OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
CONFERENCE:
Par la volonté et l’imagination on doit idéaliser les autres et soi-même.
(Prin intermediul voinţei şi al imaginaţiei, trebuie să îi idealizăm pe ceilalţi şi pe
noi înşine).
+ Cântec
Data: 29 iulie 1976
Durata: 43’
Fața: A + ½ B
(În timpul acestor momente de tăcere, gândiţi-vă să construiţi) despre voi
înşivă o imagine foarte înaltă, o imagine divină. Puţin câte puţin, această
imagine va deveni realitate. Veţi răspândi în jurul vostru vibraţii de o blândeţe şi
de o bucurie extraordinară, iar cei care vor veni în preajma voastră, vor ajunge
chiar să spună, într-o zi: “Merită să trăieşti, viaţa e minunată ! Am găsit sensul
vieţii.”
Dragi fraţi şi surori, acest gând este foarte, foarte important, foarte bogat. Numai
că am vorbit atât de mult despre acest subiect ! Există conferinţe despre cum să
construieşti aceste imagini, cum să le menţii, să le hrăneşti şi apoi să le realizezi.
Acum n-am să vă spun mare lucru. Iar în aceste conferinţe – care sunt mai multe
– explic puterea imaginaţiei: ce este imaginaţia din punct de vedere astrologic,
din punct de vedere alchimic, din punct de vedere kabbalistic. Şi am descoperit
că este cu adevărat un principiu feminin cu o putere formatoare de neînchipuit.
Şi de ce, deocamdată, oamenii nu prea reuşesc să realizeze lucruri cu imaginaţia
lor ? Ei realizează câte ceva, dar este atât de dizarmonios, atât de aiuristic, de
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heteroclit, pentru că nu au acea cunoaştere pentru a şti cum să lucreze (cu ea); ei
îşi lasă imaginaţia să vagabondeze şi chiar să devină adulteră şi să aducă pe
lume copii de tot felul – şi negri şi galbeni şi roşii şi albi etc., pentru că şi-au
lăsat femeia, imaginaţia, să fie infidelă. Vedeţi, oamenii nu merg atât de departe,
pentru a descoperi ce este imaginaţia, ce putere are şi ce înseamnă ea, ce
principiu reprezintă ea. Este o întreagă ştiinţă despre acest lucru. Ei nu-şi
imaginează ce este imaginaţia ! Nu-şi imaginează ce putere are imaginaţia –
atunci când este controlată, când este orientată, verificată ???, fixată,
determinată, educată. Atunci ea se pune pe treabă, iar în subconştient ştie cum să
aranjeze particulele, electronii şi într-o zi, lucrurile devin manifeste, tangibile.
Iată ce trebuie să învăţăm şi să exersăm: să ne supraveghem imaginaţia.
Iar acum, când vă spun că trebuie mereu să ne oprim asupra a ceva pozitiv, ceva
care ne depăşeşte, care este mai sus de noi, adică să ştim să idealizăm. Acum
veţi înţelege de ce v-am vorbit despre femeie, cum să idealizaţi femeia. Apoi,
desigur, vor veni filozofi, vor veni scriitori, savanţi, care vor obiecta, vor spune:
“Este foarte rău, ceea ce cereţi; după aceea ne vom afla în asemenea stări, vom fi
atât de dezamăgiţi, atât de furioşi. Ce spuneţi dumneavoastră acolo ?! E un lucru
foarte primejdios !” A, da, este primejdios pentru cei care nu ştiu cum să
idealizeze; pentru că dacă idealizaţi lucrurile, fără a şti din ce motiv o faceţi,
cădeţi în capcane şi apoi picaţi foarte de sus şi vă frângeţi mijlocul. Este o
întreagă ştiinţă: pentru ce să idealizăm ? Vreţi să vă explic ? Pentru că vedeţi, nu
sunteţi destul de luminaţi asupra acestui subiect. Să idealizăm lucrurile în sensul
unei lucrări magice: de a crea, de a forma, de a cristaliza şi de a şti, în acelaşi
timp, de a şti la ce să ne aşteptăm. Vă spuneam că eu prefer să idealizez femeile,
ca şi cum ar fi divinităţi. Dar, în realitate, eu ştiu foarte bine dacă este adevărat
sau fals. Şi atunci de ce trebuie să mă amăgesc, să mă înşel ? Pentru că... Iată de
ce: când idealizaţi femeia, lucraţi asupra voastră înşivă în aşa fel, încât vă
direcţionaţi, vă orientaţi forţele, dorinţele, opiniile, ideile către vârful creaţiei şi
totul devine frumos, totul devine strălucitor, totul devine minunat şi extraordinar,
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expresiv, şi voi sunteţi aceia care beneficiaţi datorită practicii voastre. Toate
femeile pe care le întâlniţi vor fi o sursă de binecuvântări, de inspiraţie, de
descoperiri, de revalaţii, de extaz, pentru că nu vă legaţi prea jos, în planul fizic,
în planul material unde sunt acumulate atâtea alte lucruri. Rămâneţi mereu cu
această impresie a ceva strălucitor, luminos, perfect, ca Mama Divină. Şi acest
lucru devine o sursă de binecuvântări. Atunci trăiţi în frumuseţe şi nu vreţi să
cunoaşteţi realitatea, pentru că ştiţi dinainte că într-un oraş, de exemplu, sunt
atâtea lucruri bune, nu-i aşa, dar în subteran sunt canale, canalizare, tot felul de
lucruri. De ce să cobori ca să vezi ce înseamnă oraşul în întregime, în toate
ramificaţiile ? Rămâneţi mai bine pe clădiri... pe Turnul Eiffel, de exemplu, sau
pe Champs Elysées… şi aşa mai departe. Sunt atâtea lucruri frumoase ! Ei da,
dar oamenii vor să exploreze, să cunoască tot ce e murdar, tot ce e dezgustător,
şi pe urmă sunt murdari, mânjiţi şi nimeni nu mai vrea nici să-i îmbrăţişeze, nici
să-i invite, nici nimic, pentru că au studiat mult prea mult latura infernală, latura
negativă, latura murdară. Iată de ce trebuie să idealizezi. Acum vedeţi ? Şi dacă
cei care idealizează – pentru că toţi oamenii idealizează lucrurile şi ce li se
întâmplă apoi ? Oh, là, là, catastrofe ! De ce ? Pentru că şi-au schimbat
idealizarea cu realizarea. Au coborât. Dacă n-ar fi coborât, bucuria aceea,
fericirea aceea, frumuseţea aceea ar fi continuat. Priviţi acum: în mâinile unui
ignorant, idealizarea este ceva groaznic şi primejdios, pentru că apoi îl aşteaptă
hăurile, prăpăstiile. Dar în maînile unui Iniţiat, care ştie cum să se folosească de
ea, este cea mai mare sursă de binecuvântări. A, iată iarăşi nişte lucruri care n-au
fost niciodată explicate. Vedeţi ? Asta nu veţi găsi în cărţi. Ei da, dar ceea ce vă
spun eu presupune fiinţe foarte avansate, foarte experimentate, adică cele care
au suferit foarte, foarte mult, care au multă experienţă şi care au trecut prin
dureri şi nenorociri şi au tras concluzii şi sunt evoluaţi, sunt inteligenţi, iar acum
vor să lucreze altfel. Dar pentru ceilalţi, acesta este un lucru de ne-conceput. Ei
trebuie lăsaţi să experimenteze cum vor, să idealizeze şi să realizeze, este treaba
lor. Vor fi dezamăgiţi. Dar eu vorbesc pentru cei care deja au suferit mult în
3

trecut, care au înţeles... Şi atunci îi luminez, ca să ştie cum sunt lucrurile cele
mai bune în viaţă. Nu există nici o primejdie în a idealiza, dar cu condiţia să nu
te apropii prea tare. Şi veţi vedea apoi: zi şi noapte veţi fi dilataţi, încântaţi, nu
vă veţi mai încăpea în piele. Când ceilalţi vor veni să vă spună: «Dar sunteţi
chiar prost, chiar stupid ! Ce se află acolo unde sunteţi aşa de încântat ? Dacă aţi
şti măcar ce vicii, acele făpturi care vă ??? » «Nu vreau să ştiu ! Ei cu ale lor, eu
cu ale mele (???). Să-şi păstreze viciile pentru ei ! Să-şi umple cunoaşterea cu
murdării. Iar eu...» Şi este adevărat. Nu este fals ce vă spun. În realitate, bărbatul
şi femeia sunt foarte frumoşi, perfecţi în Înalt. Dar cum ei încă nu au manifestat,
nu au coborât pentru a arăta această splendoare, această bogăţie pe care o
reprezintă în Înalt, aici jos, ce vreţi ? Sunt cam cu defecte, puţin deformaţi, puţin
contorsionaţi, puţin murdăriţi, pentru că în lumea fizică totul este amestecat, eşti
obligat să te murdăreşti. Dar dacă aţi putea vedea femeile acolo sus, în Înalt sau
dacă aţi putea vedea bărbaţii, acolo sus, nu aţi avea cuvinte pentru a exprima
splendoarea pe care o reprezintă. Iată adevărul. Iar acum, aceste adevăruri sunt
absolut veridice, pentru că ele vin dintr-o ştiinţă iniţiatică. Şi apoi, ce vor spune
ceilalţi ? E treaba lor, eu nu mă asociez (la ce spun ei). V-am mai spus: într-o zi,
a venit la Izgrev un doctor. Ce mi-a revelat în privinţa femeilor ! Oh, là, là ! Nu
vreau să vă spun cum le numea. El a spus : « Femeile sunt ceva cu «v» urmat de
încă ceva.» Am fost din cale-afară de indignat. Şi nu l-am mai primit, pentru că
nu asta e femeia. Asta e ceva ce-i aparţine, dar ea însăşi, oh, là, là ! e o
splendoare. Şi lucrurile stau la fel şi cu bărbaţii. Iată de ce această practică, acest
exerciţiu, această atitudine de a lua făpturile în înalt, de a le considera aşa cum
le-a creat Dumnezeu va fi pentru voi o sursă de binecuvântări şi de inspiraţie,
asta v-o pot spune. Eu am reuşit. Voi spuneţi :«Sunteţi prea prost, prea neştiutor,
nu ştiţi ce înseamnă femeia - sau bărbatul !» Oh, poate ştiu mai bine decât voi,
dar nu vreau să mă opresc pentru a şti. Vreau să trăiesc în această poezie, în
această frumuseţe. Este o lucrare magică.
A idealiza lucrurile este cel mai bun mod de a evolua. De ce evoluează copiii
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atât de repede ? Pentru că li se spun poveşti atât de încântătoare, cu zâne, cu
atâtea şi atâtea lucruri. Şi ei sunt fericiţi, sunt mulţumiţi. Iar când vine ziua în
care li se arată proza, realitatea, ei pierd toată această bucurie pe care o aveau,
această strălucire, această tinereţe, această iuţeală, această fineţe. Devin
grosolani, devin prozaici, devin îndoielnici, increduli, antipatici, dezagreabili,
pentru că nu mai trăiesc în poveşti. Devin ??? Vedeţi, aşadar ?! «Da, veţi spune,
dar ca să mergeţi acum să-i învăţăţi pe oameni să trăiască mereu ca în poveşti,
riscaţi să se întâmple catastrofe.» Asta e adevărat. Dar este adevărat doar pentru
cei care nu ştiu să continue pe aceeaşi direcţie. Ei vor să atingă, vor să guste, vor
să ştie. Ca şi copiii, care vor să ştie ce e cu ceasul acela care sună, care merge. Şi
îl fac bucăţi pentru a vedea. Şi s-a isprăvit cu ceasul, nu mai merge. Aceasta este
munca unora: ei distrug, demolează. Şi apoi nu mai există ???, nu mai există
ceas, sunt rămăşiţe. Iată ce fac oamenii acum cu toată creaţia, cu toate făpturile
lui Dumnezeu. Să vadă ce este înăuntru. Ce să existe ? Există intestine, colonul,
tot felul de lucruri... De ce să te duci să te uiţi ca să vezi asta ( ???). De ce să nu
mergi foarte, foarte sus şi să foloseşti microscoape, telescoape, aparate de
ascultare şi aşa mai departe, să vezi, să simţi, să guşti în Înalt. De ce mereu jos ?
Şi apoi vor să mă convingă pe mine că înţelepciunea şi cunoaşterea şi
perfecţiunea sunt în intelect. Eu nu cred. Eu sunt încăpăţânat şi n-am vrut
niciodată să accept această filozofie.
Este de-ajuns să-i vezi pe ceilalţi ca să ştii ce se întâmplă, în loc să vrei să
experimentezi aceleaşi lucruri. Ca cineva care vrea neapărat să ştie ce înseamnă
să fii beat. Este atât de necesar să (se îmbete el însuşi) ? Doar privindu-i pe
ceilalţi cum sunt când sunt beţi şi ce frumuseţe reprezintă, ce farmec... e deajuns. De ce să experimentezi mereu infernul pentru a-l cunoaşte ? Lăsaţi-i pe
ceilalţi să-l cunoască ! Iar noi (să cunoaştem) Cerul. Dar pentru Cer nu prea sunt
candidaţi. V-am spus într-o conferinţă: când este vorba să cunoască lucrurile
celeste, să le verifice, să le trăiască, să le experimenteze, oamenii se mulţumesc
cu citate – cutare Sfânt, cutare Profet, cutare Iniţiat a trăit acest lucru. Şi voi ? N5

are rost. Oamenii trăiesc latura infernală. Ca să vedeţi mentalitatea lor. Este
bine ? Şi mă întorc la idealism. Când vreţi să vă idealizaţi pe voi înşivă – căci
mă întorc la noi înşine... Mai întâi v-am spus să idealizaţi femeile, bărbaţii, tot
ce e în jurul nostru. Să ne idealizăm înseamnă să ne imaginăm că suntem cu
adevărat perfecţi – să zicem o perfecţiune în virtuţi, în calităţi, în posibilităţi, în
forme, în culori, în structură, tot, tot, tot ideal. Aceasta este o muncă magică, pe
care discipolul trebuie s-o facă, pentru că ea accelerează această perfecţiune.
Altfel, dacă rămâne tot timpul, tot timpul, tot timpul, asupra realităţii, aşa cum
este ea, prozaică, îi vor trebui poate milioane de ani pentru a se perfecţiona. Şi
aceasta pentru că va lucra întotdeauna cu imaginile, cu formele, cu manifestările
foarte inferioare şi asta acţionează asupra noastră înşine; nu putem avansa, nu
putem evolua. Ne trebuie deci ceva care să fie superior şi sublim şi să ne
concentrăm

asupra acelor lucruri şi atunci acele lucruri acţionează asupra

noastră şi provoacă în noi alte vibraţii, alte elanuri, alţi stimuli şi simţim dorinţa
să le atingem. Şi în acel moment facem progrese, avansăm. Vedeţi, aşadar, latura
magică ? Dacă lucraţi numai cu tot ce e urât, cu tot ce e deformat, cu tot ce e
dezagreabil, atunci împiedicaţi producerea acestui proces – de a prezenta
dinaintea voastră ceva care să vă stimuleze, să vă incite, să vă activeze, să vă
însufleţească. În al doilea rând, când nu aveţi aceste lucruri, în interiorul vostru
nu sunt provocate, declanşate alte forţe şi vă “bălăciţi” în aceleaşi lucruri toată
viaţa. Deci nu veţi cunoaşte niciodată realitatea. Veţi spune: «Dar ce realitate ?
Eu tocmai în realitate (mă aflu, încerc să rămân)...» Ei bine, nu. Acea realitate nu
este încă reală. Este o iluzie. Adevărata realitate este ceea ce e ideal. Da, ce e
perfect, ce e divin. Aceasta este singura realitate. În timp ce restul, despre care
credem că este o realitate, sunt iluzii, sunt minciuni. Iată cum vom cunoaşte
realitatea. Când idealizăm lucrurile, când divinizăm lucrurile, tot, tot, tot, chiar
şi pe noi înşine, asta este Jnani Yoga. Jnani Yoga nu este altceva decât un proces
de idealizare. De ce ne căutăm (pe noi înşine) ? De ce vrem să ne găsim în vârf,
cu Dumnezeu însuşi ? De ce spunem: «El şi cu mine suntem una.», «Eu sunt
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El.» şi aşa mai departe ? Căutăm Eul Superior, căutăm scânteia, căutăm spiritul
divin în noi înşine, tocmai pentru că suntem acest spirit, el este realitatea., ca să
ieşim din această ???, pentru a progresa. Aceasta este adevărata idealizare: să
găsim realitatea, pe noi înşine, care suntem reali undeva - şi nu aici. Aşa că
vedeţi, totul corespunde, totul converge, totul se explică. Eu nu inventez nimic.
Aşadar, facând, creându-ne o imagine care cuprinde toate perfecţiunile, toate
capacităţile, dacă o hrănim, o răsfăţăm, o mângâiem, o îmbăţişăm pentru a o
întări, iată că într-o zi ea se va realiza în noi şi devenim fiinţe cu totul diferite,
mai bune decât înainte. Ei da, dar pentru a face asta trebuie să înveţi, să
cunoşti... Altfel, dacă eşti ignorant, nu reuşeşti să faci acest lucru. Dacă eşti
ignorant, nu poţi. Încercaţi să găsiţi celelalte conferinţe – care n-au fost încă
publicate, din păcate – în care explic, chiar şi din punct de vedere alchimic, că
pentru a produce piatra filozofală, se lucrează cu două lucruri: cu căldura (cu
focul) şi cu materia... (???) Iată cele două principii – pentru că unul este feminin.
Vedeţi, întotdeauna alchimiştii... pentru a produce copilul, care este piatra
filozofală – adică ceva care putea, după aceea, să transforme totul în aur sau să
prelungească viaţa. Sau chiar, înghiţind această piatră filozofală, preparată sub
formă lichidă, deveneai atotştiutor. După aceea cunoşteai tot. Ea avea trei
proprietăţi: una fizică – aurul, iar apoi viaţa, adică longevitatea şi în al treilea
rând cunoaşterea, inteligenţa. În acele conferinţe v-am explicat că, din punct de
vedere astrologic, ei spun că lucrarea trebuie începută când Soarele intră în
Berbec, primăvara. De ce în Berbec ? Pentru că, după ştiinţa astrologică, (în
acest semn) Soarele este în exaltare. Şi Luna în Taur. De ce în Taur ? Pentru că
Luna este în exaltare în Taur. Apoi, cele două produc Gemenii, adică copilul,
piatra filozofală. Ei da, dar pentru a şti ce este Soarele, ce este Luna, v-am
explicat: Soarele este forţa, voinţa, spritul, focul, principiul masculin, iar Luna
este principiul feminin, materia, imaginaţia, femeia, sentimentele şi aşa mai
departe. Iar apoi, lucrând aşadar cu focul sacru, cu voinţa, asupra imaginaţiei,
asupra propriei noastre imaginaţii, creăm un copil adică o imagine perfectă.
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Principiul masculin nu ştie să formeze – el ştie să creeze, dar nu poate forma, nu
i-a fost dată formarea – în timp ce principiul feminin nu ştie să creeze, el ştie să
formeze, ca femeia, priviţi: ea formează copilul, ştie cum să-l formeze. Iar
bărbatul nu poate face asta. Dar ea nu poate crea. Ea este formatoare. Aşadar, în
acelaşi fel, imaginaţia noastră este formatoare. Vedeţi cât de bine se potriveşte:
este logic, este corect, numai că pentru a descoperi lucrurile acestea... Iată de ce
acest gând este foarte, foarte, foarte important, foarte bogat.
Aşadar o imagine divină. Iar apoi, desigur, ea se reflectă: peste tot unde
mergem, toţi oamenii pe care îi întâlnim, chiar în creaţia aşa-zis neînsufleţită,
pietrele, plantele, cristalele, animalele, munţii, pretutindeni influenţaţi benefic
întreaga natură, pentru că din voi ies forţe şi vibraţii care acţionează plăcut,
favorabil, armonios asupra a tot. Pretutindeni echilibraţi lucrurile, pretutindeni le
calmaţi, pretutindeni le armonizaţi. Dezordinea devine o armonie – cu condiţia
să fi realizat aceste lucruri şi ca acum din voi să emane această armonie. Priviţi
cât de departe merge lucrul acesta: până la infinit. Şi toţi oamenii care doresc,
vedeţi, ei doresc cu toţii să fie iubiţi, să fie acceptaţi, să fie invitaţi, să fie
mângâiaţi, să fie apreciaţi. Toţi doresc, dar nu ştiu drumul, care este drumul care
duce acolo. O, spun ei, dacă am avea bijuterii, brăţări, coliere, zorzoane,
mărunţişuri, creme, tot felul de lucruri... Şi chiar şi pantofii, tocul pantofilor.
Vedeţi, pentru a atrage, pentru a fi iubit; dar este artificial, nu durează mult timp,
pentru că din interior nu iese nimic, nici un parfum, ca să zicem aşa. Iar în
exterior... Adevărata cale este de a-ţi schimba vibraţiile, de a lucra asupra ta
însuţi, de a idealiza lucrurile. Şi de câte ori nu le-am spus unora: «De ce sunteţi
grăbiţi să îmbătrâniţi ? Singurul lucru care este sigur, sigur şi neîndoielnic este
că vom îmbătrâni. Şi atunci de ce vreţi să acceleraţi acest proces ?» Vă asigur că
toţi vor să ajungă în vârstă, bătrâni. Ei bine, este acelaşi lucru: dorinţa de a
cunoaşte realitatea lucrurilor. Le-am spus: nu o cereţi, ea este aici, ea va veni,
adică ghiarele, înţepăturile, veţi fi mereu muşcaţi, mereu prost trataţi, acesta este
realitatea. Nu vă grăbiţi atât de tare s-o cunoaşteţi, ea va veni, va veni. Dar
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menţineţi latura ideală (pentru a ???), pentru a neutraliza puţin, pentru că
realitatea este aici, prezentă, n-o să vă dea pace. De pildă bătrâneţea: ceea ce
este sigur şi neîndoielnic, este că într-o zi vom pleca. Nu există lucru mai sigur
decât acesta. Nu există. Vedeţi ? Este adevărat ? Iată, deci, certitudinea absolută,
dar oamenii caută alte certitudini. Ca să vezi ! (Dar altele) nu există.
Fața B
Tocmai v-am spus un lucru benefic, constructiv, educativ şi foarte, foarte util.
Aşa că, dacă aveţi timp. Pentru că oamenii sunt prea afundaţi, prea prinşi, prea...
Încercaţi. Câştigaţi apoi câteva minute, ciupiţi pe ici, pe colo, ca să vă eliberaţi
de tot felul de ocupaţii pentru a avea câteva minute sau o oră, două pentru a face
această muncă, pentru că nu există vreuna care să o depăşească. Credeţi-mă. Nu
există. Nu vă pot spune că veţi avea rezultate imediat. A, nu, nu, nu ! Este
munca cea mai îndelungată, cea mai dificilă, cea mai descurajantă, dacă vreţi. Ei
da, dar este cea mai bună ! Eu nu cunosc altele care să fie mai bune decât
aceasta. Dar durează. Nu vă aşteptaţi, nu credeţi că o să meargă repede, repede,
repede... şi dacă nu merge repede să fiţi dezamăgiţi. Nu, trebuie să ştiţi dinainte
că este aşa şi să nu fiţi niciodată dezamăgiţi. Şi am mai descoperit ceva. Pentru a
vă dovedi că eu am găsit cheia, cheia cea mai grozavă, cea mai eficientă: cele
două principii. Şi mânuiesc această cheie, fără încetare, pretutindeni,
pretutindeni, pretutindeni. Aşadar, am spus că principiul feminin este latura
obiectivă – materia, lumea, evenimentele, lucrurile, tot ce primim. Este latura...
Dar asta înseamnă că trebuie să rămânem aşa, doar cu acest principiu, să primim
lucrurile, mâncarea, hrana, aerul şi aparatura tot, tot, tot, fără să adăugăm ceva
ce se numeşte principiul masculin, pentru a însufleţi, pentru a stimula, pentru a
insufla viaţă, pentru a amplifica, pentru a idealiza, pentru a mări ? Iată un lucru
pe care nu îl facem. Principiul masculin, adică voinţa, nu-i aşa... Ne mulţumim
numai cu ce primim, cu ce vedem, cu ce mâncăm şi de aceea (toate acestea) nu
sunt însufleţite, nu sunt pline de viaţă, nu sunt divinizate, pentru că suntem
pasivi, leneşi. Nu facem nimic în forul nostru interior pentru a adăuga un
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element, a aduce ceva în exterior şi a transforma acea materie. Iată marele
secret. Dar voi nu v-aţi gândit la asta. Aşadar, ??? este aici, prezent. Iar noi unde
suntem ? ??? să adăugăm ceva din ceea ce ne prezintă, din ceea ce ne dă. Pentru
că este doar o latură, nu trebuie să ne limităm la ea, să ne gândim la hrană, la
pilule, la remedii, tot, copacii, tot ce este în afara noastră, care ne influenţează şi
trăim viaţa aşa, viaţa biologică, viaţa vegetativă. Iar viaţa spirituală ? Ea există
doar la Iniţiaţi, pentru că ei primesc asta, înţeleg asta, dar adaugă un element, un
ferment, ceva din interior pentru ca aceasta (viaţa) să devină completă, să devină
divină. Ei bine, oamenii nu ştiu să facă asta. Nu ştiu să facă asta.
Oh, là, là ! E nevoie de o conferinţă despre acest subiect. Şi veţi vedea ce voi
scoate din el: tot ceea ce facem, tot ce mâncăm, tot ce bem, ce primim… dar în
interior suntem pasivi. Primim, desigur, trăim. Dar suntem incapabili să aducem
ceva din înalt pentru a-l adăuga şi a schimba această materie, adică a o
îmbunătăţi. Şi ne întoarcem la felul cum consideraţi lucrurile; când începeţi să
consideraţi altfel lucrurile, oamenii, plantele, lumea vegetală, toate obiectele,
înseamnă că adăugaţi ceva, iar ele nu mai acţionează în acelaşi fel asupra
voastră, pentru că aţi adăugat felul de a le considera. De pildă, cineva vă dă un
remediu pentru a vă vindeca. Depinde foarte mult de voi să-l diminuaţi sau să-l
amplificaţi. Dacă nu credeţi în el, efectul lui va fi mai puţin puternic; dar dacă
puneţi în el credinţa voastră, acest efect se va mări. Deci, a considera un lucru
(într-un mod sau altul) înseamnă să introduci deja în el un element care vine din
interior, din noi. Dar (oamenii) nu ştiu să facă asta şi nu o fac. Iau lucrurile aşa
cum sunt. Sunt pasivi, sunt ne-creatori şi e păcat. E păcat. Câte lucruri n-am
putea adăuga la tot ce vedem, la tot ce auzim, la tot ce mâncăm, tot ce întâlnim,
tot ce citim, la flori, la tot. Suntem capabili să scoatem ceva din noi înşine,
pentru a înfrumuseţa, a perfecţiona lucrurile, pentru a le armoniza sau a le
demola, a le distruge. Lucrurile sunt, evident, aşa cum sunt. Dar noi ? Şi noi
trebuie să facem ceva. Şi sunt foarte puţin oameni care acţionează. Iar aceasta
este adevărata magie. Ce este un mag ? Nimic altceva decât cineva care ia ceva
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şi adaugă la altceva. Şi iată un talisman. Vedeţi ? Şi lucrul acela nu era încă un
talisman. El a adăugat ceva. Deci, asta explică... Lucrul acesta e cu bătaie lungă.
Atâta timp cât nu acţionaţi, atâta timp cât nu vă descurcaţi aşa, atâta timp cât nu
sunteţi activi, cât dormiţi, nu puteţi avea cine ştie ce rezultate. Chiar dacă
lucrurile conţin mari posibilităţi, mari calităţi, trebuie ca şi noi să scoatem ceva
din noi înşine. Asta înseamnă cele două principii. Iată cele două principii.
Vedeţi, pentru mine este o cheie formidabilă, care îmi îngăduie să deschid mari
mistere, mari taine ale naturii. Iată încă o dovadă. De ce nu vă folosiţi de cele
două pricipii pentru a înţelege tot ? Aţi auzit, aţi notat, este de-ajuns. Acum
trebuie să lucraţi cu această cheie, s-o mânuiţi. Şi această cheie vă va deschide
multe porţi (???) aşa cum îmi deschide mie. Pentru că eu o folosesc, iar voi nu
vă folosiţi de ea. (Lucrul acesta) Este clasat (undeva), este scris, dar nu-l
aplicaţi, nu-l folosiţi şi de aceea nu aveţi revelaţii, nu faceţi descoperiri noi. Tot
timpul, în fiecare zi trebuie să faceţi noi descoperiri. Iată cheia, v-am dat-o ! Dar
ce faceţi cu ea ? Este încuiată undeva. Iată ce-am extras din cele două principii:
cum putem amplifica lucrurile, întări lucrurile, înfrumuseţa lucrurile, este
extraordinar. Şi asta depinde de noi. Când ? Când eşti voluntar şi activ, dinamic,
când eşti treaz, vrei să faci ceva. În timp ce majoritatea sunt deja anchilozaţi,
dorm încă, sunt paralizaţi, n-au nici o activitate. Iau lucrurile aşa cum vin, nu-i
aşa, şi atât. E adevărat ce vă povestesc eu ?
Şi ce este un savant, un savant adevărat ? Fără să ştie, el meştereşte,
munceşte şi descoperă ceva, pune în mişcare aparate şi gata. El lucrează
inconştient cu aceste principii masculin şi feminin. El are nişte materiale şi
încearcă să scoată ceva din el însuşi şi iată un aparat ! Fără să vrea a lucrat cu
cele două principii. Altfel, dacă n-ar fi creat el ceva, lucrurile ar fi rămas aşa
cum sunt. Voi nici nu vă mişcaţi, iar el ??? Vedeţi ? Şi dacă este adevărat în
planul fizic, de ce n-ar fi adevărat în planul psihic ? Să luăm multe lucruri care
sunt în interior şi să le dai o formă, o activitate. Iată adevărata muncă, dragi fraţi
şi surori. Şi chiar dacă nu sunt bine înţeles – pentru că trebuie să ajungeţi să vă
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întrebaţi cum (???)... pentru a vrea şi a face... Dar nu-i nimic. Odată înregistrată
această conferinţă, chiar dacă nu va pune astăzi în mişcare fraţi şi surori, poate
peste câţiva ani... Dar odată înregistrată, este foarte important. Şi dacă nu veţi fi
voi aceia, copiii voştri vor fi cei care vor lucra aşa. Odată înregistrată, este o
bogăţie. Chiar dacă nu trezeşte nimic în voi, nu vă stimulează, nu are nici o
importanţă, este înregistrată. Aveţi cu ce să vă ocupaţi toată ziua, vedeţi ? Alte
lucruri. Şi chiar, priviţi (???) natura produce lucruri, de acord, dar când omul
vine pentru a înfrumuseţa, a ajuta natura, este şi mai bine. Este şi mai bine. La
fel şi cu forţa sexuală: este o materie, o forţă care este dată. Dar oare trebuie s-o
luăm aşa cum e, s-o lăsăm aşa cum e ? Sau să ne ocupăm să-i adăugăm un
ferment, pentru a-i da o altă direcţie ? Şi aici este acelaşi principiu. Alchimiştii
lucrau asupra materiei: prin foc, prin căldură adică prin voinţă, prin Soare.
Soarele este individualitatea, care este deasupra, iar materia este personalitatea.
Aşadar, aceeaşi muncă se face în noi înşine. Iată deci. Poftă bună, dragi fraţi şi
surori !
KAJI MI TI ISTINATA
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