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140 PETER DEUNOV

mugcat-o de mdna dreapti. indati ce pistorul, fiul
regelui, a observat, cunoscdnd legile naturii, a supt

otrava din rani. Privind asta de departe, girzile at
ctezat cdtanirul o ofensa pe prinfesi, gi au tras cu o

sigeati otriviti, carel-a rinit la mana stangi. Cand

avlzat asta, prinlesa s-a apropiat, i-a rupt repede

mdneca hainei gi a supt otrava din rani. Vi intreb

acum: cine a salvat pe cine? Biiatul i-a zis fetei: ,Iu
ai suferit de otrava garpelui, eu, de otrava omului".

Agadar, femeile suferi de otrava garpelui. $tili
cine e garpele? E marele lor egoism. Femeile, ca gi

bnrbafii, trebuie si se salveze de aceasti otrav6.

Cred ci' va veni o mare cildurl, care va topi
ghefurile. Vor fi mari evaporiri in munfi, valuri
limpezi vor incepe si. curgi. Dupi aceea, va aperea

o vegetalie luxurianti gi seminlele semlnate de mii
de ani vor incolli, vor cregte, vor inflori, vor face

fructe gi oamenii din intreaga Rasi Albi igi vor

da miinile. In lume va veni aceastl culturi noui
pe care nimeni n-avea curajul s-o agtepte gi pe

care nimeni n-o vizuse vreodati. $i voi toli veli fi
cetlfeni ai acestei culturi noi, ai acestei omeniri noi!

CUPRINS

Veliko Tirnovo, 19 august 1920



Peter Deunov (1864- 19 44)

Interpretdri despre ocultism, spiritism,
teozofie, misticism qi cregtinism

Daci o forti existenti in naturi n-are relalii
cu senzafiile noastre, nu poate si produci o
reaclie. Sunte{i, de exemplu, printre oameni orbi
gi le aprindefi un chibrit. Lumina pe care o degaji

existi oare pentru ei? Nu. Agadar, indiferent ce

forli funclioneazdin viala noastrd,, daci n-o putem

percepe, adici daci nu putem si percepem lumina
acelei forfe, nu putem nici s-o in{elegem. Orbul
poate si atingi chibritul gi si spun6: ,,E un chibrit'l
Poate si creadi ci qtie bine ce este un chibrit, dar,

in realitate, n-a inleles nimic. Este adevirat ci e un
chibrit, dar con{ine in interior ceva mai pre}ios,

lumina. Daci ochii vo$tri pot sd perceapi lumina,

deschidefi o carte, citili gi inlelegeli ce este scris.

Astfel, cAnd ajungeli la forlele ocultismului,

va trebui s-o prindefi pefi.ecare dintre ele gi s-o

folosili. Cel care se indoiegte gi zice: ,,Dovedegte

ci aceasti fo4i a ocultismului existi cu adevirat!"
judeci gregit. in gcoala ocultismului, nu existi
explicalii gi dezbateri. Nu este o qcoali pentru
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verificat fapte gi adeviruri. Nu ne ocupim de

adevirurile moarte, ci de adevirurile vii din lume.
Spiritismul aratd migcirile Spiritului. El este

embrionul lucrurilor, un lucru care nu este format
inci. Ca si inlelegeli spiritismul trebuie si-i creali
acestui embrion condilii ca si treaci prin toate
fazele de dezvoltare gi formare. in consecin]i, spirit-
ismul este o doctrini inci neformati.

Teozofia este o doctrini pentru sldbirea

dezacordurilor din lume. Este o doctrini a recon-
cilierii dintre birbat gi femeie, nimic mai mult.
Cdnd, zic ci birbatul trebuie sI se reconcilieze at
femeia, inleleg ci omul trebuie si se reconcilieze
cu Dumnezeu. Cel ce crede ci este teozof trebuie
si cunoasci aceasti lege: cum si se reconcil ieze cu
cel pe care il urigte. Existi un dezacordintre tine
gi Dumnezeu? Trebuie si te reconciliezil Daci nu
reugegti s-o faci, nu egti teozof. Noi, oamenii din
ziua de astizi, cu spiritul nostru critic, seminim
cu ace] ienicer foafie zgdrcit care i-a cerut unui
croitor si-i faci haine, dar, deoarece gtia ci. ii plicea
si ingele, stitea tot timpul ldngd el, ca sI observe
cum croia, ca si nu taie din material gi ceva pentru
propria persoani. Dar croitorul, vi-r;ind acel mate-
rial frumos, a tiiat o bucati mare gi a zis: ,,Aceasta

TNTER.pRD'lARr DEspI{E ocuLTrsM, sptl{tTIsM... 7

este pentru Sfdntul Nicolae'l Apoi a aruncat-o

afari. Ienicerul a izbucnil ,,Ce faci?". $i s-a repezit

si recupereze bucata, timp in care croitorul a tiiat
o alti bucati, gi mai mare, gi a pus-o sub scaunul

lui. Deci vreau se spun ce noi, cei care criticdm gi

suntem tot timpul atenfi si nu fim ingelafi, ajungem

si fim ingelafi intotdeauna.

Misticismul nu este o lege pentru inilfare, ci

pentru coborire. Misticul nu se inalli, ci se intoarce

spre Dumnezeu in sine. Este periculos, cici, in
timpul coborArii, nu gtie cum si faci gi risci si cadi
gi si se betegeascd.

Eu compar ocultismul cu gtiinlele naturale din
zilele noastre. Ocultismul este o gtiinli pentru stud-

ierea fenomenelor Pimintului, pentru studierea

invizibilului, nu a ceea ce este vizibil. Nu se ocupd,

de lumile firi formi. Ceea ce s-a format in sine,

ce are formi, confinut gi sens, acesta este obiectul
ocultismului.

Atunci, unde vom plasa cregtinismul? Crede{i

ci e o gtiinfi?

Replica unei cursante: Vd rog, cer o explicafie.

Faceli o diferen{d intre creStinism Si ocultism?

Cuvintele din Evanghelie sunt aceeasi doctrind ca

ocultismul?
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Studiafi natura aqa cum e. in ocultism nu existi
morali. Studiaze lucrurile aga cum sunt, ca fapte

veritabile.

Replicd: Deci tn creStinism e diferit?

Ocultismul este o gtiin!6 care examineazi.

forlele naturale, originea, funclionarea 9i punerea

lor ln practici. Ocultistul este un om realist, nu
crede,lucreazd cu faptele din naturi, cu lucrurile
materiale. Misticul triiegte mereu cu inima lui,
ii examineazi vibraliile gi toate sti,rile prin care

trece. in sensul creqtinismului, cregtin poate si fie
gi misticul, gi teozoful, gi spiritistul. Dacd consid-
erim domeniul Spiritului in sens larg, in diferitele
lui ramuri, e vorba de spiritism. Pericolul, la spir-
itism, consti in faptul ci oamenii posedi in sine alli
embrioni care, in realitate, sunt diunitori pentru ei.

Dar vom lisa deoparte, deocamdati, ce spun crit-
icii. Spiritismul este o migcare; teozofi,a este recon-
cilierea dezacordurilor; misticismul este cobordrea;

totugi, se poate spune gi ci este o lege a muncii;
ocultismul dd toate formele prin care se poate tri:i
pe PdmAnt gi e singura gtiin{6 care ne inva{i cum
si triim gi ne poate salva de toate necazurile, in
timp ce cregtinismul este o gtiinli pentru distru-
gerea karmei, pentru plata vechilor datorii. Daci

lN't'lrlpltD'r,{lu DESpr{E oCULTrsM, sprr{rTrsM... 9

ludm versetul din Evanghelie care spune ci Hristos

a suportat picatele din lume, aceasta inseamni ci
gi-a pldtit datoriile. Ce reprezinti creqtinismul? A
gti si plitegti datoriile oamenilor. $i cine poate si
pliteasci datoriile? Doar cel bogat. Agadar, omul
bogat poate si devini cregtin gi siracul nu poate.

Replicd: $i fdgdduiala cd Hristos imb ogdfeSte?

Este un credit acordat cregtinilor. Negustorii

plitesc cu credit care nu le aparfine. Oamenii din
zilele noastre sunt cregtini, cici Hristos este cre$tin.

Teozofia este o gtiinli pentru reconcilierea

sexelor, in timp ce cregtinismul, pentru apropierea

qi unirea lor. CreEtinismul este, in sens interior,

o qtiinli care unegte mintea cu sufletul. Ceea ce

se proclami. acum nu e cregtinism, el trebuie si
suporte reforme. Dac5" cregtinismul ar fi aga cum

il interpretim, lumea ar fi al'ut o cu totul alti
in{t1igare. Dar vom ldsa aceasti problemi, cici nu

este obiectul conversaf iei noastre.

Acum o si vi intreb daci ali invilat ce este

suferinfa. Vom incepe cu ea. Din punct de vedere

al suferin{ei, in spiritul ei, vom examina celelalte

Etiinfe: teozofi.a, misticismul etc. Vi voi da incd o

explicalie pentru ele. Teozofia are gapte moduri
de interpretare. Ocultismul qi misticismul au gi
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ele o laturi exterioari gi alta interioari. Societatea

teozoficd. inseamnd in prezent doar latura exte-
rioari, or ganizarea. Teozofia examineazi formele,
ce pot fi numite anatomia teozofiei. Cregtinismul a
trecut prin primafazd a dezvoltirii gi, dupl doui
mii de ani trecufi, a inceput dezvoltarea anatomiei
cregtinismului: oare Fiul vine de la Tati, sau nu,
gi multe alte dezbateri la conciliile universale. $i
azi gdsegti cdte un cregtin care te intreabd: ,,Crezi
in cele trei chipuri ale lui Dumnezeu?".,,Credl'

,,Atunci eqti cregtin!" Dar eu intreb: ,,Tu, care crezi
in cele trei chipuri ale lui Dumn ezev, ce in{elegi
prin asta?".

O sd vi explic. Cel de-al doilea chip al lui
Dumnezeu este chipul Iubirii. Birbatul gi femeia,
toli oamenii trebuie si caute acest al doilea chip,
Iubirea. $i, cind se spune cI Dumnezeu este

Treimea, oamenii zic deseori cuvinte de neinfeles.
Marii maegtri, care au scris despre acest subiect,
aveau conceplii foarte clare in aceasti privinfi, dar
discipolii lor au infeles gregit doctrina. Spiritismul
este o doctrini care provine din Frilia Albi, dar
gi el a fost ponegrit. Teozofi.aeste o alt6 doctrini
trimisi de sus care a fost inleleasi gregit de

discipoli.

IN'|EI{PRETARI DESPRE OCULTISM, SPIRITISM... 1 I

Ocultismul este o doctrini proveniti tot din

Frnlia Albn, dar in care gisim ocultigti gi negri, gi

albi. Misticismul 9i creqtinismul sunt gi ele corupte.

Vreau si fiu clar. CAnd un preot sau un episcop igi

imbracl vegmintele, asisti la cisitorie gi spune:

,,D6-mi bani", eu il numesc mag negru. Magul alb

Iucreazd ftri si fie plitit. Daci o tdniri igi pune

straie frumoase cu intenlia de a ingela un tin6r, gi

ea este un mag negru. Aqadar, ocultiqtii, teozofii,

misticii gi cregtinii trebuie impir{ili in albi gi

negri. Cineva va spune: ,,Eu sunt teozof". Alb, sau

negru? ,,Albl'Atunci ne putem infelege. ,,Negrul'
Atunci voi avea o pirere aparte. N-are importanfi
dac5, sunteli spiritigti, teozofi, mistici sau creqtini

daci sunte{i negri; lumea e plini de ei. Cei 20 de

milioane de oameni pierduli inrlzboi arate ce este

creqtinismul in zilele noastre. Nu cred ci insugi

creqtinismul e vinovat, ci cregtinii negri.

Avem nevoie de o inlelegere corectd a ocult-

ismului: si coborAm in adAncul suferinfei, cici in
ea nu existi dezbinare, ci unire. Oamenii picitogi
sunt picitogi cici n-au suferit, iar credinciogii

sunt credinciogi cici au suferit. Dacd, ziceli cir

existi contradiclii in ceea ce vi spun, vd' rd,spund

ci Hristos spune ci, la sfArgit de veac, va trimite
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spiritele rele gi pe fiii lor la o suferin{d infiniti, ii va
trimite si sufere in fundul iadului. De ce? Tocmai
fiindci n-au suferit. Oamenii rii nu se consumi,
numai cei buni o fac. A1i lucrat gi ali cAgtigat bani,
apoi a venit cel riu gi a furat; el nu suferi. Daci
hotirAli si nu suferi{i, am si consider ci. face}i parte
dintre cei negri. Pentru cei care nu suferi, este scris
cd vor merge, in viitor, in locul chinurilor. puteli s6

reflectali la asta cAt dorifi, tot acolo veli ajunge.
Prima reguli pentru discipolul carevrea

si devini ocultist este s6 nu creadd ci ceilalfi ii
impiedicd mintea sd se imbogifeasci, ci ci face asta
singur. Cici lumea este atat de mare, incXt e loc
pentru tofi. Apoi, nu trebuie s6 creadi ci cineva ii
poate impiedica inima si creasci, deoarece lumea
sentimentelor este atdt de mare, incdt e loc pentru
tofi. Altfel spus, prima reguli, in aceasti etap6 a
discipolului, este suferin{a. Trebuie si creadi ci
nimeni nu-i poate influen{a gi tulbura mintea gi
nici inima, cici lumea e mare. Nu reugi{i si prindefi
ideea, nu-i aga? Un gdnd poate si fie clar gi sd influ-
enleze daci suntem la acelagi nivel cu cel care l-a
rostit. Cum funclioneazd legea cuvdntului? pentru

ca un om si vi poati influenla in bine sau in riu,
trebuie si vi coboare la nivelul lui, e singurul mod

IN'I.IRPIIE'I-ARI DESPRE oCULTISM, SPIRITISM... I3

de a influenla o persoani.. in consecinfi, atata timp
cdt ave{i mintea indreptati spre lumea infiniti,
unde func{ioneazdlegea divin6, veli fi liberi, salva}i;

indati ce crede{i ci cineva vd poate influen}a,

ati cobordt un pas mai jos in aceasti lume. Cdnd

servitorul crede ci stipdnul ii impune limite, el se

limiteazi deja, cu acel gind. Vn phmbali in haine

rupte, intAlnili un nobil pe care il cunoaqteli sau un
om bogat, dar el trece pe ldngd voi, nu vd saluti gi

vi spunefi: ,,Nimeni nu mi" saluti pentru ci sunt

sirac!'l Dar, dacl v-ar fi salutat, v-ar fi transmis

ceva? Nimic, doar v-ar fi tachinat pufin. Daci o
persoani vi vede qi vi zdmbegte, ce afi cAgtigat de

pe urma acelui zAmbet? Nimic, sunt doar iluzii de

mag negru. Cdnd un om zAmbegte, trebuie si simtd

din adincul sufletului prezenla lui Dumnezeu in
acel moment.

Ce trebuie si inlelegem prin zimbet? CAnd

zAmbim, trebuie si fim mulpmili de zAmbetul

nostru. Nu este important daci oamenii vor fi
mullumili sau nu de zAmbetul nostru, noi trebuie

si fim mullumifi de zdmbetul nostru. Chiar gi cAnd

suntem posaci trebuie si func{ioneze aceeagi lege.

in gcoala ocultisti, chiar gi aerul posac trebuie si
fie dupi toate regulile gi prin el trebuie sd simlifi
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