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Când nu ai obişnuinţa să observi şi să aprofundezi cele mai mici detalii ale vieţii,
nu vezi ce poate să reveleze comportamentul unei persoane şi spui că a făcut cutare sau
cutare gest din întâmplare sau că un spirit s-a manifestat prin ea. Nu, în acest caz,
spiritele sunt legile naturii. Acea persoană a început, cu mult timp în urmă, să încalce
legile şi iată acum rezultatele. Un gest nu este niciodată izolat, un gest este punctul de
sosire al unei întregi istorii, care arată în ce fel s-a dezvoltat omul, cum a trăit, simţit,
acţionat. Pentru cel care ştie să-l pună la locul lui, să îl lege de un ansamblu, un gest este
reflectarea unei întregi lumi, consecinţa unei întregi înlănţuiri de gânduri, de sentimente
şi de fapte prealabile. Atâta timp cât nu sunt obişnuiţi să vadă lucrurile în acest fel,
oamenii izolează tot, separă tot şi nu pot înţelege sensul profund, ascuns al tuturor
acestor manifestări: formă, mişcare, culoare, sunet, cuvânt, privire. Ei trebuie să înveţe
această ştiinţă a unităţii, care revelează legătura dintre lucruri.
Iată, dragi fraţi şi surori, o pagină extrem de importantă. Dacă aruncăm acum o
privire asupra întregii lumi, (ne uităm) cum sunt oamenii, vom constata, din păcate, că
ei nu sunt obişnuiţi să lege lucrurile, să le unească şi să caute, foarte de sus, de unde vin
aceste manifestări; ei sunt obişnuiţi să împartă, să separe şi de aceea nu pot vedea sensul
celor mai mărunte manifestări din viaţă.
Să luăm, de pildă, gesturile. Gesturile, mişcările, cuvintele, privirile sunt, în
general, lucruri dintre cele mai neînsemnate şi oamenii nu se opresc asupra lor pentru a
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vedea că ele sunt legate cu un întreg ansamblu de lucruri din interior - din inimă, din
suflet, din spirit – şi asta de mult timp. În acest fel Iniţiaţii au observat că tot ceea ce
facem, cele mai mărunte mişcări, cele mai mărunte gesturi sunt legate de o întreagă
viaţă, de o întreagă înlănţuire de gânduri, de sentimente, de fapte – aşa cum se spune în
această păginuţă. Şi de ce oamenii sunt obişnuiţi să nu vadă, să nu înţeleagă, să nu
descifreze ? Pentru că oamenii nu sunt îndemnaţi, educaţi, sfătuiţi de Iniţiaţi să meargă
foarte, foarte sus, până la un punct, un vârf, unde totul este legat. Şi aceasta este
unitatea: numărul 1. Iar numărul 1, această unitate, care este foarte greu de înţeles de
oamenii obişnuiţi, explică tot. Veţi vedea, acum, veţi fi, din nou, uimiţi (să constataţi)
cum unitatea poate să reveleze tot. Iar divizarea, separativitatea, tot ce este de despărţit,
tot ce este distanţat, tot ce este separat nu ne poate explica taina lucrurilor. Şi dat fiind
că în planul fizic, în aparenţă totul este aşa, dizlocat, nici un lucru nu are legătură cu un
altul, oamenii sunt obişnuiţi să raţioneze, să judece, să rezolve problemele în acest fel şi
iată de ce apar erorile, greşelile, rătăcirile: pentru că totul este separat, dizlocat, divizat,
nu există nici un raport între o mişcare şi alt lucru – o altă virtute, o altă calitate sau un
alt viciu – şi întreaga lume trăieşte în această stare, vedeţi ? Şi, de aceea, se vor înşela
veşnic. Până când ? Până când vor merge foarte sus, în gândurile lor, în meditaţiile lor,
către unitate. Cuvântul «unitate» este absolut de neînţeles, neglijat, respins, nu este un
cuvânt asupra căruia se concentrează oamenii. Dar iată că tocmai acest cuvânt,
«unitate», va rezolva toate problemele în viitor. Aşa cum v-am explicat în trecut,
cuvântul «unitate» ascunde cele mai mari mistere. Şi când înţelegem asta ? Aaa, când
începem să ne dezvoltăm, să medităm, să contemplăm, să ne rugăm şi să ne ridicăm
foarte sus; (atunci) începem să observăm şi să simţim că noi suntem cu toţii legaţi şi că,
în Înalt, reprezentăm o unitate, că suntem o fiinţă cosmică şi că dacă facem rău cuiva,
crezând că el este complet în afara noastră şi că noi nu vom suferi purtându-ne rău cu el
sau chiar omorându-l... De aceea există crimele, din cauza acestei conştiinţe eronate că
am fi separaţi, despărţiţi; şi în acel moment avem dreptul să ne manifestăm cum vrem.
Şi aceasta este, de fapt, personalitatea. Personalitatea este predestinată să ne înşele, să
ne inducă în eroare, să ne facă foarte nefericiţi, în timp ce individualitatea este ceva care
ne duce spre unitate. Şi dacă mergem foarte, foarte sus – să luăm, de pildă, piramidele...
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Aşa cum v-am explicat în trecut, Iniţiaţii care au construit piramidele posedau o ştiinţă
extraordinară – inclusiv în domeniul geometriei, al matematicii – de ce au făcut pereţii,
cei patru pereţi triunghiulari, iar spre vârf, urcând să se termine într-un punct ? Iar în
jos, (piramida) se lărgea, era mult mai mult spaţiu, dar cu cât mergeai către vârf, cu atât
ajungeai să te uneşti, să te fuzionezi într-un punct. Tocmai aceasta era ideea lor. Eu vam explicat acest lucru - şi în nici o carte nu s-a oprit nimeni să arate de ce piramidele
erau construite în felul acesta.
S-au oprit să afle câte pietre erau, cât cântăreau, ce înălţime aveau, în ce direcţie se
vedea steaua polară, tot ce era înăuntru... dar savanţii nu s-au oprit asupra aspectului
esenţial: de ce Iniţiaţii (au creat piramidele în această formă) ? Pentru a-i educa pe
oameni, pentru a le arăta că trebuie să urcăm mereu şi că urcând ajungem la un punct:
este un punct – ca la bastonul meu: este un punct şi un cerc: punctul este Dumnezeu,
care conţine tot, care uneşte tot, care posedă tot şi care este în perfecţiune. Şi de ce sunt
oamenii atât de diferiţi, de nefericiţi, de oprimaţi, de bolnavi ? Pentru că au ieşit din
acest punct, au ieşit din această unitate şi au luat-o pe drumul către periferie şi s-au
îndepărtat din ce în ce mai mult de acest punct şi au coborât până la planul fizic, unde
sunt frigul, bolile, moartea şi suferinţele. Iar acum, pentru a reveni şi a fi din nou în acea
fericire, în acea bucurie, în acea dilatare, în infinit, trebuie să o ia pe alt drum. Şi acesta
este motivul pentru care Iniţiaţii ne-au dat meditaţiile, contemplaţiile, rugăciunile,
pentru a putea să urcăm şi să ajungem la acel punct, adică spre Înălţimi, să ne fuzionăm
cu Dumnezeu. De ce ? Pentru a ne elibera, pentru a vedea limpede şi pentru a simţi,
pentru a înţelege, pentru a avea puterile lui Dumnezeu. În timp ce lumea neştiutoare
încearcă mereu să se îndepărteze, să se îndepărteze, să se îndepărteze din ce în ce mai
mult de acest punct care este în interior, chiar şi în interiorul lor, care este acest punct al
unităţii. Şi de aceea preiau manifestările personalităţii: să fie mereu haotici, să fie mereu
contradictorii, mereu anarhici, să facă mereu după capul lor, mereu să distrugă, să
demoleze, să ia, să-i subjuge pe ceilalţi şi până la urmă, în felul acesta, să declanşeze,
tocmai, forţele ostile din întreaga lume şi să fie striviţi, să fie zdrobiţi. Şi toţi acei
oameni care au luat-o pe acest drum, mulţi ani mai târziu erau zdrobiţi, respinşi, striviţi,
nimiciţi. Acestea sunt legi, pe care eu le-am verificat şi le-am studiat. Iată de ce este un
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drum care ne poate salva. Să mergem către acel punct şi asta e unitatea. Şi v-am mai
explicat că atunci când o iei pe acest drum, ajungi să simţi cu adevărat că suntem unul,
că toţi suntem unul în Înalt, adică fraţi şi surori şi că Tatăl nostru Ceresc este unul şi
începi să simţi când ceilalţi suferă, când ceilalţi sunt nefericiţi; şi în acest fel am dat
viaţă acestei teorii, acestei filozofii iniţiatice (care spune) că suntem unul, că suntem toţi
legaţi. Dar când te îndepărtezi din ce în ce mai mult (îndreptându-te) spre periferie,
începi să nu mai simţi,

eşti insensibil, eşti crud, eşti rău; nu mai simţi suferinţa

celorlalţi. Ba chiar te bucuri ! Jubilezi când vezi că ceilalţi sunt nefericiţi, că merg spre
distrugere şi îi striveşti. Şi de ce este aşa ? Pentru că, aşa cum vă explic, în loc să
meargă spre unitate, oamenii se îndepărtează. Şi acum, predestinarea noastră, fiind în
Fraternitatea Albă Universală, este de a o lua pe acest drum către Înalt, către unitate, să
putem să simţim şi să înţelegem şi să învăţăm şi să acţionăm altfel. Atunci vom fi ca
Dumnezeu, vom avea toată Lumina, toată Înţelepciunea, toată Iubirea, toată Fericirea şi
toată Puterea. Acesta este drumul. Şi când am citit această pagină, aţi înţeles multe
lucruri din început, dar nu v-aţi oprit asupra ultimei fraze, care vorbeşte despre această
unitate. Iată – şi e tocmai fraza cea mai importantă: «Oamenii trebuie să înveţe această
ştiinţă a unităţii, care revelează legătura dintre lucruri.»
Şi acum, am să vă arăt cum această unică practică, acest exerciţiu de a urca pentru
a te uni, pentru a fi în această unitate... Oamenii obişnuiţi nu pot înţelege că acest lucru
dezvoltă inteligenţa. Şi iată că în această pagină tocmai acest lucru este explicat. Numai
atunci când căutăm legătura dintre lucruri – pentru că fiecare mişcare, fiecare gest,
fiecare cuvânt, fiecare privire nu este din întâmplare, ci este determinat, suscitat,
«fabricat» de ceva din interior - un impuls, o tendinţă, o dorinţă, o năzuinţă - deci nu
este din întâmplare, este prin urmare doar un rezultat; iar cauza... trebuie să căutăm care
este cauza care a «fabricat» acest gest, cel mai mărunt. Şi vom descoperi că existau stări
de spirit, stări de conştiinţă, năzuinţe, dorinţe, de tot felul – bune şi rele, armonioase şi
dizarmonioase – şi în felul acesta vom descoperi o legătură între un lucru şi altul. Asta
duce către unitate. Şi începem să înţelegem. Din ce motiv facem astfel de mişcări cu
gura, ticuri, grimase, tot felul de lucruri, expresii, gesturi ? Din ce motiv ? Şi în felul
acesta pătrundem în psihologie, în caracterologie şi descoperim lucruri extraordinare; şi
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în acel moment devenim aproape clarvăzători - sau mai degrabă, mai degrabă
inteligenţi, adică o fiinţă care poate pătrunde în profunzimea lucrurilor (şi ştie) de ce
cineva a «clocit» asta, de ce a pregătit asta, de ce a «fabricat» asta. Şi atunci se dezvoltă
inteligenţa. Şi apoi, desigur, inima, de asemenea, şi apoi alte chakre şi devii clarvăzător.
Aşadar, tendinţa către unitate ne duce la perfecţiune. Iar ieşind din această unitate, către
diversitate, către diviziune, către separativitate, devenim abrutizaţi, stupizi, nişte
nulităţi, idioţi, imbecili şi slabi, mărunţi, înguşti şi dezordonaţi. Iată un lucru care n-a
fost niciodată explicat, dragi fraţi şi surori. Psihologia încă n-a ajuns până acolo. Nici
ea nu leagă lucrurile, ea le studiază separat, prin analiză. Şi iată, eu sunt aici pentru a uni
lucrurile, pentru a le fuziona şi în felul acesta descopăr multe lucruri: mergând către
unitate. În fiecare zi descopăr lucruri extraordinare, fără să citesc cărţi. Dar oamenii nau înţeles, n-au înţeles nimic din Învăţământ. Ei sunt mereu în diviziune, în separaţie, în
dizlocare, crezând că vor deveni inteligenţi şi puternici. Şi se va produce exact
contrariul. Asta v-o pot spune ! Dând personalităţii primul loc, oamenii se abrutiează
din ce în ce mai mult. Desigur, şi cu personalitatea poţi găsi oameni, poţi îmbuna
oameni, poţi atrage oameni – vedem asta în lume. Pentru că şi personalitatea este o
forţă, este o manifestare, este o putere, ea poate să atragă, poate să îmblânzească, poţi
acapara, poţi profita. Da, dar de cine ? De idioţi, de imbecili, de cei orbi, de cei
ignoranţi, nu de Iniţiaţi, nu de cei care văd, care leagă lucrurile; pentru că cei care ştiu
să lege lucrurile către unitate, vă vor înţelege manevrele, şiretlicurile, trucurile, dorinţele
de a profita, de a utiliza, de a vă împăuna şi de a stăpâni şi de a fura şi aşa mai departe.
Doar idioţii vor cădea în aceste capcane, nu Iniţiaţii, nu adevăraţii discipoli. Eu asta vă
explic. Dar cum sunt atâţia oameni nătângi, atâţia oameni proşti, desigur că (cei care
procedează aşa) au totuşi succes şi adună toţi idioţii, ca să poată să profite de ei. Ei da,
dar într-o bună zi, aceşti idioţi se trezesc şi încep să lege lucrurile şi văd că între cuvinte
şi gesturi există o contradicţie. Şi atunci «le vine fetelor duhul», cum se zice (aluzie la o
povestire – licenţioasă – a lui La Fontaine: “Comment l’esprit vient aux filles” – Cum
le vine fetelor duhul n.t.) (râsete) şi ei încep să reflecteze, încep să vadă că sunt proşti,
stupizi, idioţi şi se căiesc, se îndreaptă şi încearcă să se corecteze. Şi atunci ce cărămizi
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îi cad în cap celui care a lucrat fără ca vorbele lui să corespundă cu gesturile, cu
comportamentul, cu atitudinea !
Aşadar, dragi fraţi şi surori, este un lucru foarte important ! Nu-i aşa uşor să-i
înşeli pe oameni ! Iar eu cred că acela care vă poate înşela 60 sau 80 de ani, oh, là, à !
acela trebuie urmat. De ce ? (râsete) Păi, ca să ajungă să susţină atât de mult timp
minciunile, înseamnă că e un as. (râsete) Ai ce învăţa de la el ! Şi, de altfel, nici un
mincinos nu poate continua atât de mult timp: ori eşti prins, ori ai obosit. Este foarte
greu să minţi mult timp. După un timp eşti descoperit, eşti prins... Dar pe cel care ar
reuşi, eu l-aş urma ! (Dacă găsesc pe cineva !) (râsete) înseamnă că e un mincinos… Un
mincinos care să continue să mintă ani în şir fără ca nimeni să observe este un erudit, e
o mare figură, e cineva ! (râsete)
Sunt multe lucruri în această pagină, dragi fraţi şi surori, dar nu vreau să vă
obosesc. Deşi, câte n-aş putea spune despre gesturi ! Gesturile pe care oamenii le fac
inconştient – mai ales inconştient. Pentru că, asupra gesturilor pe care oamenii le fac în
mod conştient, eu nu mă opresc prea mult, fiindcă aceste gesturi sunt studiate; şi cum
toţi oamenii care au terminat şcoli, universităţi – nu copiii, pentru că copiii sunt atât de
sinceri, ei nu sunt obişnuiţi să-şi ascundă gândurile şi sentimentele, ei sunt foarte
sinceri, se manifestă exact în funcţie de starea în care se află. Dar când avansează puţin
în vârstă, ei sunt sfătuiţi, apoi observă că dacă te arăţi exact aşa cum eşti, nu prea ai
avantaje – să fii primit, să fii ajutat, să primeşti daruri etc.
FAŢA B – 22’10
Şi atunci încep să devină puţin artişti, să joace roluri, să devină actori; ei se
perfecţionează, ştiu cum să vorbească, ce mimică, ce cuvinte şi ce gesturi (să
folosească) – şi atunci nu trebuie să te opreşti asupra unor astfel de lucruri. Sunt lucruri
fabricate, bine studiate şi în felul acesta toţi artiştii, câte ore au petrecut în faţa oglinzii,
pentru a descoperi ce grimasă, ce gest, ce mimică (să adopte) pentru a-i îmbuna pe
ceilalţi, pentru a-i câştiga ! Dar există gesturi asupra cărora, aaa, ei nu au lucrat. Nu s-au
antrenat pentru a le domina, pentru a le schimba, pentru a le transforma, pentru a le

6

modifica. Iar eu asupra acestora mă opresc: asupra gesturilor celor mai mărunte la care
oamenii nu s-au gândit şi care îi trădează, îi dau de gol, îi dovedesc.
Este extraordinar, dacă ar fi să continui, dar poate, dacă vor fi condiţii bune, ne
vom putea opri din nou, în viitor, asupra gesturilor şi să aflăm multe lucruri. Şi mai ales,
mai ales, să nu credem niciodată că sunt lucruri care se petrec din întâmplare şi care nu
au nici o legătură cu forţele, cu puterile, cu curenţii interiori şi chiar cu trecutul
îndepărtat. Este de neînchipuit ce revelează ele ! Străduindu-te mereu să găseşti legătura
care există între manifestări şi forţele care vin (?) sau calităţile şi defectele care sunt
cauza lor, te apropii de unitate. Tocmai asta este unitatea. Unitate înseamnă tot ce este
legat împreună, asta e unitatea. Iar ce e dispersat nu este unitatea: dispersat, îndepărtat,
separat, împărţit. Unitatea prezintă un tot ca ansamblu, bine organizat, care funcţionează
împreună – ca în organismul uman. Priviţi, în organismul uman, asta este unitatea: toate
organele sunt legate împreună, ele lucrează toate în această unitate, pentru a menţine
sănătatea şi viaţa. Şi ce este viaţa ? Este o unitate. Ce este sănătatea ? Este o unitate. Şi
ce este boala ? Este contrariul unităţii. Ce este moartea ? Divizarea, dispersarea. Iată,
deci, cum înţeleg eu lucrurile. Aşadar, dacă ne apropiem din ce în ce mai mult de
unitate, ajungem să găsim pacea, armonia, pentru că atunci când toate celulele, toate
organele lucrează împreună, în scopul unic de a menţine sănătatea, de a menţine viaţa,
este o unitate. Iar unitatea este o armonie, este o pace. Şi descoperim pacea. Vedeţi,
aşadar, că unitatea duce la pace. Iată cum analizez eu lucrurile. Şi nimeni nu se gândeşte
la asta. Oamenii trăiesc în vacarm, în certuri, în disonanţe, în mânie şi consideră că este
minunat, că este încântător. Şi ce se produce în acel moment ? Ieşim din unitate, ne
împrăştiem, ne dispersăm, ne dizlocăm, ne împărţim şi atunci apar bolile,
inconveninentele, suferinţele, tulburările... Vedeţi ce este unitatea ? Pace, sănătate,
fericire, bucurie şi aşa mai departe. Această chestiune încă nu a fost niciodată explicată
în acest fel. Analizaţi şi veţi vedea: este absolut. Eu nu inventez nimic. Şi de unde am
învăţat toate acestea ? Tocmai în Cartea vie a naturii vii. În cartea mea – pentru că eu
sunt o carte – personal, studiindu-se, descoperi unitatea. Trebuie să ajungeţi să instauraţi
această unitate, altfel, dacă aţi şti ce vă aşteaptă !!! Grăbiţi-vă ! Dacă vă dezagregaţi,
atunci inima (va fi) într-o parte şi plămânii în altă parte şi pântecul în al treilea loc şi
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sexul în al patrulea şi capul... Păi atunci... Vedeţi cum se ajunge mai întâi la azil, iar
apoi la cimitir ?...
Oamenii vor înţelege asta, dar mă întreb când. Când ? Şi ştiţi de ce nu înţeleg
oamenii acest mare adevăr: pentru că au altceva în cap; meditează la alte lucruri, vor să
câştige alte lucruri, să domine, să obţină una şi alta; şi atunci conştiinţa este prinsă în
aceste ocupaţii şi ignoră felul în care pot să devină minunaţi, încântători, perfecţi, în
unitate. De aceea vă spun: observaţi-vă, suprimaţi multe alte lucruri care sunt inutile,
care vă dezagregă. Să luăm, de pildă o fată drăguţă: are o privire extraordinară, atât de
pură, de luminoasă, plină de inocenţă, de candoare. Şi apoi, să presupunem că urmează
exemplul celorlalte fete din lume, cu pilula (anticoncepţionalele), pentru că trebuie să
cunoşti una şi alta, trebuie să guşti asta, să atingi ailaltă. Şi apoi, desigur, consideră că
nu s-a produs nici o schimbare: are aceleaşi picioare, aceleaşi braţe, acelaşi nas,
lucrează, vorbeşte, nimic nu e schimbat. Dar privirea ei nu mai este aceeaşi ! Oh, là, là !
Ea va fi ultima care va constata că privirea ei nu mai este la fel de fermecătoare, la fel
de divină, la fel de atrăgătoare, la fel de pură. Şi cum de s-au produs schimbări ? Sunt
schimbări, pentru că a ieşit din acea unitate, din acea armonie, din acea puritate. Ea a
vrut să-şi satisfacă personalitatea. Iar acum, când mă gândesc ce sunt femeile... O,
femeile sunt făpturi care iubesc frumuseţea mai presus de orice. Ar da orice pentru a fi
frumoase, ar sacrifica tot; chiar s-ar lăsa căsăpite, măcelărite, pentru a fi frumoase.
Frumuseţe, frumuseţe, unica mea grijă ! – iată ce (gândesc) femeile. Şi atunci de ce nu
sunt logice ? Ele ar accepta orice sacrificiu pentru a fi frumoase, şi iată că nu e aşa;
pentru te miri ce devin urâte. Dacă ar iubi frumuseţea, ar trebui să facă eforturi pentru a
se domina, să suprime unele lucruri, să renunţe la unele lucruri... Ei bine, nu ! Deci, ele
nu iubesc frumuseţea ! Şi cu toate acestea, ar muri pentru frumuseţe. Şi atunci, cum să
explici asta ? Asta se explică prin faptul că ele n-au înţeles cum să obţină frumuseţea.
(Vor s-o obţină) cu chirurgia şi nu prin propria voinţă: să-şi păstreze puritatea cât mai
mult timp cu putinţă. Aşadar, vedeţi, dragi fraţi şi surori, că oamenii nu gândesc aşa ?
Pentru te miri ce se culcă cu oricine, pentru un prânz. Iar asta lasă urme, dupa aceea –
peste tot, dar mai ales în privire, peste tot !
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Despre unitate, oh, là, là ! e de vorbit ani în şir. Ani, pentru că totul stă în ea, totul
stă în ea. Asta explică tot, asta explică tot. Şi poţi ajunge să obţii tot, cu unitatea,
mergând spre unitate. Iar unitatea nu se găseşte jos; (jos) este diversitatea. Amintiţi-vă
că v-am revelat într-o zi: ce este în planul fizic ? Diversitatea, multiplicitatea.
Pretutindeni, pretutindeni, florile, insectele, fluturii, peştii, copacii, oh, là, là ! şi
pietrele, până la infinit ! O asemenea diversitate, încât nici ştiinţa nu poate să le
clasifice, atât este de răspândită diversitatea, multiplicitatea, diferenţa. Ei da, dar
oamenii obişnuiţi nu au înţeles că toate aceste animale, aceste insecte sunt dominate,
sunt conduse de legi; multe, multe, multe fenomene, multe fenomene sunt supuse unei
legi. Şi astfel există mai multe legi – nu până la infinit. Legile sunt limitate. Fenomenele
merg până la infinit, dar legile care guvernează fenomenele sunt limitate, mai reduse. Şi
apoi, pentru toate aceste legi există un principiu care le guvernează, care le comandă,
care le domină: un principiu. Există foarte puţine principii. Iar în final există un
principiu care conduce tot. Asta este unitatea: Dumnezeu, principiul tututor principiilor.
Vedeţi ? Şi oamenii nu vor găsi niciodată unitatea şi sănătatea şi fericirea, pentru că
sunt prea împrăştiaţi. Şi chiar întreaga lume, chiar şi savanţii, toţi (rămân) la fenomene,
în diversitate... Şi atunci, ei îşi mobilează creierul cu multe cunoştinţe, dar în interior nu
este unitate. Ei nu pot spune că au găsit unitatea, adică armonia, sănătatea, inteligenţa,
lumina şi pacea. Prin urmare sunt nişte ignoranţi. După mine sunt nişte ignoranţi.
Fenomenele trebuie, desigur, studiate, acesta este un lucru bun, dar să nu rămâi veşnic
la ele; să meargă spre legile care le guvernează şi vor descoperi lucruri extraordinare,
legi. Iar apoi, şi mai sus: la principii. Şi în felul acesta vor deveni perfecţi. Şi aşa sunt
marii Maeştri. Ei aşa merg. În timp ce ceilalţi coboară din ce în ce mai mult, până în
Infern, ca să vadă cum se petrec lucrurile în Infern. Şi sunt înghiţiţi.
Vai, vai, vai, câtă prostie, câtă neştiinţă ! Toată lumea va înţelege, într-o zi, aceste
adevăruri, dar când ? Când vor fi complet la pământ, dizlocaţi, epuizaţi, terminaţi ! Aşa
să ştiţi. Şi dacă nu vreţi nici să înţelegeţi, nici să credeţi, nici să urmaţi (această
învăţătură), veţi vedea pe voi înşivă cum acţionează legile. Aaa, pentru că nu acţionează
imediat, oamenii cred că nu vor fi niciodată nici scuturaţi, nici pedepsiţi, nici nimic. Ei,
da, dar v-am explicat de ce, din ce motiv există această lentoare. Uneori eşti pedepsit
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după ani şi ani, după ani şi ani. V-am explicat. Voi spuneţi: «Ah, dacă am primi o palmă
chiar în ziua în care facem o prostie, ar fi mai bine. Ne-am îndrepta !» Ei da, dar să
presupunem că am făcut ceva foarte grav, am fi morţi ! N-am avea timp să îndreptăm
ce-am făcut, să ne corectăm. De aceea, Dumnezeu, în Iubirea Lui, care este atât de
mare, de imensă, s-a gândit să dea oamenilor timp, posibilităţi să se căiască, să se
redreseze, să-şi îndrepte greşelile, să se corecteze şi apoi, desigur, să plătească, dacă vor
continua mult timp. Iată Iubirea lui Dumnezeu, Mila Lui şi Îndurarea Lui.
Ei da, da, îi vom vedea pe cei care fac după capul lor. Asta le face plăcere, pentru
că personalitatea se bucură mult, este mulţumită, oh, là, là ! când scuipă, când
murdăreşte... Ce fericire, ce bucurie, ce mândrie. Şi aşa stau lucrurile. Şi idioţii îi
urmează pe lideri. Cei care sunt aşa, toţi imbecilii îi iubesc pe lideri şi îi urmează, în loc
să-i urmeze pe înţelepţi. Nu, nu, nu, pe lideri, pentru că… Priviţi-i pe idioţi, priviţi cât
sunt de stupizi ! Şi vedem asta. Tineretul iubeşte liderii, fără să ştie unde-i vor duce
aceşti lideri. Ţţţţ… Există un instinct, în interior, de a-i urma pe lideri.
Vedeţi că eu am observat multe lucruri în viaţă ? De când vă vorbesc, de 46 de
ani, câte lucruri nu v-am prezentat ! Mii de aspecte, mii de fenomene, mii, sute de mii !
Numai că unii nu sunt la curent. Au venit pentru prima dată şi nu-şi dau seama că sunt
lucruri în cărţile mele, foarte clare, foarte clare, foarte clare, explicate…
Aşadar, gândiţi-vă de-acum, în fiecare zi la unitate. Şi ştiţi unde veţi găsi unitatea,
concret ? Soarele. Iată punctul din cerc. El este în mijlocul sistemului solar. Iată de ce
am pus soarele ca centru în bastonul meu. Şi pretutindeni, pretutindeni, pretutindeni,
Inteligenţa cosmică a pus acest semn, chiar şi pe corpul fizic al bărbatului şi al femeii.
Dar cum ei nu sunt în unitate, n-au înţeles nimic. Veţi găsi în conferinţele mele: de ce în
ochi există un centru, aici, în pupilă ? Dar lucrul acesta nu a fost niciodată explicat. Şi
de ce femeile au un cerc cu un punct. Femeile n-au înţeles niciodată de ce. Şi bărbaţii,
de asemenea. În anumite locuri, şi ei au un cerc cu un punct. (Dar) Ei se opresc aici; nu
decifrează. E aşa şi gata. Merg la treburile lor. Dacă v-aş explica tot, aţi fi stupefiaţi,
uluiţi. Dar nu pot, unele lucuri sunt foarte delicate, foarte delicate. Şi chiar când trebuie
să creeze un copil, există un cerc cu un punct; trebuie să formezi un punct într-un cerc.
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Şi chiar când copilul trebuie să se nască, el este un punct şi există un cerc care se
lărgeşte, ca să treacă. Nu v-aţi gândit niciodată la asta.
Aşa că meditaţi asupra unităţii. Desigur, unitatea nu vă spune nimic, e un lucru
care nu place nimănui, dar în acest cuvânt există tot, tot, tot. Vă veţi descoperi fericirea,
bucuria, sănătatea, iubirea. Toată lumea vă va iubi; datorită unităţii, toată lumea vă va
iubi. Şi veţi vibra în unitate, chiar şi cu Dumnezeu. Da. Şi vă spuneam: când mergeţi
dimineaţa în întâmpinarea soarelui, asta este unitatea, punctul. Aaa, să vibrezi în unison.
A vibra în unison înseamnă să fii în unitate cu soarele. Şi de ce ? Pentru a primi toată
bogăţia. Şi altfel ? Nu vom primi nimic, pentru că nu am vibrat în armonie cu soarele. Şi
cum se poate vibra în armonie ? Nu se ştie. Priviţi: nu este nevoie să ştiţi, ci să faceţi
acest lucru. Şi cum să-l faci ? Priviţi: doi îndrăgostiţi ştiu oare că tocmai fuzionează, că
vibrează în unison, că se iubesc, că fac schimburi ? Nu ştiu, dar o fac. Se pun în acord
(unul cu altul) cu privirile, cu zâmbetele, cu braţele, formează unitatea; se unesc. Dar
cereţi-le să vă explice: «Ce faceţi ? Ce este cu această unitate ?» Ei nu ştiu nimic, dar o
fac. Aaa, iată cum putem reuşi să ne unim cu soarele: iubindu-l. Şi când începi să-l
iubeşti, te acordezi cu el. Iată secretul ! Pentru că dacă ar trebui să ştim cum să vibrăm,
pe ce lungime de undă, nu vom mai da lucrurilor de capăt, nu este posibil; pur şi simplu
ca cei doi îndrăgostiţi: se privesc cu iubire... Privim soarele cu iubire şi gata, intrăm în
armonie, în unison cu vibraţiile soarelui, primim comori şi bogăţii. Vedeţi ? Vedeţi ce
simplu e, ce limpede ?! Voi nu aţi descoperi lucrul acesta, toată viaţa nu aţi reuşi să
descoperiţi asta. Veţi privi soarele, dar nu veţi şti cum să vă uniţi cu el, adică să vibraţi
la unison cu el. Pur şi simplu, cu iubire ! Staţi acolo, reflectaţi, meditaţi, dar nu aveţi
iubire pentru soare. Şi atunci nu sunteţi la unison, nu sunteţi în unitate. Ce este
unisonul ? Este unitatea.
Ooo, este extraordinar !
Bojiiata liubov razrechava vsičkite problemi !
Dragostea de Dumnezeu rezolvă toate problemele !
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