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…despre personalitate şi despre individualitate. Despre diferenţa dintre ele,
unde se dezvoltă, care le este natura, cum se manifestă în natura umană şi cum
omul nu ştie să discearnă, cum ascultă personalitatea, în loc să asculte
individualitatea. Ce bogăţie extraordinară conţin aceste două cuvinte:
personalitatea şi individualitatea, care este sinonim cu natura divină, cu ceea ce
nu este pieritor, cu ce este etern, cu ce e divin. Aşadar, personalităţii îi este frică
de tăcere/linişte. De ce ? Pentru că îi place zgomotul, dizarmonia, vacarmul,
războaiele, revoltele, haosul. În aceste condiţii ea se dezvoltă, înfloreşte. E
curios. Ea crede că e mulţumită, fericită, plină de forţe, respiră, dar tăcerea o
ucide, adică o limitează, o înlănţuie, o adoarme, o cloroformează. Atunci, biata
de ea, nu ştie să se mai manifeste, înţelegeţi, cu tertipurile ei, cu aroganţa ei, cu
nemulţumirile ei, cu senzualitatea ei. Nu poate. E paralizată. Priviţi, de exemplu,
de ce tineretului, tinerilor, copiilor le place zgomotul ? Pentru că personalitatea
este cea care se manifestă deseori prin ei. Şi cum ei nu au discernământ, pentru a
merge în (alte) regiuni, le place ceea ce este zgomotos, agreabil, plăcut, le plac
atracţiile, simpatiile, afinităţile. Şi felul acesta, bieţii de ei, fac multe prostii. În
timp ce, cu cât te maturizezi, cu cât devii mai inteligent, cu cât eşti mai în vârstă,
cu atât îţi dai seama că toate aceste lucruri, aceste mentalităţi, aceste dorinţe,
aceste plăceri nu au adus ceea ce căuta fiinţa; şi atunci ei încep să se cufunde
puţin în tăcere, le place pacea, tihna, să mediteze, să reflecteze, să-şi amintească,
să tragă concluzii, să-i înveţe pe alţii. Priviţi cât este de evident. Chiar copiii,
cărora nu le place liniştea, noaptea strigă, cântă, pentru a distruge această
tăcere… Când este zgomot se simt în siguranţă, sunt mulţumiţi, sunt liniştiţi. Se
simt apăraţi. De ce oamenilor cu o personalitate puternică le plac orchestrele,
fanfarele, jazzul, care fac un zgomot asurzitor ? Ei da, ei sunt mulţumiţi, în acel
zgomot. Am auzit în Japonia o orchestră – era o noutate. (Pentru că oamenii de
azi şi muzicienii şi pictorii şi sculptorii nu ştiu ce să mai creeze, au epuizat tot;
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ei nu merg sus, în înalt, pentru a contempla, pentru a căuta, ca cei din timpurile
vechi, pentru a găsi splendori, ei se plictisesc, coboară prea jos şi din ce în ce
lucrurile s-au epuizat. Nu mai ştiu ce să facă. Iar acum au descoperit că
dizarmonia abracadabrantă e ceva nou. Pentru că în trecut era armonia, acum
trebuie să mai schimbăm puţin !... Era ceva acolo !... Am vrut să ies din sală, dar
uşile erau închise ! Ce-am învăţat, ce-am simţit ! Era demolarea totală a fiinţei
omeneşti. Cântau toţi de-ţi venea să înnebuneşti, te îmbolnăveai, te zdruncinai
psihic. Iată cum se exersează oamenii pentru a ţicni toată omenirea. Şi mulţi nu
ştiu de ce sunt atâţia oameni în spitale, în clinici: din cauza multor altor lucruri,
desigur, dar şi din cauza muzicii. Ce «muzică» ! Nu aducea nimic, sfâşia
sistemul nervos, disloca, dezagrega, pulveriza tot ce e minunat. Cum pot
oamenii să accepte o astfel de muzică ? A, era o noutate ! Cum ei nu mai ştiu să
urce, să aibă inspiraţii, stări de încântare, pentru a capta, a sesiza lucruri care vin
din Cer, care sunt atât de armonioase, de benefice, cum drumul (către înalt) e din
ce în ce mai blocat, mai înfundat, ei iau drumul care coboară, compun chiar prin
cabaret, în discoteci, în bistrouri – nu mai există alte locuri, nu-i aşa ? Ei nu
meditează; compun, acolo, muzica lor, care va reînoi lumea, care va regenera
întreaga omenire ! Ei da, şi uneori mă întreb dacă nu sunt ei nebunii. Ei vor să
înnebunească omenirea; omenirea au înnebunit-o deja alţii puţin. Dar muzicienii
vor isprăvi treaba. Este îngrozitor, dragi fraţi şi surori ! Da, ei nu au studiat
psihologia, pentru a şti că sunetele, cuvintele, toate vibraţiile acţionează asupra
fiinţei omeneşti. Chiar şi fizica o dovedeşte. V-am ţinut conferinţe (în care v-am
vorbit) despre figurile lui Hladni (?). Hladni este un om de ştiinţă care a făcut
experienţe cu nisip şi cu o pudră, pe care le aşternea pe nişte plăci metalice de o
tijă. Cu ajutorul unui arcuş încerca să obţină sunete. El schimba grosimea
(stratului), forma, mărimea (plăcilor). El punea nisip sau pudră şi privea: când
aceste plăci începeau să vibreze într-un anume fel, se formau figuri geometrice
absolut extraordinare, de tot felul, de o frumuseţe !... Pentru că pe plăci existau
puncte vii şi puncte moarte şi atunci punctele moarte, care rămâneau nemişcate,
adunau praful, iar celelalte, care vibrau, îl respingeau. Iar particulele de praf erau
distribuite în aşa fel, unele lângă celelalte, încât formau figuri geometrice. Şi eu
am făcut experienţe pentru a vedea. Fizicienii, fizica, nu au tras însă concluziile
pe care le-am tras eu: că se întâmplă acelaşi lucru cu fiinţa omenească. La
suprafaţă şi în interior există puncte care sunt ca nişte centri, care sunt ca nişte
puncte moarte, care acumulează şi altele care resping. Deci cele două principii –
masculine şi feminine, emisiv şi receptiv – sunt răspândite pe corpul fizic,
pretutindeni pe piele, pe ochi, pe urechi, pe gură, pe cap şi în sistemul nervos. Şi
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atunci sunetele pe care le primim, produc în interior figuri geometrice pe care nu
le vedeţi (mulţi ani mai târziu aceasta a fost demonstrat cu apa de către
doctorul Masaru Emoto). Particulele se deplazează sub acţiunea sunetului, sub
forţa acestor vibraţii. Iar asta dovedeşte tocmai că Dumnezeu a creat lumea prin
Cuvânt. Iată deci. Totul a fost geometric format datorită acestor sunete, datorită
acestor vibraţii, acestor cuvinte pe care le-a emis Dumnezeu. Cât este de
limpede pentru mine ! Alţii au făcut experienţe într-o cameră obscură, în care,
printr-o mică fantă pătrunde o rază. În interior se împrăştie un praf care pluteşte
(în atmosferă). Cineva cântă la vioară anumite sunete. Şi iată că din nou se
constituie forme. Sunetul viorii acţionează asupra prafului şi îi dă forme. Muzica
formează ceva sau dezagregă ceva în noi. Dacă e dizarmonioasă, ea dezagregă.
Această simetrie, această frumuseţe, această splendoare care este în interior (în
noi), această ordine preexistentă, prestabilită de Creator, ia forme grosolane,
dezagreabile, asimetrice şi după un timp, cuvintele, sunetele, lucrurile bizare
demolează, urâţesc chipul fiinţei omeneşti. Mai întâi producând în interior o
dezordine în vibraţii, iar apoi aceasta asupra particulelor, iar particulele iau
forme cacofonice, înspăimântătoare. Şi de ce atunci, de exemplu, priviţi pe
cineva; iar după câteva minute, are o faţă hidoasă, înspăimântătoare, diabolică,
ameninţătoare, urâtă, iar alte câteva minute are din nou un chip angelic. Sub
impulsul a ce i s-a schimbat chipul ? A, în interior, (sunt) anumite gânduri,
anumite sentimente, anumite elanuri, care sunt deja nişte vibraţii, ele sunt ca
sunetul; sunetul produce vibraţii, sentimentele produc vibraţii. Şi sub influenţa
acestor vibraţii, chipul se schimbă. De ce n-au înţeles oamenii asta, de ce nu s-au
oprit asupra acestui lucru ? Şi de ce după aceea nu practică zi de zi lucruri
armonioase pentru a-şi schimba chipul, expresia feţei ? Ei nu cred că lucrurile
acestea pot aduce vreo schimbare. Iată iarăşi ignoranţa; ei nu cred. Şi cu toate
acestea, tot timpul e aşa. De ce în cursul aceleiaşi zile priviţi pe cineva şi staţi de
vorbă cu el: uneori e formidabil, atât de plăcut, adorabil, şi în alte moment nu-l
puteţi suferi. Ies din el lucruri înspăimântătoare, prin ochi, prin culoarea pielii !
Vedeţi, oamenii n-au reflectat asupra acestei chestiuni. Totul stă aşadar în
vibraţie. Vibraţiile dizarmonioase demolează forme în latura geometrică, în
aspectul simetrie, le dispersează. Şi în felul acesta Iniţiaţii au concluzionat, prin
cercetări, prin observaţii, prin studii, de milioane de ani au descoperit că omul îşi
construieşte baraca, palatul, magherniţa şi trăieşte în ele, îşi construieşte o
întreagă lume în care trăieşte. Îşi construieşte condiţiile, accidentele,
nenorocirile sau fericirile şi toate splendorile, el însuşi le construieşte, le
pregăteşte, conştient sau inconştient. Da. Oamenii nu mă cred, dar e o ştiinţă
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absolută. Iar eu am verificat şi asta. Când eşti ignorant, când nu ştii nimic şi
când nu vrei să înveţi, îţi pregăteşti un viitor… un viitor deplorabil, un viitor
înspăimântător. Iar apoi gem, se lamentează, urlă, ameninţă, se revoltă: de ce mi
se întâmplă asta mie ? Pentru că… cine e vinovat de toate astea ? El însuşi ! În
ignoranţa lui, el a atras toate aceste materiale, toate aceste forţe, toate aceste
entităţi, el s-a înconjurat de lucruri înspăimântătoare. De aceea, la şcoala
noastră, omul capătă posibilitatea şi toate puterile de a-şi construi un alt corp,
alte corpuri, mai multe corpuri, până la a-şi construi corpul de slavă, corpul de
lumină, corpul nemuririi, corpul lui Hristos, care este menţionat în Biblie. Şi
după aceea, într-o zi, va merge în regiuni de nedescris. Dar ignoranţa şi răutatea
şi reaua voinţă distrug toate acestea, tot, tot, tot. Dai înapoi, regresezi, te
degradezi şi într-o zi dispare de pe scena lumii. Am spus toate acestea în
amănunţime, cum se petrec lucrurile, pentru că am avut fericirea să mă aplec
asupra acestor lucruri de ani de zile şi le-am privit, le-am contemplat, le-am
observat, le-am înţeles. Iar acum cei care mă vor întelege, care mă vor crede, vor
avea posibilitatea să-şi modifice viitorul – din păcate nu atât de repede,
bineînţeles, nu se poate foarte repede, dar este (un lucru) absolut, este absolut
sigur (…). Cei care persistă vor vedea din ce în ce mai mult soarele ridicându-se,
soarele se ridică deja peste lume şi totul se purifică, totul se înfrumuseţează,
totul se uşurează, totul se linişteşte. Dar trebuie o inteligenţă luminată, o voinţă
puternică, altfel mulţi, foarte mulţi încă se vor mai bălaci… vai, vai, vai, vor fi
când la stânga, când la dreapta, vor fi peste tot şi nicăieri, şi nu se vor regăsi şi
nu se vor reconstrui şi vor fi veşnic aşa: nişte victime, nişte nefericiţi, nişte
deprimaţi. Şi cine sunt primii vinovaţi ? Părinţii, bineînţeles ! Pentru că părinţii
sunt cei care i-au format, chipurile, care i-au adus pe lume. Aşa încât primele
victime asupra cărora trebuie să ne năpustim sunt părinţii. Şi bieţii părinţi sunt
mereu împroşcaţi. Dar dacă cunoaşte această ştiinţă iniţiatică, am descoperi că
părinţii nu sunt atât de vinovaţi, doar în aparenţă sunt vinovaţi. De ce ? Pentru că
ei, cum nu ştiau mare lucru, au făcut ce-au putut, ce le stătea în putinţă. Dar
întrebarea este: de ce un copil «s-a băgat» într-o asemenea familie, ignorantă
etc.? De ce el este vinovat, pentru că dacă ar fi lucrat aşa cum trebuie în alte
încarnări, legea, care e dreaptă şi ireproşabilă, l-ar fi făcut să se «strecoare» întro familie care îi va da exact condiţiile, materialele, pentru a-şi forma un corp, o
splendoare. Dar pentru că el nu merita asta, a fost trimis într-o familie unde este
bătut de mai multe ori pe zi, unde este forţat să fure, să cerşească – aţi văzut cu
siguranţă în filme, la cinema, în romane… Iar acum, pentru cei care nu cunosc
această ştiinţă, nimic nu e limpede, ei explică lucrurile altfel. Ei îi condamnă pe
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părinţi. Dar părinţii sunt doar conductori, conductori fideli legii; bineînţeles că
primesc şi ei câteva pete de noroi, nu pentru că sunt vinovaţi în ceea ce îi
priveşte pe copii, ci pentru că n-au învăţat, n-au evoluat, n-au progresat şi vor să
devină creatori ! Şi atunci legea le aduce şi lor multe, multe lecţii. Totul este
legat. Iată câteva cuvinte privind muzica, această armonie şi despre care există
acum şi care se răspândeşte peste tot, care are mulţi partizani, mulţi candidaţi
care să o propage. Iar asta se numeşte anarhie. Aşadar, pentru anarhie există
mult mai mulţi candidaţi în lume decât pentru sinergie, adică pentru simfonie,
pentru melodie, pentru tot ce este melodie, armonie şi simfonie. (Pentru ele) sunt
foarte, foarte puţini. Dar pentru anarhie, oh, là, là ! întreaga lume. Şi dacă ar şti
ce daune îşi pregătesc pentru viitor… Fiecare lucru dezarmonios aduce
prejudicii. Şi atunci Iniţiaţii clasează în latura armonioasă tot ce e divin, tot ce e
generos, tot ce e nobil, tot ce e pur, tot ce e plin de iubire, de abnegaţie iar de
cealaltă parte ce e personal, distructiv, plin de ură, de resentimente, mânios şi
ostil, tot ce e destructiv, crud, este clasat în domeniul dizarmoniei. Şi acum să
vedem de ce personalităţii îi este frică de tăcere. Întrucât ei îi plac tapajul,
fraudaudele, îi plac furtişagurile, întunericul pentru a fura, pentru a înşela; prea
multă lumină, prea multă linişte o deranjează. Nu-şi poate duce la îndeplinire
planurile, proiectele, ce a dospit, ce a premeditat. Atunci tăcerea o paralizează.
Tăcerea e condiţia prealabilă, o poartă prin care poţi pătrunde în cealaltă parte,
pentru a găsi tot ce e divin. Aşadar tăcerea este o poartă, trebuie să treci prin
tăcere pentru a ajunge într-o regiune splendită şi bogată. Personalitatea, care are
mereu planuri şi proiecte egoiste, egocentrice, care vrea mereu să tragă spuza pe
turta ei, vrea mereu să se răzbune, vrea mereu să muşte, vrea mereu să se
revolte, simte că e demolată, că va trebui să cedeze locul, să capituleze. Şi nu
vrea. Nu vrea. Fiinţa omenească se află la mijloc, între personalitate şi
individualitate, între ele două. Este tot timpul hărţuit, este tot timpul solicitat
când de personalitate, care vrea să-l îmbolnăvească, pentru a-l angaja, pentru a-l
lua în slujba ei, când invitat de divinitate, pentru ca şi el să devină o divinitate,
să se contopească cu ea. Iar omul ezită între cele două. Dar îi place mai mult
personalitatea. Când se întâmplă ceva, personalitatea îl sfătuieşte: muşcă-l,
omoară-l, extermină-l ! Astea sunt mereu sfaturile personalităţii, distrugerea ! În
timp ce sfaturile individualităţii (sunt cu totul altele): aşteaptă puţin, roagă-te
pentru el, trimite-i câteva gânduri bune, poate o să se schimbe şi după aceea vei
avea un servitor, altfel vei avea un duşman, nimeni nu te poate distruge, ai
veşnicia, ai un pic mai multă lumină, mai multă iubire… Iată ce ne sfătuieşte
individualitatea. Dar cum vocea personalităţii e prea zgomotoasă, ea are fanfare,
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are tobe mari, are trompete – o ho ! când vrea ceva cere, insistă de mai multe ori,
zi şi noapte fără încetare, iar omul, care e cam prostuţ, zice: trebuie să fac aşa
pentru că insistă, are forţă; în timp ce cealaltă e atât de tăcută, de silenţioasă, că
nu ajungi să înţelegi, să captezi… Iată de ce oamenii se descurajează şi urmează
mereu personalitatea. Este extraordinară, personalitatea ! Un singur lucru însă,
dac-aş avea ca ea, un singur lucru: e neobosită ! Toate celelalte lucruri la ea sunt
îngrozitoare. Dar are această calitate. Priviţi-i pe toţi oamenii care sunt derbedei,
mari şefi, egoişti, criminali… sunt neobosiţi când fac ce fac ! În timp ce oamenii
drăguţi, amabili, binevoitori sunt mereu obosiţi. E un lucru adevărat ! De ce
oamenii egoişti nu obosesc ? Pentru că au o dorinţă: să se îmbogăţească, să-şi
atribuie, să devină puternici, să se răzbune. Aceste lucruri infernale nu-i lasă să
obosească. În timp ce ceilalţi, nu au acest elan, nu vor (una şi alta). Se odihnesc,
n-au prea mare lucru de făcut. Sunt mulţumiţi de ei înşişi, nu sunt împinşi către
crimă. Dar într-o zi am să le arăt că încă n-au început. Că sunt multe lucruri de
făcut şi vor deveni şi ei neobosiţi. Dar trebuie ca idealul lor să fie atât de înalt şi
ca ei să nu se mai mulţumească cu această mică morală (?) care ne-a fost dată ca
moştenire: să fii amabil, să-ţi îndeplineşti îndatoririle conjugale, să fii politicos.
Ce sărăcie, ce (…) Asta e morala ! Dar când ajungi aşa, caritabil, ai dat ceva la
câţiva cerşetori, nişte pantofi vechi… ce mai ai de făcut ? Ai fost la biserică, ai
luat apă sfinţită. Morala e îndeplinită. De aceea sunt obosiţi. Pentru că nu mai au
alte lucruri de făcut. În timp ce cealaltă morală, cea de aici, sunt atâtea lucruri de
făcut, că nu-ţi ajunge timpul ! Iată de ce devii neobosit. Vă explic: oamenii
religioşi, oamenii buni sunt cloroformaţi, aşa să ştiţi. Sunt atât de mândri de
bunătatea lor ! Aşa că mai bine nu-mi vorbiţi de oamenii buni. Bunătatea lor e
ceva. Nu trebuie să te opreşti. E prea puţin. Aşa că iată, am adus alte lucruri,
care sunt mai îndepărtate şi mai extraordinare. Iar dacă ceilalţi ripostează, dacă
preoţii şi pastorii vor fi indignaţi… treaba lor ce vor spune ! Acum trebuie să-i
ducem pe oameni puţin mai departe. Morala lor nu e de-ajuns, nici bunătatea,
nici caritatea lor şi toate celelalte. E prea puţin, e prea sărăcăcios ! Pentru a
putea merge mult mai departe şi a avea de făcut, neîncetat, o muncă uriaşă,
trebuie să intri la şcoala divină. Şi atunci vi se arată că avem de îndeplinit lucruri
pe care nu ni le-am propus până acum, înaltul ideal. Şi nu v-am spus tot. În alte
conferinţe despre înaltul ideal vă spuneam: uitaţi-vă la oameni; mereu o să
aleagă ceva, o meserie, pentru că o meserie e necesară, altfel am muri de foame,
am trăi pe spinarea altcuiva, am fi paraziţi, am fi consideraţi inutili. Trebuie o
meserie şi ei aleg: dogar, măcelar, orice ce vreţi… frizer, brutar, machior, să
machieze, să facă pedichiura, manucura, etc. Au meserii, electronist şi aşa mai
6

departe. Chiar fierar. Eu am fost fierar. Am făcut mai multe meserii. Chiar şi
dentist. Dar dentist care scoate dinţi. Au toţi meserii. Şi sunt mulţumiţi, sunt
satisfăcuţi şi îşi continuă meseria. Nu s-au gândit niciodată că există o altă
muncă de făcut, care depăşeşte toate aceste meserii. Nu s-au gândit niciodată.
Dar e zero, toate astea nu sunt nimic. Scuzaţi-mă că vă spun toate acestea. Că
sunteţi medic, profesor, notar, arhitect, pictor, sculptor… e minunat ! E grozav, e
spre onoarea voastră. Dar după ştiinţa iniţiaţică, este zero pe lângă o muncă ce na fost propovăduită, o altă meserie, care este atât de sublimă, atât de grandioasă,
că dacă vă spun, o să fiţi uimiţi. De ce trebuie să ne oprim mereu la nişte munci
atât de uşor de executat. Într-un an, doi, trei, patru, cinci, şase ani deveniţi tot ce
vreţi; dar cealaltă meserie, pe care o cunosc eu, este cea mai importantă, cea mai
extraordinară, cea mai sublimă. Asta nu cere doar câţiva ani, ci secole şi milenii.
Nu sunt mulţi candidaţi pentru ea. Dar într-o zi, o să vă gândiţi la asta. Cerul
cere de la noi toţi să facem o muncă, să îndeplinim o muncă, diferite munci. Şi
printre aceste munci, adică aceste meserii, există întotdeauna grade: unele sunt
mai concrete, altele sunt mai aproape de latura spirituală. Până ce găsim munca
cea mai bună, pe care Cerul o cere: să ajungem într-o zi până la el. Deocamdată
n-o să vă spun care este această muncă. Vă vorbesc mereu de cuvântul «muncă»,
dar nu este prea limpede. De câte ori nu v-am spus: înlocuiţi plăcerea cu munca !
Oamenii nu ştiu cum să înlocuiască plăcerea cu o muncă. Cum consideră ei
munca ? O consideră un lucru degradant, care distruge viaţa, care e obositoare,
care îţi ia forţele, neplacută; ea pur şi simplu îi îmbolnăveşte pe oameni, le
scurtează viaţa. Aşa că munca nu e prea iubită. Iată ce gândesc oamenii despre
muncă: că munca este lucrul cel mai neplăcut şi sunt foarte puţini oameni cărora
le place munca. Pentru că oamenii consideră că munca uzează, oboseşte,
îmbolnăveşte. Şi ştiţi cum e considerată munca în ştiinţa ezoterică ? E singurul
lucru, singura activitate care e cea mai bună pentru sănătate, pentru bucurie,
pentru satisfacţie, pentru fericire. Şi numai când începe să lucreze, să facă
tocmai acea muncă, pe care nu vi-o explic încă, omul este cu adevărat satisfăcut,
pentru că el pune în mişcare, declanşează în el voinţa; e singurul lucru, cel mai
important, voinţa lui şi această voinţă se întăreşte, se amplifică, chiar pentru
muncile obişnuite, chiar pentru a săpa, a sparge piatra, a tăia lemne, orice faci,
dacă îl faci altfel, chiar şi această muncă nu va mai fi (?), îi va aduce bucurie,
sănătate, destindere, satisfacţie. Dar cum oamenii îşi fac munca fără s-o
înţeleagă, fără să-i cunoască utilitatea, sunt acriţi, sunt blocaţi, o fac sacadat,
sunt acri, bombăne, sunt nemulţumiţi. Evident, făcând o muncă în starea aceasta,
munca îl otrăveşte pe om. Iată de ce trebuie să-i învăţăm pe copii, pe muncitori,
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pe toată lumea, să nu lucreze niciodată în această stare febrilă, nervoasă,
sacadată, de violenţă, aruncă lucrurile, le deplasează ţipând, lovindu-le cu
picioarele. Iată de ce munca aduce toate bolile, uzura, oboseala şi aşa mai
departe, pentru că nu o facem cum trebuie. Deci nu munca însăşi este cea care îi
uzează pe oameni, asta pot să v-o spun; munca prelungeşte viaţa, îmbunătăţeşte
sănătatea, aduce o bucurie. Dar felul în care o facem aduce nenorocirile. Felul în
care muncim, nu munca. Şi când omul va înţelege asta, va începe să muncească
cu o plăcere, cu o bucurie, cu o destindere, cu o speranţă, pentru că atunci
devine o fiinţă sublimă, devine ca Dumnezeu însuşi. În activitate omul se afirmă
şi devine puternic, devine stăpânul tuturor situaţiilor. Atunci va observa că
există o bucurie, există o mulţumire, ceva care curge, care îi astâmpără setea. Şi
când va observa că munceşte de 4 ori, de 5 ori, de 10 ori mai mult şi nu
oboseşte, va fi uimit. Va fi uimit. «Nu e normal ! Muncesc mai mult şi nu sunt
obosit !». Luaţi acest lucru. Este o cheie importantă. O cheie importantă pe care
v-o dau astăzi. Schimbaţi noţiunea de muncă ! Şi acum uitaţi-vă la toţi
muncitorii de pretutindeni. Sunt otrăviţi, sunt bolnavi, sunt intoxicaţi, sunt
revoltaţi. Veţi spune: e pentru că sunt exploataţi, pentru că patronii… E puţin
adevăr în asta, dar mai e ceva: e că nu ştiu cum să muncească, în ce stare s-o
facă. Şi lucrul acesta se reflectă şi ei încep apoi să considere că nu sunt bine
plătiţi, că trebuie scurtat programul, că trebuie mai puţine ore de lucru şi aşa mai
departe şi să aibă diplomă fără să dea examene… Totuşi ! Muncitorilor nu le dau
dreptate. Le dau dreptate în altă privinţă. Şi nu dau dreptate patronilor pentru
alte lucruri, pentru că eu am studiat ambele probleme, este un alt punct de
vedere. Eu nu vreau să adopt un punct de vedere şi să tun şi să fulger, să-i fac
bucăţi pe ceilalţi. Nu, eu intru în cele două puncte de vedere, studiez condiţiile
patronilor şi muncitorilor şi constat că unii şi alţii trebuie puşi în aceeaşi oală, în
acelaşi coş. Pentru că unii şi ceilalţi sunt ignoranţi, egoişti, personali şi stupizi.
Nu sunt inteligenţi, în ambele părţi. De ce numai muncitorii sau numai patronii ?
Şi unii şi alţii trebuie învăţaţi. Şi după aceea mai sunt lucruri de spus şi de
îndreptat. Dar, deocamdată îi văd şi pe unii şi pe ceilalţi înarmaţi până-n dinţi,
cu armele vechi şi vor să se masacreze. Nimic nu-i mulţumeşte; chiar dacă li se
dau de toate, ei fac greve, cer măriri de salariu şi iar măriri de salariu, vor munci
mai puţin, vor avea numai plăceri, adică vacanţă, dar va fi la fel: după aceea iar
vor face greve, până când vor fi plătiţi fără să muncească. N-o să se termine
niciodată. Eu cunosc natura umană, ea nu este niciodată satisfăcută. Şi nici
patronii. Nici când îi văd pe ceilalţi că sunt extenuaţi, murinbunzi, îi obligă să
muncească până cad, fără să-i răsplătească pentru munca lor. Aşa că eu cunosc
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natura umană. Asta este personalitatea: nedreaptă, necinstită. Şi nu-i place
tăcerea, pentru că tăcerea o sugrumă, o diminuează, o cuminţeşte. Iată deci
practicile noastre, vedeţi ? Pentru a micşora, pentru a cuminţi personalitatea,
care se (agită) în stânga şi-n dreapta, iar (ceea ce facem) o va diminua puţin, şi
facem în felul acesta loc individualităţii, spiritului. De ce această linişte, de ce
această pace, de ce aceste practici ? Pentru a lăsa natura divină să se manifeste.
În timp ce acum peste tot citiţi prospecte, reclame, mereu «luaţi asta, luaţi ailaltă
şi veţi fi fericiţi !». Se spune tot felul de lucruri şi oamenii aleargă mereu să-şi
mulţumească personalitatea. Nu este nimic nicăieri care să hrănească
individualitatea, latura divină. Nimic: nici afişe, nimic. Totul mereu pentru
personalitate, pentru a o îmbuiba, pentru a o alinta. Şi acum oamenii sunt din ce
în ce mai sătui. Personalitatea, mereu personalitatea, confortul, plăcerile… ei
devin mai îngrozitori ca oricând. Din această cauză, pentru că nu este decât
personalitatea: şi filmele şi cinematograful şi romanele şi teatrul, totul e făcut
pentru a hrăni personalitatea. Nimic nu este pentru individualitate, pentru spirit.
Aşa că nu e de mirare că nimic nu merge bine. Iar dacă vrem ca lucrurile să
meargă cum trebuie, e nevoie de o altă hrană pentru fiinţa omenească şi această
hrană este dată aici, dar oamenii nu o vor pe aceasta. I se dă personalităţii
libertate, libertinaj, ca ea să facă toate prostiile, dar nimic pentru spirit, pentru
inteligenţă, pentru profunzime… nimic, nimic, nimeni, nicăieri. Toţi muncesc
pentru a îmbuiba personalitatea, natura noastră inferioară şi i se dau filme etc…
O hrănim, o hrănim, o hrănim şi apoi ea scuipă, murdăreşte, distruge… Ce vreţi
să facă ? Face ce poate ! Nici o hrană pentru latura divină ! Ce nenorocire, şi
oamenii nu văd. N-am văzut nici scriitori, nici cineaşti, nici profesori
universitari care să cunoască bine aceste două lucruri: personalitatea şi
individualitatea. Ei nu sunt luminaţi, pentru a şti să le distingă, să le analizeze;
dimpotrivă, tot ceea ce vine de la ei înşişi, ceea ce simt sau gândesc, consideră
că sunt ei înşişi şi-i dau cale liberă. Iar eu le-am spus: «Asta nu sunteţi voi, voi
vreţi să faceţi pe placul altora care sunt în voi şi au pus stăpânire pe voi. Le
faceţi vrerea. Voi nu ştiţi ce sunteţi, cine sunteţi. Iar ei sunt uimiţi. Nu s-au
gândit niciodată la asta. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l ştiţi deacum înainte. El vă dă puterea să vă analizaţi: tot ce se iveşte în mintea voastră,
în inima voastră… «Stai aşa !... de unde vine ? Aaa… vrei să mă faci să doresc
asta ? Şi apoi trebuie să plătesc datorii ? Nu, nu, micuţa mea personalitate, te vei
supune». Şi alţii vă vorbesc acum şi lucraţi pentru o altă natură, iar
personalitatea devine servitoarea şi nu stăpâna voastră. Şi asta schimbă după
aceea totul. Dar unde sunt oamenii care ştiu asta ? Numai Iniţiaţii (ştiu). Şi
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oamenii nu ştiu lucrurile acestea, vă învaţă, scriu cărţi, ţin predici. Încotro duc
omenirea ? Mai întâi trebuie să înveţe ce e fiinţa omenească. Există două naturi;
şi deseori când vin anumite sfaturi, anumite dorinţe, trebuie să ştii să le
recunoşti, măcar să le ştii natura, măcar atât. Şi apoi daţi-le curs ! Dar măcar să
ştiţi să le clasaţi, să ştiţi care le e natura, culoarea, încotro vă duc, de ce şi cum…
Măcar atât să ştiţi, iar apoi n-aveţi decât să vă spargeţi capul, e treaba voastră.
Dar ei nu ştiu. Tot ce este minunat, este divin, trebuie realizat ! Ei nu ştiu că
există două (feluri de) lucruri. Şi când vine ceva din Cer, (ideea) de a face asta şi
asta… lucruri minunate, atunci se amestecă personalitatea: «Ehe… ştii în ce te
bagi şi cum (o să fie după aceea) ?...». Şi atunci idiotul gata, renunţă. Eu tocmai
asupra acestui aspect lucrez. Va trebui să lucrez toată viaţa asupra acestor două
lucruri – personalitatea şi individualitatea – şi cunosc toate tertipurile
personalităţii, pentru că şi eu o am. Aveţi ceva împotrivă să o am ? Ei bine, şi eu
o am, ca şi voi ! Toţi o avem. Şi am studiat-o bine, îi cunosc încercările. Nu e
mai bună ca a voastră, înţelegeţi ? E la fel. Şi dacă aş asculta-o, primul lucru pe
care l-aş face ar fi să vă dau foc ! Da, dacă aş asculta-o. Aşadar, nu e mai bună,
înţelegeţi voi. Singura diferenţă e că eu o înăbuş. Când devine serviroarea
voastră, e ca o bunică bogată, cu o moştenire… Atunci puteţi dispune de toate
bogăţiile, fiindcă este foarte bogată, dar numai când e servitoare. Dar dacă din
nefericire este guvernantă sau servitoarea voastră, o să vedeţi voi… pe dracul în
miez de zi ! Cât sunt oamenii de neştiutori ! Le trec tot felul de lucruri prin cap
şi nu ştiu de unde le vin ! Măcar atât. Iar eu vă pot spune tot, tot ce se întâmplă
în (mintea lor), unde să clasez lucrurile respective, ce culoare au, de unde vin,
care vor fi consecinţele… E limpede. După părerea mea nu există lucru mai
important decât a face lumină în această problemă a personalităţii; de ce nu-i
place tăcerea ? În timp ce în linişte, în pace… Ce e tăcerea ? Uite: să luăm o
fiinţă care este încă foarte tânără. Se îndragosteşte uşor, se inflăcărează uşor,
este atrasă uşor… Atunci totul este dezlănţuit, în ea sunt vârtejuri, tornade,
tărăboi, războaie… Atâta timp cât este aşa, latura divină nu se poate dezvolta.
Iar după zece ani toţi obosesc, se face puţină linişte… şi sunt adormiţi. Iar în
această linişte încep să iasă lucrurile bune. Există o perioadă pentru fiecare
persoană, când pasiunile – pasiunile, vedeţi, acesta este zgomotul ! când eşti
prea pasional nu este linişte în interior -…Toţi copacii, toate plantele, care
uneori înfloresc înainte de vreme, înainte să plece frigul şi vântul etc., riscă să
nu mai dea fructe. Aşadar aceste forţe, aceste energii nu pot să se dezvolte, să se
manifeste, până ce condiţiile nu s-au îmbunătăţit. În viaţa oamenilor e la fel.
Atâta timp cât în interior sunt tornade, furtuni, nu putem auzi vocea interioară,
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(vocea) înţelepciunii, inteligenţei, a părţii divine, a îngerilor… înăuntru e (prea
mult zgomot), sunt prea multe pasiuni. Această latură trebuie să se liniştească
puţin. Când au obosit, când nu mai au atâtea pasiuni, ceea ce aşteaptă în interior
momentul de a ieşi începe să se ivească. Şi vă mai pot da un argument încă şi
mai puternic – la mine totul e ştiinţific, vă pot aduce dovezi ! Să vedem cum s-a
format Pământul. Oamenii de ştiinţă ne spun că mai întâi nu existau nici plante,
nici animale, nimic. Scoarţa nici nu era formată. De ce ? Pentru că totul era
încins, totul era foc, oho… Iar după aceea, scoarţa a început puţin să se răcească,
dar focul nu se domolise; era perioada fulminaţiilor, erau erupţii vulcanice. Erau
atât de multe, încât şi când lucrurile începeau un pic să se stabilizeze pe ici pe
colo, să crească câţiva copaci, să apară câteva animale în mare, iar erau erupţii
vulcanice şi distrugeau totul. Apoi din nou se răcea, se întărea, lucrurile se
calmau; din nou viaţa ieşea – prematură – şi din nou erupeau vulcanii, scoarţa se
sfâşia, totul era din nou înghiţit ! Până când, în sfârşit, au fost condiţii bune,
adică scoarţa a devenit densă, au ieşit plantele, s-au (încrustat), apoi au apărut
animalele, apoi oamenii. Încă mai sunt erupţii vulcanice, dar ele nu reuşesc să
distrugă întreaga omenire. Vedeţi, erupţiile vulcanice n-au încetat, dar sunt din
ce în ce mai rare. Nici spiritele nu se pot manifesta. Oamenii, care sunt simbolul
inteligenţei, nu pot veni să se statornicească atâta timp cât erupţiile vulcanice
sunt permanente. Vedeţi, încă un argument ! Atunci când văd pe cineva care este
în această stare, în care a fost pământul în trecut, îi spun: bătrâne, spiritele
luminii nu pot veni să se statornicească în tine, pentru că riscă să fie înghiţit. Şi
când vor veni ? Când lucrurile se vor linişti puţin. Oh là là. Cei mai mari savanţi
n-au făcut o comparaţie între (istoria pământului) şi viaţa omenească. Vedeţi ?
Pentru mine e clar, e limpede, e matematic. Aşadar, nu încape discuţie, trebuie
să lucrăm pentru această linişte, pentru această domolire, pentru că în tăcere, în
pace, în calmarea stărilor contradictorii, a acestor dorinţe, a acestor capricii, a
acestor idioţenii latura divină poate, în sfârşit, să se manifeste: calităţile,
virtuţile, frumuseţea, lumina, tot. Până atunci nu aşteptaţi, nu credeţi ! Pentru că
locuitorii din înalt nu sunt proşti; ei nu au o mare dorinţă de a se instala în voi, în
voi toţi, ca haruri. Priviţi de pildă pe cineva care are voce bună sau cântă bine la
un instrument sau care face profeţii sau este clarvăzător, acestea sunt haruri,
talente. Ce este un har ? Este o entitate care s-a statornicit în cineva pentru a-l
ajuta şi a lucra prin el. Şi dovada că nu este el acela, este că harul îl poate părăsi
şi el devine din nou un idiot, ca mai-nainte. Deci nu este el, ci altcineva. Şi
oamenii nu ştiu nici asta, savanţii nu ştiu lucrul acesta: că sunt entităţi care pot
locui în făpturi şi îi pot ajuta prin haruri. Ei da ! Şi sunt oameni care şi-au
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pierdut harul, ducând o viaţă stupidă… în dezmăţ, în beţie… Aşadar, dragi fraţi
şi surori, pentru a atrage aceste spirite, aceste inteligenţe, aceste capacităţi,
aceste haruri, aceste virtuţi, tot, trebuie să introducem în sfârşit în noi înşine
această pace, această armonie şi această blândeţe, pentru ca în fine totul să se
domolească şi ele să poată începe să se manifeste. Nu avem de ales. Ele
aşteaptă. Şi acolo unde văd că cineva este deja foarte calm, foarte rezonabil, a
renunţat la multe obiceiuri din trecut, cu ce plăcere se cufundă în el, pentru a-i
ajuta pe ceilalţi ! Nici asta nu ştiti ! De ce nu lucrăm în această direcţie ? De ce?
Zi de zi aceleaşi lucruri, aceleaşi prostii, aceleaşi obişnuinţe, aceleaşi obiceiuri,
aceleaşi vicii… trebuie să terminăm cu anumite lucruri, trebuie să ne schimbăm,
să progresăm. Pentru ce ? Din motivul cel mai sublim: că nu vom mai fi singuri,
vom fi locuiţi de către tot ce este mai bun. Vedeţi ? Aceasta este adevărata
ştiinţă. Câte lucruri se pot spune despre personalitate, despre individualitate ! Nam epuizat acest subiect. Sunt poate 20, 30 de conferinţe despre personalitate şi
tot nu am epuizat subiectul. Pe mine m-a mirat întotdeauna să văd, de pildă, la
târguri sau întruniri, cât zgomot este, iar cineva vorbeşte, strigă, ridică vocea. E
atât de obositor, atât de obositor ! Eu n-aş putea. Mie îmi place liniştea şi în
această linişte vă pot vorbi aşa 10 ore fără să obosesc. Dar dacă ridic un pic
glasul, după 5 minute sunt la pământ. M-am observat. Da. De ce nu pregătesc
oamenii condiţii bune ca spiritul să se manifeste ? De ce ? Răspunsul este:
pentru că nu ştiu, pentru că nu au fost învăţaţi, instruiţi, pentru că nu au vrut să
meargă la şcoală, pentru că sunt ignoranţi. Altfel câte lucruri, câte lucruri, câte
lucruri ar putea să se aranjeze în viaţă, iar fiinţa omenească ar putea să se bucure
de o fericire extraordinară. Şi ce este cel mai uimitor, o să vă spun: (este că)
această bucurie, această dilatare sau această fericire, pe care omul o va găsi în el
însuşi, care nu îl va mai părăsi, va fi fără motiv. Veţi fi fericiţi şi nu veţi şti de
ce; sunteţi mulţumiţi, bucuroşi, găsiţi că viaţa e minunată, că e minunat să
trăieşti, să respiri, să mănânci, să vorbeşti şi nu ştiţi de ce. Nimic nu vi s-a
întâmplat; n-aţi primit cadouri, nici bani, nici moştenire, sunteţi mulţumiţi,
bucuroşi, găsiţi că viaţa e minunată, că e minunat să trăieşti, să respiri, să
mănânci, să vorbeşti şi nu ştiţi de ce. Nimic nu vi s-a întâmplat; n-aţi primit nici
cadouri, nici bani, nici moştenire…
Sunteţi mulţumiţi, bucuroşi, găsiţi că viaţa e minunată, că e minunat să
trăieşti, să respiri, să mănânci, să vorbeşti şi nu ştiţi de ce. Nimic nu vi s-a
întâmplat; n-aţi primit nici cadouri, nici bani, nici moştenire …Sunteţi fericiţi,
pentru că e ceva care vine să se adauge din înalt, care curge şi nici măcar nu
depinde de voi. În timp ce fericirea pe care o caută oamenii este întotdeauna
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legată de posesiuni, de obiecte, de case, bani, coliere, pietre preţioase, femei,
copii… Şi atunci, atâta timp cât nu aveţi lucrurile acestea, nu puteţi fi fericiţi.
Fericirea voastră depinde de ceea ce posedaţi. Şi dacă le pierdeţi… În timp ce
aici, nu mai depinde de nici un obiect, de nici o posesiune, vine de sus. Şi atunci,
acela care gândeşte cum trebuie, care simte cum trebuie, care acţionează cum
trebuie, este uimit să descopere în el însuşi, fără încetare, această stare de
conştiinţă care vine, vine; el se bucură… şi nici nu ştie de ce. De ce a atât de
fericit ? Iată adevărata fericire ! Şi nici asta nu se cunoaşte. Eu cunosc această
stare de conştiinţă. Am analizat tot. Atâta timp cât contaţi pe ceva, ziceţi: dacă
aş avea asta şi asta… puteţi (fi fericiţi), dar pentru foarte puţin timp. Iar fericirea
aceasta nu va veni de sus, nu va curge aşa, fără încetare. Iată de pildă, pentru a
respira, vă duceţi să căutaţi un kilogram de aer ? Nu, el vine, vine, sunteţi
cufundaţi într-un ocean şi respiraţi fără să vă gândiţi, fără să căutaţi… În timp ce
pentru a avea toate celelalte, trebuie să vă duceţi după ele. Apa şi hrana şi banii,
totul. Dar aerul ? Nu. Lumina ? Nu. Respiraţi fără încetare. Exact aşa va fi. Şi
cum nu există o fericire mai mare decât aceea de a respira… dacă nu credeţi
cufundaţi pe cineva cu capul în apă sau strângeţi-l de gât şi când va ieşi din asta
va găsi că nimic nu e mai minunat decât să respire. Iar înainte nu ştia. Respira
automat, inconştient. Nu ştia cât e de fericit. Ei bine, (cu discipolul) va fi la fel.
Când discipolul va ajunge să se cufunde în acest ocean al liniştii şi armoniei, nu
va mai trebui să aducă, să caute, să măsoare, să taie o bucată, să se alimenteze ca
toţi ceilalţi, el va fi tot timpul în fericire. Respiră, respiră, respiră, sufletul lui
respiră… Şi asta există. De ce nu s-au oprit oamenii pentru a vedea că aşa stau
lucrurile cu respiraţia ? Pentru toate celelalte trebuie să mergi să cumperi, să
mergi să cântăreşti, bucată cu bucată, pentru a avea ceva – o mică bucurie, o
fericire, o plăcere… Pentru ce în acest caz nu faceţi nimic ? Respiraţi tot timpul,
chiar şi când dormiţi, chiar şi când nu vă gândiţi. Asta pentru a arăta oamenilor
că tot ce e palpabil, tot ce e grosier, ca banii, etc. nu se poate compara cu ce e
subtil, impalpabil, invizibil – latura eterică, în care suntem cufundaţi şi respirăm.
Dar nu toată lumea. Doar copiii lui Dumnezeu sunt cufundaţi în lumea eterică şi
respiră fără încetare. Şi sunt fericiţi din cauza acestei respiraţii: sufletul respiră,
spiritul respiră. În timp ce celorlalţi, ca să fie mulţumiţi, bucuroşi, trebuie să le
dai ceva, trebuie să-i mângâi, trebuie să-i răsfeţi, trebuie să-i consolezi, să le dai
ceva să mănânce, să bea, să se îmbrace, un loc unde să se adăpostească, altfel
sunt nefericiţi. În timp ce copiii Domnului îşi iau fericirea din Înalt. Pentru că au
reuşit să se pună în legătura (cu Cerul), să trăiască în oceanul cosmic. Aşteptaţi,
aşteptaţi, încă nu v-am spus nimic. Mai am încă multe lucruri de spus despre
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fericire şi despre impersonalitate. Da, cine poate nega toate aceste adevăruri ?
Nimeni. Nimeni nu le poate nega. Numai că va spune: «Ooo, cât e de simplu,
sare în ochi, dar noi n-am văzut !». Iată ce poate spune, nimic mai mult. Aşa că,
dragi fraţi şi surori, oare vă înşel ? Ooo, sunt departe de a vă înşela. Haideţi,
acum faceţi eforturi, mai ales eforturi, şi aveţi multă încredere, nu vă îndoiţi şi
veţi vedea, într-o zi veţi constata aceleaşi lucruri pe care mulţi alţii le-au
constatat înaintea noastră. Nu e nimic de mirare. Ce-a fost minunat la mine a
fost că am crezut din prima zi. Niciodată nu m-am îndoit. Am crezut din prima
zi în Creaţie, în splendoarea acestui adevăr, şi m-am avântat în el împotriva a tot
şi a toate, în ciuda obstacolelor şi glumelor făcute pe seama mea, în ciuda
nenorocirilor, a răutăţilor, în ciuda bolilor, săraciei şi nevoilor, în ciuda a tot; şi
nu regret. Am crezut. De ce voi trebuie să aşteptaţi o veşnicie înainte de a vă
hotărâ să credeţi ? Pierdeţi foarte, foarte mult. Haideţi, grăbiţi-vă ! E simplu.
Trebuie doar să mă credeţi. Atât. Şi apoi o să vedeţi, veţi primi şi voi.
Iată deci. Să rezumăm. În acest Învăţământ, ajungem să putem analiza tot ce
se petrece în noi înşine, de a clasa lucrurile cu o claritate absolută: asta e negru,
asta e negru, aste e roşu, asta e verde, fără discuţii. La fel de limpede ca în ştiinţa
oficială, la fel de precis, la fel de matematic, dar bineînţeles, într-un domeniu
mai subtil. Iar apoi să acordăm mai mult loc, mai multă posibilitate de a se
exprima laturii divine, care se manifestă. Şi de a lega un pic, de a limita – nu
puţin, ci mult – această personalitate, care este cauza tuturor neînţelegerilor,
tuturor suferinţelor noastre, tuturor frământărilor. Ea este cauza. Pentru că de
câte ori n-am fost în Paradis şi mereu ea a fost cea care ne-a făcut să ieşim din
el! Dacă vreţi să vă întunecaţi, să ieşiţi din fericire, din bucurie, urmaţi-vă
personalitatea. Nu durează mult, ieşiti cât ai clipi. Nu o ucideţi, pentru că dacă o
ucideţi plecaţi şi voi. Ea e punctul de plecare, e trambulina. Dacă vreţi un
monument, vă trebuie o bază. Personalitatea nu trebuie ucisă. Ea este absolut
necesară, dar să nu fie ea ghidul, atât. Este o servitoare dintre cele mai bune, dar
cea mai rea stăpână din câte există. Cea mai bună servitoare, dar cea mai rea
stăpână. Dacă o folosim, putem lua din ea forţe, materiale, putem face minuni cu
personalitatea. Dar pentru asta trebuie să învăţaţi. Şi există oameni care ştiu cum
să facă lucrul acesta şi au reuşit să-l realizeze. Ei nu-şi ucid personalitatea: sunt
prieteni, ciocnesc un pahar… dar sfaturile personalităţii nu sunt luate în
considerare. Este servitoarea şi atât.
Şi acum să nu credeţi că personalitatea o să vă aducă fericirea. Fericirea nu se
găseşte în personalitate. Când spun personalitate, spun egocentrism: să tragi tot
timpul spuza pe turta ta, să fii centrul universului, să credem că lumea întreagă
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se învârte în jurul nostru, că trebuie să ne slujească, să se încline, iar noi suntem
regele, noi suntem prinţi şi prinţese. Această filozofie pe care mulţi o au în cap
este începutul tuturor nenorocirilor lor. Nu trebuie să fii aşa, centrul universului.
Aceasta este personalitatea. Noi trebuie să fim slujitori – şi atunci s-a sfârşit,
dacă slujim personalitatea. Pentru că ea nu ştie decât un lucru, nu ştie nimic,
nimic, nimic altceva: ea a învăţat doar să ia. Să ia, să ia, să ia, să aservească, să
aservească, să aservească, să înghită, să înghită, să înghită, să absoarbă, să
absoarbă, e tot ce ştie. Dar nu ştie să dea. În timp ce cealaltă, individualitatea, nu
ştie să ia, ştie să dea, să dea, să dea… Şi pentru a afla unde este personalitatea,
iată, o găsim aici, pe Pământ ! Pământul ia, ia , ia, ia energiile Soarelui. Iar
Pământul nu ştie să dea. Ea dă câte ceva doar locuitorilor ei, câţiva struguri,
puţin grâu, câteva fructe, dar nu ştie să dea cosmosului, ca Soarele. Soarele este
simbolul individualităţii, pentru că el nu ştie să ia, el dă, dă, dă… Iată cele două
simboluri. Iar Luna, care este între cei doi, ia şi dă, ia şi dă. Când este
descrescătoare, ia, absoarbe, ia, absoarbe. Când este crescătoare, dă, dă, dă,
inspiră. De aceea este prea schimbătoare, prea variabilă, prea nestatornică. În
timp ce Pământul este constant, mereu ia, nu se schimbă. Şi Soarele e constant,
el dă, el nu ia. Acesta este lucrul cel mai minunat. Aşadar simbolul corpului fizic
este Pământul, simbolul imaginaţiei, laturii psihice inferioare este Luna, iar
Soarele este simbolul spiritului, a laturii divine, care dă, dă, dă. Şi atunci
discipolul are de ales: trebuie el oare să trăiască doar în planul fizic, unde sunt
instinctele, momelile, etc. ? sau să trăiască în spirit, să dea, să dea, să ţâşnească,
să ţâşnească, să strălucească, să dăruie, să dăruie, pentru a deveni ca soarele, o
divinitate ? Ori să stea mereu să calculeze, să dorească, să facă combinaţii
pentru a-i păcăli pe toată lumea şi a zice: priviţi ce deştept sunt, am reuşit să-i
păcălesc pe toţi ! Aceasta e personalitatea. Nouă zecimi din omenire se află în
această filozofie a personalităţii. Nouă zecimi, poate chiar mai mult. Toţi găsesc
că e minunat să păcălească şi toţi sunt în admiraţie când cineva reuşeşte să o
facă şi spun despre el că e un om inteligent… Iar eu am ţinut o conferinţă în care
am arătat ce înseamnă adevărata inteligenţă. Asta nu e inteligenţa ! Oamenii
confundă inteligenţa cu personalitatea, cu egoismul, cu şireteniile… oamenii nu
sunt inteligenţi. (Pentru ei eşti inteligent dacă eşti şarlatan). Oh là, là ! Şi ceilalţi
îi imită.
Ştiţi că într-o bună zi, dacă Învăţământul nostru se răspândeşte, ştiţi ce o să se
pregătească ? Lumea întreagă va fi incomodată, răsturnată, pusă la strâmtoare;
toţi cei care fac grozăvii, care sunt pe poziţii înalte, care încearcă să păcălească,
să-şi adjudece, într-o zi vor fi atât de loviţi, atât de nivelaţi, vor cădea de pe
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piedestalul lor, asta v-o prezic. Acest Învăţământ e capabil să facă să coboare
somităţile care au lucrat necinstit, veţi vedea ce vreau să spun. Într-o zi, acest
Învăţământ îi va pune pe toţi la locul lor – acela pe care îl merită. Veţi vedea ce
vă spun. Va fi ceva… Ei înşişi vor fi zdruncinaţi, vor fi nefericiţi, vor fi
nemulţumiţi când se vor vedea şi nu vor putea să se suporte, să îndure; vor fi
dezgustaţi de ei înşişi şi unii vor înceta să mai continue în felul acesta, să
pescuiască peşte în ape tulburi. Pentru că peste tot e tulbure, hai să profităm ! Că
unii, în timpul războaielor ei se îmbogăţesc cu nenorocirea celorlalţi. Pescuiesc
în apă tulbure. Da, dragi fraţi şi surori. Nu mă credeţi, dar aşa va fi ! Pentru că
Cerul a hotărât asta: totul va fi zdruncinat, totul va fi scuturat, iar acest
Învăţământ va bulversa toate conştiinţele, toate inteligenţele când va fi cunoscut
– pentru că va fi cunoscut într-o zi ! Învăţămantul este o lumină, dragi fraţi şi
surori, extraordinară, necruţatoare !
De-acum înainte observaţi-vă, analizaţi-vă, vi se vor da criterii infailibile. Eu
sunt capabil să vă dau toate criteriile, ca să nu vă înşelaţi niciodată, indiferent ce
se întâmplă. Acum depinde de voi, dacă o să aveţi bunăvoinţa, dar de înşelat n-o
să vă mai înşelaţi, de asta sunt sigur. Dacă o să acceptaţi să urmaţi această
învăţătură, asta este o altă problemă. Dar că veţi şti foarte bine că (ce faceţi) este
rău sau bine, de asta sunt sigur. Eu sunt capabil să vă dau criterii matematice,
infailibile.
Şi apoi, în al doilea rând, nu contaţi pe fericirea personalităţii. Personalitatea
o să vă împingă să faceţi multe lucruri în speranţa că veţi fi fericiţi. Şi pe urmă
(veţi avea) mereu zgură, mereu hăurile, mereu golurile, scândurile care hop ! se
ridică şi cădeţi. Asta este personalitatea. Personalitatea este un as când e vorba
să vă joace un renghi; atunci este foarte, foarte pricepută. Dacă vă puneţi
credinţa, speranţa în munca pe care o veţi face, această muncă vă va lega de
cosmosul eteric şi atunci veţi găsi fericirea, zi şi noapte, fără încetare, ea va
curge, va curge, va curge fără oprire. Dar (această fericire) nu va mai fi
materială. Ca acel rege care a găsit pacea şi armonia şi sensul vieţii ascultându-l
pe un înţelept. Pentru că îşi făcea prea multe griji, nu-şi găsea păcea, iar
înţeleptul i-a spus: Maiestate, pregătiţi un loc în curtea dumneavoastră unde să
nu vă deranjeze nimeni, unde să puteţi sta noaptea intins pe spate, să nu vă fie
frig şi să priviţi stelele îndelung, să le contemplaţi… şi veţi vedea ce o să se
întâmple. Regele a făcut întocmai şi a fost uluit să vadă că toate grijile şi
frământările dispăruseră în faţa acestei imensităţi, acestui infinit, a văzut
micimea şi meschinăria tuturor acestor lucruri şi şi-a găsit pacea. Atunci i-a
mulţumit înţeleptului şi-a spus: privind doar imensitatea, stelele. Şi eu am
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experimentat asta. Am făcut experienţe pentru a verifica. Şi am constatat că era
un adevăr absolut. Da, pe masivul Rila. Ei da, ceea ce ne crează toate acestea
(necazuri) e (faptul) că rămânem în mărunţişuri. Cum să existe pacea, armonia,
fericirea când totul se mişcă, se deplasează. De ce spunea Iisus: Nu vă faceţi
casă, sălaşul nici pe nisip, nici pe ghiaţă, nici pe apă, faceţi-o pe o stâncă !
Tocmai asta voia să spună. De ce ne construim fericirea pe tot ce e vulnerabil şi
nu pe stâncă ? Stânca e planul cauzal. Nu trebuie să căutăm fericirea în planul
astral, în planul fizic, în planul mental – chiar inferior. De ce căutăm fericirea şi
pacea în aceste regiuni care sunt inferioare ? dar acolo (sus) nici vântul, nici
tornadele, nici ploaia, nici zăpada, nimic nu vă va putea zdruncina. Şi toţi
discipolii care au înţeles asta, care şi-au făcut sălaşul acolo, în această filozofie
(acesta este planul cauzal, nu altceva) vor fi de nedruncinat. Da. Şi fericiţi şi vor
trăi în pace. Iar eu vă pot interpreta toate pasajele din Evanghelii cele mai
misterioase şi cele mai ascunse, cele mai de neînţeles, despre care nu s-a vorbit.
El mi-a dat cheia, pentru a vi le interpreta. Poate am spus vorbe mari, vă rog să
mă iertaţi ! Poate. Dar aşa trebuie să fie. De obicei nu-mi place să spun astfel de
lucruri şi iată, am făcut o prostie, vi le-am spus. Pasajele cele mai misterioase,
cele mai ascunse, cele mai de neînţeles, care aşteaptă să fie descifrate, iar Cerul
m-a ajutat să le descifrez. Şi aştept ziua (când aceste lucruri vor putea fi
revelate). Pentru că Cerul îmi spune că (oamenii) vor (să primească) tot fără să
dea nimic (în schimb); ei nu fac nimic pentru a ne da Nouă măcar o muncă, o
ocupaţie, un sacrificiu, un efort; ei păstrează totul pentru ei, vor să aibă tot, fără
să dea o mână de ajutor. A, nu, nu, nu ! Cerul e cel care nu îmi permite să vă
revelez anumite lucruri, nu e pentru că nu vreau eu. Cei de acolo, de Sus îmi
spun: mai aşteaptă puţin. Unii vor fi scuturaţi, pentru a ieşi din egoismul lor. Ei
nu se gândesc să facă pur şi simplu bine lumii întregi. Nu se gândesc decât la ei
înşişi, mereu numai la sine. Iar eu le pot dovedi, ce anume în raţionamentul lor,
în cuvintele lor, în gesturile lor… veţi vedea… Eu pot să vă analizez orice frază
şi să vă spun dacă personalitatea sau individualitatea este cea care se manifestă.
Iar voi nu vă veţi da seama că personalitatea este cea care (se exprimă) şi care şia lăsat o amprentă formidabilă, ţipătoare. Şi cu toate acestea era poetic, era…
dar personalitatea era cea care rostise toate acestea. Pot chiar să vă analizez toate
cărţile, toată poezia – contemporană şi veche – şi să vă arăt locurile unde
vorbeşte personalitatea şi care sunt locurile unde vorbeşte individualitatea. Şi
veţi vedea că, în ciuda poeziei, acolo unde s-a exprimat personalitatea, nu este
viaţa, totul este mort; este bine, e academic, dar e mort. Iar acolo unde a vorbit
individualitatea, este viu; este puţin (…) iată încă un criteriu !
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Evident, trebuie să mai vorbim despre aceste lucruri, pentru că nu este totul
clar. De pildă voi nu ştiţi că personalitatea poate merge foarte, foarte departe în
frumuseţe, în muzică, în poezie, în dans, în exprimare, este încântătoare… E de
neînchipuit, ce poate exprima. Dar scopul ei este să vă mănânce ! Tocmai asta e!
dacă n-ar fi asta, ar fi divin. Ea ştie să danseze, ştie să privească cu iubire, ştie
cum să vă răsfeţe, cum să vă ia, cum să vă dea, cum să vă mângâie… Este atât
de minunat, atât de încântător şi de poetic şi de frumos – e de neînchipuit ! Da,
dar sunteţi mâncaţi, sunteţi prinşi în plasa ei. Şi de ce era atât de frumoasă ? Aşa,
ca să vă păcălească mai bine. Nu ştiaţi asta. Uneori eşti atât de prins de lucruri
poetice, de lucruri artistice… şi (gata, te-a îmbrobodit !). Oh, là, là… nici în
această privinţă oamenii nu au criterii şi sunt repede mâncaţi. Există o poezie, o
muzică, un parfum şi în individualitate, dar nu pentru a vă înghiţi, pentru a vă
pune la pământ, pentru a vă mânca, pentru a vă lega (fedeleş), ci pentru a vă
elibera, a vă reînvia şi a vă înfrumuseţa. Da, numai că oamenii nu cunosc scopul
acestor lucruri. Care sunt scopurile, asta nu se vede, ele sunt ascunse. Când un
bărbat face cadouri, oferă brăţări unei fete, fata ştie din ce motiv o face ?
Aparent este grozav, e frumos, e minunat. Dar scopul ? E ca să se culce mai bine
cu ea. Şi pe urmă… Aşadar personalitatea nu este deloc proastă, aşa cum credeţi.
E foarte erudită, atât de erudită încât vă dă jos stelele de pe cer pentru a vă
convinge că nu trebuie să continuaţi să postiţi sau să faceţi bine sau să daţi de
pomană… Şi vă convinge, pentru că în personalitate sunt savanţi, sunt artişti,
sunt erudiţi, sunt dansatori; ea nu e sigura ! În ea mişună o întregă lume. Şi încă
nu v-am spus tot. Sunt savanţi, sunt de toate în ea. Bucuraţi-vă că aveţi o
personalitate ! Iar eu zic aşa: cu cât vă limitaţi personalitatea, cu cât o dominaţi,
cu atât mai mult deveniţi un personaj (important). Oamenii, scriitorii confundă
aceste lucruri, ei spun: are personalitate puternică. Şi cad în admiraţie, dar nu
ştiu să discearnă ce este această personalitate. Toţi spun: trebuie să ai o
personalitate puternică, să fii cineva. Nu, nu, nu. Un personaj (important), da !
Dar nu o personalitate.
Un minut de meditaţie !
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