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Vă spuneam că nu trebuie să îi împroşcăm cu noroi pe astrologi, căci ei au
intenţii bune, dorind să îi ajute şi să îi orienteze pe oameni, prevenindu-i. Şi
totuşi, părerea mea este că ei nu au făcut prea multe lucruri pentru Împărăţia
Domnului şi Dreptatea Sa. Dacă toată lumea s-ar ocupa cu astrologia, ar
însemna să se ocupe, de fapt, cu propria bunăstare, fără a se gândi şi la alţii…
Acum ar trebui ca toate ştiinţele să se dedice acestui ţel nobil, venirea Împărăţiei
Domnului pe pământ şi a Dreptăţii Sale. Poate într-o bună zi vom înţelege că
deasupra tuturor ştiinţelor se află ceva în plus… Este iubirea !... Iubirea este
diferită de ştiinţă. Ştiinţa nu are ca scop aducerea Împărăţiei Domnului pe
pământ şi a Dreptăţii Sale. Cu cât vom dezvolta mai mult ştiinţa, cu atât vom
contribui la distrugerea pământului… Toate celelalte civilizaţii dispărute au
pierit din aceeaşi cauză, iar Iniţiaţii o cunoşteau prea bine… În toate aceste
civilizaţii pierdute ştiinţa a fost absolutizată, s-a mers numai pe dezvoltarea fără
noimă a ştiinţei !... Partea morală, partea omeniei, latura iubirii şi a fraternităţii
au fost abandonate în detrimentul unei ştiinţe ce, aparent, aducea totul: avantaje,
fascinaţie, putere… Civilizaţia noastră a căzut şi ea pradă aceloraşi lucruri, căci
oamenii se distrug cu mijloace sofisticate şi moderne, iar pericolul distrugerii
totale stă la tot pasul !... Cine ar putea impiedica acest mers periculos ? Iubirea.
Dacă oamenii ar lucra cu mai multă iubire în laboratoare, dacă ar lucra mai mult
cu ei înşişi, ca să pregătească venirea noii culturi, în ideea iubirii şi a
fraternităţii, s-ar putea ca omenirea să fie salvată !... Dar dezechilibrul se apropie
cu paşi repezi, adică dezechilibrul ce priveşte exterior, aşa cum exista şi
dezechilibrul interior din fiinţa omului, dezechilibrul ce îl poate duce pe acesta
în pieire. În viaţă, când o latură este prea mult dezvoltată, iar cealaltă diminuată,
dezechilibrul se instalează. Acum, în lumea exterioară există un dezechilibru,
acela al lumii industriale şi economice, tehnice, în timp ce pacea, bucuria,
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înţelegerea, cinstea, generozitatea, integrarea dispar încet-încet… Oare de ce
oamenii nu au studiat aceste lucruri ? Parcă îşi construiesc ei singuri dispariţia!...
Numai Înţelepţii, Iniţiaţii şi Maeştrii au observat toate acestea şi avertizează, dar
lumea întreagă îi ia în derâdere… Deci, din nou, civilizaţia va dispare !... Da,
fiindcă lipseşte iubirea… Trebuie să vă spun acum să lăsaţi pe planul doi partea
intelectuală, ştiinţifică, orgoliul, plasându-vă deasupra lor. Trebuie să ieşiţi din
acest angrenaj al distrugerii treptate, în care cad mai toţi oamenii. Priviţi pe toţi
oamenii capabili, fruntaşi în domeniile lor de activitate: ei sunt aproape zeificaţi,
se află pe primul loc… Nu, eu nu sunt împotriva matematicii, nici a altor ştiinţe,
dar omul nu poate folosi matematica ca să devină o divinitate ! Poate că toate
aceste calcule matematice nu fac decât să omoare mai repede oamenii… Da, ele
sunt în slujba distrugerii.
Să vă spun o istorioară despre un mare arhanghel care se plictisea teribil.
Domnul l-a întâlnit şi l-a întrebat cu ce se ocupă. Arhanghelul, căscând, i-a
răspuns: “Am făcut tot felul de lucruri bune, dar mi-am terminat lucrarea şi mă
plictitesc”. Domnul l-a trimis atunci în Himalaya să taie toţi munţii care îi vor
apare în cale… După mii de ani, el se prezentă în faţa Domnului şi îi spuse că îşi
terminase lucrarea dată. Domnul i-a mulţumit, i-a dat o lingură şi l-a trimis să
golească de apă oceanul planetar, cu ajutorul lingurii… După mii de ani,
arhanghelul reuşi şi aici…”. – Acum, fiindcă ai reuşit atâtea lucruri grele, du-te
la oameni şi transformă-i în bine. Vei avea de lucru pentru veşnicie !”, îi spuse
Domnul. Ce diferenţă există între câteva mii de ani şi veşnicie !... Da, totul este
adevărat !... De ce o fi aşa ? Mi-am tot sucit mintea să găsesc răspunsul potrivit.
Am descifrat puţin secretul, dar nu vi-l voi destăinui.
Eu ştiu că horoscopul îţi poate revela şi reîncarnările trecute, căci nimic nu ne
apare din întâmplare. Să nu credeţi că vă aflaţi într-o anume situaţie, cu o
anumită planetă în tema astrologică numai din întâmplare, nu, totul este legat de
existenţele anterioare. Dar astrologia nu a ajuns încă să vadă această legătură,
această lumină. O astroloagă celebră a scris o carte unde încearca să caute, după
anumite reguli, multe lucruri ce ţineau de trecutul persoanei în cauză. Ea îşi
alegea o casă, de pildă a 7-a, a soţului (soţiei) persoanei în cauză, şi vroia să
urmărească starea materială arătată de horoscop: mergea spre casa a 8-a, care
devenea casa a 12-a a partenerului. Şi astfel ea putea prezice bogăţia, starea
materială a unei persoane. Dacă vroia să afle numărul de copii pe care îi avea
persoana în cauză, mergea până în casa a 5-a, care devenea casa a… (calculaţi
voi acum !) a partenerului. Ca să ştie anumite lucruri despre tată, lua din
horoscopul mamei casele a 4-a şi a 10-a. Mulţi au socotit aceste lucruri drept
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fantezii, dar se pot găsi multe urme de adevăr aici… Dar trebuie să lucrezi multă
vreme ca să poţi găsi câte ceva… Eu ştiu însă că, dacă posezi anumite cunoştinţe, de pildă cunoşti legea corespondenţei unui lucru cu altul, vei găsi chiar şi
reîncarnările trecute într-un horoscop. Dar veţi cheltui mult timp, multe meditaţii
şi poate că nu merită osteneala !... La urma urmei, la ce v-ar servi toate acestea ?
Dacă le-aţi spune oamenilor ce au fost în trecut, oare acest lucru îi va ajuta în
evoluţia lor reală ? Inteligenţa Cosmică a fost mai înţeleaptă decât noi, deoarece
ea ne-a împiedicat să aflăm toate acestea… ca să putem evolua mai bine… căci,
dacă am afla ceea ce am fost în trecut, am putea fi împiedicaţi în propria
evoluţie. Toate aceste lucruri vi le-am explicat într-o altă conferinţă. Dar când ne
este permis să aflăm toate aceste lucruri ? Există un moment când Inteligenţa
Cosmică a prevăzut aceste revelaţii, trecutul şi viitorul. Dar acestea le vom afla
numai atunci când vom ajunge să ne stăpânim, să ne dominăm instinctele
primare din fiinţa noastră, când nu vom mai cădea pradă ispitelor şi oricare ar fi
natura revelaţiilor aflate nu ne vom răzbuna, nu vom fi ostili nimănui, vom face
chiar bine şi duşmanilor !... Numai în acest caz vom primi favorurile Inteligenţei
Cosmice, căci ea va fi sigură că nu vom abuza şi nu vom profita de aceste
cunoştinţe, pentru a face rău . Deoarece, atât timp cât suntem slabi, ne vom servi
mereu de tot felul de lucruri şi cunoştinţe ca să facem rău… Chiar dacă îi veţi
revela, de pildă, unui tată ce au fost copiii săi în reîncarnările trecute, sau ce a
fost soţia sa, numai Dumnezeu va şti ce va ieşi din toate acestea!... Dacă nu
sunteţi siguri că veţi revela lucruri ce vor aduce binele, atunci este indicat să vă
ţineţi gura !... Aşa procedez şi eu… De exemplu, v-aş putea spune că există
acum în Fraternitate oameni care au jucat un rol extrem de important în trecut,
poate că aş tulbura apele, fiindcă nu totdeauna aceştia au jucat un rol binefăcător
în istorie… Poate că mi-au fost trimişi ca să îi pot trage de urechi pentru faptele
lor din trecut !... Iată încă câteva aspecte noi.
Şi încă nu v-am revelat alte lucruri extraordinare, pe care nici astrologii nu le
bănuiesc măcar… De a cunoaşte drumul spre înalt, acolo unde gradele sunt
stabilite, încât nu veţi putea face nimic pe pământ în desfăşurarea evenimentelor,
atât timp cât aceste lucruri sunt înscrise. Ca să le puteţi schimba trebuie să ştiţi
cum să le mişcaţi din loc, construind alte teme, alte aspecte, ce vor aduce
ulterior schimbări formidabile în planul fizic… Nici un astrolog nu s-a gândit la
aceste lucruri, ci dimpotrivă la alte aspect frauduloase… În loc să vă spună,
chiar sub o formă mai diplomat, că trebuie să plătiţi pentru anumite lucruri, ei le
ascund, ascunzându-vă anumite adevăruri ale karmei voastre… Dar şi plata este
destul de puternică în cazul lor !... Iar astrologul v-a prezis data pentru un
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accident şi el s-a petrecut într-o altă zi ! Ei se gândesc că putem scăpa, că nu
putem plăti, dar vă spun deschis să nu vă faceţi iluzii, căci nu puteţi scăpa de
roata destinului !... Dacă nu veţi plăti acum sub o anumită formă, o veţi face în
curând sub o alta, poate mai crudă şi mai dură… Vă dau un exemplu: sunteţi
datori cu o sumă de bani şi dacă nu o achitaţi, vi se va pune sechestru pe
bunurile ce le deţineţi şi veţi fi aruncaţi în stradă… Dacă plătiţi, aceste lucruri nu
vi se vor mai întâmpla ! Nu aşteptaţi ca boala să navălească peste voi, pregătiţivă din vreme, purificaţi-vă astfel ca să îi faceţi faţă !... Puteţi plăti şi sub o altă
formă, fără să fiţi bolnavi. Dar nimeni nu se gândeşte la aceste lucruri. Nici chiar
astrologii care vă împing spre tot felul de şmecherii şi minciuni…
Există atâta necinste şi printre ocultişti, atâta necinste şi impostură !... Poate
că numai Inţelepţii, Iniţiaţii, au reuşit să scape de anumite lucruri, dar ei plătesc
sub o altă formă !... Nu putem scăpa, totdeauna trebuie să plătim, să ne reglăm
conturile!... Nu vă lăsaţi impresionaţi de tot felul de escroci “ezoterici” ce vă
bagă în cap idea că puteţi scăpa de plată !... Eu nu vă pot revela tot, dar vă rog să
mă credeţi că în spatele oricărui horoscop se află un clişeu în planul cauzal,
fixat, deoarece planetele circulă, iar acest lucru se numeşte progresie;
horoscopul radical nu se află pe hârtie, el este înregistrat în spatele planului
cauzal şi totul va depinde apoi de el. Dacă veţi dori să schimbaţi ceva în planul
fizic nu veţi reuşi, deoarece schimbarea nu se mai poate face în acest plan, nu,
planul fizic nu poate atinge cauzele, ci numai consecinţele. La fel se înşeală şi
medicina când nu vede cauzele bolilor ce vin de sus, mai sus de planul fizic…
Educaţia, la fel !... Cu cât credem că vom reuşi să schimbăm ceva în planul fizic,
cu atât mai mult ne vom înşela. Când vom realiza toate aceste lucruri, îi vom
lăsa liniştiţi pe oameni în planul fizic şi, cu ajutorul gândirii şi al meditaţiei, vom
încerca să urcăm cât mai sus, dar ne trebuie mult timp, multe exerciţii, însă
acesta este singurul drum spre domeniul cauzal, acolo unde se pot schimba
lucrurile !... Asta poate însemna ceva timp, ani şi ani de zile, critici şi
neînţelegeri, suferinţe, dar în ziua în care veţi reuşi să atingeţi acest domeniu din
înalt, totul se va schimba !...
Vedeţi filozofia mea, în timp ce toţi ceilalţi se înşeală amarnic ! Le voi spune
într-o bună zi unde vor găsi cauzele lucrurilor şi le voi da exemple… Cauzele nu
se găsesc aici, ele se află sus, foarte sus… Inteligenţa Cosmică m-a făcut să văd
aceste lucruri. În Bulgaria am exersat aproape 20 de ani cum să mă dedublez în
lumea de sus, ca să văd structura universului, schema sa, şi acum am în mine
această construcţie, acest model. Şi astfel fac comparaţii când mi se prezintă câte
ceva, observ apropierile şi distanţările. Dacă nu aş avea acest model de referinţă,
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nu m-aş găsi deloc în adevăr, aş fi asemenea tuturor celorlalţi oameni. Dar
oamenii nu petrec ani de zile ca să obţină acest eşantion, dar eu îl am !... Uneori
nici nu vă pot spune ceea ce văd, fiindcă v-aş tulbura… Fie că este vorba despre
muzică, despre chipurile omeneşti sau despre statui, pentru orice lucru, eu
compar totul cu acest eşantion ceresc. Eu pot progresa şi câştiga, în vreme ce
alţii se îndoiesc şi pierd foarte multe… Dar, adesea trebuie să plăteşti foarte
scump ca să obţii acest eşantion. Uneori acesta se aseamănă cu un punct, dar un
punct situat foarte sus, şi de acolo vedeţi tot… Aşa cum am căzut cu toţii de
acord pe pământ că omul este un lup pentru om, şi acest lucru este adevărat !
Dar în realitate nu este adevărat.
Nu ştiu dacă am reuşit să trezesc ceva în voi cu aceste gânduri, dacă am
reuşit să vă modific raţionamentul, dar cel puţin am încercat… Aşa cum o
femeie îi cere mereu iubitului său să îi spună că o iubeşte, chiar dacă ştie că
lucrurile stau altfel ! Asta sună bine la ureche !... O femeie este o fiinţă care
doreşte să fie iubită… Dar bărbaţii ? Este mai bine să nu ne legăm de ei !...
Un minut de meditaţie.
RUGĂCIUNE:
Doamne, dă-mi tăria să te iubesc pe Tine şi întreaga Ta operă.
Amin.
(de 3 ori).
O pagină din meditaţiile Maestrului Peter Deunov:
Nasul
Acela care înţelege semnificaţia nasului, se bucură şi binecuvântează.
Mângâie-ţi puţin nasul şi spune: “Te iubesc, eşti foarte frumos”.
Căutaţi bogăţia în afară şi nu realizaţi că ea se află în nasul vostru. Nu există
în lume prieten mai bun ca nasul. El rezolvă toate problemele grele. Mângâiaţi-l
şi mulţumiţi-i. El este păzitorul inteligenţei iar inteligenţa este ministrul educaţiei. Vei suna la uşă, adică îţi vei mângâia nasul şi îi vei cere: “Vă rog, aş putea
să-l văd pe Domnul ministru ?”. Da îl poţi vedea, vei intra şi te vei pleca cu
respect şi cu veneraţie în faţa lui.
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Trebuie să vă purtaţi cum trebuie cu nasul vostru. La trezire trebuie să-l
mângâiaţi cu gingăşie şi să-i mulţumiţi pentru ceea ce face. Dar, fiţi atenţi să nu
vă vadă cineva, fiindcă nu va înţelege nimic.
Dacă îţi vei şterge nasul, vei judeca puţin şi vei spune nasului tău: “Pot să-ţi
fac vreun serviciu ?”. Apoi, îţi vei lua batista şi îţi vei sufla nasul. Apoi urmăriţi
rezultatul. Te trezeşti prost dispus dimineaţa şi toate ţi se par anapoda. Nu te
supăra, mângâie-ţi nasul cu calm şi spune-i: “Ceva nu merge astăzi, ajută-mă”.
După scurt timp îţi va dispare starea neplăcută în care te aflai.
Faceţi timp de o săptămână acest exerciţiu cu nasul, mângâindu-l şi
mulţumindu-i. După fiecare exerciţiu, atunci când sunteţi prost dispuşi,
mângâiaţi-vă nasul şi cereţi-i ajutorul.
Bucuraţi-vă de binele pe care Dumnezeu vi l-a dat. Acordaţi chipului vostru
atenţia şi respectul necesar. Sufletul, intelectul, inima se manifestă prin chipul
vostru. Viaţa superioară se exprimă prin chip. Mulţumiţi, în special nasului,
principalul consilier al omului. Ascultaţi tot ceea ce vă spune nasul.
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