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Totul este magic în viaţă, fiecare acţiune fiind guvernată de legea
compensaţiei

Conferinţa din 11.04.1980

     Lectura meditaţiei zilei

     În momentul în care vă aflaţi într-o atitudine de receptivitate şi de încredere,
Maestrul vostru vă poate înscrise mari adevăruri în suflet, şi acest lucru se face
fără ştirea voastră. Dar, într-o bună zi, când vă veţi plimba pe stradă sau, vă veţi
găsi acasă, dintr-o dată aceste adevăruri vor ţâşni şi veţi rămâne uimiţi ! Unii vor
spune: “Este magic, mie îmi e frică de magie !”. În realitate, nu veţi putea să
scapaţi  niciodată de magie,  căci  zi şi  noapte noi trăim în magie ! Totul este
magic…,  privirile,  cuvintele,  gesturile,  hrana,  totul !  Ceea  ce  este  trist,  este
faptul că oamenii, care au înţeles toate acestea, nu fac nimic ca să se elibereze de
magia jalnică şi nocivă în care s-au scufundat ! Trebuie să exersăm un alt fel de
magie,  o  magie  care  ne poate  însufleţi,  ne poate  da  speranţă,  elan,  iubire  şi
entuziasm, ne poate da adevărata viaţă de fii şi fiice ale Domnului ! Nu trebuie
să aveţi încredere în toţi răuvoitorii, dar, în faţa instructorului vostru, care nu se
gândeşte decât la binele vostru, de ce să rămâneţi închişi ? Dacă o veţi face, nu
veţi primi nici o binecuvântare, nici un fel de bogăţii…

     Nu demult,  dragii  mei,  v-am vorbit  că  totul  este  magic,  că  oamenii  nu
realizează acest fapt, judecând că magia înseamnă ceremonii, conjuraţii, evocări,
ameninţări, etc., dar iată că tot ceea ce facem în viaţă este magic… Cuvântul
“magie” înseamnă ceva ce influenţează, ce emană, ce vibrează, ce produce ceva,
adică anumite efecte asupra celorlalţi oameni… În acest sens, totul este magic în
viaţă ! Iar oamenii nu-şi dau seama că fac magie inconştient, adică plângându-se
că le este frică de ea dar, în acelaşi timp, zilnic, practicând-o !... 
     V-am explicat: o privire ostilă, rea, periculoasă, o privire care răneşte, ei bine
toate acestea nu înseamnă decât magie ! Sau cuvinte, gesturi, sentimente, ceea
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ce scriem… Vedeţi dar, cât de departe se găsesc oamenii de aflarea şi înţelege-
rea  cuvântului  “magie”…  Bineînţeles,  ei  s-au  oprit  numai  asupra  lucrurilor
puternice, a marilor evenimente rezultate, schimbări, şi atunci spun: “Iată cât de
răspândită  poate  fi  magia,  toată  lumea  poate  deveni  magician,  dar  şi  fără  a
deveni, noi suntem deja ! Dar, a deveni înseamnă să poţi produce lucruri mai
mari, mai evidente, mai puternice… 
     În realitate, prin cele mai mici gesturi făcute, ne bălacim în magie şi trebuie
să cunoaştem legea compensaţiei, aşa cum au denumit-o magii, şi care înseamnă
că  ceea  ce  am făcut  cuiva  se  va  întoarce  la  noi,  într-o  bună  zi.  De  aceea,
cunoscând toate aceste lucruri, trebuie să fim atenţi, prevăzători, observându-ne
şi controlându-ne; nu trebuie să ne lăsăm pradă tuturor instinctelor obişnuite ce
ne vin din interior, căci prima reacţie, toată lumea o ştie, este să ripostezi, să te
răzbuni, să distrugi, la cel mai mic afront primit, în timp ce să te observi, să te
controlezi, este ceva mai greu… Da, natura preistorică, veche, animalică, zace în
noi cu toate slăbiciunile ei ! Deci, trebuie să ne observăm, să nu dăm frâu liber
distrugerii, întunericului, răutăţii, egoismului sau cruzimii… Deci, aici este toată
arta, să ştii să te stăpâneşti… Apoi, ce devenim ? Ne exersem ca să devenim
adevăraţi magi, căci lumea amestecă tot, confundă tot, nu face distincţie între un
lucru sau altul: pentru mulţi oameni, vrăjitor, magician, mag, înseamnă acelaşi
lucru… Dar în realitate, lucrurile nu stau aşa: vrăjitorul este un ins care practică
o magie mereu nocivă: el îi separă pe oameni, îi face nefericiţi, bolnavi; nu, el
nu poate niciodată să facă bine, acest lucru este bine ştiut, foarte clar. În timp ce,
un magician poate face bine unora, îi poate pedepsi pe alţii, deci el amestecă
lucrurile: când face bine, când face rău… Dar magul ? Oh, aici lucrurile stau
altfel… Magul este o fiinţă a luminii, a bunătăţii şi a iubirii şi tot ceea ce face, în
tot ce pregăteşte şi lucrează, el nu face niciodată rău… Dacă şi-ar permite să
facă  rău,  ar  fi  socotit  drept  magician.  Iar,  dacă  s-ar  limita  şi  mai  mult,  s-ar
concentra  numai  asupra  răului,  el  ar  deveni  vrăjitor…  Deci,  nu  trebuie  să
amestecăm aceste trei cuvinte, mulţi o fac fără să ştie… 
     Ştiind toate acestea, şi mai ales faptul că totul este magie, numai magia este
reală  în  lume,  adică  activităţile  noastre,  ceea  ce  înfăptuim,  ce  facem,  cum
acţionăm  şi  gândim,  putem  spune  ca  restul  reprezintă  imaginaţie,  fantezie,
elucubraţie,  da,  ceea  ce  facem este  real  şi  atât  !  Dar,  oare  lumea  există  cu
adevărat ? Este adevărat ceea ce vedem, stelele cu universul, munţii cu lacurile,
casele şi oamenii ? Nu este sigur, nu putem fi siguri niciodată, putem visa nu-i
aşa,  uneori  ? Dar,  ceea ce facem,  nu poate  sta sub semnul  îndoielii… Ca şi
Descartes care spunea: “Gândesc, deci exist” (Cogito ergo sum). Deci el a găsit
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un lucru pe care Iniţiaţii l-au descoperit  de mii de ani.  Numai ceea ce faceţi
există cu adevărat.  El  se mai  exprimă şi  aşa:  “Gândesc,  dar nu exist  !”.  Da,
proba că eu spun că nu exist este tocmai aceea că subliniez, că certific faptul că
exist ! Dacă nu aţi exista, nu aţi putea spune contrariul, şi astfel aproape toţi
francezii au devenit filozofi cartezieni… Când spunem “cartezieni” începem să
înţelegem multe lucruri… Acum, trebuie să ieşim din cartezianism, să mergem
mai sus, mai departe ! 
     Să vorbim puţin despre legea compensaţiei, căci aici nu există decât două
lucruri: ceea ce faceţi şi răspunsul faptei voastre ce se întoarce spre voi ! Restul,
este  posibil  să  nu  existe…  Dacă  ne-am  opri  acum,  asupra  acestor  două
adevăruri,  ne-am  putea  reface  viaţa,  am  transforma-o,  am  schimba-o,
perfecţionând-o până la infinit, bazându-ne numai pe aceste două lucruri… Dar,
majoritatea  oamenilor  se  ocupă  oare,  de  aceste  lucruri,  de  importanţa  şi
consecinţele lor ? Că, ceea ce facem vom primi, identic, înapoi ? Nu, lumea nu
se ocupă de aşa ceva, altfel ar fi existat atâtea schimbări în lumea întreagă încât
Împărăţia Domnului s-ar fi instalat demult  ! Da, numai bazându-ne pe aceste
două lucruri… În Învăţământul nostru, în Fraternitate, nu ne ocupăm decât cu
lucruri esenţiale, importante, care ne pot schimba viaţa în bine, da, trebuie să
schimbăm anumite  lucruri  căci,  acum,  cam toată  lumea  se  ocupă  cu  lucruri
neesenţiale. 
     Dacă cineva ne-ar întreba: “Este esenţial  să te hrăneşti,  să respiri,  să te
îmbraci ?”, i-aş răspunde: Da, dar acest lucru este vital în planul fizic, căci latura
biologică este cea mai importantă aici, trebuie să existăm… Dar, aşa cum am
mai spus-o deja, lumea s-a agăţat numai de latura biologică, căci nimic nu este
mai  important  pe  pământ  decât  să  trăieşti  !...  Iar,  ca  să  trăieşti,  trebuie  să
mănânci, să bei, să respiri… Da, nu mai este nimic de adăugat, şi eu am înţeles
acest lucru dar, când am întrebat Inteligenţa Cosmică ce scop, ce predestinare
oferea acestor lucruri, ce răspuns am primit ? Că, au trecut miliarde de ani de
evoluţie ca să ajungem aici, că este minunat să poţi bea, să te hrăneşti, să respiri
şi  să  trăieşti,  dar  că,  dacă  vom rămâne  în  acest  stadiu,  ne vom asemăna  cu
animalele  care  nu  ştiu  să  scrie  sau  să  citească… Da,  Învăţământul  nostru  a
descoperit că, pentru a merge mai departe, acesta nu este decât un mijloc, iar
scopul existenţei  nu poate fi  confundat cu un mijloc… Dar, majoritatea nu a
înţeles acest lucru şi trăieşte de azi pe mâine… Dacă am toate acestea ca pe un
mijloc destinat progresului nostru, ne pot dezvolta, vom avansa şi vom descoperi
lucruri nemaiîntâlnite, splendori nelimitate… Acesta era Învăţământul Iniţiaţilor,
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scoţându-i pe oameni din această clasică formulă de gândire “aşa este viaţa !”…
Da, să bem, să mâncăm, să dormim şi nimic în plus ! 
     Inteligenţa Cosmică a lucrat pentru a oferi omului posibilităţi mulţumită
mijloacelor  ce  el  le  posedă:  corp,  mâini,  picioare,  ochi,  creier,  toate  acestea
trebuind să constituie mijloace de perfecţionare, de avansare; acesta este scopul
vieţii:  să  atingem  acea  perfecţiune  şi  să  ne  folosim  de  mijloacele  pe  care
Domnul ni le-a dat pentru a ajunge la ea. Mulţi au realizat-o, dar nu au mai
coborât pe pământ, au rămas în perfecţiunea înaltului… dar, pentru cei care au
coborât pe pământ, ca să se întoarcă din nou spre perfecţiune trebuie să ştie că
găsesc aici  mijloace,  nu scopuri în sine… Dar,  oamenii  se înşeală,  milioane,
miliarde poate, găsind aici un scop al existenţei. Da, oamenii se aseamănă cu
animalele, se sfâşie, se masacrează, ei nu merg prea departe căci nu sunt nici
luminaţi, nici instruiţi… 
     V-am mai spus că există tot felul de creaturi care din cauza evenimentelor, a
circumstanţelor, şi-au terminat studiile universitare, dezvoltându-şi inteligenţa,
capacităţile,  dar  ei  lucrează  numai  pentru  “mijloc”,  adică  pentru  corpul  lor
fizic… Da,  toate  calităţile,  puterile,  cunoştinţele,  ştiinţa,  sunt  puse  în  slujba
poftelor nemăsurate, a slăbiciunilor, a stomacului sau sexului… Poţi avea nu ştiu
câte universităţi, dar ce păcat că nu poţi avea în minte un scop celest ! Dovada:
există  oameni  inteligenţi,  erudiţi,  care  lucrează  în  domeniul  spionajului
industrial, politic, în slujba unor lucruri abominabile, în loc să facă contrariul !
Da, toate capacităţile,  forţele,  inteligenţa sau puterea,  trebuie  să fie  în slujba
acestui scop: Împăraţia Domnului sau Epoca de Aur… Vedeţi cum s-au inversat
lucrurile  şi  în  loc  să  se  perfecţioneze,  vor  deveni,  într-o  zi,  nişte  demoni,
răufăcători, criminali, deoarece nu cunosc legea Karmei. Da, suntem obligaţi la
reflecţie… 
     Vedeţi, dar, atâta timp cât nu avem noţiunile atât de importante, de preţioase,
ale Învăţământului, vom măsura, vom cântări, ne vom pronunţa, şi va fi din ce în
ce mai înspăimântător. Lumea întreagă se bălăceşte astfel… Acum, trebuie să
căutăm, să găsim adevăratele noţiuni, criterii, pentru a ne putea pronunţa şi a
clarifica lucrurile. Oamenii nu se înţeleg, vorbesc diferit, sunt mereu unii contra
altora, atât timp cât sunt departe de Învăţămantul nostru. Da, aici găsim răspuns
la toate, cele mai bune şi despre răspunsuri. Dacă m-aţi înţeles, veţi putea acum
măsura, clasifica, vă veţi putea pronunţa asupra multor lucruri, unde toată lumea
capitulează  !  Trebuie  deci,  să  căutăm  noile  noţiuni  asupra  lucrurilor,  să  le
obţinem, să le avem, să le câştigăm, devenind astfel ceva formidabil ! 
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     Dacă nu aş fi avut aceste noţiuni, cele mai drepte, de 43 de ani, v-aş fi putut
eu, oare, hrăni, explica, arăta, toate aceste adevăruri ? Mereu vă dau noţiuni, cele
mai bune, asupra tuturor lucrurilor ! Dar voi, nici măcar nu aţi observat, nu v-aţi
dat seama şi de ani de zile nu v-aţi format o judecată aleasă asupra lucrurilor !
Da,  trebuie  să  învăţaţi  să  apreciaţi  explicaţiile  ce  vi  le  dau,  nu  numai  în
conferinţele actuale ci şi cele de acum 43 de ani (unii găsesc că acele conferinţe
erau mai bune decât cele de astăzi, este posibil, eu nu mă simt ofensat; ei spun
că multe lucruri nu le mai repet şi că lucrurile minunate se găsesc în vechile
conferinţe). Întotdeauna, eu am lucrat după anumite reguli, am dorit mereu să fiu
liber.  Acum,  vedeţi,  înţelegeţi,  mai  bine că insistând asupra valorii  libertăţii,
observăm, mai clar, că există două feluri de a fi liber… În realitate, nici eu nu
sunt  liber  cu  adevărat,  această  înlănţuire,  acest  angajament,  îmi  oferă  mari
posibilităţi de a avansa…, în timp ce, alte griji şi alte angajamente, împiedică
fiinţa omenească să înţeleagă, să avanseze. Eu vi le-am prezentat…, dacă veţi
dori acum să reflectaţi la ele, să meditaţi asupra lor, veţi observa că există două
feluri de griji: griji care vă îmbătrânesc şi vă urâţesc, şi altele care vă pot chiar
prelungi  viaţa…  Acest  lucru  vă  poate  face  să  avansaţi,  vă  întăreşte,  vă
eliberează. Veţi avea un interes, acum, să învingeţi, să depăşiţi, şi în loc să citiţi
tot felul de cărţi, plăcute de altfel, de ce să nu recitiţi cărţile mele, descoperind
lucruri ce nu le-aţi văzut la prima lectură… Mulţi vin şi îmi spun: “V-am citit
toate cărţile, am crezut că am înţeles tot, reîncep şi găsesc atâtea lucruri pe care
nu le-am observat la început… E normal, aceste cărţi nu sunt romane, trebuie să
ne oprim la câteva pagini, să medităm, să notăm, să verificăm şi să aprofundăm
şi astfel vom găsi posibilităţi enorme de a avansa… 
     Da, există cineva în lume care realizează cu adevărat, prin ce treceţi voi, prin
ce  suferinţe,  şi  acel  cineva,  sunt  eu  !...  De  aceea,  eu  vreau  să  vă  fiu  util,
eliminându-vă suferinţele… De ce sunt aşa lucrurile ? Din cauza altor încarnări,
nu aţi avut condiţii, v-a lipsit această lumină, această ştiinţă, v-aţi legat, v-aţi
pierdut libertatea. Trebuie să învăţăm acum, să ne eliberăm, dar vom suferi, vom
plăti  pentru  aceasta,  vom  lichida  totul  şi  vom  avea  dureri  !  Dar,  fiind  în
Învăţământ,  practicând,  dacă  vom avea  voinţa  necesară  de a  realiza anumite
lucruri, într-o zi vom plăti şi ne vom elibera, vom învăţa multe lucruri ! Dacă nu
vom avea  ca  sprijin  Învăţământul,  după  ce  vom plăti,  vom fi  din  nou  fără
lumină, lipsiţi de cunoaştere, repetând mereu aceleaşi greşeli până la o adâncă
bătrâneţe !...  Trebuie să înţelegem că, deasupra Învăţământului Luminii, nu se
află nimic mai preţios; când veţi înţelege toate acestea, veţi găsi mari posibilităţi
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de eliberare,  vă veţi  crea un nou viitor,  devenind regi,  divinităţi,  revenind în
condiţii somptuoase… 
     Nu am înţeles că trebuie să plasăm Învăţământul pe primul loc, şi să lăsăm
celelalte  lucruri  pe  plan secundar  !  Repetăm mereu aceleaşi  greşeli,  aceleaşi
suferinţe şi nenorociri ne încolţesc… Priviţi cazul meu ! Nu am altceva în minte
decât Învăţământul ! Nici femeile, nici banii, nici casele, nici ţara, nimic nu mă
interesează ! Iar Cerul verifică şi mă ascultă, şi îşi dă verdictul… De ce nu aţi
dori şi voi acelaşi lucru ? Nu veţi avea nimic de pierdut, dimpotrivă veţi câştiga.
Dar, ne copleşeşte încă prea mult vechea filozofie a mulţimii, ea ne împiedică să
vedem clar, să ne decidem, ne legăm, ne comportăm de neştiinţa mulţimii, în loc
să  urmăm  minoritatea,  adică  pe  Marii  Maeştri,  căci  majoritatea  –  mulţimea
ignorantă – nu ne conduce decât la suferinţă, la necazuri. Iar suferinţa se citeşte
în priviri, în gesturi, chiar şi pe întreg corpul… Mulţi dintre voi suferă aşa, în
neştire, şi te întrebi cum poţi să-i ajuţi ? Un singur lucru le poate fi de folos: să
pună lumina pe primul plan, şi restul să-l lase pe celelalte planuri. Ei bine, ei fac
tocmai invers… 
     V-am mai spus-o, în planul fizic, pe primul plan se află corpul fizic (cu
nutriţia,  cu  respiraţia,  cu  instinctele,  cu  protecţia)  şi  munca…  Dar,  pentru
domeniul  spiritual, psihic, trebuie să avansaţi.  Oamenii  nu au clasificat  astfel
lucrurile, eu văd prea bine toate acestea… Credeţi că sunt preocupat de situaţia
financiară, de felul cum sunt îmbrăcaţi noii veniţi sau din ce familie coboară ?...
Nu, pe mine mă interesează ce pun ei pe primul plan şi astfel le pot determina
viitorul.  Dar, oamenii vor să ştie la ce minister  lucraţi,  ca să-i puteţi  ajuta…
Oamenii caută marile personalităţi, ca să fie ajutaţi, susţinuţi… Pe mine acest
lucru nu mă interesează… Al cui servitor este cineva ?... Da, lumea este educată
aşa, suntem obişnuiţi aşa, vedem lucrurile cele mai importante. Ei bine, lângă
mine veţi învăţa lucruri esenţiale, apoi mă veţi inştiinţa cum vă merge, dar nu
aşteptaţi niciodată minuni în timp scurt… 
     Unii îmi scriu: “Ceea ce ne uimeşte la Dvs., Maestre, este răbdarea cu care ne
suportaţi, ne acceptaţi, de-a lungul anilor”. Eu nu cred că am prea mare răbdare,
uneori cred că lucrurile se desfăşoară prea lent… Ce ştiu eu ?... Ştiu că, în lumea
invizibilă, în lumea subtilă, eterică, nimeni nu realizează schimbările, variaţiile,
inovaţiile şi modificările, nimeni nu-şi dă seama de intensitatea muncii ce o ai de
făcut  peste  tot,  în  celule,  în  creier…  Deşi  cunosc  toate  acestea,  această
imensitate de transformări, de schimbări, eu sunt, totuşi, impacientat, ce vreţi,
aceasta-i firea mea !... Eu vreau ca toate acestea să se deruleze mai repede, deşi
sunt lucruri noi, nu se văd ? Când le vom vedea ? Peste o vreme ele vor deveni
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palpabile, dar până atunci să ne rugăm ca Domnul să rămână cu noi… Eu ştiu ce
se petrece şi în spatele lumii invizibile, ce transformări se produc…, şi, în ciuda
acestor lucruri eu mă grăbesc, vreau ca Epoca de Aur să vină cât mai repede
posibil !
     
     Fie ca Dumnezeu să rămână cu voi !

Bojiata lubov razréchva vsitchkité problemi,
Bojiata lubov razréchva vsitchkité problemi,
Bojiata lubov razréchva vsitchkité problemi,

(Dragostea de Dumnezeu rezolvă toate problemele)

Rugăciune pentru ţările planetei

     Doamne, fă ca toate ţările acestui pământ să meargă spre destinul lor, după
planul Tău, însoţite de lumina Ta, de dreptatea şi  liniştea Ta, spre marea Ta
slavă ! Amin, aşa să fie ! (de 3 ori)
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