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PREFAŢĂ 

 

 

 Dacă Adevărul trebuie luminat, atunci să fie 

precum voieşte Dumnezeu ! Dacă nu-L vor Lumina 

cei ce sunt datori prin legământ, atunci aceştia 

trebuiesc mustraţi. Iar dacă mândria lor este prea 

mare şi nu vor înţelege cele luminate - mustrarea nu 

a găsit ecoul dorit,.. 

 Când Harul vine peste un Templu, acesta 

(harul) trebuie să şi rămână. Dacă Templul se 

murdăreşte, noaptea cuprinde fiecare colţişor al 

fiecărei încăperi din templu şi, cine vine o dată cu 

noaptea ? 



 Când “litera” nu mai slujeşte slova, mai poate 

ea ca să rămână în Adevăr ? Dacă nu mai rămâne ea 

în Lumina Adevărului Absolut, ce se va întâmpla cu 

destinul ei ? 

 Dacă noaptea coboară peste “pragul” ce este 

o răscruce către destine, este vinovat “destinul” 

rătăcit ?  
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Oare nu-i vinovată calea rătăcirii ce trece pragul ? 

Cine aduce calea  către  paşii  celor ce caută 

Adevărul ? Cine ..? 

 Când cei ce duc un semn şi nu îi dau putere 

prin Fapta Bucuriei - putea-vor dar aceştia să 

împlinească ce este de dorit ? Cum vor răspunde ei 

la ceea ce-i aşteaptă ? Cum ? Dar ce va face “pasul” 

celor ce trec prin “pragul ignoranţei” celor ce se cred 

în Adevăr ? Găsi-va el (pasul), ce trebuie să poată fi 

salvat ? De nu, cine va răspunde pentru rătăcirea 

pasului ce trebuia condus spre Adevăr ? Cuvântul 

drept .., sau cei ce nu sfinţit-au calea ce dată le-a fost 

lor prin jurământ ?! 

 Când se dărâmă un templu, se pierde o 

speranţă. Dacă Lumina poate fi primită aşa cum este 

de dorit, de ce sunt semne de întrebare ? Pentru cine 

sunt acestea ? Cum poate fi cunoscută păşirea Celui 

ce este venit ? 

 Cel ce caută .., găseşte. Dar, dacă cel ce 

caută nu doreşte să găsească cu adevărat ceva drept 

şi curat - putea-va el să fie luminat cu Adevărul ? El, 

Adevărul, se lasă  descoperit doar de cei ce doresc 

să-L găsească..! Poate întunericul să stea în faţa 

Luminii ? Poate  Lumina  să fie găsită printre 

“gunoaie” ? Câţi pot vedea Lumina ? Câţi ..? Unde 

sunt ochii celor ce sunt în drept să o recunoască ? 

Stau închişi ? Atunci ce se va întâmpla cu candela lor 

- se va stinge ? 
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 Dacă pântecele este prea plin, cum poate fi 

luminată calea celui “flămând” ? Cum ..? Doar 

arătându-i-se o amăgire ce nu este dorită de 

Dumnezeu ? Oare poate fi luminată calea celor 

“însetaţi” dându-li-se  must ?  Unde  vor ajunge 

aceştia ? Unde ..? 

 Dumnezeu a spus fiecăruia să caute în aşa fel, 

încât să şi găsească. Mai mult, le-a arătat cum să şi o 

facă,.. Cel ce caută cu adevărat un răspuns de la 

Dumnezeu, poate să-L primească doar dacă doreşte 

să accepte Adevărul. Adevărul poate fi relevat celui 

ce poate să-L primească. Pentru a fi primit, pântecele 

trebuie să postească ..! 

 [...] Pace şi Linişte fie peste voi ! Iubirea mea 

să vă-nsoţească prin Locurile Aşteptării ! 

 

   Amin vă zic vouă ! 

         Francisc 

Maitreya 
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CUVÂNT DE ÎNCEPUT 

 
 
 De multe ori am vorbit oamenilor despre 

curăţenia trupului şi a sufletului, dar nu întotdeauna 

am putut fi înţeles de cei ce m-au ascultat. În această 

carte voi da unele învăţături esenţiale ce vor 

revoluţiona omenirea prezentului. Oamenii de azi nici 

nu-şi închipuie cum pot ajunge la cunoaşterea 

Adevărului ce se găseşte chiar în ei. Totul este în om, 



dar singura soluţie este să creadă cu adevărat că el 

(omul) este universul perfect unit cu Dumnezeu. 

 Totul se datorează perfecţiunii create de către 

unicul Creator, adică PĂRINTELE LUMINII. Primul 

cuvânt folosit de EL a fost “OM”. De la acest cuvânt a 

început totul şi multe au fost schimbările ce au avut 

loc pe parcursul mileniilor. Evoluţia a fost lentă la 

început. S-a ajuns apoi la o progresie geometrică. De 

mai multe ori, când a fost nevoie, a intervenit Pertuţia 

Opalică pentru restabilirea echilibrului în universurile 

cunoscute. Echilibrul  era  necesar, căci  pe  

parcursul 
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evoluţiei interveneau influenţele negative, care 

urmăreau stagnarea definitivă şi cucerirea întregii 

Creaţii Divine. 

 Aşa cum există forţa  Luminii,  sau a Binelui, 

există şi forţa întunericului, sau a răului. Permanent 

există o luptă între aceste două forţe. Întotdeauna a 

învins forţa Luminii, dar nu totul este atât de simplu 

pe cât pare. 

 În tot Sferoidul Celest există un echilibru, 

datorită mişcării de rotaţie. Acest echilibru nu trebuie 

tulburat de nimeni. Absolut totul trebuie să decurgă 

liniştit, în pace şi după Legea lui DUMNEZEU. Legea 

de rotaţie şi Legea atracţiei universale trebuiesc 

respectate întru totul de toţi. Însuşi DUMNEZEU  

respectă această Lege, căci EL a creat-o ! 

 Cum am mai spus, forţa întunericului, prin fiii 

întunericului, a început să-şi facă prezenţa în mai tot 

Sferoidul Celest, căutând să oprească dorinţa Tatălui 

de a duce la bun sfârşit ceea ce a gândit. Forţa răului 

poate acţiona doar în jurul planetelor din universuri, 

mai puţin în universurile patru şi şapte. Aici n-au cum 

pătrunde, căci “poarta este închisă” ! Fiii întunericului 

n-au acces la planurile superioare, începând chiar cu 

cel mental, vibraţiile lor joase suportă doar întunericul 

şi Lumina îi orbeşte. Acum nu doresc să intru în 

amănunte, căci ar trebui o carte scrisă spre 

cunoaştere. Totul este ca omul să se supună  Voinţei  

Divine,   căci  forţa   răului   nu   poate  afecta   

Lumina 
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Opalului ! 

 Aşa cum am mai spus şi scris, sunt şapte 

universuri mari şi fiecare cu propria-i evoluţie. Noi, 

cei de pe Terra, facem parte din Universul numărul 

cinci, de culoare galben intens. Culoarea o dă 

soarele ce ne luminează şi care, de fapt este centrul 

universului nostru. Soarele este singura planetă 

sacră ce dă lumina peste întregul Univers cinci. Dar, 

în tot Sferoidul Celest, sunt multe asemenea planete 

sacre,  ce au denumirea de soare. Veţi fi surprinşi, 

dar acesta este adevărul, chiar şi soarele este o 

planetă locuită de fiinţe evoluate din punct de vedere 

spiritual, iar corpurile lor sunt doar energie. 



 DUMNEZEU Tatăl doreşte ca şi Terra să 

devină o planetă sacră - adică al doilea soare din 

acest Univers. Deci va fi prima planetă ce va lumina 

ca un soare - adică un soare, cu o mişcare de rotaţie 

şi revoluţie, făcând ca Lumina să fie răspândită în 

acest Univers cu o mai mare intensitate. Vă veţi 

întreba: cum este posibil ? Simplu, spun eu - faceţi ca 

şi corpurile voastre să fie doar energie, să nu mai 

conţină materie densă şi veţi reuşi. Acest lucru îl 

doreşte şi PĂRINTELE LUMINII. Omul este perfect, 

trebuie doar să găsească o cale de a se manifesta la 

adevărata-i valoare.  El  este  perfect  unit   cu 

DUMNEZEU ..! Totul depinde  de  om.   Fiţi  FIII 

LUMINII,   contopiţi-vă cu Lumina Părintelui vostru 

din ceruri şi aşa, veţi lumina   ca  soarele  în  amiază.   

Gândiţi-vă,  dacă  toţi 
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oamenii ar Lumina cu o Lumină mare şi nu ar mai 

conţine materie densă, ci doar energie, nu ar fi 

posibilă transformarea de care v-am vorbit ? Sigur că 

este posibilă această transformare în om. Omul este 

universul perfect, care trebuie unit cu Universul 

General în care este cuprins întregul Sferoid Celest. 

Această unire se poate constitui prin fuzionare. 

Fuzionarea poate fi realizată folosindu-se un liant 

capabil să întregească golurile formate pe parcursul 

mileniilor în corpul omenesc. Acest liant, de fapt, este 

iubirea pură - iubirea de la suflet la suflet... Iubirea 

este singurul liant perfect ce poate schimba chiar 

destinul unui om ! Iubirea luminează chipul omului, îi 

ridică vibraţiile,  îl vindecă de boli, suferinţe şi chiar îl 

hrăneşte ..! 

 Nu doresc să intru în amănunte, doresc doar 

să vă relatez în această carte unele taine 

necunoscute de mulţi dintre cei care pretind că au 

cunoaştere... Ei au scris foarte multe cărţi, dar nu au 

arătat cum poate parcurge omul cu adevărat unele 

etape pentru a ajunge la dematerializare sau 

teleportare... Toate aceste lucruri vi le spun din 

experienţa mea. Vă voi învăţa despre curăţenia 

trupului, ce poate ajunge la o purificare perfectă, 

devenind energie şi mai puţin materie. Totul este 

posibil, dacă doreşti cu ardoare ceva util pentru 

viitorul omenirii. 

 Am mai  spus că în  noua  eră  omul va călători 
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prin teleportare, va fi perfect, unit cu Dumnezeu ce se  

manifestează prin el. Pentru aceasta omul va trebui 

să parcurgă cele şapte etape ale evoluţiei sale, ca să 

ajungă la perfecţiunea dorită de PĂRINTELE 

LUMINII. 

 Oricine poate ajunge la desăvârşire, condiţia 

este ca el să dorească şi să împlinească Voia Celui 

ce ne-a dat viaţă. 

 Fericit este cel ce împlineşte Voia Celui Prea 

Înalt  şi Atotputernic, căci va avea acces la toate şi la 



tot ..! 
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  Este greu pentru cel “greu” să 



alerge..! 
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Capitolul I 

 

 

 Începutul este uneori o curiozitate pentru mulţi, 

dar cărarea fiind foarte îngustă nu toţi pot merge fără 

să cadă... Ridicaţi-vă şi continuaţi-vă drumul ! 

Perseverenţa îşi are rolul ei în evoluţia voastră 

spirituală. Totul se face cu multă răbdare, pace, suflet 

şi iubire. Renunţarea nu este bună, dar nici ambiţia, 

când vreţi să mergeţi pe acest drum. În toate trebuie 

cumpătare. Graba nu aduce rezultate pozitive. Încet, 

cu paşi mici dar siguri, veţi reuşi să ajungeţi la capăt 

de drum fără ca să greşiti. 

 Adevărul este că pe acest drum “evolutiv” sunt 

foarte multe încercări ce trebuie trecute. Fiecare 

student va trebui să  discearnă  singur  ce  e  bine  şi  

ce nu. Chiar dacă n-aţi trecut o încercare, nu trebuie 

să vă supăraţi şi să apară gândul renunţării. 

Niciodată în viaţa unui om nu este întoarcere, totul se 

scurge precum zilele unui an. 

 Este  bine  să  cunoaşteţi  aceste  lucruri  de  

la 

18   
 

 

 

început, numai aşa puteţi înţelege că în “evoluţie” e 

nevoie în primul rând de renunţare la plăcerile 

trupului. De aceea în acest capitol voi pune accent 

deosebit pe “purificarea trupului”. Această primă 

etapă a evoluţiei spirituale vă va ajuta să acumulaţi o 

mare energie albă, ce vă va şi hrăni. 

 Hrana are o mare importanţă în viaţa omului. 

Toţi cei ce doresc să pătrundă în lumea mai puţin 

cunoscută a dimensiunii karmice în care trăiesc, au 

marea obligaţie de a se conforma unor reguli stricte. 

Totul constă în a păstra armonia şi a nu ne amesteca 

în evoluţia nimănui, decât dacă ni se cere. Dar şi 

dacă veţi cere acest lucru, trebuie să fiţi convinşi că 

nu dezechilibraţi nimic în dimensiunea în care 

activaţi... Pentru aceasta este nevoie de o foarte 

mare pregătire spirituală. Mai mult, nu aveţi voie să 

greşiti, căci o greşeală de-a vostră schimbă destinul 

unei specii, făcând-o chiar să dispară. 

 Rugămintea mea este ca toţi cei ce doresc să 

ajungă la o evoluţie spirituală, să nu se hazardeze în 

necunoscut, căci sunt multe capcane, care duc pe 

drumul pierzării. Mai mult, ei pot fi folosiţi de către 

forţele negre, peste voinţa lor, făcându-i să lupte 

împotriva lui Dumnezeu, ceea ce nu este de dorit. 

Nimeni  nu  poate învinge în faţa PĂRINTELUI 

LUMINII ..! Aveţi răbdare şi tot ce faceţi, să faceţi cu 

iubire,  iar  Maeştrii Spirituali vor  veni  singuri  la  voi 

să vă  instruiască.  Toţi  Maeştrii Spirituali vin în  

ajutor 
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oamenilor pentru a-i lumina în evoluţie. Dar ca să 

ajungeţi în comuniune cu ei, trebuie să aveţi cale 

deschisă. Când spun cale deschisă, mă refer la 

planul cel mai înalt - chiar până la Pertuţia Opalică. 

Calea vi se deschide când aveţi templul (trupul)  

curat şi  iubire  în  suflet  pentru tot şi toate ..! 

 Unii au legături cu mulţi “maeştri”, dar din 

straturile inferioare  - aceştia îi atrag pe cei ce se 

grăbesc în capcane. Mulţi efectuează yoga, dar nu 

ajung la desăvârşire căci nu respectă LEGEA IUBIRII 

ŞI ARMONIEI - Lege ce vă deschide calea către 

Adevăr. Dorinţa de a răzbate, nefiind pregătiţi, vă 

poate pierde. De aceea mulţi oameni se îmbolnăvesc, 

alţii sunt demonizaţi căci nu au realizat comuniunea 

cu ABSOLUTUL - PĂRINTELE LUMINII. 

 Deschideţi calea către LUMINĂ şi Lumina vă 

va călăuzi paşii pe Cărarea cea Adevărată ..! 

 Ajungem la prima etapă a curăţirii. Nu treceţi 

cu uşurinţă peste aceasta. De aceea, rog toţi 

studenţii să parcurgă această etapă cu o deplină 

seriozitate. 

 Este adevărat că totul este pentru om, dar nu 

totul i se cuvine, ci doar îi este îngăduit. Dumnezeu 

îngăduie multe omului, dar ajută pe cel ce depăşeşte 

dorinţa plăcerii trupului. Trupul este neputincios în 

faţa ispitelor avansate de semenii ce vă vin în cale. 

Va trebui să învingeţi toate aceste lucruri prin a 

renunţa încet, dar sigur la unele alimente. 

Bineânţeles, totul se face treptat,  căci  altfel  corpul  

nu va putea suporta un 
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regim special fără a avea răbdarea necesară. 

 Veţi scoate din alimentaţie treptat carnea, 

după cum simţiţi că e mai uşor. Nu toţi pot renunţa 

aşa de uşor la acest aliment, ce conţine multe toxine. 

Fiecare are altă stare, de aceea renunţaţi puţin câte 

puţin (zile, săptămâni, luni). Consumaţi un timp în loc 

de carnea animalelor şi a păsărilor doar carne de 

peşte, apoi renunţaţi şi la aceasta, când consideraţi 

că puteţi. Repet: nu forţaţi nimic - totul se face cu 

multă răbdare. 

 Renunţaţi apoi la ouă - dar treptat, după care, 

cu încetul, renunţaţi la “fierturi”. Între timp introduceţi 

în alimentaţie multă miere de albine şi fructe. Treptat 

renunţaţi la lactate şi brânzeturi pentru a vă ridica 

vibraţiile corpului, trecând la hrana vie - crudităţi din 

legume sau fructe sub formă de salate. 

 Când aţi ajuns la această fază care poate să 

dureze două, trei, patru luni, la unii chiar un an, se va 

trece la un regim mai special.  

 Ţineţi trei zile de post negru, fără a introduce 

nimic în gură, iar acesta este bine să-l începeţi în 

prima zi a săptămânii, care este duminica. De 

exemplu: de sâmbătă seara nu se mai consumă nimic 

până miercuri dimineaţa. În acest răstimp se spun 

rugăciuni multe către Tatăl şi multe invocaţii cu o 

putere foarte mare de rezonanţă, care, ridicând 

vibraţiile corpului, vă hrănesc cu Lumină Albă. 



Aceasta vă ajută să nu simţiţi foame pe toată 

perioada postului. 
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 Vă voi lumina mentalul cu unele invocaţii 

foarte importante nu numai pentru discipoli ci pentru 

toţi oamenii care doresc să se apropie cu adevărat de 

Dumnezeu. Fiecare invocaţie în parte se spune de 

câte şapte ori.  

 

 a. CALEA ÎMI ESTE DESCHISĂ DE LA MINE 

PÂNĂ LA DUMNEZEU ! 

 

 b. PACEA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU 

COBOARĂ PESTE MINE ! 

 

 c. IUBIREA LUI DUMNEZEU ÎMI INUNDĂ 

SUFLETUL ! 

 

 d. ÎNTRE MINE ŞI DUMNEZEU CALEA ESTE 

DESCHISĂ VEŞNIC ! 

 

 e. DUMNEZEU  SE  MANIFESTEAZĂ  PRIN 

MINE ! 

 

 f. SUNT UNIT CU DUMNEZEU ! 

 

 g. IUBIREA LUI DUMNEZEU REVARSĂ DIN 

MINE ! 

 

 h. IUBIREA LUI DUMNEZEU, REVĂRSATĂ 

DIN MINE, TRANSFORMĂ TOTUL ÎN IUBIRE ! 
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 i. ÎN JURUL MEU ESTE IUBIRE, TOTUL 

ESTE PERFECT ! 

 

 În toate aceste zile, dacă vă veţi ruga şi veţi 

repeta aceste invocaţii, cu adevărat nu veţi simţi 

foame. 

 După cele trei zile de post, se trece la 

următoarea etapă de alimentare a trupului: doar 

miere de albine şi suc de fructe proaspăt preparat la 

fiecare masă. Dacă folosiţi sucurile de fructe 

naturale, din import, să nu conţină zahăr. Dar totuşi, 

cel mai indicat este să vi le preparaţi singuri. 

 La început consumaţi din acestea când simţiţi 

nevoie şi de câte ori vă este foame, reducând dozajul 

treptat. Trebuie să ajungeţi cam la o cană de suc de 

fructe dimineaţa, cu două-trei-patru linguriţe de miere 

şi la fel seara. Între aceste două mese, până ce 

corpul vi se va obişnui, puteţi folosi una-două 

linguriţe de miere ... 

 Aşa veţi mânca apoi tot restul vieţii voastre şi 

veţi reuşi să vă ridicaţi vibraţiile corpului până 

aproape de dematerializare. 



 În tot acest răstimp va trebui să realizaţi şi 

curăţirea intestinelor, prin clisme efectuate într-un 

mod mai special. Umpleţi cada cu apă caldă (40-500 

C), după  care intraţi în ea. Staţi cam 10-15 minute 

relaxaţi. După  care,  tot în cada cu apă,  veţi lua 

poziţia stând  pe genunchi şi coate,  efectuând clisma  

cu apă 
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curată, folosindu-vă de un irigator. Apoi, cu mişcări 

lente, ajungeţi la WC şi eliminaţi reziduurile din corp. 

Tot cu mişcări lente reveniţi în cada cu apă, lăsând 

să curgă apă fierbinte peste apa ce o aveţi. Corpul vi 

se încălzeşte treptat. Tot timpul să fiţi relaxaţi. 

Repetaţi clisma de încă două ori, procedeul fiind 

acelaşi. După fiecare clismă staţi 15-20 minute, 

relaxându-vă abdomenul sub apa din cadă, meditând 

asupra liniştii voastre. După aceasta lăsaţi să curgă 

apa din cadă încet, rămânând în poziţie relaxată, 

până ce apa a eliberat cada. Între timp, în acea 

poziţie nemişcată vă şi uscaţi corpul, care începe să 

se obişnuiască cu temperatura din baie. Ieşiţi din 

baie cu mişcări lente, pentru a evita starea de 

ameţeală. Acest exerciţiu se va face o dată pe 

săptămână, toată viaţa, fără a folosi şampon sau 

săpun. Nu folosiţi prosopul, căci vă iritaţi porii pielii 

care s-au dilatat foarte mult. Lăsaţi totul aşa şi 

îmbrăcaţi-vă prin mişcări lente. Toxinele se elimină 

mai uşor prin aceşti pori, deşi apa a preluat mult din 

ele. Nu efectuaţi duşuri, căci vă strică corpul 

energetic o perioadă de cel puţin 15-20 minute şi nu 

este bine, apare un dezechilibru energetic. După 

această curăţire în vana cu apă, ieşind, staţi în 

poziţie culcat pe o suprafaţă dreaptă circa 15-30 

minute pentru omogenizarea vibraţiilor asupra 

chakrelor. De reţinut: discipolii vor efectua aceste băi  

în fiecare seară înainte de culcare, procedura fiind 

aceeaşi, atâta doar că  aceste  clisme  se  efectuează  

o  singură  dată  pe 
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săptămână. 

 Dacă treceţi şi la împlinirea celorlalte etape, 

veţi putea realiza teleportarea corpului energetic. 

 Pare greu pentru început, dar vă spun că nu 

este imposibil. 

 Nu uitaţi că în voi este totul - găsiţi acest tot şi 

veţi avea marea revelaţie de a vă cunoaşte cu 

adevărat. Veţi vedea că sunteţi Fii ai Luminii prin 

care PĂRINTELE se manifestează pe deplin. Voi 

singuri hotărâţi de vreţi sau nu ca Lumina să vă 

călăuzească pe drumul cunoaşterii depline. 

Binecuvântarea va fi peste cei ce fac Voia Tatălui, 

Cel ce nu lasă nimic nerăsplătit. Faceţi Voia Lui şi 

veţi fi aproape de ADEVĂRUL ce vă iubeşte !  EL v-a 

dat viaţa, făcându-vă perfecţi, aşa cum doreşte să şi 

rămâneţi. 

 Curăţenia trupului pregăteşte a doua etapă, 



care este esenţială Iluminării. 
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 “... Gândul omului, îl poate ridica în 

vârful piramidei ..!” 
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Capitolul II 

 

 

 Concepţia despre viaţă a unora este greşită. 

Mai toţi oamenii gândesc că acum este de trăit şi 

dacă se poate, cât “mai bine” şi în lux... Dar ei nu ştiu 

că totul este o amăgire. Iar timpul ce-a trecut le lasă 

un gust amar, căci îi desparte de tot ce-au agonisit. 

 Dorinţa este alta - ca toţi oamenii să ducă o 

viaţă cumpătată, trăind cu iubire pentru Dumnezeul 

ce le-a dat viaţă şi pentru această planetă pe care ei 

se găsesc. Ei, oamenii, trebuie să nu uite faptul că se 

amăgesc dacă trăiesc cu ideea că acum este totul şi 

nu va mai fi nimic. Acest  lucru îl constată însă numai 

la sfârşitul acestei vieţi pământene. Trecând în altă 

dimensiune, ei văd adevărul ce nu l-au cunoscut căci 

s-au lăsat orbiţi de nefirescul trai ce l-au dus în trup. 

 Suferinţa lor este cu atât mai mare, cu cât 

constată că n-au lumina necesară pentru a urca în 

straturi superioare. Ei sunt racolaţi de entităţi negre 

ce îi  folosesc  împotriva    Luminii,    adică   împotriva  

lui 
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Dumnezeu. De regulă, toate “entităţile negre” doresc 

Lumina Iubirii pentru a merge “acasă”. “Acasă” 

înseamnă Cerul de Lumină. Doar cei cu ranguri mari 

la mamona, greu pot fi convinşi să renunţe la luptă, 

să accepte Lumina Iubirii. Unele dintre aceste 

“entităţi negre” răspund întrebărilor puse de mine şi 

chiar oamenii în care ele se găsesc, aud răspunsurile 

date. Nu este plăcut să-l auzi pe diavol vorbind în 

tine... Vă relatez o experienţă: după ce am efectuat o 

exorcizare, “marele maestru” care a stat cam două 

mii de ani la mamona, a dorit Lumina Iubirii. După ce 

a primit-o, s-a pus în genunchi, spunând cu lacrimi în 



ochi rugăciunea “Tatăl Nostru”. Bineânţeles că de 

faţă erau şi alţi clarvăzători şi au fos impresionaţi. 

 Iată ce înseamnă să primiţi Lumina, când n-aţi 

avut-o pe pământ ..! Lumina este singura voastră 

avere ce vă situează pe treapta cea mai înaltă a 

desăvârşirii. Dar această Lumină o primiti prin viaţa 

curată ce o duceţi în dimensiunea karmică în care 

trăiţi în trup. De aceea, faceţi Voia Celui Prea Înalt şi 

nu vă lăsaţi amăgiţi de iluziile lui mamona, căci el vă 

dă  bogăţii  materiale ce  azi  le  aveţi, iar ziua ce vine 

nu ..! 

 Ca să ajungeţi la Lumină, va trebui să împliniţi 

ceea ce eu vă servesc în continuare. 

 După curăţirea trupului, care trebuie şi 

menţinută, discipolul va trece la curăţirea minţii. 

Aceasta  se   face  concomitent  cu  curăţirea  

trupului. 
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Toate se leagă - sunt un lanţ care trebuie să aibă 

toate  verigile şi lungimea necesară ..! 

 Curăţirea minţii porneşte de la gândul vostru. 

Adunaţi-vă toate gândurile, controlaţi-le, nu lăsaţi 

nimic necontrolat, mai ales când încă mai puteţi avea 

unele stări agitate. Până ce nu reuşiţi să controlaţi 

orice stare, nu luaţi hotărâri ! Totul se face cu 

răbdare...  

 Mai întâi evitaţi oboseala psihică - faceţi pauze 

şi relaxaţi-vă făcând multe exerciţii în natură 

(plimbări, contemplări, exerciţii de respiraţie etc.) 

Faceţi un studiu asupra naturii şi veţi vedea cât de 

perfect este totul, căci armonia creată a dus la acestă 

perfecţiune. Faceţi şi voi să domnească armonia în 

casa voastră, la locul vostru de muncă, între prieteni. 

Străduiţi-vă ! Nu va fi uşor şi nu întotdeauna veţi 

reuşi de la început, dar nu renunţaţi - totul se face cu 

multă răbdare, fără să impuneţi nimănui nimic. Faceţi 

ca totul să vină de la sine, ca şi cum totul ar pleca de 

la cei din jur... Trimiteţi gânduri de iubire către toţi 

oamenii ! Folosiţi multe  invocaţii,  acestea vă vor 

ajuta ! 

 Din nou vă voi lumina cu unele invocaţii ce au 

o mare putere de rezonanţă. La fel şi acestea se vor 

spune de câte şapte ori fiecare în parte. Dar nu uitaţi, 

asociaţi-le cu celelalte din capitolul precedent. 

 

 

 a. INVOC LUMINA IUBIRII ! 
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 b. LUMINA IUBIRII ESTE PESTE MINE ! 

 

 c. LUMINA IUBIRII REVARSĂ DIN MINE ! 

 

 d. LUMINA IUBIRII, CE REVARSĂ DIN MINE, 

TRANSFORMĂ TOTUL ÎN IUBIRE ! 

 



 e. ÎN JURUL MEU ESTE NUMAI IUBIRE, 

CĂCI EU EMIT IUBIRE ! 

 

 f. TOŢI OAMENII DIN JURUL MEU PRIMESC 

IUBIRE ŞI, AU CALE DESCHISĂ PÂNĂ LA 

DUMNEZEU ! 

 

 g. DUMNEZEU ÎŞI REVARSĂ IUBIREA ŞI ÎN 

INIMILE LOR ! 

 

 h. TOŢI OAMENII SUNT PLINI DE IUBIRE ! 

 

i. TOŢI OAMENII TRIMIT IUBIRE CĂTRE 

DUMNEZEU ! 

 

 

 Folosind aceste invocaţii, veţi reuşi să 

armonizaţi gândurile oamenilor. Totul va veni de la 

sine şi într-un timp relativ, după cum fiecare poate 

primi.  

 Studentul nu trebuie să renunţe, dar nici nu 

trebuie să grăbească  nimic !  Totul  se  face  cu 

multă 
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răbdare.., iar seara să-şi facă un bilanţ asupra zilei. 

Aşa va vedea unde a greşit, pentru a nu mai repeta 

acea greşeală. Sinceritatea oamenilor, ajută la 

curăţirea minţii. Fiţi sinceri, să nu vă deranjeze ceea 

ce spun cei din jurul vostru, căci toţi cei care fac voia 

oamenilor nu fac voia lui Dumnezeu ! Dar dacă faceţi 

Voia lui Dumnezeu, nu puteţi fi pe placul oamenilor..!  

 Gândurile voastre de iubire vor da într-o zi 

roade şi atunci veţi conştientiza cât de mult aţi 

muncit. Dar nu uitaţi: să nu aşteptaţi nici o răsplată 

pe pământ, căci nu poate fi răplătită pe pământ 

munca voastră de nici un om. Bunul Dumnezeu vă va 

răsplăti după cum aţi luminat. Lumina voastră va 

creşte mereu dacă emiteţi gânduri curate şi cu iubire. 

 Discipolul va trebui să-şi curăţească gândul de 

trecut. El nu mai are trecut - căci odată cu noua formă 

de viaţă, s-a născut din nou în spirit şi învaţă să 

convieţuiască după LEGEA IUBIRII ŞI ARMONIEI. 

Trecutul vă ţine pe loc - renunţaţi la gândurile ce vă 

amintesc de cele făcute înainte. Alungaţi-le din minte 

! Ele nu trebuie să mai existe pentru voi. Nu va fi 

uşor, dar se poate reuşi această performanţă, dacă 

perseveraţi cu mult tact şi răbdare. Nu alungaţi 

amintirile dintr-o dată. Încet, puţin câte puţin... Am 

mai spus, toate vor veni de la sine. Folosiţi-vă de 

rugăciune şi de invocaţiile învăţate până acum !  Mai 

puteţi folosi şi alte invocaţii pe care  acum  vi  le  

servesc spre  a  vă  Lumina.   Mărturisiţi  că  sunteţi  

un  Fiu  al Luminii. 
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Aceste invocaţii, de asemenea, se vor spune de 



şapte ori în parte fiecare. 

 

 a. SUNT FIU AL LUMINII ŞI FAC VOIA 

TATĂLUI ! 

 

 b. SUNT FIU AL LUMINII UNIT CU 

DUMNEZEU ! 

 

 c. DORESC SĂ RĂMÂN CURAT ! 

 

 d. PRIVESC SPRE VIITOR ŞI GÂNDUL ÎMI 

ESTE CURAT ! 

 

 e. CURAT MĂ SIMT ÎN GÂND, CĂCI TATĂL 

M-A LUMINAT ! 

 

 f. PREZENTUL ÎMI ESTE CURAT ŞI 

VIITORUL LUMINAT ! 

 

 g. DORINŢA TATĂLUI E ŞI DORINŢA MEA ! 

 

 h. PERFECT SUNT EU, CĂCI TATĂL M-A 

CREAT ! 

 

 i. GÂNDUL ÎMI ESTE CURAT, CĂCI TATĂL 

L-A ORDONAT ! 
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 Repetaţi aceste invocaţii asociindu-le cu 

celelalte, completându-le cu rugăciuni către Tatăl şi 

veţi reuşi să efectuaţi curăţirea minţii. 

 Lăsaţi-vă conduşi de suflet şi nu veţi amesteca 

raţiunea cu sentimentul ! Raţiunea vă limitează, pe 

când sentimentul sufletului vă luminează. Lăsaţi-vă 

conduşi de inimă, căci ea ştie ce trebuie să faceţi ! 

Inima este Scânteia Cristosului prin care însuşi 

Dumnezeu se manifestează, iar Dumnezeu îşi 

iubeşte Fiii. EL, Dumnezeu Tatăl - PĂRINTELE 

LUMINII, iubeşte tot ce a creat şi doreşte să 

perfecţioneze totul. Toată Creaţia Tatălui trebuie să 

rămână desăvârşită ca şi EL. De aceea, toţi oamenii 

vor trebui să se desăvârşească, să se întoarcă la 

Lumină, să fie precum au fost la început.  

 Omul, după ce a “căzut” din Grădina Edenului, 

a trecut prin mai multe faze ale evoluţiei sale. Nu toţi 

oamenii au ştiut ce să aleagă pe parcursul 

reâncarnărilor avute. Foarte puţini au ajuns să 

cunoască binefacerile Luminii; datorită nesăbuinţei 

au rătăcit în labirintul întunecat al nopţii. Înnoptarea a 

fost foarte lungă pentru mulţi. De aici a izbucnit 

marele pericol, făcând să domine ura, crima, 

nepăsarea şi mai mult de-atât, mulţi dintre oameni au 

ajuns să slujească răului. Gândurile lor războinice, 

ura, dorinţa de a domina, de a trăi în desfrâu, au dus 

la pierderea luminii lor, făcând ca întunericul să-i 

acopere. Datorită acestui fapt, aceştia,  în  loc  să 

ajungă la eliberare, din 
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contră ajungeau la încătuşare. Lumina orbindu-i, 

făcea ca ei să acţioneze mai mult noaptea, făcând 

servicii lui mamona - devenind mari slujitori ai lui. 

Aceştia nu pot conştientiza ce mult rău fac prin însăşi 

prezenţa lor. Gândurile lor de ură emise sunt însoţite 

de energia neagră, ce poate acoperi omul. Acel om 

începe să se simtă tot mai rău, se îmbolnăveşte 

pentru faptul că nu mai poate avea acces la Lumina 

dătătoare de viaţă. Cel mai mare necaz este că odată 

cu energia neagră ce s-a emis asupra lui, i se mai 

trimite şi un demon  care  acţionează  asupra sa, 

dându-i gânduri josnice. 

 Mulţi oameni sunt miraţi de faptul că ei 

cunoşteau un om ca  fiind  bun, cinstit şi dintr-o dată 

s-a schimbat, devenind  agresiv,  alcoolic. Explicaţia 

v-am dat-o înainte. Din nefericire, foarte mulţi oameni 

sunt invidioşi, ei nu pot să suporte faptul că mai 

există şi familii fericite. Ce fac aceştia ? Trimit 

gândurile lor de ură, invidie şi chiar efectuează 

blesteme împotriva celor care duc o viaţă cumpătată. 

Aceste familii încep să se destrame, neştiind ce se 

întâmplă în casa lor. 

 Toţi cei care emit asemenea gânduri negre nu 

conştientizează că, de fapt ei, la rândul lor, se 

acoperă tot mai mult cu înnoptare şi coboară tot mai 

jos în straturile cele mai negre. Suferinţa este foarte  

mare, când sufletul părăseşte trupul şi vede că nu are 

lumină, ci doar negură în jurul lui.  Atunci, abia atunci 

îşi  dă  seama  ce  a  pierdut.  Cu  adevărat   vă  zic 

vouă,  din  acel   moment   apare  adevărata   

suferinţa.   
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Pentru acel suflet  este mare suferinţă, căci mamona 

pune stăpânire pe el şi nu mai este iertare. La 

mamona trebuie să execuţi toate ordinele date, chiar 

dacă sunt cele mai josnice. Durerea mare este că vă 

trimite să vă chinuiţi propriile voastre rude ! Dacă nu 

reuşiti, sunteţi schingiuiţi sau pur şi simplu mâncaţi. 

Odată mâncaţi de mamona, nu mai existaţi ca fiinţă, 

sunteţi pierduţi pe vecie. De aceea, la multe 

exorcizări, unele “entităţi negre” spuneau că vorbesc 

numai dacă le dau Lumina Iubirii, să nu-i mai trimit la 

mamona, căci îi schingiuie sau îi mănâncă... 

 Vedeţi diferenţa dintre Lumină şi întuneric... 

Toate “entităţile” care au primit Lumina Iubirii, 

mulţumeau spunând: “În sfârşit, ajungem acasă”. 

Deci, la PĂRINTELE LUMINII toate sufletele găsesc 

iubire şi îngăduinţă (Vezi Pilda Fiului risipitor - Biblia). 

 Toate acestea vi le-am spus ca voi, dragi 

oameni, să conştientizaţi şi să înţelegeţi mai uşor 

cum vă puteţi expune atât la bine cât şi la rău. Puteţi 

sluji Tatălui sau lui satan pe parcursul vieţii voastre. 

Voi singuri hotărâţi. V-am servit aceste adevăruri, iar 

voi oamenii, să vă Luminaţi pentru a nu mai suferi. 

 Mulţi oameni vin la mine spunând că au 



blesteme, boli sau neânţelegeri în familie. Toţi se 

întrebă ce se întâmplă şi unde au greşit. E simplu, le 

spun eu: nu respectaţi Legea lui Dumnezeu ! 

Majoritatea dintre ei sunt revoltaţi, spunând că ei 

merg la  biserică,   se  roagă,   plătesc  acatiste  

preoţilor,  ţin 
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post, dar degeaba... Iarăşi revin la gând... Spun eu: 

gândirea voastră trebuie schimbată, dragi oameni, 

schimbaţi-vă haina veche cu una nouă ! Adică - firea 

voastră schimbaţi-o, purtarea, fapta, fiţi mai umili, 

mult mai smeriţi, aveţi răbdare şi îngăduinţă şi atunci 

puteţi împlini Voia lui Dumnezeu. Împlinind Voia Lui, 

EL poate să vă ajute. Vă întreb: dacă daţi bani ca 

cineva să se roage pentru voi, faceţi bine ? De ce 

uitaţi că Dumnezeu ce dă în dar, la fel doreşte - ca în 

dar să fie dat. Banul, vă întreb eu, ochiul cui este ?.. 

Nu-mi răspundeţi mie, ci lui Dumnezeu. 

 Dragi oameni - voi, doar voi trebuie să postiţi, 

să vă rugaţi, nu altcineva să o facă pentru voi. Cu 

adevărat, este bine dacă se roagă şi alţii pentru voi. 

Dar foarte mulţi nici nu ştiu să ţină post. Alţii nu ştiu 

să-şi facă semnul crucii. Ce să mai vorbesc despre 

rugăciuni, care nu sunt cunoscute. Şi mă întreb: până 

când mai răbdăm minciuna celor ce trebuie să 

Lumineze Adevărul, dar care se îmbogăţesc pe 

spatele celor ce nu au conoaşterea necesară pentru 

a scăpa de cel viclean ?.. 

 Oamenii trebuie învăţaţi cum să scape de 

satana ! Cum să se ferească de blesteme şi farmece. 

  Tot în acest capitol voi servi spre Luminarea 

discipolilor, dar şi tuturor celor ce voiesc să slujească 

Adevărului, despre cum să lupte împotriva răului.  

 Iarăşi revin la gândurile voastre, dragii mei 

oameni.  Omule !  -  nu uita: tu eşti în primul rând un 
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Fiu  al   Luminii,  iar întunericul poţi să-l îndepărtezi 

prin gândul tău curat. 

 Nu ajunge să spuneţi rugăciunea, dacă n-o 

spuneţi  din  suflet.  Motivul este următorul:  nu vi se 

deschide calea către  Dumnezeu şi nu sunteţi  auziţi. 

Mai  întâi,  deschideţi calea de la voi până la 

Dumnezeu  şi  EL  vă va auzi,  vă va iubi,  vă va 

scăpa şi  vă  va  binecuvânta. 

 Voi  trebuie  să postiţi,  voi trebuie  să-L rugaţi 

pe Dumnezeu,  din tot sufletul vostru, să vă ajute şi 

veţi fi ajutaţi. 

 Vă  luminez  cum trebuie să procedaţi. E bine 

să  începeţi  postul cu  prima  zi a  săptămânii care 

este duminica.  De sâmbătă  seara  nu  puneţi  nimic 

în gură timp de trei zile.  După care mâncaţi doar 

miercuri dimineaţa “foarte uşor”. În acest răstimp, 

rugaţi-vă mult Tatălui din cer şi Domnului Iisus. 

Spuneţi rugăciuni şi către Prea Sfânta Treime. Mai 

spuneţi apoi Psalmul 50, de câte şapte ori pe zi şi 

multe invocaţii pe care acum le Luminez ca să le ştiţi. 



O paranteză fac: toate celelalte invocaţii din cartea 

aceasta e bine să le spuneţi împreună cu acestea, ce 

vă ajută să răzbateţi - calea s-o deschideţi, să puteţi 

ajunge la iubirea LUI, căci Tatăl vă aude, de gândul 

vostru curat e însoţit de faptă, iubire, rugăciune 

spusă din suflet, cu adevărat. Aceste invocaţii, ce 

acum vi le servesc, la fel se spun şi ele, ca şi cele de 

mai sus. Adică, în parte, fiecare de câte şapte ori. 
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 a. INVOC LUMINA IUBIRII ! 

 

 b. LUMINA IUBIRII ESTE PESTE MINE, 

CASA ŞI FAMILIA MEA ! 

 

 c. LUMINA IUBIRII REVARSĂ DIN MINE, 

CASA ŞI FAMILIA MEA ! 

 

 d. TOTUL ESTE PERFECT, CĂCI EU, CASA 

ŞI FAMILIA MEA SUNTEM CURAŢI ! 

 

 e. ÎN JURUL MEU, AL CASEI ŞI ÎN JURUL 

FAMILIEI MELE ESTE ARMONIE, CĂCI CALEA 

ESTE  DESCHISĂ  DE LA DUMNEZEU PÂNĂ LA 

NOI ! 

 f. DUMNEZEU SE MANIFESTEAZĂ ÎN 

FAMILIA MEA CU IUBIRE ! 

 

 g. EU ŞI FAMILIA MEA SUNTEM UNIŢI CU 

DUMNEZEU ! 

 

 h. IUBIREA ESTE CA LA EA ACASĂ, CĂCI 

DUMNEZEU ESTE ÎN CASA MEA ! 

 

 i. DE LA DUMNEZEU PÂNĂ LA NOI ŞI DE LA 

NOI PÂNĂ LA DUMNEZEU ESTE CALE DESCHISĂ, 

IUBIREA VA DĂINUI ÎN VECI ! 
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 Este bine, cine poate, să ţină toată viaţa trei 

zile post pe săptămână. Luni, miercuri şi vineri. Nu 

este obligatoriu post negru, dar cine poate, pentru 

binele lui o face. 

 Ei, vedeţi ce simplu este: voi, doar voi să cereţi 

Tatălui vostru din cer acestea şi vă va ajuta. Toţi să 

fiţi adevăraţi Fii ai Lui şi nu vă va lăsa întunericului. 

 Nu trebuie să doriţi rău celor ce v-au făcut 

necazuri. Din contră, trimiteţi iubire către toţi, ca şi 

cum n-aţi şti cine a făcut răul... Cel ce a greşit, se va 

lumina prin iubirea voastră, iar voi primiţi tot mai 

multă Lumină. 

 Deci, gândul curat vă apropie de ADEVĂR şi 

Adevărul este Dumnezeul etern, care este viu. 

Dumnezeu doreşte ca voi să fiţi vii precum este şi EL. 



Emiteţi doar gânduri de iubire şi veţi fi “vii”, curaţi şi 

binecuvântaţi ! 

 Împlinind şi această a doua etapă, puteţi să 

parcurgeţi următoarea, care este şi ea esenţială 

evoluţiei voastre. Este vorba de asceza trupului şi a 

minţii. Efectuând acestea, voi primiţi puterea ce 

trebuie controlată. Toate vor veni la timpul lor cu 

îngăduinţa PĂRINTELUI LUMINII. Fiţi vrednici, ca să 

parcurgeţi toate etapele care vă sunt în faţă, iar voi 

veţi dobândi ce aţi avut odată dar aţi pierdut datorită 

nesăbuinţei ..! 

 Păstraţi-vă gândurile curate, iar pacea şi 

iubirea vor fi peste voi ! 

40   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
41

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 “... Înfrânge-ţi trupul şi mintea te va 

călăuzi ..!” 
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Capitolul III 

 

 

 Mulţi doresc să facă foarte multe, dar nu 

întotdeauna reuşesc ceea ce au dorit... De foarte 



multe ori omul ajunge la alte rezultate, ce nu le-a 

bănuit, şi se declară mulţumit. Nu întotdeauna acel 

rezultat este adevărat, ceea ce de fapt trebuia să-i 

reuşească - n-a reuşit, dar, concluzionează el, este 

mai bine ce a câştigat. Este o amăgire de care 

studentul trebuie să fugă. Nici un rezultat bun nu 

poate veni fără muncă îndelungată. Pentru aceasta 

trebuie să discerneţi ce este bine şi ce nu. 

 Această dimensiune karmică, în care trăiţi, şi 

necunoscând alte dimensiuni, vă poate aduce multe 

capcane, ce vă încântă pe moment, iar voi vă 

pierdeţi. Tot ce este material puteţi avea azi, iar în 

viitor puteţi pierde. Tot ce este materie are un număr 

limitat de vibraţii şi vă limitează evoluţia. Foarte mulţi 

folosesc cristale de diferite mărimi şi culori, limitându-

şi vibraţiile,   şi  astfel   neputând   ajunge   la   

structurile 
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superioare, unde  Marii Maeştri - adevăraţii Maeştri 

Spirituali - se găsesc. Eu sugerez folosirea cristalelor 

spirituale, ce nu au limită.., sunt mai profunde, 

deschid căi către Lumină şi Adevăr. Renunţaţi la tot 

ce este material şi căutaţi valoarea spirituală. Aşa 

cum există lume materială, tot aşa există lume 

spirituală, lume în care voi puteţi pătrunde doar 

“ignorând” materialul. Nu doresc să discut la infinit 

despre lucrurile materiale, doresc doar să înţelegeţi 

că spiritualul are o mai mare putere de rezonanţă. 

 Studentul trebuie să renunţe la dorinţe 

materiale şi să-şi ordoneze gândirea în plan spiritual, 

dorind lumea spirituală care este mai bogată în toate 

şi în tot ! 

 Este greu de realizat acest lucru imediat, dar 

timpul ajută studentul să conştientizeze importanţa 

renunţării. Omul, când este legat de material, pur şi 

simplu nu poate renunţa la el. Cât timp materialul îl 

ţine “legat”, omul nu se poate descătuşa de “lestul” 

ce-l înrădăcinează în lumea materială. Accesul în 

lumea spirituală îi este interzis. Mulţi nu înţeleg ce 

înseamnă a renunţa la ceva. Aceasta nu înseamnă 

neapărat să nu vă folosiţi de acel obiect. Ci din 

contră, să vă folosiţi, dar să nu fiţi legat sufleteşte, să 

ignoraţi prezenţa lui, îl luaţi ca atare, fără să-i daţi 

importanţă maximă. Trebuie să fie, să vă folosiţi de 

el, dar nu este obligatoriu  ca   să-l  aveţi.  Să  puteţi 

renunţa oricând la el.  Dacă  vi  se  strică,  să  nu  vă  

faceţi  griji. Dacă 
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n-aveţi bani, să nu suferiţi, căci toate sunt cu putinţă. 

Dumnezeu vă va da de toate, când veţi preţui 

spiritualul şi nu materialul, căci toate sunt pentru om, 

dar nu toate i se cuvin. Împăcaţi-vă cu gândul că nu 

are importanţă faptul că nu aveţi maşină sau casă, ca 

altcineva ! Chiar dacă le aveţi, nu le mai daţi 

importanţa de până acum ! Renunţaţi la a mai avea 

dorinţe materiale ! Ordonaţi-vă gândul către dorinţele 



spirituale !  Doar  aceste  gânduri  să  vă  preocupe 

de acum înainte !  Nimic nu este uşor, dar nici 

imposibil ! Totul  se  poate  dacă  doriţi;  lepădarea 

de sine şi de tot  ce  este lumesc vă înalţă pe treptele 

cele mai înalte.  Dar  numai  dacă  renunţaţi uşor la 

aceste iluzorii  averi materiale, veţi reuşi.  Mulţi s-au 

poticnit când  au  trebuit  să efectueze aceste 

renunţări lumeşti,  iar  mamona îi ţine în lanţul pe 

care îl pune peste  ei.  De  toate  o  să  aveţi,  când 

nu veţi pune prea  mare  preţ  pe  lumea  iluzorie  în 

care  trăiţi. Puteţi   stăpâni  toate   sentimentele,    

dacă   ajungeţi la Iluminare şi atunci, chiar dacă aveţi 

de toate, nu puteţi fi doborâţi din vârful piramidei. 

Căci având o bază mare şi puternică, aveţi iubirea lui 

Dumnezeu care s-a unit cu voi şi vă Luminează. 

Discipolul devine un soare între lumini şi străluceşte 

cum nu se poate mai bine. Educându-vă mintea, 

ordonaţi-vă trupul ca să suporte orice condiţie de 

viaţă ! Gândiţi-vă că puteţi trăi la fel de  bine  şi  într-o  

casă  mică,  chiar şi  într-o 
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peşteră dacă este nevoie. Nu confortul vă face 

fericiţi, ci lumea în care puteţi pătrunde, renunţând la 

toate acestea. Nu daţi hrană numai trupului, zic eu, ci 

şi spiritului, căci el va hrăni trupul cu ce-i mai bun în 

cer şi pe pământ. 

 Renunţaţi la viaţa sexuală pentru un timp. 

Templul (trupul) trebuie să fie curat - desăvârşit. 

Multă energie pierdeţi ducând o viaţă necumpătată. 

Nu este nimeni obligat să devină un ascet, practicând 

o asceză totală. Dar Dumnezeu nu doreşte turme de 

bărbaţi şi femei. Am spus cumpătare în toate şi în tot.  

 Discipolul care doreşte performanţe, e de dorit 

ca să renunţe definitiv la viaţa sexuală. Aşa 

acumulează o mare cantitate de energie ce şi-o 

poate exercita în alte scopuri umanitare.  

 Am mai spus: întotdeauna să gândiţi a-i ajuta 

pe alţii, renunţând la plăcerile voastre. În tot ceea ce 

faceţi, să puneţi în faţă dorinţa renunţării la orice 

plăcere de dragul semenului vostru. Faceţi-l pe el 

fericit, fără ca să aşteptaţi din partea lui mulţumire. 

 Nu se poate totul dintr-o dată, dar încet, cu 

paşi mărunţi şi hotărâţi, veţi reuşi ! Azi renunţaţi la un 

film, la o mâncare, la o plimbare sau la orice altceva, 

iar în ziua ce vine renunţaţi la unele obiceiuri plăcute 

şi în fiecare zi puteţi renunţa la câte ceva din lumea 

materială, pentru a sta mai mult în meditaţie. Cu cât 

meditaţi  mai  mult, cu  atât  veţi  reuşi  să  pătrundeţi 

în lumea cea adevărată.  Lume ce vi  se  va  revela 

mai 
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repede sau mai târziu, după cât sunteţi de pregătiţi...  

 Mâncaţi mai puţin, căci şi mâncarea îşi are 

rolul ei. Consumaţi tot mai puţină hrană materială, 

renunţaţi la viaţa sexuală, iar voi, discipoli, vă veţi 

hrăni mai mult cu lumină. Centrii voştri de energie se 



vor activa la capacitatea maximă şi veţi reuşi 

performanţe. Să nu vă pese de ceea ce spun oamenii 

despre schimbarea voastră - ignoraţi ceea ce spun ei 

! Treceţi peste toate, aveţi gândul curat pentru ei şi 

pentru tot ! Voi să gândiţi că puteţi ajunge la ceea ce 

ei nu au ajuns, apoi făceţi-i să înţeleagă ce n-au 

înţeles ! Faptele voastre vor schimba şi părerea lor la 

timpul potrivit. Luaţi întotdeauna lucrurile aşa cum 

sunt ele, nu vă lăsaţi amăgiţi de neâncrederea 

oamenilor. Nu vă încredeţi în om, căci omul este 

schimbător. Azi e cu voi, iar în ziua ce vine poate fi 

împotriva voastră. Dumnezeu nu trădează pe nimeni. 

El vă va ajuta să ajungeţi în Lumina cea mai mare, 

dacă-L ascultaţi. Ascultaţi VOCEA TĂCERII, ce o 

auziţi în voi - Tatăl vă vorbeşte aşa. EL cu multă 

iubire vă învaţă multe. Aşa veţi începe să comunicaţi 

mental cu Dumnezeu şi atunci nu mai puteţi greşi. 

 Doresc să insist asupra ascezei trupului şi a 

minţii. Este examenul cel mai greu de trecut, dar 

merită. Renunţarea la sine şi la tot ce este lumesc, 

face ca discipolul să fie pe cărarea cea îngustă şi 

adevărată. Din nou vă zic: renunţaţi cu desăvârşire la 

micile  voastre  plăceri,  căci  apoi  toate  vă  vor fi 

date, 
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când le veţi acorda alt preţ. Atunci veţi vedea cât de 

neânsemnată este valoarea lor faţă de ceea ce aţi 

câştigat. 

 O învăţătură de-a mea spune: “Poţi să ţii un 

şarpe în mâini, când ştii şi eşti convins că otrava lui 

nu te va omorî”. Aşa este în lumea karmică 

(materială), tot ce este material te leagă - te otrăveşte 

ca acea otravă ce te omoară lent. Încet, încet devii 

sclavul averii tale şi nu mai poţi scăpa. “Otrava” te-a 

doborât, iar cu tine nu iei nimic... Constaţi că n-ai 

Lumina necesară care este singura avere ce o poţi 

lua cu tine. Lumina este singura ce te apropie de 

Dumnezeu. De ai Lumină, devii un Fiu al Tatălui. De 

nu, vei deveni un fiu al întunericului şi suferinţa e cu 

mult mai mare decât îţi închipui. 

 ...Renunţaţi la toate şi veţi avea Lumina. 

Renunţaţi la plăceri şi veţi avea iubirea. Lumina şi 

Iubirea sunt însuşi Dumnezeu, de aceea zic: ce-i mai 

de preţ: să ai pe Domnul, sau să renunţi la EL ..? 

 Vă voi Lumina cu unele invocaţii, ce vă vor 

ajuta să treceţi mai uşor această etapă importantă. 

Toate acestea vor fi repetate de câte şapte ori în 

parte, dar să le asociaţi şi cu celelalte învăţate. 

 

 a. EU POT SĂ MĂ STĂPÂNESC, CĂCI 

DOMNUL MĂ AJUTĂ ! 

 

 b. DORINŢA SE ÎMPLINEŞTE  -  LUMINA MĂ 
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ATRAGE ! 

 



 c. LUMINA E PESTE MINE ŞI MĂ AJUTĂ ÎN 

TOT ! 

 

 d. RENUNŢ CU UŞURINŢĂ PENTRU UN 

SCOP CURAT ! 

 

 e. CURAT ÎMI ESTE GÂNDUL, CURATĂ ÎMI 

ESTE FAPTA ŞI, EU EVOLUEZ ! 

 

 f. DESTINUL ÎMI ESTE SIGUR, DE EU 

URMEZ LUMINA ! 

 

 g. LUMINA MĂ TRANSPUNE ÎN PLAN 

SPIRITUAL ! 

 

 h. PREFER SPIRITUALUL ÎN LOC DE 

MATERIAL ! 

 

 i. PUTINŢA MEA E MARE, ACUM AM 

REUŞIT ! 

 

 Încercaţi doar, căci numai aşa  veţi reuşi să 

învingeţi mai uşor destinul ce vi se va forma pe viitor ! 

Totul se poate, căci omului îi este dat să fie lângă 

Dumnezeu,  prin Iubirea Lui şi aceasta într-un timp 

relativ,  hotărât  de cele ce le veţi face… 
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 “... De nu poţi azi, repetă, căci într-o zi 

vei reuşi...” 
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Capitolul IV 

 

 

 Dorinţa multora dintre discipoli este de a 

ajunge foarte repede la rezultate mari. Nu toţi pot 

conştientiza faptul că orice instruire se face treptat, 

cu multă răbdare, prin multe, chiar foarte multe 

exerciţii repetate. Unii dintre ei ajung la unele 

rezultate mai repede decât colegii lor - dar nu 

preţuiesc îndeajuns aceste rezultate, pierzând totul 

datorită nesăbuinţei. Rezultatele obţinute pe 

parcursul unei instruiri trebuie ordonate, corelate cu 

ceea ce doriţi să concretizaţi.  

 Repetaţi zilnic tot ceea ce aţi învăţat - numai 

aşa se poate ajunge la un rezultat concret şi eficient. 

Discipolul care azi a obţinut rezultatul dorit, trebuie 

să repete exerciţiile zilnic de mai multe ori, aceasta 

ajutându-l să-şi ordoneze mentalul (manasul) şi 

corpul (tamasul). Această corelare dintre manas şi 

tamas este foarte importantă. Mai mult, tamasul 

trebuie să se subordoneze manasului, care după 

multe exerciţii (invocaţii,  rugăciuni),  devine  condus  

de  către  Tatăl, 
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care se manifestează... Reamintesc discipolului să nu 

uite niciodată de hrana stabilită în această carte, ea 

are o mare influenţă asupra organismului, adică îl 

trezeşte la viaţă. Rezultatul dorit va veni atunci când 

Tatăl doreşte. Căci EL este singurul în măsură să 

hotărască pregătirea voastră. De aceea, discipolii 

trebuie să aibă răbdarea necesară, căci numai aşa 

pot trece examenele la care sunt supuşi.  

 Întotdeauna să luaţi lucrurile aşa cum sunt, 

fără să vă supăraţi ! Spuneţi: chiar dacă azi n-am 

reuşit, în scurt timp voi reuşi. Veţi vedea într-un timp 

relativ scurt că aveţi unele “capacităţi paranormale” - 

luaţi-le aşa cum sunt, fără să le daţi o prea mare 

importanţă. Nu vă bucuraţi prea repede, dar nici trişti 

să nu fiţi. Consideraţi că totul este normal, ca şi cum 

aceste lucruri sunt  de când vă ştiţi.  

 Veţi atinge cu mâinile voastre zone bolnave 

ale unor cunoscuţi şi ei se vor vindeca. Nu vă 

amăgiţi, căci rezultatele voastre încă nu au ajuns la 

capacitatea maximă. Continuaţi să meditaţi cu faţa 

spre răsărit în poziţie şezând sau pe genunchi 

spunând rugăciuni, repetaţi mereu invocaţiile învăţate 

până acum. Emiteţi doar gânduri de iubire, de pace şi 

armonie şi rezultatele vor fi tot mai mari. 

 Din nou vă Luminez cu alte invocaţii pentru a 

vă întări manasul, iar voi să vă ridicaţi vibraţiile 



voastre şi ale tuturor fiinţelor de pe pământ. Este bine 

ca  înainte  de  a  le  spune   pe  acestea,  să  

meditaţi  foarte  mult 
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asupra iubirii. Invocaţiile se vor repeta de câte şapte 

ori în parte, dar, să începeţi cu celelalte învăţate 

până acum. 

 

 a. TRIMIT ÎNTREGII LUMI GÂNDURI BUNE, 

FIE CA EA SĂ FIE CURATĂ ŞI BINECUVÂNTATĂ ! 

PACE, PACE, PACE ! IUBIRE, IUBIRE, IUBIRE ! 

 

 b. PACE ŞI IUBIRE TUTUROR FIINŢELOR ! 

PACE, PACE, PACE ! IUBIRE, IUBIRE, IUBIRE ! 

 

 c. PACE ŞI IUBIRE ÎNTRE OAMENI ! PACE, 

PACE, PACE ! IUBIRE, IUBIRE, IUBIRE ! 

 

 d. FIE CA PACEA ŞI IUBIREA SĂ 

DOMNEASCĂ PE PĂMÂNT ! PACE, PACE, PACE ! 

IUBIRE, IUBIRE, IUBIRE ! 

 

 e. FIE CA LUMINA SĂ AIBĂ CALE 

DESCHISĂ ÎN TOATĂ CREAŢIA LUI DUMNEZEU ! 

PACE, PACE, PACE ! IUBIRE, IUBIRE, IUBIRE ! 

 

 f. FIE CA TOATE FIINŢELE SĂ PRIMEASCĂ 

LUMINA ! PACE, PACE, PACE ! IUBIRE, IUBIRE, 

IUBIRE ! 

 

 g. FIE CA TOATE RELIGIILE SĂ SE 

UNEASCĂ ÎNTR-O  SINGURĂ  BISERICĂ  CURATĂ 
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ŞI BINECUVÂNTATĂ ! PACE, PACE, PACE ! 

IUBIRE, IUBIRE, IUBIRE ! 

 

 h. FIE CA NOAPTEA SĂ SE UNEASCĂ CU 

ZIUA, SĂ FIE DOAR LUMINĂ PE PĂMÂNT ! PACE, 

PACE, PACE ! IUBIRE, IUBIRE, IUBIRE ! 

 

 i. FIE CA PE TERRA SĂ SE FACĂ VOIA LUI 

DUMNEZEU ! PACE, PACE, PACE ! IUBIRE, 

IUBIRE, IUBIRE ! 

 

 Repetând mereu aceste invocaţii, vă ridicaţi 

vibraţiile corpului (tamasului) atât de mult, încât 

dematerializarea şi teleportarea fiinţei voastre se 

poate efectua. Bineânţeles că nu aveţi imediat 

această îngăduinţă, trebuie să aveţi răbdare. 

Repetaţi mereu toate exerciţiile doar mental, stând în 

poziţia şezând sau pe genunchi, cu faţa spre răsărit. 

Dacă aţi trecut peste toate încercările puse în faţă, vă 

amintesc faptul că în aproximativ trei ani puteţi 

ajunge la rezultatul maxim. Condiţia este ca 



întotdeauna să luaţi lucrurile aşa cum sunt. Purtaţi-vă 

firesc, să nu vă supăraţi niciodată. De cădeţi,  ridicaţi-

vă  şi mergeţi pe drumul vostru ! Nu voi hotărâţi cînd 

sunteţi pregătiţi, ci Tatăl ştie unde vă aflaţi pe drumul 

ce aţi pornit. EL se manifestează prin voi, dacă-I 

faceţi voia ! 

 Aşa cum am mai spus, şi în alte capitole, sunt 

foarte  multe  încercări  la  care  trebuie  să  fiţi  

supuşi. 
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Trebuie să răbdaţi, să fiţi smeriţi, îngăduitori, pacea şi 

iubirea să fie mereu cu voi. Cumpătarea să vă 

caracterizeze şi gândul curat. Trebuie să discerneţi 

ce e bine şi ce nu... Mulţi aici cad, nu discern. Să nu 

vă întristaţi, căci nu faceţi bine. Încercarea se va 

repeta până înţelegeţi ce este bine şi ce nu - aveţi 

răbdare ! 

 Am spus că toţi veţi ajunge să comunicaţi 

mental. Dar să nu confundaţi o voce ce o auziţi în 

urechea voastră cu VOCEA TĂCERII, care este 

vocea Tatălui Celui Prea Înalt. Toţi care auziţi voci în 

voi, să ştiţi că sunt ale acelor “entităţi negative”, ce 

nu au nimic cu iubirea. Ele doresc să vă îndepărteze 

de la cărarea cea adevărată. Multe discuţii am purtat 

cu oameni care spuneau că au comunicări (mesaje). 

Aceştia confirmau că aud o voce care le vorbeşte din 

interior.  Le-am spus  că nu poate fi curat şi adevărat. 

S-au supărat. Eu i-am rugat să cerceteze, să vadă de 

am greşit sau nu. Unii s-au Luminat, iar alţii nu m-au 

mai căutat. Şi vocea dinafara voastră, ce o puteţi 

auzi, adică lângă voi, poate să fie de la iubire sau de 

la cel întunecat. Vă Luminez să ştiţi: de vedeţi o rază 

albă, galbenă, portocalie, albastru deschis, roşu sau 

violet deschis şi caldă - e voce de la Cel ce e Iubire şi 

Luminează printr-un Maestru iubirea voastră. De 

auziţi o voce lângă voi şi nu e în lumină deschisă la 

culoare, nu vă amăgiţi, cercetaţi şi vedeţi: de este 

neagră sau violet închis şi rece - e vocea celui rău, 

ce caută să vă amăgească.  Faceţi-vă  semnul  crucii  

şi  va  pleca din 
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faţa voastră, dar daţi-i putere acestui semn prin 

credinţa voastră ! 

 Vocea Tatălui se aude doar în mental ca o 

“şoaptă de ecou” - vorbeşte rar şi cu multă iubire. EL 

niciodată nu dă comenzi, căci este blând, are multă 

răbdare, îngăduinţă şi iubire pentru voi oameni, ce 

sunteţi fiii Lui. De foarte multe ori, EL spune : “Doresc 

ca tu să faci...”  sau “Eu te rog...” 

 Aici mai intervine ceva - cât mai aveţi acea 

personalitate (eul animalic, moştenit de la mama 

natură şi asupra căruia are influenţă întunericul), 

toate comunicările cu Tatăl sunt în aşa fel purtate, ca 

să nu vă supere cu nimic. Experienţa mea mi-a 

dovedit acest mare adevăr ! De aceea este bine ca 

voi, discipoli, să nu puneţi  întrebări, căci ispitiţi şi nu 



e bine ! Întotdeauna să doriţi a fi Luminaţi asupra 

unor lucruri. Apărând  dorinţa  de  cunoaştere, Tatăl 

vă va Lumina şi când mentalul vă e pregătit,  veţi 

putea conştientiza şi în trup.  Doresc să aveţi 

răbdare.  Încetul cu încetul veţi reuşi să vă Luminaţi 

mentalul şi când aţi ajuns la acea cunoaştere pe care 

aţi dorit-o, veţi conştientiza şi în trup. Ne întoarcem 

iar la zicala mea: “Nu poţi vorbi de facultate, când te 

afli în clasa întâi”. Drumul este lung,   mergeţi  pe   el,   

să  nu grăbiţi nimic,  nu obligaţi  pe  nimeni  la  nimic  

ci luaţi totul  aşa cum este  şi,   să aveţi răbdare !  Nu 

vă sfiiţi,  ruşinea nu este de la Dumnezeu. Chiar de 

aţi greşit în toate cele ce  le-aţi  facut,   iubirea   

voastră   şi  gândul  curat  vă 
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vor scoate din încurcătura în care aţi intrat. 

 Discipolii care doresc cu adevărat să meargă 

pe acest drum, să înveţe - de n-au învăţat, un lucru: 

răbdarea îi ajută să găsească comoara cea mai de 

preţ în fundul lacului. Voinţa îi ajută să treacă peste 

greul ce a venit. Iubirea lor îi face să atingă o treaptă 

mai înaltă în drumul spre Adevăr. De ei repetă mereu 

ce-au învăţat, se vor întări şi fapta lor va fi 

binecuvântată de Cel Prea Înalt... 

 Merită să parcurgeţi acest drum, discipoli, căci 

la capăt veţi avea răsplata cuvenită ! 
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 “... Taină pentru oameni este ceea ce 

numai tu şi Dumnezeu cunoaşteţi...” 
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Capitolul V 

 

 

 Fericirea este uneori prea mare, iar discipolii 

sunt dornici să împărtăşeacă din cele ce cunosc şi 

altor cunoscuţi. Aici este marea lor greşeală. 

Spunând toate aceste lucruri celor care nu au 

pregătirea necesară, păreţi în faţa lor “nebuni” sau 

altceva... Mai grav este cazul când, dorind să 

cunoaşteţi multe lucruri, nefiind  pregătiţi, cădeţi în 

bezna cea mare, căci ispitiţi... Dorinţa este mare, 

ispita vine şi nu puteţi conştientiza faptul că totul 

trebuie să rămână o taină pentru toţi. Voi şi 

Dumnezeu să cunoaşteţi rezultatul instruirii. Nu 

comunicaţi cu nimeni despre ceea ce faceţi şi unde 

aţi ajuns pe acest drum. Păstraţi totul în inimile 

voastre ca pe o mare taină. În această etapă mulţi 

discipoli cad datorită faptului că se grăbesc, se laudă 

cunoscuţilor şi aceştia îi ispitesc. Discipolii se pierd în 

ispitele lansate de satan prin cei ce ei îi cred prieteni 

sau chiar fraţi.  

 Vă dau unele  exemple,  spunându-vă  că mulţi 
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cunoscuţi de-ai mei, unii discipoli, în perioada lor de 

“mesaje” de la unele entităţi s-au cam pierdut. 

Curiozitatea fiind prea mare, n-au rezistat. Aceasta i-

a îndemnat să pună fel şi fel de întrebări, să ştie 

lucruri ce nu le erau îngăduite pentru nivelul lor de 

pregătire. Aceşti studenţi n-au conştientizat faptul că 

Spiritele Mari nu se lasă ispitite -astfel Marii Maeştri i-

au părăsit. În locul lor au venit “entităţi negre”. 

Acestea, dornice fiind de amăgiri, i-au racolat pentru 



“lucrarea nopţii”. Acei discipoli s-au îndepărtat de 

Adevăr bucurându-se că pot comunica cu morţii, 

ghicind pentru prieteni şi cunoscuţi. Mulţi dintre cei 

rătăciţi au avut grave tulburări psihice. Unii s-au 

îmbolnăvit, au devenit mai răi, îndepărtându-se de 

Dumnezeul cel Adevărat. Alţii au ajuns la sinucidere, 

la desfrâu, pierzându-se în “noaptea” în care 

mamona i-a atras, făcându-i fii ai lui.  

 Nu uitaţi, studenţi - Dumnezeu nu răspunde la 

întrebările voastre ! EL, Dumnezeu, Care a dat viaţă 

tuturor, doar vă Luminează cu iubire şi dacă aveţi 

răbdare, veţi ajunge la cunoaştere... EL, doar EL ştie 

când sunteţi capabili să conştientizaţi în trup tot ce în 

spirit vă Luminează cu iubire ! 

 Păstraţi totul în tăcere, iar dacă cineva vă 

întreabă  ceea  ce  faceţi,  să nu minţiţi, ci pur şi 

simplu  evitaţi  să  discutaţi  acest  subiect.  Atunci 

când sunteţi capabili să Luminaţi prin Adevăr  -  veţi fi 

soarele ce revarsă Lumină peste   semeni.   Vă  voi  

servi  acum spre  Luminarea  şi  întărirea  voastră   

alte 
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invocaţii, ce vă vor ajuta să treceţi această etapă 

importantă şi grea. La fel şi acestea vor fi spuse de 

câte şapte ori fiecare în parte, urmându-le pe cele 

învăţate până acum. 

 

 a. SMERENIA, ÎNGĂDUINŢA, RĂBDAREA, 

PACEA ŞI IUBIREA MĂ CARACTERIZEAZĂ ! 

 

 b. MÂNDRIE NU MAI AM, PRIMESC TOTUL 

CU IUBIRE CA ŞI CÂND AR FACE PARTE DIN 

VIAŢA MEA ! 

 

 c. SUNT UMIL, CUMPĂTAT ŞI AM VOINŢA 

SĂ DUC PÂNĂ LA SFÂRŞIT CEEA CE AM 

ÎNCEPUT ! 

 

 d. PUTEREA DE CONVINGERE ÎMI ESTE 

FOARTE MARE, CĂCI DUMNEZEU M-A ÎNTĂRIT ! 

 

 e. ÎN MINE ESTE TOTUL, CĂCI DUMNEZEU 

M-A LUMINAT ! 

 

 f. SUNT MULTE TAINE, DAR DUMNEZEU LE 

VA DESCOPERI PRIN MINE, ATUNCI CÂND ESTE 

TIMPUL LOR ! 

 

 g. DORINŢA MEA-I DE  A SLUJI ŞI-A FACE 

VOIA CELUI PREA ÎNALT ! 
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 h. NU-MI PASĂ CE CRED OAMENII DE MINE, 

EU FAC VOIA TATĂLUI ŞI NU A LOR ..! 

 

 i. DE FAC DOAR VOIA TATĂLUI - LUMINA 



MĂ VA CĂLĂUZI ! 

 

 Aceste invocaţii, asociate cu rugăciunile spuse 

către Tatăl, vă vor ajuta să parcurgeţi toate etapele 

spre Iluminare.  

 Studenţi, să nu renunţaţi la drum - merită să 

mergeţi până la capăt ! Numai atunci conştientizaţi 

Adevărul şi veţi fi mulţumiţi că n-aţi renunţat. Nu 

spuneţi niciodată: “eu, poate, nu sunt făcut să merg 

pe drumul Luminii”. Nu voi hotărâţi - de puteţi sau nu 

! Doar Dumnezeu  este  Acela  ce  hotărăşte ! 

Supuneţi-vă voinţei Lui şi veţi reuşi să parcurgeţi 

etapă cu etapă. Folosiţi-vă de rugăciune, de invocaţii 

şi Dumnezeu vă va călăuzi paşii pe cărarea cea 

îngustă - timpul va trece, de parcă totul a fost ieri. 

Important este să aveţi încredere şi să nu renunţaţi. 

Păstraţi totul în taină, căci numai aşa veţi reuşi.  

 Amintesc doar ca să ştiţi - de nu păstraţi ca o 

taină iniţierea, gândurile celor invidioşi vă vor ataca şi 

parcursul va fi mai greu. Acum, studenţi, aţi înţeles de 

ce-i nevoie să păstraţi doar pentru voi la început 

faptul că vă iniţiaţi într-o şcoală ezoterică ? Când 

ajungeţi desăvârşiţi, puteţi Lumina cu vorba şi fapta 

precum doriţi.   Atunci    nu    puteţi   să    greşiţi,   

căci   Însuşi 
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Dumnezeu face Lucrarea Sa prin voi. Fiţi vrednici de 

IUBIREA PĂRINTELUI LUMINII şi El se va manifesta 

prin voi ! Iar voi veţi deveni fii desăvârşiţi ai Săi. 

 Când veţi ajunge să faceţi Lucrarea Sa, 

PĂRINTELE LUMINII vă va întări prin multe încercări. 

Să nu vă pierdeţi, ci mergeţi mai departe ! Mulţi nu 

vor crede ce puteţi efectua cu Voia Lui, dar lăsaţi-i pe 

aceştia, nu-i supăraţi, ci rugaţi-vă mai mult pentru ei 

şi pentru toţi. Va veni ziua Adevărului pentru toţi ! O 

suferinţă de-ţi este viaţa-n trup, va Lumina iubirea şi 

fericire vei avea în suflet la sfârşit. De fericită viaţa ta 

o ai în trup, o mare suferinţă vei avea în suflet la 

încheierea ce va veni  curând. Studentule, tu ce 

preferi ? Tu hotărăşti destinul, căci fiecare şi-l 

redestinează ! Tu poţi să fii Lumină sau nimic ! Iar 

dacă eşti Lumina, ce-ţi pasă dacă un om te-a murdărit 

cu un cuvânt sau altceva ? Ia murdăria lui şi spal-o 

prin curăţenia ta, căci vei avea răsplată..! 

 Ei, vezi studentule, când vei ajunge să nu te 

,mai atingă nimic - poţi face tainic Lucrarea lui 

Dumnezeu.  Mulţi nu pot crede,  dar ce contează la 

tine - ce spun oamenii,  sau ce spune Dumnezeu ..? 

 Fă voia PĂRINTELUI LUMINII, ascultă-L doar 

pe El şi vei avea iubirea Lui ce preţuieşte mai mult 

decât orice ţi-ar da un om aici pe pământ. 

 Nu trebuie să vă manifestaţi în lume. Voi puteţi 

fi liniştiţi în lume, dar gândul vostru să emită iubire, 

invocaţii, rugăciune  pentru  toţi cei ce nu o fac. 

Ajutaţi 
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oamenii în taină - nu trebuie să ştie cineva că îi 

ajutaţi. Trimiteţi gând curat, iubire, pace şi 

binecuvântare, iar ei se vor schimba-ntr-o zi în bine, 

mulţumind lui Dumnezeu cu adevărat. 

 Mai mare mulţumire nu este şi fericiţi puteţi să 

fiţi, când vedeţi şi pe alţii care sunt ca voi, curaţi şi 

fericiţi. Aceasta este Lucrarea cea Dumnezeiască - 

să daţi din ce aveţi voi, nu refuzaţi pe nimeni de v-a 

cerut ceva. Ajutaţi cât mai mult, căci voi nu aveţi 

nevoie de bunuri, ce sunt o poticneală pe pământ. Să 

nu aveţi multe lucruri, voi puteţi trăi oriunde, căci 

Dumnezeu vă va deschide o uşă de creştin, ce masa 

vă va pune şi n-o să răbdaţi nici foame, nici frig. Să 

credeţi, studenţi, căci prin tot ce-am scris, “eu am 

trecut” şi Dumnezeu m-a ajutat de am avut mai multe 

ca înainte, cu cât dădeam, primeam mai mult ! La fel 

va fi cu voi, de credeţi şi nu renunţaţi la drumul ce l-

aţi început.  

 Foarte adevărat este faptul că nimic nu este 

prea mult, dacă eşti “din lume”, dar cumpătarea să nu 

o uiţi ! Nu preţui “o strălucire trecătoare”, că-i amăgire 

şi nu ajungi în cer. Tu lasă-te condus de suflet, căci 

conlucrezi în Adevăr cu Dumnezeu ! Păstrează  

tăcere asupra faptelor tale şi lasă-i pe alţii să le 

judece, de sunt în drept; de nu.., nu-i judeca, căci 

judecata omului nu poate fi ca a lui Dumnezeu. 

Rezumă-te la fapte, căci vorbele sunt de prisos acum, 

când timpul a venit şi dovedeşte că-i de apoi ! 
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 “... Ei vin de-i chemi  şi  te ajută, 

păstrează legătura..!” 
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Capitolul VI 

 

 

 Oamenii vorbesc prea mult şi exteriorizându-

se consumă energia inutil. De-ar şti omul că energia 

consumată prin vorbire l-ar putea ajuta - ar preţui-o.  

 Vorbiţi puţin, gândiţi mai mult şi veţi vedea că 

tot ce spuneţi după o îndelungată gândire, este spre 

folosul vostru. 

 Oamenii fac fel şi fel de glume, nerealizând că 

toate acestea îi vor lovi pe ei mai repede sau mai 

târziu. Fiţi în toate şi în tot cumpătaţi ! Ordonaţi-vă 

viaţa prin fapte bune, gânduri curate şi rugăciuni. 

Înălţaţi mereu gândul vostru către Dumnezeu, ca să 

aveţi cale deschisă ! Numai dacă voi, oameni, aveţi 

cale deschisă, sunteţi auziţi de Dumnezeu. Degeaba 

doriţi  ca  Dumnezeu să vă ajute dacă gândul vostru 

nu este către EL. Iubiţi-L şi EL vă va iubi ! Trimiteţi-I 

iubire şi EL vă va Binecuvânta ! Aşa menţineţi mereu 

calea deschisă dintre voi şi EL.. Mai mult, s-a dovedit 



că mulţi oameni au visuri,  viziuni,  mesaje  de la 

sfinţi, 
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Maeştri Spirituali. Toate pot fi cu adevărat dacă 

păstraţi legătura. Adică să aveţi calea deschisă către 

Dumnezeu şi EL vă trimite un Maestru Spiritual ce vă 

va iniţia în cele mai mari taine. Chiar dacă dogma 

ortodoxă nu poate concepe acest mare Adevăr, El 

totuşi există. Să ne amintim de Sfinţii Părinţi şi să nu 

uităm că şi ei au avut viziuni şi mesaje. Însuşi 

Apostolul Petru a avut acea viziune cu cearceaful şi 

dobitoacele... Să nu uităm de Iona ! Să nu uităm de 

Saul ! Să ne întoarcem la Moise, la David şi câte 

exemple biblice mai pot fi date... 

 De ce să ignorăm existenţa acestor 

comunicări, care sunt adevărate ? Poate ele supără 

pe unii preoţi, deoarece nu le au ei ? Dar mă întreb: 

cine îi opreşte să cerceteze ? Şi Maica Veronica are 

revelaţiile ei - de ce să nu fie crezută ? Eu unul o 

cred şi sfătuiesc creştinătatea să cugete mai mult la 

aceste adevăruri, căci Dumnezeu lucrează tainic prin 

cine vrea EL, nu prin cine vor preoţii. 

 Cugetul curat şi iubirea vă apropie de 

Dumnezeu, iar Maeştrii Spirituali vă vin în ajutor. 

Toate aceste sunt cu îngăduinţa lui Dumnezeu ! 

 Am stat de vorbă cu foarte mulţi oameni care 

mi-au destăinuit întâmplări din viaţă. Ce i-a făcut să-

mi spună acele lucruri ? Majoritatea dintre ei s-au 

plâns că mărturisirea făcută preotului nu i-a mulţumit, 

chiar au suferit dojană sau batjocură din partea lui. 

Acei oameni   se    descurajau    şi    în    loc   să   

continue 
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comunicările cu celelalte dimensiuni, ei îşi închideau 

Calea spre Adevăr, rămânând în minciună. De fapt, ei 

trebuiau ajutaţi cu mare grijă pentru ca să afle cu ce 

“entităţi” comunică. Preotul trebuia să-i îndemne la 

cercetarea situaţiei prin post şi rugăciune. Nu toţi 

oamenii au Lumina necesară pentru a intra în 

comuniune cu Maeştrii Spirituali şi de foarte multe ori 

ei comunică cu diavoli. De aceea au nevoie de o 

îndrumare bună. Acest lucru, al neânţelegerii lor, m-a 

determinat să  le  ascult  confesiunea. Pe foarte mulţi 

i-am Luminat, făcându-i să iubească LUMINA IUBIRII. 

Toţi dădeau slavă lui Dumnezeu, fapt care a creat o 

stare de pace şi iubire peste sufletele lor. Au fost 

cazuri când unii spuneau ciudăţenii. Pe aceştia a 

trebuit să-i Luminez cu LUMINA IUBIRII şi ei, la 

rândul lor, să slujească cu devoţiune ADEVĂRUL. 

 Unii oameni văd semne cum ar fi: o inimă albă, 

un ochi albastru intens... Ochiul este simbolul Tatălui, 

iar inima - simbolul lui Iisus. Multe-ar fi de spus 

despre întâmplările şi semnele ce oamenii le văd în 

România. S-ar putea scrie cărţi cu “n” volume. 

 V-am spus toate acestea ca să înţelegeţi, 

dragii mei, că totul e posibil la Dumnezeu, iar EL 



lucrează tainic prin vasele sale ..! 

 Să ne întoarcem acum la studenţi. Dragii mei, 

eu vă sfătuiesc să nu vă speriaţi, dacă la un moment 

dat, pe parcursul instruirii vă apare clarvederea. La 

unii,  pe lângă aceasta,  apare şi claraudiţia.  Poate 

veţi 
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reuşi să ieşiţi din trup. Rugămintea mea este să 

controlaţi totul cu mare grijă şi cu multă seriozitate. 

Nimic nu se cuvine, ci totul este îngăduit. Sunteţi 

încercaţi. Atenţie, examenele sunt multe. Vi se dau 

aceste daruri spre a vă întări, dar sunteţi şi verificaţi. 

Nu vă hazardaţi în necunoscut. Foarte multe cărţi au 

fost scrise despre “paranormal”, dar nu vi s-a explicat 

realul pericol la care vă expuneţi. Satana nu doarme ! 

Are şi el discipolii lui prin care lucrează, atrăgându-vă 

în capcane. Mulţi studenţi, fiind puşi în faţa acestor 

examene nu întotdeauna reuşesc să le treacă. 

Clarvederea, claraudiţia, vă pot îndepărta de Adevăr 

dacă nu sunteţi pregătiţi şi, dacă teama vă cuprinde 

într-un moment de slăbiciune. Vibraţiile joase ce le 

primiţi când aveţi teamă, nu vă mai îngăduie să 

pătrundeţi în Lumea cea adevărată şi binecuvântată 

şi vedeţi false amăgiri cu ochiul minţii. Veţi rătăci şi 

greu mai puteţi să vă întoarceţi pe drumul ce v-a fost 

cândva deschis către Dumnezeu. 

 Doresc să vă Luminez cu iubire ca voi, 

studenţii să nu cădeţi de pe cărare. Clarvăzătorii pot 

verifica uşor toate fiinţele ce apar pe “ecran” sau în 

faţa lor. Satana poate lua orice chip, în afară de cel al 

lui Iisus. Chiar dacă ia chipul unui om, vrând să vă 

amăgească, priviţi-I  picioarele  şi veţi descoperi 

copite. Dumnezeu l-a însemnat şi nu a îngăduit să 

poată lua forma omului fără a-i rămâne ceva 

demonic.  Niciodată satana nu  poate  avea  lumina  

albă  în  jurul  lui, căci 
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de-ar  avea-o,  ar  fi  un  înger,  nu  un  drac.  În jurul 

lui  lumina  este  neagră sau  violet rece, închis. 

Puneţi-l să-şi facă  semnul crucii şi nu va putea ! Nu 

vă  lăsaţi  amăgiţi, căci el face “un fel de cruce” 

repede,  încercând să vă înşele.  Nu  vă pierdeţi în 

faţa demonstraţiilor lui. Voi spuneţi-i să-şi facă 

semnul crucii  încet  şi  mare  -  el va fugi !  Mai puteţi 

spune aşa: “În numele Domnului Iisus, te leg să-ţi 

arăţi adevărata faţă !”   Atunci veţi vedea ce este de 

văzut. 

 Cei ce au claraudiţie, îi verifică pe cei ce vin 

să le vorbească  –  cei din Lumină comunică prin 

VOCEA TĂCERII (un gând ce curge...). Satana, cu 

vibraţiile lui joase, nu are acces la comunicarea 

mentală, ci comunică prin voce sonoră. Un mare 

Maestru Spiritual, comunică doar prin VOCEA 

TĂCERII. 

 Primiţi-i pe acei Maeştri Spirituali ce au iubire 

multă  pentru  voi.  Ei sunt dornici să vă ajute în 



evoluţia voastră spirituală. Fără ajutorul lor, un om 

foarte greu poate ajunge la Adevăr. Marii Maeştri 

Spirituali  pot  fi  văzuţi  de  clarvăzători,  dacă doresc 

să li se arate. Ei întotdeauna vin în Lumina albă, 

îmbrăcaţi în haine albe, cu barbă albă şi păr lung. 

Ce-i cu funcţii mari poartă haine galbene, portocalii 

sau roşu deschis. Aceştia din urmă vin foarte rar, 

doar când PĂRINTELE LUMINII le îngăduie. Nici nu 

ştiţi când primiţi  un Maestru Spiritual, care v-a studiat 

de foarte mult timp, iar la timpul potrivit el singur intră 

în comunicare cu voi. Aveţi  doar  răbdare,  căci ei 

singuri 
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ştiu când sunteţi în măsură să preluaţi mesajul lor şi 

atunci vi-l trimit. Nu vă grăbiţi. Vine acel moment 

când îl veţi recepţiona. Foarte mulţi studenţi au fost 

instruiţi în alte dimensiuni, de trei sau patru Maeştri 

Spirituali, până când au conştientizat în trup acest 

adevăr. Toate la vremea lor ! 

 Să aveţi mereu iubire şi gând  curat. 

Rugăciune dacă spuneţi, deschideţi calea către 

Pertuţia Opalică ! Iubiţi-vă Maeştrii şi ei vă vor ajuta ! 

Respectaţi-i, vorbiţi cuviincios cu ei, puteţi folosi 

persoana a doua singular, căci nu se supără, dar 

daţi-le respectul cuvenit. Nu uitaţi, totul se vede în 

aura voastră, aşa că fiţi sinceri în toate şi în tot. Dacă 

nu aveţi iubire şi nu-i ascultaţi, ei vă vor părăsi. 

Trebuie să vă supuneţi încercărilor ce ei vi le pun în 

faţă. Numai aşa puteţi ajunge Iluminaţi. Nu puneţi 

întrebări, chiar dacă nu aţi înţeles ceva, gândiţi doar 

la ceea ce nu înţelegeţi. Ei ştiu ce voi doriţi, iar când 

va fi momentul, vă vor Lumina cu cele dorite. Lăsaţi-

vă conduşi de acei Învăţători, căci ei ştiu de ce aveţi 

nevoie pentru Luminarea mentalului vostru. Credeţi în 

cele ce ei vă revelează, căci o fac cu dorinţa de a vă 

ajuta.  Şi eu vă întăresc acum, ajutându-vă să 

Luminaţi iubirea cu alte invocaţii, pe lângă celelalte 

ce le-aţi învăţat. La fel şi acestea se spun de şapte 

ori fiecare în parte. 

 

 a. SĂ FIE CALE DESCHISĂ DE LA MINE 

PÂNĂ LA PERTUŢIA OPALICĂ ! 
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 b. CALEA SĂ RĂMÂNĂ DESCHISĂ PRIN 

VOIA LUI DUMNEZEU ! 

 

 c. CU VOIA LUI DUMNEZEU, SĂ FIU 

LUMINAT CU CEEA CE ACUM PRIMESC ! 

 

 d. TOT CE PRIMESC SĂ RĂMÂNĂ CA O 

TAINĂ ÎN MENTALUL MEU PÂNĂ CÂND DOMNUL 

VA HOTĂRÎ ! 

 

 e. DOMNUL HOTĂRĂŞTE ETAPELE CE LE 

AM DE PARCURS ! 



 

 f. PĂSTREZ LEGĂTURA CU DOMNUL ŞI VOI 

FI LUMINAT ! 

 

 g. DORINŢA ESTE SĂ POT,  SĂ RĂZBAT ! 

 

 h. RĂZBAT PÂNĂ LA CAPĂT ŞI DUC 

LUMINA PESTE TOT ! 

 

 i. PĂSTREZ LEGĂTURA, MAEŞTRII MĂ 

AJUTĂ SĂ TERMIN CE AM ÎNCEPUT ! 

 

 Repetaţi mereu şi veţi reuşi ! Toţi puteţi 

parcurge aceste etape, doar să doriţi. Nu este atât de 

importantă comunicarea cu Maeştrii pe parcursul 

instruirii.  Aşteptaţi, va veni o zi când pregătiţi fiind o 

să 
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puteţi primi ce ei mentalului vostru au servit ! La 

sfârşitul instruirii totul vine ca de la sine, căci Tatăl v-

a verificat. Îngăduinţa Lui e mare şi dacă V-a 

binecuvântat, puteţi comunica mental, căci Duhul 

Sfânt v-a Luminat ! Stăpâniţi-vă dorinţa de a 

comunica mai repede de timp şi veţi primi iubire, 

pace şi binecuvântarea Vocii Lui când aţi încheiat 

iniţierea... 
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 “... Înţelepciunea este darul cel mai 



mare ce Dumnezeu ţie ţi-o poate da ..!” 
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Capitolul VII 

 

 

 Cu cât înaintaţi pe drumul ce-aţi pornit, 

constataţi că multe aţi învăţat şi încă ar mai fi de 

învăţat..  Aceste învăţături sunt mult mai multe, dar 

nu vă este îngăduit să conştientizaţi în trup totul. Este 

adevărat, că nu puteţi peste noapte să deveniţi 

desăvârşit, fără să fiţi vrednici de acea desăvârşire ! 

Toate  vor  veni la timpul potrivit...  Vor începe iarăşi 

alte  mari  examene  la care veţi fi supuşi.  Pentru a fi 

un mare Iniţiat, trebuie să îndepliniţi multe... Nu puteţi 

fi iniţiaţi terminând cu calificativul “satisficător”. Voi 

trebuie  să fiţi perfecţi şi atât veţi fi “şlefuiţi” de acei 

Mari Maeştri, până când veţi fi precum e de dorit. 

Tatăl Cel Atotputernic hotărăşte dacă sunteţi pregătiţi 

!  EL este Cel ce vă Luminează ultima parte de 

iniţiere. Deci, Tatăl va fi Învăţătorul vostru în perioada 

cea mai grea şi importantă a drumului ce îl aveţi de 

parcurs. Încercările sunt foarte mari, dar voi să vă 

purtaţi firesc. Orice  se   va  întâmpla,   luaţi  totul  ca  

atare.   Nu  vă 
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speriaţi, consideraţi că totul decurge normal.  

 Este foarte importantă această perioadă de 

instruire. Voi trebuie să staţi retraşi din lume, pentru a 

evita acoperirea corpului cu energia neagră ce vine 

de la cei cu care intraţi în contact. Veţi sta liniştiţi, 

fără să faceţi nimic deosebit. Pur şi simplu să staţi 

sau să dormiţi cât mai mult. Această ultimă perioadă 

de iniţiere durează cam trei luni. În acest răstimp nu 

este bine să faceţi nici un efort fizic sau intelectual. 

Acum sper că aţi înţeles de ce trebuie retragere din 

lumea dezlănţuită... 

 În acest răstimp al ultimei iniţieri, aveţi 

îngăduinţă doar să comunicaţi mental cu Tatăl. 

Studenţi, aţi înţeles acum de ce e bine să aşteptaţi ? 

La timpul lor toate vin aşa cum sunt de dorit. De 

aceea spun mereu - nu vă grăbiţi ! EL, Tatăl, vă va 

îndruma, vă va spune ce trebuie să faceţi şi cum. Voi 

trebuie să daţi ascultare, să vă supuneţi. Totul 

trebuie să fie perfect, căci însuşi Tatăl lucrează 

asupra mentalului şi corpului vostru. Vă va supune 

unor probe, trebuie să rezistaţi fără lamentări. Poate 

uneori, slăbiciunea trupului vostru vă va speria. 

Doresc cu adevărat să nu vă speriaţi,  să aveţi 

răbdare, căci Tatăl nu doreşte ca să vă pierdeţi.  EL 

este viu şi de ascultaţi, veţi deveni ca EL  -  vii.   Veţi 

fi slăbiţi sau ameţiţi,  iar uneori de veţi avea  dureri  în  

trup,  să ştiţi că se lucrează ca tamasul (corpul) să  

poată  prelua şi stoca energia albă condensată ce vi 

se dă.  Vibraţiile corpului vi  se  ridică 
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mult. Deveniţi mai mult energie decât materie ! Vi se 

dă posibilitatea să aveţi acces la energia universală. 



Folosiţi-o în a lumina cele de dorit. Veţi materializa 

sau dematerializa obiecte sau organe ale corpului 

uman. Toate le veţi reuşi cu îngăduinţa PĂRINTELUI 

LUMINII, căci la acest nivel de cunoaştere, nu mai 

faceţi greşeli.  Ajungând deci la acest nivel de 

conştiinţă, sunteţi conduşi de Tatăl cel Adevărat. 

Aceasta-i perioada când deja începeţi să 

conştientizaţi în trup ceea ce aţi servit pe parcursul 

celor trei ani de instruire. Singuri vă veţi minuna de 

schimbarea voastră.  Veţi şti lucruri ce până acum nu 

v-au fost revelate. Veţi cunoaşte taine ale Sferoidului 

Celest. Veţi putea călători în timp şi spaţiu prin 

dedublare, căci ajungând  la  acest nivel, nu mai 

puteţi perturba evoluţia  speciilor  din întreaga 

Creaţie.  Voi ştiţi că nu este îngăduit  să vă 

amestecaţi în viaţa nimănui, doar dacă vi se cere 

ajutorul, abia atunci o veţi face. Respectaţi această 

lege şi veţi fi fericiţi ! 

 A fi Iluminat multe înseamnă. Nu ajung cuvinte 

să poţi explica acest NOBIL TITLU. Toate acestea vă 

obligă să munciţi mai mult, fără a vă gândi la voi, ci 

doar la semenii voştri ce au nevoie de ajutor. Voi 

puteţi să faceţi în taină totul şi chiar e indicat... 

 Vă Luminez din nou, cu alte invocaţii şi voi să 

le serviţi. La fel şi acestea vor fi spuse când celelalte 

le iubiţi (repetaţi), precum v-am învăţat. Apoi le 

spuneţi fiecare-n parte de şapte ori, vibrând tot mai 

înalt. 
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 a. SĂ FIE CALE DESCHISĂ DE LA OAMENI 

PÂNĂ LA DUMNEZEU ! 

 

 b. SĂ RĂMÂNĂ CALEA DESCHISĂ DE LA 

OAMENI PÂNĂ LA DUMNEZEU ! 

 

 c. IUBIREA LUI DUMNEZEU SĂ REVERSE ÎN 

INIMILE OAMENILOR IUBIRE ! 

 

 d. GÂNDURILE ŞI IUBIREA OAMENILOR SĂ 

SE ÎNALŢE CĂRE DUMNEZEU ! 

 

 e. TOŢI OAMENII SĂ SLUJEASCĂ LUMINA 

IUBIRII ! 

 

 f. LUMINA  IUBIRII  SĂ  LUMINEZE 

MENTALUL OAMENILOR ! 

 

 g. FIE CA TOŢI OAMENII SĂ AJUNGĂ 

ILUMINAŢI ! 

 

 h. FIE CA LUMINA OAMENILOR SĂ DEA 

STRĂLUCIRE PLANETEI ! 

 

 i. FIE CA STRĂLUCIREA PLANETEI SĂ 

LUMINEZE UNIVERSUL ! 

 

 Mereu să emiteţi  invocaţii  de  iubire  -  totul 

veţi 
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face pentru semenii voştri, neaşteptând răsplata lor. 

Ajutaţi tot mai mult pe cei ce vor ajutor, căci veţi 

ajunge să le cunoaşteţi chiar sufletul prin lumina lor ! 

Şi să nu uitaţi un lucru esenţial pentru om şi anume 

că sufletul cere şi el ajutor ! Veţi cunoaşte gândurile 

oamenilor, suferinţele, bucuriile lor - faceţi tot ce 

puteţi pentru ei ca şi cum altceva n-aţi şti ! 

 Veţi putea fi în mai multe locuri prin dedublare 

acolo unde sunteţi chemat, căci vă veţi putea diviza 

(în spirit). Totul spre ajutorul semenilor voştri, ca şi ei 

la rândul lor, să primească Lumină, să evolueze. 

Învăţaţi şi pe alţii, căci puteţi - şi voi aţi devenit 

Învăţători. Să aveţi mulţi discipoli, dar să-i alegeţi pe 

cei mai serioşi, căci totul se va cunoaşte. Voi veţi 

putea vedea în ei şi fapta lor. Slujiţi şi lăsaţi învăţături 

în urma voastră, căci oamenii sunt dornici de Adevăr. 

Fiţi soarele ce-i încălzeşte !  Voi Luminaţi-i, ca şi ei 

să fie viitorii Învăţători pe acest pământ ! 
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CUVÂNT DE ÎNCHEIERE 

 

 

 Fascinantă este viaţa dimensiunilor spirituale; 

mulţi o cunosc, dar nu fac destăinuiri, căci ştiu că nu 

au îngăduinţă. Mulţi au comunicări tainice cu aceste 

dimensiuni, se ajută reciproc. Aceasta pentru un 

echilibru dorit de toţi cei în Lumină şi Adevăr. Toţi 

oamenii ar trebui să conştientizeze faptul că toate 

fiinţele trebuie să trăiască în pace şi armonie. Totul 

ar fi simplu şi mai uşor pentru evoluţia lor. 

 Dumnezeu a pregătit omului cel mai frumos 

destin, dar pe parcursul mileniilor acesta a fost 

redestinat datorită influenţei celui rău. Forţa lui a 

“înnoptat” mentalul  majorităţii oamenilor, 

îndemnându-i spre un destin nedorit de PĂRINTELE 

LUMINII. Lupta dintotdeauna a fost foarte mare între 

Adevăr şi minciună. Puţini oameni au reuşit pe 

parcursul reâncarnărilor să ajungă la o maximă 

evoluţie spirituală. Majoritatea oamenilor s-au dedat 

plăcerilor amăgitoare şi, prin acest fapt nu au putut fi 

ajutaţi de Lumina care nu pătrundea în mentalul lor 

“înnoptat”. Oamenii  de  azi  uită  că  această  lume, 

în 

88   
 

 

 

care ei trăiesc, este amăgitoare, lăsându-le un gust 

amar şi provocând mari suferinţe, când la sfârşitul 

drumului parcurs au constatat că nu au ceea ce le 

trebuie - Lumina. Aceasta, pe parcursul vieţii în trupul 

materiei dense, o pot aduna sau pot pierde şi ce-au 

avut. 

 Goana voastră, oameni, pentru îmbogăţire, vă 

adânceşte tot mai mult în negura cea mai de jos a 

lumii murdare ce vă ademeneşte, strecurând în 

sufletele voastre teama, ura, minciuna, desfrâul şi 

crima. V-aţi gândit voi, dragi oameni, de ce nu aveţi 

somnul liniştit, fericire în familie, şi sănătate ? De ce 

înainte, când trăiaţi materialiceşte modest, eraţi mai 

buni, aveaţi somnul lin şi nu aveaţi griji... Ei vedeţi 

oameni, deşertăciunea acestor amăgiri ce azi le trăiţi 

fără să ştiţi cum puteţi scăpa de ele, vă ţin în bezna 

nopţii ce aduce suferinţă şi moarte. Rupeţi acest vis 

urât şi schimbaţi-vă viaţa ! Întorceţi-vă la Lumina ce 

vă călăuzeşte, ce nu vă înşeală niciodată ! Începeţi 

prin a fi mai buni, faceţi milostenii, primiţi pe cei ce 

vin în casa voastră, dar nu priviţi la fapta lor ! Priviţi 

în suflet, gândiţi-vă că şi ei se vor schimba şi însuşi 

Dumnezeu se va manifesta prin ei ! Cercetaţi-vă 

inima şi nu veţi greşi... Aşa vă veţi cunoaşte mai bine. 



 Dacă cineva v-a făcut ceva de nedorit, nu-l 

blestemaţi şi nu-i gândiţi de rău, mai bine rugaţi-vă 

mult pentru el ! Mult bine veţi face atât pentru voi, cât 

şi pentru el. Rugăciunea  voastră îl va schimba,  iar 

voi 
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veţi avea răsplata cuvenită de la Dumnezeu. 

 Învăţaţi să renunţaţi la tot ce vă ţine legaţi de 

această lume amăgitoare. Dar asta nu înseamnă să 

distrugeţi spunând că nu aveţi trebuinţă, căci puteţi 

cădea în latura cealaltă - a răului. Puteţi avea confort, 

de toate, dar să nu fiţi legaţi sufleteşte de aceste 

obiecte. Aici este taina ! Dacă vi se strică maşina, nu 

puneţi la suflet, se va repara. Dacă pierdeţi bani sau 

alt lucru relativ important, luaţi totul ca atare ! Totul 

face parte din crucea pe care trebuie să o duceţi. 

Purtaţi-vă crucea cu demnitate, căci fiecare are ceea 

ce a hotărât când şi-a destinat viaţa ! Voi, dragi 

oameni, vă destinaţi singuri viaţa. Voi vă formaţi 

destinul prin fapte, gânduri, cuvinte şi comportament. 

Ordonaţi-vă toate acestea şi vă veţi destina un alt 

destin mai bun ! De voi depinde totul ! Doar de voi ! 

Voi sunteţi “moartea”, dar tot voi sunteţi şi “viaţa” ! 

Fiecare îşi alege ceea ce crede că este bun din 

această lume karmică în care trăieşte, dar folosiţi-vă 

discernerea ! 

 Treziţi-vă, oameni dragi,  căci timpul este şi 

venit ! Nu vedeţi semnele ce sunt în lume ? Nu este 

cale de mijloc decât de a-I sluji lui Dumnezeu sau lui 

mamona. Nu puteţi lucra la doi stăpâni. Lucraţi via 

Celui ce plăteşte la fel şi nu întreabă de ai venit 

dimineaţa, la amiază sau seara. Răsplata lui va fi 

egală cu a celui ce a slujit mereu. Întorceţi-vă la Cel 

ce vă iubeşte cu adevărat. Acela care v-a dat viaţa  şi  

nu vă va  întreba  ce aţi  făcut ieri,  de  azi vă-

ntoarceţi  la 
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masa Lui curată şi binecuvântată. Rămâneţi la EL, 

căci este viu şi toţi vor fi prin Voia Lui curaţi şi 

binecuvântaţi. 

 Slujiţi cu demnitate - din suflet şi, nu din buze 

voi să rostiţi cuvântul de iubire către EL, căci EL vă 

ştie bine şi ce aţi făcut şi ce veţi face în clipa când 

gândiţi. 

 Chiar şi acei oameni care nu doresc să 

parcurgă drumul spre Iluminare din această carte, pot 

să înveţe cum să se curăţească, să scape de răul ce 

este în ei, cum să se vindece prin folosirea rugăciunii 

şi a invocaţiilor  scrise în  cele şapte capitole. 

Repetaţi-le de câte ori puteţi şi vă vor ajuta ! Nu 

ignoraţi cele scrise, ci mai întâi încercaţi să împliniţi, 

apoi veţi putea hotărâ de e bine sau nu ! Dacă nu 

cercetaţi ceva, puteţi şti ce este ? 

 Dumnezeu vă întinde mâna cu iubire, dar voi 

să Îl primiţi în casa voastră, în inimă şi gând ca EL să 

poată să se manifesteze. 



 Dumnezeu este comoara ce stă la uşa omului - 

dacă el, omul, deschide uşa când trebuie, are acea 

comoară ! Nu daţi cu piciorul comorii ce poate fi în 

casa voastră, ci doriţi-o cu ardoare ! 

 Orice om, indiferent de vârstă, poate parcurge 

aceste şapte etape de instruire. Nu vă faceţi griji, 

dacă suferiţi de  vreo  boală. Pe  parcursul  drumului 

vă veţi vindeca ! Fiţi dornici de a parcurge această 

iniţiere şi Dumnezeu vă va ajuta cu adevărat ! 
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PARTEA A DOUA 
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                    COMUNIUNE 

 

   Un gând se înalţă 

   către gând.., 

   Iubire merge la Iubire.., 

   O şoaptă spune către şoaptă 

   Tu eşti, ce sunt şi eu ..! 

 
 

 
... PĂSTREAZĂ CALEA DESCHISĂ CĂTRE DUMNEZEU ŞI 

EL TE VA BINECUVÂNTA CU ÎNŢELEPCIUNE... 
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                   RUGĂCIUNE 
 

   Învaţă-mă să pot primi 

   ce-mi dai, 

   Ajută-mă să înţeleg, 

   ce mă înveţi, 

   Primeşte-mă la Tine 

   când pot să vin, 



   Dar, nu privi la fapta mea, 

   când eu greşesc... 

 
 

... O RUGĂCIUNE DESCHIDE CALEA. MAI MULTE, O 

MENŢIN DESCHISĂ - AŞA TU POŢI IUBI IUBIREA CELUI CE 

TE IUBEŞTE... 
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Mărturisire 

 

 

 De multe ori m-am întrebat de ce oamenii mă 

judecă ? Oare e drept ? Au voie ei să o facă ? Însăşi 

Legea lui Dumnezeu spune să nu judeci, că vei fi 

judecat. Mai bine m-aţi cerceta prin post şi rugăciune. 

 Eu nu cer nimănui nimic pentru mine, ci doresc 

ca oamenii să-L iubească sincer pe Dumnezeu. Oare 

greşesc că cer oamenilor  acest lucru,  - adică, să-L 

iubească pe Dumnezeu ..? 

 Toate învăţăturile le voi lăsa spre cunoaştere 

şi altora dornici şi însetaţi de Adevăr... 

 … Cândva am dorit să las unele taine câtorva 

medici din Hunedoara, dar  în  discuţia  avută  cu  

directorul spitalului n-am reuşit să-l conving. I-am 

spus:  “Pot să pregătesc  cadre medicale printr-un 

curs de 2-3 săptămâni, totul gratuit, să efectueze 

operaţii fără bisturiu. Dar eu voi alege acele cadre 

medicale, după criterii temeinice, cunoscute de mine. 

”Am spus şi repet, orice  ar  spune unii; în faţa mea 

un 
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om este “transparent”. Nu puteţi avea taine ascunse 

în faţa  mea, chiar şi gândul vi se cunoaşte... 

 Poate unii vor spune că mă laud, dar nu-mi 

pasă ce spun oamenii, am spus un adevăr. 

 Mă întreb dacă acel director, cât şi adjunctul 

său care a fost de faţă, s-au gândit la bolnavii care ar 

fi putut beneficia de un tratament fără dureri ? Teama 

de necunoscut, teama că poate vor fi depăşiţi de 

tehnica viitorului, îi sperie pe unii... Unde este 

conştiinţa unor oameni ?  Eu nu-i judec,  dar,  istoria 

îi va judeca. 

 Sunt trist, căci pe acel director îl cunoşteam de 

peste douăzeci de ani. Mai trist este faptul că am 

pierdut un prieten ..! 



 Repet, conştiinţa - oare, cum stau unii cu 

conştiinţa şi cu legământul încheiat cândva ..? 

 Când puneţi interesul vostru înaintea suferinţei 

oamenilor, v-aţi şi judecat ! Aduceţi “noapte” peste 

templul vostru şi,  atunci  cine  vine  odată cu ea ? 

Cine ?   Cercetaţi şi veţi vedea adevărul ! 

 Acuma  ştiţi  oameni,  de ce fac totul gratuit .?! 

Îl iubesc pe Dumnezeu din tot cugetul şi toată 

simţirea mea. Dar, iubesc şi toată creaţia Sa. Omul 

face parte din creaţie  şi nu mai doresc să văd 

suferinţă pe pământ. Voi lupta pentru Adevăr atât cât 

voi fi în trup. După aceea, Tatăl ştie ce o să mai fac... 

 Prea multă suferinţă m-a făcut să-i ajut pe cei 

ce-mi cer ajutorul, fără să pun interesul meu înainte. 

Pentru  mine nu am  şi nu voi mai avea  niciodată 

timp. 
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Mi-am dedicat viaţa Adevărului şi doresc să alin 

suferinţa... 

 Fie ca Pacea şi I ubirea să vă călăuzească 

viaţa către Adevăr,  dragi oameni ! 
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 De poţi uni destine, tu eşti Iluminatul ce 

reuşeşte să aducă echilibrul acolo unde 

balanţa înclină spre destrămare... 
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Capitolul I 

 

 

 ...Iubirea este aceea care uneşte totul într-un 

nucleu bine închegat, nelăsând ca destrămarea să 

aibă loc. Acest liant, binecuvântat de Creator, poate 

transforma întunericul în lumină ! 

 Întunericul a făcut dintotdeauna ca omul să 

rătăcească, să bâjbâie, negăsind echilibrul dorit. 

Rătăcirea lui l-a îndepărtat de adevărata cale sacră, 

ce nu-l mai putea scoate din labirintul în care 

intrase... 

 Mult a rătăcit omul în bezna ce-l înconjura, fără 

să poată înţelege ce anume i-ar schimba destinul. 

Rătăcirea a durat cam mult şi ar mai fi durat, dacă 

Iubirea Creatorului nu ar fi schimbat sensul vieţii 

“Creaţiei  Sale”.    “Căderea îngerilor pe pământ” a 

făcut ca omul să renască, să găsească o cale spre 

ieşirea din labirintul întunecat.  Această  cale de 

ieşire găsind-o, omul a înţeles că lumina îl poate 

călăuzi oriunde, fără să rătăcească... 

 Greu a fost pentru unii  oameni  să se 

adapteze 
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acestei noi forme de viaţă. Lumina fiind puternică, a 

obligat o parte dintre ei să se ascundă, să dorească 

întunericul (minciuna), ocolind locurile “prea 



luminate”... Ei erau puţini la început, însă fărădelegile 

lor erau mari. Au început războaie, jafuri, crime, 

violuri. Dorinţa de a stăpâni peste oameni i-a 

îndepărtat de Lumină (Adevăr), ei devenind fii ai 

întunericului. 

 Istoria omenirii arată multe asemenea cazuri, 

dar niciodată minciuna nu a durat prea mult. Lumina 

(Adevărul)  răzbate  oricât  ar fi de mare acel 

“întuneric” ! După cum este şi o mare învăţătură ce 

spune:   “Când apele ies, gunoaiele se duc !” 

 Dorinţa multor oameni este de a trăi în 

armonie cu Legea lui Dumnezeu, dar nu ştiu cum. Ei 

caută, încearcă şi prin a-şi constitui o familie să 

răzbată spre Lumina dătătoare de viaţă. Nu 

întotdeauna această familie le aduce mulţumirea 

dorită. Apare dorinţa căutării, fără însă a găsi 

echilibrul dorit. Această dorinţă nu este profundă ci 

mai mult instinctuală. Instinctul este primul semn ce 

ar trebui să-i dea de gândit omului...  Acest sentiment 

“animalic” îi coboară vibraţiile, făcând ca el să nu mai 

aibă acces la cunoaşterea dorită. De aici apar multe 

neânţelegeri într-o familie, care apoi se destramă. 

Dacă sentimentele ar fi mult mai profunde, aceste 

familii  ar  putea fi salvate,  aducându-se  echilibrul în 

societate.  Echilibrul ridică vibraţiile unui loc, iar omul 

ca şi   fiinţă spirituală,    poate  avea  acces  la  

cunoaşterea  dorită. 
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Cunoaşterea îl apropie de Dumnezeu, iar Dumnezeu 

binecuvântează pe cei ce respectă Legea Iubirii şi 

Armoniei... 

 Noua Eră ce deja a început, obligă la 

respectarea armoniei. 

 Supravieţuirea omului este legată de echilibrul 

ce trebuie restabilit şicare armonizează creaţia 

divină, permiţând manifestarea iubirii... Acesta este 

liantul de care are nevoie o familie, pentru a fi 

capabilă să răspundă problemelor ivite pe parcursul 

vieţii în dimensiunea karmică. 

 Familia poate trăi în armonie dacă respectă 

Legea Iubirii şi Armoniei, Lege pe care Creatorul a 

lăsat-o omului. 

 Nu doresc să vorbesc despre cei ce au călcat 

această Lege în picioare, ignorând cele mai 

elementare îndatoriri faţă de Creator. Doresc doar să 

Luminez omul care este doritor de UI - adică iubire 

spirituală, ce îl apropie de Dumnezeu. Această 

apropiere îl poate salva de la toate ce-i sunt în faţă. 

 Toţi oamenii ce vibrează la unison cu 

Dumnezeu Tatăl îşi destinează o viaţă plină de 

Lumină. Toţi cei care trăiesc în Lumină nu se 

poticnesc, căci ADEVĂRUL îi călăuzeşte. Doriţi cu 

toţii să fiţi în Lumină şi Adevăr, atunci Armonia va 

domina. 

 Pare greu, dar nu imposibil. Voi singuri sunteţi 

în măsură să vă destinaţi un viitor curat şi 

binecuvântat.  Dar  tot voi vă puteţi destina un viitor 

plin 
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de capcane, suferinţe şi prigoane... Aşa cum am mai 

spus, depinde ce alegeţi: lumina sau întunericul... 

Doriţi-vă lumina, căci vă destinează o viaţă curată, 

ferindu-vă de amăgirea lui satan. Sinceritatea 

dezarmează orice intenţie rea, restabilind echilibrul 

dorit. Fiţi întotdeauna sinceri - numai aşa puteţi 

păstra iubirea, care este veşnic curată. Ea, iubirea, 

este însuşi Dumnezeu. Nu încercaţi să murdăriţi ce 

Dumnezeu binecuvântează, căci Legea lui 

Dumnezeu se răsfrânge asupra voastră. Mai repede 

sau mai târziu veţi simţi această răsfrângere a Legii 

divine, ce nu lasă nimic nerăsplătit. 

 Mulţi nu pot înţelege faptul că totul se plăteşte. 

Da,  -  aceasta face parte din legea echilibrului 

universal şi cum totul este în mişcare, “ce daţi” se 

întoarce la voi înmiit. “Cenzuraţi-vă” gândurile, 

restabiliţi armonia prin pace, iubire, sinceritate şi 

fapte bune. Lăsaţi neânţelegerile ivite şi nu mai daţi 

importanţă intrigilor, înfrânaţi-vă poftele trupului şi 

întorceţi-vă la buna cuviinţă. Aşa veţi reuşi să 

purificaţi gândurile ce au o mare influenţă şi în viaţa 

de familie. 

 Noua Eră situează familia aproape de 

Dumnezeu. Ea va constitui nuclee mici, dar solide şi 

va echilibra naţiunile. Pare greu de înţeles acum, dar 

foarte adevărat, viitorul va dovedi adevărul spuselor 

mele, iar Lumina va triumfa. Acolo unde este Lumină 

nu poate să fie întuneric. 

 Fie ca voi să  conştientizaţi  importanţa  

acestui 
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mare adevăr,  care ce va echilibra şi lumina gândirea 

omului  -  restabilindu-se armonia mult dorită pe acest 

pământ..! 
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 Cel ce vine, lăsa-va un gând spre 

înălţare către fiinţa omului. El, omul, va 

cunoaşte prin C el venit o nouă cale. De va 

voi (omul) să o primească, semnul 

nemuririi va fi pe chipul său... 
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Capitolul II 

 

 

 Pe parcursul milioanelor de ani, multe 

schimbări au avut loc, căci însăşi evoluţia omului o 

cerea. De fiecare dată legile se schimbau în funcţie 

de necesităţi. 

 Toţi ştim că Iisus Cristos a venit la începutul 

unei noi ere, eră ce s-a marcat prin formarea bisericii 

creştine în urma învăţăturilor lăsate. Pe parcursul 

acestei ere numită şi era Peştilor, învăţăturile Fiului 

lui Dumnezeu nu au fost înţelese şi respectate întru 

totul. Omenirea, în loc să evolueze, precum s-a dorit, 

a decăzut mai mult decât s-a aşteptat însuşi 

Mântuitorul. Creştinismul a degenerat mult prin 



despărţirea unor creştini de la biserica adevărată a 

lui Cristos, formând multe alte culte cu ritualuri 

specifice fiecăruia. Toate acestea au dus la 

fărâmiţarea creştinătăţii şi totodată la “slăbirea” 

bisericii creştine. 

 După cum ştim cu toţii, creştinismul 

propovăduieşte  Iubirea,  Pacea,  Răbdarea,   

Umilinţa, 
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Smerenia, Iertarea şi jertfa supremă pentru dreptate 

şi Adevăr. Dacă priviţi în urmă, istoria dovedeşte cât 

rău, câtă ură, câte  crime,  războaie,  cuceriri şi alte 

fărădelegi s-au făcut în numele falsului creştinism. 

Toţi aceştia sunt cei care s-au rupt de la biserica lui 

Cristos. Atunci unde este adevărul ? 

 Nu doresc să tulbur pe nimeni, dar adevăratul 

creştinism are o tradiţie şi o vechime de 2000 de ani. 

Toţi cei care s-au rupt de la biserica mamă au trebuit 

să-şi schimbe doctrina - acest lucru i-a îndepărtat de 

la adevăr... Orice schimbare făcută prin interpretarea 

Legii Divine  vă îndepărtează de adevărata învăţătură 

a lui Iisus Cristos. 

 Tot istoria ne învaţă cum s-au războit biserici 

între ele... Oare era îngăduit ? Câtă ură trebuiau să 

aibe aşa zişii creştini ce ucideau ! Câte crime a făcut 

inchiziţia şi în numele cui ..? Câte “secte” îşi ucideau 

copiii sau bolnavii, interzicând ca aceştia să fie 

consultaţi de medici ? Alte dintre aceste “secte” cer 

vărsare de sânge - aceştia cui slujesc ?! Dumnezeu 

este iubire, răbdare, îngăduinţă, pace iertare, într-un 

cuvânt, armonie. De ce nu discerneţi ? 

 Treziţi-vă oameni, toată ura voastră vine de la 

satana. El vă îndeamnă să ucideţi, să urâţi, să 

judecaţi. Satana se manifestă prin cei ce slujesc 

minciunii,  - aşa voi oameni, vă îndepărtaţi de lumina 

dătătoare  de  viaţă.  Acceptând  întunericul lui satan 

ce vă  duce  la  moarte  sigură,   vă  pierdeţi  în  

negura 
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timpurilor şi ce veţi face ? Nu vă mai lăsaţi orbiţi de 

vălul întunericului ce “împăratul nopţii” vi l-a pus 

peste ochi, pentru ca să rătăciţi. Ieşiţi la lumină şi 

slujiţi cu iubire Dumnezeului Dumnezeilor, care este 

milostiv şi nu vă va întreba ce aţi făcut ieri, ci azi să 

faceţi voia Lui.  Fiecare zi să fie un “azi” şi veţi scăpa 

de moarte, întorcându-vă la viaţa veşnică ! Toţi fiii lui 

Dumnezeu Tatăl - Creatorul - PĂRINTELE LUMINII - 

fac voia Lui azi.  Întorceţi-vă  la  ADEVĂR,  căci EL 

vă iubeşte. Uniţi-vă precum voieşte Tatăl, într-o 

singură biserică curată şi binecuvântată. Acest lucru 

este de dorit. Ce mai  aşteptaţi ?  Ce ?  Însăşi istoria 

dovedeşte adevăratul creştinism.  Treziţi-vă ! Toate  

mlădiţele  ce  s-au  rupt  din  vie - s-au uscat ! 

Întorceţi-vă din nou la via dătătoare de viaţă şi veţi fi 

vii ca şi Tatăl vostru Cel din ceruri. 

 Uitaţi dragi oameni, unde s-a ajuns după 2000 



de ani... Oare aşa  a  vrut  Iisus Cristos să fie 

creştinismul ? Mă îndoiesc de aceasta. Iisus s-a jertfit 

că aşa aţi vrut voi, oamenii. Ce putea să facă în faţa 

urii ? Ce ? V-a dovedit iubirea Sa şi s-a umilit din 

iubire pentru voi ca să învăţaţi o lecţie pe care n-aţi 

reuşit nici până astăzi să o aplicaţi. Iar voi vreţi ca 

Tatăl să se împace cu omul. Cum aţi vrea voi să fie 

această împăcare ? Păcătuind ? Dar păcatul în loc să 

nu mai fie, mai mare este de cum a fost, iar Noua 

Eră, ce a început deja, cu sau fără voia voastră 

oameni, va decurge  precum   Dumnezeu  a   hotărât   

şi  toate  se  
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vor afla, chiar dacă nu doriţi acest lucru… 

 Această Nouă Eră este sub semnul 

“Vărsătorului” ce îşi revarsă iubirea peste tot şi în 

toate. În această Eră va domni Legea Iubirii şi 

Armoniei 2000 de ani, timp în care omenirea nu va 

cunoaşte suferinţe, boli sau războaie. Pacea şi 

iubirea, frăţia, într-un cuvânt Armonia va domni pe 

Terra. 

 Noua Eră  va  fi  a  Mângâietorului,  căci  

Duhul 

Adevărului va domni în acest răstimp de două mii de 

ani. Aşa cum era  Peştilor a fost a lui Iisus Cristos şi 

s-a numit “Era Mântuitorului”, aşa noua eră se va 

numi “Era Mângâietorului”. Despre acest lucru însuşi 

Iisus mărturisea, dar oamenii nu au înţeles şi au dat 

alt sens învăţăturii Sale, confundând acestea cu 

Duhul Sfânt. Mângâietorul sau Duhul Adevărului este 

Cel ce vine în noua eră cu numele cel nou, precum 

spune şi Cartea Cărţilor. Acesta va judeca precum s-

a proorocit de către Iisus. 

 Noua Eră ce a început, aduce cu ea şi o Nouă 

Lege. Mângâietorul, Duhul Adevărului o lasă omenirii 

pentru ca ea să întărească voia Creatorului. 

 Toate schimbările ce vin, doar întăresc Legea 

ce a fost lăsată de Dumnezeu prin Moise. Însuşi 

Mântuitorul nu a schimbat Legea lăsată prin Moise, ci 

a întărit-o, anulând doar “legea talionului”. 

 Vedeţi oameni cum totul decurge precum 

Dumnezeu doreşte,  ca  omenirea   să   evolueze  

spiritual ?  Adevărat   este  că  orice  schimbare  

dorită  
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sau nedorită de om intervenită pe parcursul mileniilor 

nu a modificat Legea lui Dumnezeu, ci doar a întărit-

o, aducând îmbunătăţiri vieţii spirituale. 

 Legea noii ere, printre altele, stabileşte reguli 

exacte şi în familiile constituite... Aşa cum am mai 

spus, în noua eră familia are un rol primordial în 

echilibrarea armoniei şi ea trebuie păstrată. Această 

armonie poate fi păstrată în sânul familiei dacă 

iubirea, sinceritatea şi cunoaşterea sunt respectate. 

 În noua eră nu este admis divorţul. Deci, încă 

de la început iubirea  va  uni pe cei doi care doresc 



să-şi constituie o familie sănătoasă. Ei, vor fi luminaţi 

asupra îndatoririlor ce le vor avea faţă de societate 

pe parcursul vieţii de familie. Cunoscându-se aceste 

îndatoriri, le revine şi obligaţia respectării lor. 

 Dumnezeu a făcut totul pentru om, dar nu totul 

îi este îngăduit. Printre altele şi cumpătarea îşi are 

rolul său. 

 Şi în noua eră, legea nu schimbă nimic din 

ceea ce a fost încă de la început lăsat de Dumnezeu, 

ci întăreşte, reamintind oamenilor ce i-a îndepărtat de 

adevăr. Toţi cunoaşteţi din Cartea Cărţilor faptul că 

bărbatul a fost întâi, iar femeia după el, pentru el... 

Femeii nu îi este îngăduit, după Legea lui Dumnezeu, 

să vorbească în adunare dacă nu este mărturisită 

nazireu, nici să înveţe pe nimeni în afara copiilor ei, 

astfel va fi şi în noua eră. Ştiu că multe femei se vor 

supăra,  dar  dacă   ar   cunoaşte  înţelepciunea  

Cărţii 
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Cărţilor (Biblia), ar înţelege că aici nu este nimic nou 

şi s-ar smeri. Pe viitor voi reveni asupra acestui 

subiect şi-l voi explica pe îndelete... 

 Păcatul a venit prin femeie prima dată. Jertfa 

Mântuitorului a spălat păcatul femeii după cum a fost 

proorocit. Dar în loc să evolueze omul în curăţenie, 

păcatul a venit şi a doua oară, tot prin femeie. Vă veţi 

întreba cum ? Simplu, spun eu. Femeia pe parcursul 

a două mii de ani a luat ţinuta bărbatului. Îmbrăcând 

straie bărbăteşti, ea este dată lui satan. Satana a 

început manifestarea sa  prin ea, ridicând-o la rang 

de conducător, povăţuitor, umilind binecuvântatul 

bărbat creat de Dumnezeu. 

 Satana din nou a ispitit bărbatul, şi mai mult, la 

umilit, provocând un dezechilibru în creaţia lui 

Dumnezeu. Veţi spune voi, cum a ispitit satana pe 

bărbat a doua oară ? Nu este greu de explicat. 

Gândiţi-vă la machiajul, ţinuta ispititoare (pantaloni 

strâmţi, fuste scurte, decolteuri) care a trezit 

bărbatului sentimente animalice, care sunt contrare 

legii lui Dumnezeu. Amintiţi-vă ce este corpul omului - 

“templul lui Dumnezeu” ! Dacă femeia a început să-şi 

vopsească templul, au urmat-o şi unii bărbaţi. Mai 

mult, excesul sexual, drogurile, erotismul şi alte 

profanări ale acestui “templu” au dus la umilirea 

creaţiei lui Dumnezeu. Satana are doar ură şi 

manifestarea sa dezechilibrează creaţia lui 

Dumnezeu Tatăl.  Oamenii  au  cam   uitat  de  Legea  

Creatorului 
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lăsată prin prooroci şi întărită de Iisus Cristos. În locul 

iubirii a apărut ura. În locul armoniei a apărut 

dezechilibrul creat de satana, ce urmăreşte 

distrugerea creaţiei lui Dumnezeu prin manifestarea 

sa. Manifestarea lui satan a făcut ca mulţi oameni să 

fugă de lumina zilei şi să acţioneze noaptea. Uitaţi-vă 

că tot mai mulţi oameni dorm ziua, iar noaptea petrec. 



Însuşi Mântuitorul nostru spunea în “Evanghelia păcii 

după Ioan”: “Cei ai lui Dumnezeu lucrează ziua, iar 

noaptea se odihnesc...” Faceţi şi voi la fel - lucraţi 

ziua, iar noaptea dormiţi, pentru ca să primiţi energia 

necesară, ca a doua zi să Luminaţi cu Lumina 

PĂRINTELUI LUMINII. 

 Dumnezeu Tatăl - PĂRINTELE LUMINII, nu 

doreşte ca tot ce a creat să se distrugă datorită 

nesăbuinţei omului, care nu a ştiut ce să aleagă pe 

parcursul reâncarnărilor. EL, Creatorul, vine în 

ajutorul creaţiei sale (omul), dându-i posibilitatea să 

devină un Fiu adoptiv, necerându-i nimic altceva 

decât să-L iubească şi să respecte Legea lăsată prin 

Moise. 

 În Noua Lege, familia este sprijinită de Legea 

lui Dumnezeu, Lege ce trebuie respectată întru totul. 

Numai aşa se restabileşte echilibrul dorit de 

Dumnezeu. 

 Pentru cei de azi, pare incredibil - dar este 

foarte adevărat că numai dacă oamenii respectă 

Legea lui Dumnezeu poate fi reechilibrată viaţa pe 

Terra. Armonia  dragi  oameni,   este  singura  ce 

poate stăvili  
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dezastrul care poate începe. Dacă toţi veţi contribui 

la acest echilibru, Noua Eră îşi va lăsa mai repede 

amprenta în evoluţia omului. 

 Fiecare îşi are rolul său în restabilirea 

echilibrului ce salvează Terra de distrugere... Până 

când oamenii nu vor conştientiza că iubirea spirituală 

(UI) poate întări familia, echilibrul va fi mai greu de 

stabilit. Numai familia bine închegată poate educa 

copii ce la rândul lor vor educa altă generaţie în 

armonie şi iubire pentru Dumnezeu. În familiile unde 

există educaţie religioasă, pacea şi iubirea lui 

Dumnezeu se manifestează. Iubirea pentru 

Dumnezeu trebuie inspirată copilului de mic, ca apoi 

el să-şi manifeste dorinţa de a fi în comuniune cu 

Creatorul. 

 În toate există un început şi doresc să intru în 

amănunte ce trebuie cunoscute de tinerii căsătoriţi. 

 Familia lor trebuie să aibă, ca postament, 

iubirea spirituală, adică UI. Acestă iubire echilibrează 

comportamentul lor în societate şi în casă... 

Subliniez aceste două cuvinte ce au rol deosebit în 

păstrarea armoniei. Într-o familie, femeia va creşte 

copii în Legea Iubirii şi Armoniei, pregădindu-i pentru 

viaţă. Ea va fi aceea care îi va învăţa iubirea pentru 

Dumnezeu, iubirea pentru toată Creaţia SA, cum să I 

se roage, cum să se poarte în familie şi societate, 

căci la baza tuturor  lucrurilor este  iubirea spirituală  

- UI. 

 Copiii   Noii Ere  ce  este venită,  vor fi botezaţi  

în  a  şaptea  zi de viaţă în trup.  Acest lucru este 

foarte 
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important.  Băieţii vor fi duşi la templu şi dăruiţi lui 

Dumnezeu, iar fetele vor fi botezate în familie de 

către călugări sau apostoli. 

 La vârsta de şapte ani, părinţii vor pregăti 

copilul pentru noul mod de viaţă. Unii dintre ei pot lua 

drumul mânăstirilor, iar alţii vor studia în şcoli 

speciale, fetele vor fi separate de băieţi. Ele vor 

învăţa pe lângă materiile predate şi “arta 

gospodăriei”. 

 Femeia are grija gospodăriei, iar bărbatul va 

avea grija părţii materiale. 

 În fiecare casă va exista un mic altar unde cei 

ai casei, de cel puţin trei ori pe zi, se vor ruga, sau 

vor repeta invocaţii. 

 La templu se va merge de câte ori va fi nevoie, 

acest lucru e hotărât de fiecare familie. 

 Legea nu va îngădui, dacă unul dintre soţi 

moare, cel rămas să se recăsătorească. Acesta va 

creşte copiii cu iubire, ducând o viaţă în curăţenie şi 

rugăciune. 

 Familiile vor fi fericite, deoarece la baza 

tuturor lucrurilor va sta iubirea şi nimeni, niciodată, nu 

va îndrăzni să încalce legea. 

 Toţi ştim că nimic nu rămâne necunoscut - 

este purul adevăr - totul se cunoaşte, căci însuşi 

Dumnezeu va judeca pe cei ce vor să încalce legea 

lăsată de EL. Toţi cei care o încalcă vor pieri în cele 

mai cumplite chinuri, dându-se la iveală fărădelegea 

făcută. Oamenii vor ajunge  la o evoluţie  spirituală 

atât 
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de mare încât îşi vor citi şi gândurile, de aceea nu va 

putea fi călcată Legea lui Dumnezeu, căci totul se va 

cunoaşte înainte de a acţiona. Toţi vor dori păstrarea 

armoniei, căci conştiinţa spirituală îi va ajuta să 

recurgă la alte mijloace de deplasare. Ei îşi vor 

teleporta trupurile acolo unde doresc prin puterea 

gândului, iar armonia păstrată îi va ajuta să-şi 

perfecţioneze în mod continuu puterile primite de la 

Creator. 

 După cum spuneam, armonia trebuie păstrată, 

iar familia va fi cea care va pregăti noii membri ai 

societăţii. Încă din sânul familiei, copilul se va 

familiariza cu “noţiunea” de armonie şi nu va îndrăzni 

să o încalce. Numai aşa poate fi restabilit echilibrul şi 

totul va fi precum Domnul a hotărât. 

 Aşa cum am mai spus, viitorul va aduce mari 

schimbări omului. El va avea acces la alte forme de 

viaţă prin puterea gândului. Cum toţi oamenii vor face 

parte din “marea familie’, ei vor studia încă de copii 

toate metodele de deplasare în alte dimensiuni. În 

aceste dimensiuni, ei îşi vor completa studiile cu Mari 

Maeştri Spirituali. 

 Dintotdeauna omul a dorit să cunoască multe 

taine ascunse. Aceste taine au fost păstrate de către 

marii Iniţiaţi pe parcursul istoriei. Când nu au mai 

putut fi lăsate discipolilor, ele au fost îngropate odată 

cu aceştia. Unele dintre mărturiile descoperite arată 



gradul  înalt  de  civilizaţie  ce  l-a  cunoscut  

omenirea. 
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Aceste vestigii, odată găsite, dau de gând savanţilor  

de azi care nu au ajuns la cunoaşterea adevărată, 

datorită involuţiei lor spirituale. 

 Noua eră va ajuta cercetătorii care doresc să 

se iniţieze în tainele Iluminării. Aceştia, doar când vor 

ajunge Iluminaţi, vor putea cunoaşte adevăratul 

simbol lăsat de înaintaşi prin ceea ce s-a descoperit. 

Sunt multe asemenea vestigii, nedescoperite încă, 

dar vor apărea. Multe dintre ele, deocamdată, sunt 

ascunse ochiului omenesc, prin vibraţiile înalte ce le 

ascund de cei ce n-au ajuns la Iluminare. 

 Toţi cercetătorii vor trebui să parcurgă drumul 

spre Iluminare, căci numai aşa ei vor putea intra în 

comuniune cu Maeştrii Spirituali. Aceştia îi vor lumina 

asupra tainelor uitate în “grote ascunse” sau chiar pe 

suprafaţa Terrei. Deşi ei nu pot pătrunde.., ochiul 

minţii reuşeşte unde nu poate ochiul fizic. Cu ochiul 

minţii puteţi vedea exact unde este intrarea secretă.., 

doar aşa se poate ajunge la tainele lăsate de 

înţelepţii lumii trecute. 

 Prin acest fapt puteţi să vă daţi seama cât de 

mult a decăzut omul pe parcursul reâncarnărilor. 

Viitorul va dovedi că omul va redobândi ceea ce a 

pierdut datorită nesăbuinţei şi va putea duce la 

desăvârşire templul său - corpul. 

 Nimic nu va mai împiedica evoluţia, căci pe 

parcursul a două mii de ani de pace, iubire şi armonie 

pe pământ,   vor  supravieţui  doar  cei  ce  au  iubire 

în 
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suflet, iar familiile vor forma copii după Legea iubirii 

lui Dumnezeu. 

 Oamenii vor ajunge la o asemenea 

cunoaştere, că vor avea acces la alte dimensiuni 

spirituale şi karmice, cooperând cu “semenii” lor... 

 Sunt multe dimensiuni, acest lucru îl spun şi în 

alte cărţi. Reamintesc că în alte dimensiuni, sunt 

fiinţe asemănătoare nouă. Ele diferă totuşi ca formă 

şi comportament. Nu toate acestea au ajuns la un 

grad maxim al evoluţiei lor. Dar, cum şi alte fiinţe vă 

ajută pe voi, oameni, aşa şi voi la rândul vostru, îi veţi 

ajuta pe cei mai puţin evoluaţi, să evolueze. 

 Aşa cum am mai spus, în alte dimensiuni 

karmice şi spirituale sunt “fiinţe umane” de un înalt 

grad evolutiv şi altele mai puţin evoluate, aflate la 

început - chiar preistorie. Unii umanoizi sunt răi, 

războinici, alţii paşnici. Nu îi este nimănui îngăduit să 

se amestece în evoluţia lor. Se poate totuşi interveni 

doar dacă se cere ajutorul... Iluminaţii şi Eliberaţii au 

acces la aceste dimensiuni, ei vor putea călători şi în 

alte universuri din Sferoidul Celest - totul spre 

cunoaştere şi cooperare. 

 Noua eră ce se manifestă deja prin semnele şi 



minunile de pretutindeni, va aduce omului schimbări 

deosebite în mental. Totul va fi rezolvat prin “puterea 

gândului”.  Să  nu  aşteptaţi  ca  această  schimbare 

să apară peste noapte. După trei, patru generaţii, 

oamenii vor fi destul de curaţi şi  dintre ei vor fi cei 

care 
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vor putea primi unele puteri ce le vor stăpâni după 

dorinţa PĂRINTELUI LUMINII. Nimic nu se face fără 

îngăduinţa SA. Totul se află sub controlul SĂU, aşa 

va fi în veci. 

 Unii ignoră existenţa divină, aceştia se înşală 

şi de aceea nu pot pătrunde în tainele Sferoidului 

Celest. Au acces la taine doar cei ce au iubire pentru 

întreaga Creaţie Divină. 

 Multe experienţe am făcut cu discipoli de-ai 

mei şi s-a înţeles că totul este posibil, doar să aveţi 

acces la alte dimensiuni. 

 În capitolele anterioare am arătat cum puteţi 

ajunge un Iluminat. Ajungând la acest nivel, ca fiinţă 

Iluminată, aveţi acces la biblioteca universală din 

orice dimensiune aţi dori. Prin  “puterea gândului” 

vizualizaţi o piramidă energetică ce apoi o măriţi la 

şapte metri. Intraţi în ea, coridorul de la nivelul porţii 

vă va conduce spre mai multe sertare (camere), dar 

primul sertar pe dreapta este “biblioteca”. Puteţi intra 

înăuntrul acelui sertar, la peretele din stânga există 

un pupitru cu un ecran. Vă aşezaţi pe scaun, iar la 

dreapta scunului observaţi un locaş  şi două butoane, 

unul roşu şi celălalt alb. Dacă doriţi să studiaţi despre 

ceva anume, un domeniu oarecare, spuneţi: “cristalul 

cunoaşterii”, domeniul fizică, de exemplu. Acest 

cristal al cunoaşterii, începe să strălucească în raft, 

luaţi-l, introduceţi-l în locaşul amintit mai sus şi 

apăsaţi  butonul  alb pentru activare.  Apare pe ecran 

toate   
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datele în imagini, cifre şi litere. În alte dimensiuni 

aveţi acces la orice “limbă străină”, acolo doar o 

singură vorbire există - a iubirii.  

 Gândiţi-vă, Iluştrii Iluminaţi nu trebuie să 

efectueze acest studiu migălos, ce le-ar răpi mult 

timp. Ei pot să-şi facă un program cu acele cristale 

prin simpla introducere a cristalului respectiv în “ajna” 

timp de şapte minute. Programul s-a efectuat, iar 

după trei zile aceştia conştientizează în trup acea 

cunoaştere. 

 Aşa vor fi unele şcoli în viitor, unde elevii şi 

studenţii vor efectua asemenea studii spre 

cunoaştere. De aceea întotdeauna am sugerat să se 

lucreze cu “cristalele minţii”, lepădându-vă de 

cristalele materiale. 

 Foarte mulţi şi azi, efectuează anumite studii 

prin ieşirea din trup, în general ei au acces doar la 

nivelele joase. Aceşti “temerari” văd prin dimensiunile 

în care călătoresc Iniţiaţii şi observă la ei cristale 



montate la paftale, pe cap, fixate pe o verigă de 

cupru etc. Dar ei nu au înţeles faptul că în celelalte 

dimensiuni acele “cristale” nu sunt materiale, ci 

energetice. 

 Sugerez ceva celor care doresc să cunoască 

adevărul spuselor mele, şi anume: treceţi în 

dimensiunea în care aveţi acces, să zicem “ASTRAL 

709.7”, intraţi într-o piramidă  energetică  - treceţi la 

nivelul porţii pe coridor până la sala de meditaţie. 

Intraţi înăuntru, chemaţi  cu încredere şi iubire  

Maestrul care e  de “serviciu”   în  acel  moment  şi  el  

va  veni.  Apoi 
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să-l  întrebaţi, dacă vă este îngăduit să purtaţi un 

cristal anume. Acesta (Maestrul) vă va lumina cu 

adevăruri despre cristale, semnificaţia acestora şi 

puterea pe care poate să v-o dea. Maestrul respectiv 

va şti nivelul de iniţiere yoga la care sunteţi - şi în 

funcţie de acestea vă va da o montură cu cristale pe 

care o veţi avea tot timpul. Când consideraţi că aţi 

mai evoluat, din nou puteţi lua legătura cu Maestrul 

de serviciu în “sala de meditaţie” şi dacă el consideră 

că meritaţi, veţi primi o altă montură cu cristale de 

culori şi puteri deosebite. Toate acestea sunt 

energetice,.. 

 Mai sus am spus “ASTRAL 709.7”. Nu toţi pot 

înţelege aceste cifre. Mai corect se scrie aşa: 709 

ASTRAL 7. Aceasta se explică în felul următor: 709 

este numărul progresiv al dimensiunii astral, iar cifra 

7 arată numărul dimensiunii astrale. Poate fi 709 

ASTRAL 1, sau 709 ASTRAL 2, 709 ASTRAL 6..., 

dar progresia este valabilă la numărul din faţa 

dimensiunii astrale. 

 Ca Iniţiaţi puteţi avea acces la dimensiunea 

“CAUZALĂ”, de exemplu: 1 CAUZAL 5 sau 1.993.495 

CAUZAL 7. Alţii pot avea acces la dimensiunea 

“ENERGETICĂ”, de exemplu: 993 ENERGETIC 3, 

sau (225x39)11x9 ENERGETIC 4. După nivelul de 

pregătire veţi avea acces şi la celelalte dimensiuni, şi 

anume: 1 LUMINAL 3; 498 LUMINAL 7; 

(293x514)14x7 LUMINAL 5.  Mai puteţi avea acces la 

dimensiunea “CONJUNCŢIONAL”, de exemplu 50 

CONJUNCŢIONAL 2, 1349003 CONJUNCŢIONAL 

7, 
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1044 CONJUNCŢIONAL 5, 49757 CONJUNCŢIONAL 

3, etc. 

 Să trecem la altă dimensiune. De exemplu, 

dimensiunea “CULMINANTĂ”: 1023 CULMINANT 7, 

1149 CULMINANT 2, etc. Când aţi ajuns la un nivel 

foarte înalt, aveţi acces şi la dimensiunile karmice 

(materiale) unde puteţi întâlni alte făpturi 

asemănătoare omului. Accesul în dimensiunea 

karmică vă va ajuta să înţelegeţi nivelul spiritual al 

oamenilor şi veţi constata marile diferenţe de la o 

dimensiune la alta... De exemplu puteţi avea acces la 



dimensiunea 1 KARMIC 3, sau 1943359 KARMIC 5, 

etc. Nu doresc să intru în amănunte, deoarece este 

foarte greu de înţeles pentru oamenii de azi aceste 

lucruri. Le-am arătat ca să se ştie despre ele, iar pe 

viitor, când omul va ajunge la un nivel ridicat de 

cunoaştere, va putea să aibă acces uşor la aceste 

dimensiuni. 

 Totul este posibil când aţi ajuns un Iluminat. 

Tot ce am scris mai sus, este verificat de mine. În 

prezenţa mea unii discipoli au avut acces în unele din 

aceste dimensiuni. Surpriza lor a fost foarte mare, 

căci au constatat cât de rămaşi în urmă sunt oamenii 

din dimensiunea karmică în care trăiesc... 

 Vedeţi, dragi oameni, cât de departe sunteţi de 

adevăr ? Multe sunt de învăţat, şi eu doresc cu multă 

iubire să vă ajut să ajungeţi treptat la cunoaştere. 

Orice   grabă   nu   aduce   rezultatul   dorit.   Totul   

va 
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decurge normal dacă voi sunteţi pregătiţi, ducând o 

viaţă curată şi fără greşeli. Legea lui Dumnezeu 

trebuie respectată şi binecuvântată de voi toţi, atunci 

veţi avea cale deschisă studiului.  

 Noua Lege, Legea Iubirii şi Armoniei, trebuie 

cunoscută de toţi oamenii şi nu numai cunoscută, ci 

şi împlinită, căci este Legea noii ere. Respectând 

Legea Iubirii şi Armoniei, voi veţi fi mai puri, iar 

familiile voastre, curate şi binecuvântate de către 

Dumnezeu Tatăl - PĂRINTELE LUMINII. Familiile 

bine închegate vor creşte copii cu multă iubire în 

suflet şi aceştia vor fi viitorii Iluminaţi ce vor 

revoluţiona omenirea. 

 Viitorul rezervă familiilor multe taine ce vor fi 

descoperite, iar acestea vor fi lăsate din tată în fiu. 

De aceea se acordă mare importanţă familiilor bine 

închegate, căci în casa fiecărui om, studiul va fi cel 

mai preţuit. Studiul se va face în alte “dimensiuni”, 

sau în “piramida minţii”. V-am arătat mai sus exemple 

cu dimensiunile existente, dar vag am amintit despre 

“piramida minţii”. Viitorul va rezerva familiilor multe 

experienţe de acest gen, aşa încât fiecare familie va 

străluci în înţelepciune, după rezultatele la care va 

ajunge. 

 Şi în prezent unele familii bine închegate pot 

începe aceste studii, după ce au parcurs şi practicat 

învăţăturile din capitolele anterioare. Mult mai uşor se 

pot realiza aceste lucruri dacă fiecare are ajutorul 

necesar şi din partea  familiei  sale.  Veţi spune: ce 

are 
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familia cu ceea ce dorim noi ? Are, dragii mei. 

Armonia trebuie păstrată. Membrii familiei voastre 

trebuie să accepte sau să nu fie împotriva a ceea ce 

voi doriţi. Mult mai bine ar fi ca şi ei să practice 

această “iniţiere”, căci nu contează vârsta... Studiul în 

familie este binecuvântat de Dumnezeu. Toate 



rugăciunile spuse de membrii familiei, plus 

invocaţiile, ridică vibraţiile celor din casă. Studiul 

poate fi uşor aprofundat. Toţi veţi putea lucra 

împreună şi rezultatele vin mai repede decât dacă aţi 

studia individual. Ştiu că va fi greu, dar nu imposibil. 

Bineânţeles, dacă nu veţi găsi înţelegerea necesară, 

veţi fi nevoiţi să studiaţi singur. Şi aşa se poate - 

rezultatul va veni ceva mai târziu, dar va veni. 

 Acum vă voi lumina cum veţi putea intra în 

posesia unei “piramide a minţii”... Indiferent dacă aţi 

practicat sau nu yoga, obligaţia este de a parcurge 

cele şapte etape expuse la începutul cărţii. Doar 

dacă ajungeţi la desăvârşire puteţi avea acces la 

aceste dimensiuni, ca apoi, Iniţiaţi fiind, să intraţi în 

posesia “piramidei minţii”. Nimic nu este greu dacă 

doriţi ceva cu adevărat ! Timpul tot trece, cel puţin să 

treacă cu rost ! 

 Aşa cum am mai spus, acest dar (“piramida 

minţii”) vi-l poate da doar un ilustru Iluminat. Acest 

Mare Maestru vă va pune “piramida” în palma stângă, 

iar dacă doriţi să o folosiţi, o “aruncaţi”în faţa voastră 

şi spuneţi  “De şapte metri !”.  În acel  moment  

piramida 
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se măreşte căpătând dimensiunea spusă. Totul se 

petrece în astral. Corect veţi spune: “De şapte metri 1 

ASTRAL 1 !”, sau “De şapte metri (7095x71)10x5 

ASTRAL 7 !”, etc. Cu “piramida minţii” se poate lucra 

în dimensiunea ASTRAL. În celelalte dimensiuni se 

lucrează cu alte elemente despre care voi scrie într-o 

altă carte... 

 Acum sper că aţi înţeles de ce trebuie 

parcurse cele şapte etape. Numai aşa puteţi avea 

acces la dimensiunile luminii, căci desăvârşirea vă 

situează în lumină. Sunt convins că unii vor încerca 

să pătrundă în aceste taine fără să aibă răbdarea 

necesară pentru a termina studiul, aceştia vor pierde 

totul. Ei nu pot avea cale deschisă, exceptând unele 

spirite foarte mari, care s-au reâncarnat pe pământ 

cu misiuni deosebite. Aceştia, prin post, rugăciune şi 

repetate invocaţii, pot deschide “calea” spre Adevăr. 

Sunt multe asemenea spirite  mari  pe pământ, cărora 

eu le-am dat câte o “piramidă a minţii”. Dacă doresc 

să pătrundă tainele Sferoidului Celest o pot face doar 

dacă au îngăduinţa PĂRINTELUI LUMINII. Ceilalţi, 

dacă se hazardează în necunoscut, pot avea surprize 

neplăcute, căci ei neavând “cale” deschisă spre 

lumină, vor rătăci în dimensiunile lui mamona şi nu 

este de dorit. 

 Voi intra în subiectul dorit de cei interesaţi. Cei 

ce doresc să-i binecuvântez cu câte o “piramidă a 

minţii”,  mă vor căuta !  Bineânţeles,  ei  vor  fi testaţi 

de mine.  Cereţi,    nu  aveţi  nimic  de  pierdut ! 
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 Este bine să încercaţi cu începutul. 

Considerând că aveţi “piramida minţii” în palma 



stângă, nu aveţi decât de întins palma cu un gest de 

aruncare în faţă, spunând:   “Piramidă  de şapte metri 

1 ASTRAL 1”. Veţi vedea poarta, veţi intra, la nivelul 

porţii tot coridorul arată prezentul cu toată 

cunoaşterea din acea dimensiune. În partea de jos 

este trecutul, iar în partea de sus - viitorul. După cum 

am mai spus, pe coridor sunt numeroase uşi, cu tot 

ce vreţi, începând de la biblioteca unde am arătat 

cum se poate lucra cu “cristalul vieţii” (pupitrul, 

ecranul, etc), până la sala de meditaţie unde puteţi să 

vă întâlniţi cu Maestrul Spiritual de serviciu. 

 Întotdeauna să consultaţi Maestrul de serviciu, 

pentru că studiul durează foarte puţin şi el vă va 

lumina dacă  puteţi  trece la altă cifră a dimensiunii 

ASTRAL (1 ASTRAL 2, 1 ASTRAL 3, etc). Dacă aţi 

şti câte taine sunt în fiecare dimensiune .., aţi petrece 

ani fără a termina studiul. De voi depinde, ce doriţi, 

ce urmăriţi să cunoaşteţi... 

 Să nu uitaţi (este foarte important), de fiecare 

dată după terminarea studiului în bibliotecă va trebui 

să consultaţi Maestrul Spiritual de serviciu. Veţi 

merge în sala de meditaţie şi-l veţi chema prin mantra 

(invocaţia) Uiiiiiii,  repetată de trei ori. Când apare 

Maestrul de serviciu, spuneţi “Pace şi Iubire !”, la fel 

vă va  răspunde  şi  el.  Acest  mare Iniţiat va lumina 

tot ce  trebuie  să  efectuaţi  pentru a evolua  după  

dorinţa 
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Creatorului. Voi sunteţi cei ce hotărâţi. Marele Iniţiat 

vă va sugera ce ar trebui să faceţi, doar vă va 

sugera. Dar dacă sunteţi dornici de studiu, vă va 

lumina cu învăţături ce vă vor duce pe drumul luminii, 

căci foarte multe sunt de învăţat. 

 După ce aţi ieşit din piramidă veţi spune: 

“Piramida se reântoarce în palmă !”. Ea va reveni în 

palma voastră la dimensiuni mici. Studenţii ce doresc 

să aibă cunoaştere pot să-şi dedice viaţa cu 

desăvârşire “marelui studiu”, îndrumaţi fiind de Marii 

Maeştri Spirituali. 

 Vă voi explica un mod de studiu, ce aduce 

discipolilor răbdători şi dornici de adevăr mari 

satisfacţii pe parcursul vieţii în trup. Fericire mare 

este că tot ceea ce veţi lumina spre cunoaştere vă va 

prinde bine şi când veţi trece în alte dimensiuni, după 

ce v-aţi încheiat viaţa în trup pe Terra. Menţionez că 

niciodată studiul nu poate fi încheiat. Chiar şi Marii 

Maeştri contiună studiul adevărului, căci tainele 

Sferoidului Celest sunt nesfârşite. Multe ar fi de spus, 

dar nu intru în aceste amănunte. 

 Să ne întoarcem la acei studenţi care sunt 

dornici de a cunoaşte cât mai mult şi vor să ajungă 

desăvârşiţi. Mai întâi, discipolii ce doresc 

parcurgerea drumului spre Iluminare o pot face 

începând cu cele şapte etape. Este foarte importantă 

parcurgerea lor şi o să vă luminez de ce: toate 

spiritele mari ce se reâncarnează    pe   pământ   au   

cunoaştere   datorită 
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studiului permanent ce se efectuează în alte 

dimensiuni. Aşa cum copilul trebuie să meargă la 

şcoală şi să înveţe începând cu scrisul, toate aceste 

spirite reâncarnate vor trebui să parcurgă anumite 

etape pentru conştientizarea în trupul în care se află. 

Fiecare dintre voi aţi învăţat şi în alte reâncarnări să 

scrieţi, unii aţi fost savanţi. Dar legea reâncarnării vă 

obligă să reluaţi totul, pentru a conştientiza în trupul 

în care vă găsiţi, tainele studiului. Veţi vedea că unii 

memorează mai uşor, aceştia în alte vieţi au studiat 

mai mult... 

 Acum cred că aţi înţeles de ce trebuie totuşi să 

parcurgeţi cele şapte etape - pentru ca să 

conştientizaţi în trup ceea ce în spirit cunoaşteţi. 

Multora dintre discipoli o să li se pară aceste etape 

foarte uşor de parcurs - mă îndoiesc şi ţin să 

reamintesc  că încercările (examenele) sunt foarte 

multe şi dacă nu treceţi cu bine un examen, nu veţi 

merge mai departe. E ca jocul “nu te supăra frate”. 

Staţi pe loc până vă cade zarul... Dacă sunteţi 

înlăturat, trebuie să o luaţi de la început. Pare simplu 

la prima vedere să parcurgi acele şapte “etape”, dar 

tot ce pare simplu este foarte greu.  

 Admitem că aţi parcurs cele şapte etape 

iniţiatice şi aveţi capacităţi deosebite (clarvedere, 

claraudiţie, aveţi acces la mai multe dimensiuni, ieşiţi 

uşor din trup, vă puteţi diviza, dematerializa şi 

teleporta), voi trebuie să restabiliţi ceva foarte 

important   
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şi anume armonia. Numai dacă restabiliţi armonia în 

familia voastră, la locul de muncă, între cunoscuţi şi 

prieteni, veţi putea continua studiul. Dacă nu veţi 

reuşi acest important echilibru - studiul vostru va fi tot 

timpul oprit de gândurile lor ne-UI, adică gânduri 

negre, fără sinceritate şi iubire. Toate gândurile ne-UI 

pot împiedica evoluţia studiului vostru... De aceea 

familia are o mare importanţă în evoluţia omului. 

Doresc să vă reamintesc faptul că toţi prietenii, 

rudele, cunoscuţii fac parte din familia voastră. Greşit 

este să credeţi că numai mama, tata, fraţii, surorile 

“trupeşti” alcătuiesc familia voastră. E vorba de toţi 

cunoscuţii, pe lângă cei din casă, şi cu cât veţi 

cunoaşte mai mulţi oameni, cu atât vi se măreşte 

familia. 

 Ajungând iniţiaţi, toate sufletele tind către voi, 

ele speră să primească lumina de la Dumnezeu prin 

calea ce aţi deschis-o. De aceea deschideţi calea 

către cunoscuţi, căci toţi la un loc formaţi o familie ..! 

Sper că aţi înţeles ce mare activitate trebuie să 

desfăşuraţi în jurul vostru. Veţi reuşi cu multe  

rugăciuni  şi  cu  acele  invocaţii pe care vi le-am 

servit spre luminarea voastră. 

 Viitorul este al celor ce tind spre Iluminare. 

Toţi oamenii de pe Terra devenind “Fii adoptivi ” ai 

PĂRINTELUI LUMINII, vor forma o mare familie. 

Vedeţi ce vă rezervă viitorul ? O singură şi mare 



familie pe care Tatăl o va Lumina şi Binecuvânta cu 

cea mai mare cunoaştere... 
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 Discipolii care au înţeles importanţa studiului, 

vor începe să lumineze iubirea tuturor cunoscuţilor 

pentru a avea cale deschisă până la aceştia. 

 După ce discipolii au parcurs cele şapte etape, 

au iubit (învăţat şi repetat) invocaţiile, ei vor avea 

cunoaşterea necesară pentru a deschide calea către 

Dumnezeu - să o menţină, iar binecuvântarea Tatălui 

îi va ajuta. 

 Păstrând calea deschisă către Tatăl, voi veţi 

deschide calea către “familie”. Ştiind pe toţi cei ce o 

alcătuiesc, va fi uşor. Dar de fiecare dată când veţi 

cunoaşte o altă persoană, ea va intra în familia 

voastră. Să nu vă opriţi, căci nu este aşa de greu a 

păstra calea deschisă. 

 Vă voi servi unele invocaţii spre Luminare, 

totul pentru a vă fi mai uşor. Aşa veţi avea cale 

deschisă către Dumnezeu şi către Marea Familie... 

Toate acestea se vor spune de câte şapte ori în 

parte. Înainte, repetaţi celelalte invocaţii din capitolul 

şapte al Primei Părţi din această carte,  apoi să le 

luminaţi cu iubire pe acestea de mai jos. 

 

 a. CALEA DESCHISĂ DE LA MINE PÂNĂ LA 

DUMNEZEU, BINECUVÂNTEAZĂ MENTALUL MEU 

CU IUBIRE - Uiiiiiii ! 

 

 b. SĂ AM CALE DESCHISĂ ÎNTRE MINE ŞI 

FAMILIA MEA  - Uiiiiiii ! 

 
133

 
 

 

 c. SĂ RĂMÂNĂ CALEA DESCHISĂ ÎNTRE 

MINE ŞI FAMILIA MEA  - Uiiiiiii ! 

 

 d. FAMILIA MEA PRIMEŞTE IUBIREA - Uiiiiiii 

! 

 

 e. FAMILIA MEA VIBREAZĂ LA UNISON CU 

MINE - Uiiiiiii ! 

 

 f. FAMILIA MEA RĂSPUNDE CU IUBIRE 

ACTIVITĂŢII MELE - Uiiiiiii ! 

 

 g. CURIOZITATEA DISPARE, TOT STUDIUL 

ESTE SERIOS - Uiiiiiii ! 

 

 h. IUBIREA CE O REVĂRS UNEŞTE FAMILIA 

MEA CU MINE - Uiiiiiii ! 

 

 i. FAMILIA CU MINE AVEM CALE DESCHISĂ 

CĂTRE DUMNEZEU - Uiiiiiii ! 

 

Aceste invocaţii spuse de trei ori pe zi, sunt urmate 

de cea mai puternică mantră - UI - ce ridică vibraţiile 



voastre şi a membrilor familiei. 

 Mantra UI este mai puternică decât mantra 

AUM. UI este iubirea spirituală, care este însuşi 

Dumnezeu. 

 Cei ce doresc să  cerceteze, o pot face. Chiar 

îi 
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rog să o facă, numai aşa pot conştientiza puterea 

iubirii spirituale. 

 După un timp relativ veţi observa lumina 

“familiei voastre”, lumină care se măreşte, 

armonizând totul. Încercaţi să pătrundeţi în taina 

dimensiunilor karmice a casei în care locuiţi. Veţi 

vedea că multe taine sunt, dar acestea vă vor fi date 

spre cunoaştere treptat, în funcţie de nivelul vostru 

de pregătire spirituală. Acum v-aţi luminat de ce 

familia trebuie “convertită” către iubirea spirituală. 

Armonizând viaţa familiei voastre vi se va deschide 

calea mai uşor către alte dimensiuni ce trebuie 

cercetate. 

 Discipolii pot pătrunde în tainele casei lor, 

deoarece aceasta are nenumărate dimensiuni 

spirituale ce le-am luminat mai înainte. Deci  

dimensiunile spirituale ale casei sunt dispuse într-o 

progresie geometrică. Spre luminarea voastră 

oameni, amintesc faptul că fiecărui obiect de pe Terra 

îi corespund cele şapte dimensiuni ce merg într-o 

progresie geometrică. Voi nu puteţi avea acces 

oriunde, decât numai unde aveţi îngăduinţă, în 

funcţie de nivelul spiritual la care aţi ajuns. Nu grăbiţi 

nimic ! Răbdarea face parte din testele ce vi se dau 

pe parcursul studiului... Deci, să începeţi cu ceea ce 

voi sunteţi familiarizaţi, şi anume casa în care voi 

trăiţi. Ştiţi cu toţii că trăiţi pe Terra în dimensiunea 

karmică, dar nu ştiţi numărul progresiv al acestei 

dimensiuni. Nu îmi este îngăduit să vă luminez  acum  

cu  această  
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taină pentru că încă nu aţi ajuns la acea evoluţie 

încât să puteţi conştientiza în trup unele adevăruri. 

Aceste dimensiuni karmice sunt şi ele la infinit, dar nu 

acest lucru este important acum de luminat, ci faptul 

că voi puteţi pătrunde progresiv în taine, după cum vi 

se va îngădui. Ia gândiţi-vă ce ar fi dacă voi aţi vedea 

colocatarii din alte dimensiuni karmice ? Cum v-aţi 

simţi..? Mai bine să nu-i vedeţi şi nici ei pe voi ! De 

aceea vă luminez cu acele dimensiuni unde veţi 

întâlni doar spirite evoluate... 

 Dacă doriţi să continuaţi studiul vă voi lumina 

cu iubire să puteţi pătrunde într-o dimensiune 

oarecare. Să începem cu dimensiunea 1 ASTRAL 1. 

Corect veţi spune: “CASA 1 ASTRAL 1”. Pentru a 

avea cale deschisă către această dimensiune, va 

trebui să deschideţi poarta. Poarta este sub formă de 

cruce albă. Dacă vreodată veţi vedea o altă poartă, 

să nu intraţi, este o capcană. Vibraţiile voastre înalte 



nici nu ar trebui să vă aducă în faţa altor porţi. Dacă 

totuşi aţi ajuns, întorceţi-vă şi treceţi la etapa de 

purificare (invocaţii, post, rugăciune). Undeva aţi 

greşit, aţi căzut, dar ridicaţi-vă şi mergeţi mai 

departe... 

 După cum am spus, poarta este sub formă de 

cruce albă, iar voi va trebui să ajungeţi în faţa acestei 

porţi. Pentru aceasta va trebui să invocaţi iubirea, 

ridicându-vă vibraţiile la dimensiunea respectivă... 

 Veţi repeta, mai bine zis veţi iubi, invocaţiile 

din prezenta carte.  Apoi veţi  invoca  (iubi)  şi cele ce 

vi se 
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servesc mai jos. Toate vor fi spuse de câte şapte ori 

în parte. 

  

 a. CASA 1 ASTRAL 1, EŞTI IUBIRE,   Uiiiiiii ! 

 

 b. CASA 1 ASTRAL  1,  MĂ CUPRINZI,  

Uiiiiiii ! 

 

 c. CASA 1 ASTRAL1, DESCHIDE-MI CALEA,   

Uiiiiiii ! 

 

 d. CASA 1 ASTRAL 1, LASĂ-MI CALE 

DESCHISĂ ,  Uiiiiiii ! 

 

 e. CASA 1 ASTRAL 1, ARATĂ-MI POARTA, 

Uiiiiiii ! 

 

 f. CASA 1 ASTRAL 1, DESCHIDE-MI 

POARTA ,   Uiiiiiii ! 

 

 g. CASA 1 ASTRAL 1, LASĂ-MI POARTA 

DESCHISĂ ,  Uiiiiiii ! 

 

 h. CASA 1 ASTRAL 1, ÎNGĂDUIE-MI SĂ 

PĂTRUND,   Uiiiiiii ! 

 

 i. CASA 1 ASTRAL 1, LUMINEAZĂ-MĂ CU 

ADEVĂRUL TĂU,   Uiiiiiii ! 
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 După ce vă veţi lumina cu aceste invocaţii, veţi 

vedea poarta care se deschide în faţa voastră. Veţi 

ieşi din trup, păşiţi pe poartă şi intraţi. O să vedeţi 

mult mai multe sertare (camere) prin care veţi intra. În 

fiecare sertar veţi întâlni Meştri Spirituali sau chiar 

familii ale Maeştrilor Spirituali. Ei vă primesc cu 

iubire. Vă vor iniţia în cele mai nobile taine ale 

acestei dimensiuni. După ce veţi fi iniţiaţi, ajungând la 

un grad avansat pe plan spiritual, veţi primi ca semn 

al rangului ce purtaţi o montură cu “cristale ale 

minţii”. Cu cât rangul vostru va fi mai mare, cu atât 

veţi avea “cristale ale minţii” mai mari în funcţie de 



ordinul primit. Oriunde veţi merge, în orice 

dimensiune, vi se va da respectul cuvenit, după 

rangul ce-l purtaţi. Şi în dimensiunea karmică 

clarvăzătorii pot vedea rangul vostru. Aşa veţi fi 

cunoscuţi de Maeştrii Spirituali, care vor respecta 

lumina ce o emanaţi. La întoarcere va trebui să 

închideţi poarta, prin invocarea mantrei UI. Invocarea 

o veţi face de şapte ori cu faţa spre poartă. Aşa, 

poarta se va închide. 

 De fiecare dată când vreţi să intraţi în această 

dimensiune, reluaţi toate invocaţiile de mai sus. Totul 

se face cu răbdare şi multă iubire. Când veţi ajunge 

la un nivel mai înalt, veţi avea cale deschisă spre 

orice dimensiune, prin simpla pronunţare a 

dimensiunii. 

 Armonia trebuie păstrată în Sferoidul Celest. 

Nu este bine să greşiţi. Orice greşeală 

dezechilibrează    totul  în jur şi acesta atrage  asupra  

voastră  suferinţa 
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şi înnoptarea. În momentul când a intrat înnoptarea,  

ca şi fiinţă aţi pierdut totul. Nu mai aveţi îngăduinţa să 

pătrundeţi în nici o dimensiune spirituală, cât timp vă 

aflaţi în acest trup înnoptat. Cred că am fost suficient 

de clar în ceea ce am Luminat. De aceea nu grăbiţi 

nimic, toate vor veni atunci când sunteţi suficient de 

pregătiţi. 

 Parcurgeţi cu paşi siguri etapă cu etapă, încet, 

dar spre Lumină şi Adevăr. Veţi reuşi dacă respectaţi 

Legea Iubirii şi Armoniei. 

 Iubiţi familia, iubiţi toţi oamenii, iar aceştia toţi 

să devină familia voastră. Cu cât vă este familia mai 

mare, cu atât responsabilitatea creşte. Cu cât 

aceasta creşte, primiţi dreptul de a studia şi a avea 

acces la “sertare” mult mai profunde. De fiecare  

dintre  voi  depinde totul. Deci, doriţi-vă o mare 

familie şi veţi fi Fii ai Luminii, binecuvântaţi de însuşi 

Dumnezeu. 

 Studiul ce îl parcurgeţi în dimensiunea CASA 

1 ASTRAL 1,  va dura între trei şi şapte ani, timp în 

care voi, ca discipoli, veţi binecuvânta cu iubire 

programul de studiu. 

 Aţi văzut că timpul variază între trei şi şapte 

ani. Seriozitatea şi buna voastră intenţie vă va ajuta 

să înmagazinaţi în mental totul cu iubire. Nu veţi avea 

acces la altă dimensiune, fără a fi suficient pregătiţi 

aici. Am spus: gradul vostru de iluminare se cunoaşte 

după “cristalul minţii” ce-l purtaţi. Nu vă sfătuiesc să 

încercaţi  altă  dimensiune  până  ce  Învăţătorul 

vostru 
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Spiritual nu vă va îngădui, căci v-am luminat ce 

pierdeţi. Dacă nu meritaţi mai multe şi Învăţătorul 

Spiritual consideră că nu sunteţi pregătit, nu veţi 

avea îngăduinţă. Dacă sunteţi vrednici, El vă va însoţi 

în această dimensiune şi în alte “obiecte” de pe 



Terra. Dar alte case nu vă vor fi deschise în 

dimensiunea “ASTRAL”. În fiecare “obiect” veţi învăţa 

multe, multe taine, ce puţini le-au pătruns. Veţi fi 

luminaţi prin toată progresia acestei dimensiuni, dacă 

veţi fi vrednici şi cu iubire... 

 După parcurgerea acestei etape a luminării, 

veţi putea trece la cea de-a doua etapă, esenţială 

pentru noua eră. Această etapă luminează 

dimensiunea “CAUZAL”. La fel veţi invoca toate 

invocaţiile arătate în prima etapă, dar în loc de 

ASTRAL veţi spune CASA 1 CAUZAL 1. Şi această 

etapă va dura între trei şi şapte ani... Totul depinde 

de cum puteţi prelua şi înmagazina aceste învăţături. 

 A treia etapă o veţi lumina în altă dimensiune 

foarte importantă şi anume “ENERGETIC”. Urmează 

a patra etapă a studiului, în dimensiunea 

“CONJUNCŢIONAL”. De asemenea şi aici studiul va 

dura între trei şi şapte ani. În a cincea etapă, studiul îl 

veţi efectua în dimensiunea “LUMINAL”. În a şasea 

etapă, studiul important va fi în dimensiunea 

“CULMINANT”. 

 A şaptea etapă a discipolilor este foarte 

importantă,  pentru că  toţi  vor  conştientiza  în trup 

cu 
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ceea ce au fost luminaţi în alte dimensiuni. Aceasta 

este dimensiunea karmică (materială), în care 

discipolii trăiesc în trup. Dacă ei doresc cu adevărat 

mai mult, pot parcurge studiul ajungând cam la 

douăzeci şi unu de ani, sau chiar mai mult, după cum 

doresc. Nu uitaţi, şi Nostradamus a studiat douăzeci 

şi unu de ani în Sfinx... 

 Formula de deschidere a porţilor este aceeaşi 

pentru fiecare dimensiune, dar va trebui să treceţi 

prin toate cu multă iubire şi răbdare, progresiv. Nu 

veţi ajunge niciodată să vă plictisiţi, căci totul vă va 

capacita la maxim. Dimpotrivă, veţi dori să staţi mai 

tot timpul în studiu, căci posibilităţile sunt altele faţă 

de dimensiunea în care trăiţi cu corpul fizic. 

 Încet, veţi lumina şi membrii familiei, care vor 

putea parcurge acest studiu odată cu voi. Poate nu 

toţi vor dori aceasta, dar cel puţin să nu se opună 

studiului voastru. Va trebui să invocaţi mereu mantra 

UI (iubirea spirituală) peste familie, căci datorită 

gândurilor s-ar putea să nu vi se deschidă “poarta”. 

 Armonia din sânul familiei face ca evoluţia 

voastră să nu stagneze. Gândiţi-vă mereu, că mulţi 

sunt ca voi, ce studiază, dorind să ajute omenirea ! 

Trimiteţi gânduri de iubire şi acestea vă vor pune în 

comuniune cu ei. Îi veţi cunoaşte, veţi Lumina 

împreună iubirea lui Dumnezeu, ce se va revărsa 

asupra voastră. Nu vă lăsaţi amăgiţi,  nu există nimic 

ce  vă  poate  despărţi  de  Dumnezeu,  doar  dacă   

voi 
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doriţi să vă înnoptaţi - şi atunci faceţi voia altui 



stăpân. Luminaţi iubirea şi Dumnezeu vă va deschide 

noi şi noi căi de comuniune spre cele mai profunde 

taine ale Sferoidului Celest. Acestea sunt infinit de 

multe şi nu ar ajunge repetate vieţi pământene ca să 

le epuizaţi. Dar, odată ce voi aţi intrat în acest ciclu 

evolutiv, rangurile primite vă vor permite continuarea 

cercetărilor şi când veţi trece în altă dimensiune. 

Atunci veţi fi Maestru Spiritual pentru pământeni, iar 

“familia” va putea continua studiul alături de voi sub 

binecuvântata voastră îndrumare. Aşa veţi păstra 

mereu legătura cu cei dragi şi veţi putea fi mereu 

împreună... 

 Iarăşi ajungem la familie - vedeţi importanţa 

“familiei” ? Dar să nu uitaţi niciodată: “MAREA 

FAMILIE” trebuie ajutată, armonizată, iubită, luminată 

cu multă răbdare şi bunăvoinţă. Voi, cei ce studiaţi, 

deveniţi Învăţătorii care vor lumina iubirea “MARII 

FAMILII”. Toţi oamenii în NOUA ERĂ vor lumina 

aceste studii, căci este era ILUMINĂRII SPIRITUALE. 

Este era în care toţi oamenii vor avea capacităţi 

deosebite. De aceea, voi cei ce aveţi posibilitatea să 

studiaţi, făceţi-o, nu mai pierdeţi timpul cu alte lucruri 

ce vă ţin pe loc. Un drum oricum aveţi de făcut în 

această viaţă, este vorba de drumul vieţii - cel puţin 

parcurgeţi-l cu folos ! Nu pierdeţi şansa de a studia ! 

Studiul spiritual vă luminează mai mult decât aţi 

studia în toate facultăţile de  pe pământ.  Toată  

înţelepciunea 

142 
 

 

 

vine de la Dumnezeu - PĂRINTELE LUMINII. Doriţi 

să fiţi studenţi în şcoala desăvârşirii spirituale şi veţi fi 

Iluminaţii ce vor primi binecuvântarea Creatorului !  

 Mulţi aţi văzut în călătoriile voastre prin alte 

dimensiuni, monturi cu cristale. N-aţi ştiut voi 

adevărata semnificaţie. Acum aţi înţeles că aceste 

cristale nu sunt materiale, cum aţi crezut - sunt 

cristale energie - şi se numesc “cristalele minţii”, ce 

vă arată rangul şi nivelul la care aţi ajuns pe plan 

spiritual. Toţi cei ce lucrează cu cristale materiale, 

mai repede sau mai târziu, vor fi părăsiţi de adevăraţii 

Maeştri Spirituali, care nu au iubire pentru  vibraţiile 

limitate. Cristalele, cuarţurile, au totuşi vibraţii 

limitate, chiar dacă nu pot crede unii. Omul este el 

însuşi un cristal, trebuie doar şlefuit prin studii şi 

meditaţie. Cu cât studiaţi şi meditaţi mai mult, cu atât 

“lustruirea” este mai mare. Aşa veţi străluci cu o 

lumină mare, binecuvântată de bunul Dumnezeu. Fiţi 

Lumina binecuvântată de către VIAŢA - TATĂL - 

PĂRINTELE LUMINII sau ABSOLUTUL - Cel despre 

care nu se poate spune nimic.  Fiecare binecuvântare 

a LUI vă Luminează cu Lumină mai puternică. Fiţi 

unit cu Dumnezeul Dumnezeilor,  deschideţi calea şi 

păstraţi-o deschisă ! Revărsarea iubirii Lui va fi 

continuu peste voi. Primiţi această binecuvântată 

iubire, căci mângâierea prin ea vine !  Credeţi  doar  

în  PĂRINTELE  LUMINII, căci EL vă va înălţa pe 

cele mai înalte trepte ale ILUMINĂRII !   Lăsaţi-vă  

conduşi  de  EL,  căci ştie ce 
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trebuie să vă destăinuie pe parcursul vieţii voastre, în 

orice dimensiune aţi fi ! 

 Totul poate fi cunoscut, căci totul vine de la 

Dumnezeu. 

 Faceţi ceea ce conştiinţa voastră vă îndeamnă 

şi veţi fi pe Calea adevărată a Luminii. 
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 Cunoaşterea aduce semnul binecuvântării 

peste cel ce o luminează. Ea, îi va servi celui ce 

doreşte pacea ca semn a puterii divine...  
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Capitolul III 

 

 

 Viitorul rezervă multe taine omului. Toate 

acestea vor fi descoperite pe parcursul evoluţiei Fiilor 

Luminii de către Tatăl. 

 Omul în noua eră va cunoaşte calea adevărată 

ce o va urma cu desăvârşire. El nu va ezita nici o 

clipă să renunţe la aceasta, căci va fi condus de 

Adevărul revelat lui de către Creator, care va 

binecuvânta omul cu mari capacităţi. 

 Sunt semne de pe acum, deşi suntem încă la 

început. Totuşi, foarte mulţi oameni posedă puteri 

mari de vindecare, au clarvedere, unii se pot dedubla 

sau chiar diviza. 

 În noua eră, respectându-se şi Noua Lege a 

Iubirii şi Armoniei, oamenii vor trăi ca fraţii, într-o 

mare familie. Nu vor mai fi delimitări ca până acum, 

prin graniţele statelor, acestea vor dispărea încetul 

cu încetul.  Cu toţii vor face parte dintr-o familie, vor 

vorbi o  singură   limbă   şi   aceasta   va   fi  româna.  

Limba 
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română va fi însoţită de scrierea pe care v-o arăt în 

altă carte. Acea scriere va dăinui ca şi limba 

poporului binecuvântat de Tatăl, PĂRINTELE 

LUMINII. 

 Este greu de crezut, dar adevărul ce vi-l 

Luminez acum va fi întărit prin semnele ce vor fi de 

curând văzute în ţara aleasă şi binecuvântată de 

Dumnezeu  Tatăl.  EL îşi va arăta puterea prin Cel ce 

L-a trimis a doua oară ca să împlinească ceea ce 

Cartea Cărţilor spune. 

 Mângâierea oamenilor va fi binecuvântată de 

către Mângâietorul - Duhul Adevărului, ce a venit 

pentru a întări pe cei ce au suferit, nedreptăţiţi fiind 

de laşitatea celor ce serveau decanturi demonice 

peste ei. Rugăciunea lor, a celor prigoniţi, a fost 

auzită de Cerul de Lumină. Înnoptarea era prea mare 

şi dacă ar fi continuat, lumina greu ar fi putut răzbate 

fără a fi dezechilibrat universul cinci, în care vă aflaţi. 

Dar salvarea a venit datorită faptului că din această 

înnoptare a Terrei ajungeau în Cerul de Lumină 

luminiţe şi uneori jeturi de lumină cam din aceeaşi 

zonă a pământului. Cercetându-se locul de unde 

ţâşneau aceste lumini, ce răzbăteau până la Pertuţia 

Opalică, s-a constatat că este locul unde mari 

suferinţe au fost, de milenii încoace. Este vorba de 



România, ţară ce nu a dus niciodată războaie de 

cucerire, ci doar de apărare. Oamenii acestui teritoriu 

au fost dintotdeauna buni, umili, răbdători şi nu au 

plătit  răului cu rău.  Multă  iubire  aveau pentru Tatăl 

şi 
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încă mai au. Acest fapt a determinat ca România să 

fie ţara aleasă şi binecuvântată, pentru a schimba 

destinul omenirii. Prin români se va răspândi Lumina 

Iubirii pe toate continentele Terrei. 

 Este adevărat că multe proorociri s-au făcut, 

arătându-se misiunea României, şi toate se vor 

împlini, cu sau fără voia celor care caută să oprească 

această mare Lucrare a Tatălui Ceresc. 

 Sunt mulţi care doresc oprirea acestei misiuni 

binecuvântate, dar nu vor mai putea opri dorinţa de 

împlinire a Tatălui, dorinţă ce se manifestează prin 

cele mai mari semne, apărute în întreaga lume. Vor fi 

semne tot mai mari, căci lupta a început, luptă ce va 

încheia destinul actual al Terrei, căreia i s-a destinat 

un alt destin, mai nobil - acela de planetă sacră. Va fi 

al doilea soare în universul cinci cu o mişcare de 

rotaţie şi revoluţie. Lumina ce o va primi Terra va fi 

tot mai mare. Prin UI (iubire spirituală) oamenii vor 

supravieţui noii ere. Eră ce nu va mai cunoaşte ura şi 

crima. Toţi oamenii vor ajunge la stadiul de Iluminaţi, 

iar “marea familie” ce va domni pe Terra va 

binecuvânta Lumina Iubirii primite. 

 Dragi oameni, primiţi Lumina Iubirii, aşa cum 

vă este dată de Fiul Omului, care a venit a doua oară 

pentru a vă mângâia suferinţa avută... Primiţi-L cu 

multă iubire, căci voi aţi cerut Tatălui ca EL să vină 

din nou. Deschideţi calea către EL, căci EL este 

Mângâietorul  -  Duhul   Adevărului,  de  care  

vorbeşte 
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Cartea Cărţilor. EL, Mângâietorul, a venit cu numele 

cel nou, pentru a vă scăpa de întunericul în care v-a 

înnoptat mamona. Căci voi, dragi oameni, păcate aţi 

acumulat pe parcursul celor două mii de ani. Nu aţi 

ştiut cum să vă conduceţi viaţa şi să vă luminaţi cu 

adevărata înţelepciune din Cartea Cărţilor. Dacă voi 

aţi fi putut pătrunde în tainele înţelepciunii lăsate de 

Iisus, acum aţi fi ajuns pe trepte înalte în domeniul 

spiritual, ştiinţific şi material. 

 În acest capitol doresc să vă luminez cu unele 

învăţături din domeniul telekineziei. Mai mult, voi 

trebuie să vă recăpătaţi aceste capacităţi pierdute pe 

parcursul reâncarnărilor din straturile inferioare. Căci 

nu aţi ştiut să vă adunaţi lumină şi în loc să urcaţi în 

Cerul de Lumină, aţi rătăcit în straturi joase 

întunecate, înnoptarea voastră v-a apropiat de 

întuneric tot mai mult. Acum aveţi marea şansă de a 

vă Lumina cu aceste învăţături ce vi le voi da, iar 

binecuvântarea lor vă va conduce spre adevărata 

cale spre Dumnezeu Tatăl. 



 De vreţi, discipoli, să parcurgeţi şi această 

etapă importantă a instruirii voastre, eu vă voi lumina 

cum reuşiţi să pătrundeţi în taina tainelor... 

 Omul cunoştea toate aceste lucruri, dar aşa 

cum am spus, lumina ce a pierdut-o nu a putut să-l 

ajute a-şi păstra vie memoria la fiecare reâncarnare... 

Eliberaţi-vă sufletul din întuneric şi el, descătuşat 

fiind, vă va Lumina cu înţelepciunea  lui  Dumnezeu ! 

De voi 
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primiţi Lumina, veţi putea prin invocaţiile ce vi le 

servesc, să vă recăpătaţi şi această putere de a 

mişca obiecte. Cu cât puterea voastră de iubire este 

mai mare (UI), cu atât obiectele ce doriţi să le mişcaţi 

vor putea fi mai mari ! 

 UI, această mantră (invocaţie) foarte puternică, 

luminată cu multă iubire,  poate mişca pietrele şi 

inimile împietrite ale unor oameni, dacă o repetaţi 

mereu ..! Pentru aceasta voi, discipoli, să vă pregătiţi 

manasul (mentalul) prin cele ce vi le voi lumina în 

continuare ..! Totul este să o faceţi cu răbdare şi cu 

multă iubire. 

 În poziţia lotus, în genunchi sau simplu şezând 

cu faţa spre răsărit, voi veţi repeta toate invocaţiile 

din capitolul şapte al Primei părţi a cărţii de faţă. Apoi 

spuneţi de trei ori rugăciunea “Tatăl nostru”, după 

care veţi iubi (spune) şi invocaţiile de mai jos, fiecare 

de câte şapte ori... 

 

 a. Uiiiiiii ! 

 

 b. PRIVIREA MI SE ÎNTĂREŞTE, IUBIREA 

LUI  DUMNEZEU  MĂ  AJUTĂ - Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii 

! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 c. PRIVIREA MEA PĂTRUNDE ŞI TAINE NU 

MAI SUNT  -  Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 
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 d. PRIVIREA FACE PÂRGHIE ÎNTRE MINE ŞI 

OBIECT  -  Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 e. PÂRGHIA RIDICĂ OBIECTUL CÂND 

MÂNA EU O MIŞC -  Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 f. OBIECTUL E UŞOR ŞI EU POT SĂ-L 

DEPLASEZ - Uiiiiiii !  Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 g. MENTALUL MI-E CURAT, OBIECTUL POT 

SĂ-L MUT DOAR CÂND PRIVESC - Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 



 h. IUBIREA MĂ AJUTĂ SĂ FAC TOT CE 

DORESC - Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii 

! Uiiiiiii ! 

 

 i. Uiiiiiii ! 

 

 Acest exerciţiu va fi repetat de trei ori pe zi 

timp de aproximativ trei luni. După acest răstimp 

încep să apară şi rezultate. Toate aceste rezultate 

apar în funcţie de seriozitatea activităţii desfăşurate. 

Am mai spus,  veţi avea acces la aceste puteri dacă 

iubirea voastră (UI)  este  mai  mare  şi  tot  mai 

mare, urcând 
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progresiv către Dumnezeu ! Când stăpâniţi această 

binecuvântată putere nu mai este nevoie să invocaţi 

toate mantrele, ci doar singura mantră UI ! Totul veţi 

face cu privirea şi pe loc... 

 Discipoli, pentru ca voi să aveţi tot mai multă 

iubire, trebuie să o primiţi ! Cum puteţi să o primiţi ? 

Doar dacă o daţi ! Una din învăţăturile male spune: 

“Primeşte tot ce dai !” Dacă voi daţi tuturor UI, primiţi 

UI. Dacă daţi ne-UI (adică ură), primiţi ne-UI. Aşa că 

omul este obligat să primească tot ce dă. Aceasta 

este Legea lui Dumnezeu, legea dreptăţii, a răsplăţii 

după faptele fiecăruia. În faţa lui Dumnezeu cuvintele 

sunt de prisos - faptele vorbesc ! 

 Trimiteţi necontenit UI, oriunde aţi fi, chiar 

când ascultaţi pe cineva, mental spuneţi mereu UI. 

De sunteţi pe stradă, la servici, spuneţi mereu UI. 

Această mantră bineânţeles că o veţi spune aşa cum 

vă luminez acum: inspiraţi, iar odată cu aerul expirat 

spuneţi Uiiiiiii ! Cu cât timpul este mai lung în 

luminarea prin sunet a acestei mantre, cu atât cresc 

vibraţiile templului vostru. Este bine să invocaţi 

mantra UI la expiraţie, căci voi sunteţi izvorul  ce 

revarsă UI către tot şi toate. Fiţi izvorul ce revarsă 

mereu iubirea spirituală (UI) către Creaţia Tatălui şi 

veţi primi binecuvântarea Lui. Păstraţi calea deschisă 

către Dumnezeu. Manifestarea Tatălui prin 

comuniunea creată nu va înceta să apară. Voi sunteţi 

cei ce hotărâţi.   Fiţi  Fii  ai  Luminii  şi  Lumina  vă  va 

călăuzi 
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destinul... 

 Multe taine pot fi cunoscute prin iubirea către 

Dumnezeu Tatăl  -  PĂRINTELE LUMINII. Iubiţi-L cu 

iubire  mare  şi binecuvântarea SA va fi veşnic peste 

voi !  Binecuvântaţi să fiţi voi, cei ce luminaţi cu 

Lumina Iubirii peste oameni ! Răsplata voastră va fi 

după cum luminaţi pe pământ. Aşa vă adunaţi 

adevărata avere de nepreţuit şi veţi ajunge în 

planurile cele mai înalte ale Sferoidului Celest. 

 Iubiţi Iubirea ce vă iubeşte ..! 
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 Dacă există o comuniune între materia 

subtilă şi cea densă, fiinţa umană are de 

câştigat darul cel de nepreţuit - nemurirea. 
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Capitolul IV 

 

 

 Mulţi doresc să intre în tainele vindecării, dar 

nu ştiu cum să procedeze pentru a avea rezultate 

maxime. Mulţi vindecători sunt pe Terra, dar puţini au 

capacitatea de a vindeca pe loc. Mai toţi folosesc 

“pase” diferite şi timp îndelungat, şedinţe repetate, 

pentru a aduce o ameliorare bolnavului. Mai toţi se 

înşeală când spun că au vindecat. Chiar dacă apare 

aşa zisa vindecare a unui organ, peste un timp poate 

apărea boala în altă parte. Nu mai vorbim de acel 

dezechilibru energetic care poate să apară... 

 Dogma ortodoxă este împotriva acestor 

vindecări, dar respectivii oameni de cult au uitat ce-a 

spus Mântuitorul nostru drag, prin cuvintele: “Cei ce 

au credinţă şi iubire vor face minuni mai mari decât 

mine”. Biblia vă arată la Evrei 6. vers. 2 şi 3: “... a 

punerii mâinilor... Şi aceasta vom face-o cu voia lui 

Dumnezeu”. După cum vedeţi, spune despre punerea 

mâinilor,  nu despre  “pase”.  Deci,  Cartea  Cărţilor  

vă 
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arată cum se pot efectua vindecări.  

 Tuturor discipolilor mei le cer să efectueze 

vindecări doar în numele Cristosului, prin punerea 

mâinilor pe bolnav. Ei folosesc următoarea invocaţie: 

“În numele ... eşti curăţit şi vindecat !” Aceasta o spun 

de trei ori, încheind cu “Amin”. După aceasta, 

discipolul care spunând invocaţia avea mâinile pe 

umerii bolnavului, le coboară uşor prin atingere până 



la degetele picioarelor, urmând închinarea (semnul 

crucii), astfel dându-se slavă Domnului. În toate 

aceste vindecări credinţa celui bolnav mântuieşte. 

 Dorind să aprofundez acest subiect al 

vindecărilor, voi explica cum puteţi să efectuaţi chiar 

unele operaţii pe creier fără a cauza suferinţă 

bolnavului. Nu numai atât. Aceste operaţii pot fi 

efectuate pe orice alt organ din corpul uman. Atât 

doar ca voi să aveţi acces la energia universală. 

Dacă aţi primit binecuvântarea Tatălui, calea vă va fi 

deschisă şi puteţi înlocui organele bolnave cu altele 

noi. Mai mult chiar, puteţi materializa pe loc organele 

lipsă. Se pot chiar dematerializa tumori canceroase 

de pe orice organ sau chiar şi un fibrom. Pentru 

vindecarea bolnavilor de SIDA, Ilustrul Iluminat, care 

are acces la energia universală, înlocuieşte sângele 

bolnavului, plus toate celelalte ţesuturi ale corpului, 

regenerează tot sistemul nervos şi îi dă lumina 

salvatoare care îl va echilibra. Totul este posibil când 

ai iubirea lui Dumnezeu. 
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 Pentru a avea această capacitate va trebui să 

fiţi curaţi, purificaţi. Această curăţire o căpătaţi 

parcurgând primele şapte etape din Prima parte a 

volumului şi pe cele din Partea a doua.  

 La efectuarea acestor intervenţii chirurgicale 

trebuie să aveţi cunoaşterea celorlalte dimensiuni, 

cunoaştere asupra telekineziei şi să cunoaşteţi în 

mod obligatoriu anatomia (adică locurile în care se 

află organele interne). 

 Ceea ce vă servesc spre Luminare în această 

carte vă va ajuta să obţineţi aceste rezultate, fără a 

studia lângă mine. De aceea este de durată 

instruirea. Cei ce sunt în preajma mea învaţă totul 

între trei luni şi un an, în funcţie de manasul lor. 

Datorită faptului că le ridic vibraţiile, primesc 

clarvedere, au acces în alte dimensiuni  şi  practic  îi  

iniţiez  în telekinezie pentru “a plimba organele din 

corp în afara lui, pentru a le înlocui  sau curăţi şi apoi 

întoarcerea  lor  la loc”. 

 Medicina de azi vindecă omul bolnav de la 

exterior spre interior. De aici unele neputinţe asupra 

unor cazuri deosebite... Cei care se folosesc de 

binecuvântarea Tatălui efectuează vindecarea din 

interior spre exterior. Vindecările sunt în general pe 

loc. Fac excepţie unele cazuri mai deosebite, când 

vindecarea oscilează între 3 minute şi 21 de zile. Dar 

în toate cazurile , bolnavul simte uşurare pe loc. Totul 

este să credeţi în Dumnezeu, să fiţi convinşi că primiţi 

binecuvântarea   atunci,   pe   loc.    Aşa   se   va  

întări 
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credinţa bolnavilor. Vindecătorii au nevoie de o 

pregătire a minţii. Aceasta se poate efectua prin 

rugăciune, meditaţie şi multe invocaţii. 

 Voi Lumina spre cunoaştere aceste invocaţii, 



care la rândul lor, vor fi spuse de câte şapte ori 

fiecare în parte aşa cum este scrisă. 

  

 a. CRISTUL DIN MINE GĂSEŞTE CALEA, 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii !  Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 b. CRISTUL DIN MINE PĂSTREAZĂ CALEA,  

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 c. SUNT CANALUL CONEXAT LA ENERGIA 

UNIVERSALĂ,   Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 d. PĂSTREZ CONEXIUNEA PRIN IUBIRE, 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii !  Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 e. ENERGIA UNIVERSALĂ MĂ PĂTRUNDE 

ŞI MĂ TRAVERSEAZĂ ,  Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii 

! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 f. ENERGIA UNIVERSALĂ CE MĂ 

TRAVERSEAZĂ ESTE DISTRIBUITĂ LA 

DESTINAŢIE,      Uiiiiiii !  Uiiiiiii !   Uiiiiiii !  Uiiiiiii !  

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 
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 g. EU SUNT CATALIZATORUL,    Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 h. ÎMPLINESC DESTINUL HOTĂRÂT,  Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii !  Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 i. SE  REALIZEAZĂ  FUZIUNEA ,    Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 Meditaţia e făcută cu faţa spre răsărit, în lotus, 

în genunchi sau în poziţie şezând. Meditaţi asupra 

Luminii... Acest exerciţiu îl faceţi de trei ori pe zi. În 

timpul exerciţiilor emiteţi iubire prin mantra UI. 

 Toate aceste exerciţii, vă vor educa gândul şi 

puterea de concentrare asupra obiectelor. Pentru a 

putea vizualiza mai bine organele interne ale corpului 

uman, faceţi un studiu asupra unor planşe color. 

Toate aceste exerciţii vă vor ajuta mai târziu să vedeţi 

cu ochiul minţii zona bolnavă de pe un organ. 

 După toate exerciţiile efectuate verificaţi dacă 

puterea gândului vă ajută. Vedeţi dacă de la mâna 

voastră dreaptă, folosind tehnica mudrei (adică 

mudra lui Iisus) pleacă un “firicel” subţire către un 

punct fix. Dacă pleacă această lumină laser, atunci 

veţi reuşi să emiteţi un fascicol de lumină către zona 

bolnavă. Trebuie stăpânită această tehnică 

deosebită, deoarece se va lucra cu raze foarte 

subţiri, mai ales când veţi lucra pe creierul unui om. 
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 Mudra lui Iisus se face prin unirea degetului 



mare cu cel inelar, iar celelalte trei degete sunt 

orientate în sus. Prin acestea trei se va scurge 

energia universală în palma ce devine oglinda 

reflectorizantă. Ea va reflecta energia adunată într-un 

punct fix, prin cele două degete (mare şi inelar) spre 

locul destinat. 

 Considerând că aţi studiat îndeajuns organele 

corpului folosindu-vă de planşe color, veţi exersa 

apoi totul pe viu. Totul este să aveţi încredere. 

Efectul se simte cam după şapte minute de la 

intervenţie, aveţi timp să lucraţi încet. Vindecătorul 

întotdeauna este ajutat de un Maestru Spiritual. 

Pentru a fi mai sigur, veţi putea verifica corpul 

pacientului prin a-l expune într-un câmp de lumină 

albă. Pentru aceasta se întind ambele mâini către 

pacient,   de la o distanţă de circa 3 - 4 metri, prin 

puterea gândului emiteţi lumină către corpul său. În 

acel moment corpul pacientului devine transparent, 

văzându-se fiecare organ în parte. Organele acum le 

cunoaşteţi. Dacă apare o altă culoare (închisă), acel 

organ este afectat. Expuneţi bolnavul în continuare în 

lumina emisă doar prin mâna stângă, cu dreapta 

folosind mudra lui Iisus, emiteţi raze laser către acel 

organ. Fascicolul emis prin mâna dreaptă va învălui 

organul, energizându-l. Efectul este imediat. Într-un 

timp relativ scurt acel organ fizic se vindecă. 

 Aceste lucrări şi operaţii le veţi face la început, 

până când vă veţi familiariza  cu tehnica respectivă, 

ca  
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apoi să aduceţi organul energetic la mâna stângă 

pentru a-l înlocui cu altul din Energia Universală. 

Dacă aveţi acces la energia universală - o puteţi face. 

Acest lucru îl puteţi şi verifica, şi anume:  având 

organul energetic în mâna stângă, ridicaţi mâna 

dreaptă către cer, iar prin puterea gândului aduceţi 

un organ nou la acea mână. Dacă a venit acel organ 

la chemare, înseamnă că aveţi acces la această 

energie. Trimiteţi organul energetic din mâna dreaptă 

în corpul uman, iar pe cel bolnav din mâna stângă îl 

trimiteţi în energia universală pentru regenerare. Aşa 

pot fi materializate şi organele lipsă. 

 V-am spus doar în mare despre aceste 

posibilităţi. Nu doresc să intru în amănunte, Maeştrii 

Spirituali vă vor ajuta şi veţi învăţa mult mai multe. 

Căci ce-ar fi dacă toate aceste secrete s-ar explica 

detailat, câţi ar putea încerca şi câte suferinţe ar fi, 

datorită nesăbuinţei. Tot ce am scris poate fi practicat 

de oricine doreşte să studieze cu seriozitate. Nu este 

nici un pericol dacă totul se efectuează cu iubire şi nu 

pretindeţi o răsplată pe pământ. Este adevărat că 

sunt mult mai multe posibilităţi (de a schimba 

sângele, operaţii mai profunde, mai aproape de 

corpul fizic sau chiar direct pe corpul fizic fără a 

produce dureri). Dar acest lucru cere un studiu mult 

mai profund. Se pot folosi doar simplele cuvinte: “Eşti 

vindecat”,  “Vezi”, “Auzi”, “Ridică-te şi mergi”, ş.a.m.d. 



Totul poate fi  realizat cu  iubire.    Aici  intervine  

Forţa  Divină,  ce se 
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manifestează prin cel mai mare Iniţiat, la maxima 

putere. Când un Maestru Spiritual foloseşte doar 

cuvântul în vindecări, înseamnă mult mai multe decât 

tot ce ar putea spune. Totul este posibil la 

Dumnezeu, dar nu totul este îngăduit pentru om... 

 Taine sunt multe şi nu sunt de nepătruns, voi 

puteţi pătrunde  în toate acestea cu îngăduinţa 

PĂRINTELUI LUMINII. EL vă ajută, vă dă fiecăruia 

cât “puteţi să duceţi”, niciodată mai mult. Nu puteţi 

duce odată mult, dar, de repetate ori puteţi lua puţin 

câte puţin din acel “mult” ! 

 Iubire să aveţi mereu şi Tatăl vă va ajuta să 

pătrundeţi în cele mai adânci taine ale Sferoidului 

Celest ! Deschideţi calea către Dumnezeu şi aceasta 

să rămână deschisă. Numai aşa binecuvântarea 

Tatălui va fi veşnic peste voi. 

 Zâmbiţi mereu, gândul să vă fie curat, faptele 

bune să domine în viaţa voastră, iar vorba să vă fie 

“scumpă” .., aşa veţi reuşi. 

 În noua eră multe minuni vor fi, dar cum toţi 

vor avea capacităţi deosebite, totul va părea normal. 

Nu am făcut decât să vă învăţ unele lucruri simple 

care în noua eră vor fi cunoscute de toţi. 

 Mult mai mult aş putea să vă spun, dar doresc 

să aveţi mai multă răbdare. Mentalul trebuie dezvoltat 

treptat, încetul cu încetul. Totul se face încet şi cu 

iubire. Aţi înţeles că în noua eră copiii vor fi educaţi în 

şcoli  speciale,   studiind  cu  profesori  ce  au  o  

vastă 
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cunoaştere. Totul va fi treaptă cu treaptă urcat şi 

Iniţiatul format va putea Lumina Adevărul prin fapte 

deosebite... 

 Prin exerciţiile ce vi le-am servit spre 

Luminarea voastră, aveţi posibilitatea să călătoriţi în 

viitor, unde veţi vedea confirmarea spuselor mele. 

Aveţi doar răbdarea necesară pentru a parcurge totul 

etapă cu etapă, fără a minţi. Căci pe cine păcăliţi ? 

Pe cine puteţi înşela ? Gândiţi-vă bine şi meditaţi 

asupra cinstei !.. 

 Dorinţa este mare, armonia trebuie restabilită 

în toată viaţa voastră. Numai aşa veţi reuşi ! 

 Fie ca voi toţi să împliniţi ce este de împlinit, 

să duceţi la bun sfârşit ce aţi început ! 
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ÎNVĂŢĂTURI 

 

 

 

 1. Găseşte locul tău prin fapta ce-ţi este în 

faţă. 

*** 

 

 2. Fii tu în toate şi în tot !  

*** 

 

 3. Dezbracă-te de haina veche şi îmbracă una 

nouă ! 

*** 

 



 4. Hrăneşte-te din tine, dar dă şi altora din 

hrana ta ! 

*** 

 

 5. Renunţă tu la tine,  trăieşte pentru toţi ! 

*** 
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 6. Primeşte-l pe cel ce vine, dar nu privi la 

fapta lui ! 

*** 

 

 7. Orice  ţi-ar   face  cineva,  tu  stăruieşte în 

iubire ! 

*** 

 

 8. De vezi că cineva te încurcă,  nu riposta, ci 

luminează-l cu un gând curat ! 

*** 

 

 9. Batjocura de-ţi este adresată,  primeşte-o  

ca pe-o glumă, căci într-o zi adevărul va triumfa ! 

*** 

 

   10. Nedreptăţit  de  eşti,  tu  nu  căuta  

dreptatea oamenilor ... 

*** 

 

   11. De cineva-ţi vorbeşte şi a mai spus acelaşi 

lucru, ascultă-l cu iubire ! 

*** 

 

12. De cineva îţi cere .., tu dă-i atunci când el 

are nevoie ! 

 

*** 
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   13. O faptă bună este adevărată, când tu o faci 

fără un scop anume şi o răsplată pe pământ ! 

*** 

 

   14. Nu trâmbiţa când milostenii ai făcut ... 

*** 

 

   15. Primeşte cât poţi să duci, dar - oboseala să 

nu te cuprindă ,.. 

*** 

 

   16. Nu te grăbi să luminezi, când tu te găseşti 

la început de drum. 

*** 

 

   17. Nu  cere multe ca să ştii deodată, căci  le 

încurci şi nu poţi memora ! 

*** 



 

   18. Fericit este omul ce e mulţumit de toate ... 

*** 

 

   19. Chipul feţei, arată sufletul luminat sau 

întunecat. 

*** 

 

   20. De vrei să faci  ceva  şi  ai  alt  scop .., să nu 
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îndrăzneşti - vei fi descoperit ..! 

*** 

 

   21. Pacea din suflet te uneşte cu Dumnezeu. 

*** 

 

   22. Nimic    nu  poate  fi ascuns ,.. 

*** 

 

   23. Fapta este  acţiunea  gândului ... 

*** 

 

   24. Păcatul e o pată pe suflet - el   trebuie   

curăţit,   dar  nu cu apă ... 

*** 

 

   25. Degeaba  te  căieşti, când n-o faci cu 

sufletul ... 

*** 

 

   26. Postul, rugăciunea şi lacrima îţi curăţeşte 

murdăria de pe suflet ... 

*** 

 

   27. Renunţă  la  dorinţe şi plăceri, şi vei avea 

lumină ... 

*** 
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   28. Sufletul ordonează trupul, iar amândouă la 

un loc, fac destinul ... 

*** 

 

   29. Opreşte  pofta  trupului,  şi  ascultă-ţi 

sufletul ... 

*** 

 

   30. Vorbeşte când  eşti  întrebat  şi  nu mai 

mult ... 

*** 

 

   31. Întotdeauna să primeşti ce ţi se spune - din 

toate ai de învăţat câte ceva ... 

*** 



 

   32. Nu  lăuda  ce  ai  făcut  -  lasă  să  

recunoască alţii ... 

*** 

 

   33. De murdăreşti pe cineva, n-ajunge apa ca 

să speli ce ai murdărit...! 

*** 

 

   34. De cugetul îţi este curat, primeşte şi 

murdăria celor “fără suflet”,.. 

*** 
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   35. Primeşte murdăria celor răi şi spal-o cu 

lacrimile tale ... 

*** 

 

   36. Nimic nu ţi se cuvine, ci este doar îngăduit ! 

*** 

 

   37. Păstrează armonia şi nu vei suferi ! 

*** 

 

   38. Dizarmonia duce la pierzare ,.. 

*** 

 

   39. Săvârşeşte unirea trupului cu mintea. 

 *** 

 

   40. Priveşte în tine şi vei găsi ce cauţi. 

 *** 

 

   41. Primeşte tot ce dai. 

 *** 

 

   42.  Slăviţi lumina ce vă înconjoară şi 

luminează, doar prin ea, veţi dobândi  veşnicia ... 

*** 

 

   43.  De te smereşti, gândul ţi se înalţă ..! 

*** 
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   44.  Aduceţi jertfă gândul de iubire pentru 

Creaţia Părintelui Luminii, şi faptele vă vor fi 

Binecuvântate. 

*** 

 

   45. Trăiţi visarea ce e visată şi visul vostru se 

va împlini. 

*** 

 

   46. Vesteşte  Adevărul,   şi   Pacea  Iubirii  va  

veni peste gândul tău. 



*** 

 

   47. Sădeşte sămânţa fericirii şi pământul sterp 

va da roade. 

*** 

 

   48. De pleci pe drum, nu mai întoarce clipa 

nehotărârii, că “drumul tău” se va scurta ... 

*** 

 

   49. Nu privi doar pe “sus”, că de te semeţeşti, 

gândul îţi rămâne “jos”. 

*** 

 

   50. Priveşte  în  trecut  numai  dacă eşti 

întrebat; dar nu schimba nimic ,.. 

*** 
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   51. Trăieşte ca spirit şi nu ca trup.., şi vei fi 

spirit ... 

*** 

 

   52. Gându-ţi  deschide  sau  îţi  închide calea 

către nemurire. 

*** 

 

   53. Destăinuieşte ce iubeşti, aşa vei fi cunoscut 

de cei ce te înconjoară. 

*** 

 

   54. Judecata omului, duce la păcat. Nu judeca 

pe nimeni, şi vei trăi curat ... 

*** 

 

   55. Cuvântul să-ţi fie de folos şi  toţi  te vor 

primi cu Pace şi Iubire ! 

*** 

 

   56. De cânţi şi pacea este în jurul   tău,   tu   

pace   vei  lăsa prin pasul tău ... 

*** 

 

   57. Prin pacea ta, aduci destin ce luminează 

gândul; de vrei să faci război, vei destina tristeţea 

şi pustiul ... 

*** 
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   58. De nu primeşti pe cel ce te caută, nu poţi 

avea lumină. 

*** 

 

   59. Adună-ţi  faptele  în  fiecare zi, şi vezi 

balanţa unde înclină ..., găsi-vei Adevărul ! 

*** 



 

   60. Când semnele vremii se văd, nu căuta să 

fugi de ele  - te vor ajunge. 

*** 

 

   61. Nu-ţi risipi cunoaşterea pe “marginea 

prăpastiei”  -  nu poţi  să  ştii  în gândul cui ajunge 

... 

*** 

 

   62. Trezeşte în dimineţi senine pe cei ce nu 

cunosc lumina, şi vei vedea adevărata lor faţă ... 

*** 

 

   63. Ascultă-ţi primul îndemn, şi pasul tău, fi-va 

spre calea ce iubeşte pacea ... 

*** 

 

   64. Atinge pacea lăuntrică, şi nu mai lăsa valuri 

peste ea ! De reuşeşti, vei dobândi Eliberarea ... 

*** 
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   65. Nu spune ceea ce nu cunoşti, că aduci 

tulburare sufletului tău ..! 

*** 

 

   66. Fă “lumină” unde este “întuneric”, şi toţi 

vor cunoaşte pacea ..! 

*** 

 

  67. Comoara nu trebuie căutată în locul unde 

toţi doresc să o găsească ... 

*** 

 

   68. Cuprinde cu iubirea ta toată durerea 

semenilor, şi vei fi binecuvântat. 

*** 

 

   69.  Aşează ca piatră de temelie iubirea şi vei 

cunoaşte Adevărul. 

*** 

 

   70. Găseşte comoara ce poate fi luată şi în 

“vis” - vei fi cel mai bogat om ... 

*** 

 

   71. Ascultă vocea tăcerii  -  de o auzi, eşti pe 

“drumul” ce duce spre Adevăr ... 

*** 
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   72. Păstrează  comoara  ce  nu poate fi luată, 

dar fereşte-te să o pierzi ... 

*** 



 

   73. Trezeşte dimineaţa fericirii în gândul tău, şi 

zilele-ţi vor fi nesfârşite. 

*** 

 

   74. Găseşte cărarea înţelepciunii printre 

buruieni  -  fă ca acestea să nu te atingă şi vei lăsa 

flori în urma ta ! 

*** 

 

   75. Adună roua dimineţii şi spală-ţi   gândul   

murdărit cu preamândrie. Când reuşeşti s-o faci în 

taină  -  vei regăsi cărarea vieţii ,.. Nu te opri la 

regăsire,  păşirea  să-ţi  călăuzească  gândul  spre 

poarta nemuririi. 

*** 

 

  76. Când  aduci “milostenia  iertării”,  veni-va şi 

eliberarea suferinţei ... 

*** 

 

   77. Primeşte ura tuturor cu multă iubire, şi totul 

va fi iubire ... 

*** 
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   78. Când ai păreri despre cineva ce nu-l 

cunoşti, judecat vei fi prin judecata ce-ai făcut. 

Întreabă-te ce o să spui când vei cunoaşte pe cel 

ce-ai judecat ..? 

*** 

 

   79. Cântăreşte-ţi  faptele  zilei  în  fiecare seară,    

aşa vei afla cunoaşterea existenţei în trup ! 

Aflând-o, vei şti “treapta” luminată sau întunecată 

a spiritului tău. 

*** 

 

   80. Vorbind prea  mult  şi  vorbele-ţi  sunt 

goale, nu spui nimic ,.. mai bine ai aduce 

“plinătate” în gândirea ta, şi vei vorbi puţin, dar 

cu folos. 

*** 

 

   81. Ascultându-te prea mult când vorba nu ţi-e 

auzită,  nu  poţi  să  ştii,  de  tu  vorbeşti, ori cel ce 

pasul ţi-l conduce. Priveşte-n tine atunci,  aşa 

găsi-vei Adevărul. 

*** 

 

   82. “Înaltă” poate fi gândirea celui  ce nu 

grăbeşte să dea sfaturi. El ştie ce răspundere-şi 

asumă. 

*** 
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   83. Adevărata-ţi  valoare  va fi cunoscută când 

te vorbeşte lumea toată .., nu te tulbura de vorba 

rea şi nu întotdeauna bună  -  cunoaşterea celor 

ce urăsc nu este “înaltă”. 

*** 

 

   84. Curăţind  o  haină,  vezi  cât  de  murdară 

este. Gândeşte-te dar, câtă  murdărie  poate  fi  în 

tine ?! 

*** 

 

   85. Adună-ţi gândul dimineţii şi lasă rugăciunea 

peste el  - găsi-vei pacea zilei din faţa ta. 

*** 

 

   86. Uşor  este  “să dai”  -   dar,  depinde  “ce 

dai” ?! 

*** 

 

   87. Caută-ţi trecutul prin trăirea prezentului - de 

suferinţă aduni, păcatul s-a manifestat ..! 

*** 

 

   88. Când pacea veni-va peste casa ta, “nu 

risipi” sămânţa desfrânării, că totul se va 

destrăma ! 

*** 

 

180 
 

 

 

   89. Cuvântul tău s-aducă pacea peste gândul 

oamenilor, şi faptele lor vor fi bune ,.. 

*** 

 

   90. Trezeşte-ţi dorinţa pentru cunoaştere, şi 

toţi oamenii te vor căuta ! 

*** 

 

   91. De   aduni  ce  alţii  fac  -  veghează   ca  

lucrul lor, să nu aducă tulburare gândului tău. 

*** 

 

   92. Lucrarea ta va dăinui, de gându-ţi lasă 

amprenta  iubirii peste ea ... 

*** 

 

   93. Zâmbeşte acelora cei îţi cunosc curăţirea 

gândirii, şi nu vei avea surprize neplăcute. 

*** 

 

   94. Nu risipi Cuvântul Luminării peste “oceanul 

nesecat  de  gândul  urii”   -  negura-ndoielii 

revărsa-va către tine ..! 

*** 

 

   95. Cuvintele sunt uneori o “poartă de intrare”, 



ce deschisă este către gând ... 

*** 
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   96. Curăţeşte “noroiul vorbelor perfide”, prin 

îndelunga răbdare a iubirii tale  -  vei  avea  

răsplata bucuriei. 

*** 

 

   97. Mulţi fac “dovadă de prietenie”, când 

revărsarea darurilor tale îi copleşesc. Cere-le ca şi 

ei să te “copleşească cu surpriza bucuriei lor”,  

abia atunci  vei cunoaşte adevărata faţă ce ei ţi-au 

arătat-o ! 

*** 

 

   98. Găseşte Adevărul în judecata   celor  care  

“judecă”  şi de-L găseşti, înţelepciunea lor este 

fără margini ..! 

*** 

 

   99. Aşează-te pe “malul suferinţei”, dar să nu 

cobori în vârtejul ei  -  de reuşeşti să o înveţi, vei 

câştiga îndelunga răbdare. 

*** 

 

 100. Priveşte în “goliciunea” celor ce se grăbesc 

şi vei cunoaşte pe stăpânul lor ! 

*** 
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Cuvânt de încheiere 

 

 

 Să nu credeţi că m-am oprit aici. Multe am a vă 

spune şi a vă învăţa. Voi mai Lumina adevăruri prin 

alte cărţi, ce vi le voi servi spre cunoaştere. Iar voi 

dacă le veţi parcurge cu seriozitate, veţi constata că 

v-am dat esenţa, ce vă va lărgi orizontul asupra 

fiecărui obiect tratat... Vi se vor deschide multe căi - 

va trebui doar să le găsiţi pe cele adevărate. 

 Întotdeauna spun: să aveţi cale deschisă de la 

voi până la Dumnezeu. Aceasta (calea) să vă 

lumineze cu cele mai profunde şi binecuvântate taine. 

Păstraţi calea deschisă, iar Lumina vă va călăuzi. 

 

 a. SUNT VIU - Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 b. LUMINA CĂLĂUZEŞTE LUMINA - Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 
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 c. EU SUNT LUMINĂ DIN LUMINĂ - Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 d. AM ÎNVĂŢAT SĂ AJUT PE ALŢII - Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 e. AJUT PE ALŢII SĂ DEVINĂ CA ŞI MINE, 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii !  Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 f. LUMINA MEA O DAU ŞI CELOR CE 

DORESC - Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii 

! Uiiiiiii ! 

 

 g. POT FI ACOLO UNDE DORESC - Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 h. CHEMAŢI-MĂ ŞI VOI VENI - Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 

 

 i. DE CREDEŢI, VĂ  VOI  AJUTA - Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii ! 



 

 Aceste sunt invocaţii ce le poate spune un 

Ilustru Iluminat şi vor fi spuse de şapte ori fiecare în 

parte. Binecuvântaţi veţi fi când veţi ajunge să le 

folosiţi. 

 În viitor, voi dezvolta această cunoaştere în 

alte cărţi, dacă  doriţi.  De  voi  dragi  oameni, 

depinde 
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totul. Pot să vă Luminez cu multe taine, dar voi să 

doriţi cunoaşterea. Studiul acestei cărţi vă va pregăti 

pentru următoarele ce vor fi mult mai profunde. Nu 

ignoraţi aceste exerciţii, ele vă vor ajuta să stăpâniţi 

tehnici mai complexe. Dacă aţi parcurs ce am 

Luminat până acum, puteţi să mă chemaţi în piramida 

minţii sau în CASA 1 ASTRAL 1 şi, în sala de 

meditaţie vă voi Lumina cu mult mai multe taine. 

Chemaţi-mă simplu,  spunând:  “Învăţătorule   

Francisc   Maitreya, ajută-mă.” (de trei ori). Chiar 

dacă aveţi unele afecţiuni dureroase,  chemaţi-mă şi  

veţi simţi că sunteţi vindecaţi !   Mulţi nu m-au văzut 

aievea,  dar vindecarea bolnavului se poate face 

chiar prin atingerea pozei mele, cerând vindecarea 

respectivă. Clarvăzătorii pot să mă vadă dacă mă 

cheamă, eu voi veni cu iubire. Chemaţi-mă, 

deschideţi calea către mine, păstraţi calea deschisă 

între voi şi mine şi vă voi binecuvânta cu Lumina 

Iubirii ! 
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  [Învţătorul către discipoli] 

 

  Chemaţi-mă şi voi veni,  

  Dorinţa este mare, 

  Primiţi-mă şi vă voi da 

  O binecuvântare ..! 

 

  Eu vă găsesc oriunde-aţi fi, 

  De mă chemaţi, ştiţi bine, 

  De mă iubiţi cum vă iubesc, 

  Vă voi lua cu mine. 
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