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Dacă construiţi o casă, sunt necesare câteva săptămâni, câteva luni sau
câţiva ani şi lumea întreagă o poate vedea. Dar atunci când creaţi ceva în
domeniul spiritual, nimeni nu observă nimic, nici voi, nici ceilalţi; nu
există deci nici o certitudine, nimic clar, şi sunteţi nehotărâţi, nefericiţi,
asaltaţi de îndoieli. Şi iată cum, după o vreme, vreţi să lăsaţi totul baltă şi
vă concentraţi ca toată lumea asupra unei activităţi al cărei rezultat să fie
vizibil pentru toţi. Faceţi cum credeţi, dar într-o bună zi, chiar în euforia
celor mai mari succese, veţi simţi că în interior vă lipseşte ceva şi este
normal, fiindcă nu aţi atins esenţialul, nu aţi sădit încă nimic în domeniul
luminii, al înţelepciunii, al iubirii, al puterii, al veşniciei. Numai
realizările voastre interioare vă pot aparţine, fiindcă numai ele singure au
rădăcini în voi şi când veţi pleca în lumea de dincolo, veţi purta în
sufletul vostru, în inima voastră, în spiritul vostru, nişte pietre preţioase,
calităţi şi virtuţi ce le luaţi cu voi, iar numele vostru va fi înscris în cartea
vieţii veşnice.
Acestă pagină, dragii mei fraţi şi surori, nu vă este necunoscută,
fiindcă eu am explicat deja natura materiei în cele trei lumi, sau patru
lumi: cea care este cea mai condensată, mai densă, cea mai dură, mai
opacă şi vizibilă, tangibilă, palpabilă, măsurabilă şi cea care este din ce în
ce mai subtilă, invizibilă, impalpabilă; tocmai aici mulţi oameni se
înşeală, ei nu trag cele mai bune concluzii, nu au judecată clară, nu iau o
decizie corectă; Iată de ce în viaţa ei sunt adesea foarte decepţionaţi,
foarte nefericiţi. Ei mi-au spus de atâtea ori: „Maestre, iată ce am realizat
şi ce am obţinut, eu am case, maşini, palate, bani, dar în sine eu sunt atât
de trist, de nefericit, îmi lipseşte ceva, întâlnesc vidul, abisul şi nu ştiu de
ce”. Este foarte limpede, foarte simplu, fiindcă nesocotiţi din ce este
creată, zămislită, fiinţa voastră. Credeţi că există numai carnea, stomacul,
corpul fizic, burta, iar dacă îi oferiţi tot felul de de lucruri vizibile,
palpabile, vă închipuiţi că veţi fi fericiţi, împliniţi. Ei nu, corpul fizic nu
cere atâtea: o bucată de pâine, puţină apă şi el este mulţumit, este
satisfăcut, sforăie. Există însă ceva în sinea voastră pe care nu l-aţi luat în
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considerare, care este sufletul, spiritul vostru, care sunt o realitate, dar voi
nu vă gândiţi că ele reprezintă nişte realităţi. Ce este sufletul ? Ei bine,
este o secreţie a creierului, a anumitor glande, aşa cum ştiinţa oficială a
afirmat-o acum câtva timp... Şi iată de ce există dorinţa de a da: <<
Mănâncă, ia, îmbracă-te, uite nişte coliere... >> Dar sufletul este însetat,
înfometat, el este nefericit fiindcă nu i se dă nimic. El are la rândul său
nevoie de ceva, să mănânce, să bea, să respire: de gânduri, de sentimente,
de idei, de lucruri atât de subtile despre care toţi Iniţiaţii, Înţelepţii au
vorbit, dar ei nu sunt luaţi în seamă. Iată de ce suntem mereu
nesatisfăcuţi. Mulţi artişti, actori de cinema mi-au spus: << Eu sunt
copleşit. Toată lumea îmi cere autografe, pe stradă, peste tot, eu mă simt
copleşit de tot, de tot. Şi devin atât de nervos, de iritat, încât nu mai vreau
să dau autocrafe, atât îmi este de neplăcut, de plictisitor >>. El începe
deci să sufere din cauza acestei situaţii. Atunci când îşi doresc să fie
omagiaţi, apreciaţi, în sinea lor există un vid care bântuie. Deci, orice aţi
cere, orice v-aţi dori în domeniul artistic sau în domeniul ştiinţific, în
domeniul filosofic sau pecunar, sau politic, hrăniţi-vă sufletul şi spiritul
cu hrană de care acestea au nevoie, orice aţi face, orice aţi poseda,
credeţi-mă, eu am studiat această problemă de mii de ani, cu ce fiinţa
umană poate fi satisfăcută, copleşită, împlinită, iar eu vă pot încredinţa,
vă pot spune să nu vă înşelaţi de acum înainte. Să nu vă închipuiţi că veţi
fi împliniţi, mândri, mulţumiţi; vă veţi găsi în vid dacă nu veţi adopta
această filosofie de a vă hrăni sufletul, spiritul cu tot ceea ce este sublim,
mai nobil, mai luminos, mai frumos, mai pur, mai măreţ. Altminteri, veţi
vedea: există atâţea oameni care au, care posedă, care sunt
multimiliardari. Dar dacă aţi observa numai atitudinea, comportamentul
lor cât sunt de blazaţi, de lipsiţi de suflet, de dezgustaţi, cât sunt de
obosiţi, de dezechilibraţi ! Mulţi dintre ei stau prin spitale şi ei nu ştiu, nu
au înţeles de ce nu ajung să aibă ceea ce le trebuie. Fiindcă ei s-au
concentrat prea mult asupra laturii exterioare, pecuniare, asupra laturii
materiale. Eu nu vreau să afirm acum că aceasta nu este necesară. Noi
trăim desigur pe pământ, avem nevoie de haine, de maşini, de hrană şi
chiar de bani, dar a ne consacra în întregime timpului, a ne scufunda cu
totul numai în această latură şi numai aici, fără a ne gândi că noi posedăm
altceva în sinea noastră, mai veşnic, mai nemuritor, mai frumos şi să îi
oferim ceea ce el doreşte, atunci vom fi pierduţi. Iată ceea ce vă explic.
Eu nu îi împiedic pe alţii să câştige bani, să aibă case; eu nu sunt atât de
limitat, de bigot, de neştiutor, atât de prost. Dar nici să adoptăm actuala
filozofie, care conduce lumea, care se află peste tot, care domină totul şi
care ne este zilnic inoculată, chiar de părinţii noştri ! Tocmai aici eu
doresc să îndrept puţin lucrurile, să aduc ceva; dar în pofida a ceea ce
explic, eu nu sunt crezut, se spune: „ Ah , dacă aş avea... eu aş fi fericit.
Şi toată lumea crede, este sigură, este absolut convins ! Apoi, atunci când
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posedăm acel lucru, după o vreme, observăm că nu ne mai bucurăm atât
de mult. Dar când ne bucurăm ? În ideea de a-l avea, în gând, în dorinţa,
în speranţa; atunci era bucuria, fericirea... şi nu când îi posedaţi. Atunci
când îl aveţi, s-a terminat, bucuria nu va mai exista în scurt timp, fiindcă
deja îl aveţi. Cu intelectul său lucid, un filozof a a spus aceasta: „Ce este
fericirea ?”. Fericirea este un bulgăre, după care alergăm să îl prindem şi
prinzându-l, îi mai dăm încă o lovitură pentru a alerga după el; numai în
această stare de alergare ne simţim fericiţi şi mulţumiţi şi nu atunci când
îl prindem”. Este foarte adevărat. Ce vă pot sfătui acum ? Să nu vă doriţi
niciodată să prindeţi acest bulgăre atât de repede, fiindcă veţi fi din nou
nefericiţi; aveţi nevoie să alergaţi după ceva, dar pe durata a mii de ani; în
acel moment veţi fi mereu fericiţi, deoarece această dorinţă, această
speranţă, această tendinţă... Tocmai ea vă va împlini. Să nu o prindeţi
deci niciodată. Şi eu am procedat la fel, mi-am pus în minte ceva despre
care ştiam dinainte că nu voi reuşi să-l obţin decât după mii de ani. Eu vam spus, eu doresc să fiu ca soarele şi eu ştiu dinainte că este foarte greu,
dar în dorinţa mea eu sunt atât de copleşit, atât de fericit, atât de împlinit !
Iată, eu am găsit secretul. De ce să ceri ceva ce poţi realiza în câteva zile,
în câteva săptămâni, în câţiva ani ? Toată lumea este aşa. Toţi vor să
realizeze numai lucruri atât de uşoare, şi nu pot fi mulţumiţi fiindcă ei nu
sunt legaţi cu ceva ce se află deasupra a tot, care le poate oferi totul.
Atunci când realizaţi ceva, simţiţi deja că aceasta vă îmbătrâneşte, că vă
distruge, vă slăbeşte, vă urăşte, şi apoi sunteţi decepţionaţi, căutaţi
altceva. Niciodată nu sunteţi mulţumiţi. Ce ar fi de făcut ? Căutaţi
imensitatea, veşnicia, tot ceea ce este irealizabil, tot ceea ce este
îndepărtat, tot ceea ce este absolut ! Ce se va întâmpla în acest timp ? Eu
ştiu că toate celelalte lucruri, bogăţiile, ştiinţa, cunoştinţele, prietenia,
casele, banii, totul, totul se găseşte aici, pe acest drum pe care trebuie să îi
parcurgeţi; le veţi avea deci fără să le cereţi ! Pentru că, cerând un lucru,
vă opriţi asupra lui şi atunci nu veţi mai obţine alte lucruri, v-aţi oprit,
sunteţi lipiţi, sunteţi limitaţi. Apoi vă veţi dori un alt lucru, veţi simţi că
acesta nu vă aduce fericirea, apoi veţi cere un al treilea, un al patrulea, şi
aşa vă veţi istovi. Cel mai bine este să nu cereţi nimic din tot ceea ce se
află acolo, pe drumul vostru, pentru că aceste lucruri vă aşteaptă, veţi
trece pe acolo, le veţi avea, fără a vă opri, fără a vă pierde timpul, gândind
mereu, căutând această latură îndepărtată, această latură sublimă. Nici
aici nimeni nu se gândeşte astfel: << Ah, dacă mă mărit, dacă aş avea un
copil acum..., Ah, dacă aş avea acum acest lucru... >> Căutaţi altceva şi
sunteţi mereu nefericiţi, sunteţi mereu limitaţi, pentru că vă opriţi timp
îndelungat, ani în şir, asupra unui lucru. În timp ce eu nu mă opresc la
nimic, nici la glorie, nici asupra cunoşterii, a cărţilor, a femeilor... pentru
că le-am avut pe toate de-a lungul drumului străbătut, ele sunt acolo, ele
există, eu le voi obţine fără a le cere. De ce nu gândeşte nimeni aşa, nici
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un filozof. Şi cum se face că Dumnezeu m-a creat aşa, atât de ciudat, de
deformat, eu nu am înţeles niciodată de ce. Tot timpul lucruri
neverosimile şi în acelaşi timp cele mai bune. Eu nu ştiu unde să mă
plasez. Cu siguranţă, voi mă situaţi deja printre ţicniţi... Nu-i nimic,
clasaţi-mă unde vreţi, eu ştiu ceea ce ştiu. Şi care sunt rezultatele ?
Rezultatele sunt indescriptibile. Eu nu pot nici măcar să vi le revelez. Eu
nu văd decât persoane care se plâng la nesfârşit şi au totul. Ele vin lângă
mine şi nu fac decât să se plângă de una de alta, ele au una sau alta, ele
sunt nefericite, nu există decât acest lucru. Dacă ar fi fost fericite, nu ar fi
venit să mă vadă: ele sunt fericite, ele sunt mulţumite, de ce să mai vadă ?
Dar tuturor acelora care vor să mă vadă, le lipseşte ceva pe undeva. De ce
? Vă puneţi întrebarea ? Pentru că a primi o filozofie, o mentalitate de la
oameni neştiutori; aţi primit o moştenire care nu este cea mai bună. Şi
continuaţi, credeţi, acesta este adevărul, că nu există altceva; Veţi suferi,
eu ştiu aceasta, veţi suferi; veţi fi mereu slabi, ocărâţi, vă va lipsi
esenţialul; dar dacă adoptaţi filozofia mea, veţi fi stupefiaţi cum totul
începe să se aranjeze. Mai întâi în interior, bineînţeles, şi apoi în exterior.
Mai întâi în interior.
Să ne oprim asupra celor patru stări ale materiei: latura densă, latura
lichidă, latura gazoasă şi latura eterică. Cum se face că Inteligenţa
Cosmică a aşezat în faţa întregii lumi aceste patru stări ale materiei şi că
nimeni nu a tras concluzii formidabile pentru a rezolva totul ? Nu este
întâmplător că există pământul, apa, aerul, lumina. Şi de ce nu s-a
concluzionat nimic din toate acestea ! Eu extrag mereu ceva din toate
acestea. Pentru că este un limbaj, este o carte ! Voi mâncaţi, dar de ce
aveţi nevoie să beţi ? Şi de ce aveţi nevoie să respiraţi ? Ne oprim aici, nu
mai avem nevoie de lumină, adică de latura eterică. Iar lumea întreagă a
rezolvat problemele numai cu cele trei, Iată de ce lipseşte ceva sublim,
spiritual, intangibil, şi numai el, singurul, care ne face să trăim: focul,
căldura. Eu v-am arătat câte zile puteţi rezista fără să mâncaţi, câte zile
puteţi rezista fără să beţi, câte zile puteţi sta fără să respiraţi şi câte zile
puteţi sta fără căldură. Ei bine, oamenii nu ştiu din toate acestea, ei
gândesc... Şi iată că lucrul cel mai important era focul, era căldura. Noi
murim în clipa în care inima îşi pierde căldura. Dar dacă ea este încă
puţin caldă, suntem vii, ea poate fi resuscitată. Deci, iată latura materială
şi latura astrală, apa, latura mentală, aerul şi latura cauzală, lumina. Deci,
noi avem nevoie acum de lumină, de latura eterică, de latura spirituală, de
latura divină. Ei bine, nu, nu este nevoie ! Avem nevoie doar să mâncăm,
să bem, de plăceri, să căştigăm bani, să ne batem, să ne sfâşiem, să ne
distrugem şi nu avem nevoie să construim ceva, să protejăm ceva, să
radiem ceva, să oferim ceva luminos. Iată de ce întreaga lume se află la
strâmtoare, pentru că nu posedă această filozofie. Eu vă repet şi vă voi
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repeta veşnic, mai ales pentru cei noi, fiindcă cei noi nu sunt la curent. Iar
cei vechi sunt deja saturaţi, de lumină, de bunătate şi de iubire.
Iată acum cea mai bună concluzie: cele patru elemente există şi trebuie
să înţelegem că de aceste patru elemente depinde întreaga noastră fericire,
bucuria, evoluţia, sănătatea noastră, totul şi trebuie în acel moment să ne
hotărâm, să oferim un loc, pentru inima noastră, pentru sufletul nostru,
pentru spiritul nostru şi nu numai să ne cufundăm veşnic în tot ceea ce
oamenii obişnuiţi au zămislit, au preconizat, au apreciat, să părăsim puţin
această moştenire, de această filozofie. De ce este astfel ? De ce, când
doriţi să creaţi lucruri extraordinare din punct de vedere spiritual, prin
gând, prin sentiment nu există lucruri vizibile, vă descurajaţi, spuneţi: <<
De ani de zile eu mă rog, meditez şi nu există realizări, eu vreau să
abandonez totul, să las totul deoparte, eu doresc să mă implic în lucruri
care sunt mai materiale, mai vizibile. >> Şi părăsiţi astfel viaţa spirituală.
De ce ? Pentru că nu cunoaşteţi natura laturii spirituale. Latura spirituală
este mai reală decât latura materială, dar nu o vedem, nu o putem atinge;
aceasta este o realitate, dar este o realitate în alte regiuni unde nu avem
ochi, urechi pentru a o vedea, pentru a o auzi dar este o realitate, mult mai
mare decât latura materială. Şi când aceasta va deveni o realitate în planul
fizic ? Dacă vom continua mult timp, mult timp, să hrănim anumite
dorinţe, anumite gânduri, anumite idei, anumite lucruri minunate, divine,
într-o bună zi ele se condensează, ele vor coborâ în planul fizic, devenind
palpabile şi lumea întreagă le va vedea şi le va atinge. Numai că este
nevoie de multă răbdare, multă tenacitate, multă continuitate. Dar
oamenii nu sunt atât de persistenţi, atât de nerăbdători; ei aşteaptă imediat
să apară realizări materiale, ei cer numai lucruri materiale. Iată de ce ei
abandonează tot ceea ce este celest. Dar aceia care au răbdare, au
tenacitate, acela care continuă, îşi vor da seama într-o zi că au totul. Cerul
va începe să se concentreze, aproape să se materializeze. Unde ? Pe
chipul lor, în ochii, în gesturile lor, în vocea lor, în sănătatea, în organele
lor, în modul lor de a vedea lucrurile, de a înţelege şi întrega lume îşi va
da seama că există realizări. Ah, nu, nu, nu, ei vor să construiască case,
vor bani, monede de aur... Ei nu, nu este aşa, există realizări, dar sub o
altă formă, mai bună decât cea pe care o puteţi avea în exterior !
Vă însănătoşiţi toate celulele, toate organele voastre, însufleţiţi totul, totul
devine expresiv, chibzuit, totul devine inteligent, armonios. Nu există
nimic mai mult; banii, casele, toate acestea nu înseamnă nimic, pentru că,
atunci când va trebui să plecaţi dincolo, nu le veţi putea lua cu voi;
Atunci va trebui să le lăsaţi vagabonzilor, tâlharilor. Şi cine sunt aceşti
tâlhari ? Proprii voştri copii ! Da. Din contră, când înmagazinaţi în
interior virtuţi, calităţi, pietre preţioase, le veţi lua cu voi. Nu există
cuvinte care să exprime avantajele acestei afaceri. De ce oamenii sunt atât
de neştiutori, atât de orbi, atât de proşti ? De ce trebuie să se supună să
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respecte aceste tradiţii, aceste convenienţe, tot ceea ce li se predică, tot
ceea ce li se povesteşte ? Veţi primi în această scurtă conferinţă nişte
argumente la care nimeni nu se gândeşte, le veţi asculta: lumea invizibilă
este o realitate mult mai adevărată decât lumea invizibilă. Oamenii cu o
situaţie socială înaltă nu cred în aşa ceva. Eu vă voi demonstra că lumea
invizibilă este mult mai reală decât lumea invizibilă.
Dragii mei fraţi şi surori, aceia care mă cred vor continua, deşi nu
există lucruri vizibile, în loc să fie decepţionaţi, supăraţi, să se retragă sau
să se sinucidă, ei trebuie să continue, fiindcă acestea reprezintă adevăruri
absolute ! Marii Maeştri nu au dorit să ne înşele, să ne rătăcească
căutările. De ce ? Ce ar câştiga ? Ei ne-au spus adevărul, de ce să ne
încredem acum mai mult în sărmanul nostru creier, în loc să credem în
ştiinţa, în adevărul lor. Credem în micul nostru creier, dar cum el este atât
de limitat, atât de întunecat, de deformat, ne aflăm mereu la strâmtoare,
facem greşeli, gafe, prostii şi continuăm să credem în continuare în acest
mic creier. Nu a existat cineva mai prost decât mine, mai incapabil, mai
idiot, ultimul dintre oameni. Ei da, dar ceea ce m-a ajutat, a fost faptul că
am crezut în ce se găseşte în ştiinţa iniţiatică, am crezut atât încât eu
continui. Dar dacă m-aş fi bazat pe micul meu creier, oh, la, la, la, de
multă vreme Dumnezeu ştia ceea ce mi s-ar fi putut întâmpla. Ei bine,
oamenii cred în creierul lor şi îşi dau seama, de mai multe ori în viaţă, că
sunt înşelaţi, că nu sunt bine orientaţi... ei bine, ei continuă să creadă în
acel creier ! Deşi ei au probe că sunt înşelaţi de mai multe ori. Să luăm
cazul căsătoriei. Dovada că acest creier nu a văzut, nu a prevăzut, nu a
judecat, nici fizionomia, nimic. De ce să continuăm să credem în el, când
ne-a arătat de câte ori ne-am înşelat ? Trebuie să îi urmăm acum pe aceia
care nu s-au înşelat niciodată. Atunci, eu am procedat astfel: continuând
cu ajutorul gândului, prin rugăciune, prin meditaţie, printr-un
comportament adecvat, sau renunţând la anumite lucruri şi veţi realiza
multe lucruri. Am crezut aceasta şi acum o constat. Nu este încă
perfecţiunea, dar totuşi este cât de cât ceva. Ce este ? Să vezi asemenea
somităţi, voi, asemenea inteligenţe, voi veniţi totuşi de departe, vă lăsaţi
soţiile, copii şi veniţi să mă ascultaţi; aceasta este o dovadă că am făcut
totuşi un mic progres. Eu sunt acela care a făcut progrese pentru a vă
atrage, pentru a vă masacra, să vă fac să rămâneţi aici pentru a suferi !
Nu este totuşi o dovadă ? Ah, ah, ah, nu ştiţi ce să spuneţi. Ei da,
dragii mei fraţi şi surori, continuaţi în ciuda faptului că nu există nimic,
continuaţi să gândiţi bine, să acţionaţi bine, să vă hrăniţi bine, să trăiţi
bine, să respiraţi bine. Veţi vedea apoi dacă acestea sunt minciuni ! Eu vam spus că trăim în cea mai mare mizerie, în cele mai mari privaţiuni,
dacă aţi şti măcar, jumătate din viaţa mea. În ciuda acestui fapt, eu am
crezut, eu am continuat; şi acum voi avea lumea întreagă, da, întreaga
lume o voi avea. Nu pe voi, lumea întreagă. De ce ? Pentru că aşa stau
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lucrurile, dacă voi mai continuaţi, dacă Dumnezeu îmi dă încă viaţă. Voi
nu mă puteţi înţelege, mă priviţi... (face semn cu mâna că el ar putea fi
nebun). În loc de a vedea alte lucruri, îmi priviţi barba, mustăţile, fularul
şi spuneţi: << De ce este roşu ? >> Iată dragii mei fraţi şi surori, cea mai
mare putere, cea mai mare calitate este aceea de a continua, da, pentru că
totul, totul, totul în viaţă este făcut să ne împiedice, să ne convingă că este
stupid, că ne pierdem timpul, totul, totul, totul, chiar şi prietenii noştri;
totul în lume este făcut să ne convingă, şi cărţile şi filmele, plăcerile, totul
vrea să ne convingă că ne irosim timpul şi viaţa şi este inutil, este stupid,
trebuie să încetăm. Dar veţi învinge aceasta ? Fiind în Învăţământ veţi
ajunge să învingeţi toate aceste sugestii, aceste tentaţii, aceste convingeri,
aceste aberaţii... Să le învingem... Tenacitatea, statornicia ! Statornicia
este lucrul cel mai greu, cel mai preţios, cel mai formidabil şi numai cei
douăzeci şi patru de bătrâni, Binah, o posedă. Nimeni nu posedă această
statornicie. Îmi place mult să vă repet o frază: Discipolul care ajunge să
posede această stabilitate asemenea diamantului spune: „ Eu sunt
statornic, fiu al statorniciei, conceput şi zămislit pe tărâmul statorniciei ”.
Este formidabil de a putea pronunţa. << Eu sunt statornic, fiu al
statorniciei, conceput şi zămislit pe tărâmul statorniciei >>. Dar care este
situaţia acum ? Oamenii sunt atât de schimbători, atât de instabili, atât de
variabili ca giruetele, atât de influenţabili şi ei se gândesc să devină nişte
Iniţiaţi cu aceste slăbiciuni ! La cele mai mărunte lovituri, ei se află la
pământ. Eu mă întreb dacă mă înţelegeţi. Trebuie ceva mai mult decât
aceasta.
Da, dragii mei fraţi şi surori, ceea ce mă întristează puţin este faptul că în
această Fraternitate vor veni în viitor nişte oameni care sunt atât de
cufundaţi, de împătimiţi de lucrurile care se petrec astăzi şi ei vor trece
prin toate hornurile, se vor murdări, vor deveni negri şi vor veni aici ca să
fie curăţaţi, spălaţi. Cât de mult voi avea de lucru ! De ce au ajuns ei în
această situaţie ? Fiindcă ei nu au avut această lumină, această
cunoaştere, această ştiinţă. Ei se gândesc că era minunat, frumos,
fermecător; da, întreaga lume crede aşa ceva ! Şi oamenii se lasă
influenţaţi, intră în bucluc, se murdăresc. Iar atunci când îi observ pe unii,
îmi este foarte clar că ei au trecut peste tot ! Ei nu emană nimic, nu există
la ei nici o lumină, nici puritate, nici bunătate, nici frumuseţe, ei există
pur şi simplu... Cum mă vor putea ei înţelege cu aceste sfaturi pe care leau adunat, fiindcă cuvintele mele trebuie să străbată aceste straturi, iar ei
nu mă pot înţelege. Este nevoie de ani de zile pentru a te spăla. Eu vă
asigur ! Unii îmi spun: << Maestre, eu vă înţeleg, este minunat, este
extraordinar, îmi place aceasta, dar trecutul meu, imaginile... Eu sunt
tulburat şi chiar la răsăritul soarelui... >> Ei da, eu ştiu toate acestea,
ştiam dinainte că, atunci când aţi trăit unele lucruri fără să ştiţi că ele vă
vor persecuta într-o bună zi, vă vor urmări, atunci nu vă veţi putea
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descotorosi de ele. Sunteţi liniştiţi în timpul vieţii şi nu bănuiţi că într-o
bună zi veţi suferi, deoarece există imagini ce nu vă vor părăsi deloc,
chiar atunci când vă veţi ruga, când veţi medita, ele vor apare şi vă vor
tulbura, nu veţi putea realiza ceva sublim, fiindcă viaţa din trecut se află
acolo. Dar voi nenorociţi toate acestea ! Şi nu vă pregătiţi pentru a vă
apăra, pentru a vă proteja, pentru viitor. Să nu existe nimic ca să vă
deranjeze, nu, nu, nu ! Trebuie să vă cufundaţi şi apoi Dumnezeule, veţi
aranja lucrurile, vă veţi descotorosi de ele, veţi trăi o viaţă pură. Ah, cât
sunteţi de neştiutori ! Nu puteţi trăi apoi o viaţă pură dacă sunteţi atât de
mult cufundaţi. Veţi replica: << Da, dar Sfântul Augustin a devenit sfânt
şi a adus o viaţă... >> Da, eu vă voi vorbi despre Sfântul Augustin, fiţi
liniştiţi. Pentru moment, eu îi las în pace pe sfinţi, nu vreu să îi deranjez.
Eu vă voi arata că deasupra sfinţilor se află Maeştrii, deoarece sfinţii, în
afara purităţii, sunt ignoranţi, ei nu cunosc mare lucru, iar Maeştrii posedă
sfinţenia şi în acelaţi timp şi cunoaşterea. Dar voi nu ştiţi să distingeţi
între un hoţ, un om obişnuit, un om de talent, un om de geniu, un sfânt,
un Maestru şi o divinitate. Voi amestecaţi toate aceste categorii. Dar eu le
disting foarte clar în minte. Voi confundaţi un geniu cu un sfânt. Voi nu
ştiţi care dintre ele este mai mare, care este situat mai sus...
Bojiata liubov razreşava vsicichite problemi
(Iubirea de Dumnezeu rezolvă toate problemele)
(De 3 ori)
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