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Le sens du sacré montre le côté divin
Sensul sacralităţii dezvăluie partea divină
Conferinţa din 19...

Noi toţi cei de aici, în linişte, nutrim gânduri sacre, unii pentru alţii. Hrănind
acest fel de gânduri ne ajutăm fraţii şi surorile să evolueze, şi ne „sfinţim”
(purificăm) pe noi înşine. Iată noua educaţie. Iată un mod de gândire care va
intra în contradicţie cu ordinea lucrurilor pe care oamenii au acceptat-o, adică de
a nu vedea decât latura negativă, defectele, viciile, şi astfel trecem drept un om
foarte inteligent. Şi cum adeseori ceea ce credem se răsfrânge în tot ceea ce
vedem. Dacă avem urâţenie în noi, nu vedem decât urâţenie peste tot. Dacă
suntem frumoşi pe dinăuntru, vom vedea doar frumuseţe peste tot. Deci tendinţa
aceasta de a vedea numai defectele, pentru a critica pe ceilalţi, vorbind doar
despre asta, nu fac decât să vorbească de rău despre ei înşişi. Văzând doar partea
urâtă, ei înşişi devin urâţi. Care sunt rezultatele, consecinţele acestei noi
atitudini ? Dacă suntem în greşeală, în minciună, privind din latura bună, lumea
nu are încredere, pot cădea în capcane, erori şi să plătim foarte scump. Spunând
că oamenii sunt foarte urâţi, răul este în ei. S-au născut în murdărie, în păcat, de
ce să căutăm ceva ce e bun, divin !? Ştiţi ce le-aş răspunde ? N-aţi făcut încă
studiile cele bune, în ceea ce priveşte natura umană, fiinţa umană,v-aţi oprit
numai asupra anumitor lucruri care sunt foarte vizibile, foarte materiale, reale,
grosolane, corpul fizic, care va să zică, v-aţi oprit numai la intestine, v-aţi oprit
la natura inferioară, la uşă, la calea de ieşire... şi nu vedeţi partea cealaltă, aceea
care produce, care creează, care gândeşte, care descoperă, care e spiritul, deci
natura superioară. Da, veţi spune: “Nu am mai gândit aşa, dar e un alt punct de
vedere”. Pentru a fi complet, trebuie văzute ambele laturi. Credeţi că înţelepţii
nu văd laturile urâte ? Iniţiaţii văd, deoarece ei au ochii foarte dezvoltaţi. Dar ei
nu se opresc exclusiv asupra defectelor, ei ştiu că fiinţa umană are totuşi câteva
slăbiciuni, dar ei ştiu de asemenea că dacă se opresc numai asupra acestei laturi,
vor produce răul. Asupra lor şi asupra altora, deoarece, gândind numai asupra
1

acestei laturi, hrănim această latură defectuoasă, şi, puţin câte puţin, această
latură negativă se trezeşte în ei înşisi de asemenea şi încep să aibă aceleaşi
slăbiciuni, aceleaşi defecte, aceleaşi vicii. Iată pericolul de a te opri prea mult
asupra greşelilor altora.
Oamenii ordinari, ignoranţi..., sunt liniştiţi, se plimbă, povestesc tot timpul
lucruri negative şi nu cunosc pericolul că, chiar şi asupra lor înşişi , riscă să aibă
aceleaşi defecte, de aceea ei trebuie instruiţi. În timp ce Iniţiaţii care ştiu că nu
trebuie lăsate la vedere ambele laturi deoarece în felul lor, în modul lor de a
educa oamenii sunt obligaţi să ia în considerare ambele laturi. Pentru a evita
anumite lucruri, pentru a evita/dezvoltarea persoanei în cauză, sunt obligaţi să
vadă şi laturile negative, dar sufletul, spiritul lor, nu se opreşte asupra lor decât
pentru a şti, pentru a fi la curent, pentru a le folosi în sfaturi în prescripţii, în
lucruri pe care le vor spune în scopul ajutării oamenilor, cu latura bună. Ştiind că
oprindu-ne asupra laturii divine a fiecarei fiinţe, pentru că toţi oamenii au o
latură divină, deoarece toţi sunt copii ai lui Dumnezeu.
Deci e cerul, sunt bogaţiile, toate sunt depuse aici/acolo. E toată splendoarea,
toată lumina, şi dacă un Iniţiat se opreşte prea mult asupra acestei laturi, pentru
că aceasta este latura sacră, numai că nu au nici cea mai mică idee ce e acea
latură sacra. Latura sacră e latura divină, de a gândi că fiecare fiinţă, fiecare
cetăţean pe care-l întâlniţi, îl frecventaţi, posedă latura divină în el însuşi, şi a te
opri asupra lui este atât de mulţumit, şi veţi dezvolta în aproapele vostru latura
divină, ...astfel veţi face cu adevărat o muncă creatoare, veţi face cu adevărat
ceva bun, veţi ameliora lucrurile, veţi curăţa lucruri. Iată, cea mai bună manieră
de a lucra e de a vă concentra pe scopul de a căuta latura bună, de a vedea partea
bună în toţi aceea care vă sunt prin preajmă, pe care îi frecventaţi, de a vedea ce
calitate, ce talent, ce virtute, ce geniu, se găseşte... dincolo de... a fugi, deoarece,
des, aceste lucruri sunt ascunse, camuflate încât până şi persoana în cauză nu le
bănuieşte. Şi deci un Iniţiat, care este obişnuit mereu să arunce o privire, să
caute, în adâncuri şi în înalturi, în loc de a se opri mereu, de a se opri asupra
manifestărilor fizice, materiale, vizibile, care ne pot înşela enorm, dat fiind
faptul că oamenii muncesc enorm pe această latură, ei devin artişti, ştiu cum se
fac gesturile, cum să vorbească, cum să ţină tot felul de lucruri, pot uşor înşela
oamenii, sunt actori, sunt cu adevărat ! Nu trebuie ca Iniţiaţii să privească prea
mult laturile acestea, toate cele care sunt bine studiate, puse la punct, bine
bazate, în vederea cunoaşterii unor anumite lucruri, ei au exersat atât timp,
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aproape toţi au devenit artişti, formidabili. Şi câte fete tinere s-au înşelat,
deoarece s-au oprit asupra laturilor exterioare, cum gesticulează, ce poziţie iau,
cum fumează ţigara... Deci, cum nimeni dintre oamenii ordinari nu au
aprofundat, nu au încercat să caute ceea ce e ascuns, camuflat,... fetele, deci, nu
sunt obişnuite să gândească în acest fel, ele riscă enorm şi se înşeală.
Iată latura bună acum. Un Iniţiat aruncă o privire superficială asupra
defectelor. E uşor, foarte uşor să le găseşti. Dar a găsi lucruri bune, anumite
virtuţi, nescoase încă la iveală, e o calitate,... trebuie să ai cunoştinţe. Şi chiar
vedeţi, au fost cazuri în fraternitate în care nu au fost văzute calităţile cuiva, pur
şi simplu nu le-au văzut. I-au văzut conduita, atitudinea rezervată sau
simplitatea, şi l-au plasat într-o categorie, printre idioţi, printre nesemnificativi.
Adevăraţii maeştri au văzut calităţile cuiva. Trebuie să se oprească la cineva. La
acela care e dispreţuit, se întâmplă des asta.... Piatra pe care au aruncat-o era
aceea din capul unghiului... Acum, pentru ca discipolul să înveţe ceva, aici în
sânul Fraternităţii Albe Universale, trebuie să se oprească asupra acestor lucruri.
Tot ceea ce e aici, în linişte, trebuie să hrănim gânduri sacre pentru alţii,
deoarece fiecare dintre voi posedă lucruri divine, care îşi aşteaptă poate timpul
lor pentru a ieşi la iveală. Pentru moment nu le vedem. Eu mă ocup de asta. Caut
la voi toate aceste calităţi pe care alţii nu le-au văzut şi descopăr îngeri în
Fraternitate. Ei au luat această formă, această faţă pentru a nu fi deranjaţi,
seduşi. Au luat această formă. Ceilalţi, cei care sunt îmbrăcaţi altfel, sub diverse
forme, riscă enorm. Acum vorbesc de porci... Sunt multe de învăţat...
Pronunţându-ne prea repede , după aparenţe, am cazuri şi exemple pe care vi
le pot spune, arătându-vă cât de mult se pot înşela oamenii. Eu încerc să
descifrez, să descopăr splendori în voi, în aceia care sunt complet abandonaţi,
lăsaţi de-o parte. Şi descopăr lucruri extraordinare. Chiar iau anume lucruri ca
model pentru mine însumi, deoarece descopăr că eu nu am aceste calităţi. E
extraordinar, îi iau ca model. Acum, aceia care nu văd lucrurile aşa, deoarece au
deja educaţia, instruirea lor. Şi dacă privim din nou această frază, ce anume
putem descoperi în această frază ? De a avea gânduri sacre unii pentru alţii. Dar
de ce ? Ceilalţi consideră că noi suntem stupizi, idioţi, şi se ambalează în replici
de acest gen. Dar nu, dimpotrivă, lucrând pe sine însuşi şi pe aproapele tău/său,
hrănim gânduri bune, sacre. A nu te opri asupra lucrurilor care sunt atât de
glorioase, de vizibile, ne oprim asupra principiilor, asupra Divinităţii. Pentru ce
să nu avem sentimente sacre, care e divin, nemuritor !? Făcând asta deci, facem
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ceva bun lucrând pe noi înşine, putem evolua, noi şi ceilalţi de asemeni. În timp
ce, văzând mereu defecte... îi faceţi să coboare şi veţi face să le crească
defectele, şi în loc să le suprimaţi le hrăniţi. Iată ignoranţa umană... Pentru că
toţi sunt răutăcioşi, ignoranţi. Când oamenii sunt răi, cruzi..., eu le-am spus că
ăsta nu e un motiv să faci asta toată viaţa, să nu deschizi ochii şi să nu vezi
lucrurile. Iată cum asta devine util, logic, practic, şi asta nu se învaţă nicăieri în
lume. Lumea este focusată numai pe latura negativă. Dacă denigraţi,
descalificaţi pe cineva, neavând o părere bună despre acela, ...această atitudine
nu vă va arăta latura voastră bună. Va căuta să vă muşte. Dar dacă-i arătaţi că el
reprezintă ceva pentru voi, el va căuta să demonstreze că nu v-aţi înşelat. Că el e
minunat. Nu uitaţi cât este de adevărat. Încercaţi să aveţi mereu o părere foarte
bună despre oameni. Încercaţi să le şi arătaţi lucrul ăsta si veţi vedea ce se va
întâmpla. Veţi vedea rezultatul. Îl veţi atinge în amorul propriu şi-i veţi trezi
ambiţia de a arăta că e adevărat, el e superior, el e minunat, generos, el face
eforturi, şi astfel îl veţi îmbunătăţi. Iar el face eforturi pentru a vă arăta că nu vaţi înşelat. Iată astfel o altă modalitate de a educa. De a nu-i arăta că el e foarte
inferior, stupid, prost, incapabil, pentru că după aceea el nu face eforturi de a
demonstra contrariul. Îl veţi bloca, hipnotiza, şi ei vor rămâne, că nu se mai pot
manifesta deoarece sunt complet... abrutizaţi. Anumiţi părinţi care repetă: „Tu
eşti un idiot, incapabil”, şi ei devin astfel şi nu se mai pot manifesta apoi altfel.
Nu e o educaţie bună, şi din nefericire sunt mulţi părinţi care procedează astfel.
Trebuie tot timpul încurajaţi, mereu, aşa cum fac eu cu voi, aţi observat că
acesta e şi modul meu de a lucra cu voi. Ştiu că vi se pare ciudat ceea ce spun,
dar încercaţi încă un pas şi încă un pas. Eu ştiu ceea ce fac.
Deci, nu vă arătaţi în exces părerile proaste asupra celorlalţi, pentru că veţi
reuşi în acelaşi timp să-i paralizaţi (blocaţi), şi să-i faceţi să se răzbune. Îi
împingeţi să se răzbune într-o zi. Deseori e preferabil să-ţi păstrezi opiniile în
tine însuţi şi nu să le spuneţi. Sunt cazuri şi cazuri. Depinde cine e persoana,
pentru ce anume, şi ce vreţi să obţineţi. Da, dar... Şi reuşesc să obţin rezultate
formidabile , toate marile mele demersuri/operaţiuni au reuşit. Sunt conferinţe în
care v-am mai spus. Să idealizăm un pic.
Să presupunem că aveţi un instructor, un maestru, un sfânt, un erou, undeva,
că gândiţi numai pe calea pozitivă, nimic de rău, că evoluaţi. Presupunând chiar
că ne oprim asupra cuiva care e fără defecte, fără slăbiciuni, că puteţi evolua. De
ce nu ne-am oprit de exemplu asupra soarelui, că doar el nu are defecte ? Dar
sunt câţiva care se opresc de asemenea asupra maestrului lor, sau al ghidului,
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gândind că, într-adevăr, chiar dacă acela nu este perfect, Dumnezeu i se arată
prin intermediul acestuia, se manifestă prin el, şi astfel îl ajută, şi urcă, şi urcă, şi
într-o bună zi se vor întoarce la el toate lucrurile bune pe care cândva le-a trimis.
El va deveni o Divinitate într-o zi, va ajunge la perfecţiune într-o zi. Şi ce va
face el săracul ? Nimic altceva decât să deverseze toate aceste splendori, asupra
celui care i le-a trimis. Cum suntem mărunţi, trebuie să gândim lucruri bune
chiar şi pentru cei care ne instruiesc. Trebuie totuşi să fim un pic generoşi. Iată,
oamenii nu ştiu cum să avanseze. Celor care au inima neagră, chiar aceasta le
joacă feste urâte. Şi totuşi ei cred că sunt inteligenţi. Asta nu înseamnă că trebuie
să umblăm cu ochii închişi pentru a nu vedea nimic în jur. Să nu vedeţi că
cineva tocmai vă fură, sau alte lucruri. Trebuie să vă opriţi de a spune: ,,El e aşa
şi pe dincolo”. Oamenii aceştia nu au avut timp să se dezvolte, dar dacă eu mă
ocup de el, mă concentrez pe spiritul lui, Dumnezeul, care ...după un anumit
timp el se va opri, nu va mai fura, nu va mai înşela, etc.
Iată, aceasta e adevărata muncă a unui Maestru. Un maestru care lucrează cu
voi, pe voi, va face să nu mai fiţi aceeaşi. De ce ? Datorită bomboanelor ? În
niciun caz. Ci pentru că eu fac ceva cu cunoştinţele pe care le am, şi atunci de ce
să rămânem pe loc fără a face nimic ? Nu trebuie neapărat vorbit despre asta. Eu
doar fac, e treaba mea. De ce să stăm cu braţele încrucişate fără să facem nimic ?
Sunt atât de mulţi care dorm încă... Sunt atât de departe de aceste lucruri, şi
despre ce vorbesc aceştia? Cum să bea, ce să mănânce, cum să sărute fetele, şi
cum să se culce cu ele după aceea. Încercaţi şi reîncepeţi, ca şi cum nu ar mai fi
nimic altceva. Trebuie să ne trezim acum. Sunt atât de multe lucruri de făcut, e o
muncă imensă. Iată noua educaţie.
O să vă mai spun încă ceva. O să spuneţi: „Da, dar nu e...”. Când o să vă
duceţi copiii, pe stânci, la răsăritul soarelui, ce faceţi pentru educarea copiilor !?
Nimic. Nu, putem cere Îngerilor şi Arhanghelilor să se ocupe de copiii voştri:
“Vreau să devină o divinitate, un servitor al umanităţii. Nu vreau să las un copil
aşa, pentru că mă simt responsabil. El este mic, slab, nu mă pot ocupa, nu pot săl educ. E o ştiinţă pe care nu o cunosc (care-mi scapă). Dar îmi iubesc copilul, e
copilul meu!”. Şi cer ajutor. Şi dacă veţi face asta zilnic, ei vor auzi, şi într-o zi
veţi primi instrucţiuni, iar ei se vor ocupa de copilul vostru. Dar dacă veţi spune
într-o zi: ,,Îl iubesc, îl iubesc...”. Dar ce anume ai făcut pentru el (pentru copil)?
Nimic. El nu ascultă, strigă, face lucruri urâte, pentru că nu aţi ştiut să-l educaţi.
Când el doarme, staţi aproape de el, mângâiaţi-l uşor, fără să-l treziţi, şi vorbiţi-i
încet: ,,Copilul meu, uite, tu trebuie să faci asta... şi asta...”. Veţi introduce în
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subconştientul lui lucruri şi într-o zi, fără ca să-şi dea seama se va schimba. Şi
mamele, ce fac ele ? Ele sunt cine ştie unde, altcineva se ocupă de copil, ele sunt
acolo doar în vizită. Merg la baluri, întâlniri, poate au un iubit. Şi altcineva se
ocupă de copilul lor. Deci, dacă-l iubiţi, dacă nu-l iubiţi, asta e altă poveste. Iată
două metode formidabile, eficace. Câte din mamele de pe pământ ştiu asta ? Ele
sunt ignorante. Pentru a vă ajuta, pentru a vă face să reflectaţi, am luat obiceiul...
am venit cu asta...
A fost o plăcere când l-am cunoscut pe Maestrul Peter Deunov. Îmi
imaginam că-l înconjor cu o lumină, cu culori, cum era Soarele, Divinitatea. Şi
n-am spus asta nimănui, era treaba mea, treaba mea, treaba mea, dar el avea
antene. A simţit şi l-a deranjat. M-a expediat în Franţa, în această frumoasă ţară.
Şi abia acum încep să realizez importanţa acestui demers, de a fi expediat în
Franţa. Sunt lucruri pe care le practic fără să fi fost instruit de către cineva în
acest sens. De exemplu, de 4 ani (!!) nu mă mai gândesc să mă căsătoresc. Asta
vine din trecut, care va să zică dintr-o altă viaţă, Pentru a fi liber, pentru a te
ocupa de alţii, nu prea poţi să ai o viaţă de cuplu. Vrei să pleci undeva, eşti
imediat întrebat : ”Dragă, unde pleci ?”. Aşa că nu sunt obligat să spun nimănui
nimic. Pentru ce această tendinţă de a idealiza un pic... şi în ceea ce priveşte
femeia, fac la fel. Am luat obiceiul, asta de foarte mulţi ani, de a considera că
fiecare femeie este o expresie a Mamei Divine. Cei care vor s-o cunoască în alt
mod, pierde . Dar eu nu vreau să o cunosc în alt fel. Toţi ceilalţi, care o cunosc
în alt fel, spun că eu sunt cel care mă înşel. Eu ştiu că mă înşel dar uite că găsesc
adevărul înşelându-mă. Pentru că, în realitate, femeia e astfel, acolo sus. Doar
că, ce vreţi, toţi suntem aşa, chiar şi bărbaţii. Oamenii vor să se cunoască în ego.
Pentru a se cunoaşte în ei înşişi, asta e ceva diferit. Ei nu pot înţelege, nu vor să
accepte asta, această practică. Şi astfel, ei devin prozaici, femeile nu-i mai
inspiră deoarece ei le cunosc. Femeia trebuie să inspire fără încetare bărbaţii. Ea
e născută pentru asta. Femeia e inspiratoare. Şi dacă păstraţi totul astfel, toate
femeile sunt acolo pentru a vă inspira. Asta e tot. După unii, e idiot asta, dar e
bine. În realitate e urât.
Deci, păstraţi aceste trei lucruri: (1). Latura sacră, pentru că se observă că,
din ce în ce mai mult, oamenii pierd din ce în ce mai mult noţiunea de sacru. Nu
mai există lucruri sacre. Ei murdăresc totul, se petrece o demolare generală în
spiritul lor, şi nu observă că îşi distrug radăcinile propriei lor existenţe. În timp
ce, aici, cultivând sensul sacrului, în lumea invizibilă creaturile acceptă să
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introducă mereu pe acelea care au sentimentul sacrului/sacralităţii... În ceea ce-i
priveşte pe ceilalţi, care nu-l au, ei nu vor trece de Poarta Divină pentru că nu
hrănesc sentimentul sacralităţii. Deci cultivaţi sentimentul sacrului. Tatăl ceresc
trăieşte, trăieşte în fiecare creatură. Aceasta este latura sacrală. Binecuvântez
Cerul pentru că am mereu această idee a femeii, că ea e o Divinitate. Menţineţi
ideea femeii sacre, mereu surâzătoare, strălucitoare, ideală, şi veţi avea un stimul
neîncetat. Iar femeilor le voi spune ceva, în ziua în care vor fi decepţionate de
bărbaţi, totul se va sfârşi. Femeia e la baza tuturor inspiraţiilor. Dacă aţi găsit cel
mai bun comportament faţă de femeie, aţi găsit secretul. Iar femeile de
asemenea, atunci când au găsit cel mai bun comportament faţă de bărbat, vor fi
tot timpul stimulate, deoarece bărbatul aduce o forţă formidabilă. El animă,
fertilizează, împrospătează. Dacă nu aveţi un bun comportament veţi periclita
totul. Meditaţi asupra acestui lucru. Fetele tinere, băieţii, femeile, adulţii, toţi,
trebuie să mediteze asupra acestor lucruri. Şi când se vor uita în urmă, când vor
revizui, vor vedea cât e de adevărat. Şi vor vedea că este ceva absolut. Toţi
oamenii îmi vor reproşa, îmi vor spune: „Ce tot vorbiţi acolo, aşa ceva nu există,
e imposibil, natura umană e altfel”. Ştiu, ştiu. Nu mă-nvăţaţi lucruri noi. Dacă
vorbim de logică atâtor mii de ani, voi aveţi dreptate. Dar vorbim aici de ceva
primitiv, grosier, animalic. Dar vorbim şi de creaturi mai evoluate, avansate,
care încep să se controleze, să se stăpânească, deci vorbim despre aceia care sunt
deja mai evoluaţi. În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi, aveţi dreptate. Fără doar şi
poate. Depinde unde anume ne plasăm. Unde este această forţa, această
inteligenţă care trebuie să se amestece puţin. Deci mai e nevoie de ceva, o altă
natură, să se pună acolo înăuntru, să se amestece pentru a controla, transforma,
împrospăta. Şi dacă nu introducem acel ceva, acea natură sublimă, evident că
evenimentele se vor derula la fel cum s-au derulat timp de milioane de ani şi asta
va continua. Aşa că eu nu sunt aici pentru toată lumea. Vorbesc doar pentru
aceia care vor să folosească în acest fel, să sublime totul, să divinizeze totul.
Acelora trebuie să le dăm materiale, mijloace, metode. Eu pentru aceia lucrez.
Pentru cei care caută, ies, găsesc. Ei vor să se impună asupra materiei, să se
afirme, să arate că sunt copii ai lui Dumnezeu. Şi ce le dăm lor ? Nimic. Ei bine,
trebuie să le dăm materiale. O să spuneţi, bine bine, dar tu de unde eşti căzut ?
Trebuie acţionat în acest fel. Pentru aceia care sunt pe cale, care caută, trebuie
încurajaţi. Aşa e mai frumos, mai estetic. Trebuie antrenament. Că dacă nu faci
nimic, la urmatoarea reîncarnare vei continua de unde ai rămas acum. În timp ce,
făcând chiar şi un mic efort, când vei reveni apoi, totul va fi mai bine, va fi
altfel. Vei continua pentru că deja ai început să faci eforturi. Va da rezultate. De
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aceea trebuie exersat acum, în această reîncarnare. În loc să fumezi 50 de ţigări
pe zi, fumează 49. E uşor să începi cu una mai puţin, apoi încă una, şi încă una.
În loc să mănânci 100 de pui, mănâncă 99. Şi cu iubirea e aşa. Când săruţi o
femeie, pe cine hrăneşti şi pe cine mulţumeşti ? Ţi-ai pus vreodată întrebarea ?
Gândul impiedică marile plăceri, marile tâmpenii. Din momentul în care
începem să gândim/reflectăm. Putem face enorm de multe porcării. Când
începem să gândim, vom face din ce în ce mai puţine prostii, şi din ce în ce mai
puţin, din ce în ce mai puţin, veţi hrăni individualitatea. Şi în loc să vă iubiţi
perechea o jumatate de oră ceea ce e obositor, veţi iubi zi şi noapte ceea ce nu e
obositor. Şi e formidabil. Aşa că, puneţi-vă întrebarea: „Pe cine sunteţi pe cale
să hrăniţi ? Pe cine ?”.
Un minut de meditaţie.
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