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TRACK 1
Ştiinţa verbului este cea mai mare ştiință din câte există. Ea este constituită din
22 de elemente, 22 de forțe, reprezentate prin 22 de litere, cu care Kabbala
spune că Dumnezeu a creat lumea. A învăța ştiința Verbului, înseamnă a învăța
cum să combini, în cele 3 lumi, cele 22 de elemente care o constituie, ca ele să
producă o armonie în gând, sentimente şi fapte. Când apare dezordinea în
interior, înseamnă că “cuvintele” (în ghilimele) sunt prost aşezate, prost
combinate. Foarte puține ființe mai posedă acum ştiința Verbului – altfel spus,
ştiința corespondențelor care există între forme şi litere, precum şi felul în care
sunt “mânuite” pentru a crea o legătură între Cer şi Pământ.
Vai, vai, vai, am nimerit o pagină care cere mult timp, pentru a fi explicată,
pentru a fi înțeleasă.
Nu eu inventez aceste lucruri. Kabbala este cea care spune că Dumnezeu a
creat lumea cu aceste 22 de litere, 22 de puteri, spunând câte ceva fiecărei litere
– şi Kabbala explică ce anume le-a spus – lui Aleph, lui Beth, lui Ghimel,
Daleth... până la Tav. El a avut o conversație cu aceste 22 de litere.
Şi de ce 22 de litere ? Da. Mulți oameni nu ştiu de ce (sunt) 22 de litere.
Este un lucru atât de legat, atât de profund, legat de geometrie, de forme, de
linii, de întregul univers, încât eu, atunci când am lucrat pentru a forma crucea –
dar nu crucea în a doua dimensiune, ci în a treia – atunci am aranjat totul în aşa
fel, încât s-a format o cruce şi când am numărat pereții, pătratele care formau
această cruce din a 3ª dimensiune, am obținut 22. Este un lucru extraordinar ! 22
de suprafețe. Deci crucea era făcută din 22 principii, dacă vreți, puteri sau
entități, dacă vreți, elemente, forțe... 22. Aşadar, kabbaliştii nu au inventat, aşa,
ei au căutat, au văzut, au descoperit că în Univers erau 22. Şi de ce cele 22 sunt
legate cu crucea ? Iar crucea este şi ea un simbol pe care creştinii nu l-au înțeles.
El nu este explicat. Rozacrucienii da, rozacrucienii cunosc secretul crucii, pentru
că, aşezând pe fiecare din suprafețele acestei cruci entități sau puteri, elemente
cosmice care lucrează, înțelegem tot, tot, tot. Există o ierarhie extraordinară: îi
vedem pe cei 24 de bătrâni, vedem cele 4 animale sfinte, vedem totul pe această
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cruce. Numai că, deocamdată încă nu a fost dată crucea în trei dimesiuni cu
simbolurile. Dar eu am încercat să le restabilesc şi oare am reuşit, oare nu am
reuşit ? Vom vedea mai târziu. Pentru că există lucruri care vă aşteaptă pentru
mai târziu, fiindcă pe moment ce veți face cu ele ? Chiar dacă ați cunoaşte toate
acestea, ar rămâne în dulapuri, inutil. Când, de fapt ele pot fi folosite pentru
lucrări extraordinare. De ce oamenii aveau pentru cruce atâta considerație ?
Chiar şi Platon. Platon vorbeşte de o cruce cosmică. Hristos crucificat în spațiu –
cele 4 puncte cardinale şi cei 4 Arhangheli care le reprezintă – toate acestea sunt
formidabile !
Şi de ce şi noi suntem o cruce ? …Când întindem braţele...
Deci, este foarte, foarte profund. Creştinii vor fi ultimii care vor înțelege
misterele crucii. Ei o poartă, se mândresc cu ea, fac semnul crucii: e (ceva) mort,
este ineficient, nu acționează, e superficial, pentru că ei încă n-au înțeles ce este
crucea. Dacă ar şti ce este crucea în tot universul, atunci da, ar putea declanşa
ceva, ar putea urni ceva ? Dar deocamdată... (îşi fac cruce, cască) şi se culcă.
Vai, vai, vai ! O cruce vie, puternică. Dar aşa stau lucrurile, vă asigur. Este atât
de superficial. Totul este superficial în mintea creştinilor ! Chiar şi Dumnezeu !
Dacă v-aş vorbi despre cum este înțeles Dumnezeu, la ce serveşte El, veți fi
înspăimântați de ce se găseşte în mintea creştinilor. Veți spune: «S-ar zice că
sunteți înverşunat împotriva bieților creştini !» Nicidecum. Şi eu sunt creştin.
Deci intru şi eu în aceeaşi categorie. O fac doar pentru a-i trezi puțin, a-i
împinge puțin, a-i antrena...
Şi acum, a putea «mânui» aceste 22 de elemente este o întreagă ştiință !
De altfel cărțile de Tarot – vedeți, vorbesc de marile chei – despre cele 22 de
cărți de Tarot - ele explică, revelează misterele acestor 22 puteri care sunt în
alfabetul ebraic. Şi nici creştinii nu au înțeles ce a spus Iisus. Într-o zi Iisus a
spus: «Eu sunt Alpha şi Omega.» În ebraică, este Aleph şi Tav. Dar ei nu au
înțeles nimic. Alfa şi Omega - începutul şi sfârşitul ! Ei bine, nu, este mai mult
decât atât, fiindcă, pentru a te compara cu cele 22 de elemente, spunând « Eu
sunt Alpha – Aleph», el voia să spună şi Beth, Ghimel, şi toate celelalte, până la
Tav, deci toate celelalte litere şi nu numai două litere, cum au înțeles creştinii,
începutul şi sfârşitul. Nu, el voia să spună: «Eu sunt deci toate aceste puteri, le
cuprind, de la început până la sfârşit, deci am toate elementele, toate calitățile,
toate puterile şi sunt Verbul.» Pentru că asta este Verbul. Verbul nu este altceva
decât o combinație a acestor 22 (inadvertență: Maestrul spune 24) de litere
pentru a forma cuvinte,
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iar cuvintele - fraze, iar frazele – cărți. Aşadar, Verbul nu este nimic altceva decât combinația
acestor elemente. Şi el (Iisus) voia să spună: «Eu sunt Verbul.» Şi unde este Verbul, unde e de
căutat, în aceste simboluri kabbalistice ? Unde este toată Kabbala ? Este în Hohmah. Hohmah
este Înțelepciunea. Ea este cea care constituie cele 22 de litere. Şi asta este Verbul. Asta este
roata, roata care se învârteşte şi Heruvimii care cântă. Acolo se găseşte Verbul, iar Hristos este
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acolo – pentru că mai sus este Tatăl. Şi unde este Fiul ? Şi unde este Sfântul Duh ? În Binah.
Pentru că Sfântul Duh este feminin, iar creştinii nu ştiu că Sfântul Duh este principiul feminin.
Ca să nu vă tulbur prea mult, să nu schimb prea multe lucruri în voi, nu voi continua.
Dar vă voi spune că (din) felul în care a spus Hristos: «Eu sunt Alpha şi Omega», nu putem
lua doar aceste două cuvinte, este lipsit de sens, nu este complet. Asta dovedeşte că el voia să
spună «tot acest alfabet» - Aleph, Beth, Ghimel, Daleth, He, Vau, Zain, Heith, Teth; Yod,
Kaph, Lamed, Mem, Noun, Samek, Ayin, Phe, Tsade, Qof, Resh, Shin, Thau. El voia să
spună: «Iată, sunt aici (în ele).» Iar cel care va înțelege, poate face multe lucruri cu mine.
Dar (ca) să ne afundăm acum în detalii, în (tot felul de) lucruri… este foarte interesant,
foarte pasionant, dar este vast. Kabbaliştii cunoşteau latura magică a fiecărei litere – pentru că
fiecare literă nu era desenată, făcută, construită, clădită la întâmplare. Ea corespundea în mod
absolut acelor entități, acelor puteri cosmice. De ce Aleph este aşa, de ce Beth este aşa, pentru
ce Ghimel este aşa ? Ooo, poate într-o zi am să vă vorbesc (despre ele). V-am vorbit deja doar
despre numele lui Dumnezeu. V-am explicat că aceste patru litere – care sunt Iod, He, Vau, He
– reprezintă o întreagă ştiință. El este format din Iod, care este forța creatoare, principiul
masculin, latura activă, pozitivă, dinamică, care se află pe primul loc. Deci, latura masculină,
care fertilizează tot. Iar He este principiul feminin, care primeşte, captează, care reține, care
este principiul femeii; iar Vau este principiul neutru, al fiului – deci el este copilul lor. Deci
principiul masculin, principiul feminin, şi iată Vau, este fiul. Iar apoi, al patrulea element, al
doilea He, care se repetă, cu el reîncepe o cu totul altă gamă, prin principiul feminin. Deci
aceste 4 litere reprezentau 4 ştiințe cosmice. Iod este latura magică, divină. Cealaltă latură este
astronomia, dacă vreţi, este latura cosmică, sufletul universal. Vau reprezintă influenţele, toate
influențele care se produc datorită principiului masculin şi datorită principiului feminin, şi
este latura astrologică, dacă vreţi, şi chiar alchimică, ca rezultate, consecințe ale celor două
forțe care lucrează în Univers.
Şi în Kabbală, Kabbaliştii s-au ocupat şi de corespondențe; fiecare literă are ramificații,
afinități, până la infinit. Desigur, este prea vast, prea profund, nu este pentru oamenii
obişnuiți, pentru că chiar şi cartea «Sefer Yetzirah», care tratează despre corespondența
acestor litere, a celor 22 de litere, este atât de obscură, atât de greu de înțeles şi chiar atât de
contradictorie, cu multe alte lucrări, încât chiar şi Inițiații sunt perturbați, perplecşi şi
încetează să aprofundeze - pentru că este foarte profund, foarte, prea obscur; pentru că cel
care a scris această carte, «Sefer Ietzirah» – adică «Sefer» înseamnă «carte», «Ietzirah» – «a
Creației» – deci «Cartea Creației». Inițiații cred că este cartea lui Abraham, că Abraham ar fi
autorul ei. În timp ce, multe alte cărți, «Sefer Bereshit» (Cartea începutului) sau «Sefer
Azoahar» (Cartea splendorii) şi aşa mai departe... toate, toate cărțile se numeau «sefer»...
Acum, desigur, că nu erau numai corespondențele, era şi latura magică. Latura magică,
superioară, sublimă, divină era magia sublimă. Şi ei ştiau cum să combine anumite litere, cum
să le aşeze. Şi întrucât aceste litere erau numere, aceasta producea numere, efecte în planul
invizibil şi chiar în planul vizibil. Şi, în acest fel, unii kabbalişti puteau să remedieze, să
vindece, să schimbe destinul şi să influențeze multe lucruri, evenimente din viață, combinând
anumite litere, producând cuvinte kabbalistice. Asta dovedeşte deci că teurgia - teurgia, care
este magia divină – are o mare putere, cu condiția să cunoaştem corespondența acestor forțe;
pentru că fiecare literă, chiar şi când o scrii, produce deja efecte în lumea invizibilă. Prin
forma sa, prin numărul său, ea produce deja unele mişcări în lumea invizibilă. Cunoaşterea
acestui fapt, a felului de a “mânui” numerele şi literele, dădea puteri kabbaliştilor. Şi chiar
calculând numele cuiva, pentru a-l salva, a-l vindeca, pentru a-i prelungi viața, ei erau capabili
să găsească un nume şi să-i dea (persoanei respective) acel nume kabbalistic şi destinul (ei) se
schimba. Iar eu am verificat dacă este adevărat sau fals, am verificat (şi am constatat) că este
adevărat. Şi eu, cu ani în urmă, făceam experiențe de acest fel.
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Dar domeniul corespondenței este prea vast. Priviți, de pildă, nu numai Kabbaliştii, nu
numai magicienii, nu numai

TRACK 3
astrologii, alchimiştii, toți au lucrat pentru a găsi aceste corespondențe. Şi chiar cei care
studiază astrologia, care au aprofundat-o, au descoperit că fiecare ființă umană este născută
sub cutare şi cutare constelație, cutare şi cutare influență, cutare planetă, au deja anumite
afinități sau anumite antipatii cu unele regiuni, cu spirite, chiar şi cu țări, cu oameni; este
foarte vast şi foarte dificil să cunoşti totul în detaliu. Dar ideea era corectă: că o anumită
persoană nu trebuia să viziteze cutare sau cutare țară, pentru că acea țară, prin vibrațiile sale,
prin starea ei telurică nu era benefică pentru construcția sau structura unei anumite persoane.
Şi acest fapt este, de asemenea, extrem de interesant. Tot pământul este... – nu vreau să fac
conferințe despre asta – dar e suficient să vă spun câteva lucruri mărunte fără a aprofunda, ca
să ştiți că este foarte adevărat. Să luăm, de pildă: s-au făcut studii asupra unor şamani, şamanii
din Siberia (chiar şi alte persoane - vrăjitori, magicieni, mediumi). Au descoperit că aceşti
şamani, care aveau puteri absolute în țara lor, care făceau minuni, miracole, vindecări (e un
lucru dovedit, indubitabil de netăgăduit), când au fost invitați în Anglia, la Londra, ei îşi
pierdeau toate puterile, la Londra. De ce ? Şi nimeni nu ştia de ce. Şi acestea sunt fapte. Şi
asta este valabil nu numai pentru oameni. Chiar şi metalele, metalale, e curios, metalele sunt
supuse unor influențe într-o țară sau alta. Să luăm, de pildă oțelul englezesc, adus în India, de
exemplu la Calcutta, ruginea. Nu putea suporta atmosfera Indiei. Oțelul englezesc. Seturi de
chei englezeşti sau americane, când erau aduse în Egipt, rugineau în 24 de ore, în timp ce
oțelul din țară rămânea inoxidabil. Şi asta e valabil nu numai pentru metale, ci şi pentru
plante. Plantele au afinitățile lor, simpatiile lor, antipatiile lor, predilecțiile lor. Cum vă
spuneam ieri sau alaltăieri: cu cine este prietenă vița ? Cu ??? Dar mai sunt şi altele – care au
simpatii: să luăm piciorul cocoşului şi nufărul. Ei au o iubire extraordinară unul pentru altul.
Se plac. Piciorul cocoşului şi nufărul. Şi altele, de asemenea. Nu sunt obligat să vă revelez
aceste lucruri, dar totuşi, ca să vă fac plăcere... să mai adăugăm câteva. Să luăm, de pildă vița
şi varza: o, cât se detestă ! Este între ele o teamă, o ură, nu se descurcă împreună. Varza. Şi
chiar plantele cu planetele, cu stelele. Să luăm... Există o plantă care se numeşte “gitinale”; ea
iubeşte atât de mult Soarele, încât ea îl urmează; chiar când este nor, negură, nu se vede
soarele, ea îl urmează. Priviți florile de salcâm: la răsăritul soarelui ele se deschid, iar când
soarele apune, se închid. Şi de asemenea... Cum numim acea plantă care se întoarce după
soare ? Floarea soarelui. Şi floarea soarelui. De ce este atât de sensibilă, iubeşte soarele şi se
duce după el ? Floarea soarelui. Şi când mâncăm semințele ei... uleiul de floarea soarelui, e
plin de lucruri solare. Şi lotusul – lotusul din Egipt - de asemenea, merge după soare. Într-o zi
am să vă vorbesc despre lotus. De ce a fost luat ca simbol atât de important în India ? Ce e
remarcabil, special, care merită să te opreşti asupra lotusului ? Şi noi avem lotuşi aici. Şi
altele fac acelaşi lucru cu Luna. Belladona, de exemplu, se duce după Lună. Şi alte plante
otrăvitoare – pentru că belladonna este o otravă. Iată deci. Soarele şi Luna, dar este valabil şi
pentru celelalte planete. Este extraordinar... eu recunosc că este un domeniu pasionant, dar, pe
moment, consider că asta nu vă va fi de mare folos să ne afundăm, să vă irosiți timpul. Mai
întâi legile, legile, regulile, adevărurile, cum să trăieşti, cum să trăieşti, cum să te purifici, cum
să gândeşti, cum să iubeşti, cum să respiri, iar apoi, o întreagă ştiință vă aşteaptă.
Desigur, să cunoşti toate aceste corespondențe, toate aceste ramificații, simpatiile,
antipatiile, de unde vin, cum le putem explica... Nu sunt pronosticuri, profeții ? De ce lucrurile
englezeşti şi americane, oțelul, cuiele, cheile nu merg în Egipt ? Asta înseamnă că egiptenii nu
vor accepta lucruri englezeşti sau americane ? Nu ştii cum să (interpretezi). Poți face
interpretări de tot felul. Există pietre, chiar pietre uneori, pietre prețioase: pe mâna, pe degetul
cuiva se degradează, îşi pierd culoarea, calitățile. Este extraordinar ! Deci, în ce fel ființele
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umane sunt legate cu întregul cosmos şi vibrează într-un fel sau altul... Aşa se explică faptul
că atunci când sunt epidemii, boli, războaie, perturbaţii, dezechilibre, nebunii, lucrurile
acestea se explică prin vibraţiile fluidice sau magnetice care provin din spaţiu şi care provin
de la stele. Şi dacă ne-am opri asupra proprietăților magnetului: cum acționează magnetul şi
de ce ? Şi, desigur, să nu te opreşti numai asupra elementelor din planul fizic, ci să le cauți, să
le găseşti şi în domeniul spiritual, pentru că şi acolo sunt magneți. Cu anumiți magneți sunt
unii care atrag pe toată lumea. Iar alții care resping pe toată lumea. Cum să explici toate
acestea ? Iată lucruri care vă obligă să gândiți, să reflectați, dar eu nu vă sfătuiesc să vă
împrăştiați. Altfel, poți să te împrăştii, poți cunoaşte, dar fără sa poți... (ameliora unele
lucruri.)
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