trebuie să insist de mai multe ori, să repet, pentru că în sfârşit să vă
hotărâţi să aplicaţi ceva. Da. Sunt fraţi care mi-au spus:  «  La a 50-a oară, am
început ! »  – mi-a spus unul dintre ei. « Şi înainte ? » « Înregistrezi, asculţi…
aşa eşti.  » Şi de aplicat ? Niciodată. S-a înregistrat, se mulţumeşte cu atât. Dar
voinţa unde e ? Trebuie pusă la treabă. Nu, doar intelectul.  În mod obişnuit,
numai intelectul contează: a citit câteva cărţi, a terminat câteva universităţi şi în
realitate trăieşte ca un atom, ca un animal, ca un monstru. Da, toţi se mulţumesc
să cunoască, să ştie, să fi citit. Şi apoi, de ce sunt în stări îngrozitoare, în ciuda
cunoştinţelor lor ? Pentru că nu au înţeles că (lucrurile trebuie făcute) în cele trei
lumi,  nu numai să (acumulezi) în creier câteva lucruri teoretice. Câţi  oameni
sunt  departe,  departe,  departe  de  tot  ce  vă  povestesc  eu,  nici  nu  vă  puteţi
imagina!  Departe,  foarte  departe  !  Au  preluat  mentalitatea,  părerile,  tuturor
acelor  ignoranţi  şi  merg  pe  urmele  lor,  se  conformează,  în  loc  să  accepte
mentalitatea tuturor celor care au trăit multe lucruri. A, nu, nu, nu ! Ei gândesc
cum  gândeşte  bunicul,  cum  gândeşte  bunica.  Sunt  alţii  care  ne-au  depăşit,
trebuie  să  mergem  să-i  căutăm,  sa-i  întrebăm cum putem trăi.  Dar  noi  nu,
rămânem  mereu  agăţaţi.  Ca  de  pildă:  «Pe  cine  trebuie  să  imităm  ?» –  vă
întrebam eu. Câţiva artişti de la Hollywood, pentru că au farmec, trebuie să-i
imităm. Oh, la, la ! Acesta este idealul lor ! Nu imită niciodată pe cineva care
este atât de sus, care a depăşit tot, a invins tot. A, nu, pe ei nu, pe idioţii aceia,
cărora nu le voi spune numele. Biata omenire ! Priviţi unde sunt încă oamenii,
care le este idealul !
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Aşadar,  cel  de-al  treilea,  Vyasa,  se  numea  Vyasa,  el  a  scris  Vedele  şi
Upanishadele. Şi chiar Tantra Yoga, a scris despre Tantra Yoga. Sunt 5 volume
de Tantra Yoga, 18 Purane şi 4 Vede, 4 volume. Şi sunt sigur că acum ei caută
în celelalte cărţi, pentru că dacă în 4 volume au fost menţionate aceleaşi lucruri
despre mine, numele meu şi tot, tot, tot, de ce nu şi în celelalte 18 ? Aşa că o să
primesc în curând şi alte detalii.  Şi ştiţi  ce v-am spus într-o zi ? Nu vă mai
amintiţi. V-am spus:  «  Dragi fraţi şi surori, ştiţi că am scris în India şi lumea
întreagă învaţă dupa aceste cărţi foarte preţioase ? » Fără să ştiu că era adevărat.
Am spus lucrul acesta. Priviţi, acum, când am aflat că am scris cele mai bune
cărţi ale omenirii… (…) ? Nu, nu, nu, nu puteţi să vă imaginaţi. Sunt bulversat,
sunt  la pământ;  veniţi,  veniţi  să mă ridicaţi  !  Dacă aţi  fi  în locul meu,  v-aţi
prăbuşi. Şi dacă e adevărat ? Nimeni nu poate schimba o iotă, este scris… e
predestinate. Şi dacă într-o zi toate acestea se împlinesc, lumea întreagă va fi
siderată, mai ales voi. Cei vechi. Cei noi vor accepta imediat ce spun. Dar cei
vechi !? Am fumat cu el, am băut cu el, am fost la music-hall-uri, în cabaret,
chiar şi la casino, am violat câteva fete ! Cum să creadă asta ? Cei vechi nu pot
acceptă asta. Cei noi, da ! Dar cei vechi… “Îl cunoaştem, am fost împreună, am
băut cu el; câte ţigări am fumat împreună !” Cu cei vechi e greu ! Dar cei noi vor
accepta; imediat vor spune: « De ce nu ? ». « De ce nu ? » Ah, cei vechi !... vai,
vai, vai ! Cum să-i convingi pe cei vechi ? Pentru că am fost împreună. Nu, nu,
rămâneţi cum sunteţi, chiar dacă nu o să credeţi. N-o să spun cuvintele « Puţin
îmi pasă ! », pentru că sunt foarte bine crescut. Dar veţi fi obligaţi într-o zi. Veţi
fi  obligaţi.  Pentru că atunci când vor veni aceşti  prieteni ai mei pentru a mă
ajuta… Mai ales copiii voştri ! Pot fi printre copiii voştri. Aceşti prieteni pe care
îi aveam când eram Angeras, sunt deja printre copiii voştri. Şi copiii aceştia vor
răsturna pământul ! Ei sunt aici. « Le venim noi de hac, Maestre », spun ei ! Ei
nu spun însă că aristocraţii o să fie spânzuraţi. Aceşti copii ! Când îi văd pe
copiii voştri, îmi zic că « o să le venim de hac ». Nici nu ştiţi că aceşti copii vă
pot certa, vă pot face remarci. Sunt copii care le spun părinţilor: « Tată, nu faci
cum a spus Maestrul ! » Şi tatăl nu mai ştie unde să se ascundă !

Un minut de meditaţie. 
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	Mergând agale, pe cărările pustii, sau călcând pe zăpada neumblată, mă simţeam atât de dilatată, debordând de o iubire şi de o fericire imensă, aproape prea puternică, încât deseori eram obligată să mă opresc, să închid ochii pentru a mă lăsa să lunec încet sub această plenitudine îmbătătoare. Totul se contopea afară: prezenţa dvs., soarele, munţii, cerul albastru… era o adevarată beţie conştientă şi calmă, impregnate de o măreţie lucidă şi încântătoare. “Marea iubire, nu e nevoie să o cauţi; trăieşti în ea. Este iubirea de Dumnezeu, pentru Îngeri, pentru soare, pentru întreaga natură”: spuneţi dvs. într-un gând – deci e gândul meu – “ Marea iubire, nu e nevoie să o cauţi; traieşte în ea. Este iubirea de Dumnezeu, pentru Îngeri, pentru soare, pentru întreaga natură”: spuneţi dvs. într-un gând. Muntele este o creaţie a lui Dumnezeu. Această iubire resimţită pentru el, nu este o parte din iubirea pe care o avem pentru El, pentru frumuseţea lui ? Şi mai spuneţi: “Frumuseţea este făcută pentru ochi. Ei îi place sa fie doar privită, nu atinsă. Fericirea depinde de respectul pe care îl avem pentru ea. Contemplând-o, gustăm adevărata viaţă. În timp ce oamenii vor să o atingă, să o mănânce, să o murdărească. Este de fapt legea de la cauză la efect care acţionează, aplicarea şi rezultatul acestei legi naturale a schimburilor. Natura este vie, populată cu entităţi înalte. Purtându-le respect şi iubire, primim această frumuseţe şi această iubire, simbol al vieţii adevărate.” Aş vrea Maestre, să revin asupra calitaţii acestei prezenţe resimţite departe de dvs. M-am gândit în parte la asta într-o zi, când, aşezată pe o stancă mare, sub un soare strălucitor şi un imens cer albastru, mi-am lăsat privirea să se piardă către o pădure cu vârfuri imense, ţâşnind dintr-o vasta întindere de zăpadă scânteietoare, iar reflecţiile care mi-au venit rămân strict personale şi departe de mine gândul de a face din ele un caz general.
	…Mi se pare că nu putem să ne dăm seama de măreţia dvs. şi să o situăm în planul în care se află cu adevărat decât îndepărtându-ne de dvs., fizic.
	…fizic, păstrând cu sfinţenie legătura interioară…
	…legătura interioară, care devine atunci de o putere de neînchipuit. Nu spuneţi dvs. oare, pe bună dreptate, că este cu neputinţă să vezi un vârf, dacă rămâi la poalele lui ? Chiar dacă îl urci, acolo sus vei avea o amplă vedere asupra lumii care îl înconjoară, dar nu vei şti ce e vârful, în ansamblul lui, în afara câtorva caracteristici pe care le-ai descoperit urcând spre el, şi care rămân în mod inevitabil, limitate. Îndepărtându-te şi încercând să escaladezi un alt vârf, imaginea va fi completă. Noi avem de escaladat Învăţământul, avem să ne impregnăm de conferinţele dvs., să le aprofundăm şi mai ales să le trăim, ceea ce ne fac, puţin câte puţin, să descoperim acest vârf invizibil care sunteţi dvs. înşivă şi care creşte cu fiecare pas pe care îl facem. Şi cele două sunt atât de (intim) legate, încât măreţia omului se concretizează în a dvs. Să vedem în fiecare zi e un lucru minunat. Dar nu se crează un fel de obişnuinţă, către care alunecăm cu uşurinţă, care riscă să satisfacă în mare măsură latura noastră fizică şi sentimentală, în detrimentul sufletului şi spiritului ?
	Cu ajutorul experienţelor mele personale am tras aceste concluzii şi, încă o dată, v-am mulţumit. Căci este adevărat că, pentru a înţelege bine anumite evenimente din viaţa ta, trebuie să te îndepărtezi, să le priveşti de sus, pentru a le vedea aşa cum sunt, nu să rămâi cufundat în micimea lor sau lacrimând sau răzvrătindu-te împotriva lumii întregi. Să rămâi cufundat într-o stare negativă nu-ţi aduce nimic. Dimpotrivă, îţi ia toată luciditatea. Trebuie să te ocupi de ea aşa cum a fost, iar lecţiile pe care le ai de învăţat din ea sunt mari. Întrucât prezentul este atât de fugitiv şi aproape inexistent, ce-ţi rămâne de făcut ? Să-ţi stabileşti planuri pentru a realiza zile de mâine splendite, care să se transforme într-un trecut plin de bogaţii. Câtă bogăţie este în Învăţământ ! Ce orizonturi minunate ne face să descoperim ! Câtă lumină proiectează în vieţile noastre ! Această ultimă şedere la munte mi-a adus atâta fericire interioară, mi-a dat un fel de luciditate nouă, m-a cufundat în stări de nedescris. Totul vibra, totul cânta, totul se bucura în mine ! Mă simţeam ca acele prime flori, care cu o surprindere uimită, îşi deschid corolele într-o lume nouă, pentru a gusta doar prima mângâiere a soarelui. În mine răsună cântecul de bucurie al torentului neastâmpărat sau zgomotul nerăbdător al cascadei, care, eliberate din armura lor de ghiaţă, se năpusteau la vale din stâncă în stâncă, ridicând un imn de recunoştinţă imensităţii albastre.
	Şi pentru mine, asemenea miracolului primăverii, al reînoirii acestei vieţi neîncetate care, ascunsă tuturor privirilor, nu-şi opreşte niciodată mersul minunat, pentru a se deschide într-o splendită apoteoză când a venit vremea, imnul meu de recunoştinţă urca către dvs. în fiecare zi; şi în acelaşi timp se naşte această bucurie complet nouă la gândul că vă voi revedea curând, de a adăuga acestei fericiri de a fi lângă dvs., ceea ce sufletul şi spiritul au primit: această mareţie şi această putere materializată în dvs. Pe foarte curând Maestre, sub slava cerului la răsărit !”

