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EL MESTRE PETER DEUNOV
Al Mestre venerat i benamat Peter Deunov, missatger lluminós del Sol,
esperit noble, pur i vast com l'univers, jo dedico aquest primer llibre,
fruit d'experiències vives, de meditacions i estudis realitzats
durant molts anys a la seva escola divina, escola de l'amor,
de la saviesa i de la veritat.

Michaël Ivanoff

El Mestre Peter Deunov és un gran erudit, un savi d'una espiritualitat molt elevada. Durant
tota la seva vida ha donat un exemple d'amor, de saviesa, de bondat, de puresa. Per l'aplicació
de totes les virtuts, ha obtingut una radiació tan poderosa que realitza meravelles al seu
voltant per les seves paraules i el seu exemple. Treballa des de fa anys a prop de Sofia, en un
lloc anomenat "Izgrev" ( que vol dir," L'Alba"). Desenes de milers de búlgars de tots els pobles
de Bulgària han esdevingut els seus deixebles. Ha transformat radicalment les seves vides
gràcies a l'ensenyament que els hi ha donat i que està basat en les lleis més harmonioses de la
natura. El seu ensenyament aporta nombrosos mètodes, els més psicològics i pedagògics, que
permeten millorar la vida de cada ésser humà. El Mestre Peter Deunov és un savi, un profeta,
un patriarca. Els seus taquígrafs ja han editat més de 70 volums que contenen les seves
conferències. El Mestre ha resolt tots els problemes de l'existència i de la vida actual.
Pràcticament ha creat un petit regne de Déu sobre la terra. Allà, els seus deixebles habiten en
petites casetes clares i netes, envoltades de jardins florits que no estan separats els uns dels
altres, sinó que totes les casetes semblen agrupades en un mateix jardí.
Farien falta molts volums per explicar tota l'activitat desplegada pel Mestre i els seus deixebles.
Tan sols en podem dir algunes paraules. En el seu ensenyament la música, els cants, les corals
ocupen un gran lloc. La música hi és considerada com un poderós mitjà de guariment de
l'organisme humà, de connexió amb les forces constructives de la natura i de restabliment de
l'equilibri pertorbat. A part dels nombrosos cants que ha compost, el Mestre ha creat una
espècie de dansa rítmica que és executada, a la vegada, per centenars de deixebles formant un
vast cercle al voltant d'una orquestra. Els gestos especials d'aquesta dansa estan en acord amb
la música i les lletres dels cants per tal d'atreure les forces de la natura. És una eurítmia*
completament nova que s'ha anomenat “paneurítmia”. Es balla a l'aire lliure, al matí, poc
després de la sortida de sol. La influència que exerceix sobre tots els sistemes orgànics és
inexplicable. Per poder percebre els seus beneficis no hi ha una altra opció que ballar-la un
mateix. Cadascun d'aquests gestos, que són d'una gran bellesa plàstica i d'una gran simplicitat,
corresponen a una ciència profunda de l'estructura psíquica dels éssers i de les lleis acústiques.
Els moviments de gimnàstica indicats també pel Mestre són d'una gran importància; es fan al
matí, abans de l'esmorzar. Són capaços de restablir completament la salut, de guarir totes les
obstruccions físiques i mentals. Corresponen a una magnetització de totes les cèl·lules de
l'organisme; així, reomplertes de força, les cèl·lules poden acomplir perfectament la seva feina.

Aquest ensenyament recomana els dejunis de curta i llarga durada, científicament explicats. El
dejuni de curta durada es practica cada setmana; és complet i dura vint-i-quatre hores. Els qui
dejunen durant cinc, deu, quinze dies o més, ho fan segons els consells del Mestre i sota la
seva direcció.
Les grans excursions fins al Mussala, el cim més alt de la serra balcànica, i al campament
estival dels set llacs de Rila, formen part d'aquest programa de desenvolupament del cos físic i
de l'ànima. Prenent banys de sol poc després de l'alba, ballant la paneurítmia, fent la
gimnàstica i cantant, practicant el dejuni i pregant, arribem a purificar-nos, a eliminar tots els
residus acumulats en l'organisme durant anys i entrem en comunió amb les forces vives de la
natura. Tornem restablerts i pràcticament ressuscitats a Izgrev, o a les viles d'on cadascú havia
vingut. Beure aigua calenta és un dels mètodes que dóna grans resultats per desobstruir els
canals embussats de l'organisme.
Les conferències que regularment fa el Mestre esclareixen, instrueixen, guien els deixebles en
el camí de la veritat. Els àpats vegetarians en comunió, menjant amb un gran amor en el cor,
condueixen als deixebles a apreciar cada vegada més la força del comportament fraternal que
embelleix la vida. Aquest ensenyament exclou l'alcohol, el tabac i la carn. La còlera, la maldat,
la venjança, la gelosia, l'engany, el robatori... no hi tenen cap lloc. El seu ideal és el més elevat
que hi pugui haver. Els pensaments i els sentiments que alimenten els deixebles estan plens de
llum i de calor.
Permeteu que us presenti el programa de les setmanes que vàrem passar al campament dels
llacs de Rila. Per fer-ho, imaginem-nos que formem part dels campistes. Acabem de travessar el
bosc i, després de set hores d'ascensió, ens acostem al campament. Arribem al primer llac, que
és més aviat un estany i, des d'allà, veiem a un nivell més elevat la vora del campament. Allà
dalt, ja s'hi troben alguns deixebles, que han avançat la seva sortida per preparar totes les coses
pels altres: aigua calenta per les begudes i els banys, focs, menjar i tendes d'acampada. Veuen
la presència del nostre grup i des d'allà dalt ens fan senyals de benvinguda, acollint-nos amb
els seus cants. Una joia desbordant ens envaeix a nosaltres i als qui ens esperen. L'aire ressona
amb marxes entusiastes, cants de benvinguda, i és amb un sentiment d'immensa alegria que
pugem el darrer pendent que ens porta al campament.
Els següents dies, nous grups de deixebles s'ajunten al nostre grup i cadascun d'ells és acollit
com nosaltres ho hem estat. Entre tots els deixebles de Bulgària que venen aquí per viure la
joia d'escoltar el Mestre, no hi ha només joves, sinó també ancians que no han dubtat pas a
fer aquesta llarga ascensió per venir a rejovenir-se i enjoiar-se contactant el seu Mestre. A
l'alba, quan encara tots dormen profundament a la seva tenda en el millor repòs, de sobte
sentim el so d'un violí que desperta els deixebles amb dolçor del seu son, tocant la melodia
que porta per lletra: “Desperta, germà meu, per veure el sol!” Ens aixequem sense demora, ens
rentem les mans i la cara, sigui a la tenda o al llac, i llavors, silenciosament, pugem per un
estret camí per arribar al cim anomenat “de la pregària” on veurem sortir el sol. L'atmosfera és
pura i l'alba just comença a despuntar.
Una gran emoció es desprèn d'aquesta ascensió muda, al llarg de la qual creuem i seguim la
llarga fila de deixebles que ens precedeixen i ens segueixen. Després d'haver arribat per un

camí escarpat al rocós cim de la pregària, ens trobem en una espècie de petita esplanada on hi
ha uns grans blocs de pedra amuntegats. Entre tots els altres deixebles que ja han arribat i que
mediten silenciosament, escollim un lloc i ens asseiem. Tots es concentren a mirar l'horitzó,
esperant l'aurora. Tots preguen i mediten esperant el Mestre. Quan ell arriba, tots s'aixequen
per donar-li la benvinguda, i seguidament reprenen el seu lloc i la seva meditació silenciosa.
Cadascú s'esforça a extreure les forces etèriques que brollen des de tots els racons de l'horitzó
on creix el dia. Quan apareix l'extrem del disc solar i que el rei del dia s'aixeca
majestuosament, tots entonem un himne en el seu honor i una immensa joia omple els
nostres cors. Tota la natura, les roques, els arbres, els rius, els llacs vibren a l'uníson d'aquesta
força de vida que projecta el sol; els ocells, ebris de felicitat, descriuen grans cercles en l'espai i
entonen cants de glòria al Creador. Preguem tots junts, elevant les nostres ànimes a Déu. La
pregària és més ben rebuda quan ella emana de cervells desperts, frescos, i de cors plens de
joia, sobretot quan ens trobem en un cim lliure d'impureses. Després dels cants i les pregàries,
el Mestre fa una conferència en la qual ensenya al deixeble la bellesa de la vida raonable, la
gran saviesa amagada en tota cosa de la natura i el gran ideal que cadascú ha de realitzar: ser
un treballador i conductor perfecte de Déu sobre la terra.
Acabada la conferència, baixem tots cap al campament. Allà, fem exercicis de respiració d'un
valor inestimable, indicats pel Mestre. Aquests exercicis estan destinats a desenvolupar totes
les qualitats psíquiques i físiques. Tot seguit, conjuntament amb els altres deixebles, fem els
exercicis de gimnàstica i, després, la paneurítmia. La paneurítmia es balla en un gran prat que
es troba a la vora d'un altre llac. Uns quants centenars de deixebles, entre els que ens
barregem, ballen i canten formant un vast cercle al centre del qual hi ha l'orquestra i el
Mestre. El Mestre té vuitanta-dos anys, però sobrepassa a tots els deixebles en bellesa, vigor,
joventut i lleugeresa. Els seus gestos són àgils i harmoniosos. De tot el seu ésser es desprèn una
inexplicable grandesa, una radiació que les paraules no poden descriure. La seva presència al
centre del cercle de la dansa aixeca l'ànima de tots els deixebles. Finalitzada la paneurítmia,
tornem al campament on es fa la dispersió; cadascú és ara lliure d'esmorzar, sortir a caminar o
treballar segons els seus gustos.
El migdia reuneix de nou a tots els deixebles. Tots formem un gran cercle al centre del
campament, en una esplanada reservada per a aquest ús, i dinem reunits. Els deixebles que,
per torns, asseguren cada dia la preparació del menjar (cuinat en enormes focs i grans
marmites) distribueixen els aliments. Cadascú es presenta a prop de la cuina, amb el seu bol i
coberts, i rep la porció que li pertoca. Tots mengen en silenci i amb joia i recolliment. Acabat
el dinar, hi ha temps lliure per reposar o treballar segons les nostres forces. Durant la tarda, el
Mestre fa una conferència o, a vegades, se'ns emporta a tots d'excursió a visitar altres cims de
la serralada de Rila. És així com sovint hem caminat fins a catorze hores durant un dia, però
el Mestre ens anava explicant una manera de caminar que impedia el cansament, així no
sentíem la fatiga de tan llarga caminada.
Al vespre, després de sopar, alguns deixebles s'encarreguen d'encendre un gran foc al centre
del campament, amb troncs d'arbres reunits en feixos i situats en una plataforma
pavimentada. Tots anem a envoltar el foc, formant un gran cercle joiós. Comencem pregant i
després cantem en cor els cants compostos pel Mestre. La nostra esperança és que el Mestre
baixi del cim del campament, on es troba la seva tenda, i vingui entre nosaltres, davant del

foc. Amb quin ardor i quin cor cantem en el silenci de la nit, mirant allà dalt, cap a la tenda
del Mestre, amb l'esperança de veure-hi aparèixer el senyal lluminós que ens avisarà que la
nostra pregària ha estat escoltada. De cop apareix el senyal. Una gran emoció s'empara de tots
els cors i el conjunt sencer dels deixebles agrupats entonen el cant que porta el nom de “Salut
Mestre”. El senyal lluminós, transportat per unes mans invisibles, es posa en marxa enmig de
la nit i baixa lentament pel camí que porta fins al foc de camp. El cant de benvinguda es torna
més fogós, més fervorós: “Oh Senyor, Tu el meu Mestre, condueix-me a les Teves passes...”
L'emoció viscuda per tothom arriba al seu clímax quan el Mestre arriba per fi a prop del
nostre cercle, que s'obre per fer-li un lloc davant del foc i es torna a tancar darrere seu.
Aleshores, els cors reprenen la veu, animats d'una felicitat inexplicable i els cants continuen
un rere l'altre sense interrupció. La nit blava, amb el cel ple d'estels, sembla participar amb el
seu silenci i la seva grandesa als minuts de misticisme incomparable que vivim. Passa l'hora
inoblidable, gravada per sempre en el més profund de les nostres ànimes onejades per una
agitació divina. Després dels cants, cadascú, al seu torn, recita versos, toca el violí o la guitarra,
o explica alguna història literària o científica. Ja s'acosten les deu de la nit, hora que indica el
darrer instant. El Mestre s'aixeca per fer una pregària que serà el tancament d'aquesta reunió i
tots la repeteixen en cor amb un fervor i un amor inexplicables. Donem gràcies per les
benediccions rebudes durant el dia. Tot seguit, ens dispersem després dels “bona nit”
fraternals, tornant cadascú a la seva tenda per dormir.
Alguns deixebles, desitjosos d'aprofitar el silenci reial de la nit, de contemplar les estrelles
brillants en l'espai nocturn, de veure els reflexos de la lluna sobre la tranquil·la superfície del
llac, resten encara asseguts vora el foc, que segueix resplendent a mesura que s'apaga. Una pau
meravellosa es vessa sobre ells i s'introdueix llavors en cadascun dels seus àtoms. Se senten en
total unió amb el cosmos i la seva vida pren un sentit extraordinari que mai oblidaran.
Llavors, quan ja tots dormen al campament, arriben per fi a la seva tenda per unir-se al repòs
col·lectiu i per esperar, en el son, la crida dolça del violí de l'alba que els convidarà a
recomençar una nova jornada en la llum.
Després d'estar un o dos mesos al costat dels llacs, exposant-se als raigs del sol ixent, meditant
sobre els temes més elevats, practicant la més estreta fraternitat d'ànima, ens sentim
transformats. La vida que hem après a viure és la més sensible, la més intel·ligent, la més bella
que hi hagi a la terra. De la mateixa manera, quan tornem a les viles d'on havíem vingut i en
reprendre les feines quotidianes, ens hem convertit en un exemple per un gran nombre
d'éssers que no saben pas utilitzar les benediccions que el cel no para de vessar sobre els
humans. Els ensenyem, pel nostre comportament, que som infants de Déu i que tots els
homes poden viure d'una altra manera i crear sobre la terra el regne de Déu, per poc que
comprenguin que la bona voluntat, l'amor i la fraternitat són les bases fonamentals.
En el transcurs d'aquestes estades a la muntanya, quantes vegades el Mestre ens ha portat
d'excursió al Mussala, amb temps de pluja i neu. Posava a prova la nostra resistència i la nostra
fe. La tempesta desplegava la seva fúria al voltant nostre; les roques i el terra, electrificats,
desprenien unes ones a penes suportables. L'aigua ens queia a sobre i a molts els hi sortien
guspires dels cabells i les barbes. La nostra caravana avançava sense cap queixa, sense
cansament, guiada pel Mestre sempre estoic i àgil. Com descriure les impressions que sentíem
en aquells instants? Només aquells que han viscut hores d'una tal tensió física i moral poden

comprendre com elles trempen les ànimes i els esperits. No és pas possible viure a prop del
Mestre i restar un home ordinari. Tornàvem de la nostra estada a la muntanya trempats com
es trempa l'acer.
El Mestre Deunov ha escollit com a lloc de campament un dels set llacs de Rila perquè,
geològicament, aquesta serralada és la més antiga del món. L'Himalaia és de formació més
recent. Des de temps immemorials, els temples de les iniciacions més altes van ser construïts
sobre els cims de Rila. Esdeveniments que no podem explicar aquí van provocar el transport
d'aquests temples al Tibet. L'alta iniciació d'Orfeu, que havia après i portat des d'Egipte, va ser
ensenyada a Tràcia, és a dir, en l'emplaçament de la Bulgària actual. Més tard, els Bogomils
expulsats de Bulgària pels seus reis incomprensius, arrelaren a Itàlia i França, i van donar a
Europa l'impuls cap a les arts i les idees elevades que van crear el Renaixement. Bulgària conté
encara tots els coneixements que permeten als éssers humans retornar a la font primordial
d'on s'originen totes les grans civilitzacions.
Les pràctiques que indica el Mestre, com assistir a la sortida del sol durant els mesos de
primavera i estiu, pregar, meditar, fer dejuni, ballar i viure la fraternitat, seran inevitablement,
tard o d'hora, apreciades pels europeus com les més serioses i les més indicades per permetre
la reconstrucció de la vida sobre bases sanes, simples, pures i sòlides.
MICHAËL IVANOFF.

*Eurítmia: Disposició harmoniosa de les línies, dels sons, dels moviments.

QUÈ ÉS EL SEGON NAIXEMENT?
Si visiteu la nostra Fraternitat a Bulgària quan acampa a la muntanya, a prop dels set llacs de
Rila, podríeu veure a certa distància del campament una font especialment preparada. Un llit
de pedres planes, blanques, molt blanques, de marbre, va ser traçat. Acaba en dues mans
juntes que formen una pica, d'on raja l'aigua després d'haver passat sota una roca que reposa
sobre el llit de la font. Cadascú pot beure d'aquesta font l'aigua pura que li és donada per les
mans. Al naixement mateix de la font, l'aigua surt d'un enorme bloc de pedra, tallat en forma
de proa. Al costat esquerre d'aquest bloc, hi ha gravada en relleu una àncora, pintada de
vermell, símbol de la Fraternitat. Al costat dret podem llegir la inscripció següent:
Germans i Germanes, Mares i Pares,
Amics i estrangers,
Professors i estudiants,
Vosaltres, servidors de la vida,
Obriu els vostres cors al bé,
Sigueu semblants a aquesta font!
També hi ha, prop d'aquesta inscripció, signes geomètrics i signes cabalístics; però ja us en
parlaré en un altre moment, si les circumstàncies ho permeten.
‡‡‡
A l'Evangeli, llegim, en el capítol 3 de Sant Joan: "En veritat, jo et dic, que si un home no neix
de nou, no pot veure el Regne de Déu." Nicodem li va dir: "Com un home pot néixer quan ja
és vell? Pot tornar a entrar al ventre de la seva mare i néixer?" Jesús li va respondre: "En veritat,
jo et dic, si un home no neix d'aigua i d'esperit, no pot entrar en el Regne de Déu."
Jesús no s'expressava a la babalà. Ens parla de néixer d'aigua i d'esperit. Què és el que això
significa?
‡‡‡
Mengem, bevem, respirem i malgrat això no estem pas contents.
A l'antiguitat vivia un savi anomenat Nathan. Habitava a Jerusalem. Quan el príncep Saladin
va conquerir la ciutat, va assabentar-se de l'existència de Nathan. Llavors, el va fer anar a palau
i li va fer set preguntes, entre elles aquesta: “Diga'm, Nathan el Savi, d'entre aquestes, quina
religió és la millor: l'hebraica, la budista, la cristiana o la mahometana?” Nathan va respondre
al príncep: “Us explicaré una història. Vet aquí que una vegada hi havia un rei que tenia tres
fills. Els estimava tendrament. Posseïa també una vareta màgica que li donava tots els poders;
gràcies a ella, en el seu regne no hi havia ni desgràcies, ni catàstrofes, ni guerres ni malalties.
Arribat a vell, el rei no sabia a quin dels tres fills donar la seva vareta, ja que els estimava a tots
per igual. Llavors, va fer fabricar dues varetes més, idèntiques en aparença a la primera.

Barrejà les tres varetes de manera que ni ell mateix podia saber quina era la vareta màgica.
Aleshores, va cridar al seu fill gran i li va dir: “Fill meu, t'estimo molt. Et vull donar
secretament la meva vareta màgica amb el terç del meu regne.” Es va dirigir successivament als
seus dos altres fills, als qui va repetir les mateixes paraules entregant a cadascun una de les tres
varetes barrejades. El rei ignorava quin dels seus fills posseïa la joia màgica; però cada fill
estava persuadit d'haver-la heretat.
Van passar els anys i el rei volia descobrir qui era el possessor de la seva vareta encantada.
Amb aquesta intenció, va anar a visitar el regne del seu fill gran. Va constatar que la gent era
desgraciada, que vivia en les malalties i les privacions. El rei va comprendre que el seu fill gran
no tenia pas la vareta miraculosa. Aleshores es va dirigir al regne del seu segon fill; allà, el
poble vivia entre guerres i patiments, manifestant com el precedent, per aquests fets, que el
seu sobirà no gaudia pas de poders benefactors. En canvi, en el tercer regne, tothom estava
content, eren de bon veure, tranquils i envoltats d'abundància. Llavors el rei va saber que el
darrer fill era el que havia heretat els seus poders.
És així, va dir Nathan, que reconeixereu on es troba la veritable religió: allà on regnen la pau,
la felicitat, l'abundància, la joia, la fe, la saviesa i la salut.
Els qui manifesten aquestes coses, són els qui estan en la veritat.
‡‡‡
Si, malgrat l'esforç dels ensenyaments en els quals ens instruïm, no posseïm pas la veritat, és
potser perquè en nosaltres hi ha certes canalitzacions obstruïdes. Fa temps ho vaig
comprendre d'aquesta manera: jo estudiava molt, llegia, treballava i malgrat això no estava
plenament satisfet. Llavors vaig començar a fer dejuni durant deu dies consecutius, sense
menjar ni beure. Després d'aquest dejú, vaig comprendre moltes coses que no havia pogut
entendre en els llibres. Els primers dies em sentia afamat i desitjava intensament menjar; però
passats uns quants dies, aquesta sensació va desaparèixer. El tercer i el quart dia tenia una set
imperiosa que només feia que augmentar els dies posteriors. No pensava en res més que
l'aigua. Adormit, somiava en fonts, rius on bevia eternament, sense arribar a fer passar la set.
Aquesta set també es va acabar. El setè dia, vaig agafar una fruita i vaig començar a respirar-la.
Aleshores vaig sentir com emanaven d'ella essències tan subtils, tan meravelloses que
m'alimentaven. Elles eren inesgotables. Els últims dies menjava i bevia gràcies a aquesta
essència. És llavors que vaig comprendre que en cada planta, en cada fruit, hi ha coses subtils
amagades; però, com que ja estem omplerts, satisfets, no podem fer entrar res nou en
nosaltres. Quantes coses hi ha al nostre voltant que no podem rebre perquè estem massa
plens! Patim a causa d'això.
Encara que totes les coses posseeixin en elles elements magnífics, fa falta que estiguem afamats
i assedegats per sentir-les; encara dormim com aquell que ha menjat massa. El qui no menja
fins a atipar-se, que procura aixecar-se de la taula amb un lleuger apetit, esdevé actiu a
l'interior d'ell mateix. La seva salut millora i la seva vida s'allarga. Quan ens acostumem a
menjar massa, a abusar dels aliments i les begudes, provoquem en un mateix un estat
d'obstrucció, en tots els òrgans, i ens tornem lents, mandrosos, cansats, somnolents, embotits.
Tots els sentits s'avorreixen; la intel·ligència esdevé passiva, la voluntat feble, les passions es

tornen grosseres i l'estat animal s'accentua. Passa el mateix al pla astral: tot allò que és més
subtil en l'ànima i la natura se'ns escapa, marxa de la consciència i llavors inclús si tots els
mestres i els savis vinguessin a ensenyar-nos la seva saviesa, restaríem els mateixos tota la vida,
estan completament tips.
Durant el dejuni, vaig constatar que podia desdoblar-me amb molta facilitat: entrava i sortia
del meu cos sense dificultat; mentre que quan vaig tornar a menjar, ja no ho podia fer tan
fàcilment.
La petita font diu; “Sigueu semblants a mi.” No sigueu semblants als pantans estancats,
perquè si la font interior s'afebleix, hi haurà en vosaltres putrefaccions, fermentacions, i si
intenteu matar tots els mosquits que les habitaran, constatareu que reneixen eternament.
Hem d'assecar el pantà i deixar circular la font, perquè allà on hi ha una font, no hi ha
putrefacció. Què hi ha a prop de les fonts? Ho sabeu, hi ha arbres, plantes florides, arbustos,
insectes, ocells...
Tothom sap teòricament que és l'amor, la puresa, la bondat, la generositat; però la qüestió és
conèixer les virtuts en realitat. Per què aquells que s'enamoren se senten desgraciats? Això vol
dir que no coneixen pas l'amor. L'amor que torna als altres infeliços no és el veritable amor, és
una malaltia. El que és curiós, és que és una epidèmia de la qual ningú s'escapa. Ja podem
intentar protegir-nos contra ella, tard o d'hora aquest amor infeliç ens agafa i ens doblega. Per
això els metges diuen amb seguretat i una certa veritat que l'amor és un microbi violent que
provoca estralls en els éssers. L'amor del qual us parlem jo i el Mestre és tota una altra cosa.
Tenia un amic, a Bulgària, que parlava sempre de l'amor com de la cosa més bella del món,
aquella que porta la joia més gran. Un dia em va venir a veure, tenia el rostre destrossat,
ombrívol i els cabells despentinats. Quan li vaig preguntar sobre el seu estat, em va respondre:
“Estic enamorat. És això.” L'amor el feia infeliç. Per què? Perquè no podia posseir l'objecte del
seu amor. ARA, QUAN ARRIBA EL VERITABLE AMOR, EL DE L'ENSENYAMENT
NOU, HEM D'ESTAR JOIOSOS, PERQUÈ L'AMOR ÉS UN ESTAT MAGNÍFIC QUE
APORTA TOTES LES BENEDICCIONS. Quan una font raja en nosaltres, hi ha herbes,
arbres, insectes, animals, homes; mentre que allà on manca la font no hi ha res de tot això.
Allà on hi ha l'aigua es desenvolupa la cultura. El que significa que ALLÀ ON ES TROBA EL
VERITABLE AMOR HI HA UNA FLORA, UNA FAUNA I UNA CIVILITZACIÓ. Què vol
dir això? Que el regne mineral és el nostre sistema ossi; el regne vegetal és el nostre sistema
muscular; el regne animal és el nostre sistema circulatori; el regne dels homes és el nostre
sistema nerviós.
“Si no naixeu d'aigua i esperit, no coneixereu el regne de Déu”. En el simbolisme esotèric
l'aigua sempre s'ha considerat com l'element passiu. En la llengua hebraica, l'aigua s'anomena
“maïm”. La paraula esperit és un principi actiu que s'anomena “rouah”. És curiós que si
invertim les lletres d'aquest mot hebreu, tenim “haour”, que vol dir “llum que ha creat el
món”. És aquesta llum que cada ànima posseeix com una petita guspira sortida del principi
creador masculí, el foc celestial. L'aigua és el principi passiu, femení, mediador plàstic, el fluid
universal.
En realitat, hem de néixer d'aigua i de foc.

‡‡‡
Per explicar-vos aquests dos mots de “l'aigua” i del “foc”, farem una mica d'astrologia.
L'astrologia ens parla de quatre elements, els dels antics alquimistes: la terra, l'aigua, l'aire i el
foc, que relaciona a quatre triangles. Per traçar-los ella divideix el cercle del zodíac de la
manera següent:

El triangle de la terra està format pels signes de Taure, Verge i Capricorn. El triangle de l'aigua
està format pels signes de Cranc, Escorpí i Peixos. El triangle de l'aire està format pels signes
de Bessons, Balança i Aquari. El triangle de foc està format pels signes d'Àries, Lleó i Sagitari.
No parlarem pas massa sobre les combinacions que podem fer amb els quatre triangles, en
tots els àmbits de la vida; ens centrarem només en els dos triangles de l'aigua i del foc. Cada
signe del zodíac correspon a certs òrgans del cos humà; presentem els dos triangles de l'aigua i
el foc de la següent manera:

Aquests dos triangles s'assemblen molt a la secció dreta d'un prisma triangular que podem
col·locar de diferents maneres, enfocant la punta amunt o avall. Tots coneixeu el prisma i
sabeu que descompon la llum blanca en set colors estesos en forma de ventall. En aquest

fenomen la natura amaga grans secrets. Si els costats d'un prisma no són pas iguals, no
obtindrem el mateix espectre que si els tres costats són iguals. Podem comparar el prisma als
tres elements de l'home: intel·lecte, cor i voluntat; o pensament, sentiment i acció; o també,
pare, mare i fill. En aquest triangle encara hi podem trobar molts més fenòmens de la vida,
per exemple: àcid, base i sal; llum, calor, moviment; amor, saviesa i veritat; llargada, amplada i
alçada, etc. De la mateixa manera podem trobar tres nombres significatius en el prisma: 1,3 i
7. El nombre 1 representa el feix lluminós que cau sobre un dels costats del prisma; el nombre
3 representa el prisma mateix amb els seus tres costats i el 7 representa el ventall de colors
dispersats a la sortida del prisma.
El prisma ens serveix de clau per obrir molts secrets de la vida i la natura. Es troba en molts
indrets, en diferents dominis de la natura i de l'existència; és un símbol general. Si el voleu
trobar a l'estómac, comparareu l'aliment al feix lluminós (nombre 1) que cau sobre el prisma;
l'estómac al prisma (el nombre 3) i les set forces que es distribueixen després pel cos a la llum
dispersada de l'espectre (el nombre 7). De la mateixa manera podem trobar el prisma en els
pulmons: l'aire que aspirem és el nombre 1, els pulmons, el nombre 3 i les set forces que es
distribueixen per l'organisme amb la respiració, el nombre 7.
Els colors que dispersa el prisma depenen de la llargada relativa dels costats de la secció dreta,
els uns en relació amb als altres; és a dir, de la desigualtat dels costats del triangle. Aquest fet
representa el nostre estat d'ésser. Per tot arreu en nosaltres trobem el triangle: a la mà (les tres
línies del cap, de la vida i del cor), on fàcilment podem veure quin costat del triangle és més
llarg que els altres; a l'estómac, als pulmons, al cap...

Observem encara el prisma d'una altra manera:

Suposem que un dels costats del triangle sigui més llarg que els altres dos, per exemple, el
costat de l'acció:

Això significa que la persona representada per aquest triangle té un intel·lecte i un cor menys
desenvolupats que la voluntat (figura 6). Ella té la possibilitat de l'acció, d'acomplir les coses.
En la majoria dels casos, aquesta persona realitza els pensaments dels altres, donat que li falta
intel·ligència. Un altre triangle (figura 7) presenta una intel·ligència i uns sentiments
desenvolupats, però el costat de l'acció és curt; representa una persona que reflexiona i
analitza molt, i que també és molt sensible perquè el costat sentimental està desenvolupat;
però quan es tracta d'actuar, de realitzar, espera que siguin els altres que ho facin.

Un tercer triangle és el símbol de les persones intel·ligents, astutes, realitzadores, actives,
enèrgiques; però egoistes, dures, sense cap pietat, amor ni tendresa (figura 8).

El triangle on el cor i la voluntat estan ben desenvolupats, però la intel·ligència és curta,
representa aquells que, tenint una gran bondat i generositat de cor i virtuts reals, i desitjant
sempre sacrificar-se, cometen faltes constants perquè tot el món abusa d'ells i els enganya
(figura 9). Hi ha encara un altre triangle, l'equilateral (figura 5). Representa l'home ponderat,
equilibrat, intel·ligent, bo, capaç de posar en pràctica els seus principis i les seves virtuts. És
un pilar de la societat, un obrer del regne de Déu. És un exemple en la família, la societat i la
humanitat. Aquest home és l'ideal que tots han de seguir. Representa l'iniciat, el savi, el Gran
Mestre de la humanitat. Tot en ell és harmoniós.
Les combinacions i els casos que podem observar són tan nombrosos que no vull parlar-vos de
tots ells, només en faig un resum. Aquells entre vosaltres que tinguin temps aprofundiran la
qüestió. Tots ens hem de convertir en triangles i prismes equilaterals.

La secció dreta del prisma dispersa sempre la llum, però quan canvia la posició de la punta, el
repartiment dels diferents raigs, al sortir del prisma, no és el mateix.
Quan la punta del prisma mira cap amunt, el ventall de colors es desplega del vermell (a dalt)
al violeta (a baix). Si la punta mira cap a baix, es produeix la situació inversa; el violeta està a
dalt i el vermell a baix. La distribució dels colors en nosaltres és extraordinària. El vermell va
cap als òrgans genitals, el taronja a la melsa, el verd a l'estómac, el blau als pulmons, el groc,
l'indi i el violeta van al cap. Cada òrgan és guarit pel color que li correspon.
El taronja correspon a l'ambició, a la individualitat; dóna la vida psíquica. El violeta i l'indi
corresponen als sentiments espirituals; el groc a la intel·ligència.
‡‡‡

Si observem la vida, constatarem que l'aigua i el foc produeixen tots els fenòmens a la
superfície de la terra, totes les manifestacions. Les plantes produeixen les flors i els fruits a
causa de l'acció dels raigs violetes, blaus i vermells que les fulles absorbeixen i que donen
naixement a la respiració i a l'assimilació. La llum és la causa principal de les manifestacions
en el món; com ho és també l'aigua. Passa de la mateixa manera en nosaltres, on constatem
una assimilació i una respiració que a més dóna una tercera manifestació: la reflexió.
Hi ha doncs, a la natura, quatre elements fonamentals: el foc, l'aigua, l'aire i la terra. Els raigs
de sol (el foc) cauen sobre la terra i sobre les aigües després de travessar l'aire. La irregularitat
del sòl provoca escalfaments localitzats, fet que provoca en certs indrets l'escalfament de les
capes d'aire properes al sòl i la seva ascensió a alçades més o menys grans. Aquest moviment
inicia la circulació atmosfèrica i provoca els vents. En un altre lloc, la calor s'acumula en
l'aigua que, a causa del seu escalfament, s'evapora. El vapor d'aigua s'eleva, es transforma en
núvols i torna a caure sobre el sòl en forma de pluja. El principi masculí és el sol, el foc. El
principi femení és l'aigua. El foc, l'aigua, l'aire i la irregularitat de la superfície del sòl (de la
terra) produeixen tots els fenòmens. A causa de la distribució de la calor, algunes regions estan
cobertes d'aigua mentre que d'altres són seques; algunes parts del sòl estan recobertes de
vegetació mentre que d'altres resten estèrils, desèrtiques.
‡‡‡
Considerem la següent figura:

Comencem pel vermell. Podem constatar que si barregem el vermell i el groc (que estan situats
en el mateix costat del triangle inscrit), obtenim el taronja, col·locat enmig dels dos. Si
barregem el groc i el blau, obtindrem el verd. Barrejant el blau i el vermell, obtindrem el
violeta, etc. En canvi, si barregem els colors situats a les extremitats d'una bisectriu dels
triangles inscrits, tals com per exemple, el verd i el vermell, el blau i el taronja, el groc i el
violeta, obtindrem tonalitats horribles i brutes. Aquests colors es barregen molt malament. Hi
ha en aquests fets lleis que mostren que hem d'entrar en contacte amb els éssers d'una certa

manera: si ignorem aquestes lleis que ens diuen que cada ésser posseeix un color
predominant, provocarem catàstrofes a causa de la nostra manera d'actuar. Tothom sap que
barrejant el vermell i el groc obtenim el taronja i que barrejant el taronja i el verd obtenim el
groc, mentre que el groc, barrejat al blau, dóna el verd. També sabem que el verd barrejat al
violeta dóna el blau i que el blau barrejat al vermell dóna el violeta; que el violeta barrejat amb
el taronja dóna el vermell. També s'ha remarcat que la barreja dels colors que es troben a cada
extremitat d'un mateix diàmetre del cercle dóna colors bruts, lletjos. És el cas del verd i el
vermell, el taronja i el blau, el groc i el violeta. Grans secrets s'amaguen en aquests fets i els
iniciats els coneixen i expliquen així les grans lleis de la vida i de totes les relacions entre els
humans. Les conseqüències de certes barreges de sentiments i pensaments s'esclareixen amb
l'ajuda d'aquestes lleis; de la mateixa manera, esclareixen la barreja de certes virtuts i febleses.
És tota una alquímia espiritual. No m'estendré sobre aquesta qüestió avui, tindrem l'ocasió de
tractar diversos temes en la pròxima conferència. El meu desig no és cansar-vos, embolicar les
vostres idees, sinó explicar-vos, de la manera més senzilla possible, grans veritats sobre les quals
podem basar la nostra existència i gràcies a elles, millorar la nostra vida així com les relacions i
les comunicacions amb la natura i els éssers molt evolucionats. Em vaig prometre fer servir un
llenguatge clar, simple i ple d'imatges, amb el risc de passar per un conferenciant sense
autoritat i que no fa cap citació d'obres conegudes, d'autors reputats, sinó que ocupa el públic
amb coses infantils.
Agafeu un tros de paper verd i un altre de color vermell. Cadascun manté el seu color.
Apropeu-los entre ells: el vermell es torna més vermell i el verd més verd. Els dos colors
s'exalten en apropar-se. Si per algun mitjà qualsevol barregeu aquests dos colors (col·locant,
per exemple, aquests dos trossos de paper sobre una baldufa en moviment), obtindreu un
color molt desordenat i remenat, repugnant de veure. Passa el mateix entre els éssers. Proveu
una altra experiència molt simple: mireu una fulla de paper vermell durant alguns minuts,
després, bruscament, porteu la vostra mirada sobre una fulla blanca, hi veureu aparèixer el
verd. Feu el mateix mirant primer el verd, és el vermell que es mostra sobre el fons blanc. Si
mireu el taronja, veureu aparèixer el blau i mirant el blau veureu néixer el taronja. Mireu ara
el groc i veure com apareix el violeta; mirant el violeta, és el groc que es mostrarà sobre el
blanc. Per què és així? No s'ha sabut mai donar una explicació. Ni la ciència, ni la psicologia
coneixen el perquè d'aquest efecte. Molts fisiòlegs han estudiat aquesta qüestió, la retina i la
llum, i han fet teories detallades; però no es coneix encara la veritable causa d'aquest
fenomen. Aquí hi ha lleis veritablement miraculoses.
Podeu trobar les mateixes lleis en la vida psíquica dels éssers. Mediteu sobre un tema, desitgeu
aconseguir una cosa, però després d'alguns esforços és un altre pensament el que s'introdueix
en vosaltres, és una altra cosa el que manifesteu. Què ha passat? Els efectes observats
manifesten el lligam entre el vermell i el verd al vostre interior. Cada virtut està lligada en
nosaltres a una altra virtut; cada qualitat a una altra qualitat, cada moviment a un altre
moviment, tal com els colors estan lligats entre ells. Cada feblesa està també lligada a una
feblesa corresponent i cada vici a un altre vici. És suficient, doncs, despertar una d'aquestes
virtuts, una d'aquestes febleses per accionar-ne d'altres que els hi corresponen. Només cal
activar les forces d'una passió perquè elles activin les forces d'una altra passió. Pot ser que una
cosa remarcable es produeixi: despertem una virtut i veiem aparèixer un vici en el seu lloc. El
contrari també és cert a vegades. Un defecte o certa feblesa poden despertar una qualitat, una

virtut. En el primer cas, quan una virtut desperta una altra virtut, ens trobem en el cas del
groc juxtaposat al violeta; els colors s'exalten l'un a l'altre. Per contra, quan fem la barreja de
colors oposats, en lloc de veure aparèixer una virtut, veiem un vici desenvolupar-se en resposta
als esforços fets. Quan un vici, en lloc de despertar un altre vici, fa néixer una virtut, ens
trobem encara en el mateix cas. Estudiant els fets d'aquesta manera, comprendrem el fet
inexplicable i tantes vegades observat i estudiat pels psicòlegs o pels novel·listes que una
persona, que ha pregat durant anys, que s'hi ha dedicat de totes les maneres possibles, es
converteix un dia en la presa d'una passió poderosa i s'entrega a excessos i vicis indescriptibles.
Com aquests éssers han despertat l'infern en la seva ànima, mentre cridaven al cel? En altres
casos inversos, veiem persones que cometien crims, que s'entregaven a totes les disbauxes i
vivien de manera desordenada, convertir-se en sants, en models de bondat, de puresa, de
virtut. Us haig de citar, com un exemple, homes com el poeta Verlaine que passava del cel a
l'infern alternativament?
Quan dieu que desitgeu la puresa, us crec sincers; però jo crec que és la impuresa que us visita
sovint. Que desitgeu la saviesa, no en dubto pas; però que a vegades us fa plaer llegir coses
estúpides, ho sospito. Per què s'ha dit tant a l'Evangeli que la matèria s'oposa a l'Esperit? Heu
observat els arbres i com les seves branques estan unides a les seves arrels? Quan les branques
creixen i es fan més llargues i grosses, les arrels s'enfonsen cada vegada més en la terra. Si
ignorem de quina manera les coses inferiors estan lligades a les coses superiors, ens
sorprendrem sovint dels resultats que obtindrem pels esforços sincers que haurem fet.
Tornarem a aquest tema en altres conferències.
‡‡‡
Per fer-vos comprendre de quina manera les coses estan lligades entre elles, atrec la vostra
atenció sobre el treball de les petites coses que ens pot conduir cap a grans realitzacions. Si
comencem per les petites coses, acabarem per les grans: verifiqueu això amb aquest exemple.
Si esteu afamats i us donen molt poca teca, sentiu que no n'hi ha prou. Mengeu encara una
miqueta més i així unes quantes vegades successivament: però no arribeu a calmar la gana.
Malgrat això, si feu el recompte de tot el que heu absorbit, constatareu que heu menjat tant, o
més, que en un àpat normal. Inversament, si sou convidats a un lloc on us sorpreneu de veure
l'abundància dels plats i la seva qualitat, us prometreu menjar molt, per aprofitar la
circumstància i gaudir-ne. Per la vostra decepció, ben aviat us trobeu incapaços de continuar
menjant malgrat el vostre desig, perquè ja esteu ben tips. Constatareu que heu menjat menys
aliments dels que us havíeu proposat. La vostra fam ha disminuït ràpidament. Esteu tristos
perquè no podeu aprofitar l'abundància inusual d'aquest àpat. Així verifiqueu una llei
psicològica que regeix aquests fets: la gran quantitat exterior destarota, disminueix, paralitza la
gana, mentre que una petita quantitat l'estimula i l'augmenta. Les dones coneixen certament
aquesta llei i és sens dubte per aquesta raó que saben alimentar tan bé els homes amb
engrunes successives. Instintivament elles senten aquesta llei i comprenen que no tindran cap
èxit amb els homes si s'afanyen a alimentar-los abundantment.
Recordeu doncs que si feu una petita cosa, un petit esforç, com que és fàcil, augmentarà la
vostra fe i us permetrà reeixir. Tindreu confiança en les vostres possibilitats perquè haureu
obtingut un resultat. Continuant amb el mateix esforç obtindreu un nou èxit, augmentareu

encara més la confiança i la fe en vosaltres mateixos, la vostra seguretat creixerà i a poc a poc
arribareu a obtenir resultats prodigiosos. Mentre que si us llanceu a fer grans projectes, grans
empreses que reclamen esforços considerables i que són difícils de portar, la vostra fe
disminuirà, el dubte s'introduirà en vosaltres i si, per desgràcia, un dels vostres esforços resulta
ser un fracàs, acabareu per dedicar-vos a coses molt petites. Per què tots els ocultistes es
precipiten cap als grans misteris per aprofundir-los, en lloc de començar pels petits misteris de
l'existència que els envolten? Els petits misteris, és començar amb una bona paraula, una bona
mirada, un bon somriure, una bona carta; és l'acompliment d'una bona acció. És cert que
començant per aquests petits misteris entrarem un bon dia en els grans. LES PETITES
COSES SÓN PETITES EXTERIORMENT; PERÒ ELLES SÓN GRANS INTERIORMENT.
La seva grandesa resideix en l'ampliació de la consciència, en la dilatació del cor, en el
reforçament de la voluntat que elles produeixen. La majoria dels éssers tenen l'ambició
d'esdevenir pontífexs, directors d'alguna cosa, reis, xefs... Està molt bé; però cal començar
primer per les petites coses. Aquell que vol ara mateix tocar o cantar a l'òpera en una gran
capital, sense passar pels petits escenaris provincials, sol acabar en un petit poble, tocant
davant de quatre oients i a vegades inclús de les cadires buides. Mentre que el que assaja en un
poble acabarà a l'òpera, a la capital més gran del món.
El color vermell està relacionat amb els òrgans genitals i el color verd a l'estómac i el fetge. Si
el color vermell no és pur, sinó fosc i tèrbol, despertarà un color verd que tampoc serà pur i
clar. Aquest tipus de verd, com que està relacionat amb l'estómac i al fetge, farà que aquests
òrgans es trobin indisposats i no puguin eliminar els verins. Passa el mateix amb els altres
òrgans. Per guarir els pulmons s'ha de viure en el blau, és a dir, en els sentiments religiosos, la
fe. Aquell que sempre dubta, que és inquiet, que té sentiments estrets, perjudica els seus
pulmons cultivant aquests estats interiors. Amb tots els altres colors passa el mateix. Per
exemple, aquell que segueix la via de la saviesa (el groc) és obligatòriament empès a adorar el
Creador de l'univers (el violeta), l'Autor d'aquesta saviesa infinita. El color violeta que
correspon a l'adoració és el més espiritual de tots. Inversament, el que comença adorant a
Déu, que vol buscar-Lo per tot arreu i restar en unió amb Ell, veu aparèixer el color groc, és a
dir, que comença a esdevenir savi, comprensiu, raonable.
Quants misteris estan encara
amagats en la Llum: El
començament de tot és la Llum.
Conèixer la Llum és conèixer
totes les coses.
Observem l'esquema següent:

Aquest esquema representa els dos triangles del foc i de l'aigua reunits. Aquells qui, entre
vosaltres, s'ocupen de l'astrologia comprendran la profunditat d'aquest símbol. El triangle de
foc conté els tres colors: vermell, groc i blau. El vermell correspon a Àries, el groc daurat a
Lleó i el blau a Sagitari.
Aquestes correspondències estan en acord amb la natura dels signes i els planetes que els
dominen. Àries és el domini de Mart, el planeta vermell, actiu, enèrgic, combatiu. El Lleó és
el domini del Sol, color daurat. Sagitari és el signe de Júpiter, el planeta de la religió, del cel
blau; té la casa de l'alta espiritualitat. El triangle de l'aigua correspon al Cranc, l'Escorpí i als
Peixos. El verd correspon a Cranc, el taronja a Escorpí i el violeta a Peixos. El Cranc és el
domini de la Lluna qui dirigeix l'estómac, el color verd. L'Escorpí és una altra casa de Mart,
casa de força, de revolta, d'independència, d'orgull i moltes altres coses. És un signe molt
misteriós. Els Peixos són la casa de Neptú, casa mística que es troba entre la frontera de dos
mons.
Si no naixem d'aigua i d'esperit (de foc) no coneixerem pas el regne de Déu. Interpretem
aquestes paraules de la manera següent: el triangle de l'aigua és el de la dona, és a dir, del cor,
del costat femení, passiu, de l'amor. El triangle de foc és el de l'home, el principi actiu, de la
saviesa. Llavors hem de néixer dels dos principis amor i saviesa per poder viure i entrar al
regne de Déu. Aquests dos principis infanten la veritat.
Si algú diu: “Jo he nascut en la veritat”, demaneu-li: “Tens l'amor i la saviesa? Perquè si no les
tens, no estàs pas en la veritat. El teu cor és prou gran per contenir el món?”- “No, no sempre,
per instants només.”- “El teu intel·lecte comprèn les lleis de la natura?” - “No del tot”. “Llavors tu no estàs en la veritat”.
La veritat és el foc i l'aigua, la mare i el pare, l'amor i la saviesa reunits. Per això les dones estan
en relació amb l'amor i els homes amb la saviesa; però encara no posseïm els dos principis
reunits; potser un dia posseirem aquesta vareta màgica. Tots els ancians, els savis, col·locaven
signes gràfics sobre aquests triangles, com els noms sagrats; però aquest vespre no tinc temps
per parlar-vos d'aquesta qüestió.
Hem de ser com la font. Fa falta que el nostre intel·lecte sigui com el sol i el nostre cor com
l'aigua que circula; llavors naixerem de nou.
El que estudia l'astrologia bé que fa; però ha d'estar molt atent perquè el Mestre deia:
“Vosaltres coneixeu un sol tema astrològic; però n'existeixen dos més que no coneixeu pas.
Aquests temes són: primer, el del naixement, el de la primera respiració; segon, el de la
concepció i tercer, el de l'home que pot canviar el seu destí. El tema del segon naixement
correspon al moment on la consciència es converteix en superconsciència, on l'ésser és
il·luminat, renovat en l'altre món. Aquest és el motiu pel qual segons els iniciats, els savis, no
es poden comprendre el destí ni el caràcter només amb el tema del naixement físic. Aquell
que neix de nou pot canviar el seu destí, perquè canvia el seu horòscop.
Hem d'escollir els moments perfectes en el cel per néixer a la terra. El Mestre em deia que tots
poden renéixer; però aquell que no sigui astròleg naixerà sense tenir en compte les lleis de
l'astrologia. Naixerà segons les lleis de l'alquímia si és alquimista. Podem no conèixer res

d'aquestes ciències, no pas més que totes les altres; però si estem plens de virtuts, si vivim
segons les lleis de l'amor, de la saviesa, de la puresa, podem, encara que no estiguem versats a
les ciències, néixer de nou, entrar a la nova vida. Perquè la nova vida no engloba únicament
els coneixements que aporten aquestes ciències, sinó un estat de consciència, un conjunt de
pensaments, sentiments i actes viscuts pel bé dels altres i pel seu propi. En tot cas, les ciències
ens ajuden, és necessari estudiar-les per tal de facilitar la nostra evolució, verificar la lletra,
penetrar en profunditat el sentit de totes les coses amagades.
És pels motius que us he explicat que vull ensenyar-vos els exercicis i parlar-vos-en. No
comprendrem l'alquímia si no comencem per la veritable alquímia: la nutrició. Les plantes
són les primeres mestres de l'alquímia: les hem d'estudiar abans de tota altra cosa. Volem
estudiar l'astrologia? Ella ja es troba en la respiració i la circulació, perquè el cor és el sol que
irradia a tots els altres òrgans (els planetes). No obstant això, ens conformem a estudiar
l'astrologia exterior. Estudiem la càbala; però ella ja es troba al cap on hi ha 49 principis, 7 x 7.
Totes les sefirots, tots els poders i les dominacions, tots els arcàngels, etc. estan en el cap. - Tots
vosaltres que voleu estudiar la màgia, sapigueu que es troba en els vostres gestos. Sense saberho, sou mags i ben sovint feu de mals mags amb les mirades, els somriures, els gestos i les
actituds.
Els exercicis que us ensenyaré són gestos de la bona màgia. LA MÀGIA BLANCA. Els mags
posseeixen una vareta. Tots coneixeu el caduceu d'Hermes que porta dues serps entrecreuades.
Hermes és el planeta Mercuri que regna sobre els Bessons. Els Bessons representen els dos
braços de l'home; les dues mans representen les serps. El que coneix els dos corrents essencials
de la natura actua amb les dues mans, així com amb una vareta màgica.
Els exercicis que us ensenyaré estan basats en lleis molt importants. Si els fem amb una gran
harmonia, una atenció sostinguda, un ritme perfecte, obtindrem resultats meravellosos per la
salut i l'equilibri en els tres mons. Existeixen múltiples corrents a l'univers. Un d'ells és
descendent i es dirigeix cap al centre de la terra. El primer exercici correspon a aquest corrent;
té com a objectiu atreure'l i de fer-lo circular perfectament en nosaltres. El segon corrent va de
baix a dalt, del centre del nostre planeta cap al centre del sol. El segon exercici es relaciona
amb ell i té com a objectiu fer-lo circular perfectament en el cos.
Aquests dos corrents, descendent i ascendent, es retroben en el nostre organisme a l'alçada del
plexe solar. El plexe assegura la barreja i el bon repartiment en el cos. Això és molt important,
perquè si aquests dos corrents no es barregen o no es reparteixen convenientment, la salut
s'altera ràpidament.
És doncs necessari vetllar quotidianament aquesta circulació dels dos corrents en nosaltres. És
aquest l'objectiu de la pràctica dels sis exercicis que faré ara davant vostre. (Demostració dels
exercicis).
‡‡‡

Quan estava a Bulgària, vaig habitar en una vila anomenada Ternovo. La nostra Fraternitat hi
feia reunions i sobretot congressos espirituals als quals assistia el Mestre. Habitava doncs allà
en una petita caseta construïda al bell mig dels arbres i les vinyes. El que us explicaré és molt
interessant, tant des del punt de vista espiritual com des del punt de vista científic. Un dia,
una garsa va fer un forat a les persianes sòlides de les finestres. Pot ser que ho fes per les
abelles, perquè, poc després, van venir en gran quantitat i es van instal·lar entre les persianes i
els vidres de les finestres tancades. Seguidament, les abelles van començar a preparar els raigs
de cera. Era ben curiós constatar que elles no s'amagaven pas de mi, ni tampoc de la curiositat
de nombrosos amics que venien a visitar-nos. Així, durant un cert temps, les abelles van
preparar cinc o sis raigs de cera plens de mel.
Cada dia anava a observar com treballaven. M'agradava molt. Vaig veure coses extraordinàries
i ben estranyes des del punt de vista científic, que eren observables per primera vegada. Tenia
amics estudiosos d'aquesta branca que m'asseguraven que veien aquest treball per primer cop i
que era meravellós. Em deien que escrigués aquests fets, que els fes conèixer a Europa i
Amèrica, per tal que els estudiosos vinguessin a veure les abelles. Molts entesos, en efecte, han
construït ruscos de vidre amb l'esperança de veure-les treballar: però elles, sempre, s'afanyen a
entapissar les parets transparents d'una matèria opaca per tal d'amagar-se de la vista dels
homes, abans de començar el seu treball. Em deien també que si els entesos sabessin que
podien observar aquestes coses a casa meva, travessarien l'oceà per venir-les a contemplar.
Vam viure en aquesta habitació com si estiguéssim en un rusc, perquè la cambra estava plena
d'un perfum inexplicable, deliciós i embriagant i que, a causa d'això, era pràcticament
insuportable. Llavors em vaig adonar que aquest perfum em desdoblava i em feia viure en el
món invisible. Quan vaig observar el treball de les abelles, vaig comprendre moltes coses: com
elles són pures, evolucionades, elevades; com elles ens donen un exemple magnífic de societat
superior. No us puc explicar aquí tot el que vaig veure; però us puc dir que vaig comprendre
que les abelles són les veritables deixebles de la Fraternitat Blanca, el veritable símbol de l'ésser
que treballa, que prepara la mel, aquest aliment deliciós, únic, extret de les flors. Les abelles
van deixar en el meu esperit una imatge perfecta de la manera en què podem preparar la mel
en la vida.
Les abelles no han pas nascut de la terra. No hi ha altres insectes que es puguin comparar a
elles. Elles han vingut del planeta Venus, especialment per als iniciats, els ascetes, els eremites,
pels homes ocupats a pensar en la humanitat, en Déu, en el Cel. Allà on habiten aquests
savis, no hi ha gaire menjar. Ells pensen en Déu, i Déu pensa en ells i és per això que ha
enviat les abelles per preparar-los aquest aliment especial i destinat als bons deixebles. Quan la
Terra ho va veure (segurament és una llegenda), ella es va posar gelosa. Va voler fabricar també
insectes semblants a les abelles i va crear les vespes; però no va poder esbrinar com elles
preparen la mel. Les vespes només poden fer els raigs de cera.
Les vespes representen els mals deixebles, els que són desobedients, que només saben menjar
la mel, però no preparar-la. Són les deixebles egoistes que se serveixen a elles mateixes abans
de servir a Déu. Els secrets de la natura els hi resten amagats. Vosaltres em pregunteu: Que
representen els abellots en el rusc? Fan un treball especial. Són tan necessaris com les obreres
perquè, si no estan en el rusc, tota feina queda aturada. Quina és la raó? Els abellots són els

músics que no paren de cantar davant la reina, de la qual són també els amants i inspiradors.
La reina pon els ous a causa del seu cant. Si els abellots estan tan ben alimentats, és perquè
donen ritme al treball del rusc. A tots els músics els hi agrada menjar bé.
Per què serveix el fibló? Penseu que serveix per picar als homes? No. Les abelles no l'utilitzen
només per defensar-se (ja que si piquen moren), sinó per preparar la mel. Del fibló surt una
substància particular que elles barregen a la mel perquè no es pugui podrir. Quan la mel no
conté aquesta substància, no és bona per consumir. Heu de saber també que les abelles són
tan sensibles que poden distingir els homes malvats, injustos i lladres d'aquells que són justos,
bons, honestos. Elles no es volen quedar mai a casa d'un home que comet injustícies o que és
un mentider. Elles l'abandonen ràpidament si algú les hi porta. Feu aquesta experiència i
veureu fins a quin punt les abelles odien la desharmonia i les vibracions caòtiques: la por, per
exemple. Poseu la mà en un rusc; si esteu tranquils i plens d'amor per les abelles, no us faran
cap mal; però si teniu por, elles senten la vostra desharmonia i us castiguen instantàniament
picant-vos i donant-vos així una coent i bona lliçó sobre la necessitat de tenir l'harmonia en
vosaltres. A elles tampoc els hi agrada que se'ls hi apropin amb olor d'all. En aquest cas,
immediatament van contra el visitant. Us expliqueu aleshores perquè es produeix una
revolució en el vostre estómac si mengeu en el mateix àpat all i mel?
Les abelles representen la sisena raça, els estudiants que vindran, la nova cultura. A elles els hi
agrada la simetria: les seves cèl·lules són hexagonals. Coneixen la ciència dels colors, les
diferents qualitats de les flors. Elles són el símbol dels éssers que han nascut una segona
vegada d'aigua i d'esperit.
Que representa aquell que ha nascut una segona vegada? És una font viva d'on raja una aigua
pura i en el seu llit s'agrupen les plantes, els animals, una civilització. Quina és la seva religió?
És la veritable religió de l'amor diví i de la saviesa divina. Per ell, tot l'univers és el veritable
temple de Déu, on el sol és el gran sacerdot oficiant i els estels són les animetes. El que ha
nascut una segona vegada és aquell en el qual tots els canals invisibles estan per fi oberts,
absorbint l'amor i la saviesa. Representa igualment el prisma perfecte que reparteix les set
forces benèfiques per tot el seu cos i que les irradia pel bé de tots aquells que estan al seu
voltant. Sap utilitzar i posar en marxa el poder del foc sobre l'aigua. Comença amb les petites
coses i acaba amb les grans. Estudia la veritable alquímia, la veritable astrologia, la veritable
càbala que es troben totes al seu interior. Està atent a tots els moviments i als gestos que fa,
sigui amb la seva cara o amb el seu cos. Vetlla sobre totes les seves paraules.
L'home nascut una segona vegada es torna similar a les abelles; no menja les fulles, sinó que
liba les flors i recull de la natura allò que és més deliciós. Sap preparar la mel.
Us porto des de Bulgària les salutacions fraternals dels nostres germans i germanes d'allà baix.
Jo no us vull pas ensenyar tal com ho faria un Mestre, perquè totes les ciències i tots els
coneixements estan en vosaltres, ja que sou fills i filles de Déu. Hi va haver un temps on ho
sabíeu tot, a l'època on vau sortir del si de Déu. Conversant tots junts, podrem rememorar les
coses que sabíem antany. Tan sols és això el que hem d'intentar fer en el transcurs de les
reunions que ens agruparan aquí.

Desitjo que un dia visiteu els set llacs de Rila, allà on anem a viure cada estiu a l'aire lliure sota
els raigs del sol, respirant lliurement, cantant, alegrant-nos, donant gràcies a Déu per totes les
seves benediccions i anhelant, prop de l'aigua pura, esdevenir semblants a la font de Rila.

Michaël Ivanoff, primera conferència pública a França.
París, 29 de gener de 1938
Sala de Luxemburg 2, plaça de la Sorbonne
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