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Prima parte

     Oamenii îşi fac o idee materialistă despre fericire. Chiar si astrologii cad
pradă acestei  mentalităţi.  Când se pronunţă asupra destinului vostru, ei  spun:
“Ah, este formidabil, îl aveţi pe Jupiter în casa a 2-a, Soarele se află în casa a
10-a,  Venus  în  casa  a  7-a;  deci  veţi  deveni  puternici,  bogaţi,  norocoşi  în
dragoste, veţi avea tot”. În vreme ce, dacă aveţi opoziţii şi unghiuri, planete în
exil sau în cădere, ei vă prezic cele mai mari nenorociri, deplângându-vă soarta.
Un Iniţiat nu va da niciodată o asemenea interpretare: el va privi în horoscopul
vostru dacă aveţi puterea să îndepliniţi anumite sarcini, lucrări divine, sub voinţa
cerească. Apoi, el nu se va ocupa nici de unghiuri sau opoziţii, nici de planete în
exil sau în cădere, căci aceasta nu are nici o importanţă. Dar această lumină,
această interpretare diferită, nu este dată oricui şi nici astrologilor contemporani
care rămân sclavii mentalităţii obişnuite, materialiste a vieţii, ce depinde numai
de bunurile materiale. Dar, toate aceste bunuri sunt trecătoare, dispar repede, şi
nu toată  lumea  poate  înţelege  valoarea  unui  horoscop.  Acolo  unde alţii  scot
strigăte de admiraţie, eu privesc şi văd că acele fiinţe nu vor face nimic pentru
Cer, nimic… Totuşi, ei au o temă bună, talent, bogăţii, o poziţie socială aparte,
dar în ceea ce priveşte venirea Împărăţiei Domnului pe pământ, ei sunt fiinţele
cele  mai  obişnuite,  cele  mai  neputincioase  şi  neînsemnate,  căci  ele  nu  se
preocupă de aşa ceva. Şi asta se vede !... Ei nu se gândesc decât la mâncare şi
băutură,  la  distracţie  şi  răzbunare,  deci  în  mintea  lor  nu  se  află  Împăraţia
Domnului, deşi au o temă astrologică favorabilă. Eu nu aş vrea niciodată să mă
aflu în locul lor, deşi poate că am un horoscop la fel de bun ca al lor ! 
     Există alte reguli necunoscute de astrologii obişnuiţi, multe alte reguli ca să
poţi judeca un horoscop. De pildă, să luăm exemplul a două, trei horoscopuri, pe
cel al lui Hristos, al Sfintei Tereza, etc. În ce semn erau planetele lor şi ce aspect
aveau ? 
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     Am mai spus-o de multe ori, am accentuat faptul că multe lucruri au fost
pierdute în astrologie şi că Iniţiaţii înţeleg altfel lucrurile. Dacă ne situăm de
partea  materialistă  a  lucrurilor,  vom  judeca  altfel  temele;  dar,  dacă  privim
lucrurile din punct  de vedere spiritual,  al  evoluţiei,  vom judeca altfel  temele
astrologice. Pentru că, ceea ce este în aparenţă bun, nu poate fi socotit bun de
către Iniţiaţi.  Poate că unii  au dus-o bine,  au trăit  îndestulat,  dar  ce au adus
pentru  binele  omenirii  ?  Nu  prea  multe  lucruri.  Deci,  punctul  de  vedere  al
materialiştilor  este  bunăstarea,  opulenţa,  uşurinţa,  lipsa  suferinţei  şi  a
încercărilor  vieţii,  un  punct  de  vedere  binecunoscut  !...  Da,  căci  ei  cred  că
fericirea constă în posesia de bunuri, de cât mai multe bunuri. Dar când este
vorba de a avansa, de a evolua, de a dezvolta anumite calităţi, puteri sau virtuţi,
sau de a cunoaşte anumite lucruri, acest mod de viaţă nu ne va ajuta prea mult.
Vă dădeam adesea un exemplu care spunea multe… Mulţi oameni îşi închipuie
că îl ştiu, dar nu îl folosesc deloc. Vă aflaţi pe pământ şi priviţi mişcarea stelelor,
strălucirea soarelui,  ciclul  zi-noapte,  în vreme ce pământul  în aparenţă nu se
mişcă.  Dar dacă vă aflaţi  într-un alt  punct de observaţie,  de pildă solar,  veţi
vedea  lucrurile  complet  altfel.  Există  două puncte  de  vedere:  heliocentric  şi
geocentric. Materialiştii au adoptat punctul de vedere geocentric, adică tot ceea
ce  priveşte  pământul,  bogăţia,  abundenţa;  dar  Iniţiaţii  au  sesizat  faptul  că,
privind  astfel  lucrurile,  se  pot  înşela.  Ei  au  punctul  de  vedere  heliocentric,
punctul de vedere solar, adică cel conform căruia pământul este acela care se
deplasează şi se află în continuă schimbare. Iată două filozofii opuse !... Una
pământeană,  alta  iniţiatică  !...  De aici  ne vin  toate  diferenţele,  interpretările,
explicaţiile.  Bineînţeles,  noi  ne  găsim  pe  pământ  şi  lucrurile  aşa  sunt  pe
pământ!... Dar dacă ne îndreptăm spre latura spirituală, asemănătoare cu soarele,
cu Domnul, vom vedea altfel lucrurile. 
     Aici,  la  Bonfin,  de-a lungul anilor,  am prezentat  atâtea lucruri  contrare
părerilor obişnuite ale oamenilor.  Nu trebuie să criticăm cele lumeşti,  trebuie
numai să ne situăm într-un alt loc, de unde Marii Maeştri văd lucrurile. Aşa se
întâmplă cu fiecare dintre voi, există momente când sunteţi inspiraţi, plini de
iubire, apropiaţi de Dumnezeu, în lumea muzicii şi a poeziei… Şi începeţi să
credeţi chiar şi în poveşti, vă schimbaţi complet filozofia de viaţă !... Dar aceste
momente de inspiraţie nu durează prea mult. A doua zi, cădeţi din nou pradă
grijilor,  necazurilor  şi  tulburărilor  pământene  !  Şi  din  nou  reluăm  vechea
filozofie,  uitând-o pe aceea trăită lângă Dumnezeu ! Uneori,  nici nu realizaţi
toate aceste treceri… Da, fiindcă nu ştiţi să hrăniţi, să menţineţi aceste lucruri
divine…  Trăiţi  din  nou  ceea  ce  credeţi  că  este  real,  fiindcă  este  palpabil,
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gândindu-vă  că  aţi  trăit  în  imaginaţie  sau  halucinaţie:  redeveniţi  materialişti.
Apoi, din nou ciclul reîncepe, apar curenţi şi imagini noi, ceva vă uşurează, vă
ridică,  vă  îndreaptă  către  o  stare  binefăcătoare…  Regăsiţi  acele  momente
mistice, profetice, extraordinare !... Păstraţi foarte puţin timp latura spirituală şi
prea mult pe cea materială, lumească. Da, acesta este adevărul !
     Eu am trăit toate aceste lucruri, asemenea vouă, dar poate că diferenţa dintre
mine şi voi stă în faptul că, în trecut, eu m-am oprit să analizez toate aceste stări
interioare, să încerc să mi le explic, constatând multe lucruri pe care voi le-aţi
lăsat deoparte. Voi aţi trăit aceleaşi lucruri, nu puteţi nega ! La fel se întâmplă
când vă îndrăgostiţi: totul devine poetic, dar de scurtă durată ! 
     Să privim acum latura astrologică, căci sunt multe lucruri de spus aici. Aţi
acceptat  un  punct  de  vedere  şi  vedeţi  lucrurile  într-un  anume  fel.  Dacă  vă
schimbaţi punctul de vedere, totul se va schimba. Nimeni nu se mai poate îndoi
de aceasta. De ce nu s-ar întâmpla la fel şi în cazul astrologiei, pentru horoscop ?
Dacă veţi căuta bunăstarea unei persoane, avuţiile sau locul ei în societate, vă
veţi opri asupra astrologiei obişnuite, cunoscute şi veţi trage concluzii eronate.
Veţi vorbi elogios despre un idiot care nu va face nimic pentru mersul înainte al
omenirii, pentru binele ei. Eu am observat toate aceste lucruri de-a lungul anilor.
Chiar şi oamenii care aveau pe Jupiter în casa a 10-a, oare ce au făcut ? Eu i-am
observat de 58 de ani. Iar alţii, care aveau un horoscop înspăimântător, din punct
de vedere astrologic obişnuit, au făcut multe pentru binele omenirii  !...  Ei au
suferit,  au  fost  calomniaţi,  au fost  întemniţaţi,  dar  au  pus  în  mişcare  lucruri
cereşti formidabile ! Unde sunt scrise toate aceste lucruri ? Eu nu vreau să spun
acum că toţi aceia care posedă unghiuri şi opoziţii au un horoscop minunat, nu,
sau cei care au sextile sau trigoane pot fi fericiţi, nu. Depinde, dar de ce oare ?
De grade.  Ştiinţa  interpreterii  gradelor  a fost  pierdută.  Acum,  toată lumea le
caută… După interpretarea gradelor, vechii astrologi ştiau multe lucruri, cu o
precizie  extraordinară:  locul  unde va  cădea  o  minge,  etc.  Eu am primit  mai
multe cărţi din Anglia, Franţa sau America. Oamenii caută fără încetare, există
chiar şi mediumi care au indicat aceste grade în stare de transă. Dar eu nu am
încredere… Am verificat… Unde să găsiţi aceste grade ? Dacă mi le veţi aduce,
vă voi da 100 de franci… Vedeţi cât sunt de generos, căci trebuie să fii generos
în Fraternitate !... Este posibil ca într-o bună zi să mi se reveleze secretul lor, dar
acest lucru nu mă interesează pe moment. Astrologia nu mă mai interesează atât
de mult ca în trecut. 
     Chiar dacă ar trebui să te ocupi toată viaţa cu precizarea viitorului unor
persoane, spunându-le, de pildă, să nu iasă mâine afară fiindcă le va cădea o
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piatră în cap, vor apare tot timpul greşeli şi erori de interpretare şi totul se va
petrece peste două zile ! De ce să ne pierdem vremea cu teme astrologice, în loc
să  privim  la  alte  lucruri  mult  mai  importante.  Mă  scuz  în  faţa  astrologilor
pasionaţi  de munca lor,  dar  aceasta  este  părerea mea,  chiar dacă încerc să  îi
încurajez în munca lor. Pe mine mă interesează un alt fel de astrologie. Există
ceva mai important decât faptul de a fi un astrolog. 
     La ce serveşte oare precizarea viitorului sau a caracterului unei persoane ?
Chiar dacă i-ai spune orientarea sa profesională, care nu este, de altfel, deloc
exactă,  tot  nu se ajunge la lucruri  mari… Aceşti  indivizi  nu se  vor schimba
deloc, vor avea poate nişte cunoştinţe în plus, despre căsătorie de pildă , dar vor
rămâne la fel. 
     Ceea ce este cu adevărat important este să reuşeşti să îi schimbi pe oameni, să
îi  îndrepţi  pe  calea  cea  bună.  Nimic  altceva  nu  este  mai  important. Dacă
astrologia, cabala, alchimia, grafologia, chiromanţia sunt capabile să o facă, da,
atunci ele sunt binevenite !... Chiar şi ghicitul în cafea sau cărţile de tarot ! Dacă
v-aş spune că am scotocit  şi  eu printre toate  aceste  domenii,  poate nu m-aţi
crede!  Nici  una  dintre  aceste  ştiinţe  nu  îmi  este  necunoscută  !  Aceasta  nu
înseamnă că sunt un as în domeniile respective, nu, le-am studiat puţin, atâta tot,
căci ca să devii un as îţi trebuie mai multe reîncarnări. Eu nu vreau să pierd mai
multe  reîncarnări  în  ştiinţe,  de  altfel  minunate,  dar  care  nu aduc prea  multe
foloase în desăvârşirea omului. Ne pierdem vremea cu tot felul de preziceri fără
prea mare importanţă. Primesc şi eu tot felul de aceste lucruri, preziceri pentru
ţări, pentru anumite date calendaristice, pentru anumite persoane, dar foarte rare
ele se şi înfăptuiesc în realitate. Chiar şi cei mai mari astrologi s-au înşelat… Ei
nu se ocupă decât cu prezicerea morţii vreunui artist sau cântăreţ neimportant,
săracii astrologi !... Dacă cunoaştem astrologia cu adevărat, avem alte lucruri de
făcut ! 
     Când privesc chipul unei persoane, ceea ce mă interesează este de a găsi dacă
aceasta posedă semne care să ateste că va deveni o servitoare a Domnului. Că va
fi bogată sau nu, că se va căsători de mai multe ori, că va stăpâni lumea, nu,
aceste  lucruri  pe  mine  nu  mă  interesează  !...  Mă  interesează  dacă  persoana
respectivă posedă darul de a înţelege cele mai profunde adevăruri, pentru a ajuta
Divinitatea  în  această  muncă  de  desăvârşire  a  fiinţei  omeneşti,  iată  ce  mă
interesează  ! Adesea, nici nu privesc mâinile persoanei în cauză, deşi altădată
luam chiar amprentele mâinii, apoi le studiam cu atenţie, acordând mult timp
acestor lucruri… Dar acum aceste lucruri nu mă mai interesează: nu mai privesc
nici  amprenta  mâinii  persoanei  în  cauză,  privesc  numai  chipul  ei  care  poate
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spune multe ! Din când în când, mă uit şi pe horoscopul persoanei, dar nu şi pe
calculele cabalistice privind data naşterii. 
     A existat un astrolog, pe nume Sefarial, un astrolog care a adus multe lucruri
în acest domeniu: interpretarea unghiurilor magice ce puteau prezice multe alte
lucruri… Eu am studiat toate aceste lucruri, am făcut chiar şi nişte experienţe,
dar nu m-am oprit asupra lor: am aflat anumite lucruri şi apoi m-am ocupat de
altele, abandonându-le pe cele vechi… Acum, mă interesează ceva atât de subtil,
de  ascuns,  încât  nici  radiestezia  nu  îl  poate  detecta,  ceva  ce  oamenii  nu  au
descoperit încă !... Ceva aproape inaccesibil, invizibil, impalpabil, ceva ce îmi
oferă accesul le cele mai bune informaţii… 
     Da,  lucrurile materiale  le-am cam lăsat  deoparte, deşi chiar şi  petele de
cerneală, chiar şi cărţile de tarot vă pot oferi anumite informaţii, dacă ştiţi cum
să le interpretaţi ! Am lucrat şi eu cu cărţile de tarot, am încurajat pe fraţii şi
surorile  care  erau  înclinaţi  către  lucrările  de  divinaţie,  nu  am  împiedicat
niciodată pe nimeni  să caute… Dar cu mine procedam întotdeauna invers:  îi
sfătuiam pe alţii să se căsătorească, dar eu nu am făcut-o… 
     Dacă veţi citi astrologia lui Maternus Pirnicus, veţi vedea cât de mult diferă
ea  de  astrologia  contemporană.  Dacă  veţi  studia  cărţile  lui  Maurin  de
Villefranche, de pildă “Astrologia Gallica”, veţi vedea că el îi depăşeşte pe toţi
în acest domeniu. Da, el era înzestrat cu puterea de a vedea în spatele planetelor,
iar  ceea  ce  prezicea  era  formidabil…  Şi  totuşi,  avea  o  temă  astrologică
înspăimântătoare… El  avea  majoritatea  planetelor  în  casa  a  12-a,  care  după
astrologia  modernă  este  cea  mai  nefavorabilă,  aici  putând  surveni  limitarea,
martirajul, temniţa, boala… Şi totuşi el a fost cel mai celebru astrolog… Dacă
am lua tema lui Hristos, poate că aţi replica că nu putem fi prea siguri… Dar
unii  au  găsit  şi  data,  adevărata  dată  care  nu  corespunde  cu  cea  stabilită  de
creştini… Unii spun că Iisus s-a născut patru ani mai târziu, alţii că s-ar fi născut
mai devreme de data oficială. Nimic nu este precis… Nu, nimic nu este precis în
creştinătate… Nici măcar nu suntem siguri că el s-a născut pe 25 Decembrie…
De  ce  s-au  petrecut  astfel  lucrurile  ?  Deoarece  la  această  dată,  conform
tradiţiilor,  este  solstiţiul  de  iarnă  şi  se  petreceau  lucruri  formidabile…  Este
foarte posibil ca ziua de naştere a lui Iisus să nu fi fost în Decembrie… Multe
lucruri vor fi corectate într-o bună zi, dar pentru moment nu ne este dat să ne
atingem de ele… Oare de ce cele patru sărbători cardinale au fost fixate înainte
de apariţia creştinismului ? Sărbătoarea Sfântului Ioan exista înainte de apariţia
sa fizică… O sărbătorim pe 22 sau 23 Iunie. Dar cea a Arhanghelului Mihail ? O
sărbătorim  toamna…  Totul  exista  înaintea  apariţiei  creştinismului.  Naşterea
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fizică  a  lui  Iisus  a  fost  o  dată  calendaristică,  dar  totodată  şi  un  principiu
cosmic…  V-am  vorbit  într-o  conferinţă  despre  toate  aceste  lucruri  (nota
traducătorului: a se vedea conferinţa Crăciunul). V-am mai vorbit şi despre cele
patru sărbători cardinale, dar acum nu mai pot reveni asupra lor. V-aş ruga să le
revedeţi,  căci  aceste  conferinţe  sunt  formidabile  !  De  altfel,  eu  nu  am  fost
singurul care a vorbit despre sărbătorile cardinale, a făcut-o şi Rudolf Steiner
care a explicat multe lucruri. Îmi veţi replica că l-am copiat pe Steiner, dar cum
se face că eu v-am explicat lucruri pe care Steiner nu le-a spus ? Am primit
vizita unor adepţi de-ai lui Steiner care au realizat că aici am spus lucruri pe care
nici Steiner nu le-a spus, nici Elena Blavatsky, nici alţii… Dar mai există lucruri
care nu au fost spuse niciodată, dar care vor veni… Voi credeţi că ne copiem
unii pe alţii, nu, nici vorba, ne inspirăm de la aceeaşi sursă, atâta tot !... Acelaşi
lucru s-a întâmplat şi cu savanţii, de pildă cazul lui Newton şi al lui Leibnitz, sau
Kant şi Laplace. Ei ai lucrat asupra aceloraşi formule matematice, fără să ştie
unul  de  existenţa  celuilalt.  Există  gânditori  care  se  apleacă  asupra  aceloraşi
adevăruri, fără a se copia unul pe celălalt. Poate că au copiat aceleaşi lucruri în
înalt, atâta tot !...

     Un minut de meditaţie.

     RUGĂCIUNE:

     Doamne, dă-mi tăria să te iubesc pe Tine şi întreaga Ta operă.
     Amin !

     (Se pronunţă de 3 ori)   
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