OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
Atotputernicia binecuvântării
Conferinţa din 23.08.1981

Lectura meditaţiei zilei
Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragii mei fraţi şi surori, sunteţi formidabili,
adorabili, vă îmbrăţişez ! Privindu-vă chipurile voastre drăguţe, vă îmbrăţişez şi
vă urez să primiţi binecuvântările Domnului.
Obişnuiţi-vă să binecuvântaţi fiinţele şi obiectele, orice aţi atinge, orice aţi
face, răspândiţi binecuvântări. Când mângâiaţi şi capul iubitei, în loc să căutaţi
numai plăcerea, lucraţi şi spuneţi: “Dumnezeu să te binecuvânteze, fie ca lumina
să-ţi stăpânească mintea, fie ca toţi îngerii să coboare la tine”. În acel moment
iubirea voastră se va transforma, ea nu va mai avea senzualitate, voluptate sau
porcării, va fi un sentiment extraordinar, pe care nu l-aţi mai cunoscut. Când
atingeţi căpşorul copilului vostru, braţele sau picioarele, de ce să nu-l binecuvântaţi, pentru ca îngerii să vină şi să facă din el o fiinţă minunată ? Trebuie să
binecuvântaţi tot ceea ce atingeţi: obiectele, hrana, fiinţele. Aceasta este magia
albă.
Această pagină, dragii mei, cade bine, după ce i-am binecuvântat pe copii la
Stâncă, pe aceşti micuţi adorabili, care au cântat la micile instrumente fără nici o
greşeală ! A fost extraordinar, iar eu am fost încântat ! Vedeţi cum binecuvântările pe care le-am dat copiilor astăzi, se potrivesc cu meditaţia zilei. Este
extraordinar !
Vă mai spun acum, că nicăieri nu vezi copii aşa drăguţi cântând dimineaţa la
răsăritul soarelui, pe o stâncă, pe un munte. Numai aici copiii vin să cânte, să
danseze, este formidabil, aceasta este noua pedagogie ! Chiar şi cântăreţii cântă
mai mult seara, dimineaţa exersează puţin numai… Vă mai spuneam că
majoritatea oamenilor imită fiarele, fac tot ce au de făcut în timpul nopţii,
plăceri, furtuni, crime…; ce fac ei în timpul zilei ? Dorm ca şi fiarele pădurii şi
iată cum nu mai există nici o diferenţă importantă între oamenii-fiare şi fiareleanimale. În timp ce aici răsturnăm totul cu capul în jos, îi mai răsturnăm încă o
1

dată şi astfel ei ajung pe propriile picioare. Ah, ce lucruri extraordinare se
întâmplă astăzi !
Să vorbim acum despre această metodă a binecuvântării. Sunt mulţi oameni
care se ocupă cu acest lucru, cu binecuvântările ? Poate în trecut, da. Dar acum,
ei nu mai cred în puterea binecuvântării; în schimb, în blesteme, da, ei cred… Ei
nu cred că fiecare cuvânt pronunţat declanşează forţe invizibile nu numai în
fiinţa omenească, ci şi în jurul ei, în spaţiu. Se spune că, cuvântul a creat lumea,
că el este o putere nemaipomenită. De ce au uitat oamenii această ştiinţă
iniţiatică, de a se ajuta de puterea cuvântului pentru a repara lucrurile, pentru a le
armoniza, pentru a vindeca, a sfinţi, a îmbunătăţi, a înfrumuseţa lucrurile. De ce
au uitat ei ? Au uitat lucrul cel mai important. În ştiinţa iniţiatică, chiar şi în
ocultism, găsiţi în multe cărţi faptul că trebuie să pregătiţi un talisman, că
trebuie să-l binecuvântaţi, adică să-i transmiteţi anumite forţe, anumite fluide,
anumite puteri, prin cuvânt, prin gând. Şi odată binecuvântat, umplut, întărit,
acest talisman, va acţiona bine sau rău, în funcţie de ce aţi pus în el. Astfel,
există persoane, vrăjitori, magi negri, care au studiat, au cunoscut puterea,
desigur a anumitor lucruri, şi a cuvântului, preparând lucruri înspăimântătoare,
nocive, făcând rău, distrugând, separând oamenii, dezagregând multe lucruri. Nu
trebuie să vă mai conving eu, ştiţi şi voi bine, că astăzi magia neagră se practică,
încă în mod conştient. Chiar ţări întregi se ocupă de magia neagră; au institute,
şcoli ascunse, camuflate şi fac exerciţii pentru a putea influenţa, a face rău,
anumitor conducători, şefi de state, preşedinţi de republici…, pentru a-i
îmbolnăvi, a-i înlocui; vedeţi, aceşti oameni au înţeles că gândul şi cuvântul
acţionau, că erau puteri.
Vă mai spuneam că, dacă magia neagră va lua amploare, din ce în ce mai
mult pe pământ, în defavoarea magiei albe, cum vor mai putea trăi oamenii în
armonie, în pace, când în jurul lor vor fi numai vrăjitori şi magi negri ? De
aceea, acum, trebuie să lucrăm cu magia albă.
Avem mereu frică de cuvântul magie. Am întâlnit oameni speriaţi, care erau
contra magiei. I-am privit, spunându-le: “Ah, dacă aţi şti că trăiţi în mizerie, că
atingeţi, făcând în acelaşi timp şi magie, ce aţi mai spune ? – Oh, nu este
adevărat !”, mi-au răspuns ei. Le-am răspuns: “Voi nu ştiţi, nici măcar, ceea ce
este magia ! Fiecare privire, le-am mai spus eu, fiecare gest, fiecare cuvânt sau
sentiment, care este negativ, ostil, diavolesc, toate acestea nu sunt altceva decât
magie neagră”. În timp ce… Bineînţeles, în magie neagră există grade, regiuni,
acei care sunt avansaţi se folosesc de instrumente, de cercuri, de formule, de
convocări, de evocări, etc., de parfumuri, dar fiecare trăieşte fie în magie albă,
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fie în cea neagră, acesta este un adevăr absolut. Numai neştiinţa oamenilor,
ignoranţa lor, îi împiedică să afle unde se află, ceea ce fac.
Aş dori să mai ştiţi ceva dragii mei. În trecutul îndepărtat nu există decât o
ştiinţă, ea era studiată, şi se numea magie… Acum, sunt atâtea ştiinţe, dar
savanţii nu cunosc faptul că toate aceste ştiinţe intră în ştiinţa magiei. V-am
explicat, deja, ce este fizica. Oh, toată lumea o va spune, fizica este ştiinţa care
se ocupă cu studiul luminii, al căldurii, al electricităţii şi al magnetismului. Ei
da, dar magia ce este ? Acelaşi lucru, dar într-un grad mult mai avansat.
Deoarece putem studia căldura, electricitatea şi magnetismul, lumina, ele fiind
mult mai uşoare, mult mai vizibile, mai palpabile, existând o aparatură pusă la
punct, dar, oare, nu există aceleaşi forţe şi în domeniul psihic, în cel al
gândurilor, cuvintelor şi sentimentelor noastre ? Iată ceea ce nu a fost studiat,
încă. Ce este magia ? Este o fizică amplificată, perfecţionată, lărgită. Da. Dar
chimia ? Chimia este o ştiinţă care studiază elementele, materiale, o dovedeşte
tabelul lui Mendeleev. Dar, elementele subtile, nepalpabile, indispensabile,
scapă investigaţiilor savanţilor. Deci, dacă chimia se ocupă de elementele
cunoscute, de ce să nu mergem mai departe, să studiem elementele cunoscute,
de ce să nu mergem mai departe, să studiem elementele care sunt dispersate în
atmosferă, pe care soarele le propagă şi care sunt atât de subtile, mai subtile
decât vitaminele, decât hormonii. Ei bine, cu studiul acestora se ocupă alchimia.
Observaţi, chimia, alchimia… Dar, ce este astronomia ? Este o ştiinţă care se
ocupă de corpurile planetare, planete şi stele, de constelaţii, care sunt măsurate,
cântărite, calculate. Dar, oare, ele sunt corpuri moarte, care nu emană nimic,
care nu proiectează nimic, care nu explică nimic ? Ei bine, există o ştiinţă
numită astrologie, care se ocupă nu atât cu latura materială, fizică, ci cu
înţelegerea, detectarea acelor forţe, influenţe, care acţionează asupra oamenilor,
a popoarelor, a naţiunilor ! Aceste lucruri nu pot fi negate, deoarece în trecutul
îndepărtat, astrologia, alchimia, magia, domneau atotputernice; dar, de câteva
secole încoace, ele au fost luate în derâdere, puse deoparte, nu s-a mai crezut în
ele. Acum însă, savanţii revin asupra acestor lucruri, chiar oficial, astrologia se
studiază şi se observă acţiunea stelelor. Razele cosmice sunt intens studiate, se
crede că ele transmit mesaje, cântece chiar, există tot felul de lucruri pe care ni
le transmit şi noi nu suntem capabili să le ascultăm. Aşa au apărut imensele
radare care încearcă să descifreze mesajele stelelor.
De ce să nu se întâmple la fel şi cu magia ? Nu toţi suntem magicieni,
vrăjitori. Acest lucru nu este clar în mintea oamenilor, ei confundă toate cele trei
lucruri şi spun: “Ah, cum faceţi pe magicianul !”, sau despre o fată atrăgătoare:
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“Oh, ce magiciană !”. Trebuie să se înţeleagă că există totuşi, grade, ierarhii şi în
acest domeniu. Ce sunt vrăjitorii sau vrăjitoarele ? Ah, este un magician, o fiinţă
care nu face decât rău, emană lucruri rele, necurate, negre în jurul său. El este
rău, revendicativ. Ce este un magician ? Este cineva mai avansat, mai evoluat,
încearcă să facă bine, să vindece, să uşureze, să consoleze şi să lumineze şi în
acelaşi timp el pătrunde în magia neagră; dacă cineva îi oferă o sumă mare de
bani, el acceptă ambele situaţii. Da, un magician face aceste două lucruri
deodată. Ce este un mag ? El face numai bine, niciodată nu face rău. Un mag
este cineva care cunoaşte situaţia şi nu face decât bine. Iată lucrurile neclare în
mintea oamenilor, de aceea ele trebuie precizate, explicate, lămurite.
Acum, înainte de a pregăti un talisman, trebuie să cunoaşteţi trei lucruri:
primul, că acest obiect a fost deja atins, s-a găsit în prezenţa unor anumite
evenimente, bune sau rele, deci el a fost încărcat, impregnat de fluide, de
emanaţii nu tocmai catolice. Deci, primul lucru care trebuie făcut, pentru a ne
servi de el, ca să devină benefic, este să-l spălăm, să-l curăţăm, adică să-l
purificăm, să-l sfinţim, să-l exorcizăm. Deci mai întâi, trebuie să-i scoatem
fluidele rele, pe care unele persoane, în mod conştient sau nu, le-au depus, apoi
să-l binecuvântăm, să-l sfinţim, să-l predestinăm, pentru o anume treabă, într-un
anumit scop, să-l determinăm să acţioneze într-o anume manieră.
Al doilea lucru de cunoscut este că, dacă nu sunteţi destul de avansaţi, de
evoluaţi, în puritate, în calităţi şi virtuţi, veţi face multe lucruri, dar ele nu vor fi
eficace, binefăcătoare. Puteţi mormăi oricâte formule dar, dacă nu sunteţi
avansaţi pe calea luminii şi a purităţii, nu veţi putea magnetiza perfect un obiect,
un talisman. Bineînţeles, va exista totuşi ceva, ceva bun, dar nu va fi de o putere
nemaipomenită. Mulţi oameni nu cunosc aceste lucruri. Ei cred că aşa cum sunt,
pot face orice, minuni, miracole, când aduc lucruri negative, rele, în fiinţa lor.
Al treilea lucru pentru a obţine rezultate bune, este să vă concentraţi, să vă
legaţi, să vă identificaţi, să fuzionaţi, cu forţa tuturor forţelor, cu fiinţa supremă,
cu Creatorul. Deci, în lipsa acestei legături, a acestei apropieri, nu veţi face mare
lucru, ci numai ceva lipsit de forţă, ceva care nu este formidabil.
Deci, aceste lucruri trebuie cunoscute: întâi să vă legaţi de Dumnezeu, adică
să credeţi. Al doilea lucru, să vă pregătiţi. Al treilea, să curăţaţi obiectele înainte
de a le impregna, indiferent cu ce. Iată lucruri care nu sunt cunoscute.
Oare toată lumea cunoaşte atotputernicia binecuvântării ? Nu. Chiar când
trebuie să vă îmbrăţişaţi iubita, nu sunteţi luminaţi, spiritualizaţi, avansaţi, nu aţi
fost într-o şcoală iniţiatică, pentru a învăţa să vă folosiţi toate forţele pe care
Domnul ni le-a dat, pentru a face mereu bine, a ne armoniza mereu, a ne purifica
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şi înfrumuseţa tot timpul; iată lucrul sublim, ţelul, idealul, ideea de a face ceva
excepţional. De ce ? Deoarece oamenii îşi iau modele pe toţi ceilalţi, ei se
nivelează, se abrutizează, devin neştiutori, grosolani, majoritatea lor se
transformă în animale, iată ce modele există ! În loc să ajutaţi, să-i treziţi iubitei
ceva sublim, ei bine, o veţi murdări, o veţi coborî în lumea animalică, a urâtului,
a suspinelor, iată ce preferinţe au oamenii ! În loc să vă binecuvântaţi iubita, să-i
proiectaţi o lumină, să-i spuneţi că toţi îngerii vor veni la ea…, astfel iubirea,
acest sentiment dorit, va urca, iar fiinţa omenească va trăi un sentiment nou, va
apare o altă expresie în ochi, în privire, în gesturi, în voce, apar alte emanaţii,
alte radiaţii; ea va fi fericită, mulţumită, se va găsi în plenitudine, ca niciodată.
De ce să nu acţionăm astfel ? Ei bine, oamenii s-au obişnuit să acţioneze mereu
ca animalele, deşi există şi alte mijloace de acţiune pentru a deveni o divinitate.
Dacă nu avem un Maestru, un Iniţiat, dacă nu suntem într-o şcoală iniţiatică,
nu vom descoperi, niciodată, acest fel de exprimare, de a avansa, de a evolua, de
a ne apropia de Domnul, de a deveni o divinitate, o splendoare ! Priviţi puţin, la
părinţi. Li s-a spus: creşteţi şi înmulţiţi-vă, iar ei nu au făcut decât aceasta , acum
lumea întreagă fiind îngrijorată, încât se apelează la mijloace contraceptive.
Spuneţi-mi, de ce, vechile legi ale trecutului nu se mai respectă astazi, de ce
oare?
Vă spuneam că multe lucruri ne-au fost inoculate în trecut, minunate pentru
acea vreme, dar care astăzi devin periculoase. De altfel, oamenii nu au înţeles ce
înseamnă “creşteţi” şi “înmulţiţi-vă”; ei nu au înţeles aceasta în planul fizic,
deoarece la acea vreme, evreii erau puţin numeroşi, aveau duşmani care îi
puteau extermina, şi pentru a se putea proteja, pentru a-şi putea învinge
duşmanii, ei trebuiau să fie mai numeroşi. Aceasta însemna creşterea pe
atunci… Dar, pentru zilele noastre vor veni alte legi, ce vor ţine o vreme, fiind
apoi înlocuite de altele…
Priviţi, acum, părinţii. Lumea întreagă nu-şi doreşte decât să aibă copii, să
aducă pe lume mulţi copii. Ei bine, este minunat, este formidabil, toţi ne gândim
la binele omenirii, nu o lăsăm să dispară… Da, dar ştiu oare părinţii, că pentru a
chema la viaţă copiii, trebuie să ştii cum să-i educi, cum să lucrezi, să aibă
cunoştinţe şi maniere, nu, ei nu cred că puterile şi virtuţile sunt necesare ! Aduşi
pe lume, ei vor creşte, se vor dezvolta şi vor trăi singuri… Nu este necesar să
cunoşti anumite lucruri pentru ai ridica. Iată cum judecă lumea întreagă,
necunoscând responsabilitatea de a fi părinte, că într-o bună zi aceşti copii pot
deveni vagabonzi, hoţi, criminali sau servitor ai Domnului ! În India am văzut ce
responsabilitate există… Le-am spus părinţilor: “De ce aţi făcut atâţia copii, nu-i
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puteţi hrăni, nici îmbrăca… - Ei bine, au răspuns ei, bunul Dumnezeu se va
ocupa de ei !...”. Numai că, bunul Dumnezeu nu s-a ocupat de ei, a avut altceva
de făcut. Părinţii sunt aceia care trebuie să îi educe, să îi instruiască. Nu trebuie
să chemaţi la viaţă un copil, dacă nu sunteţi apt să-i oferiţi ceea ce este necesar.
Ştiţi că şi bolnavii fac copii, fără a şti că sunt responsabili pentru faptul că poate
aduc pe lume, prin ereditate, poate, copii la fel de bolnavi… Pentru mulţi părinţi,
nu există nici o responsabilitate, nici o conştiinţă. Acest lucru trebuie schimbat,
dându-le copiilor exemple, nu vorbe în vânt. Noi fumăm şi lor le spunem să nu
fumeze…, iar copilul care este o mică maimuţă, imită…, el nu ştie nici filozofie,
nici drept, nu are nici inteligenţă… Acum trebuie să-i educăm pe părinţi, care
sunt neştiutori. Deşi nu suntem pregătiţi, avem slăbiciuni sau vicii, aducem copii
pe lume… Vedeţi cum conştiinţa şi lumina lipsesc ! Lumea întreagă este astfel,
plină de monştrii care vor tulbura planeta, vor declara cel de-al treilea război
mondial, deoarece nu s-au săturat, încă, să bea sânge şi să distrugă… Iată în ce
lume trăim ! Mulţi părinţi nu s-au gândit la toate acestea, la responsabilitate, la
faptul că vor plăti pentru faptele copiilor lor. Nu, ei aduc pe lume copii…, în
trecut făceau şi câte douăzeci sau treizeci… Acum, ţin cont de latura economică,
costă prea mult, trebuie redus numărul lor la doi, iată schimbarea !...
Ştiţi de ce nu m-am căsătorit şi nu am avut copii ? Pentru acest motiv,
deoarece nu ştiam dacă va fi virtuos sau hoţ, mi-am spus că nu sunt pregătit ca el
să iasă un geniu, o divinitate. Această lipsă de conştiinţă se găseşte la
majoritatea oamenilor, urâţi sau proşti, hoţi sau beţivi… Aceasta nu înseamnă că
nu trebuie să avem copii. Fiindcă, atunci vă voi face responsabili că m-aţi privat
de a-i atinge, de a-i lua la mine, de a-i îmbrăţişa, de a-i mângâia…, nu, atunci
voi fi chiar foarte crud cu voi ! Vedeţi, eu nu sunt prost, în loc să am doi copii,
am sute de copii, iar alţii plătesc şi se ocupă de ei !...
Iată, dragii mei, noua metodă a binecuvântării, obişnuiţi-vă să binecuvântaţi,
eu am făcut-o cu voi de nenumărate ori… Trebuie să gândiţi cam aşa: “Din
moment ce Maestrul ne binecuvântează, el declanşează anumite lucruri, pune în
mişcare ceva, iar dacă deschid porţile, le voi simţi de o sută de ori mai mult”. Ei
bine, voi nu judecaţi astfel, totul este obişnuit pentru voi, lipsit de semnificaţie,
chiar şi când vă salut, când vă trimit multă iubire, voi nu vedeţi. Cele mai mici
lucruri pe care le fac sunt semnificative, eu pun mult suflet în ele, aproape tot ce
posed. Dar, lumea ne-a abrutizat, ne-a luat tot ce aveam în interior, nu mai
credem în nimic, suntem ca animalele, mâncăm, bem, dormim…, în loc să
simţim, sunt atâtea lucruri de simţit, de înţeles, pentru a ne bucura… Trebuie,
acum, să ne deschidem puţin.
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Câţi fraţi şi surori nu am văzut care nu au ştiut să aprecieze ceea ce se petrece
aici, adevărurile care vi se dau, forţele care se declanşează şi minunatele lucruri
pentru viitorul vostru ! Mulţi nu au înţeles acestea. Ei se simt mult mai bine la
ei, să se plimbe toată ziua, să nu facă nimic, nici să se spele, nici scuzaţi-mă, să
se masturbeze, fiindcă nu îi vede nimeni şi pot face toate nebuniile… Ei nu văd
binecuvântările, avantajele unei ştiinţe iniţiaţice, a unei Fraternităţi Albe
Universale, ei nu îi văd pe săraci, ei sunt obişnuiţi să trăiască izolaţi, singuri,
inutili. În loc să vină să-şi dezvolte alte calităţi, care nu se pot dezvolta când eşti
singur acasă, ci preferă să rămână aşa. Ce calităţi ? Să-i poţi suporta pe ceilalţi,
să-i tolerezi, să-i poţi ierta, scuza, să-i poţi înţelege, să-i poţi ajuta, vedeţi ce
calităţi se pot dezvolta aici. Dovada că oamenii nu se pot suporta, este că, odată
căsătoriţi, ei divorţează după o lună, se omoară ! De ce ? Fiindcă ei nu sunt
obişnuiţi să se înţeleagă, să se suporte unii pe alţii. Ce caută aceste fiinţe ? Nu,
este înspăimântător cum oamenii nu se pot suporta, nu ştiu cum să se iubească,
să trăiască, în pace, ca aici. Sunt aici oameni casătoriţi care-şi vorbesc cu
duioşie, la 90 de ani !... Nu sunt crezut, nu-i nimic, eu cred, şi acest lucru este
important. Ce mentalitate au oamenii, de a se imita unii pe alţii, precum
animalele, în loc să înveţe ceva nou. Nu, ei sunt perfecţi aşa şi tot aşa putrezesc,
în filozofia lor. Sunt surori care îmi scriu: “Îmi iubesc soţul, dar el nu vrea să
citească ceva din Învăţământ, el se află în plăceri şi distracţii, fumează, mănâncă
carne, în loc să vadă ceva mai bun în viaţă !”. Nu, el este mulţumit aşa, îşi
cheltuieşte inutil energiile, şi o va observa într-o zi. Iar soţia lui este aici. De ce ?
Uite aşa… Ea nu vrea să divorţeze din cauza Învăţământului, ea continuă să-l
ajute, dar el nu este conştient. Sunt mulţi oameni aşa…, în loc să trăiască
împreună această lumină, armonie, iubire, progresând, făcând bine tuturor
creaturilor, devenind un model.
Trebuie să învăţăm, cel puţin, să binecuvântăm copilul, da. Dar, oare,
mamele şi taţii se ocupă de aşa ceva ? Nu, nu se ocupă. Ei îi dau câteva palme,
în loc să-l binecuvânteze şi să vină alte entităţi să se ocupe de copil. Veţi
observa câte schimbări apar, după o anumită vreme, dar oamenii nu cred în ele.
Vă voi da un exemplu: cineva a spus cuiva cuvintele generalului Cambronne
“Garda moare, dar nu se predă”. Iar acest lucru a trezit în celălalt dorinţa de a se
bate, răzbunarea. Apoi, nimeni nu crede în puterea cuvântului. Dar dacă vi se
spune: “ Sunteţi cea mai frumoasă fată pe care am văzut-o “… Oh, ce schimbare
va fi în privirea acestei fete… De miloane de ori oamenii au observat aceste
lucruri, dar nu au tras nici o concluzie. Ce concluzie să tragă ? Că ceea ce faceţi
altuia, veţi primi în schimb. Dacă veţi fi violent, dacă veţi omorî, veţi distruge,
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nu veţi primi altceva în schimb din lumea de dincolo. Acest lucru este foarte
aproape de pregătit pe pământ, deoarece oamenii continuă cu răutăţile, cu
violenţa, cu durităţile, crezând că le pot practica la nesfârşit. Sunt atât de
neştiutori, ei nu văd că provoacă acelaşi lucru altora. Câtă neştiinţă ! Contrariul
este perfect valabil. Dacă veţi pronunţa cuvinte frumoase, aproapele vostru vă va
aduce cadouri, vă va iubi, vă va îmbrăţişa, deoarece aţi declanşat forţe. Ne mai
mirăm că, acţionând grosolan, primim acelaşi răspuns, fiind aproape de pieire!...
Aşa am discutat cu toţi moraliştii, spunându-le: “Voi toţi sunteţi neştiutori,
căutaţi morala în cărţile bolnavilor, declasaţilor, sifiliticilor, care nu ştiu ce este
morala. Eu caut morala în agricultură, acolo unde nimeni nu o caută. Cum ? O
grăunţă de un soi nu poate da alt soi. Iată morala adevărată, cea dată de natură,
dar oamenii schimbă morala după vreme, după altitudine. Eu nu cunosc morala
umană, eu o cunosc pe cea divină”. Iniţiaţii au spus: “Cine seamănă vânt, culege
furtună”. Repetăm mereu acest lucru, dar nu tragem nici o concluzie. Câtă
neştiinţă, eu v-am avertizat, de ani de zile, că furtuna va veni ! Spuneam că
există atâta dezordine în lume, atâta violenţă, dizarmonie, încât nu se va mai
putea trăi, oamenii vor cădea pe străzi datorită radiaţiilor şi emanaţiilor
insuportabile, irespirabile. Şi Fraternitatea este pândită de pericole. Dacă nu veţi
fi vigilenţi, inteligenţi, s-ar putea produce pagube. Iată exemplul de acum: v-aţi
plictisit, în loc să fiţi calmi, uşori, creaţi dezordine, zgomot. Trebuie însă, să
vegheaţi. Tot ceea ce v-am spus, de 44 de ani încoace se realizează. Nicăieri nu
veţi găsi aceste metode, adevăruri, şi totuşi nu vă schimbaţi… vă simţiţi atraşi de
latura negativă, de dezordine, de anarhie. Dar sinarhia ce este ? Toată lumea o
ştie, teoretic, dar în viaţa zilnică nimeni nu o practică.
Acum, trebuie să luăm în serios aceste lucruri. Fiecare trebuie să reflecteze
puţin şi să ia în serios faptul că Fraternitatea noastră este unică în lume. Să
binecuvântezi, tot timpul, iarăşi nu întâlneşti nicăieri. Toată lumea poate
binecuvânta, dar nu apare nici un rezultat. De ce ? Fiindcă trebuie să fii foarte
dezvoltat, foarte evoluat, pentru ca binecuvantarea să fie eficace. Iar acest lucru
nu este cunoscut, toţi cred că oricine poate binecuvânta şi vor apare rezultate
mari, dar eu nu cred acest lucru, aceasta depinde de persoana care binecuvântează.
Un minut de meditaţie.
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