OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
Prin armonie vom putea restabili totul, căci atingem în acest fel inima
universului
Conferinţa din 19.08.1972

De ce să nu ne concentrăm în linişte asupra unor calităţi pe care nu le vom
dezvolta, nu le vom poseda cu adevărat decât peste câteva veacuri: asupra
Inteligenţei Divine, a Bunătăţii Divine, a Stăpânirii Absolute, a Armoniei
Perfecte, căci merită cu adevărat să lucrăm asupra acestora, splendoarea lor
depăşind orice imaginaţie.
*
Dacă vă mai amintiţi, v-am mai vorbit într-o conferinţă surprinzătoare care
explica faptul că, lucrând asupra unei calităţi, de exemplu asupra tandreţei, a
toleranţei sau răbdării, în general asupra tuturor calităţilor creştine, vom cheltui
mult timp şi nu ne vom atinge ţelul. Numai dacă am lucra asupra lăcomiei sau a
leneviei ne vor trebui mai multe încarnări, şi nu este sigur nici atunci că vom
dezvolta anumite calităţi. Iar pentru ele, ne trebuie veacuri întregi !...
Eu v-am arătat o latură economică, extraordinară, în care putem câştiga toate
calităţile şi virtuţile, fără să ne ocupăm în special numai de una sau două. Da,
toate calităţile vor fi prezente în noi, dacă vom lucra numai asupra unui singur
lucru, asupra armoniei, şi acest lucru a uimit pe toată lumea. Lucrând asupra
armoniei şi celelalte calităţi vor fi prezente. Dacă nu există armonie, calităţile nu
vor exista nici ele.
Dacă nu există armonie, calităţile nu vor fi nici ele prezente, va exista mereu
un zgomot, ceva va împiedica împlinirea; niciodată nu vi s-au spus aceste
lucruri. Toate sfaturile preoţilor sau moraliştilor se refereau la o calitate aparte,
particulară. Dar se putea observa faptul că dezvoltând-o pe aceasta, celelalte
lipseau. În vreme ce, dacă lucrezi numai asupra armoniei cu întreg universul, cu
toate forţele şi creaturile Cosmosului, toate calităţile sunt aici, ele se trezesc.
Armonia înseamnă perfecţiune, toate calităţile şi virtuţile care vibrează la
unison către un scop determinat. Iată un lucru cu adevărat revoluţionar !...
Bineînţeles, acum trebuie să verificaţi şi voi, dar nu uitaţi, armonia leagă toate
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aceste calităţi, le sincronizează: ea este atotputernicia existentă în ansamblu.
Toate acestea se pot aplica chiar şi în domeniul medical: în trecut, medicina se
ocupa exclusiv de organul bolnav, dar boala o dată vindecată putea izbucni şi în
alt loc. Acum, medicii au realizat că printre primele condiţii ale sănătăţii stă
starea generală a organismului, ansamblul care trebuie să funcţioneze. Dacă
starea generală a organismului este bună, totul se poate remedia, căci celulele
sunt legate unele de altele într-un tot unitar. Încet-încet, acest adevăr
extraordinar va fi înţeles. Marii Maeştri l-au descoperit deja în trecutul
îndepărtat.
Acum, ca să restabilim câte ceva în organul bolnav, ar fi mai bine să nu ne
ocupăm de el, ci să ne legăm, să restabilim armonia cu întreg universul şi astfel
totul se va ameliora, nu numai organul bolnav. Iată ce minune !... Dacă lucrăm
numai într-o singură parte a organismului, nu vom ameliora ansamblul, va exista
mereu ceva lipsit de armonie, provocând mai devreme sau mai târziu apariţia
unor anomalii. În vreme ce, dacă nu vă veţi ocupa numai de o celulă, vă veţi
lumina şi purifica, vă veţi întări, iar latura generală va atinge periferia, corpul
fizic, şi acesta se va ameliora. Ceea ce vă spun constituie latura cea mai
economică a problemei, când nu pierdeţi nimic, nimic, nimic, ci dimpotrivă, veţi
câştiga. Dacă vă veţi ocupa numai de ceva individual, de o mică particulă
izolată, de un singur organ, vă veţi cheltui inutil energiile, fiindcă nu aţi atins
miezul lucrurilor. V-am vorbit într-o conferinţă cum puteţi atinge miezul
lucrurilor. Aşa cum adesea vorbiţi cuiva, îl rugaţi, îl imploraţi, dar nu reuşiţi să îi
atingeţi inima şi persoana respectivă vă refuză. Oamenii se expun adesea: “Uite,
acela sau aceea mi-a atins inima !...”. Este o frază extrem de explicativă de pe
urma căreia obţii ceea ce doreşti !...
Să presupunem acum că cerem ceva Domnului. Recităm, vorbim, ne bâlbâim
dar nu reuşim să Îl înduioşăm. El nu ne împlineşte dorinţele. Cum să reuşim să Îl
convingem ? Adulţii nu ştiu, dar bebeluşii cunosc acest lucru. Când bebeluşul
vrea să îşi înduioşeze mama, el îşi aşează braţele într-un anume fel şi îi spune
mamei sale că o iubeşte. Mama rămâne impresionată şi îi îndeplineşte orice
dorinţă.
Ca să atingem inima universului trebuie să ne aflăm în armonie, trebuie să
vrem să vibrăm la unison cu el, îndeplinindu-i voinţa. Când vă opuneţi oricărei
forme de armonie cosmică, nu îi veţi putea atinge inima ! Dimpotrivă, el vă
loveşte, vă expulzează, adică veţi fi aruncaţi undeva în afara organismului său,
fiindcă deranjaţi ceva. Mulţi oameni au păţit aşa din cauza prostiei lor. Forţele
2

cosmice sunt extrem de puternice şi nici un om nu poate rezista atunci când
lucrează împotriva lor.
Armonia este o întreagă ştiinţă. Trebuie să învăţăm acum ce să facem: cum să
gândim, să simţim, să dorim, să ne comportăm ca să ajungem să fim în armonie
cu inima universului. Apoi veţi vedea ce se întâmplă… Toate bogăţiile, virtuţile,
binecuvântările care se află în acest suflet universal coboară asupra persoanei
respective. Nu există altă soluţie. Dacă persoana respectivă nu este puternică, ea
poate muri căci vibraţiile transmise sunt foarte puternice. Toţi aceia care nu sunt
pregătiţi dispar, fiindcă binele este la rândul său foarte puternic. Nu mulţi
oameni pot face faţă binelui. Vă spuneam într-o zi: să vă pregătiţi, să vă pregătiţi
mereu… ca să puteţi suporta curenţii şi binecuvântările, formidabilele lumini pe
care lumea invizibilă le va deversa într-o bună zi. Vă spuneam că suntem mai
bine pregătiţi pentru suferinţă, pentru boli şi greutăţi, fiindcă de mii de ani, neam adaptat; dar pentru bucurie, pentru fericire, nu suntem prea pregătiţi…
Ocupaţi-vă zilnic să introduceţi în voi armonia. Lasând deoparte celelalte
lucruri. Să va dau un exemplu: iată un om cu o poziţie socială înaltă; aveţi
nevoie de el, pentru un favor. El vă refuză, dar într-o zi îl invitaţi la masă, îl
copleşiţi cu bunătatea voastră, îl puneţi într-o situaţie de armonie, încât el îşi
schimbă brusc părerea. Toate calităţile coboară în el dintr-odată - bunătatea,
generozitatea, amabilitatea, calmul – în vreme ce înainte nu, nu exista nici o
calitate în fiinţa acestui om care v-a trântit uşa în nas.
Cum poţi avea aşa dintr-odată toate calităţile ? Când sunteţi în armonie, nu
există nici o durere în fiinţa voastră, nici o “colică”… Totul merge bine, sunteţi
inspiraţi şi plini de iubire, nu sunteţi nervoşi, aveţi răbdare şi înţelegere, posedaţi
toate calităţile fără să fi lucrat în prealabil pentru dezvoltarea acestora. Iar când
ceva nu merge în interiorul fiinţei voastre, furia şi nedreptatea, duritatea apar, în
locul virtuţilor. Iată cât de adevărate sunt aceste argumente; aceste lucruri se
petrec fără încetare, dar oamenii nu le văd, nu trag nici o concluzie în privinţa
lor.
Dar eu citesc în Cartea Naturii Vii, unde totul este scris şi totul este adevărat.
Când vă găsiţi în armonie totul funcţionează în fiinţa voastră, când vibraţi sau
explicaţi, sunteţi plini de lumină, de logică şi luciditate. Memoria, chiar şi
gesturile, sunt în armonie, există o masură în tot comportamentul vostru, sunteţi
un om perfect. Când sunteţi tulburaţi, într-o dezordine interioară, căutaţi să vă
măsuraţi cuvintele şi gesturile, dar totul este brusc şi rigid.
Dacă veţi lucra asupra anumitor virtuţi, fără să vă fi armonizat în prealabil, vă
pierdeţi timpul. Nimic nu se va întâmpla, căci ansamblul nu funcţionează.
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Pentru ca totul să meargă aşa cum trebuie, inima are un cuvânt important de
spus. Dar inima pompează sângele, iar dacă sângele nu este pur, întreg corpul va
fi impur. Deci trebuie să ne ocupăm de purificarea sângelui, fiindcă acesta pune
totul în ordine. Acesta este cel mai mare secret al vieţii: puritatea sângelui. Toate
necazurile vin de la impuritatea sângelui. Oamenii fac tot posibilul să îl intoxice.
Sângele este un receptor universal, totul trece prin sânge, iar el transportă atât
materialele vii cât şi otrăvurile pe care le depune, el transportă atât binele cât şi
răul. Dacă va transporta lucruri rele, întreg organismul va fi afectat.
Primul lucru, baza (mistele lui Iesod), o constituie purificarea prin hrană, prin
bunătate, prin respiraţie, prin gând şi sentiment. Iisus spunea: “Aceia cu inimă
curată îl vor vedea pe Domnul”. Dar cum să vezi cu inima ? Da, poţi vedea prin
puritatea inimii. Aceia care au inima pură, dat fiind faptul că sângele transportă
elemente de puritate, de transparenţă şi luciditate, care ajung până la creier, până
la ochi şi le înlătură pe cele opace, ajung să îl vadă pe Dumnezeu. În acest curent
viu, aceia cu inima curată îl vor vedea pe Domnul în toate, în plante, în insecte,
în oameni, în Cer şi în stele, în pământ… Asta vroia să spună Iisus despre
oamenii cu inima curată…
Inima este o pompă hidraulică, iar puritatea ei este puritatea sângelui; când
inima trimite elemente de o anumită puritate către creier şi ochi, atunci începem
să vedem, adică să înţelegem…
Iisus mai spunea că inima este aceea care înţelege; în realitate, acest lucru nu
este posibil, totuşi inima trimite anumite lucruri către creier, iar acesta începe să
înţeleagă, ochii încep să vadă. Inima însă nu are ochi, deşi este mobilul tuturor
lucrurilor.
Dovada: sunteţi inconştienţi, răniţi, loviţi sau circulaţia organismului vostru
este proastă, creierul nu este irigat îndeajuns, sângele lipseşte; prin transfuzie vi
se adaugă sânge în organism, punând în circulaţie toate funcţiile corpului fizic:
picioarele merg, ochii văd, urechile aud… iar creierul gândeşte. Inima a pus
totul în mişcare, fără ea nu se poate face nimic. Fără sânge celelalte organe nu
pot funcţiona, totul se opreşte. Când sângele revine, totul se reanimează, muşchii
redevin puternici, dar mai ales sistemul nervos care este pierdut fără sânge. Dar
ce reprezintă sângele şi inima ? Soarele este sângele, lumina care însufleţeşte
pământul şi plantele, făcând să apară vegetaţia. Fără lumină, adică fără sânge,
totul se opreşte. Totul este clar, matematic.
Iniţiaţii ştiau aceste lucruri, pentru ei nu creierul era acela care înţelegea, ci
inima. Ei vorbeau chiar despre o inteligenţă a inimii. Dar, fără puritatea
sângelui, inima nu poate face nimic. O hrană impură murdăreşte sângele, iar
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inima trimite totul spre plămâni, spre a purifica lucrurile, dar adesea plămânii nu
pot purifica totul. Chiar dacă se produce o purificare la nivelul corpului fizic, ce
facem cu gândul şi cu sentimentul impur ? Şi ele lasă urme în sânge, dar în
latura eterică a sângelui; Avem foarte puţine noţiuni despre sânge; da, sângele
primeşte şi impurităţi eterice, care nu se văd şi pe care le transmite la rândul său
aşa cum le primeşte. El nu se poate purifica singur, numai plămânii se pot ocupa
de purificarea sângelui. Dar nici plămânii nu pot face mereu minuni. Yoghinii
Indiei au dezvoltat ştiinţa interioară, respiraţia prin stomac, de aceea au un
stomac dilatat, chiar când nu mănâncă şi beau. Budha este un exemplu în acest
sens. Respiraţia este extrem de pronunţată la ei, totul se face prin respiraţie:
chiar şi hrănirea se face prin procesul respiraţiei.
Un minut de meditaţie.
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