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(Importanţa credinţei)
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(continuarea conferinţei)
(ultimul paragraf al feţei A)
- pentru că se continuă ideea Iată, de pildă, să presupunem că postiţi. Echilibrul este rupt. Există un
dezechilibru. Ei da, dar acest dezechilibru este foarte, foarte benefic. De ce ?
Pentru că personalitatea începe (…) să se cureţe, să se purifice, să se uşureze, şi
aşa o puteţi domina mult mai bine. Iar apoi îi veţi da o fiertură, un pic de supă,
dar deocamdată există un dezechilibru. În ce fel? Aveţi palpitaţii, se petrec
lucruri îngrozitoare... Sunteţi speriaţi şi încetaţi să postiţi. Trebuia să
continuaţi!
***
(faţa B)
De ce? Pentru că (tocmai) în primele zile personalitatea este revolată. Este
revoltată, nemulţumită şi vă este foame, vă este sete... şi intestinele chiorăie,
sunt acolo tot felul de zgomote, de dureri... şi inima... tot... Şi trebuie să rezistaţi,
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trebuie să-i spuneţi personalităţii: «Taci din gură! Taci din gură!» (râsete în sală,
pentru că Maestrul spune acest lucru cu pronunţia din sudul Franţei, unde se
află Bonfin-ul). «Trebuie să fii ascultătoare, supusă, cuminte, altfel o să te las să
mori; n-o să-ţi mai dau nimic de mâncare!» Şi când i se spune asta,
(personalitatea) este înspăimântată, pentru că ştie că puteţi face aşa. (Dacă
sunteţi stăpânul,) o puteţi lăsa să moară. Şi atunci, ea continuă să riposteze aşa
două-trei zile, iar pe urmă se supune, se linişteşte, se potoleşte şi nu ne mai este
foame. Ce curios! Nu ne mai este foame. Şi puteţi posti aşa 40 de zile. Dar eu
am găsit o modalitate/un mijloc de a posti 3 luni. Vreţi să ştiţi? Mâncând
noaptea, puteţi posti 3 luni. Cum de n-aţi descoperit asta? – că doar sunteţi
inteligenţi!
Afurisita de personalitate! Este utilă, dar dacă îi dăm prea mult, dacă ne
ocupăm de ea, ajunge să ne domine; adică ea conduce tot, ea este cea care se
pronunţă şi ajungem sclavi, s-a zis cu noi! Este necesar să ai personalitatea, dar
ca servitoare, nu ca stăpână! Iar eu văd la milioane de persoane că personalitatea
e stăpâna lor, iar ei sunt pe undeva, pe acolo, servind-o pe ea. Nu există
servitoare mai bună decât personalitatea. Ca servitoare, nu e alta ca ea pe lume.
Dar ca stăpână, nu există ceva mai rău decât personalitatea. Iată un sfat bun:
trebuie s-o aserviţi, s-o dominaţi. Dar în ce fel? Supraveghindu-vă, analizânduvă, fără-ncetare; aruncând o privire pentru a şti, în fiecare clipă: oare
personalitatea este cea care vă sfătuieşte, vă îndeamnă să faceţi ceea ce faceţi, să
spuneţi ceea ce spuneţi sau individualitatea? Eu v-am dat deja criteriul – (de
fapt,) sunt multe criterii, dar există unul care le înglobează pe toate celelalte:
Oare vreţi pentru voi, numai pentru voi, binele îl faceţi numai pentru voi/pentru
binele vostru – sau şi pentru binele celorlalţi? Iată criteriul! Şi puteţi observa
imediat, nu-i chiar aşa de greu.
Cineva îmi spunea: «Dar, Maestre, nu ştiu ce e bine şi ce e rău! Cum să
deosebesc? » «Ia te uită! Ia te uită! Ia te uită!» - am zis. «Sunteţi foarte în urmă,
dacă nu ştiţi ce e bine şi ce e rău. Puteţi să vă spuneţi aşa: “Aha, am să-i dau o
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palmă cuiva!” Este bine s-o faceţi? Dacă cineva vă spune: “Dă-ţi o palmă, ţie
însuţi!” “Aaa! Nu e bine!” Atunci nu e bine s-o faci celorlalţi.» E un lucru care
s-a spus deja, există o zicală: Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face! Eu nu inventez
nimic. Înaintea mea au existat înţelepţi care au descoperit asta. Dar oare
procedăm aşa/în consecinţă ? Nu. A, asta îmi face plăcere mie. Şi ceilalţi ? Ce
mă interesează! Asta e personalitatea. Şi dacă lucrăm mereu cu personalitatea,
vom fi legaţi fedeleş, înlănţuiţi, îngreunaţi, sclavi... Nu putem merge în celelalte
regiuni pentru a le vedea, a le contempla, a le atinge, şi atunci rămânem un
amărât, un nenorocit – furştri de furştra (???)! Bulgarii spun aşa. Furştri de
furştra! Chiar avernai-i ??? spun aşa. Ce sunt „avernai” ? Sunt bulgari care s-au
instalat aici în Franţa; bogomili care, atunci când au fost alungaţi din Bulgaria,
au venit aici. Esclarmonde de Foix. (personaj mitic, prinţesă catară, sec. XIIXIII – n.t.) Trecem deseori prin Foix/credinţă, aici (joc de cuvinte: “Foix”, ţinut
din sudul Franţei şi “ foi”= credinţă se pronunţa la fel – n.t.). Dacă n-aveţi
credinţă...
Iată, deci, dragi fraţi şi surori. De acum înainte nu trebuie niciodată să vă
mai înşelaţi. (Trebuie) să ştiţi să fiţi implacabili faţă de voi înşivă. Când nu mai
aveţi iubire... sau... cineva care este vexat... Să presupunem că cineva este vexat
din cauza unor cuvinte pe care le-am spus eu. Eu am toate drepturile. Cerul mi-a
dat dreptul să vă spun multe lucruri. Că vă place sau nu vă place, nu trebuie să
mă conformez personalităţii voastre. Eu lucrez întotdeauna apelând la
individualitatea voastră. Când vă spun cuvântul lui Cambronne (general francez
care a luptat la Waterloo şi care, somat să se predea, ar fi rostit faimosul
cuvânt, extrem de vulgar, care a rămas legat de numele lui – n.t.) - pe care de
fapt nu-l cunosc, nu ştiu care este acest cuvânt şi nu l-am rostit niciodată - atunci
personalitatea voastră e furioasă, nemulţumită. Dar individualitatea voastră
aplaudă: «O, mulţumesc, Maestre! Mulţumesc, îmi faceţi bine, mă eliberaţi.» Pe
cine să satisfac? Personalitatea voastră, care nu va fi niciodată mulţumită, oriceaş face? O ştiu prea bine: orice aş face! Aşa stau lucrurile. Puteţi face
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personalităţii orice voiţi, ea nu va fi niciodată recunoscătoare. Drept dovadă: a
venit o soră care mi-a spus: «O, Maestre, m-a părăsit soţul!» «De ce? Ce-aţi
făcut? Cum v-aţi purtat?» «I-am pregătit întotdeauna tot, găteam pentru el, îl
desfătam cu mâncăruri bune, i-am dat tot, iubirea mea...» Atunci i-am zis: «Păi
tocmai asta e! I-aţi hrănit personalitatea, iar personalitatea nu este niciodată
recunoscătoare. Nu trebuie să credeţi că va recunoaşte vreodată. Trebuia să-i
hrăniţi individualitatea, iar dvs. n-aţi făcut nimic pentru a-i hrăni
individualitatea. L-aţi hrănit în pasiunile, în plăcerile lui, în delicii, i-aţi hrănit
stomacul... şi iată rezultatele! Personalitatea nu este recunoscătoare! Iar oamenii
nu ştiu asta. Individualitatea este recunoscătoare. Pe ea trebuie s-o hrăniţi! Iar
dacă personalitatea voastră este uneori rănită, mă părăsiţi, nu mai veniţi. Dar
individualitatea o să vă tragă de urechi: «Idiotule, era spre binele tău, pentru
eliberarea ta, pentru fericirea ta. N-ai înţeles nimic! Eşti prea mic, mărunt...» Ei,
da! Ei, da! Ei, da! Trebuie să raţionaţi.
Iar altă soră vine şi-mi spune: «O, Maestre, m-a părăsit soţul!» «Da? De ce? »
«L-am iubit atât de mult! Am fost prea caldă.» «Tocmai! – am zis eu. Şi unde s-a
dus? » S-a dus la una din prietenele mele.» «Şi ea cum e ?» «E rece.» «Tocmai.
S-a dus să se mai răcorească!» Când suntem prea calzi, atunci e personalitatea.
Individualitatea nu este atât de caldă, nu este nici glacială. E temperată!
Ce-o fi cu mine azi, de mă ocup de temperatură?
Ei da, dragi fraţi şi surori. Da, da, da. Această pagină – Oh, là, là! Acum veţi
vedea, veţi vedea, veţi constata că putem restabili echilibrul. Sunt mulţi care şiau pierdut echilibrul, asta ştiu: prin droguri sau prin (???) prin tot felul de
lucruri. Şi chiar când postesc, nu ştiu cum să postească şi în ce condiţii. Unii au
vrut să postească aici. Ei bine, nu. Acesta nu este locul potrivit pentru a posti,
pentru că atunci nu veţi putea asculta conferinţele, veţi fi obosiţi, somnoroşi şi
chiar veţi mirosi urât. Pentru că unii vă vor simţi răsuflarea, care nu va fi tocmai
(plăcută). Nu, nu e locul nimerit. Când vă veţi întoarce acasă, veţi posti cât vreţi.
Şi mai trebuie să ştiţi şi cum să postiţi. Eu am atins toate aceste
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probleme/aspecte în trecut. De ce ? Pentru că ceea ce mă preocupă pe mine, nu
este să vă ornez/mobilez intelectul, capul, să vă dau noţiuni, cunoştinţe livreşti,
nu ! Este să răspund nevoilor voastre. Care sunt nevoile voastre ? Eu le cunosc.
Care sunt dificultăţile, suferinţele voastre… De asta m-am ocupat întotdeauna:
cum să rezolv problema nevoilor voastre. Iată diferenţa dintre Învăţământul meu
şi multe alte cărţi, care sunt atât de erudite, de ştiinţifice, de bogate. Da, dar ele
nu vă explică în ce fel să vă rezolvaţi problemele, nevoile, suferinţele,
mâhnirile...
Balanţa.
Şi priviţi: chiar acest bol care este pus în locurile unde se judecă – în
tribunale. Dar nici măcar judecătorii n-au înţeles simbolul balanţei. Unii
judecători nici măcar nu ştiu să judece, nu ştiu să pună în balanţă… Să fie drepţi.
Asta e… Dreptatea se găseşte în balanţă. De pildă, când puneţi exact aceeaşi
greutate pe ambele talere. Asta e dreptatea ! Da, dar oare cunoaştem
şmecheriile? Privţi un obiect de metal. El este întotdeauna polarizat. De exemplu
un magnet : este întotdeauna polarizat. O parte este pozitivă, o parte negativă.
Acum, dacă puneţi o bucată de fier pozitivă la polul pozitiv, se resping. De ce?
Iar dacă puneţi pozitiv cu negativ, se atrag. Există atracţie. Şi nu ştiţi… Când am
fost în Egipt, am întrebat : «Ştiţi cum au fost construite piramidele voastre?» Păi
aşa, şi aşa… Nu, nu, nu ! – le-am zis. Nu ! Cum au fost transportate aceste
blocuri şi îmbinate - fără ciment? Nu ştiau. Le-am spus : Uite, au existat Iniţiaţi
care cunoşteau polarizarea obiectelor, polaritatea, şi schimbau polariatea acestor
pietre : în loc să se producă o atracţie cu pământul... – pentru că asta e greutatea,
această atracţie crează greutatea… dacă e respingere, hop ! pietrele devin uşoare
şi îşi iau zborul în spaţiu. Ca unii sfinţi care levitau. Oho, se ridicau până în
tavan! De ce? Pentru că exista în interior o schimbare de polaritate. În loc să fie
negativi jos – iar pământul fiind pozitiv, să se creeze atracţie – puneau negativ
cu negativ şi hop! îşi luau zborul. Aşa schimbau Iniţiaţii din Egipt polariatea şi
atunci puteau transporta pietrele aşa! (Când mă auzeau explicând) făceau ochii
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mari (râsete în sală pentru că Maestrul nu “nimereşte” din prima cuvântul şi
inventează o formă hilară - “écarcassiaient” în loc de “équarquillaient” - pe
care o foloseşte în mod voit, pentru amuzamentul asistenţei.) Ce de lucruri le-am
revelat, acolo (în Egipt)! Chiar şi ghizilor, care vorbeau, explicau... E
formidabil ! Nu ştiau cum au fost construite piramidele !
Da, este în întreaga ştiinţă, despre care am început să vă vorbesc puţin ieri : să
ştii care e polarizarea fiinţei omeneşti. Cum este polarizată ? Să luăm bărbatul :
el este pozitiv pe partea din faţă (a corpului) şi negativ pe partea din spate. În
acelaşi timp, partea dreaptă este pozitivă, mâna stângă e deci negativă. Este o
cruce. Iar la femeie? Este negativă aici (pe partea din faţă), iar spatele este
pozitiv. Mâna stângă este pozitivă şi mâna dreaptă e negativă. Şi atunci când
salutăm femeile, strâgem latura pozitivă cu latura negativă – şi schimbul este
bun. Apoi v-am vorbit de poziţii. E un lucru scabros, delicat, nu vreau să vorbesc
despre el... Cunosc multe lucruri fără să le fi practicat. Ştiinţa Iniţiatica! (Sunt)
36 de poziţii. Şi cum se face dragoste! Oh, là, là, là! Şi sunt multe cazuri foarte
nocive, iar îndrăgostiţii nu ştiu. E nociv. E negativ. Se declanşează alte lucruri,
iar ei nu ştiu. Dar să lăsăm toate acestea! Oh, là, là! Simt că vreţi să ştiţi asta,
vreţi tare mult! Partea pozitiva, partea negativă...
Aş vrea să mai adaug câteva cuvinte despre personalitate şi individualitate,
pentru că, cu asta, vă dau o cheie: cum puteţi fi foarte fericiţi şi foarte puternici
şi să învingeţi. Da. Uite: când sunteţi vexaţi, când sunteţi mânioşi, vă închideţi –
pentru că cineva v-a vexat. Analizaţi-vă! Veţi vedea că vă otrăviţi sângele, vă
distrugeţi sănătatea, vă micşoraţi bucuria şi pacea. Nu merită! De ce să te
otrăveşti? “A, da, dar nu putem să lăsăm lucrurile aşa!” Da, dar e preferabil,
pentru sănătate, e preferabil să uiţi de asta, să nu fii ranchiunos, să ierţi. De ce?
Pentru că veţi simţi în voi o bucurie, un triumf; toată ziua veţi fi mândri. Iată un
lucru simplu, dar nu v-aţi gândit la asta. Toată lumea este mânioasă, furioasă...
fără să analizeze cum acţionează acest lucru asupra propriei lor sănătăţi. Iar eu
cunosc persoane care au făcut ulcer pentru că se aflau deseori în asemenea stări.
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Şi se îndreptau spre moarte... pentru că ulcerul nu se vindecă aşa uşor. Ulcerul
de stomac nu se vindecă uşor. Sunt mulţi oameni care au ulcer şi nu ştiu de ce au
ulcer. Oh, là, là ! E preferabil să uiţi. Trebuie să fii ca mine. Eu nu sunt
ranchiunos, dar nu uit niciodată ce mi s-a făcut. Nu, nu sunt ranchiunos. Cum
înţelegeţi asta ? Spuneam şi în Anglia. Spuneam ; nu sunt « spiteful» (engl.
« ciudos, răzbunător » – n.t.) şi mulţi nu înţelegeau ce înseamnă « spiteful ».
Dar nu uit niciodată ce mi s-a făcut. Dar nu sunt ranchiunos. Şi, de fapt, asta e
ranchiună, să nu uiţi ! În fine, o spun ca să vă fac să râdeţi. Iar voi nu râdeţi
niciodată! I am not spiteful, but I never forget what other people are doing to
me. Nu sunt ranchiunos şi sunt mândru de asta, mândru că nu sunt ranchiunos.
Aşa, deci. Dacă m-aţi înţeles, dacă reţineţi asta, veţi vedea cum va fi apoi
viaţa voastră. Oh, là, là, là!!! Vă puneţi trenul pe alte şine. Dar este simplu, e
uşor! Doar că… de ce e greu? Pentru că nu ştiam, nu eram informaţi. Acum, că
ştiţi, gata, e uşor !
POFTĂ BUNĂ, dragi fraţi şi surori !
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