OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
Pentru a profita din plin de viaţa de la Bonfin, trebuie să evitaţi mersul
pe plajă
Extras din conferinţa din 29.08.1975
Ştiţi voi, dragii mei, că aceia care merg la plajă riscă să se îmbolnăvească
grav, deoarece acum există foarte multe boli pe plăjile mărilor şi trebuie să fiţi
atenţi ! De ce trebuie să riscaţi ? Deoarece vă plictisiţi aici ? Întotdeauna trebuie
să iesiţi pe undeva… Adesea, ceea ce câştigaţi şi învăţaţi aici pleacă pe plajă
unde veţi aduna tot felul de murdării pe care le aduceţi aici, în centrul nostru de
la Bonfin… Dar voi nu vă gândiţi deloc la aceste lucruri… Oare de ce eu nu
merg la plajă ? Ca să vă fiu folositor vouă, deoarece eu mă gândesc tot timpul la
voi, dar voi nu vă gândiţi decât la voi înşivă ! Vă cheltuiţi inutil energiile pe
plajă, şi vă pierdeţi astfel răbdarea şi energiile, oprind declanşarea altor procese
în fiinţa voastră, unice în felul lor… Vreţi tot timpul să vă distraţi, în loc să vă
preocupaţi cu lucruri care aşteaptă să ţâşnească din fiinţa voastră, cu lucruri care
ar transforma fiinţa umană. Vă ocupaţi mereu cu lucruri superficiale, şi nu veţi
atinge niciodată profunzimile… Nu puteţi suporta nici cele câteva zile pe care le
petreceţi în centrul nostru ! Aici nu sunt nici distracţii, nici cazinouri, şi procedând astfel, vă veţi zăpaci şi mai mult mintea, prin aceste vizite alternative între
plajă şi centrul de la Bonfin !... Întorşi de pe plajă, nu vă veţi mai putea
concentra, nu veţi mai putea înţelege ceea ce eu vă dezvălui aici, veţi avea
mereu în minte alte imagini, care vă vor îmbolnăvi în final… Eu nu am nimic
împotriva acestor lucruri, dar vă veţi pierde viaţa tot aşa, fără a ajunge să atingeţi
inima universului !... Unii au păţit-o, contactând diferite boli în piscine şi i-au
îmbolnăvit şi pe ceilalţi care au venit aici. Privaţi-vă puţin de aceste lucruri,
aparent extrem de agreabile, băile de soare şi apa mării, fiindcă trebuie să găsiţi
un loc cât mai ferit de lume şi de zbuciumul ei. Dacă aţi şti numai ce lucruri pot
propaga acum oamenii în jurul lor !... Ei sunt plini de boli ce le puteţi avea şi
voi, chiar respirând sau înghiţind… Multe entităţi nesănătoase circulă şi caută să
găsească imediat o portiţă de intrare în organismul uman neavertizat… M-am
gândit şi eu la început să construiesc aici câteva piscine, dar mi-am dat seama că
nu va exista nici o dorinţă de lucru şi de concentrare, deoarece toţi oamenii vor
sta la plajă ! Este mai bine să înveţi să rezişti câteva zile unor tentaţii, este mult
mai folositor pentru natura umană !... Un minut de meditaţie.

