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Comentarii făcute la conferinţa de pe data de 13.07.1973

     Iată  aceste  imagini,  aceste  exemple  sunt  foarte,  foarte  bune,  ele  ne pot
convinge. Dar mai există un argument, care este foarte puternic. Vi-l pot da: 
     Când vă simţiţi jigniţi, când sunteţi mâhniţi, când sunteţi chinuiţi, tulburaţi,
un lucru apare în faţa voastră, care vă este dat, pe care l-aţi primit. Trebuie, oare,
să vă lăsaţi aşa, (pradă lui), fără să faceţi nimic, fără să transformaţi nimic, fără
să  adăugaţi  nimic,  fără  să  lucraţi  asupra  acestei  mâhniri  sau  asupra  acestei
supărări ? Iată deci încă un lucru ! Cei care nu ştiu şi care nu au obişnuinţa de a
lucra pentru a îmbunătăţi lucrurile, a le schimba, a le transforma, a scăpa de ele,
suferă, suferă până când lucrul respectiv trece de la sine, se duce, îi părăseşte.
Dar până atunci, oh, là, là ! Ce văiete ! Şi aşa stau lucrurile cu 9 zecimi din
omenire. Iată un argument foarte puternic.
     Şi ce sunt Magii ? O, ei lucrează întotdeauna asupra a ceea ce li se întâmplă.
(Ei iau) materia primă, adică neatinsă, sălbatică, neprelucrată şi lucrează asupra
ei.  Şi  în  felul  acesta  devin  puternici  şi  plini  de  forţă,  folosind  principiul
masculin. Iar ceilalţi sunt pasivi: ei primesc, nu se clintesc, nu reacţionează; se
lasă  să  sufere,  să  plângă,  se  lasă  striviţi,  aşa,  toată  viaţa.  Priviţi,  aşadar,  ce
argument ! Şi asta este realitatea. De ce ? Pentru că n-au înţeles nimic din cele
două  principii.  Ei  se  limitează  la  unul  din  principii,  principiul  feminin,  iar
principiul feminin este extrem de receptiv, dar nu este emisiv. Or, omul trebuie
să fie şi  emisiv.  Pentru a îndrepta ceva, trebuie să fii  emisiv.  Pentru a primi
lucrurile bune trebuie să fii receptiv;  dacă nu eşti receptiv, nu primeşti nimic:
nici mesajele, nici curenţii, nici influenţele, nici binecuvântările, absolut nimic.
Aşadar, principiul feminin este la fel de important ca şi principiul masculin. Şi
sunt unii care s-au «masculinizat» în asemenea masură, încât nu mai primesc
nimic: n-au nici antene, nici radar, nici avertizări, nimic. Şi asta, de asemenea,
ester rău. (E nevoie de) amândouă principiile.  A putea, a şti să lucrezi cu cele
două principii reprezintă perfecţiunea. În trecut, un Iniţiat care ştia să lucreze cu
cele două principii era prezentat ca un androgin. Androgin şi nu hermafrodit.
Hermafrodit  este  altceva,  este  cineva  care  are  cele  două  organe  sexuale  –
masculin şi feminin – în acelaşi timp. În timp ce androgin este cel care are cele
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două principii, masculin şi feminin, în sufletul său, în spiritul său şi nu în corpul
său fizic. Iată diferenţa dintre «androgin» şi «hermafrodit».
     Căci putem lucra cu cele două principii… Ca dovadă, a fost ultima dintre
iniţierile lui Abraham. El studiase în Caldeea, studia în Egipt şi nu învăţase încă
puterea celor două principii. Şi Melkitsedek este cel care i-a revelat acest lucru.
La închiderea iniţierii lui i-a revelat felul în care lucrează cele două principii în
întreaga natură. Abraham era încântat. Ei da, dar cum este (o muncă) atât de
îndelungată, un lucru atât de profund… În Biblie a fost simbolizat prin pâine şi
vin, prin grâu şi struguri. Iar îndărătul lor… Pentru că dacă ar fi să explicăm, ar
trebui  o  sută  de  volume cât  Biblia,  poate  chiar  mai  mult,  doar  despre  acest
subiect. Este imposibil. Într-o frază este condensat, aşa cum natura reuşeşte să
condenseze toate proprietăţile unui copac într-o sămânţă foarte mică, totul este
condensat. Ea este singura care reuşeşte să facă asta. Singura. Şi dacă fiinţele fac
acest lucru, e pentru că natura le-a dat puterea s-o facă.  Există alte puteri în
subconştient care se ocupă de formarea copilului. Iar mama e neştiutoare, ea nu
ştie cum se produce acest lucru. Şi cu toate acestea, el se petrece în ea însăşi,
vedeţi ? Şi după clişee, după imagini, după limite, după calculi… ca atunci când
daţi un plan pentru construirea unei case, muncitorii se iau după dimensiuni, se
uită unde trebuie să fie uşa, unde ferestrele, unde culoarul, de ce mărime, de ce
lăţime, de grosime. Şi pentru copil este tot aşa. Vine un plan, care este aici,
actual,  pe  care  celulele  mamei  îl  construiesc  exact  după  dimensiune.  E
formidabil ! 
     Pentru a atrage, acum, o concluzie bună (să spunem că) există o primejdie,
când lucrăm asupra  acestui  aspect  –  pentru  a  ne  diviza,  a  ne  idealiza,  a  ne
imagina – şi anume aceea de a ne închipui că lucrul acesta s-a întâmplat deja şi a
ne comporta faţă de ceilalţi în aşa fel încât devenim indezirabili, îngrozitori… Ei
bine,  nu  !  Trebuie  să  lucrăm  fără  să  ne  închipuim  că  deja  s-a  întâmplat,
înţelegeţi? Altfel veţi fi făcuţi bucăti, se va spune: «E un monstru care se crede
deja o divinitate, când este atât de nătâng !». Vedeţi ? Aceasta este primejdia.
Nu trebuie să-ţi  imaginezi  imediat  că (acest  lucru e deja realizat).  Lucraţi  în
planul interior, dacă vreţi, dar purtaţi-vă cu ceilalţi ca şi când aţi fi un nimica.
Altfel, toată lumea se va ridica împotriva voastră. Iată primejdia acestei practici:
orgoliul. Şi asta s-a întâmplat deja cu mulţi spiritualişti. 
     Concluzia este să idealizezi  femeile,  bărbaţii,  dar să nu ieşi  din această
idealizare. Dacă ieşi, s-a isprăvit ! Vei trăi toate decepţiile. Altfel nu rişti nici o
decepţie. Nici o decepţie. Eşti la adăpost. Dar ieşiţi câtuşi de puţin din această
fortăreaţă care este idealizarea, ce vă aşteaptă ! Vai,  vai,  vai ! Catastrofe.  Şi
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apoi, desigur, ceilalţi vor spune: «Vedeţi, v-am spus ! V-am avertizat ! Avem
dreptate». Iar voi veţi fi obligaţi să spuneţi: «Da, da, da, aţi avut dreptate». Si, de
fapt, nu au dreptate. Au dreptate pentru că aţi fost slab. Dar dacă eraţi puternic şi
luminat, atunci ei, ceilalţi, vor avea veşnic «ne-dreptate». 
     (Joc de cuvinte: «avoir raison» = a avea dreptate. «Raison» înseamnă şi
«raţiune».  Iar  Maestrul  inventează  expresia  «avoir  dé-raison»;  luat  singur  şi
după sensul lui obişnuit, din dicţionar, «déraison» înseamnă însă «neghiobie»,
«lipsă de raţiune». Expresia pentru «a nu avea dreptate» este fie «ne pas avoir
raison», fie «avoir tort»; în acest context «tort» ar fi fost adevăratul, antonimul
lui «raison», n.t.).
     Şi mai spuneam, ieri: Să nu credeţi că ceea ce vă povestesc, ceea ce vă explic
– cum să vă purtaţi, dozele homeopatice,  să vă mulţumiţi doar cu foarte puţin,
pentru a fi  mereu inspiraţi şi,  în loc să vă comprimaţi,  să iubiţi,  să iubiţi, să
iubiţi, zi şi noapte şi aşa nu veţi obosi niciodată, în timp ce, cu celălalt fel de a
iubi, imediat veţi fi obosiţi, la pământ – atunci spuneam, deci, că (lucrul acesta)
nu este pentru toată lumea. Este doar pentru câţiva, care sunt deja dezgustaţi,
cărora le este silă de toate experienţele lor din trecut şi acum vor să găsească un
alt drum şi atunci, pentru ei… lor trebuie să le dau noi percepţii, concepţii şi
viziuni. Iar ceilalţi, să continue ! Să continue cu iubirea «clasică». (Există totuşi
un clasicism, undeva !). 
     Nimeni nu-mi poate reproşa, spunându-mi: «Ce povestiţi dumneavoastră ! Ei
nu  sunt  pregătiţi.  Ceea  ce  spuneţi  este  irealizabil.  Este  imposibil,  este  de
neconceput, sunt utopii ! O ştiu prea bine, mai bine decât voi, înaintea voastră.
Numai că atunci când vă pun dinainte – vă spuneam ieri: «V-am pus dinainte, la
masă – pentru că sunteţi invitaţi – v-am pus fel şi fel de mâncăruri (chiar şi
“rutabaga” – specie de varză cu rădăcina-tubercul, comestibilă, n.t. – şi ridichi,
tot,  tot,  tot).  Voi  sunteţi  aceia  care  trebuie  să  alegeţi  ce  este  potrivit  pentru
stomacul vostru. Dar eu sunt obligat să vă pun dinainte, să vă prezint metode şi
prescripţii şi reguli şi formule, tot felul de lucruri care vor fi potrivite pentru voi.
Asta nu înseamnă însă că trebuie să înghiţiţi toată această hrană, căci veţi muri !
Alegeţi  doar ceea ce (credeţi).  Dar eu sunt obligat  să  vă prezint  tot  felul  de
filozofii. Deşi, când spun «tot felul», asta nu înseamnă şi ce e primejdios, ceea
ce este defectuos, nociv… A, nu, nu, nu ! «Tot felul» desemnează întotdeauna
ceva deasupra diafragmei. Deasupra. Pentru că, dacă luaţi direcţia către în sus,
puteţi  adăuga,  diferenţia,  varia în extrem de mare măsură lucrurile,  dar va fi
mereu luminos, mereu pur, mereu divin. Sunt atâtea lucruri ! Iar când alegeţi
direcţia către în jos, există, desigur, şi atunci o varietate, dar va fi mereu nociv,
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mereu  rău.  Şi  aici  sunt  multe  de  ales.  Dar  dacă  variaţi,  variaţi,  variaţi,  însă
întotdeauna deasupra acestei linii,  până la infinit, va fi  întotdeauna «catolic»,
corect. Întotdeauna va fi minunat, pentru că urcă spre ???. Iată cum trebuie să
mă înţelegeţi. Sunt aşadar liber să vă dau tot felul de concepţii şi metode atât de
variate, atât de diferite, din toate epocile, din toate dimensiunile, dar mereu după
criteriul  meu,  după măsurile  mele,  după balanţele  mele;  ele  sunt  judecate  şi
considerate care sunt pozitive, utile pentru voi, care sunt eficiente, benefice, care
sunt mereu luminoase. Pentru că altfel nu am dreptul să vă dau ceva care vă va
face rău, fiindcă apoi mi se va reproşa acest  lucru. Şi nu ţin să mi se aducă
reproşuri, să fiu scuturat şi criticat de către prietenii mei din Înalt. Să nu vă mire
că aţi auzit lucruri atât de variate până acum. Să ştiţi că acele lucruri sunt bine,
bine, bine verificate.

Un minut de meditaţie. 
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