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TRACK 1

Cineva spune: «Sunt fericit, pentru că...». Ei bine, simplul fapt că dă o cauză

fericirii lui este dovada faptului că nu posedă adevărata fericire, căci adevărata

fericire este o fericire fără cauză. Da, sunteţi fericiţi şi nu ştiţi de ce. Găsiţi că

este minunat să trăiţi, să respiraţi, să mâncaţi, să vorbiţi şi nu ştiţi de ce. Nu aţi

primit nimic: nici cadouri, nici moşteniri, nici femei frumoase. Sunteţi fericiţi

pentru că ceva vine să se adauge din Înalt, un element spiritual, care nici măcar

nu depinde de voi, ca o apă care curge din Cer. Pentru majoritatea oamenilor,

fericirea este legată de posesiuni: case, bani, decoraţii, glorie sau femei (soţie) şi

copii. Nu, adevărata fericire nu depinde de nici un obiect, de nici o posesiune.

Ea vine de Sus şi sunteţi uimiţi să descoperiţi în voi înşivă, fără încetare, această

stare  de  conştiinţă  minunată.  Vă  bucuraţi  şi  nici  măcar  nu  ştiţi  de  ce.  Iată

adevărata fericire !

Veţi fi miraţi, dragi fraţi şi surori, dacă am să vă spun că, pentru prima

dată, nu sunt de acord cu această pagină. Da, nimic nu este adevărat. Totul este

minciună.  Am să v-o dovedesc. Veţi spune: «Dar atunci,  cine a scris această

pagină ?» Nu ştiu.  Un om, undeva. Dacă-l întâlnesc, o să petreacă un sfert de

ceas... un sfert de ceas rău ! (o să vadă el !) Şi cum îmi place mult, mult să iau
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mereu subiecte,  cuvinte,  probleme, chestiuni pe care toată lumea crede că le

cunoaşte, le înţelege şi (să) vă arăt că nu aţi ajuns încă să le înţelegeţi bine…

Cum a fost,  de exemplu, despre libertate, despre pace, despre unitate, despre

iubire, despre multe subiecte, v-am arătat – despre inteligenţă, de asemenea – că

felul  în  care  oamenii  înţeleg  lucrurile  nu prea este  veridic.  Şi  de ce  au fost

definite  aşa  de  către  lingvişti,  de  către  oameni  erudiţi,  cum  au  stabilit,  au

prezentat  lucrurile ?  Şi  toată  lumea  se  lasă  dusă  în  acestă  direcţie. Asta  nu

înseamnă că s-au înşelat, că s-au înşelat într-una asupra lor. Nu, dar ei nu aveau

încă acest punct de vedere iniţiatic. Şi cum ei vedeau lucrurile în planul fizic, cu

cele 5 simţuri, iar intelectul lor era subjugat, ascultător, se înclina în faţa a ceea

ce se simţea, se vedea, se auzea şi în felul acesta au fost stabilite multe lucruri,

după  intelect  –  aproape  orb,  aproape  limitat,  aproape  mediocru.  Dar  eu  vă

prezint întotdeauna lucrurile din alt punct de vedere: primul punct de vedere era

geocentric, pentru că suntem pe Pământ şi suntem obligaţi să vedem lucrurile

din punctul de vedere al Pământului. Şi astfel 

v-am repetat, de mai multe ori: oamenii vedeau soarele deplasându-se, stelele şi

toate celelalte – şi luna de asemenea.  Şi asta pentru că se aflau în punctul de

vedere geocentric. Deci totul este veridic, totul este aşa. Dar dacă ne deplasăm,

pentru a cunoaşte realitatea, adevărata realitate… v-am vorbit mereu, am insistat

mereu (pe ideea) de a vă deplasa, de a merge puţin mai sus, pe un vârf sau pe un

munte, pentru a vedea lucrurile de sus. Atunci vezi altfel lucrurile,  totul este

altfel. Şi aşa, v-am spus: dacă urcaţi în Soare şi priviţi (de acolo) veţi vedea că

Pământul este cel care se învârteşte. Şi asta e, de asemenea, adevărat. Da, dar

este un alt adevăr. Eu asta fac, fără încetare. V-aţi obişnuit deja - în limbajul

vostru, în activităţile voastre, în comportamentul vostru, în sentimentele voastre,

în felul vostru de a vedea, de a gândi, de a crede şi aşa mai departe - şi simţiţi că

sunteţi în adevăr, în perfecţiune şi sunteţi atât de mândri de voi înşivă şi deseori

sunteţi trufaşi, dispreţuitori, distanţi, îi judecaţi pe ceilalţi. Şi câţi nu se înşeală,

de fapt ?



Să  ne  ocupăm  acum  de  cuvântul  «fericire».  Toată  lumea  crede  că  ştie  ce

înseamnă să fii fericit. Dar am să vă arăt că ceea ce cred oamenii despre fericire

nu prea este  corect,  nu prea este  exact.  Să luăm, de pildă,  pe cineva care  a

mâncat bine. El spune: «O, ce fericit sunt că am mâncat…», de pildă... în fine,

ce vă place. (râsete) Sau că a băut. Ooo, a fost fericit de trei ori cu o femeie – aşa

spune: «Am fost fericit de 3 ori !» Sau, tot aşa, au primit o moştenire, un cadou,

au copii:  de fiecare dată sunt fericiţi.  Dar cum se face că această fericire nu

durează veşnic ? A fost doar pentru un moment, pentru câteva minute sau pentru

câteva ore sau câteva zile, dar nu este veşnică. Fericirea nu durează. Toată lumea

a observat acest lucru. Şi de ce spun oamenii: «Sunt fericit?» Pentru că nu ştiu

ce  este  fericirea  -  cea  adevărată.  Din  moment  ce  aveţi  o  senzaţie  care  vă

îngăduie să vă bucuraţi puţin, să vă destindeţi puţin, să vă simţiţi mai bine, să nu

aveţi dureri sau suferinţe, atunci vă simţiţi fericiţi. Oamenii nu au o idee clară

despre ce este fericirea. Acum am să vă explic şi o să vedeţi voi înşivă, o să

constataţi că nu ştiaţi ce este adevărata fericire. Da. Voi confundaţi fericirea cu o

senzaţie.  Şi în această pagină, de ce nu este totul foarte corect ? Veţi vedea că nu

este foarte corect, pentru că nu aveam timp şi trebuia să spun ceva care nu era

perfect  clar  şi  definitiv,  dar  care  îi  poate  mulţumi pe  oamenii  obişnuiţi.  Dar

există totuşi ceva care nu este explicat. Este un element care vine foarte de sus.

Şi  când ai  acest  element,  eşti  fericit,  fără  măcar  să  ştii  de  ce:  mergi,  cânţi,

dansezi  –  şi  n-ai  primit  nimic,  nici  cadouri,  nici  bani,  nici  nimic.  Există

asemenea momente în cursul zilei când eşti fericit. Şi acum, când am să încep să

vă explic, că fericirea nu este un lucru aşa: taie-mi o bucată, un kilogram ! Mergi

la un furnizor şi-i ceri: «Daţi-mi un kilogram de fericire !» Fericirea este deci o

stare de conştiinţă în care simţim că suntem în armonie, în pace; nu există, pe

moment, nici un element care să deranjeze, care să vină să umbrească sau să

perturbe ceva. Asta poate să dureze un moment, poate să dureze mai mult, dar

este o stare de conştiinţă de o extraordinară armonie între toate elementele fiinţei

umane,  între gândul,  sentimentul,  voinţa sa,  chiar  corpul său fizic,  stomacul,
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plămânii, creierul lui. Ahaa, aşadar fericirea este o stare de conştiinţă ! Şi chiar o

putem provoca, în diferite feluri, chiar şi cu droguri, cu băuturi, cu tot felul de

lucruri sau printr-o privire, prin muzică, cu sărutări, prin raporturi sexuale.  O

putem  provoca,  dar  această  fericire  nu  este  adevărată,  este  mincinoasă,  de

moment.  Şi  tot  ce  este  trecător,  ce  nu  durează  veşnic,  mult  timp,  nu  este

veritabil. Iată ce criteriu vă dau. Trebuie să ştiţi că tot ce nu este  durabil nu este

veritabil. Spre exemplu, au fost oameni în viaţa mea care mă iubeau mult. Şi o

arătau, erau gata să se arunce în foc (pentru mine). Îmi scriau, o arătau. Şi erau

absolut convinşi. Dar eu nu eram aşa convins, fiindcă eu spuneam: «Vreau să

ştiu cât timp va dura.» Şi n-a durat. Deseori chiar s-a schimbat în contrariul: ura,

răzbunarea. De ce ? Pentru că oamenii nu ştiu bine cum se transformă lucrurile

dintr-unul într-altul. Iar eu am studiat asta. Deci, când cineva este atât de aprins

şi vrea să îmi arate că este gata să facă lucruri formidabile, eu reflectez – îl cred,

bineînţeles,  pe  moment,  pentru  câtva  timp,  da.  Dar  ceea  ce  contează  pentru

mine, este dacă este de durată. Şi sunt alţii, care nu prea o manifestă, nu o arată

atât de mult,  dar această iubire durează întrega viaţă. Şi iată cum, apoi, sunt

absolut  convins,  absolut  învins, pentru că este  ceva durabil.  Luaţi  asta  drept

criteriu. Şi veţi vedea acum, explicându-vă aşa, deja căutaţi în memoria voastră,

în  amintirile  voastre,  în  trecutul  vostru  şi,  din  nefericire,  constataţi  că  s-au

petrecut asemenea lucruri şi că aţi marşat şi că aţi sacrificat tot, aţi dat tot şi apoi

v-aţi aflat în asemenea măsură în amărăciune, în tristeţe, pentru că nu cunoaşteţi

multe lucruri, nu aveţi criterii. Şi în felul acesta oamenii pot înşela. Să luăm, de

pildă, un băiat care este amorezat de o fată, oho, şi îi vorbeşte în aşa fel şi îi scrie

în aşa fel şi prezintă lucrurile cum că o va iubi, toată viaţa, o veşnicie etc. Iar

fata, bineînţeles, biata de ea n-are criterii, cedează, marşează, este cu el şi în

foarte scurt timp este bătută măr. (râsete). Şi atunci se despart, se detestă... De ce

? Pentru că îi lipseau anumite criterii, pentru că aceste criterii nu le-a găsit în

lumea obişnuită, pentru că lumea obişnuită nu cunoaşte aceste lucruri, lumea

obişnuită  se  înşeală  fără  încetare.  Aaa,  ea  ar  fi  trebuit  să  meargă  la  şcoală



iniţiatică, pentru a învăţa multe lucruri. A cui e vina ? Micile distracţii, micile

plăceri, micile ghili-ghili sunt mai importante, în timp ce o şcoală nu foloseşte la

nimic, e obositor, e plictisitor... şi atunci oamenilor nu le place prea mult acest

lucru. De aceea – am spus întotdeauna – de ce este aşa ? Pur şi simplu pentru că

este cineva care trebuie să sufere. Trebuie să sufere şi de aceea raţionează în

acest fel, acţionează în acest fel: pentru că este obligat să treacă prin suferinţe. 

Dar acum să ne întoarcem la fericire.  Aşadar,  v-am vorbit  deja despre

legea afinităţii. Veţi vedea că ceea ce am să vă revelez este foarte ştiinţific, este

bazat pe legi imuabile, pe care toată lumea le poate cunoaşte. Este bazat deci pe

afinitate. Ce este afinitatea ? Afinitatea înseamnă a vibra la unison: o făptură, o

fiinţă vibrează la unison cu o alta; înseamnă să facă schimburi, să se înţeleagă,

să  se  unească,  să  se  amestece.  Asta  înseamnă  să  vibrezi  la  unison:  să  ai  o

afinitate, pentru a te putea atrage, a fi împreună. Şi putem vedea asta în toate

domeniile.  În toate  domeniile.  Şi  vă spun asta,  pentru a vă aduce apoi către

regiuni mult mai îndepărtate, mai greu de înţeles. Mai întâi, ştiind acest lucru,

asta  explică  de  ce  criminalii  se  caută,  se  găsesc,  sunt  împreună,  sunt  în

complicitate, sunt de acord şi fac lucruri criminale. Iar oamenii virtuoşi au, de

asemenea, o afinitate între ei, încearcă să se găsească, să se caute, să facă ceva

(împreună). Deci, cei care au iubire au o afinitate cu toţi cei care au iubire. Cei

care au puritate au o afinitate cu toate făpturile din univers care au puritate – şi

aşa mai departe pentru toate celelalte.  “Toate celelalte” este lung de explicat, o

puteţi face voi înşivă. Iar fericirea ? Cum e cu fericirea ? Aaa, asta ne va ajuta să

înţelegem acum:  pentru  a  avea  această  fericire  pe  care  o  căutăm,  care  este

durabilă,  trebuie  să  ne  legăm sau să  găsim făpturile  care  au  această  fericire

neîncetat.  Şi  care  sunt acele  făpturi  care  au această  fericire  neîncetat  ? Sunt

făpturi care nu prea sunt pe pământ. Pentru că aşa este pământul: e un  loc unde

totul este variabil, nimic nu este stabil. Pentru a merge şi a intra în teritoriul

stabilităţii, al invariabilităţii, adică ceva ce durează veşnic, trebuie să ne legăm

de făpturile  care  sunt  veşnice.  Şi  vom vedea  acum,  mergând,  căutând,  vom

5



descoperi că începând cu marii Maeştri, ei au fericirea, dar nu este ceva absolut

stabil,  pentru  că  sunt  totuşi  pe  pământ  şi  au,  totuşi,  relaţii  cu  oamenii.  Iar

oamenii le aduc deseori multe tristeţi, multe mâhniri, multe poveri şi, din când în

când,  ei  simt  aceste  poveri,  simt  aceste  dureri,  aceste  boli,  aceste  tristeţi.

Bineînţeles, ei pot remedia, se pot descărca complet şi intra din nou în fericirea

pe care au găsit-o, despre care ştiu pe ce se fundamentează. Începând cu îngerii,

fericirea  este  stabilă.  Doar  îngerii  trăiesc  în  fericire,  ei  nu  cunosc  suferinţa,

mâhnirile,  tristeţile.  Iată  un lucru pe care  nici  creştinii  nu-l  ştiu.  Îngerii  sunt

făpturi care nu cunosc suferinţa. Ei sunt făcuţi în aşa fel, cu puritate, încât nu

cunosc  durerile,  nefericirile.  Şi  uneori,  pentru  a  cunoaşte  cum  este  lumea

oamenilor,  unii  chiar  solicită,  cer  «şefilor»  din  înalt  să  le  îngăduie  sa  se

reîncarneze,  pentru  a  avea  o  idee  despe  cum este  lumea  umană.  Şi  aşa,  pe

pământ, încep să simtă suferinţa, durerile... În timp ce, mergând mult mai sus, cu

Arhangheli şi cu divinităţile, din ce în ce starea de fericire creşte, se lărgeşte şi

devine intensă până la a nu mai putea, aproape, fi suportată. Oamenii nu pot

suporta o asemenea fericire. Au existat totuşi sfinţi, profeţi, iniţiaţi care cădeau

în extaz.  Şi atunci totul exploda, atât era de greu de suportat această stare de

extaz. În interior totul vibra la unison cu Cerul, încât ei chiar plângeau, suspinau,

cădeau la  pământ,  zvâcneau din picioare,  era  ceva extraordinar,  în  asemenea

măsură fericirea era de nesuportat. Şi chiar v-am spus cândva, într-o zi: «Dragi

fraţi  şi  surori  –  vă  spuneam  –  voi  cunoaşteţi  suferinţa,  cunoaşteţi  durerile,

tristeţile, temerile, bolile, mâhnirile, dar încă nu sunteţi pregătiţi pentru fericire.

La orice nenorocire, rezistaţi, sunteţi mai tari ca pietrele; acolo unde pietrele se

sparg,  voi  tot  mai  rezistaţi.  Ce  e  fiinţa  omenească  !!  Dar  oamenii  nu  sunt

pregătiţi pentru bucurie şi pentru fericire. De ce? Pentru că deseori nu au avut

(condiţii) pentru a se adapta, pentru a rezista şi dacă li se întâmplă o asemenea

bucurie, o asemenea fericire, atunci mor. Priviţi, am să vă dau un exemplu: câte

mame  care  şi-au  pierdut,  chipurile,  fiul  în  război,  şi  care  plângeau,  erau

nefericite, când aflau că el este în viaţă, cădeau moarte ? De aceea, acum se



acţionează  cu  precauţie pentru  a  merge  să  le  spună  mamelor.  Mai  întâi  le

povestesc, le spun: «Ştiţi, avem nişte veşti, se pare că a fost rănit, era pe moarte,

dar nu a murit.»  Şi o pregătesc în felul acesta, ca să nu moară.  Aşadar, tot ce

povestesc este adevărat. Şi chiar voi, dacă vi s-ar îndeplini rugăciunile - cereţi

Lumina cerească, Fericirea cerească, Bucuria, Iubirea cerească – aţi muri. De

ce ? Pentru că nu sunteţi pregătiţi să rezistaţi, să suportaţi intensitatea acestor

puteri cereşti. De aceea trebuie să te pregăteşti. Să te pregăteşti. E nevoie de ani

ca organismul să se pregătească. Să luăm, de pildă, cazul meu. Eu nu aveam un

Maestru. De la 15 sau 16 ani, am găsit cărţi, am găsit cărţi hinduse - de Yogi

Ramacharaka - care explicau cum să respiri pentru a obţine diferite lucruri şi eu

făceam asta ore în şir. Depăşeam limitele. Şi nu prea mâncam, nu prea ieşeam…

Şi atunci m-am îmbolnăvit, am fost pe punctul să mor, pentru că lumina, focul

pe care le-am atras, toate aceste forţe pe care le-am atras prin respiraţie, prin

meditaţie, prin concentrare, fără a avea un ghid pentru a mă  ghida şi pentru a

măsura, a cântări, m-am îmbolnăvit, era să mor. Da, oamenii se aşteptau să mor.

Iar eu, fapt curios, nu ceream decât cărţi, să mi se cumpere cărţi. Cărţi, cărţi,

cărţi... Îmi cumpărau cărţi, mi le puneau lângă pernă, le pipăiam... şi asta m-a

vindecat: cărţile. Asta dovedeşte că deliram. Era un delir. (râsete) De ce cărţi ?

Nu puteam să le citesc. Ei da, dar aşa a fost. Şi apoi, desigur, am pus o oarecare

măsură şi totuşi, totuşi, totuşi... deseori, aceleaşi lucruri se repetă în mine, încerc

să raţionez, altfel aş arde, în faţa voastră aş arde în flăcări. De aceea trebuie să te

pregăteşti. 

Aşadar, acum vedeţi că nu ştiţi ce este fericirea. Ooo, mici bucurii pe care

le aveţi... Dar asta nu este fericirea ! Da, priviţi, oamenii nu au o idee despre ce

este fericirea. Adevărata fericire este să te simţi fuzionat cu Sufletul universal,

cu fiinţa supremă, să vibrezi, să te uneşti, să te pierzi... Ei da, dar pentru a avea

posibilitatea de a rezista, de a avea conştiinţa, de a nu muri, trebuie să pregăteşti

corpul fizic, căci corpul fizic nu este pregătit să vibreze la unison. Trebuie deci

să schimbi particulele, să schimbi atomii, electronii... Ehe, să-i schimbi cu alţii,
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care sunt mai capabili să vibreze la unison. Ei bine, oamenii sunt ignoranţi, ei nu

ştiu toate aceste lucruri. Şi de aceea li se întâmplă nenorociri. Ce e fericirea, ce e

nefericirea ? Fericirea este «ceasul  bun», o oră,  o oră care este bună.  (În fr.

Fericire = bonheur = bonne heure, adică “ora bună”- n.tr.) De aceea suntem

fericiţi. Şi dacă am ales o oră care este foarte nefericită...  (În fr. nefericire =

malheur = mal heure = mauvaise heure, adică “ora rea”- n.tr.) Când spunem

fericire, înseamnă că am nimerit  o oră care este fatidică, benefică, astrologic.

Vedeţi,  în  trecut,  cei  din vechime ştiau unele  lucruri;  ştiau  că dacă alegi  un

moment care nu este armonios în cer, ai probleme, ţi se întâmplă nenorociri (fr.

malheurs = mal heures = ceasuri rele – n.tr.), pentru că ai ales o oră care nu era

bună. 

Acum, pentru a cunoaşte adevărata fericire, care vine de sus – este corect

cum se  spune  în  acea  pagină  –  care  vine  de  sus,  (dar  pe  care)  trebuie  s-o

pregătim jos, în noi. Ea vine de sus, dar trebuie s-o pregătim jos, în noi înşine.

Altfel, ea, fericirea va rămâne sus, iar noi nu vom avea niciodată idee despre ce

este adevărata fericire. Aşadar,  adevărata fericire este o vibraţie la unison cu

Sufletul  universal,  pentru că Sufletul  universal  nu este niciodată nefericit.  În

ciuda nenorocirilor,  a  suferinţelor,  a  bolilor  oamenilor,  el  este  mereu prezent

pentru a pătrunde în ei,  pentru a-i  ajuta, pentru a-i  vindeca,  dar el  este de o

asemenea puritate, de o asemenea lumină, că nu simte, nu este mâhnit, nu este

întristat,  datorită  purităţii  şi  elevării  lui.  Iată  de  ce,  singurul  care  nu  este

nefericit, este Dumnezeu. Şi dacă se spune, din când în când, în biserică, cum că

Dumnezeu este foarte nefericit văzând cât de răi, de criminali sunt oamenii, cât

de nedrepţi şi de neciopliţi, eu nu cred. Dumnezeu nu este niciodată nefericit,

pentru că dacă ar fi nefericit ca oamenii, ar însemna că nu e suficient de pregătit,

de  perfect.  Îi  lipseşte  ceva.  Deci  în  organismul  lui,  în  corpul  lui,  sau  în

abdomenul lui sau în plămânii lui e ceva care nu este dintr-o materie bună. Şi

atunci nu este Bunul Dumnezeu. Vedeţi ? Este absolut imposibil ca Dumnezeu

să fie nefericit.



Iar acum, pentru a cunoaşte adevărata fericire, există o lucrare de făcut: să

înlocuiţi,  în  fiecare  zi,  particulele  vechi,  care  sunt  mucezite,  care  sunt

dezgustătoare,  care  sunt  murdare,  care  sunt  impure,  să  le  îndepărtaţi,  dar

înlocuindu-le. Pentru că dacă le respingeţi, ele nu vor pleca. Ele sunt tenace, se

cramponează. Pentru că oamenii care nu ştiu cum să se debaraseze, sunt fără

încetare  cu  vechile  particule,  cu  clişee  vechi,  cu  dorinţe  vechi,  cu  ispite,  cu

pofte,  întreaga viaţă.  Şi  chiar  când vor veni într-o nouă reîncarnare,  totul  va

continua (la fel). Să le înlocuieşti cu altele noi. Iată un lucru pe care oamenii nu

l-au învăţat. E ceva nou. Să le înlocuiască. Când le înlocuieşti, ele pleacă, pentru

că  simt  că  particulele  care  sunt  aduse  sunt  mai  puternice,  mai  minunate,  că

vibrează mai bine, aşa că cedează, capitulează. Altfel rezistă.  

Şi cum se poate face acest lucru ? Există conferinţe în care v-am revelat

multe lucruri. Trebuie să le căutaţi. Eu nu vă pot explica tot în câteva minute.

Iată de ce nu trebuie să înşelaţi întreaga lume spunând: «O, ce fericit sunt pentru

că am o casă ! O, ce fericit sunt pentru că am o soţie ! O, ce fericit sunt pentru că

am o slujbă !» şi aşa mai departe. Asta nu durează mult. E adevărat că fiecare

lucru pe care doriţi să îl aveţi vă face fericiţi pentru un timp. Dar după aceea ?

(Sentimentul) se şterge, vă obişnuiţi şi nu mai sunteţi atât de fericiţi. La început

eraţi fericiţi. Şi după ? După îi vin alte lucruri în cap: «Ah – zice - dacă voi avea

asta şi asta şi asta, voi fi fericit.»  Şi când le va avea, din nou, un timp va fi

fericit, satisfăcut, mulţumit, iar după aceea, din nou va cere altceva. Dar tot ce

oamenii pot dori şi  avea nu aduce adevărata fericire. Adevărata fericire, care

durează.  Pentru ca aceasta să dureze, trebuie să existe ceva în supraconştiinţă.

Să luăm, de pildă,  şi  iubirea.  Iubirea fizică,  iubirea sexuală nu durează mult

timp.  După  un  timp,  nu  mai  aveţi  aceleaşi  gusturi,  aceeaşi  atracţie,  aceeaşi

plăcere cu aceeaşi persoană, vreţi o schimbare. Şi chiar (trăirea) se erodează,

scade în intensitate, vă părăseşte. Şi, pe urmă, v-am explicat: iubirea ca pasiune,

iubirea ca senzaţie, iubirea ca gând, iubirea ca stare de conştiinţă. Aaa, iubirea ca

stare de conştiinţă poate dura veşnic. Ei bine, oamenii n-au ajuns încă să aibă
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această iubire. Ca şi pentru fericire, pentru iubire este valabil acelaşi lucru: să o

ai în conştiinţă, în supraconştiinţă, adică să-l fi găsit nu jos, nu jos, ci în Înalt.

Aşa cum v-am explicat, ea este pretutindeni, este pretutindeni şi o aveţi în voi şi

atunci este durabilă, vă impregnează şi această iubire o aveţi ca şi conştiinţă,

această  iubire,  fără  încetare,  toată  viaţa.  În  timp  ce  celelalte  iubiri  sunt

schimbătoare şi variabile. Şi cu fericirea e la fel: fericirea nu trebuie s-o ai prea

jos sau în senzaţie sau în sentimente, în gânduri, ci în conştiinţă. Adică să fii

branşat. De aceea v-am spus: dacă iubiţi o femeie, sunteţi obligaţi să iubiţi apoi

o altă femeie. Nu puteţi rămâne cu o singură femeie. De ce ? Pentru că ea nu vă

poate da tot. Vă dă câte ceva, iar o alta femeie vă dă altceva, pe care prima nu

vi-l putea da, apoi o a treia, care vă dă (altceva)... Şi aşa, dacă iubiţi mereu aşa,

separat, nu veţi avea niciodată, niciodată, niciodată, această fericire. Dacă vreţi

ca iubirea voastră să fie durabilă,  în planul fizic nu este cu putinţă. De ce ?

Pentru  că  după  ani  şi  ani,  eşti  la  pământ,  nu  mai  ai  aceleaşi  forţe,  aceeaşi

vigoare, mai devreme sau mai târziu eşti obligat să capitulezi. Dar cealaltă iubire

o puteţi avea veşnic, aceeaşi. Şi cum iubirea aduce fericirea, aaa, pentru a avea

acea fericire durabilă, trebuie să găseşti iubirea durabilă. Nici acest lucru nu a

fost explicat. Acum câteva zile – nu ştiu dacă eraţi aici – făceam o comparaţie

între  iubire,  înţelepciune  şi  forţă,  voinţă,  putere,  adevăr.  Şi  spuneam  că

cunoaşterea, înţelepciunea au anumite proprietăţi, iar oamenii îşi imaginează că

atunci când vor fi în înţelepciune, vor fi fericiţi. Ei bine, nu ! Dimpotrivă.  Vor

suferi mult mai mult, pentru că vor vedea mult mai mult nenorocirile, defectele,

slăbiciunile,  crimele.  De  aceea  s-a  spus:  «Cu  cât  vă  măriţi  cunoaşterea,

înţelepciunea, cu atât veţi suferi mai mult.» Atunci care sunt proprietăţile acestei

înţelepciuni, acestei cunoaşteri ? Aaa, proprietăţile sunt să vă lumineze, să vă

orienteze, să vă ghideze, să vă sfătuiască, să vă orienteze, să vă ferească de unele

lucruri, dar fericirea... nu sunteţi mai fericiţi. Şi acum să luăm voinţa, puterea.

Sunteţi atotputernici.  Nu sunteţi mai fericiţi. De ce ? Pentru că puterea nu aduce

fericirea. Şi ce aduce puterea ? Păi, sunteţi capabili să creaţi lucruri, să formaţi



lucruri, să construiţi lucruri, să distrugeţi lucruri şi aşa mai departe, dar (nu vă

aduce) fericirea. Aaa ! Şi unde se găseşte această fericire ? În iubire. Pentru că

iubirea nu vă aduce nici înţelepciunea, nici cunoaşterea, nici lumina – puţină

lumină, da ! Dar nu cine ştie ce putere, atotputernicia. Totuşi, da, puţin. Când ai

iubire, te ridici, aşa, alergi. Deci numai iubirea aduce adevărata fericire. Şi cum

iubirea este între cele două – între cunoaştere şi putere, voinţă – ajunge într-o zi

să le obţină pe celelalte două. De aceea este mai bine să mergi pe calea iubirii,

pentru a avea într-o zi întreaga cunoaştere şi  întreaga putere. Cu iubirea, eşti

deplin satisfăcut, fericit, dilatat şi, în acelaşi timp, începi să înţelegi, să ştii, să

simţi şi, în acelaşi timp, poţi să realizezi lucrurile. De aceea eu am ales calea

iubirii. În ceea ce priveşte înţelepciunea, nimeni nu este atât de prost, atât de orb,

atât  de  stupid  ca  mine.  În  ceea  ce  priveşte  puterea,  nici  ea.  Dar  în  ceea  ce

priveşte iubirea... este puţină iubire. Puţin, puţin. 

Ca să rezumăm: adevărata fericire, despre care oamenii nu au nici o idee,

aaa, se găseşte sus, în Înalt, în această armonie, în această perfecţiune, în această

puritate, în această luminozitate. Şi dacă reuşim să ne apropiem, să ne apropiem,

să  vibrăm,  avem  fericirea  care  durează,  care  durează  veşnic.  Orice  vi  s-ar

întâmpla, nu o pierdeţi, pentru că ea nu e prea jos. În timp ce acum, oamenii

spun că  sunt  fericiţi,  dar  luaţi  cuiva  ceva  şi  veţi  vedea  că  fericirea  lui  e  la

pământ.  Criticaţi-l  puţin,  furaţi-l  puţin,  înşelaţi-l  puţin  şi  veţi  vedea  dacă

fericirea lui e durabilă. Vedeţi ? Dar aţi verificat deja toate acestea. Nu are rost

să explic. Aţi verificat. Ea nu este durabilă, nu este stabilă, pentru că se găseşte

prea jos. Pentru ca ea să fie imuabilă, veşnică, trebuie ca fericirea să fie foarte

sus, în supraconştiinţă, adică să nu o cauţi jos, să o cauţi în acea iubire divină.

Asta înseamnă când îl iubeşti pe Dumnezeu, când iubeşti puritatea, când iubeşti

înţelepciunea, iubirea, bunătate, iubeşti sufletul nemuritor, universal,      această

fericire nu vă mai părăseşte. Şi apoi puteţi pierde tot: soţia, copiii, casa, puteţi fi

tăiaţi în bucăţi, nu sunteţi nefericiţi, pentru că fericirea voastră este foarte sus,

foarte sus, foarte sus. Iar oamenii nu sunt capabili să meargă până acolo pentru a
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vă lua fericirea. Doar în planul fizic sunt capabili să vă ia ceva, să vă facă ceva,

să distrugă ceva. În planul fizic. Dar în domeniul spiritului, acolo unde sunteţi

veşnici, imuabili, neschimbători, veşnici... dacă trăiţi tocmai în acest domeniu,

nimeni nu vă poate lua nici iubirea, nici fericirea, nici puterea, nimic. Şi de-

acum nu vă mai înşelaţi folosind acest cuvânt ca toată lumea. Da. Oamenii nu

cunosc încă adevărata fericire. Ea nu este în planul fizic. 

Vedeţi acum că această pagină nu este absolut veridică. Trebuia explicată.

Iar ceea ce v-am revelat nu se găseşte în această pagină. Este menţionat puţin că

vine din Înalt.  Bineînţeles  că vine de sus.  Ei da,  dar  dacă nu aveţi  jos ceva

pregătit, ceea ce este sus nu va veni să se instaleze. Şi chiar dacă vine, nu va

putea să se instaleze, pentru că nu este loc pentru ea. 

Iată, deci, dragi fraţi şi surori, cele câteva cuvinte despre fericire. Ceea ce

nu este  durabil,  nu este  adevărata  fericire.  Şi  toată  lumea se  înşeală  în felul

acesta. Toată lumea. Toată lumea se îmbarcă, dar eu nu mă îmbarc în această

direcţie. Şi aşteptaţi, aşteptaţi, mai sunt şi alte cuvinte. Când vi se va proiecta o

lumină asupra multor alte cuvinte, care sunt prezente, care sunt folosite deseori

în  mod  incorect,  stupid,  obişnuit,  vă  veţi  da  seama  că  trăiţi  într-o  lume

deformată, care nu este în adevăr şi veţi începe să vă detaşaţi, să vă detaşaţi, să

vă detaşaţi, pentru că sunteţi atât de sugrumaţi, atât de branşaţi, atât de… sunteţi

sclavi, măgăruşi. Trebuie să vă detaşaţi acum de toate aceste tertipuri, de toate

aceste  feluri  de a acţiona,  de a mânca,  de a face copii...  lucruri  mincinoase;

trebuie să vă detaşaţi. Ei bine, nu te poţi detaşa dacă nu ai lumină, dacă nu ai un

Învăţământ  adevărat,  o  ştiinţă  adevărată,  nu  te  poţi  detaşa.  A te  detaşa  nu

înseamnă a merge în munţi, în peşteri, a părăsi lumea, aşa cum au făcut unii. Nu,

nu,  nu. Să fii în lume, să fii cu oamenii, să-i ajuţi, să-i iubeşti, dar să nu gândeşti

ca ei. Să nu ai aceeaşi filozofie ca ei. Atâta tot. Iar eu sunt exact aşa: în lume, cu

lumea, îi iubesc, îi ajut... dar nu gândesc ca ei. Asta este. Asta este soluţia. Dar

această soluţie, deseori nu este bine găsită. Când eşti complet în lume, pierdut,

când eşti în afara lumii, scuipi pe lume. Ei bine, nu ! Nici primul caz, nici al



doilea nu este valabil pentru mine. Da.

             UN MINUT DE MEDITAŢIE  
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