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Adevărata religie ne spune că oamenii trebuie să se apropie de lumina, de
căldura şi de viaţa soarelui, ei trebuie să caute înţelepciunea care luminează şi
rezolvă problemele, iubirea dezinteresată care înfrumuseţează, încurajează şi
consolează, viaţa măreaţă care te face activ, dinamic şi îndrăzneţ, în scopul de a
realiza Împărăţia Domnului şi Dreptatea Sa pe întreg pământ. Iată de ce, nimeni
nu poate să combată această nouă religie, iar dacă se va încerca distrugerea ei,
acest lucru va însemna propria distrugere. Când această înţelegere a unei religii
universale va pătrunde în spirit, întreaga organizare a vieţii va deveni universală;
nu vor mai exista separatisme între oameni, nici graniţe, nici războaie, nici
mizerie. Trebuie ca toţi oamenii să accepte religia şi Fraternitatea Universală pe
care ne-o învaţă soarele. Cunoscând în manifestările sale măreţe de lumină, de
căldură şi viaţă, oamenii se vor apropia din ce în ce mai mult de Divinitate şi
pământul va deveni un Paradis unde toţi oamenii vor trăi ca fraţi.
*
Iată o pagină extraordinară, dragii mei; aici totul este cu adevărat nou, încât
oamenii care sunt obişnuiţi să practice tot felul de lucruri învechite, preistorice,
vor găsi toate aceste afirmaţii drept utopii, lucruri irealizabile. Să vedem dacă
aceste lucruri sunt posibile şi ar fi minunat să se poată împlini într-o bună zi ! Ne
putem întreba acum, de ce peste tot în univers animalele, chiar şi păsările,
găsesc, conservă şi protejează un loc unde trăiesc, un loc pe care îl apără,
nepermiţând altor animale sau păsări să vină să se instaleze pe proprietatea lor.
De ce, până acum, au existat triburi, ţări, regiuni, care aveau grăniţe şi
mentalităţi de separatism ? Deoarece Inteligenţa Cosmică nu a putut aranja de la
început o viaţă universală, colectivă, valabilă pentru plante, păsări şi oameni, ci
a trebuit să dezvolte la început lucruri speciale care să se realizeze, să apară, şi
apoi, în timp, lucrurile care să se manifeste.
Să luăm exemplul copilului. De ce el trebuie să se dezvolte personal,
particular, să nu se gândească decât la el însuşi, totul fiind fragil şi delicat,
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întreaga sa viaţă concentrându-se spre întărirea organismului ? După trecerea
anilor, el începe să se manifeste diferit, începând să se ocupe şi de alţii. Dar la
început, Inteligenţa Cosmică i-a protejat personalitatea care a fost sfătuită,
dezvoltată, hrănită, iar apoi a venit rândul individualităţii să se exprime.
Observaţi istoria omenirii şi vedeţi cum a ajuns ea la gradul de evoluţie de
astăzi! Cum au apărut primii oameni, primele animale, mamuţii, etc., cum se
distrugeau, cum se mâncau între ei, cum se gândeau la ei înşişi, tendinţa care se
mai menţine şi astăzi – a te apăra, a te întrece cu alţii, a dori să îi depăşeşti…
Iată personalitatea. Acest principiu al personalităţii a fost protejat, susţinut,
încurajat de către natura însăşi. Cazul copilului care la început se dezvoltă şi se
formează la sânul mamei reprezintă personalitatea, apoi lucrurile se dezvoltă în
chip diferit.
Oare acum va continua la infinit această situaţie, această înţelegere a
lucrurilor, această diviziune, această separativitate, această insuşire a ideilor
altuia, tendinţa de a fi mereu personal, egoist, dur şi crud ? Nu, va veni un
moment când individualitatea, care începe să se hrănească şi să trezească, va
aduce alte filozofii, alte înţelegeri, alte atitudini, şi acest lucru va începe acum,
la sfârşitul acestui veac. Ceea ce vă voi spune acum va fi nou pentru toată
lumea, pentru toate religiile, pentru toţi spiritualiştii. Da, pentru că ei sunt prinşi,
înlănţuiţi, înghiţiţi în vechile concepţii ale proprietăţii, ale personalităţii, ale
separativităţii, ale combativităţii.
Da, dar dacă totul va continua la fel, omenirea va pieri. De ce ? Deoarece,
odată cu această dezvoltare intelectuală, cu această ştiinţă care face progrese şi
descoperiri zilnice, dar cu aceleaşi noţiuni vechi ale separativităţii, ale protecţiei,
ale întăririi, ale iubirii de ţară, ale luptei împotriva altora, vor apare aceleaşi
mentalităţi care creează anumite lucruri în interiorul fiinţei. Ce anume ? Dorinţa
de a inventa, de a descoperi, de a te perfecţiona, de a te îmbogăţi, de a te întări,
de a face faţă duşmanilor şi de a-i combate şi a-i face să dispară. Cum această
stare de lucruri există încă, ştiinţa este influenţată. Ştiinţa este deci influenţată,
atrasă în această tendinţă a personalităţii de a proteja, de a se întări, deoarece
separativitatea îşi află aici sălaşul. Atunci, cine creează acum aceste anomalii,
această mentalitate, aceste războaie şi devastări, nenorociri şi temeri ?
Priviţi, lumea întreagă hraneşte această separativitate. Chiar şi personajele
cele mai cunoscute ale istoriei, care au făcut ceva pentru ţara lor împotriva altor
ţări, sunt slăvite, stimate, plasate la vârf. Dacă veţi întreba lumea invizibilă, pe
Marii Maeştri care au urcat în lumea de sus, veţi vedea că ei nu apreciază aşa de
mult pe aceşti oameni; ţara lor îi apreciază, deoarece au făcut ceva pentru ea, au
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luptat pe câmpul de bătaie, au fost curajoşi şi rezistenţi, şi-au dat chiar şi viaţa
pentru un ideal. Da, dar s-au gândit ei cum vede Inteligenţa Cosmică lucrurile
acum ? În trecut, aceste lucruri erau bune, dar ele duc acum la dispariţia
omenirii, deoarece dacă lucrurile se îndreaptă în această direcţie, totul va fi fatal;
savanţii vor descoperi lucruri puternice, distructive, gaze, pulberi, arme
biologice…, iar dacă le vor activa, nu va mai fi viaţă, nici speranţă, totul va fi
nelinişte şi tensiune, pacea va dispărea.
Ce înseamnă Fraternitatea Albă Universală ? Cuvintele “fraternitatea” şi
“universal” sunt cele mai semnificative. Fraternitatea înseamnă să recunoaştem
că noi toţi suntem fraţi şi surori, că avem acelaşi tată şi aceeaşi mamă, natura, şi
că nu trebuie să ne urâm şi să ne ucidem. Acest lucru ne lipseşte, de aceea el
apare la sfârşit de secol, ca să schimbe părerile, punctele de vedere, viziunile
asupra lumii. Cuvântul “universal” vorbeşte despre faptul că lucrurile nu trebuie
divizate. Ca să fac să înţelegeţi, voi folosi imagini foarte simple. Să presupunem
că vă întreb unde vă aflaţi ? Veţi răspunde: la Bonfin. Dar unde se află Bonfin ?
Ei bine, la Fréjus. Dar Fréjus ? Ei bine, în departamentul Var. Dar Var ? În
Franţa. Iar Franţa se află în Europa şi Europa este o parte a Pământului.
Pământul, la rândul lui, face parte din Univers, etc… Ne aflăm în universalitate,
deci trăim în Univers. Oare de ce oamenii împart lucrurile, le separă ? Ca să-şi
spargă capul, da ! Trebuie să ne îndreptăm acum spre latura universală, deoarece
aceasta va salva omenirea, dar nu suntem încă pregătiţi. Toţi oamenii se
războiesc în separativitate şi astfel ucid.
Cum facem să ajungem însă până aici ? Ei bine, există metode, mijloace.
Amintiţi-vă acum când v-am vorbit despre organismul uman. Spuneam că
oamenii încearcă mereu să rezolve problemele, să gândească, dar să nu se
oprească asupra a ceea ce Inteligenţa Cosmică a construit, a ceea ce a fabricat
ea, a ceea ce a creat, lucruri palpabile, vizibile, care sunt în noi înşine sau
împrejurul nostru. Aici Inteligenţa Cosmică a rezolvat tot, ea ne sfătuieşte cum
să putem şi noi să le rezolvăm, iar eu v-am vorbit despre organismul uman. Cum
a plăsmuit Inteligenţa Cosmică, Dumnezeu, fiinţa umană ? Mai întâi, există
atomi, electroni, apoi celule, atâtea organe, apoi corpul fizic. Deci, el face parte
din Univers, iar dacă Universul nu absoarbe deloc, nu primeşte deloc, nu se
hrăneşte, nu respiră, toate energiile, forţele, elementele care se află în natură,
mor. Există deci o relaţie, o comunicare, o osmoză şi astfel viaţa continuă.
Atunci, dacă studiem bine, bine de tot fiinţa umană, vom înţelege că organele
care au celule, sunt ţările din lume, iar celulele sunt locuitorii. Deci, fiecare
organ este diferit, culoarea, funcţia, misiunea, activitatea sa sunt diferite. Nu
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putem acum să schimbăm culoarea sau rasa galbenă, albă, neagră, dar ceea ce
este remarcabil, excepţional, este că toţi lucrează pentru ceva ce seamănă cu un
centru, cu un punct, care este o conştiinţă, un spirit, pentru ca să fie bine, să se
afle în viaţă… deci toţi lucrează, fac eforturi, renunţări, pentru ca organismul să
fie viu. Ei bine, totul se găseşte aici.
Atunci dacă ţările nu ar mai lucra numai pentru ele însele, pentru a se separa,
a se împărţi, a se detesta, a se lupta, ele ar lucra exact ca şi organele corpului
uman…, dar aceste lucruri nu se pot schimba aşa repede… Francezii rămân
francezi, nemţii, nemţi, africanii, africani, dar ceea ce se poate face este ca ei să
aibă o atitudine, legătură, un comportament, să funcţioneze în unitate, precum
celulele, precum organele care se află împreună pentru a susţine viaţa. Cum
viaţa organismului este unitară, el lucrează pentru această unitate şi astfel se
găseşte în viaţă. Iată ce trebuie făcut, toate ţările să înţeleagă, adică conducătorii
lor să înţeleagă această lumină, acest Învăţământ, această splendoare, această
ştiinţă şi înţelepciune, astfel totul se va sfârşi rău. Dar cum ei nu au studiat încă
această ştiinţă iniţiatică, ei imită, continuă să lucreze ca în trecut, ei nu sunt
modele, exemple, şi va exista mereu războiul din cauza neştiinţei; oamenii se
instruiesc numai la izvoarele ştiinţei oficiale, nu şi la ale celei iniţiatice. Ştiinţa
oficială aduce remedii, mijloace de distrugere, fleacuri, cum să mâncăm, cum să
bem, să îmbunătăţim puţin lucrurile, adică să le “otrăvim” puţin, iar acum tot
ceea ce mâncăm, tot ceea ce bem, ce cumpărăm, totul este deformat, poluat,
otrăvit, da. Multe persoane inteligente explică în cărţile lor, ştiinţific, care sunt
produşii chimici pe care îi putem folosi pentru a ne înfrumuseţa, pentru a câştiga
bani, pentru a cultiva grâul, a creşte păsări şi animale, pentru a obţine mai mult
lapte…
Dacă aceea care conduc ţările acceptă să se instruiască prin Fraternitatea
Albă Universală, să descopere ceea ce este nou, atunci pacea va dăinui, va exista
o familie universală şi atunci toată lumea va trăi în pace. Nu vor mai exista
arme, nu vor mai fi graniţe, nici mizerie, deoarece acest lucru este posibil. Dar
oamenii nu doresc, ei sunt neştiutori şi gândesc că este mai bine aşa.
Mulţumită Învăţământului Fraternităţii Albe Universale putem îmbunătăţi
orice, multe lucruri… De ce trebuie să avem mai multe religii ? Religiile şi-au
declarat şi ele război, aşa cum a făcut religia musulmană care a declarat război
tuturor religiilor ca să le distrugă. Iar religia catolică a dorit la rândul ei să-şi
propage peste tot învăţătura. Dar acum va veni ceva măreţ, universal, va exista o
nouă religie, unică în lume, toate celelalte se vor arăta ineficace, incomplete, cu
multe goluri şi contradicţii. Nu va exista decât o singură religie, cea solară. Când
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vom lua ca model soarele, cu lumina şi căldura sa, când vom înţelege ce este
lumina, căldura, viaţa, vom lucra asupra acestor lucruri, ca să devenim luminoşi,
călduroşi, plini de viaţă, iar totul va fi rezolvat, totul va deveni armonios. Ei
bine, acum nimeni nu gândeşte astfel, iar religia din Iran trimite chiar mii de
oameni la moarte, distruge case, ambasade… pentru ca discipolii ei să stea apoi
în paradis lângă Domnul…
Oamenii îşi justifică şi crimele prin faptul că le-au făcut pentru ţara lor, dar ei
nu se gândesc la faptul că lumea invizibilă vede toate aceste lucruri şi nu le
apreciază deloc. Dacă oamenii, care sunt neştiutori, ne laudă, ei bine, lumea
invizibilă nu o face, ea ne trimite mari încercări ca să ne facă să gândim altfel.
Vedeţi de ce am tuşit acum ? Fiindcă vă odihneaţi. Vă face bine odihna, nu-i
aşa ? Mi se întâmplă şi mie din când în când…
Dacă m-ar asculta acum francezii, ei vor spune: “Nu, niciodată nu vom
accepta aşa ceva, fiindcă noi ne iubim ţara, ne iubim pe noi, suntem mândri că
suntem francezi, iar Fecioara Maria şi biserica sunt cu noi. La fel şi Arhanghelul
Mihail !”. Da. Ei bine, germanii vor spune la fel, englezii, mai ales, la fel,
întreaga lume… şi războaiele vor continua. Ce înseamnă toate acestea ? Că nu
suntem încă inteligenţi, luminaţi, că suntem abrutizaţi, în timp ce, dacă vrem să
devenim mari, trebuie să acceptăm latura universală.
Ce semnificaţie are constelaţia semnul Vărsătorului pe care îl ştiţi cu toţii ?
Ah, el împinge oamenii, îi conduce şi îi sfătuieşte spre universalitate, este
singurul semn omenesc, toate celelalte semne zodiacale reprezintă animale. Da,
Vărsătorul este singurul om care aruncă apă vie… Deci, el este mai inteligent,
este omul care gândeşte. Adică individualitatea, latura universală,
individualitatea care este universală.
De aceea, acest Învăţământ apare în lume, pentru a arăta ce este
personalitatea şi ce este individualitatea. Personalitatea a fost până acum şi va
mai fi ceva timp, ea înseamnă să te gândeşti la tine, să nu lucrezi, să nu-ţi faci
griji decât pentru tine, să lupţi, să lupţi împotriva celorlalţi. Ea există la toate
animalele, insectele, la toţi oamenii, popoarele, la toate ţările. Dar odată cu
Învăţământul, cu inteligenţa, vom înţelege totuşi că există ceva de schimbat. În
timp ce acum, schimbăm multe lucruri în mai toate domeniile, dar nu ameliorăm
nimic, ne mişcăm în aceeaşi mocirlă. Schimbăm tot, haine, gânduri, cărţi,
discuri, chiar şi amanţi, totul este în schimbare… Dar ne este din ce în ce mai
rău deoarece schimbările au loc jos, nu în înalt. De ce există muşchiul
diafragmatic la om ? Ei bine, oamenii nu au judecat, nu s-au gândit ce reprezintă
această limită, această graniţă care separă personalitatea de individualitate.
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Bineînţeles, această reprezentare este simbolică, deoarece chiar şi în creier există
personalitate, la fel în gură, în ochi, în urechi, dar din punct de vedere simbolic,
tot ceea ce este jos înseamnă personalitate, iar ceea ce este sus, individualitate.
Să luăm exemplul iubirii. Dacă simţiţi lucrurile joase, excitaţii, frământări
înauntrul fiinţei voastre, ei bine aici este personalitatea, dar dacă în această
iubire simţiţi o dilatare, o lumină venită de sus, gânduri lucide, este vorba despre
individualitate. Dar oamenii simt nevoia să-şi schimbe mereu câte ceva numai în
planul de jos: instrumente, pahare, farfurii, tablouri, covoare, perdele, maşini,
femei… În timp ce, dacă vom schimba lucrurile în înalt, le vom putea schimba
din ce în ce mai mult, şi vom găsi mereu frumuseţe, lumină, splendoare şi pace.
În înalt putem schimba fără încetare totul, culorile, parfumurile, muzica,
gândurile, ideile, şi totul va fi dumnezeiesc fiindcă ne găsim în înălţimi.
Oamenii nu cunosc toate aceste lucruri, ei doresc schimbări numai în planul
material, dar numai Marii Maeştri schimbă totul fără încetare, Dacă ieri, ei
posedau înţelepciune, lumină, înţelegere, astăzi ei se găsesc în iubire, în fericire,
în dilatare, iar mâine se vor afla în creaţie, în voinţă, în putere. Există atâtea
lucruri de schimbat, până la infinit, în domeniul frumuseţii, generozităţii şi al
purităţii !
Eu nu vreau să mă opresc acum la felul cum americanilor le place să-şi
schimbe casa, maşinile, femeile… Dar ei ar trebui să schimbe şi sus, în vechile
idei, în vechile gânduri şi sentimente, şi să le înlocuiască cu lucruri măreţe. Dar,
din nefericire, ideile rămân aceleaşi…
Bineînţeles, acum nici Franţa, nici Germania, Anglia, Italia, nici Bulgaria sau
Turcia nu vor accepta imediat să aibă relaţii bune cu Grecia şi Armenia. De
milioane de ani lucrurile s-au agravat, dar odată cu Învăţămantul, cu cărţile, cu
educaţia copiilor şi cu galvanoplastia spirituală, se va ajunge în câţiva ani să se
schimbe mentalitatea omenească. Oamenii vor vedea mai clar, îşi vor lărgi
orizontul, vor schimba chiar şi religiile, vor înlocui această ştiinţă care lucrează
pentru distrugere cu o ştiinţă interioară, spirituală, care îi va învăţa cum să
trăiască, cum să se vindece, cum să se lumineze şi să se purifice. Ştiinţa
Iniţiatică lucrează în planul de sus, transformă fiinţa umană în interiorul ei, adică
sufletul, inima ei, spiritul şi intelectul, şi nu numai corpul fizic. Vreţi să vă spun
cum judecau oamenii, nu cu mult timp în urmă, sufletul şi spiritual ? Sufletul ar
fi fost o secreţie a creierului, iar creierul emană sufletul !!!... Acum nu se mai
gândeşte aşa, dar au apărut alte interpretări, alte idioţenii !...
Naţiunile nu îşi vor pierde identitatea, dar va exista o afinitate, o fraternitate,
o relaţie, o fuziune, încât lumea întreagă va fi un organism, şi în acest mare
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organism vor exista organe care nu vor mai lucra în exclusivitate pentru ele
însele, aşa cum o fac acum toate ţările. Ce schimbări vor apărea atunci ? Toată
lumea va cânta, va zâmbi celorlalţi, vor fi vizite, toată lumea va fi plină de
iubire, va fi Epoca de Aur ! Acest lucru va veni, de aceea trebuie să lucrăm în
această direcţie, fiindcă nu există altceva mai nobil, mai mare, mai frumos, mai
măreţ decât Epoca de Aur.
Aşa cum v-am spus şi în alte conferinţe, nu vă mai mândriţi cu meseria şi
funcţia socială, cu banii pe care îi câştigaţi, deoarece toate acestea reprezintă
numai o mică satisfacţie. Împlinirea, fericirea, bucuria şi dilatarea nu vor apărea
decât atunci când veţi lucra pentru Epoca de Aur, fiindcă această lucrare va trezi
în voi cele mai bune celule ale creierului care sunt încă adormite, şi astfel veţi
trăi în împlinire. Învăţămantul va trebui răspândit pentru Epoca de Aur. Dacă
toată lumea va face la fel, va fi extraordinar, întreg pământul va fi luminat,
înflăcărat, schimbat, transformat în câţiva ani. Chiar şi ştiinţa se va schimba,
religiile la fel, va apărea această religie universală, solară.
Trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Acum este destul de greu să vă dau
toate detaliile, cum ţările vor putea realiza această familie universală fără a
dispărea, cum se va forma guvernul universal; există persoane foarte avansate în
Franţa şi în Anglia care lucrează pentru un guvern mondial. Numai că ele nu
sunt atât de luminate ca discipolii Fraternităţii şi deşi aceste idei politice sunt
foarte înaintate, fără cunoaşterea noţiunilor Ştiinţei iniţiatice va lipsi mereu câte
ceva.
Dacă Epoca de Aur se va realiza pe întreg pământul, oare atunci toate
triburile, toate clanurile, toate ţările lumii vor fi inteligente, vor fi în armonie, în
puritate ? Nu, nu, nu, ele vor continua să fie sălbatice, abrutizate, dar altceva va
fi schimbat. Este imposibil să schimbăm patru, cinci miliarde de oameni, vor
trebui schimbate mentalităţile conducătorilor acestor ţări. În acel moment, ei vor
da ordine în toate ministerele, ideile se vor schimba… Iată cum, schimbând
numai douăzeci, treizeci de persoane în lume, întreaga omenire se va schimba şi
se va comporta diferit. Vor veni legi care vor acţiona chiar şi asupra animalelor,
a sălbaticilor, a brutelor şi ele vor fi obligatorii. Iar cele câteva persoane care
până acum pregăteau razboaiele, având interese enorme, se vor schimba. Eu
cunosc numele acelora care au pregătit primul razboi mondial, pe cel de-al
doilea şi pe cei care îl pregătesc pe cel de-al treilea… Aceşti oameni trebuie
schimbaţi, da… Cum îi vom schimba, eu nu doresc să vă spun, indiferent ce
precauţii îşi vor lua ei. Dar vă pot spune că Cerul a decis aceste schimbări, le-a
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decretat… Atunci când lumea invizibilă decretează, decide, nimeni nu mai poate
scăpa, nimeni nu va putea contrazice această hotărâre, lucrurile se vor realiza.
Nici un conducător nu va accepta cuvintele mele, pentru că îi vor atinge
interesele. Dar acum trebuie abandonate interesele pentru a salva lumea… Cum
vă spuneam, nu există decât două, trei lucruri care stau la baza nenorocirii
omenirii de mii de ani încoace. Această mentalitate de separativitate, aceea a
dezvoltării personalităţii şi a intereselor pe care le avem. Iată aceste trei cauze.
Analizaţi, reflectaţi şi veţi fi uimiţi de veridicitatea lor. Personalitatea crede în
separativitatea care creează ostilitate, ură, distrugere, violenţă, agresivitate.
Aproape toţi conducătorii lumii se află la acest nivel. Eu ştiu că risc foarte mult
spunând aceste lucruri, dar este purul adevăr. Numai iubirea poate învinge
separativitatea, numai lucrând cu iubire vom ajunge la unitate.
Oamenii nu au înţeles cum în organismul lor toate celulele, toate organele
lucrează numai pentru un punct, spiritul, şi acest punct conservă viaţa, altfel apar
tumorile, cancerul, bolile. Eu nu fac altceva decât să studiez aceste lucruri, cum
a creat Inteligenţa Cosmică lucrurile, de ce a făcut-o. Vă aflaţi aici de ani de zile
şi nu v-aţi obişnuit şi voi să o faceţi la fel ca mine. Continuaţi să nu acceptaţi, să
nu exersaţi, să nu practicaţi, altfel aţi fi descifrat totul. Vă ocupaţi de alte lucruri
care vă slăbesc, vă abrutizează. Ascultaţi de gura lumii, o imitaţi. Pentru voi,
Iniţiaţii sunt nişte nebuni, nişte proşti, vă plecaţi urechea la prostiile mulţimii şi
veţi fi mereu slabi şi vulnerabili astfel.
Rugăciune:
Dragostea de Dumnezeu rezolvă toate problemele (de trei ori)
Iată sarcina pe care o am, aceea de a vă spune mereu lucruri noi, imposibil de
realizat. Galvanoplastia, de exemplu… Eu vă arăt adevărul, vă descopăr
lucrurile divine, cele mai greu de atins, şi de aceea neplăcute pentru voi. Mereu
mi se cere să vă spun lucruri adevărate, si chiar dacă nu vă plac, cel puţin trebuie
să le cunoaşteţi, să le ştiţi…
Un minut de meditaţie.
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