OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
Conferin ţ a din 25 Decembrie 1979
Câteva aspecte simbolice ale Crăciunului
Lectura meditaţiei zilei.
Când copilul Hristos se naşte în suflet ul discipolul ui,
spiritele celeste se pun în slujba sa. Este Copilul Regal, întreg
Cerul este aici, pentr u a- l admir a şi a- i oferi tot ceea ce are
nevoie. Chiar ceea ce s- a scris în Evanghelii despre naşterea lui
Iisus nu este adevărat din punct de vedere istoric, dar este perfect
adevărat din puct de vedere simbolic şi ezoteric. Au existat întradevăr o stea, îngeri, păstori, o iesle cu un bou, dar nu acest
lucr u este import a n t . Din punct de vedere simbolic acest lucr u
este adevărat: ori de câte ori copilul Hristos se naşte într- un
suflet, stea u a se află acolo, îngerii cântă, iar magii vin să- i aducă
ofrande. De mai multe ori în curs ul istoriei s- a produ s acest
fenomen, când a venit pe lume un salvator al omenirii.
Iată o pagină care reflectă fidel ziua de astăzi, 25 Decembrie,
sărbătoarea Crăciun ul ui. Trebuie să vă arăt şi eu că sunt o victimă,
deoarece mi se prezintă pagini pe care nu le cunosc şi apoi sunt
obligat să vă vorbesc despre ele fără nici o pregătire prealabilă; aşa
se întâmplă mereu. Veţi spu n e că este foarte simpl u, că pot să
aranjez cum doresc eu lucr urile şi astfel nu voi mai fi martirizat.
Dar eu, prefer acest lucr u, vreau să fiu mereu în faţa sur prizei,
silind u- mă să mă aflu mere u în echilibr u, ca şi acrobat ul de la
circ... Nu toată lumea acceptă neprevăzut ul, mai ales că, în cazul
nostr u, lucr urile trebuie explicate într- o desfăşur ar e logică şi
clară. Eu mă exersez. De ce spu ne a m că mă găsesc într- un circ, pe
o sâr mă, zi de zi? Pentr u a dezvolta ceva. Aceast a este viaţa:
mere u lucr uri neprevăzute. Iar când nu gândim astfel, să pute m
face faţă unor lucr uri teribile, spu n â n d u - ne “aceast a este viaţa”,
atu nci trebuie să ne spu ne m: “trebuie să rezistăm, să acceptăm şi
astfel vom putea avans a”. Dar majoritatea oamenilor nu gândeşte
astfel. Oamenii gândesc mere u că dru m u l le este presărat
contin u u cu flori, că vor fi mere u grat ula ţi, că nu vor exista
niciodată critici, accidente, nenorociri; iar când li se întâ mplă
ceva, ei clachează repede..., nu îşi imaginează că viaţa este plină
de surprize. Iată cum văd eu lucr urile. Pentr u a mă exersa, vă
spu n să- mi alegeţi pagini care nu le cunosc, nu le ştiu, dar în
câteva secu n d e încerc să mă pregătesc; da, în câteva secu n d e...,
dar ruga ţi- vă pentr u mine, este foarte delicată această problemă...
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Acum, în privinţ a Crăciun ul ui, vă mai aminti ţi poate, că a
fost prima conferin ţă pe care am făcut- o venind din Bulgaria.
Apoi, a fost ceva neprevăzut în acele mome n te: înainte de a veni
la conferin ţă, am încercat să spăl ceva, lăsând apoi, robinet ul
deschis, luân d u - mă cu treburi. Sora care mă găzduia a venit
pu ţi n mai târziu îngrozită, spu n â n d u - mi că a avut loc o mare
inun d a ţ i e în casă, apa curgâ n d peste tot, peste vecinii de la
parter; iar eu îmi spu n e a m ce succes a fost, ce abu n d e n ţ ă, ce
semn favorabil!... Am spus, curge!..., da, am uitat robinet ul
deschis şi apa a năvălit peste tot în lipsa mea. Era tocmai ziua
conferin ţ ei: “Dacă nu vă naşte ţi din apă şi din foc - adică din spirit
- nu veţi intra în Împărăţia Domn ul ui şi nu veţi dobân di viaţa
veşnică”; iar eu m- am oprit asup r a apei şi focului, acelor două
principii, masc ulin şi feminin, interpret â n d din punct de vedere
astrologic, alchimic şi cabalistic, ceva nou... De ce am ales astfel?
Pentr u că aceast a este semnificaţi a Crăciun ul ui. Crăciun ul este o
sărbătoare al cărui sens nu a fost înţeles de foarte mul ţi creştini.
Crăciun ul reprezintă naşterea Copilulu Divin, al lui Iisus, Copilul
Regal. Dar, ce mister se află în spatele acestei naşteri!... Stă scris:
“Dacă nu vă veţi naşte din apă şi din foc, nu veţi intra în Împărăţia
Domn ul ui”. Aici se subîn ţ elege a doua naştere, fiindcă Iisus
vorbind astfel în faţa lui Nicodim, l-a mirat foarte mult pe acesta,
care l-a întrebat: “Cum să ne mai naşte m încă o dată, când
sunte m deja vârst nici?” El nu a înţeles foarte bine spu sele lui
Iisus...
Conferin ţ a care trata acest subiect concluziona că trebuie să
se nască în noi acest copil care este Hristos şi care poate face
min u ni, fiind singur ul care însea m nă cunoaştere şi puritate. Dar
creştinii nu se prea gândesc la acest subiect, cum să ajunge m să
ne naştem a doua oară. Trebuie să regăsiţi aceste conferin ţ e.
Acum, bineîn ţ eles, dacă mă opresc asu pr a laturii simbolice, mă
întreb unde au găsit Iniţia ţii aceste simboluri, înaintea naşterii
lui Hristos? Da, au existat Iniţia ţi înaintea venirii lui Iisus, fiinţe
trimise de Cer, pentr u a crea religii noi; ei s- au născut a doua
oară, i-am men ţio n a t şi eu în conferin ţ ele mele. Cum s- au născut
ei pentr u a doua oară? Cel care nu se naşte a doua oară, nu poate
face lucruri celeste, extraordin a r e, ceva pentr u binele omenirii.
Dacă şi creştinii doresc acest lucr u, dacă doresc să se aseme ne lui
Iisus, ei trebuie neapăr at să se nască pentr u a doua oară.
Acum, doriţi să ştiţi dacă Iisus s- a născut a doua oară?... Ei
bine, da. Când? În cel de- al 30- lea an al vieţii sale, când a venit
din Himalaia, din India şi când a fost botezat în apa Iordan ul ui de
către Ioan Botezător ul, mome nt în care asup r a lui s- a coborât
Duh ul Sfânt. Aici este a doua naştere a lui Iisus. Se men ţio ne ază
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în cărţi că, atu nci s- a auzit o voce din cer care spu n e a: “Acesta
este Fiul Meu preaiu bit, în care Îmi găsesc plăcerea”. Apoi Iisus a
încep ut să facă lucr uri extraordi n a r e, divine.
Oare discipolii Frater nităţii pot primi şi ei această fericire, pe
care o aduce a doua naştere? Bineîn ţ eles, pentr u asta lucrăm
aici; medităm, ne rugăm, ne purificăm, pentr u a deveni receptori
ai Duh ul ui Sfânt, ai lui Hristos dacă vreţi. Este posibil. Dar, de ce
nu ne gândim noi la toate aceste lucr uri? În loc să ne pregătim
pentr u a doua naştere, unii din noi se ocupă de altceva, ei
mănâ n că, beau, petrec, deoarece este sărbătoare şi o sărbătoare
trebuie sărbătorită!... Da, în animalitate, în loc să fi trăit întreg
anul pentr u a putea primi, acu m, această scânteie, acest spirit,
pentr u a acţion a apoi după regulile şi legile divine.
Cum să îi facem acu m pe creştini să priceapă că noi toţi
avem aceeaşi misiu ne, de a ne naşte a doua oară? Nu, nu ne
gândim la aşa ceva, citim, facem orice, nu m ai eforturi şi renu n ţ ări
nu dorim să facem ca să ajunge m aici. Există foarte pu ţi ni
oameni, consider a ţi neb u ni, buni de puşcărie, care totuşi se
gândesc la aceste lucr uri. Da, Crăciun ul însea m nă a doua
naştere. Indiferent că ea se prod uce într- o iesle, cu un bou într- o
parte şi un măgar într- alta; eu v-am explicat că a doua naştere se
face în plexul solar, da, în plexul solar se găseşte ieslea. Ce este
25 Decembrie? Este constela ţi a Capricorn ul ui, Soarele se găseşte
în Capricorn, iar aceast a simbolizează mereu mu n ţ ii, peşterile,
subter a n ele şi aici găsim şi simbol ul lui Sat ur n . Iar boul şi
măgăruş ul sunt, de aseme ne a simbol urile lui Sat ur n; da, v-am
mai spu s că aceştia mai simbolizau splina şi ficatul; că, în aceste
subter a n e, în aceste grote şi iesle, în întu neric, cînd zilele sunt
cele mai scurte din an, iar nopţile sunt cele mai lungi, aici sub
semn ul lui Sat ur n , în Capricorn, în acest momen t, Copilul Iisus a
put u t să se nască. De ce? Deoarece în timp ul anul ui, mai ales
vara, există mu nc a, activitatea, în timp ce iarna multe lucr uri se
opresc, ne găsim în rugăciune, în medita ţie, în reculegere şi în
frig, deci avem mai multe condiţii să pătru n d e m în profunzimea
fiinţei noast re şi să găsim condi ţiile propice naşterii copilului.
Plecând de la 25 decembrie, zilele cresc, soarele intră în
constela ţi a Vărsător ul ui, care reprezintă apa, botezul, viaţa care
curge, apar alţi curen ţi, alte momen te...
Dacă ne oprim apoi asup r a laturii simbolice, acest lucr u ne
va lua ceva timp, dar pe scurt vă pot spu n e că Soarele intră apoi
în constela ţi a Peştilor, acolo unde se găseşte mome nt ul
pescuit ul ui, când Iisus le spu ne a discipolilor săi că acu m sunt
pescari. În Vărsător, apa era cea care curgea, iar în Capricor n
erau lucr urile cele mai grele, reculegerea, medita ţi a. Unde se
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găseşte Fecioara? De ce se spu n e că El s- a născut dintr- o
Fecioară? Simplu, pentr u că la miezul nopţii, la 25 Decembrie, în
emisfera nordică, ce se găseşte pe cer? La ascen de n t , la orizont, se
află consteleţia Fecioarei, care începe să apară. Deci, aşa se spu ne
că Iisus s- a născut din Fecioară. Iar sus pe cer, se găseau atu nci
constela ţi a Orion şi cele trei stele care reprezent a u pe cei trei
magi.
Dacă v-aş vorbi acu m din punct de vedere al echinoc ţiilor şi
solstiţiilor, există cele patr u sărbători: Crăciun ul, Paştele, Sfânt ul
Ion, iar toamn a, Sfânt ul Mihail. Sunt lucr uri extraordin a r e de
spu s în legătură cu aceste sărbători, cunosc u t e din cea mai
îndepărt ată antichit ate, ele rămâ n mere u repere astrono mice,
astrologice. Ce sunt echinocţiile? Soarele se află într- un anu mit
punct pe cer, iar zilele sunt egale cu nopţile; acest lucr u se
întâm plă primăvar a şi toamn a, în zilele de 22- 23 ale lunii martie,
în Berbec şi ale lunii septe mb rie în Balan ţă; apoi, există solstiţiile
de vară (iulie) şi de iarnă (24- 25 decembrie).
Iată cum plasa u Iniţia ţii moartea şi învierea, în funcţie de
sosirea soarel ui la 22 martie, când există o încrucişare între
ecliptică şi ecuator, ea însem n â n d crucificarea, iar câteva zile mai
târziu ur ma învierea. Toate acestea sunt legate de latur a
astrologică. Dacă ar trebui să ne oprim asup r a Vărsător ul ui,
fiindcă acu m ne găsim în această perioadă, de aproximativ 21402160 de ani, adică cât durează fiecare semn, fiecare grad în
zodiac, având 72 de ani; astfel pentr u un singur an, adică cele 12
semne ale Zodiacul ui, “anul lui Platon”, însea m nă aproape
25.000 de ani tereştri; da, aceast a este semnifica ţi a un ui an
solar... Dar cum ne aflăm în Vărsător, ar trebui să vorbim mult
pentr u a afla ce însea m nă aceast a: este viaţa, apa care curge din
abu n d e n ţ ă pentr u a însufleţi, pentr u a stimul a omenirea. În
Vărsător se vor prod uce dest ule lucr uri, trezirea conştiin ţ ei, mari
descoperiri, inun d a ţ ii şi tot soiul de evenime nt e datorate lui
Sat ur n şi Uran u s , care cond uc acu m şi care sunt dest ul de
puter nice ca să schimbe curs ul lucr urilor. Mă opresc aici,
deoarece mai sunt foarte multe de spu s... Merită ca discipolul să
înţeleagă bine import a n ţ a Crăciun ul ui şi să facă toate eforturile
pentr u a doua naştere; pentr u că rezultatele vor fi inexprima bile,
nelimitate, apar posibilităţi noi, extraordin a r e, trăim o viaţă nouă,
înnotăm în lumină, sunte m plini mere u de iubire şi bunăt ate, nu
ne gândim decât să- i luminăm pe oameni, să- i ajutăm, să- i
încălzim. Uneori apar anu mite posibilităţi peste limita normală,
revelaţii, descoperiri, puteri, dar esen ţi al ul însea m nă iubirea;
toate celelalte lucr uri pot veni, dar adevăra ţii Iniţia ţi au căutat
mere u Iubirea, sur s a, viaţa care curge; apoi pot apare înflorirea şi
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creşterea, rezultate în toate domeniile, civilizaţii şi cult uri care
apar în jurul apei. Iată consecin ţ ele, dar esen ţi al pentr u Iniţia ţi a
fost apa, iubirea. Deoarece, acolo unde se găseşte iubire, se va
găsi orice. Când apa curge, plantele, arb uştii, insectele, păsările,
animalele, oamenii, vin să se instaleze împrejur; când apa
dispare, totul dispare..., ultimii care rămâ n sunt arborii, dar şi ei
se vor stinge încet în lipsa apei.
Deseori, unii îmi spu ne a u că nu merită să- i iubeşti pe
oameni, că ei sunt răi, criminali. Eu le răspu n d e a m că cei care
judecă aşa şi- au pierdu t izvorul lor interior, care nu mai curgea...
Deci, simbolic vorbind, ei nu mai aveau nimic: nici plante, adică
gând u rile cele mai bune, sentime n t ele cele mai bune, inspira ţiile
cele mai reuşite, cult ur a şi civilizaţia, viaţa, trepida ţi a, un
ent uzias m interior, apa care curge...; oamenii care dorea u
aceast a aveau o filosofie deplorabilă, fiindcă au fost jigniţi şi s- au
închis în ei, începâ n d să urască... Ei se pedepse a u pe ei, în timp
ce ceilalţi contin u a u să mănâ nce, să bea; da, iar ei dorea u să- i
pedepse a scă pe ceilalţi... trebuie să lăsăm să ţâşne a s că izvorul,
chiar dacă ni s- a făcut cel mai mare rău posibil; astfel vom învinge
orice. Cum se face că oamenii cei mai erudi ţi, mai înţelep ţi, mai
inteligen ţi, nu au înţeles aceste lucruri? Ei îşi spu n că nu merită
să fii bun, să fii fericit şi astfel îşi închid suflet ul. Aceast a
dovedeşte faptul că ei nu au trecut printr- o şcoală iniţiatică, nu au
avut dascăli buni, nu au trăit în viaţă binecuvâ n t a r e a de a întâlni
modele, exemple; ei şi- au dorit să fie proprii lor maeştri şi astfel sau distr u s... Dacă vreţi, totuşi, să învăţa ţi ceva, venind într- o
şcoală iniţiatică, trebuie să fiţi aten ţi la un singur lucr u; v-am mai
spu s- o de atâtea ori, dar voi aţi zâmbit, nu m- aţi crezut; eu nu
cunosc nici istorie sau geografie, nici anato mie sau fiziologie, nici
psihologie, nici astrono mie: eu cunosc nu m ai un singur lucr u.
Când aveam 5- 6 ani rămâ ne a m ore întregi min u n â n d u - mă şi
privind apa care ţâşne a din pămâ n t; aşa mă găseau ai mei,
privind limpezimea şi puritatea apei... Ce însea m nă aceast a? Am
înţeles- o prea târziu, de- abia ieri, alaltăieri..., că exista ceva în
mine, nu întâm plător, ceva care era atras de apa care curgea... Ce
să- i faci, când eşti născut sub semn ul Vărsător ul ui, apa domină!...
Iată de ce simbolul celor două mâini prin care curge apa, este
simbol ul Vărsător ul ui, iar constela ţi a sa va juca un rol
excepţion al în această epocă; eu cred că este bine să pute ţi capta
toate aceste eman a ţ ii în chip armonios şi binefăcător. Altminteri,
dacă nu sunte m în armo nie, dacă nu ştim să ne acordăm la aceşti
curen ţi, Vărsător ul nu este de loc milos şi iertător, ci va tulbur a şi
va răstur n a totul în cale... Vedeţi cazul bombei atomice, ea a
apăr ut sub semn ul Vărsător ul ui, la fel ca armele sofisticate,
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rachetele, avioanele, farfuriile zburătoare... Înainte era semn ul
Peştilor, când s- a reuşit dominar e a element ul ui apă, prin apari ţia
vapoarelor, etc.; acu m, sub semn ul Vărsător ul ui, se încearcă
dominar e a element ul ui aer, el este explorat şi se vor face lucr uri
formidabile cu aer ul... După aceea, bineîn ţ eles, vor apărea alte
elemente...
Dacă ar trebui să vă explic unde se găseşte Irod şi cum se
nu me a u magii, din ce ţări venea u, ei bine, aceste lucr uri ne vor
duce departe... Dar, să spu n e m totuşi câte ceva... Cum se
nu me a u cei trei magi ? Sunte ţi la curent, nu- i aşa? Deci, nu
trebuie să- i mai nu me s c... Ei, dar unii dintre voi se gândesc,
acu m, dacă eu îi mai ştiu ?... Pentr u a vă dovedi aceast a, iată- i:
Baltazar,
Gaspar,
Melchior.
De unde
venea u
ei? Din
Mesopot a mi a, din Persia, din Etiopia, da, trei ţări... Toate
evenime nt ele de acolo, chiar şi Învierea, sunt însem n a t e în latur a
astrologică. Dar, ajunge pentr u momen t... Toate acestea sunt
lucr uri preţioase, adevărate, iniţiatice, nimic nu este întâ mplător,
totul este simbolic...
DRAGOSTEA DE DUMNEZEU REZOLVĂ TOATE PROBLEMELE.
Un min ut de medita ţie.
Rugăciune:
Doamne, nu- mi da prea mult, ca să nu Te uit, şi nu mă lipsi de
prea mult, ca să nu mă revolt.
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