OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
Revelaţii referitoare la Maestru, după Purane
Conferinţa din 11.04.1982

Dat fiind că am multe întâlniri astăzi, e mai bine să traducem asta mâine, pentru
că e puţin cam lung.
Aţi prefera totuşi o părticică ?
Câtă curiozitate !!!
Curiosity… cum spun englezii.
Bine, bine. O părticică, dar să nu vă miraţi de greşelile mele, de pronunţia mea,
de lacunele mele, de lipsurile mele (“gaps”). Există lipsuri. O să mă corectaţi
dacă nu pronunţ bine. Pentru că ceea ce este supărător în limba engleză este
accentul ! Este exact invers decât în franceză. Iată. Chiar acceptaţi ? Cu cât mai
rău pentru voi !
Angeras Rishi, a fost creat prin puterea Cuvântului, adică a Verbului, când
Brahma s-a concentrat pe Cuvânt şi L-a rostit.
Brahma şi Vishnu i-au dat lui Angeras puterea celor 3 Lumi aşa încât el să poată
crea, controla şi susţine cele 3 lumi. Pentru această cunoaştere şi putere Angeras
a fost trimis la Markande pentru iniţiere. Markande l-a iniţiat pe Angeras şi a
spus: “Pentru tine, Angeras, ca să-ţi continui lucrarea, voi locui veşnic în tine,
astfel încât să fii atotputernic întotdeauna”.
Prin puterea Cuvântului, a Verbului, Angeras a putut să creeze, după sufletul său
care ştia tot şi putea tot. A creat toate făpturile necesare pentru protecţia şi
menţinerea omenirii. Printre aceştia erau 7 Rishi, 3 Înţelepţi şi alţi 16. Prin
aceste fiinţe Angeras a putut să menţină legea, ordinea şi integritatea spirituală
în Univers. Arta vindecării, agricultura, justiţia, compasiunea, legile, ordinea şi
armonia au fost restabilite. După toate acestea Angeras a cerut să fie absorbit
înapoi în Brahma fiindcă îşi îndeplinise lucrarea.
Deci el a adus Epoca de Aur, fiindcă pentru asta fusese creat: să ajute omenirea
pentru a evolua, de a ieşi din era tenebrelor spre era luminii. Înainte ca Angeras
să se întoarcă în lumea invizibilă, Brahma i-a spus: “Oho, misiunea ta nu este
încă terminată, Angeras, fiindcă va trebui să te întorci la Treta (adică în
epoca următoare), ca Vashishta; în a treia eră ca Vyasa şi după aceea din nou
în Kali Yuga”. Fiindcă prima eră a durat 4.800 de ani şi era consacrată aurului; a
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doua a fost consacrată argintului a durat 3.600 ani, iar a 3-a a durat 2.400 ani. Şi
apoi Kali Yuga trebuia să dureze 1.200 ani. Şi-atunci el, cel de-al 4-lea care vine
să o scurteze. Kali Yuga este o eră îngrozitoare, o eră a întunericului, a
dezordinii, a dezmăţului, a necinstei ş.a.m.d. “Ca Vashishta vei fi, ca Manas
Putra lui Brahma...”, ceea ce înseamnă ceva foarte evoluat; ,...iar în Kali Yuga
te vei naşte într-o ţară străină, nu în India”.
Angeras a fost creat de Brahma prin puterea Cuvântului, a Verbului, în timp ce
Vashishta s-a născut din Foc şi din Aer, prin puterea lui Brahma. Deci Brahma la creat pe Vashishta din Foc şi Aer, în timp ce Angeras a fost creat numai din
Verb. Exclusiv din Verb. Şi eu, cum cunoşteam lucrurile acestea, v-am ţinut o
conferinţă, în faţa Fraternităţii, dacă vă mai amintiţi, în care v-am spus că felul
în care se nasc acum copiii nu este ideal, perfect. Dar în viitor, către a 6-a, a 7-a
rasă, Ooo, copiii se vor naşte prin Verb. Tatăl şi mama, adică bărbatul şi femeia
care se iubesc vor genera o asemenea iubire, o asemenea tandreţe, o asemenea
chemare, încât vor atrage din lumea invizibilă un suflet care va veni să se
materializeze datorită particulelor, magnetismului celor doi, îndrăgostiţilor. Iar
copilul va veni: “Cu-cu ! Am venit !” Deci e cu putinţă. Acum descopăr că nu vam înşelat.
Aşadar, să revenim; Brahma a creat 10 Manas Putra, adică cele mai elevate, cele
mai înalte, adică copii ai lui Brahma, fiii lui Brahma care sunt cunoscuţi ca
Brahma Rishi. Iar acel clarvăzător a spus că pe fruntea mea se aflau semnele lui
Brahma Rishi. Şi apoi lucrul acesta a fost descoperit în Purane. O să vedeţi: aici
este scris că pe fruntea lui, a celui de-al 4-lea care vine, va fi asta şi asta… Ca să
vă arăt că nu v-am înşelat, nu v-am indus în eroare.
Sunt cei mai înalţi Rishi care au învins toate dorinţele simţurilor, celor 5 simţuri
şi ei lucrează numai pentru a-l ajuta pe Brahma în lucrarea Sa pentru a
perfecţiona Creaţia. Sunt braţele lui drepte.
Manas, (Manas înseamnă intelect), adică cei care sunt Manas, sunt fiii lui
Brahma şi lucrează veşnic pentru El în lumea invizibilă. Dar uneori Brahma le
cere să se manifeste în planul fizic pentru a ajuta omenirea, pentru a o ghida. Ei
domnesc şi creează pentru Brahma în Univers. Lui Vashishta i-a fost dată
MahaShahti, Forţa tuturor Forţelor, Telesma, cum i se spune după Hermes
Trismegistus. Forţa tuturor Forţelor în vremea lui Treta Yuga. El a venit deci
special pe pământ, Vashishta, pentru a aduce cea mai înaltă cunoaştere lui Ram,
pentru ca Rama, care era al 6-lea avatar, să poată realiza Epoca de Aur. Deci în
spatele lui Rama se află Vashishta. Fără Vashishta, Rama nu ar fi putut realiza.
Vashishta era Brahma Rishi, cel mai înalt printre Rishi, şi avea toate puterile de
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a crea , de a păstra şi de a distruge. Crearea, conservarea şi distrugerea; iată deci
este o treime. Fiindcă Brahma e cel care creează, Vishnu cel care conservă, iar
Shiva cel care distruge.
Când a venit pe pământ, multe evenimente catastrofale fuseseră prezise, care se
datorau anumitor configuraţii astrologice. Dar Vashishta, prin forţa Sa spirituală
era mereu capabil să evite aceste dezastre. Cum Vashishta era indiscutabil cel
mai înalt Rishi, el a îndrumat şi iniţiat pe toţi Înţelepţii şi pe toţi Rishi din
vremea lui. Şi a mai iniţiat pe mulţi alţii. Următorii Rishi care se încarnează o
dată cu el în acea vreme erau 16 şi fiecare avea o putere specială… (Sunt bine
informaţi cu numele lor exacte ! Şi aceşti Rishi vor veni să mă caute. O să
vedeţi. Ei sunt aici, reîncarnate pe undeva).
Aceşti 16 Rishi se vor încarna din nou în Kali Yuga, acum, (în acelaşi timp) cu
acea fiinţă al cărui nume începe cu M şi cel de-al 2-lea nume cu A şi pe fruntea
căruia vor fi semnele lui Brahma Rishi; ceea ce acel clarvăzător a văzut înainte
de a fi găsit cărţile. Asta este extraordinar. Cel mai înalt dintre Rishi. Cei 16 care
se vor reîncarna din nou vor lucra toţi cu el pentru a crea Karavashahti şi fiecare
va avea o misiune specială. Astfel, împreună cu acea fiinţă vor fi capabili să aibă
forţele spirituale care să-i permită lui Mahashahti să se manifeste, Forţa tuturor
Forţelor se va manifesta după aceea. Deci îi aştept acum pe cei 16. Acea fiinţă
va avea cunoaşterea desăvârşită a Puranelor şi a Vedelor. El a creat Vishnu
Purana, o secţiune a Puranelor când era reîncarnat ca Vashishta. De asemenea,
încarnate ca Vyasa în era a treia (Vatra ?) va aranja Vedele în această epocă.
Deci tot eu am scris Vishnu Purana, Vedele şi alte lucruri, după cum veţi vedea.
Această ştiinţă a Vedelor şi Puranelor va fi în continuare cu El, când se va
reîncarna din nou în Kali Yuga. Acum e Kali Yuga. În Kali Yuga se va naşte
într-o ţară străină, în afara perimetrului Indiei şi a credinţei hinduse. În a 8-a
lună de sarcină se va naşte – ceea ce este perfect adevărat – m-am născut în luna
a 8-a şi toate puterile îi vor fi date pentru a fi protejat de toate influenţele nocive
care vor fi pe primul loc în acel timp, predominante. Iniţialele primului său
nume vor fi Mi şi A va fi prima literă a celui de-al doilea nume. El va fi înzestrat
cu cele 7 Raze Solare, cu cele 7 Puteri ale Rishi-lor. Ceea ce este extraordinar,
este că încă de la o vârstă fragedă m-am ocupat de raze, de culori, cu prisma, aşa
cum v-am revelat, deci mereu de aceste 7 raze de care mă ocup şi acum; deci e
scris aici. Oare sunt mulţi care se ocupă de asta, de aceste raze ? Eu toata viaţa
m-am ocupat de asta. Va fi atras de India şi va merge foarte des să o viziteze. Cu
atât mai rău pentru voi ! Este spus: o să vă părăsesc des, nu e vina mea ! I se va
da un alt nume ale cărui prime litere vor fi OM iar următoarele vor fi RAAM,
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fiind cea de-a 6-a încarnare a Avatarului hindus Raam. Acest nume îi va fi dat
dintr-o dată (rapid) de către 3 Înţelepţi. Priviţi, este extraordinar ! Şi pentru a
verifica dacă primii m-au înşelat, textul a fost dat altor persoane care cunoşteau
sanscrita pentru a vedea… Au tradus acelaşi lucru ! Deci primii au fost sinceri.
Pentru că eu sunt neîncrezător, neîncrezător… Feriţi-vă, mai întâi de mine ! Am
dat mai multora această sarcină; am mobilizat o întreagă armată ! Chiar la 3.0004.000 de metri era un temple şi am dat preotului să traducă. El cunoştea
sanscrita.
Când omenirea va coborâ atât de jos vor fi 6 zile şi 6 nopţi de ploi, de inundaţii,
de potop. Ai, ai, ai. Tot pământul va fi acoperit de ape. Şi când e scris, se
întâmplă, fiindcă oamenii aştia nu s-au înşelat niciodată ! După aceea puterea
soarelui care va străluci ca 12 sori, atât de puternic şi această putere va usca
pământul. După această Dharma, care este Adevărul, Legea Divină,
manifestările cereşti, în timp ce Karma este tot ce e de plătit, de suferit, pentru a
corecta lucrurile; deci această Dharma, acest Adevăr, moralitatea se va întoarce
pe pământ, iar Markande va începe să instaureze această nouă era a Dharmei.
Vishnu este o divinitate solară; Vishnu îl reprezintă pe Christos; Shiva pe
Sfântul Duh. Deci Vishnu este (un spirit) solar; de câte ori v-am spus eu că
Christos este Spiritul Soarelui ! El este văzut cu 7 capete de cobre, 7 şerpi
deasupra capului, care e un simbol al protecţiei. Vishnu e ocrotitor; păstrează,
menţine lucrurile. Mi s-a spus că numai Vishnu are cele 7 capete de cobre
deasupra capului; nimeni altcineva. Dar iată că prima dată când am fost în India
am fost la un clarvăzător despre care se vorbea extrem de mult, nu departe de
Bombay. Şi cum mă aflam în India, trebuia să mă duc, să vizitez, să cunosc, să
mă informez, şi m-am dus să-l văd, cum am făcut cu mulţi alţii. Babadji a fost
singurul care a venit el să mă vadă, nu m-am dus eu să-l văd pentru că nimeni nu
ştie unde se află; el a venit să mă caute pentru că mi-a captat gândul: că m-am
dus în India pentru el. Erau oameni care plângeau pentru că de zile nu reuşeau
să-l găsească, iar la mine a venit după 2-3 luni. Şi acest clarvăzător care se
numea Mitayananda Maharadji, într-adevăr un mare clarvăzător, a închis ochii şi
mi-a spus lucruri extraordinare, în foarte scurt timp: 2-3 secunde, dar a spus
totul. Cum îmi era inima, cum îmi era sufletul, ce puteri mi-au fost date, fiindcă
s-a dedublat şi a mers foarte sus pentru a întreba cine sunt, cum sunt şi mi-a dat
numele celorlalte reîncarnări ale mele din India; nu îmi amintesc de aceste
nume. Am mers la templul lui Babadji care mă invitase să stau chiar în camera
lui; ei nu îşi dau propria cameră oricui. Am rămas acolo iar cel care slujea în
temple se numea Hanumababa. Am aflat după aceea că Babadji îl iubea mult pe
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Hanuma care-l salvase pe Rama de Raksha, acest bandit, acest spirit rău. Îl iubea
mult pe Hanuma şi i-a dat numele discipolului său Hanumababa şi i-a interzis să
vorbească ani în şir. Avea o tăbliţă pe care scria. Când am venit i-am dat numele
meu şi i-am spus ce este acest nume. S-a dus să caute într-o carte groasă, a
răsfoit-o; erau acolo imagini, persoane, iniţiaţi, sadhu, şi a găsit numele meu. Şi
ce a văzut ? Pe cineva aşezat în pădure în lotus, cu cele 7 capete de cobră
deasupra capului. Deci în acea vreme eram perfect, aveam toate puterile. Deci
Vishnu avea asta şi cu mine. Asta e de necrezut ! Nu vă oblig să credeţi fiindcă
nici eu nu cred !
Angeras – primul – a fost creat prin Verb şi a continuat civilizaţia solară a lui
Vishnu pentru a proteja nucleul Creaţiei de distrugere. Cum timpurile erau foarte
primejdioase, pământul era în primjdie de a fi distrus din cauza căderii Dharmei,
adică a aspectului moral, el a venit în Santi Yuga. Atunci în urmatoarea
reîncarnare ca Vashishta – deci Angeras a venit în a doua încarnare ca Vashishta
– care era un mare Înţelept şi el e cel care a scris Vishnu Purana. Sunt mici
repetiţii; asta e interesant; să nu vă miraţi că există repetiţii referitoare la
anumite lucruri; o să vedeţi; vor repeta anumite lucruri despre numele meu şi în
alte cărţi; este un rezumat al celor 4 cărţi. A scris multe Imnuri Vedice. Repetă
din nou: Vashishta a venit în epoca Treta Yuga şi era de asemenea Manas Putra
– repetă acelaşi lucru – al lui Brahma, născut din foc şi aer. Există o repetiţie,
ceea ce dovedeşte că e adevărat.
În urmatoarea reîncarnare, în epoca Vatara (?) ca Vyasa, aceeaşi individualitate
care vine acum pentru a 3-a oară, care, ca Înţelept, a aranjat Vedele, Puranele,
Ramayana şi Mahabharata. Aceeaşi persoană a scris toate aceste cărţi, după care
învaţă toată omenirea. Şi el un adorator al soarelui. Deci mereu soarele ! Şi
acum, la fel.
În Kali Yuga, - acum – când omenirea va decade foarte mult, când viciul şi
minciuna se vor răspândi peste tot, când păcatul şi răul vor fi la apogee, în acel
moment va veni cineva care va salva lumea şi va aduce o noua civilizaţie solară.
El se va naşte în a 8-a lună de sarcină; cele 2 aspecte: masculine şi feminine vor
fi perfect echilibrate şi polarizate. Pentru unii care nu ştiu nimic, asta n-are nici o
importanţă, ce e aia principiu masculin ?! Dar dacă aţi şti importanţa (pe care vo pot explica), este de neînchipuit să ajungi să ai 2 principii echilibrate. N-aveţi
idee. Veţi vedea. El va fi o fiinţă androgină, în conştiinţa lui, perfect luminată, o
vastă cunoaştere a întregului Univers. Unde e oare cunoaşterea aceasta ? Aici
exagerează puţin. Cu androginul, da, de accord, de ani de zile v-am spus că eu
sunt androgin şi am făcut cele două inele pentru a arăta ca sunt androgin; v-am
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explicat în conferinţe formidabile despre tot felul de lucruri din cauza acestor
doua inele.
Această cunoaştere o va avea din precedenta încarnare, dar o va prezenta sub o
formă nouă, ceea ce se întâmplă în realitate, priviţi. Sunt aceleaşi principii, dar
nu aceeaşi formă. E interesant, nu ? Deci aceeaşi cunoaştere a celor din vechime,
cea adevarătă, prezentată într-o formă nouă, adică o formă pentru bebeluşi.
Se va naşte într-o ţară străină – din nou repetă.
M este prima literă a numelui acestei fiinţe care se va naşte. El va avea toată
cunoaşterea şi toate puterile ale celor 7 raze ale soarelui; se repetă din nou; s-a
copiat asta dintr-o altă carte; va fi consacrat soarelui, în adoraţie faţă de soare.
Nu va tolera niciodată nedreptatea. E adevărat ? Sunt cam necruţător, nu ? Va
manifesta îndurarea prin iubire. (Asta îmi place !)
Primul nume începe cu litera M. (Repetă de mai multe ori). Shahti, Puterea,
Forţa Cosmică este conţinută în litera M. Eu nu văd toate aceste forţe, când scriu
M nu văd nici o forţă ! Aspectul feminin al lui Shahti e conţinut în litera A, care
e iniţiala celui de-al doilea nume. În acest nume cu iniţialele M şi A, forţa
vibratorie a spiritului este completă, care echilibrează energiile masculine şi
feminine într-o armonie perfectă.
Asta îmi place !
Când forţele lui Shahti M şi A începe să se manifeste, el îşi va părăsi ţara la
ordinul guvernului care-i va permite să plece din ţara lui de origine.
Va începe atunci să-şi manifeste puterea într-o altă ţară unde lucrarea sa va fi
răspândită şi el va fi cunoscut, (adică în Franţa). După aceea va veni în India şi
virtuţile şi puterea lui Markande se vor manifesta prin el.
Deci, vedeţi, fără să-mi dau seama, la prima vizită în India, Markande a lucrat
asupra mea. De aceea, când am venit din India, la aeroport, mai mulţi fraţi şi
surori plângeau. Unul dintre ei chiar a îngenuncheat ca să-mi sărute mâna,
spunându-mi: “Dvs. sunteţi Maestrul !”. Şi de atunci mi s-a spus Maestrul.
Înainte mă numeau fratele Mikhael. Dar de când am venit, mi s-a dat titlul de
Maestru. Şi cum eu eram singur, iar ceilalţi erau numeroşi, nu am îndrăznit să le
ţin piept şi am acceptat, fiindcă sunt drăguţ; dacă mă bat cu ei, ei sunt mulţi şi
mă vor pune la pământ… Iată de ce am acceptat.
Apoi numele Om şi Raam vor continua să-i dea noi forţe.
Cuvântul OM îi va conferi puteri fiindcă e cuvântul Creaţiei. Şi este adevărat, în
India ei respectă cuvântul OM, repetă OM, OM, Om pentru a se calma, pentru a
se linişti. Cuvântul RAAM va începe să-i dea puterea de a-şi manifesta lucrarea
pe pământ. Iar eu v-am explicat că atunci când pronunţaţi OM, volatilizaţi
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lucrurile, le faceţi să devină subtile, impalpabile, le trimiteţi către Cer, în timp ce
RAAM concretizează lucrurile, le manifestă, le solidifică, ca să devină
palpabile.
V-am explicat asta. Deci RAAM concretizează; era în conferinţa Solve şi
Coagula, vă amintiţi ? Solve evaporează lucrurile, Coagula le condensează. Iată,
e spus aici. Vor fi în mod deosebit 6 persoane devotate care vor lucra efectiv,
cu forţă, pentru el. Trebuie căutaţi, trebuie găsiţi: sunt 6 persoane printre
voi. Ce puţin, doar 6 persoane ! Numele acestor discipoli vor începe cu
literele: A, F, J, C, B, V, W. Cei care au literele astea spun: “sunt aici !”
Va avea cunoaşterea zodiacului, a Planetelor, şi a celor 7 raze.
El va fi mereu atras de India şi se va duce acolo de mai multe ori. Din nou
repetă. El a avut dintotdeauna Mahashahti, adică puterea lui Brahma, lui Vishnu
şi lui Shiva. Mi-amintesc că atunci când eram foarte tânăr, făceam nişte lucruri
despre care dacă v-aş spune, aţi fi înspăimântaţi. După aceea m-am oprit din
acele experienţe. Mi-am zis: niciodată n-o să mai fac asta ! O să mă consacru
întregii omeniri.
Sunt oameni care se schimbă, se transformă… când eram tânar eram capabil să
paralizez pe cineva. Am povestit asta, dar s-o lăsăm.
Această Mahashahti, adică Forţa tuturor Forţelor, Telesma, este manifestarea
principiilor feminine şi masculine combinate în perfectă armonie şi echilibru.
Priviţi: ce înseamnă cele 2 principii ! În timp ce acum, dacă căutaţi femeia
înafara voastră, nu aveţi cele 2 principii în echilibru, nu aveţi forţa. Şi căutaţi
bărbatul în exterior pentru a vă căsători, iar nu aveţi forţă.
Dacă sunteţi bărbat şi aveţi femeia în interiorul vostru, mama Divină, nu aveţi
nevoie… aveţi atunci toate aceste puteri. Priviţi, e scris. Eu am ştiut
dintotdeauna şi am lucrat asupra acestui aspect, pentru că ştiam că este aşa şi
găsesc acuma scris, e formidabil mereu aceste lucruri şi iată, corespunde !
Aşadar, în concluzie, de-acum înainte, chiar dacă vă spun minciuni, trebuie să
mă credeţi, fiindcă într-o bună zi va fi…
Bayarava Shakhti, această forţă pe care toţi, împreună cu mine, o vor forma, este
puterea Spiritului care e împărţită în discipoli, deci e o altă Shakhti. Când
această forţă se combină, se generează o putere formidabilă. Vor fi 164 de
aspecte ale acestei forţe care vor fi în unitate prin intermediul căreia discipolii
împreună cu Maha Shakhti a Maestrului va fi manifestarea care va aduce Epoca
de Aur. Vedeţi, deci, am nevoie de aceşti discipoli, care să lucreze împreună. De
ce vă spun asta, fiindcă este o nouă epocă.
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