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Conferinţa din 20.08.1980

Lectura meditaţiei zilei
Câţi oameni nu îşi imaginează că urmând un Învăţământ spiritual, vor găsi
panaceul universal şi, astfel, vor trăi la adăpost de orice boală, de bătrâneţe şi de
moarte. Din păcate, toate acestea sunt iluzii ! Chiar un Sfânt, un Iniţiat, în ciuda
cunoştinţelor, a luminii, a puterii, trebuie să părăsească pământul, căci, nu
datorită faptului că trăim în lumină, vom rămâne pe pământ… Deloc ! Lumina
este un lucru, iar longevitatea un altul ! Lumina poate fi chiar de acord să vă ia
de pe pământ, pentru a vă duce în regiunea care este a Sa; ea vă spune: “Bătrâne,
de ce rămâi atât de mult în aceste tenebre ?, eu sunt pură, vino aici cu mine…”.
Ei da, Lumina este aceea care-i atrage adeseori pe oameni în lumea cealaltă…
Iată, încă o pagină care vă poate tulbura, care vă poate uimi, pentru că în
conferinţele mele v-am explicat că lumina vă poate prelungi viaţa, da… dar veţi
vedea când şi… cum ! În general, lumina şi viaţa sunt două lucruri diferite, ca şi
căldura… sunt deci trei lucruri diferite… Lumina se ocupă doar să ne arate, să
ne permită să ne cunoaştem, să înţelegem, să avansăm, etc… dar căldura nu face
asta… cu ea nu vedeţi, nu înţelegeţi, sunteţi fericiţi… Şi cu viaţa ? Ea nu vă dă,
nu vă luminează, nu vă încălzeşte, dar vă oferă posibilitatea de a exista, de a vă
mişca, de a munci… Să vedem acum, cum putem să înţelegem că o forţă poate fi
transformată într-alta. Da, ştiinţa poate transforma acum căldura în lumină şi
invers, în mişcare, iar mişcarea în căldură, lumină sau electricitate… Deci,
există această posibilitate de a transforma o energie într-alta, şi numai în acest
caz, lumina poate prelungi viaţa, dar cum să procedăm ? Vă voi explica…
Iată, în Caucaz există oameni care trăiesc până la 150 de ani, şi ei nu sunt atât
de luminaţi, de savanţi, de iniţiaţi, dar ei trăiesc mult timp !... Iar alţii, care au
fost genii, divinităţi, care au lăsat opere în urma lor, cărţi, au murit la 19, 20 de
ani ! Ca şi firul de iarbă bătrân, ce nu se usucă, precum alte lucruri… De ce oare,
adesea, oamenii care sunt mai legaţi de pământ, egoiştii şi încăpăţânaţii, trăiesc
mai mult decât alţii, care sunt atât de drăguţi, de adorabili, trecând prea repede
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în lumea de dincolo ? Iar părinţii nu prea înţeleg toate acestea, întrebându-se de
ce copiii lor, ce se aseamană îngerilor, au plecat aşa de repede, în timp ce
bătrânii, bunici şi bunice, rămân în viaţă ? Da, toţi aşteaptă ca ei să moară, iar ei,
tenacii, nici nu vor să audă de aşa ceva !... De ce se petrec aşa lucrurile ?
Aş dori acum, să vă spun câte ceva foarte important, esenţial chiar, despre
problema luminii… Oamenii nu prea cunosc că există două feluri de lumină; la
Iniţiaţii bulgari, în India, în Tibet, chiar şi în Cabală, există două feluri de
lumină, una se numeşte Zohar, cealaltă Aur, iar în bulgară se numeşte Svetlina,
iar cealaltă Videlina. Ce diferenţă este între ele ? Mai întâi, Domnul a creat
Videlinata, spunând: “Să fie lumină !”. De fapt, Videlinata este ceva mai mult
decât lumină, ea vrea să însemne lumina invizibilă, dar atât de subtilă, de
puternică, aflată înaintea zilei întâi a creaţiei, iar această putere ne ajută să
vedem şi să înţelegem. Când Domnul a spus: “Să fie Lumină !”, despre
Videlinata era vorba… După cea de-a patra zi a creaţiei a apărut Svetlina, adică
lumina, dar cum oare există ea, când soarele nu era creat încă ? După ştiinţa
oficială, după astronomie, lumina ne vine din soare, deci acesta propagă lumina!
Dar acesta nu fusese creat !... Deci era vorba de o altă lumină, care se numeşte
Videlinata sau Zohar…
Cum se face că, pentru a desemna lumina, în limba bulgară există două
cuvinte, iar în cea franceză numai unul singur. Soarele este o entitate, o putere, o
creatură, o conştiinţă, el primeşte Videlinata din cer, adică această lumină atât de
subtilă, de extraordinară, penetrantă, pe care o transformă, apoi, în lumină
vizibilă, aproape palpabilă…
Cum îşi denumesc indienii cărţile sfinte ? Vede. Iar în bulgară veda, vida,
înseamnă “eu văd”. Veda, vida, videlina, este lumina care face lucrurile vizibile,
iar savantul sau “omul luminat” este denumit “vedoucha”, aceasta vine tot de la
veda, vida, videlinata… este curios totuşi, să ai toate aceste coincidenţe şi
apropieri, sau ramificaţii. Deci, Videlinata ne permite să vedem lucrurile din
interior, spiritualiceşte, prin spiritul nostru, iar Svetlina, adică lumina, ne face să
vedem obiectele în planul fizic, material…
Şi cum spuneam mai sus, că ştiinţa poate transforma o formă de energie în
alta. Uitându-ne la fiinţa omenească, observăm că ea este capabilă să primească,
să capteze, să absoarbă această viaţă care circulă în atmosferă, în univers,
această prana invizibilă, această akasha, dacă doriţi, sau electricitate cosmică,
sau putere… Apoi, această viaţă se transformă în alte lucruri: în stomac ea
digeră, face inima să bată, în plămâni purifică aerul, în creier gândurile, şi chiar
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în domeniul sexual, ea este o atracţie… Deci, peste tot, ea se transformă în
diferite manifestări, energii, din cauza aparatului ce joacă rol de conductor.
Priviţi numai cum, electricitatea, cu ajutorul becurilor, poate deveni lumină…
Dacă o treceţi printr-un fier de călcat, ea se transformă în căldură, într-un
ventilator, ea devine mişcare… Deci, peste tot, ea se transformă în manifestări,
depinde de conductor, adică de aparatul pe unde trece această energie. Viaţa care
circulă în noi, se transformă în multe lucruri, dar oamenii nu sunt conştienţi,
nimeni nu le-a spus că această forţă a tuturor forţelor, produce lucruri şi
fenomene extraordinare, dar, mai există şi alte mii de lucruri în interiorul nostru,
care se transformă, dar noi nu le cunoaştem… Priviţi numai, cum cresc unghiile,
dar părul…, ei bine, aceeaşi forţă se transformă, circulă… Este nemaipomenit
câte transformări nu se fac în interiorul nostru, şi nu numai trei sau patru, pe care
le-au descoperit fizicienii… Nici chiar ştiinţa nu poate încă să cunoască totul, şi
văzând toate acestea, nu ne putem decât minuna, încânta, entuziasma, în faţa
acestei măreţii, a acestei Inteligenţe Cosmice… Dar oamenii nu o fac, nu se
încântă, nu găsesc nimic, ei au griji, pasiuni, senzaţii şi complicaţii ce îi
împiedică să înţeleagă, să simtă, să avanseze… Iată de ce, trebuie să ne
debarasăm acum de aceste tendinţe şi pofte nemăsurate, de egoism, pentru a ne
bucura din plin… Din nou vă voi spune că oamenii sunt foarte departe, foarte
departe, înfundaţi, înmormântaţi, nebănuind existenţa acestor lucruri ! Există
atâtea minuni, poţi rămâne uimit, dar foarte puţine persoane sunt la curent cu
ele…
Da, Videlinata !... Dacă aţi ştii acum, că acela care va ajunge să acumuleze
măcar a zecea mia parte dintr-un miligram din această materie, va putea remedia
multe lucruri în el; da, această chintesenţă, Videlinata, este reală, o putem atrage
zi şi noapte, extrăgând miliarde de miligrame din ea… Atunci, ea va produce
efecte fantastice, dar voi nu vă gândiţi deloc să o atrageţi, s-o aveţi, s-o
acumulaţi, pentru a scăpa din toate îngrădirile… Da, eu vă revelez adevăruri, nu
inventez nimic ! Această lumină care poate prelungi şi viaţa chiar, bineînţeles
dacă misiunea respectivei persoane pe pământ este de mai lungă durată; este,
însă, o prostie să rămâi numai pentru a mânca şi bea, să vegetezi, nu, nu merită
deloc să duci o astfel de viaţă… Dacă nu eşti util, dacă nu îi poţi ajuta pe alţii, la
ce serveşte oare să trăieşti 150 de ani; ca să mănânci carne, să priveşti turma de
oi sau trenul care trece… Eu ştiu de ce oamenii doresc să trăiască mai mult:
pentru a-şi prelungi performanţele sexuale cu ajutorul unor noi descoperiri ale
ştiinţei, da, numai acest lucru contează… Da, nu-mi vorbiţi despre natura
omenească…
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Da, trebuie să trăim, dar pentru a realiza ceva ce merită osteneala, ceva
sublim, minunat, de care, apoi, toată lumea să fie încântată ! Punându-vă aceste
obiective în minte, deja vă veţi schimba, veţi fi fericiţi. Dar câţi oameni, care nu
o fac, există, zbătându-se în griji, în văicăreli şi plânsete, smulgându-şi părul, da,
oamenii nu sunt luminaţi… Puteţi rămâne supăraţi, vexaţi, dar acest lucru
dovedeşte că vă puteţi compara cu ceilalţi… Dar, dacă vă veţi bucura, veţi face
parte din oamenii inteligenţi, care n-au de ce să se supere.
Iată ce spune o zicală bulgărească: “Când un câine latră într-o haită, aruncaţi
o piatră în el, îl atingeţi pe cel ce latră, nu şi pe ceilalţi”. Dragii mei, nu aveţi nici
un interes să vă supăraţi, căci atunci concluzia mea va fi teribilă… Da, câinele
care este atins urlă, nu şi ceilalţi… Dar, dacă există cineva care-şi doreşte
prelungirea vieţii ? Există un singur mijloc, deoarece totul este calculat înainte
de venirea noastră, este determinat, nu putem să ne prelungim oricum viaţa, nici
măcar cu cinci minute… Pentru a putea prelungi viaţa, există numai o singură
metodă, aceea de a vă adresa Cerului spunând: “Oh, Dumnezeule, am ajuns să
înţeleg că nu mai există nimic mai presus decât să Te slujesc pe tine, să-mi
consacrez, să-mi dau viaţa Ţie, şi aş dori să-mi prelungesc puţin viaţa, pentru a
împlini aici pe pământ, voinţa Ta, pentru a fi util fraţilor şi surorilor mele !”.
Atunci acest lucru va fi luat în considerare, deoarece nu doriţi să mâncaţi, să
beţi, să furaţi, să faceţi dragoste, să escrocaţi… În acel moment, El vă poate
prelungi viaţa, în timp ce prin mijloace ştiinţifice acest lucru este imposibil !...
Să nu-l credeţi nici pe acela care v-a spus că şi-a prelungit viaţa ani în şir, prin
tot felul de mijloace ştiinţifice sau medicamente; nu, el nu ştie că acest lucru a
fost determinat, restul nu este decât aparenţă, senzaţia că-şi va putea prelungi
viaţa cu ajutorul medicamentelor… Ce să facă în lumea de dincolo cu medicamente eficace ? Câţi oameni nu au plecat, cu câte lucruri, dincolo ?... Când
trebuie să pleci nimeni nu te poate reţine !
Dacă omul nostru ar fi lucrat aşa cum am spus, i s-ar fi putut prelungi viaţa,
ar fi putut atinge 150, 160 de ani, da… Vă uitaţi cam ciudat la ce vă spun !... Da,
este adevărata metodă ce v-o dau, dar sunteţi liberi să faceţi ce credeţi ! Eu nu vă
reţin aici, eu m-am analizat, am văzut cine sunt, cum şi ce sunt, şi dacă am
considerat că mi-am încheiat treaba azi, pot să plec dincolo, nimic nu mă
reţine!... Numai că, munca mea este legată de voi, voi mă reţineţi… Primesc
scrisori de peste tot care mă roagă: “Maestre, mai rămâneţi puţin !”. Atunci, voi
decide s-o fac, dar dacă voi primi mereu lovituri, nu voi rezista nici eu prea mult
timp !... De aceea, pentru moment, Învăţământul se găseşte aici, pentru a ajuta, a
completa deficienţele, lipsurile, lacunele de faţă… Da, deoarece pe pământ
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condiţiile favorabile nu au apărut, ele vor veni peste un timp. Deoarece, peste
tot, în guverne, în laturile economice, militare, ştiinţifice, religioase, lipseşte câte
ceva, nu există încă perfecţiune… De aceea, Marii Maeştri din Înalt, ne-au dat
acest Învăţământ, pentru a putea remedia, uşura, explica, adăuga…, altminteri
am fi mereu necăjiţi !... O observăm peste tot unde oamenii nu posedă Învăţământul, chiar şi în religie, în budism, ei sunt foarte trişti, deprimaţi, slăbiţi,
negăsind factori şi elemente pentru a completa, a întări, a încuraja, iată cum ne
ajută Învăţământul.
Dacă vom şti să folosim câte puţin gândirea, meditaţia, rugăciunea, vom
stăpâni dificultăţile; trebuie să acceptăm aceste lucruri, să le îmbrăţişăm, să le
căutăm, să le studiem, să le cunoaştem, pentru a îmbunătăţi condiţiile rele de
viaţă, în care se complac unii fraţi şi surori… Unii vin şi mi-o spun, iar eu nu leaş răspunde că este vorba despre karma lor, căci ei trebuie ajutaţi… Ei mă
sfătuiesc: “Închideţi-vă inima cu cheia, primiţi aici pe oricine, şi apoi vor veni
necazurile”… - Ştii, le răspund eu, suntem aici pentru a ajuta, ştiu că ei ne pot
face mult rău, că ne pot tulbura şi deranja atmosfera, da, nefiind purificaţi, dar ei
trebuie ajutaţi !... Dacă nu vor şi nu vor să înţeleagă, atunci îi putem expedia, şi
astfel ne putem justifica că am făcut tot posibilul. Dar pentru mine, primul lucru
care contează este să le strâng mâna, ştiind dinainte că ei nu sunt prea “catolici”!
Chiar o parte a tineretului nostru din Fraternitate, s-a obişnuit să se comporte
altfel în ţara lor, antrenându-i şi pe ceilalţi în acest comportament: vorbesc prea
mult noaptea, se înfumurează… Nu, ei trebuie să devină modele, nu exemple de
“hippies”… Altfel îi voi elimina de aici… dacă vor să se comporte cum îi duce
mintea, să stea în anarhie, eu îi voi expedia de aici.
Lumea este largă, nu vreau să vă văd trişti, ci vreau să găsiţi un loc unde să
vă găsiţi mereu dilataţi, fericiţi; aici însă, suntem obligaţi să facem o muncă
specială, determinată, cerută de Cer, şi nu trebuie să ne tulburăm sau să fim
deranjaţi ! Nu am procedat încă aşa pentru unii, sperând că le va veni mintea la
cap şi că se vor putea schimba ! Le-am dat timp să se schimbe, dar văzând că îşi
bat joc de toate, de tot ceea ce este frumos şi simţit aici, de trăirea vieţii
colective, le cer să se obişnuiască puţin, să se acordeze cu noi… Dacă i-aş da
afară, mi-aş face şi mai mulţi duşmani, căci ei vor încerca să se răzbune. Puneţivă în locul meu, ce aţi face când alţii vin şi se plâng de ei ? Adulţii ar trebui să le
spună: “Vedeţi, ne faceţi rău, noi venim aici să ne ameliorăm, să învingem, să
devenim oameni adevăraţi. Dacă voi vreţi să rămâneţi în aceeaşi stare, plecaţi de
aici în lumea largă !”. Dar, cum ei nu o fac, din politeţe, poate am fost eu obligat
să o spun…
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Da dragii mei, Videlinata a apărut înainte de Svetlinata, v-am mai spus-o şi în
trecut în conferinţa “Lumina” (care este şi în engleză); cum se întâmplă că nici
savanţii, nici ştiinţa oficială, nu au înţeles aceste lucruri ? Cum se face că vedeţi
lucrurile, dar în întuneric nu o puteţi face ? Ah, datorită razelor de lumină care
au atins retina, iată de ce…, toată lumea o ştie… Dar, ceea ce lumea nu ştie, este
cum să vedem lucrurile în planul invizibil, căci sunt atâtea de văzut acolo… Eh,
este acelaşi lucru ! Avem nevoie de o lumină care să cadă peste obiecte, pentru a
le putea vedea ! Şi cum nu există o lumină care să cadă asupra acestor obiecte
invizibile, nu le vom putea vedea… Unde se găseşte această lumină ? Ea se află
pe undeva, dar este atât de subtilă, de invizibilă, încât nu poate face ca obiectele
să fie văzute; noi trebuie să proiectăm această lumină asupra obiectelor lumii
invizibile şi apoi le vom putea vedea… Iată de ce ştiinţa nu a explicat. Deci,
dacă ajungem să proiectăm raze luminoase asupra obiectelor, planului astral sau
mental, le vom putea vedea. Da, nu ne-am gândit niciodată, că trebuie să fim
capabili să proiectăm lumina! Dar, cum să o facem când nu ştim ce este lumina,
că o putem proiecta, putem trăi cu ea; nu, oamenii nu au fost instruiţi şi nu ştiu
cum să o facă… Ei primesc lumina care se proiectează pe ei, dar ei înşişi nu o
pot face, excepţie făcând clarvăzătorii, Marii Maeştri, care o fac, făcând vizibile
multe obiecte.
V-am spus mereu că eu nu văd nimic, dar iată că Vanga a explicat că o fac
mai bine ca ea, numai că, clarvederea mea este de cu totul altă natură. Da, aşa
spunea Vanga, că văd mai bine decât ea !... Există deci, două feluri de clarvedere: una care este extrem de îndepărtată şi o alta care este aproape de defectele
omeneşti, de virtuţi, de bani sau de copii nelegitimi, iată ce clarvedere minunată
există ! Da, dar eu nu o am ! Am spus mereu adevărul !
Deci, Videlinata face ca lucrurile să poată fi văzute în înalt, iar Svetlinata, ca
ele să fie văzute jos ! Dar să vedem ce înseamnă Svetlina în bulgară ? V-am spus
că Videlinata este legată de cărţile sfinte, de Vede, cărţi care ne fac să vedem
legi, unde invizibile, entităţi sublime. Da, mai există un cuvânt în bulgăreşte cu
aceeaşi rădăcină: voda, ce înseamnă apă. Deci, apa are legatură cu Vedele, cu
viaţa care se află înăuntru… Ce este Svetlina ? Ei bine, lumina ! Lumea întreagă
se numeşte svet, sfinţenie se spune svetost, iar candelabru este svetila. Deci tot
ce este în legătură cu Lumina, cu propagarea ei, se leagă de acest nume:
Svetlina… Svet. Lumea întreagă, este lumină condensată… Lumina a creat
lumea. Dar omul svetia (sfânt în bulgară) ? Ei bine, el are lumina, îi luminează şi
pe alţii, de aceea este un sfânt ! Da, iată cum un cuvânt poate explica multe
lucruri, în timp ce, în franceză trebuie să spunem: lume, lumină, sfânt,
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candelabru, şi nu există nici un raport între ele… Limba bulgară este o limbă
iniţiatică… Priviţi: svet, svetia, svetila, svetlina, svetos… Da, aceeaşi rădăcină,
cu legături formidabile ! Da, există multe astfel de cuvinte în bulgară. Şi în
franceză am găsit cuvinte aflate în legătură, dar mai puţin numeroase ca în
bulgară sau ca în limba sanscrită…
Aş dori să vă mai vorbesc despre Videlinata şi Svetlinata, dar în faţa acestor
mari adevăruri, ce aş mai putea adăuga ? Că aceste lucruri vă pot ajuta enorm în
viaţă… Da, cum să fim utili şi benefici ! Mulţi nici nu le pasă de aceste lucruri,
ei se gândesc cum să se îmbogăţească, să se înfunde cât mai mult… A fi
benefici, a-i ajuta pe alţii, nu intră în calculele lor ! Da, când văd că cineva îmi
scrie că vrea să ajute, atunci văd că el a ajuns la o etapă superioară de evoluţie…
Iar despre cel care se afundă, se îngreunează, plătind apoi prin suferinţă, ce să
mai spun ? Eu am criterii infailibile ! Când văd o figură pietrificată, cadaverică,
deja ştiu cum gândeşte, cum acţionează, ce-l interesează; da, eu pot să vă spun
toate aceste lucruri… oamenii nici nu se gândesc că pot descoperi tot, că nimic
nu poate fi ascuns… În loc să devină mai însufleţiţi, să se schimbe puţin, să
aducă iubire, să devină fraterni, nu, ei se complac în aceeaşi atitudine cenuşie…
Să presupunem acum, că aici în Franţa, lucrurile se deteriorează, lumea face
provizii, magazinele se golesc ! Da, şi în Polonia este aşa acum ! Dacă suntem
singuri, vom fi pierduţi, în timp ce aici, în Fraternitate, vom avea mereu
mâncare! Da, nu v-aţi gândit ce poate să însemne viaţa colectivă ! În
colectivitate nu va muri nimeni, deoarece avem terenuri, hectare de cultivat,
avem braţe şi picioare…, în timp ce, pentru alţii va fi ca pe vremea războiului…
Iată la ce serveşte Fraternitatea ! Dacă toţi am fi conştienţi acum, în meditaţiile
noastre asupra luminii, să aruncăm deoparte tot ceea ce nu este lumină, milioane
de oameni ar putea beneficia de munca noastră ! Da, nu prea suntem nici
exersaţi, nici conştienţi. Există numai câteva persoane care ajung să se concentreze asupra luminii, şi aşa cum v-am mai spus-o, o putem face în două feluri:
sau să o proiectaţi asupra voastră înşivă, pentru a înlocui particulele putrezite,
sau să o proiectaţi asupra lumii întregi, dar acest lucru presupune că sunteţi mai
avansaţi şi că exersaţi de mai mulţi ani… dar, ne aşteaptă o conferinţă despre
laser, şi acolo veţi vedea lucruri extraordinare !
Un minut de meditatie.
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