
 

 Conştiinţa omului, trebuie trezită şi atunci va fi pace pe 

pământ. Nimic nu poate opri ciclul evolutiv al Creaţiei Divine, 

pentru că de fapt ceea ce este în mişcare se înalţă şi trece către 

o nouă dimensiune. Nu căutaţi voi oameni, către ceea ce este 

iluzie deşartă, căci veţi descoperi la un moment dat micimea 

voastră şi vă veţi cutremura. Treziţi-vă acum, până nu este prea 

târziu, şi folosiţi-vă discernerea în toate şi în tot ceea ce faceţi ! 

Numai aşa veţi trece peste pragul greutăţii voastre ... Nimic nu 

este mai important acum, decât să învăţaţi Lecţia Iubirii, care 

vă ajută să treceţi către un destin al Binecuvântării. Aşa veţi 

putea cunoaşte Calea ce vă duce către Lumina Divină a noului 

destin ce vi-l puteţi atrage. Fiţi pasul retrăirii noii legături cu 

Dumnezeu, şi nu veţi mai suferi ..! Fiţi voi cu adevărat şi pacea 

voastră vă va ajuta să discerneţi ! Discernerea vă ajută pe 

parcursul drumului de Lumină către Adevăr. Primiţi Adevărul 

aşa cum este El şi nu veţi mai rătăci în întunericul necunoaşterii 

..! 

      Maitreya 
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Cuvânt de început 

 

 
 De foarte multe ori se spun anumite lucruri, ca 

oamenii să înţeleagă faptul că nimic nu este întâmplător. 

Câţi dintre voi sunteţi capabili să conştientizaţi ce este 

adevăr din tot ce se scrie şi ce este neadevăr,.? Dar, tot eu 

îmi pun întrebarea, dacă vă doriţi cu adevărat acest Mare 

Adevăr şi nu vă temeţi de lumina în care veţi fi puşi 

cunoscându-L,.. Vedeţi, câţi dintre voi sunt cu adevărat 

sinceri cu cele ce pot să apară prin Lumina Adevărului..? 

Câţi pot să-L cunoască ? Câţi pot să treacă pragul 

sincerităţii privind în conştiinţa de sine, fără să roşească ? 

Nu trebuie să-mi răspundeţi mie, ci vouă înşivă; numai aşa 

veţi putea constata adevărul vostru dorit şi, punându-l în 

balanţă cu Marele Adevăr - veţi şti în ce lumină vă scăldaţi. 



Nu este simplu, dar, nici prea greu. Totul depinde de 

sinceritatea voastră,..  

 [...] Nimic nu poate fi găsit fără o cale. Nimic nu 

poate fi ajuns fără un ajutor. Nimic nu poate fi pătruns fără 

o purificare. Dar dacă nu doriţi Adevărul, nici să nu 

îndrăzniţi să vă apropiaţi de El, că veţi vedea micimea 

voastră şi vă veţi cutremura... 
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 Cât timp copilul este la o cunoaştere pe măsura 

vârstei lui, este protejat de naivitatea sa şi are de suferit, 

doar dacă îi impuneţi ceea ce el nu doreşte. La fel şi omul 

matur, are protecţia ignoranţei care este ca un văl ce se 

interpune între el şi destin, dar aceasta, nu îl ajută cu nimic 

în faţa Adevărului. Legea Karmei este aplicată la fel pentru 

toţi, indiferent dacă se cunoaşte adevărul sau nu. Toţi cei ce 

se cred cunoscători şi nu respectă Legea Divină, vor suferi 

la fel ca şi cei ce n-o cunosc şi o încalcă. Mai mult, cei ce o 

cunosc, vor avea de plătit toate rătăcirile provocate 

semenilor, dacă le fac sminteală prin îndepărtarea de la 

Legea Divină... 

 [...] Voi încerca să vă luminez cu unele taine pe care 

puţini le cunosc la ora actuală. Printre aceste taine puţin 

cunoscute, voi lumina şi cu altele ce nu sunt şi n-au fost 

luminate până acum. Acestea vi se vor revela pe parcursul 

studiului acestei cărţi şi veţi constata cât de simplu este 

totul. Tot ce este cu adevărat simplu, este de la Dumnezeu 

şi nu de altundeva. Tot ce este simplu, de fapt pare foarte 

greu... Simplitatea vă apropie de Marele Adevăr Absolut. 

Fiţi  voi  înşivă  şi  vă  veţi  cunoaşte  adevărata  voastră 

valoare ! Numai aşa veţi vedea cât de mult a pus Dumnezeu 

în voi... Întorceţi-vă către ceea ce este de valoare şi, singuri 

veţi constata ce mult aţi pierdut pe parcursul vieţii în acest 

trup ! Simplitatea vă înalţă, de aceea nu vă complicaţi 

singuri prin cele ce vă duc la rătăcirea fiinţei voastre. Orice 

rătăcire, vă redestinează destinul. Orice redestinare, este o 

întârziere prin labirintul creat de voi înşivă.  Voi singuri, de 

foarte  multe ori, rătăciţi  prin  ceea ce ţeseţi în jurul vostru. 
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Această ţesere nu este altceva decât ceea ce faceţi împotriva 

semenului vostru, sau împotriva a tot ce este Creaţie Divină. 

Toate gândurile, clevetirile, minciunile, faptele josnice şi tot 

ceea ce este împotriva lui Dumnezeu, se vor întoarce la un 

timp pe care nu voi îl hotărâţi, tot împotriva voastră, 

lovindu-vă cu o putere mult mai mare decât aceea pe care 

aţi trimis-o. Nimic nu rămâne fără răsplată. Mai repede sau 

mai târziu, toţi veţi primi ceea ce vi se cuvine - Legea 

Karmei se aplică, indiferent cine aţi fi ! Acest lucru nu 

trebuie uitat de nimeni niciodată. 

 Când omul este tânăr, uită de ceea ce este şi caută 

rătăcind prin această lume ce el are deja prin simpla sa 

naştere. La o vârstă mai înnaintată, obosit, se reculege 

retrăind de multe ori amintirea a ceea ce a înfăptuit în 

tinereţe, şi aşa se pierde adevărata sa valoare dată de 

Dumnezeu. Cât vreţi să mai rătăciţi  dragi oameni, pe acest 

tărâm al iluziilor deşarte ? Până când tot loviţi în voi înşivă 

fără să înţelegeţi că de fapt această suferinţă tot voi v-o 

provocaţi ? Acum este timpul să vă reintegraţi în cele 

hotărâte de Divinitate. Doar aşa, veţi reveni la cele ce le-aţi 

pierdut datorită ignoranţei şi nesăbuinţei voastre. Multe vi s-

au dat, dar, ce-aţi făcut cu ele ? Multe vi s-au şi cerut, dar, 



de ce nu aţi dat ? Când veţi fi întrebaţi despre toate acestea, 

ce veţi răspunde  în faţa Legiuitorului ? Ce veţi face în 

ultimul moment al vieţii voastre în acest trup ? 

Decorporarea, oricum se realizează şi atunci este prea târziu 

să mai faceţi ceva pentru voi. Doar în acest trup fiinţa poate 

ajunge la o maximă evoluţie, de aceea este bine să se 

trăiască  doar în  lumină  şi  adevăr.   Cât  de  greu  vă  va fi 
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sa  trăiţi  cu  ceea  ce simţiţi  în dimensiunea unde aţi  ajuns, 

după ce vă veţi detaşa de acest corp şi veţi vedea că trăiţi 

totuşi; îi veţi vedea pe cei din jurul vostru că nu pot să vă 

audă, să vă vadă. Abia atunci veţi înţelege ce aţi pierdut cu 

adevărat. Orice întrupare, este o adevărată binecuvântare de 

la Dumnezeu. Bucuraţi-vă de trupul pe care îl aveţi, dar nu-l 

batjocoriţi prin desfrâu. Acest trup, este de fapt un templu 

dat spre a evolua prin materia densă. Sufletul vostru dens, 

primeşte binecuvântarea de a se manifesta printr-un corp 

material. Aceasta, pentru a vă fi mai uşor să transpuneţi în 

practică ceea ce cunoaşteţi din Sfera Divină. Toate cele ce 

se cunosc în spirit, trebuiesc transpuse în dimensiunea 

karmică pentru a da, fiecare dintre voi, marele ajutor acestei 

lumi. Daţi ceea ce trebuie să daţi şi veţi primi ceea ce de 

fapt şi meritaţi... Dar, dacă totuşi trebuie să faceţi ceva, mai 

bine să faceţi ceea ce trebuie şi este de folos fiinţei voastre.  

 După cum vedeţi, este foarte bine să conştientizaţi 

cele ce vă sunt date şi aceasta spre binele vostru, dragi 

oameni. Priviţi către cei ce se cred în lumina cunoaşterii şi 

veţi vedea dacă ei sunt cu adevărat în această lumină,.. Veţi 

descoperi ceea ce îi învăluie ca o mască pe aceia care nu au 

adevărata lumină, dacă pacea voastră este deplină. Veţi găsi 

şi pe aceia care au ceea ce de fapt căutaţi  prin lumina iubirii 

voastre. Nici nu vă daţi seama dragi oameni, ce simplu este 

totul.  Doriţi-vă şi veţi fi ajutaţi de Marele Adevăr care este 

în voi ! Totul se descoperă în faţa Adevărului, dacă trăiţi în 

Adevăr. Puritatea voastră, va face ca cei ce sunt în lumina 

minciunii să se descopere prin a vă mărturisi murdăria lor. 

În faţa Adevărului, tot ce este minciună  se   descoperă.   

Aceasta   face   parte  din  Legea 
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Divină. Totul se află mai repede sau mai târziu.  

 Fiţi cinstiţi cu voi înşivă şi veţi descoperi adevărata 

lume a Adevărului prin adevăr ! Fiţi voi înşivă şi nu mai daţi 

voie celor ce caută să vă redestineze viaţa după bunul lor 

plac, să o facă ! Fiţi ceea ce de fapt sunteţi şi veţi înţelege că 

totul este în voi ! Dumnezeu a pus tot ce este mai de folos 

în fiinţa voastră, dorind ca voi să înmulţiţi talantul, nu să-l 

îngropaţi. Înmulţiţi-l dar, şi nu mai pierdeţi timpul cu 

deşertăciunile unui timp ce se pierde în uitare ! Acest timp, 

este al celor ce doresc o lume fără adevăr - şi nu va rezista. 

Tot ce nu este adevăr, se pierde conform Legii Divine. 

Separarea se va face curând prin toate cele ce sunt efectuate 

de către fiecare om în parte. Orice timp îşi are locul său şi 

totul este o trecere prin el,.. Timpul este veşnic, doar omul 

trece ca o amintire lăsând ceva, care poate fi uitat sau nu. 

Fiţi amintirea veşnică şi nu uitarea ! Faceţi ceea ce poate fi 

de folos tuturor şi veţi evolua odată cu tot ce vă înconjoară 

! Aşa veţi deveni cu adevărat folositori Creaţiei Divine...  

 Nu vă rămâne decât să hotărâţi asupra a ceea ce 

doriţi să faceţi, pentru că fiecare dintre voi este liber să 

hotărască destinul ce-i este în faţă.  



 De nenumărate ori oamenii, când au de suferit, îşi 

amintesc de Dumnezeu, dar nu fac ce ar trebui nici atunci. 

Nu v-aţi întrebat de ce o fac cei suferinzi doar în asemenea 

situaţii ? Adică, îşi amintesc de Dumnezeu, Îi cer ajutorul, 

dar fără să împlinească întrutotul voia Sa. Cum credeţi că 

vine acel ajutor, dacă asemeni unui fariseu, strigaţi ca să fiţi 

auziţi de către cei ce sunt lângă voi,  sperând  de fapt ca 

aceştia  să  vă dea  acel  ajutor ?   Voia  cui o faceţi atunci ? 
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Oare nu ar fi mai bine să vă înălţaţi gândul mereu către 

Divinitate şi aşa nu ar mai fi suferinţe ?! Încercaţi şi veţi 

constata singuri acest Mare Adevăr. Ce vă costă această 

încercare ? Faceţi-o şi veţi vedea ! Dacă tot vreţi să o faceţi, 

atunci fiţi sinceri. Sinceritatea voastră vă va apropia de ceea 

ce este Marea Iubire... Primiţi revărsarea acestei Mari Iubiri, 

şi veţi simţi ce Pace se află peste voi. Această Pace este 

începutul unui drum către Marele Adevăr. Păşiţi pe acest 

drum ce vă apropie tot mai mult de locul de unde aţi plecat 

şi urcând treaptă cu treaptă, veţi regăsi adevărata valoare a 

Rugăciunii ! 

 Oamenii au uitat de mult puterea rugăciunii şi 

aşteaptă ca Dumnezeu să-i audă prin vaietele lor 

dezgustătoare.  Unde  este  demnitatea  voastră,  dragi 

oameni ? De ce uitaţi că aţi fost făcuţi după modelul 

perfecţiunii şi vă lamentaţi mereu pentru tot ceea ce vă este 

dat de însăşi gândirea voastră. Vă întreb acum eu: cine vă 

este model ? Oare nu Dumnezeu ? Dacă Bunul Dumnezeu 

vă este modelul luat ca etalon, vă întreb: ar face Dumnezeu 

ceva ce să distrugă ? Eu vă spun că nu. Atunci voi de ce 

distrugeţi prin faptele, gândurile şi nesăbuinţa voastră tot 

ceea ce este de la Cel ce v-a creat ? Pentru toate acestea, 

fiecare va da un răspuns în faţa Celui ce este mereu şi va fi. 

Păstraţi-vă demnitatea oameni şi fiţi ceea ce de fapt sunteţi 

prin voia Celui ce v-a creat ! 

 [...] Cunoaşterea vă poate aduce mai aproape de 

Marele Adevăr. Fiţi doritori de cunoaştere şi nu veţi mai fi 

trecători prin această lume a materiei dense.  Aşa  doar,  

veţi 

beneficia   de   Binecuvântarea    Creatorului   şi  de  Marele 
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Adevăr care este Însuşi Tatăl  - Părintele Luminii. Faceţi-I 

voia prin împlinirea Legii Lui şi nu veţi mai suferi !  

  

*  

*     * 
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 Destinul unui gând, este revărsarea de 

lumină sau întuneric peste locul de'nceput. 

Începutul trezeşte la viaţă, sau poate da 

moarte. 

 Fiecare dintre voi poate fi un început 

sau un sfârşit,.. 

     Maitreya 
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Ce este fiinţa 

 

 

 Mulţi oameni trăiesc în acest trup şi de fapt nu ştiu 

ce sunt ei cu adevărat. Cât de simplu ar fi dacă omul  ar 

conştientiza Marele Adevăr care este în el. Câte posibilităţi 

ar avea omul dacă ar şti ce trebuie să efectueze pentru a 

evolua în această lume a materiei dense. Nimic nu poate 



exista fără o anumită lumină. Când spun o anumită lumină, 

mă  refer la tot ceea ce este în întreg Sferoidul Celest. 

Fiecare univers are lumina sa, dată de soarele care-l 

luminează şi care influenţează tot ce este în mişcare. Cum 

Geea (Terra), este situată în universul cinci, este luminată de 

o lumină de culoare gălbuie, care vine de la soarele acestui 

univers. Ochiul omului este obişnuit cu această lumină şi nu 

o distinge ca fiind gălbuie. El vede prin transparenţa acestei 

lumini şi tot ce este prin ea este influenţat ca şi culoare. 

Această nuanţă este observată doar de alţi umanoizi de pe 

planetele altor universuri unde lumina este de o altă nuanţă. 

La fel şi cei care merg de pe Geea, prin dedublare, pe 

planetele altor universuri, percep altă nuanţă a luminii 

soarelui lor... Deci, fiecare om sau umanoid,  îşi are 

adaptată vederea în funcţie de soarele care 
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îl luminează. Dar, fiinţa este mult mai mult decât poate 

crede un om. Printre altele, are ceea ce este mai important, 

şi anume, aspectul trinităţii. De ce am spus aspectul 

trinităţii, vă veţi întreba ? Pentru că, este manifestarea 

parţială a Preasfintei Treimi. Acum veţi spune, de ce numai 

parţial Preasfânta Treime se manifestează prin om, şi nu 

întrutotul aşa cum s-a crezut de către foarte mulţi oameni. 

Este foarte simplu de explicat. Omul vine din sfera Spirtual - 

Substanţiat şi din această sferă, nu se poate primi nimic 

Divin. Din sfera Divină, vin doar Fiii Tatălui, mai precis, din 

sfera Divin - Asubstanţiat. Aici este Dumnezeu, şi 

Dumnezeirea se manifestează întrutotul doar prin ceea ce 

este de aici. Niciodată fiinţa umană nu poate ajunge în sfera 

Divină, oricât ar evolua. În această sferă Divină, stă doar 

ceea ce este Divin. Când vine un Avatar (Fiu al lui 

Dumnezeu) pe o planetă, El pleacă din sfera Divin - 

Asubstanţiat către sfera Divin - Substanţiat pentru a primi 

forma asemănătoare  celor  de  pe  planeta  pe  care  trebuie 

să-şi îndeplinească misiunea -  fără a se deosebi la început. 

El este învăluit pentru a nu se deosebi de ceilalţi oameni 

până la timpul de necesitate, adică, până când îi este 

îngăduit să-şi înceapă misiunea. Avatarul trăieşte printre 

ceilalţi oameni, dar El este direct legat prin sfera Divin - 

Substanţiat de sfera  Divin - Asubstanţiat, prin acea 

învăluire care nu-i permite să conştientizeze de ce este venit. 

Pe parcursul timpului,  El se iniţiază în toate tainele 

cunoaşterii în acel trup şi aşa încet, încet, vălul este luat de 

pe ochii Săi şi apare conştientizarea Sa. După 

conştientizare,   Avatarul   îşi  începe  cu  adevărat  

conştient 
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lucrarea... Deci, este o mare diferenţă între un om obişnuit 

care este din altă sferă şi un Fiu al lui Dumnezeu, care este 

parte din Tatăl. Toţi ştiţi că un om este doar o foarte mică 

scânteie din Tatăl şi cum tot ce este în mişcare, face parte 

din Planul Tot - este manifestarea Tatălui. Cred că s-a 

înţeles această mare diferenţă. Dar, acum vă voi lumina ce 

este de fapt fiinţa. Ea, fiinţa vine din sfera Spiritual - 

Substanţiat - Conştient. Când se întrupează, nucleul omului 

este spirit şi trece în sfera Spiritual - Substanţiat - 

Inconştient. Întrupându-se, omul nu mai are acea amintire a 



tot ceea ce el cunoaşte din toate reâncarnările avute pe 

parcursul evolutiv al fiinţei sale. Va trebui să înceapă o nouă 

iniţiere în trupul în care se găseşte. Numai aşa el, omul, 

poate evolua, învăţând Lecţiile Iubirii... Fiecare revenire în 

trup carnal, cere o nouă iniţiere care ajută omul să cunoască  

misiunea pentru care a venit. Indiferent că fiinţa vine pentru 

evoluţie personală sau pentru misiune specială, va trebui să 

parcurgă toate etapele iniţierii conştient. Dacă omul 

conştientizează ceea ce este bine pentru el, va cunoaşte 

eliberarea şi aceasta îl va ajuta să trăiască chiar în trup, legat 

de sfera Spiritual - Substanţiat - Conştient. Aceasta 

înseamnă eliberarea unui om chiar în trup carnal.  

 Dar să aprofundăm aspectul fiinţei care cuprinde: 

Spiritul, Sufletul - Subtil şi Sufletul - Dens. Spiritul este 

acea mică scânteie de la Tatăl. Sufletul - Subtil este 

manifestarea Cristosului, iar Sufletul - Dens este 

manifestarea Mamei Tuturor Sufletelor Dense, care dă 

forma  trupului  material.  Spiritul  este  aşezat  în hipofiză, 
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Sufletul  -  Subtil se găseşte în inimă, iar Sufletul - Dens dă 

forma trupului peste care ascede.  

 Fiecare fiinţă respectă Legea Divină doar atunci 

când este conştientă de ceea ce este. Conştientizarea este 

dată de adevărul în care trăieşte. Dacă ea, fiinţa, trăieşte 

doar în minciună, nu poate apărea conştientizarea necesară 

şi astfel este întârziată evoluţia ei. Când omul (fiinţa sa), 

trăieşte în adevăr, nu poate greşi cu nimic în faţa Legii 

Divine, căci cunoaşterea nu-i îngăduie să o facă. 

Necunoaşterea duce la ignorarea a tot ceea ce este divin şi 

aşa apare suferinţa, care trezeşte dorinţa omului de a 

înlătura această nedorită stare. Aşa, începe o înălţare prin 

gând şi rugăciune către Dumnezeu. Dar fiinţă nu este numai 

omul. Fiinţe sunt toate cele ce există pe această planetă, 

începând de la cea mai mică moleculă, până la super - omul; 

cea mai avansată formă de viaţă în materia densă. 

 Deci, acum aţi înţeles că fiinţa este o manifestare a 

lui Dumnezeu în toate şi în tot ? De aceea este foarte 

important să respectaţi toate formele de viaţă lăsate de 

Dumnezeu. Respectându-le, respectaţi şi Codul Universal 

care se impune în toată Creaţia Sa.  

 Fiţi cu adevărat iubitori de Adevăr şi veţi trăi 

adevărata fericire ! 

 

*  

*     * 
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 Dacă trecerea unui gând prin timp 

aduce suferinţa, nu este vina regăsirii. 

Sămânţa, dă rod gândului ce-a fost lăsat ... 



     Maitreya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Evoluţia fiinţei prin cele patru situaţii 

 

 

 De nenumărate ori oamenii văd  sfere luminoase ce 

se apropie de ei. Acestea sunt fiinţe eliberate de trupul 

carnal. Ele vin în apropierea oamenilor, pentru că sunt încă 

legate de materia densă şi doresc să comunice sau să ajute, 

dar nu în toate cazurile fac binele dorit. Pentru ele, bine este 

când fac ceea ce li se cere. Cei ce practică magia se folosesc 

de acestea în scopurile lor. Acei ce le folosesc pentru a afla 

anumite lucruri, nu pot înţelege că aceste spirite rătăcite, 

prin ceea ce spun, nu fac altceva decât să-şi spună  părerea 

lor, care nu în toate cazurile este favorabilă celor în trup 

material. Prin aceasta, ele se adâncesc tot mai mult în 

înnoptare, îşi încarcă fără să ştie karma, dar şi cei care le 

invocă îşi atrag asupra lor efectul sonic, adică se 

transfigurează decantându-se către înnoptare. Această stare 

redestinează omul care practică magia, indiferent dacă este 

albă sau neagră, către o karmă mult mai grea.  

 Nu totdeauna ceea ce este în spirit, poate fi bine şi în 

trup. Din dimensiunile spirituale se vede altfel decât văd cei 

ce sunt în trup  carnal şi nu se poate corela  ceea ce este 
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dincolo, cu ceea ce este aici.., de aceea apar neconcordanţe 

între comunicări şi efecte. Trebuie ştiut un lucru esenţial 

pentru om şi anume faptul că, toate Spiritele Mari, dau doar 

sugestii, care trebuiesc tratate cu multă discernere, omul 

având liberul arbitru. Cei ce intră în legătură cu Marile 

Spirite, trebuie să cunoască unele coduri şi aşa vor reuşi să 

conlucreze. Conlucrarea cu Marile Spirite, duce spre o 

evoluţie benefică, pe când cea cu spiritele negative, către o 

regresie evolutivă. Pentru a nu intra în legătură cu spiritele 

aşa zise capcană, care nu fac altceva decât să se distreze cu 

voi, trebuie să aveţi multă lumină,.. Evoluţia sau involuţia, 

este determinată şi de cele patru situaţii create, nu 

întâmplător, de codul genetic al fiecărei fiinţe, cod care se 

supune cu sau fără voia omului, Legii Divine. Fiecare fiinţă 

are un cod al său care o determină să se integreze în 

mişcarea continuă din univers. Această mişcare ajută fiinţa 

să se apropie de straturile cele mai înalte din sfera Spiritual - 

Substanţiat. Deci, doar mişcarea este cea care dă libertate 

fiinţei să înainteze către ceea ce este Adevăr. Pentru ca fiinţa 

să poată fi mereu în mişcare, trebuie să fie doar în lumină. 

Lumina se obţine doar prin fapte bune, gând curat şi iubire 

pentru tot ceea ce este Creaţie Divină. Orice gând de ură, 

orice faptă josnică, minciună, deci într-un cuvânt, 

nerespectarea Legii Divine face ca fiinţa să fie legată de 

toate acestea ca într-o pânză de păianjen. Această ţesere, 

este foarte greu de îndepărtat. Nemişcarea este moarte. 

Întoarcerea la viaţă este determinată de conştientizarea 

respectivei fiinţe în ceea ce priveşte adevărul în care trebuie 

să trăiască,..  
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 De foarte multe ori nu vă stăpâniţi stările şi prin 

acestea, voi vă lăsaţi încătuşaţi de materie. Tot ceea ce este 

materie vă ţine departe de Adevăr. Indiferent dacă materia 

este densă sau fină, tot materie este şi mai repede sau mai 



târziu, dezlănţuirea forţei acesteia vă va atrage către ea. 

Materia este o primă constrângere a fiinţei, care nu face 

decât să o prindă de ea prin rădăcini, ce reprezintă ziduri de 

netrecut către sfera Spiritual - Substanţiat - Conştient. Acest 

fapt, este marea încătuşare a fiinţei de tot ceea ce este 

lumesc, ea neputând să se desprindă de pământul unde 

trăiesc cunoştinţele, rudele şi unde a lăsat totată averea sa 

materială. De aici încep o serie de mari probleme pentru ea 

în primul rând şi apoi, pentru toţi aceia care-i sunt apropiaţi. 

După decorporare fiinţa, în loc să se detaşeze de materia 

densă şi cea fină, să meargă acolo unde îi este 

corespondentul său genetic, legat prin codul personal, se 

chinuie fără a putea fi de folos, dorind să ajute. În ce constă 

acest aşa zis ajutor - prin toate mijloacele, ea va încerca să 

contacteze pe cei de care se simte legată şi să le dea sfaturi. 

Ia gândiţi-vă, dacă ea pe parcursul vieţii în trup nu a făcut 

altceva decât să ducă o viaţă ce încălca Legea Divină, ce ar 

putea să înveţe pe cei care i-a contactat ? Nu va face decât 

să-i îndepărteze şi pe aceştia de Adevărul Absolut. Aşa 

începe magia, care leagă tot mai mult fiinţa de ceea ce este 

neadevăr şi suferinţa va fi tot mai mare,.. 

 Trecerea fiinţei prin această dimensiune karmică este 

necesară. Numai cu un trup material, trecând prin toate 

situaţiile date spre o maximă evoluţie, fiinţa poate să se 

înalţe sau să se lege de materie.  În codul său genetic există 
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posibilitatea dezlegării de materie, ea putând hotărî prin 

liberă consimţire. De aceea, este bine ca fiecare să se 

conducă după Legea Divină, prin liberul arbitru, fără a se 

impune ceva. Când voi vă impuneţi în faţa unui om, de 

exemplu, nu faceţi altceva decât să-i schimbaţi destinul. 

Fiecare om trebuie să trăiască după simţirea şi trăirea sa. 

Dacă vă impuneţi şi creaţi obligaţii, vi se încarcă şi vouă 

karma şi apare suferinţa. 

 Cele patru situaţii, dau şansa fiinţei să treacă sau să 

repete trecerea către o dorită evoluţie spre sfera Spiritual - 

Substanţiat - Conştient. Nimic nu este mai important ca 

această trecere prin materie. La fiecare revenire în materia 

densă, trebuie o nouă iniţiere, până se ajunge la 

conştientizare. Fiecare conştientizare este o lecţie învăţată. 

Fiecare lecţie învăţată, duce către mai înalt,..  

 [...] Cele patru situaţii create pentru evoluţie, sunt 

următoarele: pământul, aerul, soarele - ne-soarele şi focul 

(acesta din urmă poate fi Focul Iubirii Cosmice sau focul 

care distruge făcând totul scrum). Tot ce este în mişcare în 

întreaga creaţie a Tatălui, este viu şi îşi urmează ciclul 

evolutiv. Tot ce este atins de soare, urmează un anumit curs 

evolutiv, pe când ceea ce nu este atins de razele sale, are 

altă cale de parcurs. Totul este transformat de Focul Iubirii 

Cosmice, doar dacă se doreşte, dar nu se impune. Evoluţia 

prin Focul Iubirii Cosmice, este spre înălţare. Tot ce este 

atins de focul material, care face parte de fapt din materia 

subtilă, se distruge şi este spre regresie evolutivă,.. Aerul 

este mai în toate locurile şi este spre înălţare. Fără aer, este 

moarte.  Cu cât aerul este mai curat,  cu atât şansa fiinţei de 
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a se detaşa de materia densă este mai mare. Pământul are şi 

el un mare rol în evoluţie. Cu cât acesta este mai curat, cu 



atât fiinţa este mai puţin stresată şi are şansa să se detaşeze 

de joasele vibraţii ale forţei negative. Ia gândiţi-vă, acolo 

unde sunt gunoaie şi poluare, câte gânduri s-au adunat de la 

toţi cei ce au aruncat acele murdării netrebuincioase. Câţi 

trăiesc printre gunoaie ? Ce vibraţii au aceştia, v-aţi întrebat 

voi oare ?! Cât suferă planeta din cauza poluării ! V-aţi 

întrebat care este şansa de evoluţie a voastră, a tuturor, în 

asemenea situaţie ?!  

 Aşa cum am mai spus, tot ceea ce este în mişcare 

este viu. Tot ce este fără mişcare este mort. Mişcarea, tinde 

către înălţare prin parcurgerea ciclului evolutiv prin cele 

patru situaţii. 

 Pentru a înţelege mai bine acest ciclu evolutiv să 

luăm mineralul ca exemplu, şi anume cărbunele. El este atins 

de Focul Iubirii Cosmice dar, cum nu este în lumină, Acesta 

nu-l poate ajuta. Lumina de unde vine, vă veţi întreba, iar eu 

vă voi răspunde că lumina vine de la soare. Deci cărbunele 

fiind sub pământ, nu este atins de soare şi atunci stagnează 

în evoluţie. Vă veţi întreba cum poate totuşi să evolueze ? 

Tot eu vă voi răspunde  - apare o posibilitate când omul îl 

scoate la suprafaţă. Când cărbunele este  scos  la suprafaţă, 

este atins de soarele care-i dă lumină. Dar, nici acest lucru 

nu-i este suficient, fiindcă acestă fiinţă (cărbunele) va trebui 

să treacă printr-o descompunere moleculară către o altă 

stare, prin ardere în focul materiei subtile. Cum focul pe 

care îl ştiţi voi că arde în sobe,   face  parte  din  materia  

subtilă,  este singurul care 
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poate transforma materia densă. Tot ce el atinge, transformă 

în cenuşă. Cenuşa reprezintă următorul pas evolutiv al 

materiei dense pe care n-a atins-o lumina soarelui, ce va 

trece la rândul ei, în timp, prin cele patru situaţii mai uşor, 

iar omul va face ca ea să dea rodul conştiinţei sale. La fel şi 

cuarţurile, sunt scoase la lumina soarelui care le purifică şi le 

încarcă totodată cu energie cosmică, iar Focul Iubirii 

Cosmice absoarbe fiinţa lor, dându-le alt destin. Cochiliile 

rămase, devin mari captatoare de energie şi nu fac altceva, 

decât să transfere ceea ce adună către alte dimensiuni. 

Vibraţiile lor sunt de joasă frecvenţă şi nu pot ajuta omul, 

aşa cum se crede,..  

 Acum, să luăm omul ca fiinţă şi să studiem parcursul 

evoluţiei sale prin cele patru situaţii. Le voi aminti din nou 

pentru a reactualiza memoria voastră. Acestea sunt: 

pământul, aerul, soarele (ne-soarele), Focul Iubirii Cosmice 

(şi focul materiei subtile).  

 Vă veţi întreba cum evoluează omul prin cele patru 

situaţii ? Eu vă îndrept gândirea către toţi cei care se 

perindă pe lângă voi. Aşa veţi descoperi că de fapt, nu toţi 

oamenii au acelaşi comportament. Unii iubesc lumina zilei, 

alţii doresc lumina lunii, adică se simt mai bine noaptea. 

Printre oameni, veţi găsi că sunt şi aceia care mărturisesc 

faptul că se simt mai bine la munte, alţii la mare. Veţi vedea 

mulţi căutând prin gunoaie, alţii trăind prin canale,.. 

 Multe ar fi de spus dar, pentru a înţelege mai bine 

acest aspect evolutiv va trebui să cunoaşteţi ce este mai bine 

şi singuri vă veţi lumina cu Marele Adevăr ce Îl veţi 

descoperi. 
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 Prin faptele lui, omul este ajutat să treacă prin marile 

examene, ce sunt permanente pe tot parcursul vieţii sale în 

trup carnal (materie densă). Dar, tot prin faptele lui, omul 

este reţinut din ciclul evolutiv. Această stagnare îl face să 

repete revenirea în materia densă până când învaţă Lecţia 

Iubirii. Orice gând de ură, gelozie, egoism, invidie, dorinţe 

posesive, nu fac altceva decât să-l reţină din evoluţia sa şi 

omul repetă revenirea cu o karmă tot mai grea. 

 Nimic nu aparţine omului din această lume karmică, 

sau materială, cum îi mai spuneţi. Omul ca fiinţă nu ia nimic 

cu el. Doar ca trup, omul se poate folosi de cele materiale, 

dar dacă se leagă de acestea cu toată fiinţa sa, el ca şi fiinţă 

este pierdut. Nimic nu aparţine omului, ci doar se foloseşte 

de ceea ce şi-a adunat pe parcursul unei vieţi în trup. 

Egoismul îl îndepărtează de ceilalţi oameni şi aşa apare 

dorinţa de separare.  Prin separare din egoism, omul se 

închide  în  cochilia  trupului său şi nu mai are acces la calea 

de  lumină.  În acel moment i se deschide o nouă cale către 

alt destin - al nopţii.  Aşa se redestinează un nou destin, dar 

spre involuţie,  datorat nesăbuinţei sale. Mai apare  teama  

de a nu fi prădat, vede în ceilalţi doar duşmani,  toate  

acestea  îl obligă să se ascundă, să se izoleze  şi  să-şi  

păzească  avutul.   Întunericul  îl învăluie tot  mai  mult şi  

lumina  nu-l  mai  poate  pătrunde.  Toate gândurile  ce-i  

vin  nu  fac  decât să-i îngreuneze destinul. Trist este pentru 

acel om totul în viaţă. În multe din asemenea situaţii critice 

în care oamenii meditează doar la  cele materiale, 

concentrarea fiind prea mare, apare combustia.  Focul  

materiei   subtile  nu  face  altceva  decât 
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să pună capăt cantităţii de energie negativă adunată peste 

acel trup material, transformându-l în cenuşă. Deci, apare o 

regresie evolutivă către regnul mineral. Acelei fiinţe îi vor 

trebui poate milioane de ani ca să ajungă iarăşi la regnul 

uman. Deci, tot ce trece prin Focul Iubirii Cosmice este 

evoluţie, pe când tot ce trece prin focul materiei subtile este 

o mare regresie şi pierdere pentru acea fiinţă. Vedeţi că 

Legea Divină se aplică în toate situaţiile. 

 Cu cât omul este mai pur în gândirea sa, el are şansa 

să se ridice către un nou destin. Prin bunătate, răbdare, 

pace, îngăduinţă, toleranţă şi iubire, el, omul, trece prin 

această viaţă în trup ajutat de Focul Iubirii Cosmice. 

Suportă uşor soarele, rezistă în orice zonă orcât de poluată 

ar fi, căci nu-l atinge nimic din ceea ce nu-i aparţine. Unde 

este lumină, nu poate fi întuneric. Unde este sănătate, nu 

poate fi boală. Nu uitaţi că orice boală este rezultatul 

păcatului. Deci, cei ce nu suportă soarele, să se întrebe de 

ce nu-l suportă. Dacă nu îl suportă, înseamnă că lumina lor 

nu mai este şi întunericul i-a cuprins. Scăparea lor este doar 

dacă se analizează şi conştientizează faptul că au nevoie de 

o schimbare spre bine. Aceasta se poate realiza doar dacă îşi 

revizuiesc toate sentimentele şi trăirea lor va fi prin adevăr.  

 Deci, omul trebuie să fie mereu în comuniune cu 

Marele Univers ce alimentează fiinţa sa. Doar aşa, el, omul 

se poate detaşa de ceea ce nu-i aparţine din materia densă. 

Nimic nu este al omului pe acest pământ, ci îi este dat spre 

folosinţă.  Toţi cei ce înţeleg această lecţie,  pot trece către 

o 
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nouă  redestinare şi  le este  mai uşor să se detaşeze de ceea 

ce nu le aparţine lor ca fiinţe. 

 

*  

*     * 
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 Când mic te afli, vrei să trăieşti prin 

timpul creşterii către înalt. 

 Primeşte gândul ce lăsat-a fost de cel 

mai mare-n pas, dar, nu spera să vină cineva 

să-ţi dea. Adună doar ce poţi lua în vremurile 

ce trăite sunt prin fapta ta, şi mare tu vei fi ... 

     Maitreya 
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Evoluţia fiinţei prin cele patru regnuri 

 

 

 Cu toate că unii oameni nu acceptă ideea 

reâncarnării, este bine ca aceştia să înţeleagă faptul că, 

numai prin repetate reveniri în trup, se poate ajunge la o 

iluminare şi conştientizarea Adevărului. Nimic nu poate opri 

Adevărul să fie cunoscut. Cei ce-L doresc ca lumină, vor 

putea trece către alte lumi mai evoluate. 

 Acceptarea reâncarnării, ajută omul să înţeleagă 

faptul că ceea ce face aici, pe acest pământ, îi va fi povară 

sau uşurare în altă viaţă. Reâncarnarea există, chiar dacă 

unii nu vor s-o accepte. Când se vor elibera de acest trup 

carnal şi vor vedea că de fapt trăiesc, iar lumea ce-i 

înconjoară este alta, durerea lor va fi mare şi se vor 

cutremura. Atunci vor înţelege faptul că au greşit, dar 

pentru ei în acel moment este prea târziu. 

 Omul ca şi fiinţă, trece prin perioade evolutive (prin 

regnuri) de la mic la mare.  Adică el, omul,  nu a existat aşa 

cum se găseşte acum cu acest corp material,  ci a trebuit să 

parcurgă mai multe etape evolutive pe o perioadă de câteva 

milioane de ani. Trecând ca şi fiinţă prin aceste etape, a 

trebuit  să  înveţe  lecţiile  date în  funcţie de regnul din  care 
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făcea parte. Deci, iată că s-a ajuns la Marele Adevăr ce 

trebuie luminat pentru ca omenirea să înţeleagă de ce 

trebuie să respecte Legea Divină. 

 Legea Divină este perfectă şi se aplică indiferent 

dacă fiinţa a conştientizat sau nu ce trebuie să înveţe. Toate 

revenirile în materia densă, sunt pentru a se încheia ciclul de 

evoluţie al fiecărei fiinţe în parte. Deci, toate fiinţele, 

indiferent de regnul din care fac parte, trebuie să parcurgă 

etapă cu etapă toate lecţiile ce le revin. Cum în Legea 

Divină supremaţia o are Iubirea, toate fiinţele indiferent din 

ce regn ar face parte, vor trebui să înveţe Lecţia Iubirii. În 

Lecţia Iubirii sunt integrate toleranţa, îngăduinţa, pacea, 

armonia şi mai ales adevărul care trebuie întotdeauna 

acceptat - doar aşa putându-se păstra echilibrul peste 

întreaga creaţie a lui Dumnezeu. Acest echilibru trebuie să 

fie în toate şi în tot. Cei ce înţeleg acest lucru, vor respecta 

toate formele de viaţă. Numai aşa se va ajunge la acea 

armonie de care se tot vorbeşte.  

 Mişcarea evolutivă a fiinţei este de la primul contact 

al  ei  cu  materia densă în dimensiunea karmică,  adică de la 

regnul mineral spre regnul vegetal, animal şi apoi către cel 

mai condensat, cu suprema conştiinţă - regnul uman. Regnul 

uman, la rândul său, îşi va încheia curând acest ciclu 

evolutiv trecând către o nouă condensare a conştiinţei sale. 



Această condensare va fi către un nou ciclu evolutiv, care 

va deschide calea către o nouă geneză în care fiinţa va 

parcurge etapele conştiinţei crucii, va evolua în corp 

material fin şi va face parte din cel mai nou regn, cel al 

super-omului.   Deci, iată că se va renunţa la corpul materiei 
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dense  şi  fiinţa  se  va  folosi de noul său corp al materiei 

fine. Acesta va fi sfârşitul omului vechi şi începutul omului 

nou. Va fi cu adevărat sfârşitul lumii şi începutul unei noi 

lumi care va aduce noua ordine printr-un nou Mesia ce va 

domni pe pământ. Dar, despre acest lucru vă voi lumina cu 

altă ocazie, căci deocamdată trebuie să se înveţe lecţia ce nu 

s-a învăţat până acum. 

 Pentru unii, această Lecţie a Iubirii, nu prezintă nici 

o importanţă şi de aceea ei au de suferit mult. Aceştia nu 

vor putea merge mai departe către un nou destin până când 

nu se vor lumina cu Lumina Iubirii ce îi va ajuta să 

conştientizeze Marele Adevăr ce este în ei.  

 Aşa cum am mai spus şi altă dată, fiinţa cuprinde 

aspectul trinităţii. Deci ea, fiinţa, este formată din spirit, 

suflet subtil şi suflet dens. Aceste trei lumini o urmăresc pe 

tot parcursul evolutiv, de la regnul mineral până la regnul 

uman. Conştiinţa apare doar atunci când se unesc cele trei 

lumini. Doar atunci ele pot conlucra şi pot evolua către o 

treaptă superioară. Din acest motiv este nevoie de repetate 

reveniri în materia densă, unde sufletul dens este acela care 

are marea responsabilitate de a menţine lumina pe tot 

parcursul unei vieţi. Dacă sufletul dens nu înţelege că este 

mare nevoie de a conlucra cu celelalte două lumini, se 

repetă revenirea de câte ori este nevoie, până când se învaţă 

Lecţia Iubirii. Dacă sufletul dens acceptă conlucrarea cu 

celelalte lumini, sufletul subtil se manifestează cu iubire, iar 

spiritul va conduce aceste trei lumini către o nouă cale 

evolutivă. Prin conştientizare şi conlucrarea celor trei  

lumini,  fiinţa parcurge toate etapele regnului mineral,  de la 
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firul  de  praf  până  la  cuarţ  care  este  maxima  evoluţie  a 

acestui regn.  

 Deci, trebuie să ştiţi că viaţa acestor elementali este 

dată de spiritul care vine din Lumina Tatălui. Nu trebuie să 

uitaţi faptul că toţi elementalii din regnul mineral au viaţă şi 

fiecare în parte se poate manifesta. Starea lor este dată de 

sufletul subtil care poate fi ori manifestarea Cristosului, ori 

manifestarea stărilor omului. Toate stările omului se 

impregnează în tot ce este mineral şi sufletul dens nu poate 

trece la o nouă formă evolutivă. Vedeţi ce importanţă are 

starea omului şi asupra regnului mineral ? Trecerea de la 

firul de praf către rocă, nisip, cuarţ depinde în mare măsură 

de iubirea omului ce este lăsată peste zonele terestre. De 

aceea, este bine să nu trimiteţi ură peste nimic din ceea ce 

este Creaţie Divină şi aşa nu veţi suferi nici voi oameni. 

Toate zonele peste care voi vă puneţi pasul, pot evolua dacă 

se lasă iubire, sau pot stagna dacă se lasă ură. Eliberarea 

zonelor unde s-a lăsat ura unor iresponsabili, poate fi 

împlinită doar după trecerea unui timp, în care alţi oameni 

să-şi manifesteze iubirea şi binecuvântarea peste ele. 

Trecerea celor trei lumini prin regnul mineral poate dura 

miliarde de ani.  



 Perioada următoare ciclului evolutiv, este regnul 

vegetal. Cum în regnul mineral sufletul dens se manifestă 

peste forma materială de la firul de praf până la cuarţ, aici, 

în regnul vegetal, sufletul dens se manifestă peste forma 

materială ce pleacă de la tulpină. Aceasta, poate lua diferite 

forme  în funcţie de nivelul evolutiv.  În evoluţia acestui 

regn  mare  influenţă  au  animalele  şi  omul.   Unele  plante 
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evoluează prin digerare (când sunt consumate), altele prin 

putrezire, iar altele prin ardere.  

 Maxima evoluţie la plante este atunci cînd acestea au 

miros. Mirosul este în funcţie de nivelul evolutiv. Cu cât 

mirosul este mai plăcut cu atât acea plantă a ajuns la un 

nivel mai înalt. Copacii ajung la maximă evoluţie atunci când 

au flori. Aceştia la rândul lor evoluează prin putrezire sau 

ardere. 

 O mare amprentă lasă omul asupra acestui regn. 

Toate stările lui, ale omului,sunt preluate de către plante sau 

copaci. Toate aceste stări nu fac altceva decât să oprească 

din evoluţie fiinţele din regnul vegetal, iar ciclul lor trebuie 

să se repete de atâtea ori, până când acestea ajung la 

maturitate. 

 Este trist, dar adevărat. Nu uitaţi că ciclul evolutiv al 

fiinţelor din regnul vegetal, este de milioane de ani. Vedeţi 

ce lung este parcursul fiinţei şi prin acest regn ? Gândiţi-vă, 

cât de mult rău poate face omul când nu respectă Legea 

Divină ! El, omul, poate grăbi sau întârzia ciclul evolutiv  al 

acestui regn, prin iubirea sau ura sa,.. Următorul ciclu 

evolutiv al fiinţei este trecerea sa prin regnul animal.  Aici, 

fiinţa îşi manifestă forma în funcţie  de  codul  genetic la 

care a ajuns.  Sufletul dens ajută fiinţa să îmbrace forma 

dată de codul genetic al unui animal  sau  al  unei  reptile.  

Forma îşi are corespondentul în  funcţie de conştiinţa  sa  ca  

fiinţă a acestui regn. Cu cât o  fiinţă  ce  aparţine  regnului 

animal se apropie de om şi are iubire pentru el, cu atât i se 

schimbă corespondentul genetic,  iar noul cod îl  aduce sub  

altă formă.  Repetările se 
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fac până ce apare conştiinţa crucii ce va elibera fiinţa din  

acest regn, urmându-şi calea către o nouă destinare. 

Perioada evolutivă a fiinţei prin acest regn este de mii de 

ani. Bineânţeles că şi de data acesta apare influenţa omului. 

Iubirea sau ura fac să grăbească ori să întârzie ciclul 

evolutiv al fiinţei prin regnul animal.  

 După încheierea acestui ciclu evolutiv, fiinţa trece 

către o nouă formă a evoluţiei sale. Noul cod genetic 

cuprinde liberul arbitru, iar matricea sa dă un nou sens 

evoluţiei fiinţei. Apare regnul uman, unde omul are mentalul 

care îl ajută să conşientizeze Marele Adevăr ce este în el ca 

fiinţă evoluată. Cele trei lumini: spiritul care este în hipofiză, 

sufletul subtil care este manifestarea Cristosului şi se află în 

inimă, sufletul dens care ascede peste corpul fizic, dau şansa 

omului să evolueze prin conştiinţa de sine către noua formă 

ce va să vie. Maxima evoluţie a unui om poate apărea între 

patruzeci şi cinci şi o sută cincizeci de reâncarnări. Totul 

depinde de el. Omul ca şi fiinţă ar putea să treacă mai uşor 

către celelalte dimensiuni prin conştiinţa crucii. Acest lucru 

depinde de el, doar de el. Evoluţia omului fiind mult mai 



complexă, el va traversa acest ciclu evolutiv prin mai multe 

dimensiuni ce-i vor conferi şansa nemuririi. Totul depinde 

de lumina ce o adună pe parcursul reâncarnărilor sale.  

 Nimic nu este întâmplător şi de aceea trebuie să se 

înveţe Lecţiile Iubirii, ce-l vor ajuta pe om ca fiinţă, să se 

detaşeze de tot ceea ce este iluzia materiei dense,..  

 Cunoaşterea,  îl va duce către cele mai luminate 

trepte de  iniţiere  şi  omul  va putea datorită mentalului său,  
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să se readapteze fiecărei situaţii ce-i va apărea pe parcursul 

ciclului său evolutiv.  

 Acesta este ciclul evolutiv al unei fiinţe de la 

naşterea sa până la eliberare, care de fapt înseamnă 

nemurirea. 

 

*  

*     * 
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 Când regăsirea unui loc trezeşte 

amintirea unui pas, priveşte-n acel timp şi 

locul bucuriei va învăţa lumina ta să fie-n 

Adevărul începutului de drum,.. 

     Maitreya 
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Fiinţa şi trupul uman 

 

 

 Deseori omul se crede cea mai evoluată fiinţă din 

întreaga Creaţie a Părintelui Luminii, dar se înşală gândind 

astfel. Sunt foarte mulţi umanoizi pe alte planete şi în alte 

universuri mult mai evoluaţi decât cei de pe Geea (Terra). 

Iată de ce, ar trebui să-l caracterizeze modestia şi smerenia 

pe omul de pe această planetă şi să înveţe Lecţia Iubirii. 

Numai aşa va putea trece spre o nouă cunoaştere ce-l va 

ajuta să vadă Adevărul. 

 Aşa cum am spus în repetate rânduri despre fiinţă că 

este  aspectul trinităţii, vă reamintesc pentru întărirea 

voastră acest fapt. Deci, fiind vorba acum doar despre fiinţa 

umană, ne vom referi doar la aceasta. Cele trei lumini ce 

alcătuiesc fiinţa umană sunt: spiritul ce se găseşte în 

hipofiză, sufletul subtil ce se manifestează peste inima 

omului şi sufletul dens ce ascede peste trupul său dându-i 

această formă materială. Cele trei lumini trebuie să 

conlucreze mereu pentru a uşura evoluţia omului ca trup şi 

ca fiinţă. Vă veţi întreba de ce am spus om ca trup şi om ca 

fiinţă. Vă voi răspunde că, de fapt ar trebui să însemne 

acelaşi  lucru,   dar   vedeţi  că  nu  toţi  oamenii  pot  trăi  

ca 
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spirite în aceste trupuri împrumutate şi de aceea este 

necesară această clasificare. După ce omul va conştientiza 

acest mare adevăr, nu va mai suferi şi alta va fi starea sa 

evolutivă. Trecerea lui va fi mai uşoară către alte 

dimensiuni... 

 Omul ca trup, trăieşte doar pentru el, este egoist, 

vrea bogăţii lumeşti şi nu-l interesează ce poate fi după 

eliberarea sa din trupul material. Deci el trăieşte mai mult 

pentru plăcerile lui şi nu-i pasă dacă alţii au ce mânca sau 

unde sta. Aceşti oameni şi-au dezvoltat foarte mult sufletul 

dens şi manifestarea lui (a sufletului dens) este profundă. Ei, 

în spirit, sunt morţii despre care spunea Iisus. Toţi aceia 

care sunt legaţi doar de lucruri materiale, sunt cu adevărat 

morţi în spirit şi asta înseamnă de fapt moartea fiinţei lor.  Ei 

au foarte puţine şanse de a se lumina cu aspectul conştiinţei 

pentru simplul fapt că, nici nu o au şi nici nu pot înţelege de 

fapt care este valoarea ei. 

 Cu câtva timp în urmă, am amintit de valoarea 

conştiinţei spirituale, care este de casta de 3,5. Câţi dintre 

voi au această valoare a conştiinţei spirituale ? Dar acest 

lucru îl voi lumina în alt capitol.  Să ne întoarcem la fiinţa ca 

trup uman care este venită să evolueze pe această planetă, 

într-o anumită dimensiune karmică. Aşa cum am mai spus, 

evoluţia omului pe această planetă (şi prin ceea ce vedeţi cu 

ochiul fizic), este o trăire evolutivă într-o dimensiune 

karmică şi anume la cota 359 Karmic 1. Această dimensiune 

este percepută de toţi cei care locuiesc pe  Geea  şi  se  pot  

atinge  cu  privirea,  cu  mâna,  ori  cu gândul ...  La  

această  cotă,  359  Karmic  1, oamenii  au  o 
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valoare evolutivă superioară oamenilor din dimensiunile cu 

valoare mai mică decât aceasta. Deci, va trebui să vă 

conştientizaţi valoarea evolutivă pe care o aveţi acum şi să 

realizaţi unde ar fi trebuit să fiţi cu adevărat,.. Mă întreb 

dacă toţi veţi putea să vedeţi adevărata valoare a conştiinţei 

voastre.  Bine ar fi dacă adevărul acesta vi s-ar revela, 

pentru că aşa puteţi să înţelegeţi ce ar fi mai bine să 

efectuaţi pentru a vă înălţa mai mult către vârful piramidei 

care aşteaptă fiecare fiinţă ca o binecuvântare. Nimic nu este 

acum mai  important  pentru  voi  ca fiinţe, decât evoluţia 

prin acest trup material şi în această dimensiune Karmică.  

Conştientizarea  v-ar salva de repetatele reveniri în trupul 

material şi suferinţele  acestei  dimensiuni  Karmice.  Voi,  

doar  voi  ca  şi  fiinţe  libere veţi hotărî  dacă  revenirea  să  

fie  pentru  a  învăţa lecţia ce nu s-a învăţat,  sau,  dacă tot 

vreţi să veniţi,  aceasta să fie pentru a-i învăţa pe alţii lecţia. 

Diferenţa revenirii este enormă în situaţia dată. Când se 

repetă revenirea pentru a învăţa lecţia neânvăţată, suferinţa 

este foarte mare. Dacă se vine cu misiune, adică pentru a-i 

învăţa pe alţii Lecţia Iubirii, şansa voastră ca fiinţă este cu 

totul alta. Nimic nu vă poate atinge din ceea ce este aici, 

pentru că lecţia fiind învăţată, nu se poate repeta aceeaşi 

greşeală de două ori. 

 Nu doresc să insist prea mult, căci voi reveni cu altă 

ocazie asupra unor amănunte referitoare la aceste adevăruri. 



 Continuăm cu fiinţa ca trup material şi vă luminez cu 

ceea ce poate fi dacă nu se învaţă lecţia care vi s-a dat la 

reâncarnare. Toţi oamenii au liberul lor arbitru, ce îi obligă 

să  respecte  Legea  Divină.  Dacă  nu  o  fac  -  vor   

suporta 
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consecinţele acesteia. Legea Divină, sau Legea Karmei cum 

i se mai spune, se aplică ori de câte ori se greşeşte împotriva 

ei. Nu toţi oamenii pot conştientiza acest lucru. Spun 

aceasta, nu pentru că ei nu ar înţelege, ci pentru faptul că nu 

toţi cunosc acest mare adevăr. Dacă toţi oamenii ar fi 

luminaţi asupra acestui aspect al karmei, şansa lor ar fi alta 

pe tot parcursul vieţii în trup material dens. Ignoranţa 

unora, dar şi necunoaşterea altora nu fac decât să aducă tot 

mai multă suferinţă peste aceia care nu acceptă adevărul 

reâncarnării, care de fapt există. Dacă omul ar cunoaşte 

acest mare adevăr, ar şti că ori de câte ori încalcă Legea lui 

Dumnezeu, plăteşte în această viaţă în trup, sau la revenirea 

printr-o nouă naştere cu fiinţa sa în alt trup material 

(carnal). Nimic nu rămâne fără plată sau răsplată, aşa cum 

spun vorbele înţelepte din bătrâni.  

 Toate suferinţele în trup, sunt rezultatul păcatelor 

adunate pe parcursul acestei vieţi, sau al altor reâncarnări 

prin care s-a trecut şi în care nu s-a învăţat lecţia dată. 

 Fiinţa are nevoie de reveniri repetate în trup material 

(carnal), pentru a se maturiza şi totodată, fiecare lecţie 

învăţată îi va conferi o nouă poziţie la o cotă superioară a 

dimensiunii karmice. Fiecare nouă poziţie a unei dimensiuni 

superioare, va ridica rangul fiinţei, iar trecerea ei va fi către 

o nouă formă de manifestare şi cu alt trup... 

 [...] Mulţi oameni nu înţeleg importanţa acestui trup 

material. Pentru a fi o înţelegere a acestei binecuvântări, va 

trebui să acceptaţi ideea reâncarnării. Indiferent dacă voi 

credeţi  sau  nu,  acest  lucru  există. Prin repetatele reveniri  
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ale fiinţei în trup material, conştiinţa sa poate primi o 

maximă valoare sau poate pierde tot ce a adunat în celelalte 

vieţi. Lecţia se consideră învăţată doar atunci când la o altă 

revenire în trup material, fiinţa nu mai repetă aceeaşi 

greşeală. De regulă, aceste lucruri nu se prea întâmplă. Dar, 

pot să apară asemenea situaţii la fiinţele venite de jos. 

Lucrul acesta l-am mai explicat în celelalte cărţi scrise de 

mine, dar doresc să revin acum asupra acestui adevăr. 

 V-am mai spus că fiinţa are înscris în codul său 

genetic printre altele şi liberul arbitru. Aceasta înseamnă că 

ea poate face ceea ce doreşte, dar va răspunde pentru toate 

şi pentru tot în faţa Legiuitorului. Nimic nu o obligă  la 

nimic şi nimeni nu o poate determina să facă ceva fără 

acordul ei. Toţi aceia care spun că un om a  fost obligat să 

efectueze ceva peste voia lui, nu pot spune adevărul. 

Excludem situaţiile în care omul este constrâns de anumite 

împrejurări să acţioneze peste voinţa sa, însă astfel de 

situaţii nu-i încarcă deloc karma, pentru că nu i s-a dat 

posibilitatea să-şi folosească liberul arbitru... Vedeţi câte 

situaţii vă pot salva de ceea ce poate fi fatal în faţa 

Adevărului ? Nu uitaţi că Iisus vă spune că nu acela care vă 



ia trupul este periculos, ci acela care vă ia sufletul. Deci, toţi 

aceia care vă constrâng să faceţi anumite lucruri, nu fac 

decât să vă martirizeze în faţa lui Dumnezeu. De aceea este 

bine să vă împăcaţi cu toate şi cu tot din ceea ce veţi trăi pe 

parcursul vieţii în trupul materiei dense. Nu trebuie să vă 

păziţi trupurile, ci doar sufletele, căci acestea vă sunt de 

folos pe mai departe în evoluţia voastră.  Legea  Karmei  

aplicându-se,  toţi aceia  
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care vă obligă la ceva, vor lua toată murdăria care au 

încercat  s-o  pună  peste  destinul  vostru,  iar  karma lor se 

încarcă. Cine ucide, va fi ucis; cine batjocoreşte, va fi 

batjocorit la rândul său,.. 

 Nimic din ceea ce face omul fără voia sa, nu se 

consemnează în karma lui. Eu vă repet că nimic din ceea ce 

nu vă aparţine, nu vă atinge. Adică, dacă voi nu aveţi ură, 

nu vă atinge ura. Dacă sunteţi cinstiţi nu vă poate atinge 

minciuna şi murdăria altora chiar dacă aceştia încearcă să o 

arunce peste voi. Totul se va întoarce mai repede sau mai 

târziu împotriva acelora care au vrut să vă discrediteze atât 

în faţa oamenilor, cât şi în faţa lui Dumnezeu. Adevărul nu 

poate fi ascuns, ci se revelează când nimeni nu se aşteaptă şi 

triumfă. Aveţi grijă oameni, vedeţi ce faceţi pe tot parcursul 

vieţii voastre, căci toate se plătesc mai repede sau mai târziu 

! 

 Nu întotdeauna, fiinţa ca trup conştientizează ceea 

ce este ea. Dacă vreţi să cunoaşteţi adevărul despre voi, 

trebuie să treceţi toţi printr-o mare experienţă a luminii - 

doar atunci veţi constata singuri adevărul dat. Această 

experienţă, este dată de trăirea voastră la trecerea printr-o 

perioadă de curăţire şi meditaţie. Curăţirea se realizează 

doar dacă veţi ţine un număr de patruzeci şi nouă de zile de 

post, pe parcursul cărora veţi constata că de fapt nu sunteţi 

singuri în trupul pe care-l aveţi, ci mai sunt şi alte fiinţe. Ele 

au intrat pentru că le-aţi deschis calea prin greşelile şi 

păcatele aduse prin faptele, gândurile şi cuvintele puse în 

faţa destinului redestinat de voi înşivă.  

 În   situaţia   dată,    acel   corp   se   numeşte   

“corp 
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interimar”. Corpul nu mai ţine, sau mai bine zis, nu mai 

aparţine doar fiinţei care s-a întrupat în el, ci este folosit de 

celelalte fiinţe intruse care se impun.  Acel om, nu mai este 

el aşa  cum s-a destinat la naşterea sa cu acest trup,  nu se 

mai poate desfăşura aşa cum ar dori,  căci fiinţele intruse din 

corpul său se impun şi îl obligă să reacţioneze cum dictează 

ele. Acest lucru nu scuteşte fiinţa întrupată de Judecata 

Legiuitorului. Ea are obligaţia de a se păstra curată şi de a fi 

permanent în comuniune cu Dumnezeu. Doar starea de 

curăţenie salvează fiinţa de a fi posedată de entităţi negative, 

care doresc să simtă plăcerile trupului. Toate fiinţele cu 

vibraţie joasă, sunt dornice de plăceri şi caută să posede 

orice om care nu are lumină. Aşa se explică de ce unii 

oameni se simt altfel decât ar dori. Aceştia sunt posedaţi şi 

corpurile lor având şi alte fiinţe, se numesc “corpuri 

interimare”,.. Asemenea oameni dacă nu sunt eliberaţi de 

aceia care sunt în ei, vor sfârşi prin a avea viziuni groaznice 

- ei pot auzi voci care-i comandă şi le hotărăsc destinul, 



mulţi sunt îndemnaţi să se sinucidă, să ucidă chiar, iar alţii să 

facă tot mai multe nelegiuiri despre care  nu  are rost să 

discutăm acum.  Într-un cuvânt toţi aceia care  simt  că  nu  

este  ceva  în  regulă  cu  ei,  bine ar fi să consulte un preot 

cu har, iar acesta să le efectueze o exorcizare. Dar, tot 

postul este acela care  îi poate ajuta, căci  chiar dacă ei au 

fost eliberaţi, pot din nou să readucă ce a  fost în  ei,  dacă 

nu  se păstrează  curaţi cu gândul, fapta şi cuvântul. 

 Revin la experienţa despre care v-am vorbit şi vă 

dau modul de  curăţire  a  trupului  şi  minţii  voastre.   Deci 
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postul va fi de patruzeci şi nouă de zile, iar pe parcursul său 

va trebui să  respectaţi  întocmai ceea  ce vă spun. Eu nu vă 

oblig la nimic, doar vă arăt ceea ce este mai bine de făcut şi 

puteţi verifica singuri acest lucru. Dacă nu încercaţi această 

curăţire, nu puteţi şti adevărata valoare a postului. Puterea 

rugăciunii şi a postului este de necontestat.  

 Să revenim la postul care se ţine într-un anumit mod. 

Primele trei zile nu se va mânca nimic şi nu se va bea nici un 

fel de lichid. Pe tot parcursul acestor trei zile şi mai apoi pe 

parcursul postului, se va spune o singură invocaţie, şi 

anume: “Cristoase mântuieşte-mă !”. Această rugăciune 

scurtă, este de mare efect. Repetaţi-o şi veţi constata efectul 

ei. Nu va trebui să spuneţi nimic altceva, decât: “Cristoase 

mântuieşte-mă !” şi veţi reuşi. Să continuăm deci cu 

celelalte zile ale postului. După cele trei zile de post negru, 

veţi  mînca  în  ziua  următoare câte trei linguriţe cu miere 

de  albine  de  câte  trei   ori pe zi,  iar apă veţi consuma 

câte o înghiţitură după fiecare masă. De aici înainte pe tot 

parcursul postului, o zi se va consuma miere de albine cu 

puţină apă şi o zi va fi post negru. Aşa va trece toată 

perioada de post.  Repet:  o zi veţi consuma miere şi apă, o 

zi post negru,.. doar aceia care nu rezistă, vor ţine acest 

post pe perioade. De exemplu: la început vor ţine post un 

număr de zile, cât reuşesc, apoi o perioadă revin la hrana 

vegetariană, după care din nou se trece la un număr de zile 

de post, şi aşa, treptat, se poate ajunge la numărul de zile 

dorit. Însă postul trebuie să fie ţinut după aceste perioade,   

tot de patruzeci şi nouă de zile consecutiv. Aceste perioade 

vă vor obişnui corpul şi el  va rezista mai uşor ... Nu trebuie 
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să vă sperie faptul că unii veţi auzi pe cei ce vă sunt 

“chiriaşi”.  Aceştia  vor  încerca să vă impresioneze şi chiar 

să vă ameninţe. Nu le daţi ascultare. Rugăciunea dată vă va 

ajuta. Când spun acest lucru, insist asupra acesteia 

“Cristoase mântuieşte-mă !”. Nu trebuie altă rugăciune 

decât aceasta. 

 Fie ca toţi cei ce dorţi să vă curăţiţi prin acest post, 

să reuşiţi; iar renunţarea să nu vă ajungă ! 

 Toţi aceia care doresc să cunoască adevărul despre 

ei, vor reuşi doar dacă îl pot privi în faţă. Adevărul trebuie 

acceptat aşa cum este, oricât de dur ar fi pentru voi, căci 

numai aşa vă veţi putea cunoaşte cu adevărat,.. 

 După această curăţire, veţi vedea cât de uşuraţi vă 

veţi simţi şi totul vi se va părea foarte simplu. 

 Aşa cum am mai spus, nimic nu este cu neputinţă  

dacă se doreşte. Totul este să se dorească ceva cu ardoare şi 

veţi fi ajutaţi,.. 



 Foarte mulţi oameni susţin faptul că ei sunt făcuţi 

după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi nu pot fi 

posedaţi. Eu nu contest faptul că omul este chipul şi 

asemănarea  lui Dumnezeu, dar trebuie ştiut următorul lucru 

- omul este cu adevărat făcut după chipul şi asemănare lui 

Dumnezeu, dar ca fiinţă spirituală iar nu ca trup material. 

Nimic din ce este Dumnezeiesc, nu poate fi material, ci doar 

spiritual. De aceea, este bine să se trăiască doar ca fiinţe 

spirituale, nu ca fiinţe trupeşti. Tot ceea ce este trupesc 

piere, pe când tot ceea ce este spiritual trăieşte şi rămâne. O 

fiinţă spirituală în trup material, este mereu cu gândul   la  

Dumnezeu  şi  respectă  Legea  Sa.   Toţi  cei  ce 
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respectă Legea Divină, au pacea dorită. Ei sunt paşnici, 

blânzi,  răbdători  cu  toţi  oamenii.  Sunt îngăduitori şi mai 

ales toleranţi, nejudecând pe nimeni, căci aceştia ştiu că 

Legea Karmei se aplică în toate situaţiile,.. 

 Vedeţi, dragi oameni, cum ar trebui să fie cu 

adevărat un creştin, care se respectă ca fiinţă binecuvântată 

de Dumnezeu ? Doar cei care sunt în lumină pot păstra 

pacea în toate situaţiile create. Aceştia nu se tulbură la 

răutatea nimănui, căci pacea este în ei. Cunoaşterea îi face 

să vadă şi să simtă mai profund totul, nu se tem de moarte, 

căci ştiu că aceasta nu există pentru fiinţa lor. Revelaţiile 

care-i întăresc, îi ajută să treacă mai uşor peste toate 

greutăţile acestei vieţi în trup material dens.  

 Este foarte adevărat că unii oameni se tem de aşa 

zisa moarte a trupului, dar ei nu ştiu că de fapt, fiinţa nu 

moare niciodată. Eventual, la eliberarea din trup, aceasta 

dacă nu are lumina necesară, se decantează către o zonă fără 

lumină.  

 Fiinţa cu trup material dens, are o perioadă de 

trecere prin această dimensiune karmică pentru a învăţa 

diferitele lecţii date la întrupare. Aceste lecţii fie că se învaţă 

sau nu, eliberarea din trupul materiei dense vine şi se trece 

la o  nouă  formă.  Noua  formă este matricea care va 

urmări fiinţa prin noua dimensiune în care a intrat conform 

noului său cod genetic.  Ea, fiinţa, poate fi conştientă de 

noua situaţie chiar de la început şi atunci împăcarea sa cu 

destinul nou fiind  realizată,  va urma cursul acestui destin,.. 

Dar,  mai poate apărea o altă situaţie de nedorit, anume 

când fiinţa nu conştientizează eliberarea din trupul material 
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dens şi se leagă de acel trup pe care-l vede că stă inert şi nu 

poate înţelege fenomenul. Ea îi vede pe toţi în jurul corpului 

său, îi aude, încearcă la rându-i să se facă auzită, dar 

nereuşind, apare suferinţa. Aceste fiinţe păstrează legătura 

cu corpul lor timp de douăzeci şi şase de zile, perioadă în 

care nu fac altceva decât să bântuie toate locurile cunoscute 

în speranţa că vor fi ajutate de cunoscuţii avuţi până atunci 

în trup material. Ea, fiinţa văzând că nu-i vine nici un ajutor 

de la aceştia, caută sprijin în lumea nouă în care a intrat. La 

început este puţin derutată de ceea ce vede, căci nu a fost 

pregătită să convieţuiască cu fiinţe necunoscute ei până în 

acel moment. Noul său cod genetic reaşează matricea 

acesteia conform noii situaţii date. Aşa se redestinează o 

nouă situaţie, dată fiinţei prin materia fină, unde va aştepta o 

anumită perioadă în care trebuie să conştientizeze ce lecţii 



nu a învăţat. Când apare conştientizarea, fiinţa este pregătită 

pentru o altă revenire în materia densă spre a învăţa lecţia 

dată,.. Deci, vedeţi ce mare importanţă au repetatele 

reveniri prin reâncarnare în materia densă, deoarece numai 

aşa poate evolua o fiinţă oarecare,.. 

 Toate aceste adevăruri trebuiesc acceptate şi reuşita 

va fi în faţa fiecăruia dintre voi. Trebuie să priviţi 

întotdeauna  Adevărul  în faţă, să-L acceptaţi aşa cum este 

El  şi  veţi reuşi.  Numai aceia care sunt convinşi că pot 

reuşi  să  depăşească  dogma ce leagă fiinţa de ceva rigid, 

vor  evolua către noi şi înalte dimensiuni ale Creaţiei Divine. 

Trecerea către Înalt prin dimensiuni, este ciclul evolutiv al 

fiecărei fiinţe. Aceasta este de dorit acum. Fiţi aşa cum 

Dumnezeu fă doreşte  -  fiinţe libere, dar, curate,.. 
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Fiţi conştienţi de valoarea trupului material dens şi daţi-i 

respectul cuvenit ! Doar aşa fiinţa voastră poate trăi cu 

adevărat şi veşnic...  Nimic  nu  este mai preţios pentru o 

fiinţă, ca atunci când sufletul dens se supune sufletului subtil 

şi spiritului pentru conlucrare. Aşa apare conştiinţa 

spirituală la început, ca apoi să se ajungă la conştiinţa de 

sine. Această valoare a fiinţei este de dorit. Ea este calea 

nemuririi. Fie ca toţi să găsiţi această Cale şi Binecuvântarea 

va fi peste voi !  

 Meditaţi asupra celor spuse şi pregătiţi-vă pentru 

orice situaţie ivită în faţa voastră ca fiinţe şi nu veţi pierde 

nimic din ceea ce vi se cuvine. Totul este cu putinţă dacă se 

doreşte cu adevărat ... 

 

*  

*     * 
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 Cunoaşte-te prin adevărul tău şi vei găsi 

ce cauţi. Nu ignora ce vei simţi, e viaţa ce 

trăitu-ţi-ai în timp. Adună vremurile din 

trecutul tău şi vei cunoaşte locul ce primeşte 

fapta  ta.  Nu  tulbura  găsirea  locului  ce-ţi 

este-n pas  -  primeşte ce ai dat ... 

     Maitreya 
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Conştiinţa omului 

 

 

 De foarte multe ori se vorbeşte despre cinste, 

corectitudine, adevăr sau minciună ca despre ceva ce s-ar 



putea da fiecărui om ca simple obiecte. Mai toţi oamenii 

spun, în multe situaţii, că se vor schimba, că nu vor mai 

greşi şi se vor controla mai mult,.. Aceste promisiuni , vor 

rămâne doar simple cuvinte atâta timp cât omul ca fiinţă nu 

cunoaşte valoarea conştiinţei sale, iar pentru a o cunoaşte,  

el, omul, trebuie să se cunoască cu adevărat pe sine. 

Cunoaşterea sa, nu se face superficial, ci prin aprofundarea 

trăirii în diferite situaţii. Acest lucru trebuie să-i dea de 

gândit în mod deosebit omului, căci va trebui să fie cinstit 

cu sine. Doar aşa va putea înţelege toate ieşirile sale de 

nedorit ... 

 Pentru a putea aprofunda simţirea şi trăirea, omul 

trebuie să se împace cu toate greşelile lui şi să mediteze 

asupra acestui fapt. Totul trebuie privit cu foarte multă 

seriozitate, căci numai aşa se poate ajunge la un rezultat de 

dorit. Superficialitatea aduce eşecul ce îndepărtează fiinţa 

umană de Marele Adevăr. De aceea, trebuie ca fiecare să se 

analizeze,  să-şi accepte toate defectele,  ca apoi  să 

mediteze 
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la o ieşire către Lumina Adevărului pur, iar nu a adevărului 

său. Este bine să se cunoască şi acest aspect. Numai cei care 

pot accepta defectul ca un adevăr a ceea ce este, pot să se 

schimbe cu adevărat. Dacă nu se ajunge la această 

concluzie, nu se poate realiza schimbarea dorită.  

 Foarte mulţi oameni sunt curioşi. Curiozitatea este 

un defect ce trebuie înlăturat, ea pierzând foarte mulţi 

oameni care acum nu mai există nici ca fiinţe, nici ca trupuri. 

Este bine să lăsaţi ca lucrurile să vină de la sine şi toate se 

vor rezolva mult mai uşor. Aceasta nu înseamnă că nu e 

bine să doreşti a realiza ceva. Atunci când apare dorinţa 

pozitivă, conştiinţa omului capătă o altă valoare. Această 

valoare este dată  de casta care indică nivelul spiritual la 

care a ajuns un om. Nu trebuie să vă intereseze nimic din 

ceea ce nu vă este de folos vouă ca fiinţe spirituale. Nu 

trebuie să daţi curs unor clevetiri care v-ar îndepărta tot mai 

mult de Lumina Adevărului. Orice clevetire atrage efectul 

acestei cauze şi Legea Karmei se aplică. Nu trebuie să vă 

aplecaţi urechea la lucruri josnice căci nu sunt demne de o 

fiinţă evoluată. Nu trebuie să credeţi tot ce vi se spune de 

către un om. El poate fi părtinitor pentru că aşa crede că 

este adevărat. Adevărul lui nu în toate cazurile poate fi 

acceptat de către alţii. Mai mult, acesta poate să înţeleagă o 

anumită situaţie în funcţie de conştiinţa sa, care poate avea 

o valoare mică şi atunci apare dezinformarea care atrage din 

nou Legea Karmei. În mai toate cazurile, este bine ca voi 

înşivă să vă convingeţi asupra celor spuse. De aceea trebuie 

să vedeţi cu ochii voştri şi să auziţi cu urechile voastre ceea 

ce unii afirmă,.. 
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 Conştiinţa omului, poate fi verificată de către cei ce 

au un anumit grad de cunoaştere. Orice om poate vedea la 

alţii unele calităţi cum ar fi cinstea, răbdarea, smerenia, 

toleranţa şi mai ales iubirea care întregeşte totul. Aceştia au 

cel puţin conştiinţa spirituală. Dar poate fi mult mai mult 

dacă am analiza.  



 Pentru ca fiinţa umană să ajungă la o valoare a 

conştiinţei spirituale, trebuie să aibă casta de 3,5. Abia 

atunci acesta poate să aspire către o mai înaltă valoare a 

conştiinţei sale. Când apare această dorinţă, conştiinţa sa 

nu-i mai îngăduie să greşească. Aspirantul tinde către 

conştiinţa de sine, care este valoarea absolută a celor care 

şi-au găsit nemurirea. Deci el a ajuns la casta de cod 7, care 

este o mare valoare pentru un nou pas. Conştiinţa de sine se 

manifestează peste omul care are doar blândeţe, pace, iubire 

şi mai ales echilibru. Aşa pot fi cunoscuţi cei ce luminează 

iubirea adevărului prin conştiinţa de sine.  

 Pentru ca fiinţa umană să evolueze în acest trup al 

materiei dense, trebuie să treacă prin mai multe iniţieri. Ele 

ajută fiinţa să conştientizeze ce este mai important  pentru 

ea. Prima iniţiere este atunci când fiinţa umană a 

conştientizat faptul că trecerea sa prin materia densă este 

spre binele ei şi nu trebuie să se ataşeze de nimic. Orice 

ataşament, atrage efectul vibraţiei joase al acestei materii 

dense, care reţine fiinţa ca o pânză de păianjen. De aici 

foarte greu se poate scăpa,.. şi se pierde valoarea conştiinţei 

spirituale ceea ce înseamnă moartea pentru cel în cauză. 

Puteţi să vă folosiţi de tot ceea ce este materie densă,  dar,  

să  nu  vă  ataşaţi de  toate cele avute.  Nonataşamentul este 
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cheia ce vă deschide calea către un nou destin.  

 Deci, prima iniţiere este când s-a ajuns la casta de 

cod 3,5.  Această valoare restabileşte codul genetic al fiinţei 

în cauză. Noul cod genetic adaptează fiinţa la noua situaţie 

dată. Aşa apare o nouă cunoaştere, putându-se trece către 

iniţierea conştiinţei de sine, anume casta de cod 7. Noul cod 

genetic, readaptează fiinţa la situaţia dată. Acest lucru 

durează până când fiinţa conştientizează faptul în trupul 

materiei dense. După conştientizare se poate trece la 

următoarea iniţiere, cea a Iluminării. Prin această iniţiere 

fiinţa parcurge etapele noii valori ale castei cu codul 14. 

Urmează conştientizarea în trupul material a noului cod 

genetic, după care cei ce doresc pot pătrunde marile taine 

ale iniţierii ce conduc spre Eliberare. Valoarea conştiinţei 

acestei iniţieri este de codul 21. Cei care au casta de cod 21, 

sunt eliberaţi în acest trup material dens. 

 Fiecare fiinţă umană, poate fi verificată asupra 

conştiinţei sale. Lucru acesta se poate afla prin citirea 

codului său, care se găseşte deasupra capului, înscris cu alb 

sau cu negru. Cei care au codul înscris cu alb sunt la 

valoarea plus (+), iar cei care au codul înscris cu negru, sunt 

la valoarea minus (-). Acest lucru nu are nimic cu 

polaritatea negativă sau pozitivă. Pur şi simplu cei care au 

codul cu plus, sunt adepţii luminii albe, pe când cei care au 

codul cu semnul minus, sunt adepţii luminii negre ... Nu vă 

rămâne decât să discerneţi care cui slujeşte ... 

 Vedeţi câte taine sunt ? Şi cum nimic nu este 

întâmplător să nu vă mai întrebaţi de ce unii oameni sunt răi. 

Uitaţi-vă,  cei  care  vedeţi  cu  ochiul  minţii,  deasupra 
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capului lor şi veţi avea răspunsul (dar acest lucru trebuie 

decodificat).  

 Dacă vreţi să cunoaşteţi un Eliberat, deasupra 

capului său se poate vedea semnul eliberării şi anume casta 



de cod 21. Pentru a vedea aceste adevăruri, voi în primul 

rând, să aveţi multă pace. Adică, să fiţi liniştiţi şi fermi în 

ceea ce vreţi să faceţi.  

 Nu vă rămâne decât să aflaţi voi înşivă adevărul, 

văzut cu ochii voştri şi auzit cu urechile voastre. Numai aşa 

nu puteţi greşi şi judeca pe cineva ..! 

 

*  

*     * 
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 ... Înaltă este treapta unui pas înalt, dar, 

mai  înaltă  este  viaţa  ce  trăită  e  tot  prin 

“înalt” ... 

     Maitreya 
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Conştiinţa crucii 

 

 

 Este foarte important ca omul să-şi cunoască 

adevărata valoare. Valoarea sa este de necontestat în faţa 

Adevărului Absolut. Nimic nu se poate lua din această 

dimensiune a materiei dense şi duce către alte luminate lumi, 

în afară de lumina care învăluie omul. Lumina se adună de 

către fiecare om în parte pe parcursul vieţii sale în acest trup 

material dens. Valoarea fiecărei fiinţe umane este dată doar 

de lumina ce o înconjoară şi reprezintă singura sa valoare 

spirituală ce o situează pe treapta ce-i asigură nemurirea. 

Aşa se stabileşte codul genetic al fiecărei fiinţe umane, după 

lumina care o are. Codul genetic, aşa cum am mai spus, este 

foarte important pentru om. El arată valoarea lui, a omului 

ca fiinţă spirituală şi-l situează într-o anumită dimensiune şi 

un anumit strat ce corespunde numărului de cod.  

 Conştiinţa omului este uşor de verificat. Acest lucru 

poate fi constatat doar de cei ce au lumina unui Eliberat. În 

această dimensiune  karmică sunt foarte puţini cei care pot 

vedea aceste adevăruri.  Ei chiar dacă văd lumina unui om, 

nu se exprimă  şi nici nu-şi  arată  cunoaşterea la întâmplare. 
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Conştiinţa lor fiind la o valoare majoră, nu se amestecă în 

karma nimănui. Ei tac şi ajută atunci când sunt solicitaţi 

pentru că ştiu ce au de făcut pe tot parcursul vieţii lor în 

trupul materiei dense.  

 Pentru a înţelege mai bine ce este conştiinţa crucii, 

vă voi lumina cu acest luminat adevăr. Fiecare fiinţă, aşa 

cum am mai luminat, este strâns legată de codul său genetic, 

care pe lângă faptul că situează fiinţa pe un anumit plan al 

unei dimensiuni, îi dă şi identitatea sa. Identitatea, ca să-i 

zicem aşa, nu se stabileşte la întâmplare. Pe lângă codul 

genetic, fiinţa este identificată şi cu ajutorul matricei sale. 

Aşa cum pe planeta aceasta omul este identificat după actele 

ce le deţine, la fel şi în dimensiunile subtile fiinţa este 

cunoscută după matricea (ADN-ul), care se adaugă la 

valoarea conştiinţei crucii. Valoarea conştiinţei crucii se 

poate calcula după o formulă bine stabilită, care este: 

 

2· R· C · V 

h 

 

 unde:  

   

  2 - simbolizează cele două lumini ce vin 

de la Tatăl. Adică, spiritul şi sufletul subtil (manifestarea 

Cristosului).  

 

  R - distanţa din centrul chakras-ei 

Anahata, până la extremitatea chakras-ei Sahasrara. Această  

distanţă  existentă, se  măsoară   în   centimetri. Gradarea  

se 
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face tot cu ochiul minţii.  

 

  C - codul genetic ce poate lua valori 

pozitive (+), sau negative (-). 

 

  V - valoarea cifrei corespunzătoare 

culorii aurei fiecărei fiinţe. 

 

  h - înălţimea fiinţei umane, care se ia 

tot în centimetri. 

  

 Revenind asupra unui adevăr luminat despre codul 

genetic al fiinţei, trebuie să se înţeleagă faptul că acesta 

poate fi de valoare pozitivă, atunci când este luminat cu 

lumina albă şi poate fi de valoare negativă, atunci când este 

luminat cu lumina neagră. Codul genetic al fiecărei fiinţe 

poate fi văzut doar de Marii Maeştri. El se găseşte deasupra 

capului fiecărui om, dar trebuie o decodificare pentru a fi 

perceput. 

 Ce-ar fi dacă aceste taine ar fi la îndemâna tuturor ? 

Ce s-ar întâmpla cu fiecare fiinţă ? Ar mai putea fi o evoluţie 

pe merit ? Vedeţi, nimic nu este întâmplător şi toate sunt cu 

un scop anume făcute,.. Valoarea fiecăruia dintre voi, 

oameni, poate fi cunoscută doar de Dumnezeu şi cu 

îngăduinţa Lui, poate fi revelată şi Marilor Maeştri 

Spirituali. Aceste mari şi tainice adevăruri trebuiesc 

cunoscute şi înţelese de către cei ce doresc o profundă 

cunoaştere. Revelarea lor este dată acelora care sunt 

vrednici de ele. 
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 Să revenim acum  la ceea ce omul are în jurul său  şi 

nu întotdeauna poate conştientiza. Când spun aceasta, mă 

refer la acei oameni care nu pot vedea cu ochiul minţii, al 

sufletului sau cel subtil. Cei ce nu văd aceste adevăruri, nici 

nu pot înţelege prea multe din lumea “nevăzută”, care şi ea 

este tot o creaţie a lui Dumnezeu ... Se ştie prea bine acest 

lucru, şi anume că Dumnezeu a făcut lumea văzută şi cea 

nevăzută. Nu trebuie să se întristeze cei ce nu pot vedea 

acea lume “nevăzută”, deoarece cei care cred cu adevărat că 

ea există, pot să o simtă. Cel care are simţire şi trăire, poate 

găsi mai uşor calea către Adevăr,.. 

 Voi lumina acum despre lumina posibilă din jurul 

omului ca fiinţă spirituală. Ea este cotată şi are o anumită 

valoare în lumea spirituală. Fiecărei culori îi corespunde un 

cod care-i stabileşte valoarea. Valoarea este luată în calcul 

pentru stabilirea Conştiinţei Crucii.   

 Deci, să luminăm despre acele culori ce luminează în 

jurul fiinţelor umane. Acestea sunt următoarele: 

  

  ALB ......................................   9,9 

  GALBEN AURIU ............... 10 

  PORTOCALIU ...................   9 

  ROŞU ...................................   8,9 

  VIOLET DESCHIS ............   8 

  VIOLET ÎNCHIS ...............   3 



  INDIGO ...............................   2,7 
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  ALBASTRU ........................   2,9 

  VERDE ................................   2 

  GALBEN VERZUI .............   1,9 

  GRI .......................................   1,3 

  NEGRU ................................   1 

 

 Aţi văzut că fiecare culoare în parte are o anumită 

valoare. Pe lângă acest lucru, mai intervine ceva şi anume 

faptul că, prin aura fiinţei umane sunt impurităţi ce apar ca 

pete. Acestea contează şi ele. Cotarea lor are o mare 

semnificaţie pentru cel ce calculează valoarea Conştiinţei 

Crucii. Fiecare pată în parte, se sancţionează cu o zecime. 

Deci din valoarea dată în funcţie de culoare, se scad atâtea 

zecimale câte pete sunt. Rezultatul se atribuie formulei de 

calcul.  Vedeţi  ce  mult  contează  ca  aura  voastră  să  fie 

curată ? Curăţirea ei se face prin cunoaştere şi luminarea 

Adevărului. Cu cât cunoaşterea este mai mare, cu atât şi 

aura se luminează mai mult, apropiindu-se de culoarea 

galben auriu. Iluminaţii au culoarea aurei de un alb-gălbui, 

iar un Eliberat are culoarea aurei galben-auriu intens. Fac o 

menţiune: un Avatar (Fiul lui Dumnezeu cu misiune pe o 

planetă) este singurul care are aura septicoloră în jurul 

trupului material - cine are ochi de văzut, să vadă ... 

Bineânţeles, că nu mai vorbim de celelalte semne care se 

văd deasupra lor,.. 

  Aşa cum am mai spus şi înainte, sunt unii oameni 

care  au codul de polaritate  negativă.  Aceştia  nici nu pot fi 
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luminaţi cu Conştiinţa Crucii. Ei luminează cu lumină neagră 

şi conştiinţa lor are altă valoare (-). Însuşi faptul că se 

foloseşte semnul minus, arată polaritatea negativă a faptelor 

pe care aceştia le au în faţă. Gândiţi-vă, dragi oameni, la 

faptele voastre căci ele au o foarte mare însemnătate pentru 

evoluţia voastră prin materia densă. Această trecere, dacă 

tot trebuie să fie, cel puţin să fie cu folos. Numai aşa se 

poate scăpa de repetatele veniri în dimensiunile karmice. 

Deci, trebuie să acceptaţi faptul că reâncarnarea este foarte 

importantă pentru evoluţia fiinţei umane şi nu numai ... 

 [...] Este timpul împlinirilor şi de aceea, fiecare 

dintre voi oameni, vegheaţi la tot ce se întâmplă în jurul 

vostru ! Aşa, doar aşa, puteţi să vă sensibilizaţi şi trăirea 

voastră va fi mult mai profundă - ceea ce este de dorit,.. 

 Fie ca valoarea conştiinţei voastre să crească tot mai 

mult şi echilibrul să se restabilească ! 

 

*  

*     * 
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 Când poţi să taci, aduci prin liniştea din 

gând schimbare-n pasul celor ce sunt tulburaţi 

de necunoaştere. Nu-i ignora că nu cunosc ce 

este de dorit. Răzbate-n gândul lor, şi-adu 

răbdarea-n faptele ce stau să destineze tot un 

gând,.. 

     Maitreya 
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Zona neutră a dimensiunii karmice 

şi controlul stărilor la oameni 

 

 

 Cu toţii trăiţi într-o dimensiune karmică ce are 

numărul progresiei geometrice de valoarea 359 Karmic 1. 

Această dimensiune karmică,este dominată de materia densă 

şi are marea sarcină de a susţine şi a ajuta fiinţa la o evoluţie 

prin canon. Lucrul acesta înseamnă că tot ceea ce face fiinţa 

umană, este răsplătit sau sancţionat. Dacă faptele sunt bune, 

apare binecuvântarea, sau invers, dacă faptele sunt 

împotriva Legii lui Dumnezeu, apare acea sancţiune prin 

canon. Când apare canonul, apare şi suferinţa pentru fapta 

ce a atras Legea Karmei,.. În această dimensiune, totul se 

plăteşte mai repede sau mai târziu.  

 Pentru a se înţelege mai bine, voi lumina acest mare 

adevăr cu unele exemple şi anume: omul poate fi atins doar 

de ceea ce îi aparţine. Ca să fiu mai bine înţeles, vă spun că 

dacă un om minte, înseamnă că lui îi aparţine minciuna. 

Acest lucru aparţinându-i, îl poate lovi. Dacă omul nu 

minte,  înseamnă că minciuna nu-i aparţine şi deci nu-l poate 

lovi. Toţi aceia care mint, au ură, nu sunt cinstiţi şi  folosesc  

chiar  căi   necinstite  de  a  se  îmbogăţi,    practică 

 

 

73 

 

 

 

magia, curvesc şi preacurvesc, folosesc blestemele şi nu ştiu 

să ierte, nu renunţă la tot ce este fărădelege, sunt atinşi de 

aceste lucruri, fiindcă le aparţin. Tot ce aparţine omului, 

este mereu cu el. Tot ce nu îi aparţine omului, nu-l atinge. 

Deci, dacă răul este chemat de cineva, acel rău este şi va fi 

mereu cu acela până când se eliberează. Dacă nu se 

eliberează de acel rău, omul respectiv nu poate avea o viaţă 

cu bucurii. Cel care are mereu iubire şi răbdare, nu poate fi 

atins de nimic ce nu îi aparţine. Acolo unde este iubire, nu 

poate fi ură. 

 Învăţaţi acestă lecţie, şi anume că ceea ce nu vă 

aparţine, nu vă poate face nimic. Ce bine ar fi dacă toţi 

oamenii ar învăţa Lecţia Iubirii. Dacă ea ar fi învăţată, nu ar 

mai fi suferinţă pe această planetă şi alta ar fi evoluţia 

oamenilor. Străduiţi-vă să învăţaţi lecţia simplă a iubirii şi 

pacea se va restabili în toate şi în tot ! Toate sunt cu putinţă 

la Dumnezeu, dar trebuie ca şi voi oamenii să faceţi ceva 

pentru ca să meritaţi binecuvântarea Sa. Toate gândurile ce 

le emiteţi sunt păstrate tot de voi. Într-o zi, ele se vor 

manifesta peste voia voastră şi nu veţi mai avea controlul 

dorit, dacă acestea au fost împotriva Legii Divine. Dacă 



gândurile au fost binecuvântate şi curate, ele vă vor susţine 

pe calea Luminii şi Adevărul vi se va revela. 

 Bine este să vă controlaţi mereu gândurile şi să nu 

faceţi ceva care să vă acuze mai repede sau mai târziu. Tot 

ce daţi, aceea şi primiţi,..  

 Stările voastre sunt decanturi de energie care se 

adună în zona neutră a dimensiunii karmice. După ce s-au 

condensat,  acestea  sunt  dirijate către voi.  Fiecare vibraţie, 
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atrage vibraţia de aceeaşi valoare. Fiecare lumină, atrage 

lumina de aceeaşi intensitate. Aşa este cu aceste condensate 

stări  ale  voastre,  ele  se  întorc  împotriva  celor  ce  le 

aparţin ... Din nou revin asupra a ceea ce am mai spus, şi 

anume că, ceea ce aparţine omului îl urmăreşte mereu. 

Fiecare om este atins de ceea ce îi aparţine.  

 Haideţi să luăm ceva concret, şi anume plânsul. 

Această stare necontrolată, pe lângă faptul că afectează 

karma omului în cauză, ea (starea) se stochează în zona 

neutră a dimensiunii karmice, ca apoi să lovească pe toţi 

aceia care au asemenea stări. Toţi cei care plâng nu fac 

altceva decât să trimită vibraţii joase spre zona neutră care 

este ca un aşa zis depozit, ce odată umplut, nu face altceva 

decât să trimită condensări de energie de joasă vibraţie către 

toţi cei care au cale deschisă. Calea se deschide către 

condensările de joasă energie, prin stările depresive ale 

fiecărui om. Toţi cei care au asemenea stări, afectează şi 

condiţia de viaţă a prietenilor, rudelor şi chiar a vecinilor. 

Nu numai atât, însăşi dimensiunea în care convieţuiesc toţi 

oamenii este afectată de stările necontrolate. Starea de 

plâns, aduce tristeţe şi suferinţă tuturor acelora care se 

implică,.. Nenumărate boli apar în urma unei stări 

necontrolate. La unii apare melancolia, apoi renunţarea, 

dorinţa de a nu mai trăi şi uite aşa apar sinuciderile,..  

 O altă stare de nedorit, este râsul în hohote, care 

produce vibraţii prin şoc şi lovesc foarte puternic omul. La 

fel şi aceste stări sunt condensări de energie care se 

decantează mai întâi către zona neutră a dimensiunii 

karmice,    apoi  sunt atrase  de  către  cei care deschid  

calea  
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către ele. Această energie negativă şi ea, la o anumită 

condensare, poate produce accidente, paralizii şi chiar stop 

cardiac. Vedeţi ce poate face omul prin necontrolarea 

stărilor sale ? Nici nu vă daţi seama de ce sunteţi în stare, 

dragi oameni. Dacă v-aţi cunoaşte capacitatea voastră, aţi fi 

mai rezervaţi în manifestări, v-aţi controla tot timpul şi altul 

ar fi destinul planetei. 

 Veţi spune că nu mai aveţi voie să râdeţi, nici să 

plângeţi. Eu zic următorul lucru: trebuie să alegeţi în 

manifestare calea de mijloc. Puteţi zâmbi, chiar râde, dar 

fără ieşiri necontrolate. Asupra fiecărei stări trebuie să fie 

control mereu, pentru că se crează un haos ce aduce 

distrugerea fiinţei. Nu mai vorbim de stările de nervozitate, 

care aduc avalanşe de energie condensată ce produc 

cutremure, inundaţii, catastrofe, crează panică între oameni. 

Vedeţi ce distrugeri poate declanşa omul prin necontrolarea 

stărilor sale ? Tot ce vine peste om este rezultatul a ceea ce 

a creat el însuşi prin nesăbuinţă şi lipsă de control,.. Ceea ce 



nu este Creaţie Divină, nu poate trăi în armonie cu 

Dumnezeu. Tot ceea ce face omul prin nerespectarea Legii 

lui Dumnezeu, se întoarce mai repede sau mai târziu 

împotriva lui. Totul se plăteşte, căci Legea Karmei se aplică 

în toate şi în tot. Din nou vă spun acelaşi lucru şi anume că 

“ceea ce nu îi aparţine unui om, nu îl poate atinge” ! 

Deci nimic nu vă atinge dacă sunteţi cinstiţi şi cu iubire, 

pentru întreaga Creaţie a lui Dumnezeu. Tot ce vă 

înconjoară trebuie iubit şi respectat şi veţi avea marea 

răsplată a binecuvântării. Fiţi aceia care aţi fost la început şi 

cunoaşterea vă va situa la locul cuvenit ! 
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 Aveţi în primul rând multă îngăduinţă cu voi şi apoi 

cu ceilalţi ! Învăţaţi să luaţi întotdeauna lucrurile aşa cum 

sunt şi împăcaţi-vă cu orice situaţie dată şi pusă în faţa 

voastră ! Aşa veţi trece mai uşor peste încercările acestei 

vieţi în trup material dens. Dacă aveţi mare iubire pentru 

toate şi pentru tot, şi nu vă mai implicaţi în murdăria altora, 

nu  vă  mai  poate  atinge  nimic  din  ceea  ce  aceştia  au şi 

dau ... Veţi fi deasupra acestor lucruri cu adevărat şi vă veţi 

bucura  să  fiţi  ceea  ce  este  de  dorit acum,  adică  fii ai 

Luminii Albe ... 

 

*  

*     * 
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 ... Rădăcina unui gând, trebuie 

cercetată şi veţi şti de unde sunteţi ... 

     Maitreya 
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Preasfânta Treime 

 

 

 Multă lume, din necunoaştere, nu se poate apropia 

de Adevăr, dar aceasta, nu scuteşte fiinţa umană de 

responsabilitate. Fiecare om este dator să se apropie de 

Marele Adevăr ce sălăşluieşte în el. Acest lucru nu se poate 

face la întâmplare. Pentru a cunoaşte Adevărul, trebuie să se 

cunoască mai întâi ceea ce de fapt doriţi voi oamenii de la 

Dumnezeu. Atunci când apare dorinţa de Adevăr, se 

deschid căi către acest binecuvântat şi luminat lucru prin 

bunăvoinţa Tatălui. Doriţi-vă doar, şi calea se va deschide 

fiecăruia după cum merită ! 

 Pentru a avea cunoaştere, nu este suficient să 

studiaţi ce este scris doar de om. Cunoaşterea apare după 

un studiu aprofundat şi meditaţie a celor luminate de 

înţelepţii tuturor vremurilor. Trebuie însă să luaţi de aici 

doar ce vă este de folos. Fiecare om poate ajunge la o 

conştientizare în funcţie de mentalul său. Nu poate nimeni 

să ducă mai mult decât cuprinde,..  Nu  încercaţi să 

pătrundeţi în locuri ce nu vă sunt îngăduite,  căci  rătăciţi şi 

apar pericole,..   Degeaba doriţi   să  daţi  ceva  dacă  nu  

aveţi,..  Cel  ce ştie  cât poate 
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duce, nu ia niciodată mai mult, căci oboseşte şi nu poate 

ajunge de unde a plecat,.. 

 Toate învăţăturile au un înţeles anume. Sunt multe 

scrise, dar mai multe sunt nescrise. Acest fapt nu trebuie să 

smintească pe nimeni pentru că toate există chiar dacă nu 

sunt scrise şi asta nu înseamnă că nu au o valoare 

spirituală,.. Luaţi întotdeauna ceea ce puteţi înţelege la 

început, iar ceea ce nu puteţi înţelege lăsaţi pe mai târziu, 

căci va veni şi timpul lor,.. Căutaţi ca adevărurile să vi se 

reveleze după multă rugăciune şi post, doar aşa veţi putea 



afla dacă ceea ce este luminat de cineva este şi adevărat. 

Acest lucru doresc să-l faceţi şi voi, după ce studiaţi cele 

scrise de mine ! Ceea ce vă luminez acum poate vă va şoca 

puţin, dar nu înseamnă că nu este adevărat. Adevărul trebuie 

spus chiar dacă unii nu-L pot înţelege pe moment. Va veni 

şi clipa ce va revela acest mare Adevăr şi în faţa lor şi se vor 

lumina,.. Doriţi-vi-L şi vi se va revela ! 

 Despre Preasfânta Treime se poate spune mult mai 

mult decât vă voi lumina acum, dar pentru început este 

suficient. Omul trebuie să cunoască ce este deasupra sa ca 

Putere Divină, doar aşa va trece mai uşor peste acel 

handicap ce-l terorizează mereu şi care este necunoaşterea. 

Necunoaşterea îl face să greşească mereu şi mereu până ce 

suferinţa sa va trezi dorinţa de Adevăr. Această dorinţă este 

un pas către salvarea ce-i vine din Adevăr. El, doar el 

trebuie să înţeleagă faptul că ceea ce vine din lumină duce 

doar către lumină, pe când ceea ce vine din întuneric duce 

doar spre întuneric. Folosiţi-vă  puterea de discernere şi nu 

mai  judecaţi  pe  nimeni,  dragi  oameni,  căci  prin  fapta în  
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sine  sunteţi judecaţi ! Priviţi totul prin prisma inimii şi nu 

veţi  mai  greşi, căci ce trece prin lumina inimii, este iubirea 

! Ce este din iubire, nu poate fi greşit ! 

 V-am luminat în alte capitole despre Sfera Divină şi 

despre Sfera Spirituală ca şi concepte ale Creaţiei Tatălui. 

Pentru a fi în echilibru, cele două Sfere ca şi concept au fost 

luminate să fie mereu în armonie. Dezechilibrul la care s-a 

ajuns, se datorează omului ca trup al materiei dense. Omul 

ca fiinţă spirituală nu putea să destrame acestă legătură a 

filiaţiunii sale. Totul a început când el, omul, s-a detaşat de 

Lumina Adevărului şi a acceptat cunoaşterea ca proiect al 

materiei dense. Tot ce este materie densă, nu face altceva 

decât să îndepărteze fiinţa umană de Sfera Spiritual 

Substanţiat Conştient. Mai mult decât atât, omul s-a 

îndepărtat de Dumnezeu. Îndepărtarea sa, a făcut să se rupă 

legătura cu Sfera Divină. Aceasta a dus la o regresie 

evolutivă.  

 Să  ne  întoarcem  acum la Adevărul  pe  care doresc 

a-L lumina şi anume, ce este cu adevărat Preasfânta Treime. 

Preasfânta Treime cuprinde cele două sfere, Sfera Divină 

care este deasupra tuturor lucrurilor şi Sfera Spiritual 

Conştient care este o condensare a tuturor fiinţelor cu 

Lumina Iubirii.  Omul  când  trăieşte ca fiinţă spirituală 

conştient, iar nu ca trup al materiei dense, este în 

permanentă comuniune cu Sfera Spiritual Substanţiat 

Conştient, ceea ce-i permite să aibă revelaţii din Sfera 

Divină, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu. Aşa trebuie să 

decurgă evoluţia  omului în trupul materiei dense. Dar, 

pentru  aceasta  el  trebuie să  înţeleagă  faptul  că  nimic din  
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ceea ce este aici pe pământ nu poate lua cu el,.. Tot ceea ce-

l leagă pe om de locul şi obiectele aparţinătoare materiei 

dense, este ca o rădăcină ce nu-l lasă să se elibereze. 

Neputându-se împlini eliberarea sa, el, omul pierde 

capacitatea de a conlucra cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă 

moartea sa,.. Doar trezirea lui poate salva  fiinţa  umană  ce 

acum a ajuns la ceea ce nu s-a dorit. Nu ridicaţi voi, oameni, 

bariere de netrecut, căci singuri vă pierdeţi de ceea ce vă 



poate salva acum la ceasul împlinirilor ! Nonataşamentul de 

tot ceea ce este materie densă vă poate salva. Nimic din 

ceea ce nu vă aparţine, nu vă poate lovi, aşa veţi putea 

cuprinde ceea ce vi se luminează.  

 Despre Sfera Divină v-am mai luminat şi în alte 

capitole. Acum vă luminez cu ceea ce este mai important şi 

anume că, Preasfânta Treime cuprinde mult mai mult decât 

pot să înţeleagă oamenii. Preasfânta Treime este 

reprezentată printr-un anumit simbol spre cunoaştere în 

dimensiunile karmice.  Acest  simbol este iubit şi respectat 

de către toate fiinţele din lumină şi din întuneric. EL 

(simbolul) cuprinde tot ce este Adevăr pentru întreaga 

creaţie, indicând întregul aşa cum şi trebuie cunoscut de 

către toţi .., şi se scaldă într-o lumină de un galben auriu 

intens. În centrul Luminii se revelează  un triunghi mare şi 

alb cu raze aurii care are înăuntrul său culoarea roşu 

transparent în care se vede cifra treizeci şi trei luminat cu 

alb. Deasupra acestui triunghi se găseşte simbolul lui 

Dumnezeu reprezentat de un triunghi cu ochiul Tatălui la 

mijloc. Acesta este de culoare alb intens şi strălucitor. În 

colţul  din  stânga  al triunghiului  mare se  găseşte simbolul 
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Mamei Bhodisattwa (Mamă din Tată) care este Mama celor 

treizeci şi trei de Fii ai Tatălui. Simbolul  reprezintă un cerc 

alb ce are în interior un porumbel cu aripile desfăcute şi este 

într-o lumină de un alb strălucitor. În colţul drept al 

triunghiului mare, se află simbolul Mamei tuturor sufletelor 

dense, reprezentat printr-un pătrat ce are în interiorul său 

înscris un cerc. La fel ca şi celelalte, este de un alb 

strălucitor. 

 Vedeţi cum se îmbină cele două Sfere prin acest 

mare simbol ? Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt care sunt una, deci 

tot Tatăl. Dar ca să înţelegeţi mai bine, vă luminez că Fiul 

este Cristosul (Fiul cosmic), deci tot Tatăl. Duhul Sfânt este 

Duhul Tatălui. Deci, Trei în Unul şi Unul în Trei. Cînd vine 

un Fiu al Tatălui cu misiune pe pământ, EL, Tatăl îl 

umbreşte prin Lumina Cristosului care este Lumina Iubirii. 

Aşa, întotdeauna Tatăl este cu Fiul în toate şi în tot ce se 

luminează. Deci Tatăl şi cei treizeci şi trei Fii ai Săi fac parte 

din Sfera Divin Asubstanţiat, iar Mama Bhodisattwa face 

parte din Sfera Divin Substanţiat. Mama tuturor sufletelor 

dense, face parte din Sfera Spiritual Substanţiat. Vedeţi ce 

frumos se îmbină cele două Sfere - Divină şi Spirituală - 

totul ca să se poată lumina prin Binecuvântarea lui 

Dumnezeu ? 

 Cunoaşterea aceasta duce la adevărata lumină ce se 

lasă găsită doar de cei ce pot primi Adevărul aşa cum este 

El. Primiţi Adevărul şi El vă va salva de tot ce este 

deşertăciune şi pieire ! Treziţi-vă Cristosul din voi şi 

discernerea  va călăuzi fiinţa voastră către viaţa veşnică ! Nu 

daţi ascultare dorinţei  trupului  vostru  care este doritor  
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de plăceri lumeşti ! Daţi ascultare sufletului vostru care nu 

este altceva decât scânteie din Lumina Tatălui ! Adunaţi cît 

mai multă lumină în jurul vostru şi Binecuvântarea 

Preasfintei Treimi nu va înceta să vă călăuzească ! Fiţi voi în 

toate şi în tot, aşa putea-veţi trece prin această lume 



karmică ce aparţine materie dense ! Trecerea prin materia 

densă vă ajută să învăţaţi lecţia dată la reâncarnare. 

Conştientizarea este foarte importantă pentru voi. Nu vă 

risipiţi energia pentru lucruri ce se pierd, căci nu sunt 

veşnice ! Tot ce este materie densă moare sau se 

degradează. Acest lucru, să nu-l uitaţi niciodată ! Fiţi 

înţelepţi, căci aşa v-a făcut Tatăl de la început ! 

 Binecuvântarea Luminii să fie mereu cu voi ! 

 

*  

*     * 
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 Ce-i nou rămâne nou atâta timp cât nu 

îl foloseşti.  

 Depinde cum îl foloseşti de vrei să te 

ajuţi de ce e nou,.. 

     Maitreya 
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Matricea fiinţei 

 

 

 De foarte multe ori omul se simte legat de anumite 

zone ale acestei planete. Sentimentele lui nu sunt 

întâmplătoare, ci sunt rezultatul unor amintiri a ceea ce a 

fost cândva. Toate aceste sentimente trebuiesc 

conştientizate şi va veni lumina unui adevăr peste mentalul 

fiecăruia - aşa apare revelaţia,.. Cum nimic nu este 

întâmplător, veţi conştientiza că aţi mai fost prin acele locuri 

cândva. Ce nu ştiţi, este faptul că nu de fiecare dată aţi fost 

doar în trup uman, ci şi altfel, adică cu alte trupuri, în 

funcţie de regnuri. Mai precis, trecerea voastră prin toate 

regnurile, urmând ciclul evolutiv, v-a marcat şi rămâne 

definitiv în memoria voastră. Mulţi dintre voi iubesc anumite 

zone şi stările emoţionale trezesc amintiri,.. Lăsaţi-vă 

conduşi de aceste sentimente şi veţi descoperi adevărata 

trecere prin timp ! Gândiţi-vă că omul a evoluat pe 

parcursul mai multor cicluri evolutive, de la regnul mineral, 

până la regnul uman. Toate aceste treceri, aduc dorinţei 

iubire şi respect pentru întreaga Creaţie Divină.  Toţi aceia 

care pot conştientiza aceste  amintiri,   respectă  şi   

preţuiesc   tot  ce  este  viu  pe  
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planetă. Ei ştiu că la rândul lor au trecut prin aceste regnuri 

şi nu le-a fost uşor, aşa cum nici celorlalte fiinţe nu le este 

uşor acum. Cei care sunt ataşaţi de mare, au amintirea a 

ceea ce au fost cândva - adică ori în regnul mineral au fost 

acolo, o piatră sau un fir de praf; în regnul vegetal, au putut 

fi o floare sau un copac; în regnul animal, unul dintr-o 

specie a acestui regn,.. Dar, aceasta nu înseamnă că nu sunt 

posibile reveniri prin reâncarnări şi în trup uman. La fel se 

întâmplă şi cu cei ce sunt ataşaţi de munte, şes, deşert sau o 

altă formă de relief a unei zone. Vedeţi câte vă leagă de tot 

ce este Creaţie Divină ? Nimic nu este întâmplător şi de 

aceea trebuie să respectaţi toate formele de viaţă. Aşa veţi 

contribui la evoluţia acestei planete. Toate formele de viaţă, 

fac parte din marea noastră familie. Tot ceea ce este în 

mişcare este viu şi ce este viu evoluează aşa cum este 

hotărât de Planul Tot. Respectaţi ceea ce vă înconjoară şi 

veţi avea marea răsplată a fiecărei fiinţe care şi ea, la rândul 

său, vă poate binecuvânta ! Bucuraţi-vă de tot ceea ce vă 

înconjoară şi aşa veţi participa la luminarea acestei planete 

care aşteaptă iubirea fiecăruia dintre voi. Însăşi prezenţa 

voastră pe acest pământ trebuie să vă dea de gândit. Nu 

sunteţi veniţi aici doar ca să umbriţi acest loc, ci ca să daţi 

tot ce este mai bun din conştiinţa voastră. Fiţi adevărul care 

trebuie să vă reprezinte aşa cum aţi fost creaţi de Marele 

Adevăr şi veţi fi nemuritori ! 

 Am spus de mai multe ori, că omul este singura 

fiinţă ce are ceva mai mult de spus şi de făcut. Acest lucru 

trebuie să-i dea mult de gândit ... Întreaga evoluţie a tuturor 

regnurilor, depinde de starea,  gândirea  şi  faptele  fiecăruia 
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dintre voi. Nu luaţi ca o joacă acest lucru, care este foarte 

serios. Fiţi maturi şi veţi descoperi că toate aceste lucruri de 

fapt, vă aparţin ! Asumaţi-vă marea responsabilitate a unor 

fraţi mai mari şi veţi putea convieţui mai uşor alături de cei 

mai mici ! Armonia aduce pacea peste toate locurile acestui 

pământ care tânjesc după iubirea voastră. Nu daţi 

posibilitatea “fraţilor” voştri mai mici să se războiască cu 

voi, căci nu veţi avea şanse de izbândă. Veţi putea face faţă 

unor cataclisme ? Puteţi să răspundeţi afirmativ ? Eu zic mai 

bine să conlucraţi cu cei mai mici (celelalte regnuri) şi nu 

veţi fi atinşi de ceea ce nu vă aparţine. Toată ura voastră 

asupra a ceea ce blestemaţi (case, terenuri, copaci, etc.), se 

întoarce tot împotriva voastră. Această răbufnire este ceea 

ce se numeşte eliberare de greu,.. - când pământul revarsă 

(alunecările de teren) nu face altceva decât să se elibereze 

de greul lăsat de om. Toată această greutate se revarsă tot 

către cel ce a trimis-o. Nu mai vorbim de cutremure, 

inundaţii sau altele,.. Toate acestea pot fi oprite dacă omul 

ar învăţa Lecţia Iubirii pentru tot ce este viu. 

 Dacă veţi privi cu mai mare atenţie, v-aţi recunoaşte 

şi în celelalte fiinţe,.. Trecerile sunt obligatorii pentru toţi. 

Totul este mişcare şi ceea ce este mişcare este viu. Ce este 

viu, evoluează către mai înalt. Dar cunoaşterea ajută la 

detaşarea de tot ce este strangulare. Doriţi-vă cunoaşterea şi 

veţi  fi  cei  ce  dau  lumină şi iubire celor ce n-o cunosc ! 

Dar, pentru a cunoaşte, trebuie să cercetaţi, să studiaţi mai 

mult şi continuu. 

 Vă voi lumina cu unele taine pe care şi voi la rândul 

vostru  le  puteţi cerceta   aşa   cum  am  făcut-o  şi  eu.  

Veţi 
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descoperi că adevărul este în voi înşivă. Fiţi sinceri cu voi şi 

veţi avea marea trăire aşa cum este ea în adevărul ei. Căutaţi 

rădăcina fructului vostru şi veţi descoperi linia traseului 

evolutiv ! 

 Fiecare regn are matricea sa care pentru fiecare 

fiinţă în parte se conturează distinct. Această conturare este 

dată de nuanţele colorate care marchează particularitatea 

fiecărei fiinţe în parte. Matricea de bază a regnului respectiv 

se diferenţiază de celelalte prin forma determinată de către 

numărul de vibraţii pe verticală şi orizontală. De exemplu: la 

regnul mineral, vibraţiile sunt doar pe verticală şi matricea 

unei fiinţe se colorează către înălţime. Pe când la celelalte 

regnuri, vibraţiile matricei sunt şi pe verticală şi pe 

orizontală, iar culorile se suprapun şi sunt în continuă 

mişcare circulară,.. 

 Regnul mineral are matricea sub forma unui 

mănunchi de linii care la centru are un contur mai 

consistent. De la acest contur, pleacă pe ambele părţi către 

extremitatea lui, linii tot mai subţiri de diferite culori. Aceste 

culori sunt determinatea de valoarea fiinţei respective. 

Particularitatea fiecărei fiinţe în parte este dată de către 

miile de nuanţe colorate ale matricei care este aşa cum ştiţi 

cu toţii - ADN-ul. 

 Forma matricei regnului mineral este următoarea: 
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 Regnul vegetal are matricea sub forma unor sfere 

legate între ele. Acestea sunt în număr de cinci. Ele sunt viu 

colorate şi cu nuanţe de ordinul miilor, aceasta în funcţie de 

evoluţia şi particularitatea fiinţei respective. Toate culorile 

se mişcă circular, de aceea nu pot fi văzute atât de uşor ... 

 Forma matricei regnului vegetal este următoarea: 
 

 
 

 

 Regnul animal are o altă valoare evolutivă. Forma 

matricei sale este mult mai viu colorată şi este reprezentată 

tot de cinci sfere care sunt legate între ele prin patru 



bastonaşe  mai  consistente.  Bastonaşele arată că acest  

regn 
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se pregăteşte prin repetate reâncarnări spre o nouă formă de 

evoluţie şi anume conştiinţa. Unele fiinţe ale acestui regn, 

sunt mult mai apropiate de om, decât altele slujindu-l cu 

devoţiune. Iubirea acestor fiinţe devotate este simţită de 

către el. 

 Forma acestei matrice este următoarea: 

 

 
 

 Regnul uman constituie valoarea conştiinţei. 

Această valoare a conştiinţei,  la cei mai evoluaţi,  trece 

către valoarea conştiinţei de sine şi apoi către  cea a 

crucii,.. 

 În   cazul  fiinţei   umane,   forma   matricei  (a 

ADN-ului), este în funcţie de locul de unde este venită ea. 
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Fiinţa venită de sus are o formă a matricei, pe când cea care 

este venită de jos, are la rândul său o altă formă a matricei.  

Toţi cei veniţi de sus, au matricea de formă sinusoidală viu 

colorată şi vibraţiile sunt în funcţie de nivelul evolutiv. Cei 

veniţi de jos, au forma matricei în zigzag, iar culorile sunt de 

la gri către negrul cel mai întunecat. 

 

Matricea celor de sus:                       Matricea celor de jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Se ştie că fiinţa umană are mental, deci are şi liberul 

  



arbitru.  Acest lucru este valabil doar la acele fiinţe venite de 

sus.  Cele venite de jos, au la rândul lor mental prin această 

reâncarnare, dar nu au liberul lor arbitru. Însăşi întruparea 

dă valoare şi şansă de echilibru prin memoria mentalului. 

Aceste fiinţe venite de jos, se supun stăpânului lor  

(sataniştii  şi toţi aceia care sunt posedaţi).  Şi acestea au 
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posibilitatea de a cere ajutorul Luminii Albe. Totul depinde 

de ele. 

 Matricea  fiinţei, în funcţie de regn, rămâne aceeaşi, 

dar se poate schimba codul ei genetic. Acest cod genetic se 

schimbă în funcţie de trecerile fiinţei prin toate planurile de 

la    la   . 

 Toate aceste lucruri, nu pot fi verificate de aparatele 

actuale. Ele se pot vedea printr-un studiu în “rotondă”. 

Aceste lucruri le-am mai discutat la luminarea lor în alte 

cărţi scrise de mine. Cei ce cunosc, pot trece din sala mare a 

templului lor către rotondă şi acolo la simpla comandă 

spunând: “laboratorul”, pot intra într-o sală cu multe sfere 

luminoase şi o mare piramidă roşie de foc. Aici se pot face 

studii asupra matricei cunoscuţilor şi nu numai atât,.. 

 Multe ar fi de spus şi de cunoscut. Toate aceste 

adevăruri pot fi revelate acelora care au conştiinţa curată. 

Fiţi doritori de cunoaştere şi Adevărul vi se va revela ! Păşiţi 

către marele destin al fiecărui regn şi marea familie se va uni 

pentru a evolua împreună aşa cum este de dorit ! 

 Bucuraţi-vă de toate şi de tot căci aşa se doreşte ! 

Fiţi mereu  cu  zâmbetul  pe  buze  şi  tristeţea  nu  vă  va  

mai ajunge ..! 

 

*  

*     * 
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 Cunoaşterea e pasul către Absolut. Nu 

risipiţi prin “jocul paşilor” ce este regăsit. 

Căutaţi culoarea urmei ce o lăsaţi, şi veţi 

putea trăi ce este drept şi căutat de toţi prin 

timp. 

     Maitreya 
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Laboratorul “Rotondei” 

 

 

 Pentru a cunoaşte tainele universului, trebuie să vă 

dedicaţi acestor cercetări . Nimic nu se face superficial ci 

numai cu devoţiune şi respect pentru tot ce este viu. Tot ce 

este viu, poate fi cercetat şi cunoaşterea va fi în rezonanţă 

cu ceea ce doriţi. Ea vine acolo unde este aşteptată şi 

primită. Doriţi cunaşterea şi ea va veni ! 



 Mulţi doriţi să cercetaţi şi nu ştiţi cum. Eu v-am dat 

cheia către o lume nouă ce vă aşteaptă. Deschideţi poarta 

acestei lumi noi cu cheia ce se găseşte în toate cărţile scrise 

de mine şi veţi vedea marea familie care este cu voi toţi ! 

Trebuie  doar  să  treceţi  bariera  materiei dense şi totul vi 

se va  revela.  Fiţi  mai încrezători  în tot ceea ce faceţi şi 

veţi reuşi ! 

 Acum să trecem la noua lecţie ce vă aşteaptă. 

Laboratorul este în lumina rotondei voastre. Pentru a se 

ajunge acolo,  va trebui să treceţi prin marea sală a 

templului vostru către altar (inimă). De acolo, va trebui să 

parcurgeţi scara spirituală către marea rotondă a mentalului 

vostru.   Ajunşi   acolo,   veţi  lumina  iubirea  cu  o  mantră 
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(rugăciune prescurtată sau invocaţie), care vă va deschide 

un nou drum al cunoaşterii. Această mantră este 

următoarea: 

 

 Uiiiiiii ! UŞA LABORATORULUI SE DESCHIDE 

ŞI MĂ PRIMEŞTE ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii !  (o dată). 

 

După luminarea acestei mantre, vi se va deschide o uşă. 

Intraţi în marea sală de laborator, unde veţi fi surprinşi de 

cele văzute. Veţi găsi cu totul altceva decât vă veţi aştepta 

să vedeţi într-un laborator obişnuit. Acolo, totul este energie 

şi cunoaştere. Sala este imensă, cu multe sfere colorate şi o 

piramidă roşie de foc. Pentru a verifica matricea voastră, va 

trebui să luminaţi iubirea cuvântului vostru cu o mantră. 

Veţi întinde mâna stângă în direcţia piramidei şi veţi spune 

următoarea mantră: 

  

 SUNT GÂNDUL IUBIRII ŞI LUMINA MEA 

DESCHIDE CALE CĂTRE ADEVĂR - MATRICEA MI 

SE REVELEAZĂ !    (o dată). 

 

Dacă doriţi să cunoaşteţi matricea altei persoane, va trebui 

să luminaţi iubirea altei mantre. Aceasta este următoarea: 

 

 SUNT CALE CĂTRE (numele persoanei) ŞI 

GÂNDUL IUBIRII MELE PRIMEŞTE  ADEVĂRUL 

SĂU - MATRICEA LUI MI SE REVELEAZĂ ! (o dată). 

 

Pentru a realiza acest lucru,  nu  trebuie  să uitaţi următorul 
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fapt: că  trebuie să chemaţi mai întâi persoana respectivă în 

rotondă şi apoi împreună cu ea să intraţi în laborator. Pentru 

a putea intra cu voi în laborator, va trebui să luminaţi cu ea 

mantra de primire - mantra este aceeaşi, dar în loc de “mă 

primeşte”, veţi spune “ne primeşte”. Deci: 

 

 Uiiiiiii ! UŞA LABORATORULUI SE DESCHIDE 

ŞI NE PRIMEŞTE ! Uiiiiiii ! Uiiiiiii !  (o dată). 

 

După ce aţi intrat, veţi spune să întindă şi el mâna stângă în 

direcţia piramidei. Apoi veţi lumina iubirea mantrei sus 

amintite (“Sunt cale către ...” ). 



 Din acest moment, procedura este la fel şi pentru voi 

şi pentru cel adus,.. 

 Deci considerăm că aţi luminat prin cuvânt mantra 

cu mâna întinsă către piramidă. Din acel moment, veţi vedea 

că din mâna voastră (a lui), va pleca o lumină care se va 

contura într-una din sferele din faţă. Încet matricea prinde 

forma sa ce indică locul de unde aţi venit. Dacă sunteţi 

veniţi de sus, mii de culori vor fi într-o continuă mişcare 

peste matricea văzută. Nu trebuie să vă opriţi aici, ci puteţi 

continua dorind să vedeţi celelalte reâncarnări folosind o 

mantră ca şi cheie. Această mantră trebuie luminată tot prin 

cuvânt (adică rostită cu voce tare, nu spunând-o mental). Ea 

este următoarea: 

 

 Uiiiiiii ! DESCHID CALE CĂTRE 

REÂNCARNAREA VIEŢII ANTERIOARE   Uiiiiiii ! 

Uiiiiiii !      (o dată). 
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Mantra poate fi folosită pentru a deschide calea către toate 

celelalte vieţi reâncarnate. Trebuie să se plece de la această 

viaţă către celelalte vieţi printr-o regresie,.. Adică după ce 

aţi văzut o reâncarnare, se va spune această mantră din nou 

şi aşa mai departe. Însăşi mantra deschide cale către trecut.  

 Fiecare revelaţie a unei vieţi, va fi văzută într-o sferă 

ce se luminează asemenea unui ecran. Totul se va derula ca 

la cinematograf. Evitaţi emoţia, căci va dispare imaginea 

dată,.. 

 Regresia poate fi luminată cu aceeaşi mantră prin 

toate celelalte regnuri prin care aţi trecut. Aşa veţi şti ce aţi 

fost în fiecare regn,.. Poate aşa veţi înţelege mai uşor 

suferinţa celorlalţi fraţi mai mici ai voştri ... 

 După fiecare luminare în laborator, va trebui să 

ieşiţi, ca apoi, în rotondă, să analizaţi cele văzute. Aşa veţi 

vedea unde aţi greşit şi unde trebuie să mai lucraţi. Dacă 

aveţi un chemat, va trebui să-l trimiteţi de unde a venit prin 

cuvintele: “Mergi în pace !”  În acel moment, oaspetele va 

pleca. Dacă uitaţi să-l trimiteţi, veţi crea stări de nedorit atât 

vouă cât şi aceluia. Nu este de dorit să se facă greşeli. 

Acestea costă. Totul se plăteşte mai devreme sau mai târziu, 

căci Legea Karmei se aplică. 

 În laboratorul rotondei mult mai multe lucruri se pot 

face, dar, aceste lucruri vi le voi lumina dacă mă veţi chema 

în sala de meditaţie a rotondei. Acolo vă voi da alte chei 

care vor deschide alte luminate experienţe. Multe sunt de 

învăţat, şi dacă doriţi aceste mari învăţături, vi se vor revela. 

Totul  este  ca  să doriţi ceva cu ardoare şi cu gând curat, 

aşa   doar,    numai  aşa  vi  se  vor  deschide  căi   noi  către 
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tainele universale ale Sferoidului Celest,.. 

 Fiţi pasul noii cunoaşteri şi veţi lumina adevărul ! 

Aşa este de dorit acum când este mare nevoie de 

cunoaştere. 

 

 

*  

*     * 
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 [...] Nu trebuie să cauţi ceva, de vrei ca 

să găseşti şi nu eşti pregătit. Priveşte-n gândul 

tău şi vezi de poţi ca să primeşti ce poate fi 

găsit,.. 

     Maitreya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Z.R.K. 7 

 

 

 Zona Realităţii Karmice “7”, este tot în rotondă. 

Prescurtat  este  numită  Z.R.K. 7.    Este mai uşor de lucrat 

şi luminat. Este zona asemănătoare realităţii virtuale. 

Diferenţa este că aici realitatea este identică cu cea din 

această dimensiune karmică. De aceea se numeşte Zona 

Realităţii Karmice “7”. Cifra şapte simbolizează cei şapte 

centri de energie ai omului dispuşi pe corpul material.  

 Vă veţi întreba de ce este nevoie să se cunoască 

aceste lucruri. Nimic nu este întâmplător. Dacă vi se 

luminează acest lucru, se face pentru a înţelege fiecare 

dintre  voi  că în această Zonă a Realităţii Karmice “7”, totul 

se petrece real. Fiecare lucru efectuat, sau om întâlnit, poate 

fi luminat ca şi cum ar fi în această lume reală a dimensiunii 

karmice. Totul este real printr-un corespondent al acestei 

dimensiuni. Este foarte important ca să se cunoască acest 

aspect pentru a nu se face greşeli. Orice situaţie întâlnită în 

Z.R.K. 7, prin greşeală, afectează starea acestei dimensiuni 

Karmice (359 Karmic 1). Dacă acolo sunteţi ucişi  de cineva 

şi aici apare moartea trupului,.. Dacă 
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sunteţi loviţi şi în acest trup simţiţi durerea. Multe sunt de 

luminat, de aceea trebuie să fiţi pregătiţi pentru a pătrunde 

în aceste taine. Aveţi nevoie de protecţie pentru a 

preântâmpina situaţiile de nedorit. Aceste studii trebuie 

luate la modul cel mai serios, căci altfel veţi avea de suferit 

atât voi cât şi cei cu care intraţi în comuniune. 

 Dacă vă luminez cu aceste adevăruri, nu o fac pentru 

ca unii dintre voi să încerce să facă lucruri de nedorit, 

precum: să-şi cerceteze iubitul, sau soţul, soţia sau prietena, 

să afle anumite lucruri despre cineva. Totul este cu putinţă 

dar, aceste lucruri murdare se vor întoarce tot împotriva 

celui care le face. Legea Karmei se aplică mai repede sau 

mai târziu. Mai mult, cei ce nu au gândul curat, se vor lovi 

de un zid care va închide calea pentru totdeauna către aceste 

dimensiuni spirituale. Fiţi curaţi în gândire şi vi se vor 

lumina tot mai multe căi către lumea corespondentă 

dimensiunii în care ne aflăm, adică 359 Karmic 1. 

 Z.R.K. 7 este o poartă de trecere în timp şi spaţiu 

prin această dimensiune karmică în care ne aflăm. Vă veţi 

întreba cum este posibilă această trecere. Vă voi lumina ca 

să înţelegeţi mai bine. De exemplu: vreţi să vedeţi pe cineva 

care este la mare distanţă de voi.  Nu ştiţi unde este şi vreţi 

să intraţi în legătură cu acea persoană. Nu trebuie altceva 

decât să intraţi în Z.R.K. 7  şi-l veţi întâlni într-un loc anume 

unde este de fapt în trup. Veţi găsi acea persoană exact la 

locul unde se găseşte şi  veţi vedea ce face în acel moment.  

Dar,  repet din nou ce v-am mai luminat,  şi anume  faptul  

că  trebuie ca tot ceea ce  faceţi să fie  în scop  
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nobil şi nu  pentru a vă satisface unele curiozităţi. Aceste  



 

lucruri nu sunt de dorit,.. 

 Luminarea în Z.R.K. 7, se face pentru a ajuta 

evoluţia unor oameni sau pentru a ajuta pe cineva, 

dezinteresat. Orice întâlnire în Z.R.K. 7, trebuie să aibă un 

scop constructiv. Numai dacă aveţi gândul curat vi se va 

revela adevărul despre ceea ce doriţi de fapt. Dacă dorinţa 

voastră nu este curată, vi se va revela doar ceea ce vă este 

în gând şi ce aţi voi să fie. Deci nu vă apare adevărul care ar 

fi de dorit. Orice imagine creată de voi, aduce suferinţa 

pestre trupul vostru şi vi se încarcă mult karma. Fiţi doar cu 

gândul curat şi aşa vi se vor aduce binecuvântări. 

 Vă luminez acum, cum se intră în Z.R.K. 7. Mai 

întâi se parcurge traseul prin sala mare a templului vostru, 

unde se verifică dacă este închisă trapa din podea. Dacă 

aceasta nu este închisă, se va închide spunând mantra 

următoare: 

 

 Uiiiiiii ! FOCUL IUBIRII COSMICE 

PECETLUIEŞTE TRAPA ÎNTUNERICULUI ! PACE ŞI 

LINIŞTE  PESTE  MINE ! Uiiiiiii; Uiiiiiii !  (o dată). 

 

După ce aceasta este închisă, veţi trece din nou în altar 

(inima). Aici veţi privi dacă este lumină peste cele 

douăsprezece coloane de foc. Pentru a aduce mai multă 

lumină este suficient să se invoce mantra UI. Veţi urca pe 

scara spiralată în rotondă, unde vă veţi aşeza în “triunghi”. 

Apoi meditaţi asupra a ceea ce doriţi să efectuaţi. Trebuie să 

ştiţi  foarte  clar  ce  doriţi în  acel  moment,  să  aveţi  multă 
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încredere că veţi reuşi şi aşa va fi. 

 Vă voi da o mantră ce vă va deschide uşa Zonei 

Realităţii Karmice “7”. Această mantră (cheie) este 

următoarea: 

 

 Uiiiiiii ! SUNT  PASUL  TRECERII  ÎN  Z.R.K. 7 

ŞI CALE MI SE DESCHIDE ! VALOAREA 

CONŞTIINŢEI  AJUTĂ ! Uiiiiiii; Uiiiiiii ! (o dată). 

 

 După ce s-a luminat această mantră, vi se va 

deschide o uşă care vă aşteaptă. Nu trebuie să vă grăbiţi să 

intraţi. Înainte de a face acest pas, va trebui să ştiţi cum să 

deschideţi calea către ceea ce doriţi. Calea se va deschide 

tot printr-o mantră care sună aşa: 

 

 Uiiiiii ! AM CALE DESCHISĂ PÂNĂ LA (locul 

faptei, numele celui dorit pentru a-l întâlni, o anumită 

localitate, etc.) ! SUNT REGĂSIREA UNUI GÂND ! 

Uiiiiiii; Uiiiiiii !    (o dată). 

 

 După luminare acestei mantre, puteţi intra în Z.R.K. 

7. Dacă se întâmplă să aveţi probleme, va trebui să spuneţi 

mantra:  

 

 PACE ŞI LINIŞTE PESTE TINE - Uiiiiiii !  

      (o dată). 

 

Aşa lăsaţi pace peste locul, persoana, sau situaţia ivită. În 

acel moment vă veţi trezi în rotondă fără a avea probleme. 

 

 

110 

 



 

 

Este bine  să  nu  uitaţi  aceste  amănunte, căci altfel nu veţi 

putea evita unele conflicte de nedorit. Vă avertizez 

spunându-vă că cel ce  este o fire imprevizibilă în trup 

material, la fel este şi în Z.R.K. 7, putând să vă creeze 

surprize de nedorit. 

 Admitem că doriţi să comunicaţi cu cineva care este 

departe şi nu l-aţi văzut de mult. Dorinţa voastră fiind mare, 

veţi căuta să aflaţi ce face şi unde este. Acest lucru este 

posibil aşa cum v-am mai spus, dar trebuie să vă purtaţi 

firesc la întâlnirea realizată. Firescul vă va ajuta să treceţi 

peste explicaţii greu de dat într-o asemenea situaţie. Acea 

persoană nu poate înţelege ce se întâmplă dacă nu este 

iniţiată în aceste treceri prin Z.R.K. 7.  

 Prin Z.R.K. 7 se pot efectua treceri spre trecutul 

vostru. Aşa puteţi să vedeţi fragmente din alte vieţi avute, 

dar tot mai bine se poate vedea acest lucru în Laboratorul 

rotondei.  

 Dorinţa mea este ca voi să fiţi foarte bine pregătiţi 

înainte de a intra în Z.R.K. 7, pentru a evita anumite 

neplăceri. Nu poate fi nimic periculos, atâta timp cât aveţi 

gândul curat şi nu creaţi imagini. Trebuie să vă eliberaţi de 

imagini avute despre cineva sau de unele aspecte referitoare 

la o anumită persoană. Omul se poate schimba pe parcursul 

vieţii sale, dar amintirile rămase în gândul vostru v-ar putea 

crea o falsă imagine despre ce s-ar putea vedea în Z.R.K. 7 

referitor la persoana respectivă. 

 Fiţi voi în primul rând cu gândul curat şi nu veţi avea 

imagini create ! Aşa vi se va putea revela adevărul de dorit. 

Nu  forţaţi  nimic  din  ceea ce v-ar interesa să vedeţi. 
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Toate vin  atunci  când  sunteţi  pregătiţi să  le primiţi.  Am 

spus că aceste iniţieri trebuie să fie constructive. Fiţi cei care 

dau o mână de ajutor celorlalţi oameni, care nu pot scăpa de 

greutăţile vieţii lor ! Acest lucru puteţi să-l faceţi în Z.R.K. 

7. Întâlniţi-vă cu ei acolo şi vorbiţi-le despre ceea ce ar 

trebui să facă ! Aceste comunicări îi vor întări şi 

conştientizarea lor în trup va fi mai rapidă. Puteţi interveni 

acolo unde este mare nevoie de iubire şi dacă o veţi face, 

veţi avea marea răsplată a Binecuvântării.  

 V-am spus de mai multe ori că se pot lumina mult 

mai multe lucruri, dar trebuie să ştiţi cu adevărat ce doriţi să 

faceţi... 

 Chemaţi-mă în sala de meditaţie a rotondei unde vă 

voi lumina cu ceea ce trebuie să luminaţi mai eficient în 

orice situaţie dată sau creată în Z.R.K. 7 şi veţi reuşi. Cei 

care vin la mine, primesc alte “chei” mai simple de a intra în 

Z.R.K. 7. Fiţi doritori de a lumina Adevărul către toţi acei 

ce sunt în impas şi bucuria nu va întârzia să apară pe chipul 

lor ! Ajutorul vostru va schimba tristeţea multora în fericire. 

Nici nu vă trebuie altă răsplată mai mare decât atunci când 

vedeţi că cel ce a fost pierdut pentru societate, acum este 

integrat în ea. Bucuraţi-vă de ceea ce puteţi face în numele 

iubirii şi aşa marea familie se va mări ! 

 Totul se face cu multă răbdare şi îngăduinţă, aşa veţi 

avea mari rezultate în tot ceea ce faceţi.  

 Fiţi bucuria celor ce vă cunosc şi veţi trăi veşnic ! 

  

*  

*     * 
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 [...] Primiţi  ce  vi  se  dă,  dar  daţi  ce 

este-n drept să daţi ..! 

     Maitreya 
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Liberul arbitru 

 

 

 De foarte multe ori omul are mare nevoie de 

înţelegerea cuiva. Această înţelegere el, omul, o doreşte 

deseori doar pentru sine fără a conştientiza faptul că nu 

totul îi este îngăduit. Dorinţa lui (a omului), poate fi 

obositoare pentru cei din jurul său. Acest lucru, pentru unii 

devine ca o bucurie şi aşa începe terorizarea celor care îi 

sunt în preajmă. Nimeni nu este obligat să suporte capriciile 

cuiva, dar totuşi, unii se complac şi aşa devine obişnuinţă 

faptul că alţii trebuie să suporte neapărat aceste grosolănii. 

Aşa încep să apară gânduri bolnăvicioase, iar cei care sunt 

atinşi de ele, nu fac altceva decât să redestineze destinele lor 

şi a celor de lângă ei,.. 

 Nimeni nu este obligat la nimic. Tot ce faceţi, faceţi 

doar dacă doriţi. Aşa v-aţi redestinat o nouă cale către 

suferinţă datorită necunoaşterii. De ce trebuie neapărat să 

suferiţi ? De ce vă plângeţi soarta pe care de fapt, voi înşivă 

aţi redestinat-o prin ignoranţă şi egoism ? De ce nu doriţi să 

fiţi voi înşivă aşa cum aţi fost de la început ? Ce vă 

împiedică  să  fiţi  curaţi  în  gânduri   şi  simţire ?    Nu v-aţi 
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întrebat ? Dacă nu aţi făcut-o până acum, ar trebui să vă dea 

de gândit modul vostru de viaţă. Voi înşivă aţi redestinat 

calea acestei planete şi acum suferiţi cu toţii fără a bănui că 

singuri puteţi să schimbaţi acest destin către Lumină. Doriţi-

vă Lumina şi Ea va veni ! Doriţi-vă Adevărul şi El vă va 

binecuvânta ! Schimbaţi-vă felul de a fi  şi Pacea Luminii 

va fi în calea voastră mereu şi nu veţi mai rătăci ! Totul 

depinde numai de voi. Fiţi doritori de a primi  Adevărul  şi  

nu  veţi  mai  trăi  în  minciună ! Lepădaţi-vă de murdăria 

celor ce doresc moartea voastră şi veţi fi vii şi 

binecuvântaţi ! Fiţi voi aşa cum ar trebui să fiţi ! Adică, 

blânzi şi iubitori de tot ceea ce este Creaţie Divină. Aveţi 

ceva ce aţi uitat şi anume, “Liberul Arbitru”, care vă dă 

şansa să hotărâţi singuri ceea ce trebuie să faceţi fără a fi 

obligat nimeni la nimic. Nimeni nu vă poate obliga să faceţi 

ceva peste consimţirea voastră. Dar, acest lucru nu vă 

îngăduie să vă erijaţi în mari conducători sau stăpâni peste 

suflete,.. Trebuie să vă folosiţi discernerea în toate şi în tot.  

 Mulţi nu pot să înţeleagă ce este de fapt acest Liber 

Arbitru. Este un mare şi binecuvântat dar, dăruit de 

Dumnezeu şi luminat peste o fiinţă umană ca ea să poată 

hotărâ singură dacă trăieşte ca o fiinţă spirituală, sau nu. 

Dacă omul doreşte să fie în lumină sau în întuneric, singur 

poate să-şi aleagă stăpânul,..  



 Liberul Arbitru vă obligă la foarte multe. Să nu 

credeţi că puteţi să faceţi ce voiţi cu viaţa voastră ! Aceasta 

nu v-a fost dată ca să o batjocoriţi, ci v-a fost luminată să o 

folosiţi  spre  a  evolua  către  mai înalte lumi.  Acest dar vă 
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obligă  să  fiţi  răbdători  cu  cei  de  lângă  voi.  Nu  vă este 

îngăduit să vă impuneţi în faţa nimănui, nici să constrângeţi   

pe nimeni,.. Totul veţi plăti mai repede sau mai târziu dacă o 

veţi face. Liberul Arbitru vă dă şansa să alegeţi o cale către 

nemurire, dar nu vă obligă. Singuri hotărâţi destinul vostru, 

dar acest lucru trebuie să vă dea de gândit căci la încheierea 

fiecărui ciclu evolutiv veţi fi traşi la răspundere pentru ceea 

ce aţi făcut cu viaţa voastră în trup. Puteţi face tot ce doriţi, 

dar veţi răspunde în faţa Adevărului şi Luminii dacă nu v-aţi 

călăuzit după Legea Divină. Liberul Arbitru vă dă libertatea 

să hotărâţi ce faceţi cu destinul vostru dar, nu vă îngăduie să 

încălcaţi ce este echilibru ecologic şi Armonie. El nu vă 

îngăduie să vă impuneţi în faţa nimănui, dar acest lucru nu 

înseamnă că trebuie să lăsaţi pe cineva să decadă moral. 

Totul trebuie să fie făcut în limita bunului simţ şi cu mare 

responsabilitate puteţi să participaţi la evoluţia celor de 

lângă voi. Liberul Arbitru nu vă îngăduie să vă impuneţi nici 

în faţa copiilor voştri, când aceştia vor să-şi aleagă profesia. 

Lăsaţi-i pe ei să hotărască ce vor să fie în viaţă ! Acest fapt 

nu este întâmplător. Prin aceasta, ei îşi împlinesc 

promisiunea făcută la reâncarnare. Nu puteţi şti voi, părinţii, 

ce au ales copiii voştri la plecarea din Sfera Spiritual  

Conştient.  Încă  dinaintea  reâncarnării  aceştia şi-au ales 

profesia, căci au studiat posibilităţile maxime de a reuşi în 

trupul materiei dense. Aceste reuşite sunt posibile doar dacă 

se realizează împlinirea acelui destin hotărât de ei înşişi,..  

Cât de greu vă încărcaţi voi, oamenii, karma prin nesăbuinţă 

şi  necunoaştere.  Credeţi  că dacă  nu  ştiţi aceste 
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lucruri sunteţi absolviţi ?! Vă înşelaţi dacă aşa puteţi gândi. 

Totul se plăteşte ! Nu vă scuteşte nimeni dacă nu aţi 

cunoscut aceste lucruri. Nimeni nu v-a oprit să cercetaţi cele 

scrise de prooroci de-a lungul vremurilor. Sunt destule 

scrieri care vă învaţă cum să vă purtaţi în această lume 

karmică pentru a putea trece fără să greşiţi. Nedorinţa de 

cunoaştere şi lenea, sunt mari păcate. Aţi ştiut acest lucru ? 

Mă îndoiesc că v-aţi gândit vreodată la aceste adevăruri. 

Veţi răspunde şi pentru faptul că nu v-aţi educat copiii în 

lumina credinţei în Dumnezeu ! Veţi răspunde şi pentru că 

aţi schimbat destinul celor de lângă voi prin purtarea voastră 

nesăbuită şi arogantă ! Veţi plăti pentru fiecare lucru impus 

cuiva ! Treziţi-vă  acum  cât  nu  este  prea  târziu  şi 

schimbaţi-vă firea, dragi oameni ! 

 Fiecărui om îi este dat să trăiască în lumina liberei 

consimţiri pentru a putea evolua aşa cum este de dorit. 

Eliberaţi-vă karma de greul ce o apasă ! Numai dacă 

respectaţi Legea Iubirii, eliberarea luminează pasul 

destinului vostru. Fiţi capabili să treceţi prin aceste mari 

încercări ale liberei consimţiri şi Pacea va fi peste fiinţa 

voastră ! Această pace o veţi aprecia mai mult după 

eliberarea din acest trup al materiei dense. Numai atunci veţi 

putea înţelege ceea ce acum vi se pare de neânţeles. Ce 



păcat că omul s-a pierdut de Marea Lumină a Adevărului 

Absolut. Câte ar fi putut să câştige el pentru destinul său. 

Nu vă pierdeţi voi, oameni, în labirintul necunoaşterii căci 

vă veţi rătăci definitiv ! Întoarceţi-vă la marea bucurie a noii 

vieţi ce vă aşteaptă şi cunoaşterea vă va lumina ceea ce 

trebuie  să  faceţi !     Trăiţi   în   armonie  cu  toţi  cei  ce  

vă 
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înconjoară, aşa  veţi  cunoaşte  taina  Liberului  Arbitru şi o 

veţi respecta ! Fiţi bucuria celor de lângă voi ! Aşa veţi şti 

cum să preţuiţi acestă viaţă din lumea karmică.  

 Trăiţi bucuria Liberului Arbitru şi veţi evolua aşa 

cum aţi hotărât la plecarea voastră către necunoscut ! 

Necunoscutul poate fi studiat doar prin liberă consimţire de 

către fiecare om în parte. Lăsaţi omul să evolueze, iar voi, 

cei ce vă credeţi oameni, respectaţi acest statut de OM ! Fiţi 

oameni dacă doriţi şi aşa veţi cunoaşte Binecuvântarea 

Părintelui Luminii, care vă iubeşte !  

 Fie ca Pacea şi Binecuvântarea Tatălui nostru - 

Dumnezeu, să fie peste voi ! 

 

*  

*     * 
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Cuvânt de încheiere 

 

 

 Deznodământul fiecărui lucru este limita posibilă 

care hotărăşte ce este de făcut. Toţi veţi ajunge la un 

moment dat la acest lucru. Sfârşitul unei acţiuni, implică şi o 

hotărâre a Legiuitorului asupra a ceea ce s-a efectuat. Mă 

întreb ce veţi spune  la  sfârşitul  vieţii  voastre  în  acest  

trup  al  materiei dense ?.. Veţi avea voi oare curajul să 

cereţi  circumstanţe  atenuante ?!  Va  fi  oare  posibil  aşa 

ceva ? Dacă aşa veţi crede, vă veţi înşela ! În faţa 

Adevărului, nu va putea sta minciuna niciodată ! Nu vă 

încărcaţi karma fără rost, căci tot voi veţi suferi. Fiţi mai 

bine înţelegători şi schimbaţi-vă firea care nu vă poate 

reprezenta aşa cum sunteţi acum !  

 Dacă la sfârşitul acestei cărţi nu veţi înţelege că vi se 

dau  mereu şanse de a supravieţui, înseamnă că nu veţi 

putea merge mai departe. Nu vă poticniţi în ceea ce nu 

înţelegeţi, căci acest lucru dacă nu-l puteţi lumina acum, nu 

înseamnă că el nu există. Aveţi mare răbdare şi cu multă 

pace şi  rugăciune  va  veni şi revelaţia cunoaşterii peste 

voi !   Aşa  se pot verifica Marile Adevăruri. Fiţi doritori de 
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cunoaştere şi lumina va veni peste templul vostru şi vă va 

călăuzi pasul către Marea Speranţă a fiecărei fiinţe ! Daţi 

această şansă fiecărui gând al vostru, iar reuşita nu va 

întârzia să apară ! Bucuraţi-vă de tot ceea ce este 

Binecuvântare şi veţi trece toate încercările puse în faţa 

evoluţiei prin materia densă a dimensiunii karmice ! 

Aceasta este şi dorinţa Părintelui Luminii. Fiţi gândul 

iubirii şi veţi reuşi ! 

 Aceste învăţături nu sunt date doar ca să fie citite, 

iar mai apoi uitate. Ele se studiază cu multă atenţie şi se 

aplică în viaţa de zi cu zi. Numai aşa veţi putea trece marile 

examene ce vi se dau în fiecare moment. Fiţi reuşita unui 

destin şi celelalte vi se vor lumina aşa cum este hotărât ! 

Gândiţi la şansa care vi se dă de fiecare dată ! Nu pierdeţi 

timpul huzurind !.. Plăcerile trupului trag mult înapoi fiinţa 

voastră. Pasul trebuie să vă fie doar către înainte şi nu să 

stea sau să se întoarcă,..  



 Bine este ca să înţelegeţi acum marea şansă care vi 

se dă. Fiţi înţelegători cel puţin acum şi bucuraţi-vă de tot 

ce vă înconjoară ! Aşa veţi învăţa să iubiţi tot ce este creat 

de Tatăl. 

 Cunoaşterea este calea către o lume nouă. Fiţi şi voi 

o cale către ceva ce este nou şi binecuvântare ! Nu vă lăsaţi 

amăgiţi de efemerul acestei vieţi ! Daţi cezarului ce este al 

cezarului şi daţi-I lui Dumnezeu ce-I aparţine ! Această 

frază trebuie să vă rămână mereu în minte şi să o împliniţi. 

Aşa doar veţi împleti  spiritualul cu ce este de luminat prin 

lumea  materiei dense.  Toate sunt cu putinţă la fiecare 

dintre  voi,   dar  nu  toate  vă  sunt  de  folos.  Toate vă 

sunt 
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îngăduite, dar până la un anumit punct. Ce depăşeşte sfera 

bunului simţ, este necugetare şi blasfemie,.. Nu vă 

condamnaţi singuri la întunericul ce aşteaptă să vă înghită ! 

Ridicaţi-vă din mocirla faptelor murdare şi calea vi se va 

deschide către Adevăr ! Acest mare şi binecuvântat Adevăr, 

va revela fiinţei voastre ceea ce trebuie să efectuaţi pe tot 

parcursul vieţilor.  

 Nu doresc să tulbur pe nimeni, dar, aceste luminate 

învăţături trebuie să vi le dau chiar dacă nu le puteţi înţelege 

acum. Va veni şi timpul înţelegerii peste cei doritori de 

cunoaştere. Niciodată o nouă învăţătură nu poate fi primită 

de la început. Nu toţi o pot înţelege, pentru că nu ştiu să 

pătrundă miezul acelei învăţături. Trebuie să aveţi marea 

răbdare şi veţi vedea că pe parcursul timpurilor, acele 

adevărate învăţături vor rămâne şi lumea se va schimba. 

Numai Adevărul poate rezista timpurilor. Aveţi încredere în 

Adevărul ce vă poate schimba şi nu va mai fi suferinţă ! 

Deschideţi-vă  inima  în  faţa  a  ceea  ce  este  Lumină  şi 

Adevăr ! Nu mai fiţi sceptici ! Treziţi-vă conştiinţa de fiinţe 

spirituale şi trăiţi revelaţia bucuriei regăsite ! Aşa veţi 

cunoaşte ceea ce este din Lumina lui Dumnezeu.  
 

*  

*     * 
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