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Conferinţa din 12 iulie 1977
Iubirea adevărată trebuie lăsată să se exprime

Iubirea, bine înţeleasă, aduce fericirea, viaţa, bucuria, puterea, inspiraţia.
Polarizările bărbatului şi femeii
Citirea gândului zilei:
« Lăsaţi iubirea voastră să se exprime, gândiţi-vă numai s-o amelioraţi, să-i extrageţi elementele
nocive si dorinţele excesive de posesivitate, violenţă, care sunt prea personale, şi care vă pot
dăuna în evoluţie. Avem cu toţii câţiva germeni, câteva elemente care ne fac iubirea egoistă, şi
trebuie, deci, să le perfecţionăm, să le purificăm, să le înnobilăm, adăugându-le elemente
impersonale, generoase, pline de abnegaţie. De ce să doriţi ca iubitul să vă aparţină în
exclusivitate ? Toţi bărbaţii, toate femeile care îşi imaginează că posedă puteri pentru a subjuga
sufletul şi inima aproapelui, se înşeală amarnic. Chiar dacă aţi fi o divinitate, soţia sau soţul va
găsi mereu loc în inima sa pentru a iubi şi pe alţii, iar dacă nu-l veţi accepta veţi fi sortiţi
eşecului.
Trebuie cunoscute toate aceste lucruri, puneţi-le în suflet, în spirit, altminteri veţi suferi ».
Sunt multe lucruri de spus asupra celor citite, dar vă voi spune numai un cuvânt. De ce toată
lumea crede că iubirea pe care trebuie s-o avem trebuie să fie egoistă, personală, posesivă,
violentă chiar ? Toată lumea crede că aşa e normal, de aceea nu evoluăm, ne gândim că aşa
trebuie să fie iubirea, că aşa e natural, că iubire dezinteresată nu mai există...Dar oamenii nu ştiu
că singurul lucru pe care Domnul ni l-a dat pentru a deveni ca el, pentru a învinge, rezolva totul,
este iubirea, cel mai minunat lucru. Dar ea a coborât prea jos, trebuie s-o purificăm, s-o curăţăm,
s-o înnobilăm. Cum s-o facem? O putem face cu ajutorul Învăţământului, cu ştiinţa, cu
individualitatea, înţelepciunea, voinţa, da, se poate…
Priviţi toate tragediile ce se petrec în lume se datorează iubirii, da, dar unei iubiri care nu este
cum ar trebui să fie.. Ea este posesivă, violentă..., oamenii se ucid. Aici nu mai este iubire, ci
răutate, vampirism, iubirea este ceva care ţâşneşte, care dă în folosul altora. Deci, acest fel de
iubire este absorbant, posesiv, strâns. Ei bine aceasta contrazice cuvântul iubire, iubirea înseamnă
să dai, şi iată că aici se ia. Toate nenorocirile, pe pământ, vin de la faptul că iubirea nu este bine
pusă la punct, prezentată sau manifestată, bine înţeleasă. Meditaţi asupra acestui lucru şi veţi
vedea. Toate chinurile, geloziile, toate crimele, vin din faptul că iubirea nu este divină, am fost
agitaţi, hărţuiţi...am dorit să omorâm, să sugrumăm, de ce ? Fiindcă iubirea, da, iubirea n-a fost

divină. Nu ne-am gândit la aproapele nostru, iubirea înseamnă să te gândeşti la alţii, altfel nu mai
este iubire ci vampirism.
Vedeţi dar cum oamenii nu înţeleg nimic, din ceea ce este divin, minunat, atât au înnegrit
iubirea, încât dacă le veţi vorbi despre adevărata iubire, acum, toţi vă vor lua peste picior ! Da vă
vor spune asta e iubirea : a avea, a te bucura, ospăta în sfârşit, de a pustii, asta e iubirea...Ei nu,
iubirea înseamnă a da, a face pe alţii fericiţi, a-i ajuta, consola, îngriji, susţine, lumina, uşura, dar
dacă nu aveţi aceste lucruri nu mai vorbiţi despre iubire, nu. Toată lumea vorbeşte, la radio, la
televiziune, în cântece iubirea este glorificată, dar numai latura ei infernală, da, latura
infernală...Într-o zi veţi vedea, când ne vom dezvolta, avansa, când ne vom lumina vom rămâne
stupefiaţi de a observa că am iubit în acest fel, că am petrecut veacuri şi milenii în această stare şi
într-o bună zi, oamenii îşi vor da seama cum au trăit până în prezent, prosteşte, dar pentru
moment, ei găsesc că este bine că este ideal. La fel când privim unele filme din trecut şi
exclamăm : «Oh, la, la, ce prosteşte trăiau acei oameni » La fel se va spune şi despre noi, mai
târziu, de ce nu ? Oamenii nu cred toate acestea, dar eu o ştiu, o gândesc. Pentru moment, ei nu se
vor schimba niciodată, va dura o veşnicie până să o facă.
Priviţi un singur lucru, cum se făcea baie pe vremuri, până la pulpa piciorului existau haine, nu
se vedea nimic, ei râdeau, iar acum nuditatea este stăpânitoare. Deci ei îşi bat joc acum de trecut,
acest lucru era convenabil, era religios, mistic, moral, iar acum pare aşa de nostim, toţi râd...Sau
o femeie care se dezbrăca, o oră trebuia să-şi scoată lucrurile, nu ştiu cum se numeau, dar tot mai
erau, iar acum nu mai există nimic de dezbrăcat ! Nu spun, acum, cum era mai bine. Dacă era
vară, bine, dar dacă era iarnă, morala se schimbă. Iarna pui mai multe pe tine, vara mai puţine
lucruri. Deci morala depinde de timp ! Da, este adevărat, dar mergeţi în ţările calde, la Ecuator şi
veţi vedea că toţi sunt goi acolo, nu sunt nici scandalizaţi, nici jenaţi, nici ofensaţi, nici nu se mai
privesc măcar, atât sunt de blazaţi, de sătui...Dar peste o vreme aşa se va petrece şi pe la noi, da
în lumea întregă. De ce ? Din cauza schimbărilor atmosferice. « Vorbiţi-ne despre aceasta... » ”
Nu, nu, nu fiindcă toată lumea aşteaptă această epocă, cu condiţia să arătaţi bine, altfel va trebui
să vă îmbrăcaţi, va fi mult mai bine aşa ...Iată o bună ocazie de a forţa pe bărbaţi, pe femei de a
face o muncă asupra lor înşişi, copiilor lor, pentru ca într-o bună zi, toată lumea să fie perfectă, ca
Domnul. Pentru moment, nu fac toate acestea, fiindcă toţi sunt îmbrăcaţi.
Când este vorba despre frumuseţe, ei acceptă tot, înghit tot, mănâncă tot, plătesc oricât pentru a
fi frumoşi. Majoritatea femeilor aşa gândesc, acceptă lucrurile. Şi bărbaţii vor face la fel . Atunci,
va fi un pretext, o ocazie de a face o muncă imensă din punct de vedere spiritual pentru ca
generaţiile viitoare să aibă numai copii frumoşi, perfecţi, luminoşi, extraordinari şi atunci Cerul
va coborâ pe pământ.
Dar, să lăsăm această problemă. V-am vorbit despre iubire. Dacă am fi ştiut, da, că problema
iubirii este esenţială, foarte importantă, pentru tot restul vieţii, ei bine, i-am fi dat mai multă
atenţie. De exemplu dacă oamenii ar cunoaşte care era cheia, puterea magică de a fi fericit. Toată
fericirea se află în iubire, iar toate necazurile tot în ea, dacă iubirea nu este cum trebuie. Şi asta se
observă. Instinctiv lumea întreagă este intuitivă, ştie, simte, crede că iubirea le va da totul, totul,
că vor fi fericiţi, că vor ajunge în paradis. De aceea ea o caută instinctiv. Numai că nu ştiu care
iubire şi cum se exprimă ea. Lumea are această intuiţie, priviţi, nu vorbeşte decât despre iubire,
despre puterea dragostei, de a fi iubit, de a găsi marea iubire şi nu se înşeală. Ei se înşeală numai
atunci când cred că orice fel de iubire i-ar putea face fericiţi.
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Iată cazul meu. Eu nu cred decât în iubire. Nici chiar înţelepciunea nu vă va putea face fericiţi,
dar ea este capabilă a vă face să vedeţi lucrurile, să înţelegeţi, dar nu veţi fi mai fericiţi,
dimpotrivă veţi avea mai multe probleme să vă puneţi, mai multe griji, mai multe tristeţi, da.
Aici Solomon s-a exprimat : « Cu cât mai multă cunoştinţă , cu atât mai multă tristeţe ».
Deci, iubirea aduce fericirea, viaţa, bucuria, puterea, forta, inspiraţia, da. Da, dar trebuie gândit
cum trebuie să fim, ca să ne aducă aceste elemente, altfel ea ne va aduce ceea ce este mai rău în
lume. Veţi observa toate acestea privind lumea. Întrebaţi-i, de ce se află în această situaţie în
puşcărie, în faliment ? Oh, vă va spune, există o femeie alături, am vrut să-i ofer asta şi asta,
fiincă o iubesc şi am furat, am înşelat. Iată de ce. Pentru femei ! În fine ! Mă opresc aici, nu mai
vorbesc, acelaşi lucru este valabil şi pentru femeie deopotrivă.
De aceea vedeţi, dacă insistăm asupra vreunui lucru, insistăm asupra problemei iubirii, trebuie
să iubim, dar cum trebuie şi să nu ne oprim. Ca şi anumiţi religioşi, asceţi, ermiţi, care preconizau
că nu trebuie să mai iubim, să nu mai privim femeia, oh, la, la, ce filozofie diavolească le-a fost
pusă în minte...Ei credeau că vor fi mai fericiţi aşa mai sfinţi, mai curaţi, dar diavolul nu-i lăsa
liniştiţi apoi o zi şi o noapte el îi martiriza, îi făcea să vadă femei goale. Observaţi numai viaţa
sfântului Anton, veţi vedea că nu este singurul. Există sfinţi Anton chiar în Fraternitate ! Ei îşi
smulg părul pentru că trebuie să iubească, şi atunci nu veţi avea seducţii, nici tentaţii sau
slăbiciuni. Trebuie să iubim.În timp ce dacă aţi împiedica sufletul să iubească, atunci va veni
catastrofa. Fiind pregătiţi pentru iubire, nu trebuie să punem bariere, ea este un torent, o cascadă.
Şi, peste o vreme, barajele sunt distruse, cum s-a întâmplat, aici, la Frejus în 1959, da, ce
inundaţie mare a fost. Exista un baraj, Malpasset. Iar eu preziceam lucrurile rele cu acest
Malpasset, din cauza denumirii lui, ceva rău se va întâmpla cu el . Şi a fost adevărat, da s-a
petrecut ceva rău cu Malpasset (trecătoarea în traducere, n.t.) Da, numele înseamnă ceva, prezice
ceva...
Fiţi atenţi, acum, dacă veţi dori să fiţi, să rămâneţi cu adevărat fericiţi, fără încetare, nu trebuie să
vă opriţi din iubire, dar nu sexualiceşte, nu în mod egoist, erotic, oh, dar ca iniţiaţii care ştiu să
iubească şi sunt cei mai fericiţi. Fiindcă au înţeles că era puterea cea mai formidabilă care exista.
Chiar dacă ar trebui să vă mai fac o conferinţă, să vă spun ce vroia să spună Hermes
Trismegistus, care era forţa forţelor, Telesma, era iubirea, da ...Dar ce iubire ?Ei, iubirea în care
nu există violenţă, cupiditate, dorinţe nemăsurate, posesivitate, gelozie, furie, plăcere, este o
iubire care ţâşneşte, atinge..., pe care nu doriţi s-o aveţi, deci nu vreţi să fiţi iubiţi, Această iubire
este cea mai înaltă, fiindcă dorind să fii iubit nu te afli tocmai în domeniul sublimului, ci puţin în
cel al justiţiei :dând, dând...Eu îl iubesc dar şi el trebuie să mă iubească, fiindcă eu îl iubesc...Iar
o femeie, când observă că nu este iubită, pleacă. Deci, totul este interes, calcul. Vă dau, îmi
daţi...Nu, nu aceasta este dragostea perfectă. Trebuie să iubeşti, fără a aştepta să fii iubit. Veţi
spune : « Este îngrozitor, teribil, avem nevoie de iubire ». Ei, nu, n-aţi studiat bine lucrurile, ca să
vedeţi că există o lege formidabilă, absolută. Când iubiţi, însămânţaţi grăunţii iubirii, ei vor creşte
şi veţi recolta iubirea. Deci, nu este necesar să cereţi să fiţi iubiţi, veţi fi iubit fără a o cere. De
ce ? Fiindcă aşa este. Deci, dacă veţi cere să fiţi iubiţi, înseamnă că sunteţi neştiutori. Şi atunci
când nu ştii suferi, eşti nefericit, îţi smulgi părul. Iată detalii, subtilităţi, adevăruri formidabile.
Acum vreţi să vedeţi măsura, gradul vostru de iubire, până unde aţi putut merge ? Încercaţi să
vedeţi cum iubiţi, şi veţi vedea pe unde vă aflaţi. Dacă iubiţi fără a aştepta iubirea, oh, la, la, la
veţi fi iubiţi fără a cere, da, toată lumea va începe să vă iubească, totul va fi multiplicat,
nemaipomenit ; iar dacă veţi dori să fiţi iubit, în loc de iubire, veţi primi lovituri , veţi fi detestaţi,
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bătuţi, fiindcă aţi aşteptat să fiţi iubiţi, iar altora le-aţi declanşat ura crescăndă. Priviţi, în trecut,
bărbatul îşi bătea soţia, crezând că, dacă o ameninţă, o înfricoşează, ea va fi obligată să-l
iubească. Sărmanul, el nu ştia că în forul interior există alte legi, el nu se putea impune în latura
lui interioară, putea s-o bată, s-o strângă de gât..., dar ea, în interiorul ei nu putea să-l iubească,
asta nu mai depinde de ea. Ce idioţi, care-şi sileau soţiile să-i iubească !
Când observăm toate acestea astăzi, fiindcă totuşi azi, oamenii şi-au mai dat seama puţin de
felul în care trebuie să fii iubit. Au început să ofere cadouri, promisiuni,flori, bijuterii, schimbând
puţin, uitând violenţa, palmele..., şi ea vă urăşte şi mai mult, fuge cu vecinul...În timp ce în trecut,
ea nu avea voie să-şi părăsească soţul, acum au toate drepturile...
Mai târziu, oamenii vor înţelege că aici este un domeniu în care nu poţi să forţezi, să impui. Vam mai spus într-o zi, într-o conferinţă, chiar dacă vă pricepeţi la magie, puteţi vrăji o femeie, ea
vă va da totul, prin magie dar nu veţi şti care este acea entitate din ea care face aceasta, fiindcă nu
ea, femeia, acţionează, da. Nici aceşti vrăjitori n-au realizat că era o entitate înspăimântătoare pe
care au provocat-o, atras-o, prin lucruri magice, formule, fum, şi această entitate vă îmbrăţişează.
Nici vrăjitorii, magicienii, nu ştiu. Nu te poţi face iubit prin violenţă, prin forţă. Sufletul şi spiritul
sunt libere, nici o forţă magică nu le poate constrânge. Dar inima, corpul fizic şi intelectul sunt
supuse, pot fi supuse, influenţate,...Dacă în acel moment veţi spune : »Nu, nu sufletul ei mă
iubeşte, fiincă am vrăjit-o », vă veţi înşela, fiindcă un alt suflet s-a fofilat înăuntru, şi el vă va
aduce necazuri. Trebuie să studiem, să învăţăm, cunoaşte bine lucrurile, pentru a nu ne face rău.
Iată astăzi încă o pagină de ştiinţă iniţiatică. Veţi spune : Dar de ce această iubire are elemente,
aşa infiltrate ? » Da, v-am spus-o, la început iubirea era pură, divină, cerească, solară,
dezinteresată, era înviere şi viaţă, dar asta se petrecea sus în înalt. Când oamenii au coborât în
domeniul animal, al insectelor, fiarelor, acea iubire a devenit viciată, deformată ; acum trebuie să
ne debarasăm de acest fel de iubire. Iubirea în sine este divină ca esenţă, chintesenţă. Numai
trecând prin regiuni diferite a luat..., priviţi, ca apa, apa de ploaie, sus la munte este transparentă,
limpede, dar străbate regiuni cu pământ roşu şi ea devine roşie, sau galbenă sau verzuie.
Deci, această iubire a luat culoarea, manifestările, acelor regiuni prin care omul a trecut.
Acum,trebuie curăţată, purificată, cernută, această iubire...De a pune toată inima, tot sufletul,
pentru a deveni impecabilă, de a iubi, iubi, iubi, ca şi iniţiaţii care iubesc fără să aştepte
recompense. Ei ştiu că totul, totul este recompensă. Totul este recompensă şi totul este pedeapsă,
da. Dacă veţi încălca legea, anumite lucruri, dacă le veţi distruge, pedeapsa va veni. Dar dacă le
veţi ameliora, armoniza, înfrumuseţa, ei bine, recompensa va veni. Aceasta se numeşte karma,
este o pedeapsă, o reglare de conturi, o justiţie, un şoc în retur. Iar, recompensa ce este ? Darma,
darma o numesc hinduşii. Când sunteţi recompensaţi, plătiţi, iubiţi, gratificaţi, înseamnă că aţi
făcut lucruri bune, nu mai este ceva karmic. Karma este pentru lucrurile negative. Credeţi, sau nu,
treaba voastră, lucrurile aşa sunt. Dacă veţi crede, va fi mai bine, de ce ? Fiincă vom avea mai
multe posibilităţi de a repara, ameliora lucrurile, dacă nu veţi crede, vor fi mai multe posibilităţi,
asemănătoare, dar de a periclita, încărca, transgresa legile, mai mult.
Există, deci, interesul de a crede.
Acum, fiindcă noi toţi avem această dorinţă de a iubi şi de a fi iubit trebuie să ne punem
întrebarea, cum s-o facem ? Să analizăm dacă iubim o fată, pentru a o strânge în braţe, a o
mângâia, a merge mai departe, trebuie să ne spunem că vor veni şi necazuri. Pentru moment nu,
totul este plăcut, e fericire, bucurie, dar nimeni nu gândeşte la ce va urma, la lucrurile rele. Când
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iubim pe cineva, nu vom crede, niciodată , că va fi rău, că grijile vor apărea, tragediile sau
persecuţiile, din partea unora care cred altceva despre fată ; câte lucruri de necrezut !
De ce nu ne gândim niciodată că acest fel de iubire nu poate fi perfect ?
Nimeni nu se gândeşte. Toată lumea crede că este minunat, divin, fantastic, da. Apoi lucrurile
încep să alunece, deoarece această iubire era posesivă, pur senzuală.Ah, dacă aţi face ceva pentru
această persoană, fără a gândi cum s-o iei în braţe, ci s-o ajuţi, s-o luminezi, s-o vindeci, să-i dai
posibilităţi de a avansa în viaţă, s-o ocroteşti, atunci, acea iubire e cu totul altfel, nu vă va aduce
tragedii, cum a adus cealaltă, fiindcă aceasta este legată : din momentul în care doreşti fizic pe
cineva, totul este legat în astral, aceste legături astrale fiind legate cu entităţi din astral, şi ele vor
veni, fiincă le-aţi provocat, le-aţi atras. Lucrurile acestea nu s-au explicat...Nu vă îngânduraţi, mai
există multe lucruri de spus despre iubire, fiindcă iubirea are 35.000.000 de nivele. Aflându-ne la
primul nivel, deja ne gândim că..., am găsit adevărata dragoste. Câte necazuri nu ne pregătim, nu
imediat, dar mai pe urmă. Fiindcă suntem legaţi, legaţi, cu aceste nenorociri.
Dar există atâţia oameni care nu se gândesc să trăiască decât aşa, zi şi noapte, cu unul, cu altul,
cu doi, cu trei, patru, şase, de ce nu ? şi apoi ce adună...Iar, când într-o zi, se vor hotărî să se
ridice, să devină mai spirituali, mai fericiţi, mai luminoşi, vor vedea că drumul le este complet
barat, fiindcă au pus prea multe oprelişti, bariere, în drumul lor către cer. Şi asta ei nu o cunosc,
ei cred că totul le este liber înainte, trebuie numai să se decidă, da, drumul este liber.... Sărmanii,
vai ce drum îi aşteaptă ! Viaţa noastră din trecut ne pregăteşte condiţiile pentru a ne elibera sau a
ne înlănţui şi, bineînţeles, viaţa noastră actuală. Din ce în ce veţi simţi că învăţământul vă este
indispensabil, este necesar să ne ajutăm, pentru a deveni creaturi formidabile. Altfel nu vom
rămâne decât nişte pigmei, mici insecte, ceea ce nu este de dorit...Proiectele Inteligenţei Cosmice
au fost ca noi să devenim asemenea Ei. Dar noi nu o facem, ne abrutizăm, ne întoarcem din
drum, da, majoritatea dintre noi nu o fac...
Isus a spus : « Fiţi desăvârşiţi, aşa cum este Tatăl meu Ceresc ». Măcar de am avea această
dorinţă de a ne asemui cu Domnul, deşi suntem departe încă, şi vom produce mari transformări în
interiorul nostru. Nu trebuie să ne preocupe timpul, chiar dacă ar dura mii de ani, trebuie numai
să dorim s-o facem.
Pentru a nu fi înţeles greşit, mai adaug o frază, în legătură cu strânsul în braţe, dacă veţi dori s-o
faceţi mereu...Priviţi numai mamele, care nu iau nimic, ele dau, şi în acel moment puteţi
îmbrăţişa pe oricine, dacă îi daţi fără a lua, acest lucru trebuie adăugat. Da, dar toată lumea va
spune : « Ce bine este aşa, voi îmbrăţişa pe toţi, fiindcă eu cred că pot da ceva ». În realitate nu
este aşa uşor, dacă veţi face o mică răutate, cerul va ţine cont de ea. Eu, însă cunosc legile. V-a
plăcut această explicaţie, v-aţi justificat puţin, aţi spus : « Eu am vrut să dau mereu » Ei bine,
există un criteriu, totuşi. Care este acela ? Trebuie să o priviţi pe cealaltă persoană, dacă nu ştiţi
cum sunteţi voi. Dacă cealată persoană este excitată, tulburată..., atunci nu este în regulă. Dar
dacă peste o săptămână, două, ea aleargă, ah, atunci era curată. Ei, există criterii pentru ştiinţă, nu
trebuie să ne înşelăm aşa. Vă mai dau o dovadă. Când băiatul se întâlneşte cu fata ? când este
năpăstuit, scufundat, trist, când n-a reuşit, va merge s-o îmbrăţişeze..., iar ea, sărmana este fericită
să-l consoleze, iar el i-a dat toate relele, murdăriile, necazul, iată cum ne iubim noi !Nu trebuie să
necăjiţi fata când vă aflaţi în acestă stare, ci numai când aveţi lucruri cereşti, ceea ce nu reuşiţi
niciodată, şi mergeţi, deci, s-o vedeţi. Să-i daţi ceva ; şi sunteţi prăbuşiţi, îi aruncaţi toate
murdăriile...Vă asigur, cunosc bine problema, am observat toate acestea. Pentru a vă arăta acum,
că există ramificaţii incredibile, practice, care pot fi folosite vă reamintesc că lucrurile sunt
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făcute, aici pe pământ aşa cum sunt în ceruri - ceea ce este jos este ca ceea ce este sus - dar sub o
altă formă desigur.Să luăm exemplul Soarelui, principiul masculin şi al pământului, principiul
feminin. Cum se face că el îl fertilizează, da, proiectându-i lumina. Ce este lumina atunci ? Dacă
luăm exemplul bărbatului şi al femeii, bărbatul, de asemenea, dă ceva pentru a fertiliza femeia.
Iată acelaşi lucru, dar condensat, un lichid. Dar creştinii vor fi ultimii care să accepte o explicaţie,
fiind prea pudici, prea puri. Numai că Inteligenţa Cosmică râde de toate acestea, ea a făcut
lucrurile spunând : « Înţelegeţi-mă, încercaţi măcar, în loc de a vă păstra părerile voastre greşite,
limitate, deformate. Să vedem acum cum se petrec lucrurile la petreceri, reuniuni, recepţii,
discoteci, baluri, unde se găsesc fete şi băieţi. Ei se privesc, dansează, nu se îmbrăţişează, băieţii
se întorc acasă, parcă uşuraţi de ceva, iar fetele ca şi cum s-ar fi umplut de ceva ? şi totuşi nimic
nu s-a întâmplat !Iar natura îi aşteaptă la cotitură, spunându-le creştinilor : vă voi face o farsă ; în
afara voastră, traversându-vă inconştientul, fără a vă da voi seama, eu construiesc ceva, mici
particule eterice merg spre băieţi, iar băieţii fără a-şi da seama emană ceva, nu vă spun în ce loc.
Iar fetele candide, inocente, neştiutoare primesc, nedorind ceva din acest lucru subtil şi toată
lumea este mulţumită. Nu au existat pierderi, dar ce s-a petrecut ? Acelaşi lucru petrecut cu cele 2
principii, feminin şi masculin. Partea masculină a dat ceva, emisiv, iar partea feminină a primit
ceva, receptiv, atâta tot. Dacă sunteţi vexaţi, asta nu schimbă nimic, lucrurile aşa sunt.
Dacă merg puţin mai departe, să vedem acum latura practică. Cum este polarizată femeia şi
cum este polarizat bărbatul ? Oamenii nu ştiu toate acestea. şi atunci când fac dragoste, în diferite
poziţii ei nu ştiu că anumite poziţii sunt periculoase, nu ştiu, dar o fac . Să urmărim, după
polaritate, ceea ce se petrece.
Cum este polarizată femeia ? Faţa este receptivă, adică negativă, iar spatele este pozitiv. Acest
lucru nu-l ştiaţi. Partea dreaptă este receptivă, partea stângă este emisivă, pozitivul şi negativul
deci. În sus, partea de sus este emisivă, pozitivă, în jos este receptivă, negativă. La bărbat este
invers, capul gura sunt receptive, negative, iar în jos este emisiv. Faţa este pozitivă, emisivă,
spatele este negativ, receptiv. Partea dreaptă este emisivă, partea stângă este receptivă. Să
presupunem acum că bărbatul şi femeia sunt înlănţuiţi împreună. Ce se întâmplă ? Ce ştie toată
lumea, există o circulaţie, ceva care coboară la om, ei, până jos şi de acolo încearcă să treacă prin
femeie şi de la femeie, prin coloana vertebrală până la creier, apoi ea doreşte să dea, ea este
pozitivă, acolo ea dă iar el primeşte. Jos ea este cea care primeşte, şi bărbatul cel care dă.
Care este latura practică, acum ?Latura practică este că, puterea bărbatului este considerabilă
bineînţeles, el creează copilul. Dar puterea femeii sus este de necrezut, de asemenea, dacă ea este
conştientă, ea poate schimba, transforma, ameliora bărbatul, numai prin gura sa , prin creier. Dar
ea nu se gândeşte niciodată să îmbunătăţească, să educe, să fertilizeze omul, ea excită lucrurile, le
trezeşte, pentru ca bărbatul să decadă şi mai mult. Deci, femeia nu ştie unde îi este puterea. Şi
bărbatul primeşte, da, primeşte.
Acum, bineînţeles, nu vreau să spun lucruri scârboase, dar dacă dorim alte lucruri, să încercăm
alte lucruri, imaginaţia voastră este aici, pentru a vă ajuta, da, suntem ajutaţi în viaţă. Să
presupunem acum, că bărbatul şi femeia, legaţi pozitiv şi pozitiv, rămân aşa, iar după un anumit
timp vor veni repercusiuni negative pe undeva. Nu trebuie alăturate cele două, pozitivul cu
pozitivul, sau negativul cu negativul. Dar, cum în lume este dezvoltat se pare acest curs, această
dorinţă, de a alătura lucrurile, pozitivul cu pozitivul, negativul cu negativul, vor apărea multe
anomalii, chiar şi boli într-o bună zi, pozitivul cu pozitivul se resping.În ce caz se poate face
totuşi aceasta ? Numai în cazul când cele două părţi vor să distrugă ceva negativ în ei, atunci se
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poate practica aceasta. Dar cum oamenii sunt neştiutori, nu se gândesc decât la curiozitate sau
plăceri, amuzamente, ei îşi fac singuri rău.
Nu vă spun mai multe. Oh, la, la este o ştiinţă formidabilă de ce să nu cunoaştem lucrurile ? Să le
facem fără a le cunoaşte, este mai bine de a le cunoaşte şi a nu le face. De a cunoaşte tot şi a nu
face nimic. Sunt unii care aleg acest lucru. Şi alţii nu vor să cunoască şi fac multe lucruri
prosteşte.Când oamenii vor înţelege ce sunt bărbatul şi femeia, ce minuni sunt şi de ce Inteligenţa
Cosmică i-a produs aşa, pentru ce motive, şi ce pot face ei pentru bine, ah, ei vor fi orbiţi. Dar, în
aşteptare, ei se distrug, demolează fără încetare. Este nou pentru voi, nu pentru toţi, pentru unii
am mai vorbit în trecut.
Chiar şi tinerii, da, nu trebuie să se spună : « Oh, se vor dezmăţa, ei nu trebuie să cunoască... »
şi ei vor învăţa sărmanii alte lucruri, chiar înaintea acestora. Am spus-o mereu puritatea nu poate
fi păstrată dacă suntem neştiutori, imediat ea va distruge pentru că am fost proşti...dar când
avem…, o putem păstra mult timp, da. Neştiinţa nu poate păstra puritatea mult timp.
Un minut de meditaţie.
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