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Chemarea este pentru toţi,                                                                    
să vedem însă câţi vor vrea să vină





Gratitudine și recunoștinţă

Pentru început aș vrea să vă aduc la cunoştinţă câteva dintre 
motivele pentru care am continuat să dezvolt acest dialog şi să vă 
mulţumesc pe această cale, oferind tot respectul, recunoştinţa şi 
amiraţia oamenilor care m-au înţeles şi susţinut pe durata acestui 
minunat proiect, al doilea volum al seriei.

Îi mulţumesc mai întâi Prietenului meu cel mai bun, singurul 
care a râs şi a suferit împreună cu mine şi care a simţit în aceeaşi 
măsură emoţiile, încercările și toate dezamăgirile cu care m-am 
confruntat încă de la începutul dialogului şi nu numai de atunci. 
El pentru mine înseamnă totul, fiindcă eu devin totul alături de 
El. Cuvintele mele sunt cuvintele Lui, la fel cum puterea Lui este  
puterea mea. Voia Lui a devenit voia mea, iar tot ce fac de atunci  
şi până astăzi este să o cinstesc cu toată inima.

În al doilea rând intenţionez ca prin tot ceea ce fac să demon-
strez faptul că rămân recunoscător familiei mele, prietenilor care 
m-au susţinut pe plan financiar, care au crezut în mine chiar dacă  
în acelaşi timp s-au îndoit de mine. Îi mulţumesc sufletului care a 
ales să mă însoţească și care a ştiut să îmi amintească atunci când 
eu am uitat cine este lumea în care am venit. Mulţumesc editurii 
Smart Publishing pentru înţelegerea şi profesionalismul de care a 
dat dovadă echipa reuşind să mă suporte și să dăruiască cititorilor 
primul volum al seriei „Vorbind cu Dumnezeu“.

Mulţumesc celor care au fost impresionaţi de aceste scrieri, 
care m-au felicitat şi au simţit nevoia să mă contacteze personal, 
sau celor care m-au susținut cu promovarea. Aici mă simt dator 
să îi numesc pe câțiva, oameni ale căror intenţii s-au dovedit a fi 
mai curate decât apele izvoarelor de munte.

Îi mulţumesc lui Laurenţiu Vasilescu. El împrăștie mesajele 
noastre sufletelor de pretutindeni. Sunt onorat să aduc un strop de 
lumină în vieţile voastre şi să vă arăt calea către desăvârşire.

Mă bucur să cunosc faptul că răspunsurile din primul volum 
v-au mângâiat. În cazul în care ele nu reuşesc să vă limpezească 
viziunea în ceea ce priveşte scopul evenimentelor pe care le trăiți 
vă sfătuiesc cu modestie să reanalizaţi conţinutul. Celor interesaţi  
să îl studieze cu amănuntul le voi răspunde promt prin scrisori și 
pe rețelele de socializare.

Sunt încântat că Cineva a hotărât să ne readucă împreună, ca 
voi, prin intermediul acestor mesaje să trăiţi emoţiile mele, iar eu 
să vă şterg lacrimile.





Introducere

Ai avut vreodată sentimentul că deţii prea puţine cunoştinţe 
în ceea ce privește lumea care există în jurul tău, în ciuda faptului  
că ţi-ai creat un portofoliu intelectual impresionant despre cunoş- 
tinţele temeinice ale celor mai de seamă domenii sociale?

Ai simţit vreodată că tot ce au creat oamenii pentru tine, cu 
scopul de a îţi uşura modul de a trăi, îţi împovărează de fapt viaţa 
și se împotrivește întru totul ideilor și aspirațiilor tale, și că siste-
mul uman se îndreaptă într-un final împotriva ta? El se îndreaptă 
chiar acum.

Ai simţit vreodată că toate principiile teoretice şi practice pe 
care le-ai cunoscut până astăzi cu ajutorul familiei ori al institu- 
ţiilor de învăţământ, şi-au atins scopul, acela de a te prăbuşi, iar 
tot ce ai putut extrage ca învățătură din acele trăiri e că ai nevoie 
să îndepărtezi formarea aplicată pentru a îţi crea o viziune proprie 
despre viață și despre realitatea spirituală sau cea materială?

Ai simţit vreodată că nu te poţi regăsi în tiparul construit de 
lumea aparentă, iar în urma analizării unei situaţii, direcţia ei s-a 
dovedit a fi lipsit de sens?

Ai avut sentimentul că tu eşti prea mult şi că restul este prea 
puţin, că ceea ce au gândit alţii pentru tine este nimic? Te-ai între-
bat vreodată care este scopul tău în viață? Oare de ce te-ai născut 
undeva şi nu te-ai născut altundeva? De ce eşti o persoană şi nu 
eşti altă persoană? De ce trăieşti în Statele Unite ale Americii, în 
în Asia sau chiar în Europa, România, Bucureşti?

Te-ai întrebat ce ar trebui să faci după ce îţi vei împlini toate 
dorinţele şi plăcerile? Dar după ce vei reuşi în carieră, după ce îţi 
vei creşte copilul iubit, după ce îţi vei conduce maşinile tale sau 
te vei plictisi de locuit în locuinţele visurilor tale? Ce cauţi aici de 
fapt sau de ce nu îți poți umple prin nicio metodă golul interior?

De ce îţi place atunci când afară e soare și totuşi abia aştepţi 
să înceapă să plouă? De ce eşti nevoit să plângi şi de ce îţi vine să 
râzi? De ce câteodată te bucuri, însă, de multe ori eşti nevoit să 
suferi, aceasta fiind cauza pentru care trăieşti o viaţă pătrunsă de 
tristeţe şi cufundată în amintiri?

De ce ne provocăm unii altora suferinţă? De ce unii dintre noi 
avem remuşcări, însă alţii par să nu fi fost înzestraţi cu aşa ceva? 
De ce este Universul atât de magnific şi de grandios? De ce există 
atâtea întrebări fără răspuns, oare unde trebuie să ajungem?



Dacă există un Dumnezeu de ce nu Se arată niciodată şi pare   
a absenta de la propria lecţie de filosofie? De ce susţin oamenii că 
Dumnezeu este dragoste, câtă vreme în întreaga istorie a vieţii pe 
Pământ s-au comis crime, asuprire şi războaie, în numele religii- 
lor, religii care se diferenţiază prin gradul de înţelegere şi regiune 
geografică?

Dacă există un Dumnezeu atotputernic de ce îngăduie atâta 
rău, care e scopul? Dacă în toate aceste evenimente nu ar exista 
un scop suprem, așa cum susţinem majoritatea dintre noi, atunci 
acest Dumnezeu S-ar dovedi a fi mai păcătos şi mai puţin înţelept 
decât unul ca mine. Dar o fiinţă, indiferent cine ar fi, nu va putea 
crea niciodată una superioară ei. Cu foarte mari eforturi, depuse 
de ambele părţi, va reuși să creeze doar una egală în înţelepciune 
şi cunoaştere. Această teorie clatină structurile mentale despre Cel 
atotputernic, deoarece o fiinţă care nu poate crea chiar orice, în 
cazul de faţă una superioară ei, nu poate fi numită atotputernică.

Care este adevărul în privinţa Spiritului creator? Dar în pri- 
vinţa destinaţiei evolutive a acestei civilizații?

Unii dintre voi veţi spune că răspunsurile la astfel de întrebări 
vor rămâne pentru totdeauna un mister. Alţii, veţi crede că doar 
ştiinţa le poate descoperi. Simpatizanţii religiei organizate nici nu 
se vor sili să caute răspunsuri. Cei mai fideli cititori ai Bibliei vor 
crede pentru că aşa li s-a spus că trebuie, să creadă. Autoritatea 
religioasă a reuşit să inducă maselor în subconştient gândul că ea 
reprezintă vocea adevărului sau mâna dreaptă a Tatălui, în ciuda 
faptului că nu a reuşit să aducă niciun răspuns şi nicio explicaţie 
până astăzi, la nicio întrebare, în toată existenţa ei. Totuși aceasta 
continuă să se bucure de succes și astăzi, folosindu-se de Numele 
lui Hristos. Biserica susţine în continuare că rosteşte „adevărul“. 
Întrebarea rămâne: al cui este adevărul ori despre ce vorbește?

Ideile și explicațiile pe care le veţi întâlni citind acest mesaj 
provin din partea Creatorului, la rugămintea Lui, pentru noi toți.
Curajul pe care l-am dovedit publicând primul volum îmi oferă 
astăzi un izvor de oportunităţi, care mă atenţionează să gândesc 
cu înţelepciune, să acţionez cu respect și loialitate faţă de semeni  
și să ignor orice fel de formă de interes personal, rezultat pe care 
am reuşit să îl ating după aproape doi ani de channeling.

Alberto Bacoi,
Bucureşti, România,

Septembrie 2013.   



Capitolul 1

Pentru a porni în această călătorie cu dreptul avem nevoie mai 
întâi de o scurtă recapitulare. Vom insista asupra noii paradigme, 
noul sistem de gândire, subiect cu care aţi fost familiarizaţi deja 
citind volumul întâi al dialogului. Acelora dintre voi care nu ați 
apucat încă să îl citiți, vi-l recomand cu căldură, pentru a putea 
deveni mai uşor digerabil mesajul transmis de noua revelaţie. Cei 
care nu şi-l pot procura din motive personale sau pur şi simplu 
nu au de unde să şi-l achiziţioneze, ori pentru cei care vor dori să 
îmi adreseze întrebări, propuneri şi chiar părerile lor, pot contacta 
editura pentru a efectua comenzi de carte sau pot lua legătura cu 
mine pe pagina web personală, unde pot citi cărțile gratuit.

Cu multe dintre răspunsurile primite prin intermediul primu-
lui volum nu aţi fost de acord, cunosc acest lucru. Ele v-au cauzat 
stări de disconfort, v-au provocat frustrare şi v-au determinat să 
renunţaţi. Majoritatea ideilor explicate v-au tulburat, sunt convins. 
Pe multe nu le-ați înţeles, nici acceptat.

Puţini aţi găsit acea raza de lumină şi speranţă care apusese 
demult în vieţile voastre. Amintiţi-vă, totuși, faptul că de cele mai 
multe ori adevărul poate să conţină idei contradictorii în raport 
cu ceea ce știţi acum că se învârte în jurul vostru. De asemenea, 
cu toţii ne-am născut goi pe acest Pământ, toate ideile ni le-am 
creat și dezvoltat aici.

Prin urmare, am putea spune că trăim într-o lume „a lor“ mai 
degrabă decât într-o lume a lui Dumnezeu. Iar aşa ni se prezintă 
lumea gândită şi construită de „ei“, prin degradarea progresivă a 
materiei, reacție cauzată de îmbolnăvirea conştienţei planetare.

Privim consecinţele unor vieţi lipsite de scop, de spiritualitate 
şi valori, o lume în care este promovată ruşinea şi comportamen-
tul găunos. Una în care bisericile nu I se mai adresează de multă 
vreme Supremului autor. Nici măcar nu au intenţionat vreodată 
să facă acest lucru. Este lumea în care prădătorii conduc turma şi 
se declară a fi călăuzitorii ei.
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Da, trăim într-o lume în care toţi învaţă regulile pe de rost şi 
privesc viaţa din punct de vedere matematic. Aici toţi încearcă să 
îi înveţe pe ceilalţi ceea ce nici ei înşişi nu înţeleg. Aceasta este o 
lume haotică şi plină de refuzuri, dar refuzurile sunt neîntemeiate 
iar atitudinile participanților sunt pline de invidie sau de prostie. 
Este societatea în care elevii îşi educă în mod indirect profesorii, 
dar aceştia se feresc de orice idee care se ridică deasupra ideilor 
false şi preconcepute, cunoscute de ei. Aici surzii sunt lăudaţi și 
maeştri trataţi, căci conducătorii renumiţi şi aşa numiţii oameni 
ai ştiinţei au creierele amputate1.

Vorbesc de lumea care ucide motivaţiile copiilor ei, în care se 
promovează ambalajul şi nu conţinutul. Lumea în care oamenii 
sunt străini de oameni, iar animalele sunt consumate pe post de 
hrană de către animalele cărora cineva le-a spus că sunt evoluate, 
iar acest aspect le permite să ucidă, când în realitate este invers. 
Noi creştem fiinţe ca să le mâncăm, strigând că suntem evoluaţi, 
dar nu ne simţim vinovaţi. Nu simţim niciun fel de sentiment de 
vinovăţie din cauză că în trecut am avut grijă să evităm canibalis-
mul. De fapt, aşa am procedat dintotdeauna: de fiecare dată când 
ne-am simţit murdari am inventat ceva mai negru decât noi, ca în 
felul acesta să părem curaţi. Am construit biserici în care unii să 
poată inventa diavoli, ca ei să pară sfinţi.

Conducerea societăţii noastre este o ruşine, nimic mai mult, 
dar pedepseşte noua generaţie pentru faptul că gândeşte liber, că 
refuză să repete greşelile lor şi că renunţă la valorile ieftine ale 
sistemului lor.

Cu adevărat copiii noştri sunt educaţi de tutori invalizi men-
tal, cu dizabilităţi morale sau raționale, vreme în care logica şi 
viziunea lor lasă de dorit. Sunt convins că generaţia actuală este 
crescută de animale. Dar când privesc în profunzime realizez că 
animalele sălbatice sunt unite, ele nu ştiu să folosească cuvinte 
dar vorbesc mai mult decât noi, se iubesc mai mult decât o facem 
majoritatea dintre noi. Nu intenţionez să vă întristez, cu atât mai 
puţin să vă judec, vreau doar să vă reamintesc că nu vă pasă. Voi 
sunteţi nimic, însă continuaţi să vă credeţi totul, apoi răniţi fără 
încetare, după ce vă iert. Dar refuz să continui să expun această 
listă, fiindcă dacă nu aş înceta probabil aş îngenunchea o ţară. Ba 
nu, nu o ţară, ci aş defăima o planetă.

În mijlocul uraganului minciunii, Dumnezeu nu a încetat să 

1 Expresie inspirată dintr-un citat care îi aparține lui Albert Einstein.
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trimită copiilor Lui cuvintele vindecătoare, trâmbiţele izbăvirii. 
Ele ne sensibilizează şi ne înalţă, ne hrănesc cu cunoaştere și ne 
coboară și ne urcă pe scara desăvârșirii umane, cu înţelepciune, 
dragoste şi prin credinţă. Bunătatea Lui este nemărgninită.

Frumuseţea ne învăluie din orice direcţie către care privim. 
Misiunea este să recepţionăm tot ceea ce se îndreaptă către noi, 
apoi să transmitem şi altora la rândul nostru, asemeni oglinzilor 
în care se reflectă soarele.

Iar scopul mesajelor de la Dumnezeu a fost şi va rămâne tre-
zirea şi eliberarea omului din robia lumii acesteia, această lume 
trecătoare şi atât de înşelătoare. Atât mie cât şi multora dintre voi 
Dumnezeu ni se poate adresa personal, prin cuvinte. V-aş putea 
spune că El mi se adresează chiar acum. Îl voi lăsa așadar să ne 
îmbogăţească în continuare cunoştinţele cu înţelepciunea şi umo-
rul Lui, cu tot ce va conţine acest misterios proiect. Vă admir şi vă 
mulţumesc pentru interesul acordat.

Ferice de cei care citesc acum cuvintele Mele, care au primit 
privilegiul ca această carte să ajungă la ei prin toate modalităţile 
prin care le-ai pus-o la dispoziţie. Sunt nevoit să recunosc faptul 
că ai scris o introducere fenomenală. Felicitări!

Mulţumesc!
Fenomenală dar nu şi completă.
Ar putea vreodată un lucru înfăptuit de om să se arate în 

faţa Ta ca fiind complet?
Doar atunci când acel lucru este săvârșit împreună cu Mine, 

ea este cheia. Atunci acela va deveni cu siguranţă unul complet, 
spre deosebire de începutul primei cărţi în care te-ai străduit să 
dezvolţi ideile după capul tău.

Dacă vrei pot renunţa la el, încă nu am publicat cartea.
Nu este nevoie să renunți. Nu crezi că ar fi bine ca cititorii să 

fie familiarizaţi cu câteva idei esenţiale înainte de a îi speria cu 
cele la care nu se vor aştepta?

Acesta a fost şi scopul. Observ că nici nu am început bine 
cartea şi deja Te joci cu mine.

Dacă aşa priveşti tu lucrurile e posibil ca viața să se joace cu 
tine și să nu stăpânești niciun aspect al ei până la sfârșit.

Am sentimentul că începem cartea cu stângul.
În niciun caz, dar a fost nevoie să te plasez în poziţia potrivită 

pentru a putea asimila mesajul pe care urmează să ţi-l transmit.
Și care ar fi acea poziția potrivită, faptul că ne simțim de 

fiecare dată inferiori sau vinovați?
Exact.
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De ce, pentru că o merităm? Aşa gândeşte Dumnezeu?
Dumnezeu nu gândeşte astfel, El vrea să vă puneţi întrebarea: 

Cum aş putea să vă condamn și să vă pedepsesc pe voi, cea mai 
completă şi impresionantă ființă creată de Dumnezeu? Aceasta ar 
însemna să Mă rănesc pe Mine.

Voi credeţi că Dumnezeu se uită la toate acţiunile pe care le 
faceţi şi că sunteţi înregistraţi întreaga viaţă pe o peliculă de film. 
Astfel, trăiţi sub influenţa fricii, luaţi decizii sub influenţa fricii şi 
vă învinovăţiţi continuu pentru toate acţiunile pe care le faceţi, 
fie bune sau rele. De fapt şi pe cele bune le-aţi catalogat ca fiind 
tot rele. Ba chiar aţi minimalizat atât de tare gândurile bune, care 
vin de la Dumnezeu, încât atunci când trăiţi o experienţă pură ori 
ieşită din comun, spuneţi că este o înşelătorie a diavolului, care 
urmăreşte să vă înşele minţile ca să vă răpească sufletele. Spuneţi 
că tot ceea ce este rău vine de la diavol, iar tot ceea ce este bun 
vine tot de la diavol. Fericit este acest diavol al vostru, căci totul  
i se cuvine cu desăvârșire, gândiți, fără să vă stăpâniți gândurile.

Toate învăţăturile civilizaţiilor vechi care fac astăzi înconjurul 
lumii, sunt îndepărtate şi catalogate ca fiind învăţături satanice de 
către cei mai fideli creştini ai voştri, care nu sunt de acord cu ele 
din cauză că nu le înţeleg. Mai mult, unii dintre cei mai învăţaţi 
pastori ai adunărilor voastre şi-au imaginat cum Dumnezeu, în 
lupta cu cel rău, e pe cale chiar să fie învins. Iar ieşirea omului din 
ciclul relativităţii, înălţarea, dumnezeirea sau evoluţia umană, a 
fost catalogată ca fiind o dorinţă diavolească de a ajunge ca Dum-
nezeu sau chiar mai mare decât Dumnezeu. Cel mai probabil în 
faţa venirii Mele unii creştini vor spune că li s-a arătat cel rău şi 
vor alege să mai rămână pe Pământ, în chin și suferință, aşteptând 
salvatorul pe care și l-au imaginat.

Mai mult ca sigur că dacă ar fi existat un astfel de personaj, 
pe care l-ați numit diavol, aţi fi meritat să fiţi numiţi soldați ai lui  
şi astfel aţi fi fost premiaţi și înălţaţi în grad de către el. Deoarece 
ați dovedit că îl protejați atât de bine, cu prețul vieții.

Cu toate acestea Eu nu Mă supăr pe niciunul dintre voi, puteţi 
să vă imaginaţi orice şi puteţi să spuneţi ce vreţi. Cu adevărat nu 
contează, câtă vreme fiecare suflet va ajunge acolo unde va alege 
să ajungă, iar Eu Mă voi îngriji să nu se piardă niciunul. Acestea 
fiind spuse, nu contează ce faceţi sau cum gândiţi acum.

Cei mai fideli cititori ai Bibliei vorbesc despre conceptul ecu-
menismului, care este în creştere în ziua de astăzi, studiază, apoi 
afirmă că acestea sunt semne ale lucrării Antihristice, ferindu-se 
de orice fel de idee (bună sau rea) care nu face parte din canonul 
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învăţăturilor lor, fără să se gândească la scrierile religiei proprii 
şi la faptul că şi ele la rândul lor au fost selectate tot de oameni. 
Iar la multe dintre ele, care Îmi erau adresate, au renunţat, fiind 
catalogate ca opere care se adresează altui autor.

Unele religii susţin că Dumnezeu este o fiinţă, altele spun că 
este doar o forţă. Unele spun că Dumnezeu este bun, dar altele că 
este răzbunător. Unii susţin reîncarnarea şi evoluţia, alţii spun că 
omul trăieşte o singură dată şi că nu poate deveni Dumnezeu în 
ciuda faptului că Hristos S-a jertfit pentru el, în acest scop. Unii 
nu acceptă evoluţia în cunoaştere și credinţă pentru simplu fapt 
că acest aspect ar fi prea frumos ca să fie adevărat, cu toate că au 
citit despre creşterea în cunoaştere în cartea lui Daniel, un docu-
ment prețios pe care l-am păstrat pentru ei, scopul fiind sprijinul 
vostru în vremurile acestea tulburi.

Adevărat vă spun Eu vouă: astăzi cunoașteţi cât au cunoscut 
toate generaţiile Pământului, din toate timpurile, adunate la un 
loc. Omul a acumulat informaţii din toate vieţile anterioare, care 
acum, la final, i se relevă prin dezvoltarea sinelui. Astfel voi ştiţi 
că Dumnezeu este atât o forţă cât şi o fiinţă. Dumnezeu este bun, 
dar pentru cei care Îl neagă, îmbrăţişând alte idei din alte surse, 
poate fi perceput bineînţeles ca un Dumnezeu indiferent ori chiar 
răzbunător. Pentru că tu nu îţi poţi nega sinele şi nu Îl poţi minţi 
pe Dumnezeu, nici pe tine, oricât te-ai strădui.

Cei care au acceptat ideea că Isus a murit pentru ei pentru ca 
ei să nu moară, iar în felul acesta vor trăi o veşnicie, prin evoluţie, 
orice loc vor ocupa în acest Univers, au învins frica şi au desco-
perit dragostea. Ei vor părăsi prin moartea trupului nivelul evolu-
tiv al lumii relativităţii, învingând prin credinţă această forţă. În 
schimb aceia care nu cred în bunătatea Creatorului, care le oferă 
în dar diferite forme, frumoase trupuri, și primesc de fiecare dată 
altă şansă şi altă şansă, vor ajunge să creadă că Hristos a murit în 
zadar. Nemulţumiţi, vor repeta acest ciclu la nesfârșit, deoarece 
nu cred în viaţa veşnică pe care chiar ei o propovăduiesc zilnic în 
bisericile și adunările lor.

Voi v-aţi născut în trup pe Pământ şi nu ştiţi cine sunteţi, nici 
cine şi ce aţi fost înainte să vă naşteţi acolo. Cunoscând acestea, 
vă întreb, ce vă îndeamnă să credeţi că cele actuale sunt primele 
trupuri pe care le-aţi primit de la Mine? Ce vă îndeamnă să credeţi  
că cea de care ați luat la cunoștință este prima lume în care trăiţi? 
Dar ce vă îndeamnă să credeţi că aveți o singură viață?

Voi sunteţi dependenţi de ce numiţi „timp“ şi sunteţi conşti-
enţi în prezent. Voi nu sunteţi conştienţi în trecut, nici nu sunteţi 
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conştienţi în viitor. În schimb, Acela care vă creează îţi vorbeşte 
acum şi din trecut şi din viitor, iar mintea ta interpretează Vocea 
Mea în prezent.

Cum aţi putut gândi că după ce veţi părăsi acest Pământ, prin 
mântuire, veţi ajunge în Rai, acolo unde veţi avea doar bine, veţi 
gândi doar bine și veţi face doar bine? Voi v-aţi închipuit că veţi 
trăi o veşnicie într-o singură formă, meditând la ceea ce aţi trăit și 
la ce credeţi că aţi învăţat în vieţile trăite pe Pământ? Oare nu vă 
veţi plictisi?

Voi vă plictisiţi şi vă desconsideraţi trupurile în mai puţin de 
cincizeci de ani de viaţă. Dar o veşnicie în veci, totdeauna pentru 
totdeauna?

Pot să Te întrerup o clipă?
Sigur că poți.
În primul volum nu ai folosit explicaţii atât de exacte.
Primul volum „Vorbind cu Dumnezeu“ este unul pătruns de 

adevăr şi de explicaţii şi experienţe trăite. Am putea numi primul 
volum un test al credinţei. Astăzi ai devenit mai mare, mai sigur  
şi mai pregătit pentru a asculta ceea ce îţi voi vorbi, dar şi pentru    
a explica, folosind cele mai uşoare cuvinte, adevărul trăit.

Ce trebuie să fac ca să trăiesc tot ce îmi propun să trăiesc 
sau tot ce îmi doresc?

Să aplici regula de bază: ceea ce vrei tu este întocmai ceea ce 
Îmi doresc Eu pentru tine.

Absolut orice?
Absolut orice, atâta vreme cât ceea ce îţi doreşti se dovedeşte  

a fi şi spre binele tău.
Aici este puţin mai greu.
Dar nu imposibil.
Această regulă nu se implementează doar în cazul în care 

ce îmi doresc pentru mine se dovedeşte a fi şi spre binele meu. 
Chiar şi atunci când iau o decizie greşită Tu îmi oferi ceea ce 
aleg pentru mine, indiferent de consecinţele sau beneficiile pe 
care le aduce decizia asupra mea.

Este o remarcă foarte bună. În puterea de alegere stă libertatea 
unui suflet, iar fiecare decizie trebuie luată cu maximum discer-
nământ.

Vreau să insist mai mult asupra creării realităţii proprii. 
Volumul întâi s-a bazat pe atracţia împrejurărilor și a lucruri-
lor pe care ni le dorim în realitatea noastră. Avem nevoie să 
învăţăm să ne folosim de forţele Universului în acest scop.

Nu te-ai convins cum funcţionează acest sistem?
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M-am convins, dar nu îmi iese de fiecare dată. Câteodată 
nu reuşesc deloc şi mă înfurii oricât aș studia. Alteori, chiar 
dacă reuşesc, trec cu vederea aceste realizări.

Pentru început caută să diferenţiezi gândurile de sentimente, 
separă-le! Gândurile reprezintă produsul minţii tale subconștiente. 
Acestea îţi cer garanţii înainte de a lua o decizie şi nu te lasă să 
speri. Apoi te atenţionează, te îngreunează şi te trag în jos, te ţin 
pe loc, te pun în dificultate şi îţi stopează pentru moment evoluţia. 
Trăiești această experienţă de fiecare dată.

Sentimentele în schimb reprezintă adevărul sufletului. Acestea 
sunt reflexia sufletului tău și ceea ce încearcă să îţi transmită că 
ar fi mai potrivit pentru el ca să faci. Sufletul tău ştie ce este mai 
bun pentru tine şi este conştient de completarea care se îndreaptă 
către tine dinainte ca tu să fi conştientizat că ceva ţi-a lipsit până 
atunci. Sufletul este ceea ce ești tu în realitate, dar dat fiind faptul 
că te identifici cu mintea pe care ai primit-o, ne raportăm la „el“ 
folosind acești termeni.  

Sufletul aşteaptă să primeşti ceea ce se îndreaptă către tine ca 
fiind cel mai bun lucru, căci acela vine de la Dumnezeu, dintr-o 
Sursă sigură, de necontestat. Dar tu te opui, te frămânţi şi te îndo-
ieşti de Mine de sute de ori pe zi. Cauți să obţii prin puterile tale, 
că poate Dumnezeu te-a uitat în dimineaţa aceasta ori poate crede 
că nu meriţi încă acel ceva. Adevărat îţi spun, dacă ai fi fost în 
locul Meu ţi-ai fi pierdut demult răbdarea, privindu-te continuu 
cum ceri, pui forţele Universului în mişcare, apoi stopezi procesul. 
Iar inconştient îţi schimbi gândurile şi îţi îngropi sentimentele la 
fiecare sfert de secundă, căci deții o minte haotică.

De ce?
Așa ai fost format să funcționezi. Procesul îți consumă toată 

energia. Așa cum am susținut și în primul volum, dacă ai reuşi să 
îndepărtezi în totalitate păcatul, care înseamnă gândurile incom-
patibile ţie, ceea ce eşti tu cu adevărat, iar astfel ai deveni pur,  
aceste comenzi s-ar materializa în realitatea ta instantaneu, într-o 
clipire, ba chiar înainte ca tu să conştientizezi. Atunci nu ai mai 
cere nimic, în schimb ai realiza că ești totul.

Ce trebuie să fac pentru a putea atinge acest nivel despre 
care vorbeşti?

Exersează! Realizează acum și aici o listă cu sentimentele și 
gândurile tale și caută să observi diferența.

Trebuie să încep chiar acum?
Nu chiar acum, lungeşte-ţi neputinţa!
Bine, mă apuc de scris.
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Cu care ar fi bine să încep?
Indiferent de ordine, la final vei obține acelaşi rezultat.
Un prim sentiment ar fi faptul că vreau mai mult, m-am 

obişnuit cu modul acesta de a trăi. Astfel, experienţele trăite 
în primul volum par acum a fi fireşti, cu toate că în momentul 
trăirii acelor adevăruri mi s-au clătinat picioarele. Vreau să 
aprofundez cunoştinţele şi să cresc în înţelepciune. Vreau să 
fac ceva remarcabil. Dar ceva mă îndeamnă să mai zăbovesc, 
am multe alte lucruri de făcut iar anii tinereţii nu mi-i înapo-
iază nimeni. Uau, ce forță de control are mintea asupra mea!

Sentimentele mă îndeamnă să continui să scriu, gândurile 
îmi spun că sunt obosit și că s-a făcut târziu. Sufletul tânjeşte 
să trăiască liber, mintea se opune și îmi cere garanţii. Totuși, 
sufletul îmi spune că Te vei îngriji de mine, mintea îmi spune 
să mă îndoiesc de tot.

Acum trage tu singur o concluzie.
Concluzia este că eu sunt opoziția mea, sunt cel care mi se 

împotrivește şi mă trage în jos. Sunt victima gândurilor mele 
pe care nu le pot controla. Ceva îmi spune și că gândurile nu 
vin de la mine, dar ea este o altă discuție.

Poate fi privit acest lucru ca un punct de pornire?
Care lucru?
Faptul că ai conştientizat şi identificat aceste dificultăţi.
Voi privi momentul prezent ca pe un punct de pornire.
Perfect, aceasta înseamnă că realitatea ta poate fi schimbată! 

Nimeni nu a fost înălţat peste noapte, nici nu a căpătat iluminarea 
minţii fără să depună niciun efort. Maeștrii oricărui domeniu al 
vieții citesc cel mai mult, studiază, fac schimb de idei între ei.

Unele evenimente s-au dovedit a se derula corect din punct 
de vedere mental. Am reuşit să prezic finalul primului dialog 
cu şase luni înainte, în ciuda faptului că habar nu aveam câte 
urmau a mi se întâmpla în acea perioadă. Cum am reuşit să 
prezic faptul că până în ultima zi, în data de 20 aprilie 2013, 
voi primi completările subiectelor care au fost deja explicate 
iar în dimineaţa următoare cuvintele au încetat să îmi răsune 
în minte, realizând astfel că mesajul a devenit complet?

Nu ai ghicit, dacă așa te raportezi la evenimentul care a avut 
loc, ci ai ales ziua de 20 aprilie ca fiind ziua încheierii dialogului 
nostru.

Am crezut că a fost o coincidență.
Nu a fost iubitule, nu a fost.
De data aceasta m-ai luat prin surprindere, tocmai ce îmi 
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notam nişte idei când fără să îmi dau seama începusei să îmi 
dictezi. Mă aşteptam la o pauză mai lungă între aceste două 
volume. Alţii meditează ani întregi, se roagă câte şase ore pe 
zi, caută să se păstreze puri și apoi se izolează şi aşteaptă să 
primească inspiraţia divină, precum călugării. În schimb eu 
nu mă pot numi o persoană religioasă, nici pe departe nu mă 
pot considera un sfânt în devenire. Oricum, simt că am atâtea 
întrebări să Îţi adresez încât e haos în mintea mea, toate vor 
parcă să iasă afară şi nu ştiu în ce ordine trebuiesc etalate.

Nu contează ordinea în care vom dezvolta subiectele.
M-am tot întrebat în ultima vreme care sunt criteriile care 

determină realitatea în care trăim să se prezinte a fi o iluzie? 
Cum putem explica în detaliu acest aspect?

Societatea pe care ați construit-o a fost clădită pe minciună, 
ea este putredă la temelie încă de la început, de când aţi crezut că 
un şarpe are puterea să decidă soarta omului în Univers. Şi cum 
aţi putea voi să vă priviţi în faţă Tatăl, atunci când aţi crezut un 
şarpe şi o închipuire, însă pe Creatorul vostru, Dumnezeul lumi-
lor, nu L-aţi crezut?

Afirmaţia Ta m-a făcut să mă simt prost. Spuneai însă că 
nu ar trebui să ne mai simţim vinovaţi, că vinovăţia nu duce, 
cu siguranţă, la desăvârşire.

Începe prin a privi sentimentul de vinovăţie de sine ca parte 
din trecutul vostru. Pe viitor nu îţi mai oferi motive ca să te simţi 
vinovat. Cât despre istoria lumii voastre, te întreb Eu, doar nu ai  
crezut că Dumnezeu ţi-ar răspunde tot printr-o minciună, nu?

Vezi tu, fiul Meu iubit, Eu sunt adevărul vostru, sunt singurul 
adăpost printre valurile învolburate ale minciunilor vieţii. Dacă 
şi Eu te-aş fi minţit, oferindu-ţi un răspuns pe măsura aşteptărilor 
tale, influenţate de convingerile care nu îţi aparţin, ce nevoie ar 
mai avea cineva de Dumnezeu? Eu nu vă pot minţi niciodată, nu 
vă voi minţi niciodată. Aceasta ar însemna să Mă înşel pe Mine.

Ascult adevărul cum răsună zilnic din gura unor oameni 
învăţaţi, din a unora mai puţin învăţaţi ori a celor care habar 
nu au ce adevăr grăiesc și nu reuşesc să vorbească coerent.

Aceasta fiindcă nu are nici cea mai mică importanţă statutul 
iluzoriu după care judecaţi voi o persoană, nici criteriul prin care 
vă catalogaţi în societăţile voastre. Voi nu sunteţi ceea ce faceţi, 
nici nu sunteţi ceea ce vreţi să creadă alţii că sunteţi. Nu sunteţi 
nici ceea ce deţineţi, ci deţineţi ceea ce sunteţi. Niciunul nu este 
mai înţelept decât altul şi nici altul nu este mai strălucitor decât 
celălalt, voi toţi sunteţi egali. Singura diferenţă dintre voi este că 
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unii ajungeţi mai repede la rezultat, alţii mergeţi mai încet. Ea 
se dovedește a fi chiar o calitate, deoarece veţi acorda mai multă 
atenţie situaţiei astfel, până la final când, bineînţeles, veţi atinge 
acelaşi rezultat. Nu există două rezultate diferite, nici nu se poate 
lua în calcul posibilitatea unuia eronat. Eu voi lua toți oamenii la 
Mine, până la ultimul.

Din ce în ce tot mai mulţi dintre voi simţiţi foarte intens, dar 
şi declaraţi, că aţi fost trimişi de Dumnezeu pe Pământ cu scopul 
de a reglementa gândirea și comportamentul uman. Nu contează 
naţionalitatea sau nivelul inteligenţei voastre, căci Eu voi vorbi 
prin fiecare dintre voi.

Sunt recunoscător că este nevoie de mine în lume!
Trăieşti întocmai ce ai ales.
Aş reveni la lista cu sentimente şi gânduri.
Te ascult.
Îmi doresc să devin vegetarian. Probabil, dar mai mult ca 

sigur, nu ajută pe nimeni această afirmaţie. Totuşi nu mă pot 
obişnui cu gândul că unele fiinţe există doar pentru a le susţine 
altora mai superioare existenţa.

Posibil ca într-o viaţă anterioară de-a ta să fi fost măcelar.
Mă uimeşti cu acest simţ al umorului atât de bine dezvol-

tat. Spui că aceasta ar putea fi cauza dramatismului cu care 
privesc în prezent consumul de animale pe post de hrană? 

Spun doar că este posibil.
Bine.
Ce te opreşte să devii vegetarian?
Situaţia financiară pe care o cunoşti extrem de bine. Încă 

nu îmi pot permite un program culinar, mănânc ce apuc şi pe 
unde apuc.

Din nou, omiţi un lucru esenţial.
Care?
Acela că dorinţa ta este poruncă pentru Mine. Eu pot doar să 

Mă bucur atunci când tu pentru moment poţi doar să primeşti.
Urmăreşti să mă pui în lumină proastă în faţa cititorilor! 
Cu toţii se vor afla în situaţia în care te afli tu acum, atunci  

când vor citi această carte, căci Eu Mă voi adresa tuturor direct 
şi personal prin ea.

Cum vei crea această senzație?
Prin faptul că întrebările voastre sunt comune. Iar dacă aceşti 

oameni nu ar fi trăit în dificultate şi nu Mi-ar fi cerut ajutorul, nu 
le-aş mai fi trimis cartea.

În continuare, explică-mi cum ar fi bine să fie percepută 
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frica de Dumnezeu, cea pe care o răspândesc preoții?
Aceasta se dovedeşte a fi o întrebare foarte bună și o numesc 

bună deoarece v-aţi pus-o majoritatea.
Frica de Dumnezeu este cea care v-a adus la Mine în trecut. 

Astăzi însă este folosită în scopuri murdare. Prin frică aţi ajuns să 
descoperiţi dragostea eternă, totuși acest lucru s-a întâmplat deja, 
se întâmplă chiar acum. Voi nu mai aveţi nevoie de ea, aţi trăit-o 
deja ca experienţă în masă. Misiunea voastră actuală este cea de 
a experimenta dragostea în deplinătatea ei.

Frica de Dumnezeu este folosită, promovată şi inventată de 
instituţiile religioase pentru a îşi apropia adepţii de datinile lor. 
Pentru a îi înlănţui şi a le acapara în totalitate minţile. Pentru a 
nu îi lăsa să devină liberi ori pentru a îi obliga să îşi însuşească 
idolii lor sau minciunile lor. Pentru a bea în cinstea sfinţilor lor 
mai degrabă decât în cinstea lui Dumnezeu. Pentru a le adresa 
rugi falşilor vizionari mai degrabă decât adevăratului Creator.

Aceste învăţături vă înlănţuie, vă chinuie şi vă vinovăţesc, vă 
condamnă, vă aruncă în iad, dar susţin că vă iubesc.

Voi aţi schimbat sensul cuvintelor pe care le folosiți până li s-a 
pierdut în totalitate esența. Atunci când spui că trebuie să asculți 
de Dumnezeu nu poți asocia afirmația cu ascultarea de părinţi și 
de autorităţi, nu este acelaşi lucru. Căci ascultarea glasului Meu 
nu înseamnă impunere sau plecăciune şi nu trebuie perceput ca o 
ameninţare pentru a evita vreo pedeapsă veşnică închipuită, este 
auzire, dragoste şi îndrumare pentru tine. În felul acesta voi ştiţi  
că nu sunteţi robii Mei, sunteţi copiii Mei și prietenii Mei.

Preoţii bisericilor voastre, care vă învaţă strâmb, promovează 
frica şi instigă la rătăcire, spunând că ei, împreună cu dumnezeul 
lor, reprezintă singura voastră salvare. Apoi declară că doar prin 
ei veţi putea fi mântuiţi şi spun despre cei care declară că au trăit    
o experienţă personală cu Mine că rostesc blasfemii, atunci când 
chiar preoţii se proclamă a fi trimişi ai lui Dumnezeu pe Pământ. 
Unii dintre ei şi-au însuşit chiar numele de tată şi se numesc a fi 
călăuzitorii lumii. Adevărat îţi spun, dacă unul singur dintre ei ar 
cunoaşte atât cât cunoşti tu sau dacă ar intenţiona măcar să afle 
mai mult, v-aţi trezi într-o lume diferită. V-aţi trezi a doua zi dis 
de dimineaţă fără să mai cunoaşteți ce a fost înainte să vă aşezați 
capetele pe perne.

Treceam ieri pe lângă o biserică din București, căreia nu 
aș vrea să îi fac public numele, iar pe poarta ei am văzut un 
mesaj lipit care ademenea oamenii să intre înăuntru, în felul 
următor: „aici este locul unde poţi rosti o rugăciune sinceră“.
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Sunt foarte amuzante aceste îndemnuri. Oare acasă, pe stradă 
sau oriunde altundeva, nu poţi să fii sincer cu tine? Isus, Moise, 
Avraam, se rugau cumva în biserici? Tu ai primit vreo revelaţie pe 
vremea când vizitai împreună cu tatăl tău bisericile lor?

Nu, în niciun caz, însă Isus a intrat în biserici, așa susține 
Biblia. Sau ne confruntăm cu o modificare a textului?

Nu ne confruntăm cu o modificare a textului, ci cu o dificul-
tate de înțelegere. Isus nu a intrat în biserici ca să învețe de acolo 
sau să se curețe pe Sine, a intrat ca să îi învețe pe cei de acolo și 
să îi curețe. Așa trebuie să faceți și voi astăzi, fiți ca Dumnezeu!

Cât este de adevărat!
Poate cineva să creadă că Dumnezeu a montat dispozitive de 

ascultare în acele clădiri? Dar acele aşa numite spovediri sau...
Împărtăşiri.
Mulţumesc. Crezi că ele au vreo legătură cu Mine sau că Îmi 

sunt adresate?
Abia aşteptam să ajungi aici cu discuția, Îţi explic cum stă 

treaba. Nouă, oamenilor, dacă nu ne spovedim Dumnezeu nu 
ne iartă păcatele, iar dacă nu avem păcatele iertate ne merge 
rău în această viață și după ea, din cauză că Dumnezeu ne va 
trimite în iad. Trebuie să spunem păcatele noastre preotului, 
ca să ne ierţi, că poate Tu eşti surd şi nu auzi. În cazul în care 
am uitat să ne spovedim trebuie să rostim „Bucură-te Marie“ 
şi „Crezul“ de zeci de ori, și am scăpat. Dacă mai şi cotizăm 
financiar suntem salvaţi, ne întoarcem acasă împăcați.

Şi trebuie să vă închinaţi de fiecare dată ori să faceţi trei paşi  
înapoi ca să nu vă meargă rău, să scuipaţi în sân, să vă rugaţi ori 
să faceţi exerciţii, de preferat întinderi sau flotări; dar rugăciunile 
pentru deochi?

Doamneee!
Nu râde fiindcă așa procedează mulţi dintre oameni. Ai auzit 

de yoga sau iluminare prin deschiderea chakrelor sufletului? Ce 
vor răspunde în cazul oamenilor imobilizaţi, care nu îşi pot face 
niciodată semnul crucii, şi ei vor fi trimişi în iad?

Nu aş vrea să fiu răutăcios, dar am impresia că aici facem 
stand-up comedy, nu că vorbim cu Dumnezeu.

Realitatea aparentă din nefericire multora nu le va permite să 
zâmbească pe întreaga durată a vieţilor, căci au fost paralizați de 
frică încă din primii ani.

Adevăr vă spun Eu vouă, bisericile voastre nu deţin nici cea 
mai mică asemănare cu ceea ce este sus. Ele nu pot fi asociate cu 
ceea ce este sfânt. Bisericile nu vă vor descoperi calea pentru a 
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ajunge la Mine, tot așa cum nici în trecut nu au făcut-o!
Prin urmare, am putea identifica conducerea bisericească 

creştină cu îngerul căzut, îmbrăcat cu haina curăţiei?
Simbolic da, însă în realitate nu există aşa ceva ce aţi numit 

„înger căzut“, ci există doar minţi bolnave care au fost numite în 
trecut duhuri rele2. Biblia face referire la înşelătoriile acestora, 
pe acest subiect a fost pus accentul în scrierile Noului Testament   
şi nu numai.

Hristos şi-a dedicat viaţa pentru a elibera sufletele prizoniere 
în lumea Micului înșelător. Isus este liber, iar asemeni Lui sunteţi 
mulţi alţii dintre voi.

Libertatea este cel mai de preţ dar oferit omului.
Exact.
Pot să întreb acum ce aştept de trei zile să Te întreb?
Bineînţeles că poţi, din acest motiv Mă aflu aici şi din acelaşi 

motiv ai venit şi tu la Mine. Puteai totuși să o faci acum trei zile.
Ştiu, doar că ceva funcţionează mai greu în cazul meu.
Dacă asta numeşti tu greu, să îţi scrii întrebările pe hârtie iar 

după nici două secunde să priveşti uimit cum ai terminat deja de 
scris şi răspunsurile, nu vreau să ştiu cât de greu le este altora să 
Mă asculte.

Da, ai dreptate.
Ca de fiecare dată de altfel.
Ultima afirmație a sunat parcă a mândrie.
Sau ca un adevăr.
Sunt pus din nou în inferioritate.
Tu alegi să te pui.
Poate pentru a Îţi scoate în evidență înţelepciunea!
Ce facem acum, ne întrecem în afirmaţii?
Nu chiar.
Bine.
Ce va conţine al doilea volum?
Al doilea volum, la un loc cu primul, dar şi cu cel de-al treilea 

de asemenea, vor forma împreună seria „Vorbind cu Dumnezeu“. 
Aceste trei cărţi vor reprezenta prima parte a proiectului nostru.

Vorbeşti despre o întreagă serie, când eu nu am terminat 
încă de transcris şi corectat volumul întâi?

Încerci să Îmi pui la îndoială puterea?
Puterea Ta în niciun caz, poate pe a mea.

2 Minţi influenţate în totalitate de factorii negativi ai relativităţii.
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Puterea Mea este a ta, iar puterea ta este a Mea. Acest nivel 
de perfecţiune a fost atins de doar câțiva oameni până astăzi, în 
toată istoria acestui neam. Ei au fost maeştri ai vieţii pe Pământ  
și sunt exemple pentru voi.

Ai susţinut deja acest lucru în primul volum. Cei care au 
citit primul volum vor recunoaşte unele idei de acolo, altele le 
sunt familiare deoarece au citit „Conversații cu Dumnezeu“.

Le vor recunoaște datorită faptului că stau de vorbă cu Același 
Dumnezeu. Spre deosebire de voi, Eu nu Mă schimb niciodată. 
La vor recunoaște deoarece folosesc aceleaşi expresii de miliarde 
de ani. Ele sunt cele mai clare și cele mai potrivite pentru voi. Cu 
siguranţă sunt cele mai adevărate.

Cartea de față va face referire la nenumăratele probleme cu 
care încă vă confruntaţi. Va face referire la alegerile şi aşteptările 
voastre. Va detalia a doua venire a Lui Isus pe Pământ, conform 
scrierilor biblice şi nu numai. Iar al treilea volum, pe care îl vei 
numi „Olam Haba“, va vorbi despre Împărăţia de o mie de ani, 
al şaptelea mileniu dedicat Tatălui, Sursa a tot ceea ce este şi a 
înălţării omului de lumină. Ea va fi etapa desăvârşirii umane, în 
care Îmi voi revărsa dragostea asupra creaţiei, dar şi a împlinirii 
promisiuni faţă de voi, poporul Meu iubit.

Noi, poporul Tău iubit?
Voi, copiii Mei.
Așa da, cealaltă afirmaţie făcea referire la poporul evreu.
Aşa şi este.
Îţi vei revărsa dragostea doar asupra poporul ales?
În această etapă a dezvoltării voastre da.
Și cu noi ceilalţi ce se va întâmpla, vom fi nimiciți ori vom 

rătăci așa în continuare? Există atâţia creştini care urmează 
cuvântul. Pentru ce ne-ai mai lăsat Biblia? Eu pentru ce îmi 
bat capul aici? Isus S-a jertfit pentru noi toți. Unii rabini nici 
nu Îl acceptă pe Isus Hristos ca salvator!

Eu nu sunt evreu, aceasta înseamnă că nu fac parte dintre 
fericiții aleşi de Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu mine?

Tu şi mulţi alţii asemeni ţie veți fi învăluiți de iubirea Mea.
Înţeleg, ai vrut să spui că Îți vei împlini promisiunea față 

de poporul Tău dar faci și câteva excepții.
Fără excepţii, cel puţin în următorul val ce are să vină.
Nu ştiu de ce însă am impresia că vorbesc de unul singur, 

este pentru prima dată când simt acest lucru. Spuneam mai 
sus că nu sunt evreu şi nici mulţi alţii asemeni mie nu sunt.

Cine ţi-a spus acest lucru?
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Naţionalitatea sau limba pe care o vorbesc, poziţia în care 
mă aflu pe acest glob pământesc şi ţara în care m-am născut, 
ele mi-au spus.

Cine sunt părinţii poporului Meu?
Iacob şi Avraam.
Când au trăit ei pe Pământ?
Au trăit în urmă cu trei mii cinci sute de ani, cel puțin aşa 

cred. Am citit despre realizările lor în Vechiul Testament.
Mai existau oameni pe Pământ în acea vreme și totuşi foarte 

puţini, aşa este?
Probabil.
În regulă, voi continua Eu povestea.
Sunt convins că așa ar fi mai bine.
Îţi aminteşti destul de bine când i-am spus lui Avraam că din 

sămânţa lui voi umple Pământul, iar câte stele sunt pe cer atâţia 
oameni vor trăi?

Așa am citit.
Aceasta înseamnă că mai mult de jumătate din locuitorii de pe 

suprafaţa planetei astăzi reprezintă sămânţa lui Avraam, inclusiv 
cei care au murit deja ori cei care se vor mai naşte. Iar tu şi mulţi 
alţii asemeni ţie reprezinţi urmaşul celor care au fost asupriţi în 
trecut pentru Numele Meu, indiferent de locul în care ai ales să  
te naşti în viaţa ta actuală. Voi sunteți poporul Meu, sămânţa lui 
Iacob şi a lui Avraam. Iar Eu voi continua să fiu tot ceea ce aveţi 
nevoie atunci când aveţi nevoie şi nu veţi muri, Eu sunt Cel care 
este veşnic viu.

Nu mă aşteptam la un astfel de răspuns. Câte alte noutăți 
voi mai afla până la finalul cărţii?

Multe. Nu vrei să începem chiar acum?
Bineînţeles că vreau.
Ce te face să crezi că la sfârşitul unei vieţi anterioare nu te-ai  

numărat printre trupurile fără suflare ale celor ce au fost ucişi în 
perioada interbelică?

Faptul că în viaţa actuală nu simt nicio înclinaţie către a 
studia acest subiect. Cu toate acestea, deţin un sentiment de 
compasiune faţă de victimele antisemitismului.

Nu simți deoarece ţi s-a dat deja să trăieşti acea experienţă iar  
în călătoria sufletului tău nu mai este necesar să ţi-o aminteşti și 
să simți ceva tragic. Poate pentru că acum eşti liber să descoperi 
dragostea şi iubirea Mea nemărginită, atât.

Poate spre deosebire de voi, cei care v-au ucis, din invidie că 
aţi fost aleşi, vor trebui să moară atunci când vă vor privi în slavă 
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şi în strălucire alături de Cel mai iubit Fiu al Meu, lângă care veţi 
radia lumina Mea și veți stăpâni peste toți.

Înţelegi Planul Meu acum? Poţi vedea perfecţiunea? În felul 
acesta, prin sacrificiu, aţi fost împrăştiaţi în toată lumea, iarăşi şi 
iarăşi, ca să se împlinească cele scrise. Şi Voia Tatălui vostru va 
stăpâni peste toate naţiunile Pământului. Îi veţi învăţa pe cei mai 
puţin învăţaţi şi îi veţi vindeca pe cei care tânjesc după vindecare. 
Îi veţi salva pe cei care v-au ucis şi veţi conduce peste naţiuni.

Cu toate acestea chemarea este şi pentru ei. Chemarea iubirii 
este pentru toți, să vedem însă câți vor vrea să vină.

Să vedem câţi vor auzi chemarea Ta.
Cu toţii o vor auzi, de aceasta Mă voi îngriji Eu. Însă nu toţi 

o vor urma, să fii sigur.
Sau nu toţi o vor citi, aşa este?
Nu este aşa. Chemarea Mea nu poate fi cuprinsă într-o carte 

scrisă de oameni, nici în toate cărţile adunate la un loc. Mesajul 
Meu este pretutindeni.

Chemarea Mea poate fi auzită în mijlocul furtunilor şi poate 
fi simţită când te răsfeți cu razele soarelui. Ea poate fi cântecul 
celei mai firave voci a celei mai mici fiinţe sau siropul dulce al 
apusului de soare. Ea poate fi o scrisoare, un film, o melodie sau 
o comedie. Poate fi o părere, o Persoană, o Voce sau un simplu 
Cuvânt, un singur cuvânt:

Isus.
Adevăr ai rostit.
Ce dreptate ai atunci când spui că nu știi câți vor vrea să 

vină. Afirmația Ta conține un adevăr cutremurător.
Ce insinuezi?
Insinuez faptul că sunt mulţi aceia care Îl resping pe Isus. 

Nu cunosc exact motivul dar mi s-a întâmplat şi mie, însă am 
încercat să opun rezistență acestui gând.

Ce ţi s-a întâmplat?
De fiecare dată când se gândesc la Isus sau când cineva Îi 

rosteşte Numele, oamenii reacţionează cu respingere. Unii se 
feresc, alții nu vor să discute subiectul iar ceva îi deranjează. 
Te-aş putea întreba ce ne deranjează?

Frustrarea.
De unde vine această frustrare, de la diavol?
Prostii! Afirmaţia aceasta nu a putut să vă îndepărteze frustra-

rea nici în două mii de ani, nu credeţi că ar fi cazul să testaţi şi o 
altă variantă?

Care ar fi aceea?
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Încetaţi să vă mai justificați sau să aruncaţi asupra unuia și a 
altuia, cu atât mai puţin asupra unui personaj imaginar, gândurile 
pe care nu le înţelegeţi și faptele pe care nu vi le recunoaşteţi. Nu 
vă cunoaşteţi.

Ce a făcut Isus?
S-a jertfit pentru noi și ne-a oferit drept exemplu o viaţă 

curată și o personalitate modelată prin înţelepciune şi adevăr. 
El a putut să facă multe.

Şi ce aţi făcut voi?
Am refuzat să urmăm exemplul. Din cauza acestui motiv 

nu putem să facem multe. În ziua de astăzi oricum nu se mai 
știe mare lucru, Biblia a fost coruptă.

Așadar, de unde vine această frustrare a voastră?
Din neascultare, neștiință şi apoi neputinţă.
Spune numai un cuvânt şi îţi vei transforma neputinţa în cea 

mai de temut forță cunoscută, imaginația.
Îl rostesc chiar acum.
Aştept, de mii de ani te aştept Alberto.
Ce înseamnă cu exactitate îndumnezeirea omului? Repet, 

am nevoie de o definiţie exactă ca să pot continua studiul.
Răspunsurile Mele nu sunt îndeajuns de exacte?
Cu siguranţă că sunt, nu este ce am dorit să spun.
Ştiu la ce te-ai referit şi te rog să fii foarte atent!
Sunt.
Îndumnezeirea unui om se produce atunci când conştienţele 

noastre, a Mea şi a lui, se suprapun și gândim, rostim și facem la 
fel, într-o situaţie dată. Atunci devenim Unul. Când se produce 
acest fenomen Eu privesc prin ochii lui, iar ochii lui devin Ochii 
Mei. Puterea Mea devine a lui şi suferinţa lui devine mila Mea.

Uau!
Chiar că e uau.
Eu m-am aflat vreodată în această stare?
De foarte puţine ori în foarte puţine momente. Ultimul astfel 

de moment s-a petrecut în urmă cu cinci minute. Oare cine crezi 
că te-a îndemnat să te duci la fereastră exact în clipa în care prin 
faţa geamului tău trecea exact acel amărât, care căuta în coşul cu 
gunoi menajer exact din dreptul apartamentului tău? Acest lucru 
te-a înduioșat. Doar o inimă sensibilă Mă poate percepe.

Iar darurile Tale au sosit exact când aveam nevoie de ele.
Supraviețuirea voastră este sarcina Mea, nu a voastră.
Dar trebuie să îmi câştig şi eu într-un fel existenţa.
Exact asta faci în acest moment.
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Cum poate fi totul atât de exact?
Dacă un singur lucru s-ar dovedi a fi inexact, acela ar susţine 

imperfecţiune în privinţa Creatorului. Iar exemplul îndumnezeirii 
ființelor de carne, respectiv Conştienţa lui Isus, îţi spun că a fost 
constant alipită de a Mea pe durată a existenţei în trup și în afară. 
De aceea puterea Mea a fost puterea Lui şi Voia Mea a fost Voia 
Lui de asemenea. De aceea Isus a fost singurul om care a putut să 
spună despre Sine: „cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl“.

Cum pot să pară atât de simple acestea acum, auzindu-le 
din gura Ta? Cum pot scrie cuvintele Tale fără să depun nici 
cel mai mic efort, în ciuda faptului că vreme de aproape şase 
mii de ani omul nu a înţeles mare lucru din ceea ce reprezintă 
o viaţă trăită pe Pământ?

Unii nu înţeleg nici astăzi şi nu vor înţelege nici mâine.
Oamenii au trăit degeaba, secole!
Îţi aminteşti când Mi-ai spus că ţi-ai dezvoltat abilitatea de a 

interpreta gânduri prin supranatural?
Sigur, mi-ai răspuns deja în primul volum.
Ştii ce ai făcut de când ai aflat acest lucru?
Ce?
Ai căutat cea mai înaltă ţintă. Şi iată, cu timpul eforturile au 

început să ţi se materializeze aproape instantaneu. Iar gândurile 
Mele devin gândurile tale scrise, fără nici cea mai mică pierdere 
sau distorsiune.

Atunci Te invit să trecem la lucruri mai serioase. Şi când 
spun serioase mă refer la problemele legate de bani, dorinţe, 
relaţii de cuplu, relaţii familiale ori sociale, învăţământ, gru-
puri de creștini care se adună în Numele Tău, chiar şi despre 
organizaţiile antiguvernamentale.

Cu care dintre ele ai vrea să începem?
Aş începe cu dorințele bineînțeles.
Insişti pe acelaşi subiect?
Cel puţin până când mi se clarifică pe deplin. Cineva îmi 

povestea, în urmă cu câţiva ani, că a citit o carte care vorbea 
despre obţinerea lucrurilor pe care le dorim pentru noi prin 
legea atracției. Pentru a putea obţine un lucru sau a schimba 
un aspect al vieții era necesar să îţi concentrezi atenţia asupra 
lui până îl obţineai sau se materializa prin diferite moduri în 
realitatea ta. S-a mediatizat exagerat de mult ideea deoarece 
toți vor să obțină fără să depună eforturi.

Şi dacă în cele din urmă nu reuşeai să îl obţii ce se întâmpla?
Îţi consumai întreaga energie a vieţii asupra acelui lucru 
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și rămâneai cu ochii în soare. De aceea se bucură de succesul 
acesta terifiant casele de pariuri, loteriile, bursa.

Teoria se bazează într-un fel pe ghici, să înţeleg?
Ceva de genul.
Nu ţi se pare că discutăm despre o lume făcută la nimereală?
Ba da. Mulţi au încercat să pună în practică învăţăturile, 

din câte ştiu cartea s-a bucurat de succes la nivel global.
Nu pentru mult timp, căci acea teorie susţinea să Îl păcăliţi pe 

Dumnezeu, Legea, Forţa Universului, iar dacă vă ieşea era foarte 
bine, v-ați descurcat, în caz contrar măcar aţi încercat. Nimeni nu 
s-a îmbogățit prin legea atracției, dar sunt oameni care au devenit 
bogați vânzând teoria, aici vă încurcați.

Cam aşa stau lucrurile.
Îţi aminteşti când am spus că nimic nu este coincidenţă şi că 

nu există coincidenţă, ci toate vi s-au dat de sus?
Îmi amintesc.
Nimeni nu a obţinut ceva prin puterile sale şi nimeni nu L-a 

păcălit pe Dumnezeu, repet, toate vi s-au dat de sus în funcție de 
cum este scris fiecăruia. Unul a jucat o singură dată la loterie și a 
câștigat o sută de mii de dolari. Altul a jucat întreaga viață însă a 
cheltuit o sută de mii de dolari, cumpărând doar bilete necâștigă-
toare. Ghinionistul!

Primul instinct al omului este acela de a schimba învăţăturile 
și a pierde sensul lor. Aşadar, atunci când îţi doreşti cu orice preţ 
un lucru şi îţi concentrezi întreaga atenţie asupra lui, nu faci decât 
să îl îndepărtezi de la tine. Și va fugi de tine până când obosești 
să mai alergi după el, fiindcă atunci mintea ta îl creează pe nu ai 
destul în realitatea ta.

Încearcă să ţi-l imaginezi pe a nu avea destul, adică a îţi dori 
continuu, asemeni unui om căruia nu îi suporţi prezenţa. Concen-
trându-te în mod continuu asupra obţinerii unui lucru ori a unei 
situații de viață pe care vrei să o schimbi, îl vei ţine legat de tine 
pe nu ai destul. El te va chinui cu prezenţa până când îţi va amărî 
existenţa și vei trăi posomorât. Chiar și după ce vei obţine ce îţi 
doreşti, experienţa nu ai destul va refuza să plece de la tine şi nu   
te va părăsi atât de uşor. Ai fost primitor cu ea atâta vreme încât 
imediat cum ai obţinut ceea ce ţi-ai propus îţi va îndrepta atenţia 
spre altă dorinţă şi tot aşa.

La sfârşitul capitolului șase îți voi expune scara elementelor 
creării realităţii proprii. Pentru moment vă spun doar căutaţi mai 
întâi Împărăţia cerurilor şi toate vi se vor da pe deasupra, adică 
mai mult decât aveţi nevoie să deţineţi.
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De ce nu le expui chiar acum?
Deoarece nu eşti încă pregătit să înţelegi funcţionalitatea lor.
Bine, în caz că vei uita Îţi voi aminti.
Mulţumesc.
Am putea numi lăcomia slăbiciune?
Lăcomia este boala pe care oamenii şi-au însuşit-o fără să știe 

cu scopul de a își hrăni dorinţele egotice. Tu ai văzut vreodată un 
bogat mulţumit de viaţa lui?

Nimeni nu a văzut aşa ceva, însă nici sărăcia nu e ușoară. 
De ce există atâtea problemele legate de bani?

Nu înțeleg întrebarea.
Cum am putea să avem mai mulţi sau ce trebuie să facem 

pentru a nu le mai simţi atât de tare lipsa?
Încetaţi să îi mai cheltuiţi.
Uşor de spus! Probabil dacă aş fi în locul lui Dumnezeu aş 

răspunde cu aceeași lejeritate.
Dacă ai fi fost în locul Meu te-ai fi minunat să priveşti zilnic 

cum aruncaţi la gunoi banii pe care nu îi aveţi.
Eu nu am risipit.
Cel puţin nu în clipa de faţă.
Cel puţin nu în ultimele patru luni în care am flămânzit!
Majoritatea dintre voi cumpăraţi lucruri nefolositoare zilnic 

doar de dragul de a le cumpăra sau pentru a ţine pasul cu ceea ce 
vi se promovează. Aruncaţi banii pe tot felul de produse care vă 
promit întinerirea, strălucirea şi modelarea aspectului fizic, însă 
fără rezultat.

La fel cum aţi garantat produsele electronice, care funcţionea-
ză un an sau doi, mai mulţi ori mai puţini, până se vor uza sau se 
vor defecta definitiv din cauza procesului de întrebuinţare repetat, 
tot aşa puteţi privi şi procesul îmbătrânirii trupurilor voastre. În 
cazul acesta, vă întreb, cum puteţi crede că supunându-vă la cât 
mai multe intervenţii trupurile, adică uzându-le intensiv, într-un 
final acestea vor întineri?

Unii spun că razele soarelui produc afecţiuni ale pielii. Ca 
să evite cancerul de piele au început să folosească raze ultra-
violete artificiale şi tratamente costisitoare.

Raze care accelerează apariţia cancerului de piele şi distruge 
sistemul osos, aş dori să completez.

Distruge sistemul osos?
Îl macină precum rugina fierul. Dar nu acestea sunt principa-

lele dezavantaje ale tratamentelor artificiale, ci faptul că oamenii, 
voind să se diferenţieze de ceilalţi îşi îmbolnăvesc şi îmbătrânesc 
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trupurile prematur. Revenind la întrebarea ta, îţi garantez că mulţi 
oameni nici nu doresc să aibă bani, căci îndepărtează ceva după 
care tânjesc.

Poate trăiesc cu teamă de frica hoţilor.
Aceasta nu i-a împiedicat totuși să înmâneze în cunoștință de 

cauză, adică având exemple în jur, sume mari de bani hoţului.
Cine a făcut aşa ceva?
Tu şi mulţi alţii asemeni ţie.
Şi când s-a întâmplat?
Acum ceva timp când, dorind să îi aduni, i-ai depus într-una 

dintre instituţiile bancare locale.
Mi-a fost furată o sumă frumușică chiar de către angajați 

și am jurat că e ultima dată când mai economisesc la ei. Între 
timp s-au mai perfecționat sistemele de securitate.

Până ţi-ai jurat tu să nu mai repeţi aceeași greșeală au pățit-o   
și alții care au crezut că banii lor sunt în siguranţă în mâinile unor 
străini care trăiesc din camătă şi prosperă, mai degrabă decât în 
buzunarele lor.

În plus voi nu vă doriţi confortul, abundenţa, toate tipurile de 
bogăție, voi vreți doar bani. Credeţi că doar prin ei puteţi obţine 
ceea ce aveţi nevoie și vă împotriviţi celorlaltor oportunităţi care 
se îndreaptă către voi, aşteptând doar banii care întârzie să vină. 
Și nu doar vă împotriviţi celorlaltor daruri, de fapt le ucideţi.

Dacă ai avea tot ceea ce ai nevoie atunci când ai nevoie şi ai 
putea să faci tot ce vrei să faci atunci când vrei să faci, la ce ţi-ar 
mai fi de folos banii? 

Ai dreptate, nu avem nevoie de bani, ci de posibilitatea de 
a face tot ce ne dorim să facem atunci când dorim să facem.

Încetaţi să vă mai opuneţi vieţii, crezând că deţineţi un plan 
mult mai potrivit pentru voi decât cel care vi se oferă. Ele sunt 
doar câteva exemple cu privire la proasta administrare a banilor 
şi a judecăţilor. Dacă aţi reuşi să ţineţi o evidenţă privind sumele 
risipite anual pe lucruri total nefolositoare, mulţi dintre voi v-aţi 
convinge că sunteţi chiar bogaţi.

Ai dreptate în această privinţă.
Am dreptate în cam toate privinţele, nu crezi?
Aşa este. Ştii ce idee mi-a venit?
Tu ce părere ai, ştiu sau nu?
Bineînţeles că ştii, greşeala mea, din nou.
Încetează să mai foloseşti expresii inexacte.
„Greşeala mea“ este o expresie inexactă?
Şi inexistentă.
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Adică nu există greşeli? 
Cel puţin nu în Universul Meu, mai cunoşti şi altul?
Eu nu cunosc mai nimic, dar cum spui că nu există greşeli, 

eu nu am greşit niciodată?
Nu.
Ce vor crede despre mine cititorii, în cazul în care ei vor 

exista? Susții că sunt vreun sfânt coborât din cer pe Pământ?
Nici cuvinte pe care nu le înţelegi să nu mai foloseşti.
Atunci nu voi mai vorbi.
Perfect, așa voi vorbi Eu mai mult. Mă bucur că am prilejul 

să fiu interogat în felul acesta.
Poţi învinui un animal că a greşit pentru faptul că nu ştie să 

vorbească? Dar pentru că atunci când vrea să traverseze strada 
din greşeală îl loveşte o maşină? Tu crezi că a murit din greşeală, 
crezi că moartea este o greșeală? Poţi să acuzi un nou-născut că 
a greşit pentru faptul că a murit la naştere? Dar pentru că plânge 
sau că nu se poate deplasa încă pe două picioare?

Ele nu sunt greşeli. Totuşi, atunci când eşti adult, în toate 
facultăţile mintale, şi ucizi un om, nu comiți o greşeală?

Nu comiți o greşeală. Crima este reacţia unei fiinţe mai puţin 
evoluate, sponsorizată de o realitate construită înăuntrul minţii ei, 
care diferă faţă de felul în care percepi tu lucrurile. Este magazi-
nul de produse din care poţi cumpăra și testa orice produs expus 
pe raft.

Este reacţia unei minţi care iese în afara regulilor Tale.
Nu există ceva în afara regulilor, totul face parte din creaţia 

Mea şi libertatea voastră. Libertatea este regula Mea.
În copilărie am lovit un coleg obraznic atât de tare încât a 

avut nevoie de intervenție medicală. Am comis o faptă bună 
sau a fost o greșeală?

Nu a fost o greșeală, a fost un eveniment perfect.
Pentru el nu a fost deloc perfect.
În special pentru el a fost perfect, cel puţin mai perfect decât  

a fost pentru tine. Căci ambii aţi experimentat ceea ce aţi ales, ce 
aţi dorit şi aţi avut nevoie. Tu ai trăit senzația regretului, a vino-
văţirii de sine şi a compasiunii pentru el, iar el a trăit experienţa 
de a fi lovit şi a îl ierta pe cel care l-a lovit. De ce crezi tu că aţi 
venit pe Pământ?

În Împărăția din care veniţi este doar bine. Care ar fi scopul 
plecării dacă v-ați simţi bine şi aici? Dacă ţi-ar fi fost bine aici nu 
ai mai fi conştientizat că ai plecat, nici nu ai mai fi fost nevoit să 
pleci. Nu ţi-ar fi fost de folos trăirea realității relative.
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O fiinţă nevinovată poate fi ucisă, ca una vinovată și mai 
puțin evoluată să poată evolua? Aşa stau lucrurile în gândirea 
divină, care dovedește că nu este chiar atât de divină?

Cu toţii aţi ucis pe durata creșterii voastre. Însă fiinţele care 
au fost înzestrate cu discernământ sunt îndreptăţite să le omoare 
pe celelalte? Aşa stau lucrurile în gândirea umană?

La ce Te referi?
La faptul că ucideţi miliarde de vietăţi în fiecare zi pentru că 

puteţi să o faceţi ori că v-a intrat în reflex să o faceţi. Alţii alegeţi 
că unele sunt îndreptățite să trăiască, timp în care altora le-a sunat 
ceasul extincției, în ciuda faptului că Eu le-am creat pe fiecare în 
parte pentru voi şi le creez în fiecare zi.

Multe animale sunt sacrificate pentru hrană. Nu ştiu dacă 
este cel mai potrivit lucru pe care l-am putut gândi și face, dar 
Dumnezeu ne-a permis, așa am citit în Biblie. Gurmanzii mă 
adoră acum. 

Nu la animalele care se jertfesc pentru voi făceam referire, la 
miile de specii de insecte pe care le striviţi fără să vă aducă vreun 
beneficiu, nici măcar un sentiment de satisfacţie sau plăcere.

Cu insectele este și mai simplu, le strivim din cauză că ne 
bâzâie. Ar fi trebuit să simţim plăcere atunci când strivim un 
ţânţar sau o muscă?

Ar fi trebuit să vă simţiţi mai puţin evoluaţi decât ele atunci 
când o faceţi. Cu toate acestea voi vă simţiţi al naibii de bine. Ați 
transformat rușinea în mândrie, practicând sporturi internaţionale 
de vânătoare rezervate oamenilor bogați, cu clasă, care de fapt nu 
se ridică nici la nivelul maimuțelor.

Deci este greşit să vânăm animale și să strivim insecte.
Nu există greşeli, nici reguli, cu atât mai puţin nu există păcat 

ori pedeapsă, există doar discernământ și alegeri insoţite de con-
secinţe sau beneficii. Dacă consideraţi că este necesar să omorâți 
fiinţe lipsite de apărare pentru că pur și simplu puteţi să o faceţi, 
sunteţi liberi să o faceţi. Totul este aşa cum decideţi voi că este. 
Nu puteţi acţiona niciodată în afara rolului care vi s-a dat.

Cu toate că v-am dăruit harul gândirii continuaţi să ucideţi în 
fiecare zi, ca și cum nu ați gândi. Prin intermediul gândirii aţi ucis 
în trecut milioane de oameni. Bineînţeles, gândirea nu v-a oprit 
să faceți război pe planetă mereu și să exterminaţi aproape două 
milioane de evrei în lagărele de la Auschwitz.

Hitler a ucis!
Hitler v-a convins pe voi să ucideți! Și toți ați privit cum pier 

două milioane de oameni mai degrabă decât unul singur.
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M-ai crede dacă ţi-aş spune că niciun eveniment nu e greşit în 
esență? Ele sunt etape din creșterea voastră, procesul desăvârșirii 
umane sau maturizarea.

Mi-e greu să cred.
Continui să crezi că aceste evenimente s-au desfășurat total 

în opoziție cu planul lui Dumnezeu? Crezi că dacă aş dori ca tu 
să încetezi să mai trăieşti pe Pământ, inima ta ar mai continua să 
bată? Crezi că dacă tot ce ai scris până acum ar fi fost împotriva 
planului, așa cum susțin unii, ai fi reușit să transcrii un cuvânt?

Dacă nu ai fi avut un scop şi o misiune de împlinit acolo sau 
dacă ea ar fi fost împlinită deja, nu ai mai fi rătăcit o secundă pe 
Pământ. Pentru ce să îţi irosești timpul? Dar dacă ţi-aş spune că 
moartea este cel mai desăvârşit sentiment pe care îl vei simţi în 
întreaga ta existenţă, ai alege să mori sau să trăieşti?

Dacă este posibil, pe ambele.
Așadar pe ambele le vei experimenta. Adevărat vă spun vouă, 

ambele relaţii sunt egale şi fac parte din familia Universului. De 
altfel, dacă ai avea posibilitatea să alegi ce ai prefera, să fie soare 
sau să plouă, să fie seară sau dimineață? Ai prefera să îţi fie frig 
sau să îţi fie cald? Dacă alegi că e mai corect să îţi fie cald decât 
frig încă ești prizonier în realitatea relativă și nu ai cunoștință de 
cea absolută. Cât despre ucidere, la fel ca în primul volum, nu vă 
spun că este rău, vă spun că nu aveţi dreptul să ucideți.

În Univers nu există rău, greşit, incorect, imperfect, minţile 
voastre creează aceşti termeni ai fricii. Credeţi că sfârşitul lumii 
este ceva rău şi gândiţi cu frică la acest eveniment, atunci când 
Eu v-am promis o lume mai bună, un cer nou şi un Pământ nou.

Motivul pentru care te afli acum aici este de a resistematiza 
principiul de distincţie al legăturilor și opozițiilor fundamentale 
în controlul gândirii tale, ca mai târziu, să fie acceptat de minţile 
maselor receptoare. Aţi cunoscut frica pentru a putea descoperi 
dragostea, aminteşte-ţi ce scriai în volumul întâi.

Nu aş putea să uit, l-am citit de peste cincizeci de ori.
Şi la ce concluzie ai ajuns?
Că după fiecare revizuire sună și mai bine.
Nu este acesta cel mai perfect lucru?
Care?
Faptul că am creat posibilitatea aceasta, ca lucrurile să poată 

evolua la nesfârşit. Faptul că de fiecare dată cum termini de tran-
scris cartea realizezi că textul ar putea suna mai bine.

Măi să fie, eu credeam că este perfectă şi aşa, am crezut că 
un animal este perfect şi fără să ştie să vorbească.
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Nu este acelaşi lucru.
Este exact același lucru.
Un animal este perfect acum, însă va fi perfect şi după ce va 

evolua. Un mesaj incomplet devine perfect împreună cu comple-
tarea. La fel se întâmplă şi cu tine, doar că tu eşti perfect chiar şi 
atunci când încerci să te joci de-a dumnezeu.

Sau când reuşesc să Îl enervez pe Dumnezeu.
Eu nu pot să fiu enervat și scos din minţi. Aceasta înseamnă 

că deţin o minte şi că sunt dependent asemeni vouă. Ceea ce ar fi 
imposibil pentru o ființă neîntrupată.

Spui că Dumnezeu nu deţine o minte?
Eu nu pot să deţin o minte, căci Eu Însumi sunt Mintea Mea. 

Dumnezeu nu poate deţine un dumnezeu, deoarece El este chiar 
Dumnezeu.

Geniale răspunsuri mai creezi.
Poate pentru faptul că sunt Genial.
A vorbit narcisismul din Tine?
Nu, ci cunoaşterea de sine. Dar de unde ai împrumutat reacţia 

aceasta de turmă? Tu nu eşti genial?
Nu.
Probabil de aceea nu eşti.
De ce?
Pentru că nu te cunoşti.
Cum aş putea să mă cunosc?
Citeşte cartea „Vorbind cu Dumnezeu“.
Nu eu am scris-o?
Crezi în faptul că tu ai scris-o?
Da, primind ajutor şi inspiraţie din partea Ta.
Atunci de ce consideri că nu eşti genial, când Eu am spus că 

eşti astfel?
Ai spus despre Tine că eşti.
Noi toţi suntem Unul, mi-am amintit imediat!
Începi să Mă surprinzi.
Oare?
Oare?
Am o întrebare și mai surprinzătoare pentru Tine.
Te ascult.
Auzindu-Te zicând că viaţa e frumoasă și perfectă, că totul 

este splendid, miraculos, adorabil și grandios, m-am întrebat 
de ce nu doreşti să exiști și să Te bucuri de toate acestea?

Bună întrebare! Nu Îmi amintesc ca cineva să Îmi fi adresat 
asemenea întrebare în ultimii şase mii de ani.
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Mă amuz, am impresia că Îți dau bătăi de cap.
Atunci îți voi da și Eu bătăi de cap. Și încep prin a îţi spune 

că Dumnezeu nu poate exista.
Aşa ceva nu este posibil, cu toţii credem că Dumnezeu este 

atotputernic și că poate să facă orice. Dacă nici Tu nu poți, ce 
așteptări să mai avem de la oameni?

Sunt atotputernic, tocmai de aceea nu pot exista.
Nu înţeleg.
Îţi aminteşti că Dumnezeu se poate afla undeva anume, dar în 

acelaşi timp El este pretutindeni?
Da.
Aceasta nu înseamnă că pot fi în clipa de faţă undeva anume 

iar altundeva să nu mai fiu. Nici altundeva dacă Mă aflu, aceasta 
nu înseamnă că nu mai sunt undeva anume. Cele două afirmaţii 
sunt în totalitate cuprinse de adevăr şi ambele se petrec simultan.
Aşadar, Eu sunt acum aici cu tine, întotdeauna am fost, însă sunt 
şi pretutindeni și întotdeauna am fost. Eu sunt peste tot în spaţiu 
şi timp. De aceea nu pot exista, pentru că aceasta ar însemna să 
Mă aflu într-un singur loc, undeva în spaţiu şi timp.

Tot ce am înţeles din acest dialog până astăzi este că sunt 
nevoit să evadez din mintea mea pentru a Îl putea înţelege pe 
Dumnezeu sau pentru a reuşi să ţin pasul cu Dumnezeu.

Pe aceasta ar fi bine să o faceţi mai des. Întreaga voastră viaţă 
vă chinuiţi să luaţi cele mai corecte decizii. Atunci când cineva ia 
o decizie incorectă, „nu este în toate minţile“ adăugaţi voi. Și vă 
forțați ca pe viitor să acţionaţi „în toate minţile“, nenatural, adică 
prin autoimpunere.

Dar ce se va întâmpla cu aceste reguli atunci când nu veţi mai 
deţine o minte? Ce se va întâmpla când sufletul va părăsi trupul şi 
mintea de acum? Nu cumva el va rămâne gol, asemeni unui nou-
născut care abia a ieşit din pântecele mamei lui? În cazul acesta 
ar fi bine să permiteţi sufletelor să se manifeste liber, pentru a îşi 
împlini scopul pentru care au ales să vină în lumile materiale.

Adevărat adevărat vă spun, sufletele înţeleg ceea ce minţile 
voastre nu reuşeşc să conceapă. M-ai crede dacă ţi-aş spune că 
tot ce te-au învăţat părinţii şi profesorii tăi este nimic?

Nimic?
Absolut nimic.
Poate nu sunt valabile în realitatea absolutului, dar multe 

învăţături ale bătrânilor ne sunt folositoare aici.
Crezi?
Eu aşa cred.
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Atunci care este motivul pentru care trăiţi această degradare 
progresivă în masă pe toate planurile?

Motivul este faptul că nu toţi se supun sistemului legislativ, 
legii morale sau dragostei inimii. În România, de exemplu, cei 
care implementează legi constituţionale nu le respectă, acesta 
este motivul. Acești pungași trebuiesc îndepărtaţi de la putere 
ca să clădim o lume caldă şi primitoare pentru copiii noştri.

Tu chiar crezi în cuvintele pe care le scrii?
Chiar deloc, mă jucam puţin cu Tine. Dar atenție, în felul 

acesta gândesc cei mai mulți oameni care trăiesc aici.
Lumea a coborât atât din cauza sistemului legislativ pe care 

l-aţi construit. Dacă nu construiaţi acele reguli nimeni nu le putea 
încălca. Tu nu poţi alege să te sustragi dintr-o circumstanţă câtă 
vreme ea nu există în realitatea ta, acest lucru este imposibil. Doar 
un nebun ar putea să creadă că prin crimă poate reduce rata crimi-
nalităţii. Așa procedați de când vă știți, nu credeţi că este cazul să 
testaţi şi varianta iertării? 

Să analizăm libertatea democratică. Cum a apărut conceptul 
de libertate, creatoare de posibilităţi, la fel de repede au apărut şi 
porţile închise, transformând democraţia voastră într-o guvernare 
despotică.

Dacă vei continua să foloseşti asemenea termeni ar fi bine 
să dai dovadă de răbdare, nu reuşesc să ţin pasul cu discuţia.

Nu degeaba te-am sfătuit să citeşti cu atenţie cartea după ce o 
vei termina. Un profesor nu se oprește niciodată din învățare.

O voi citi de o sută de ori.
Prin urmare, libertatea impusă este tiranie, corect?
Cum se face că este?
Este, prin faptul că nu îi poţi impune unei fiinţe să fie liberă 

sau oricum altcumva. Orice ființă este liberă prin natura ei. Când 
îi impui să fie într-un fel anume, în cazul de faţă liberă, ea se va 
simţi înlănţuită.

A doua analiză va fi a spiritului de competiţie dezvoltat încă 
din primii ani de viaţă. Cu toţii vă învaţă că în viaţă trebuie să fiţi 
puternici şi să deveniţi cei mai tari. Însă numai faptul că aţi luat 
la cunoştinţă că trebuie să fiţi cei mai tari dezvoltă în voi frica de 
a nu fi slab, a nu rămâne ultimul și a nu vă pierde turma care se 
îndreaptă cu repeziciune spre partea dreaptă, în ciuda faptului că 
sufletele vă şoptesc să vă îndreptaţi spre partea stângă. Adevărat 
îţi spun Eu ţie, toţi acei tineri vor gusta amarul slăbiciunii proprii, 
toate acestea pentru simplu fapt că cineva le-a vrut binele, învă-
ţându-i de mici că trebuie să fie cei mai tari, că lumea e rea, că ar 
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trebui să se ferească de dușmani și că există dușmani într-o lume 
care a fost creată să fie o familie.

Sufletul tău cunoaşte aceste lucruri. El se opune şi încearcă în 
fiecare zi să se întoarcă la Mine. Știi aceasta pentru că ai simţit-o, 
dar nu a sosit încă timpul tău. Tu trebuie să îl găzduieşti şi să îl 
hrăneşti până îţi vei împlini scopul şi îţi vei trăi experienţa.

Cum îl pot hrăni, cu ce?
Cu bucurie, cu dragoste şi adevăr.
Sub aripa Ta am devenit din cel mai slab cel mai puternic 

om. De aceea vreau să știu cum pot înţelege eu aceste lucruri 
și alţii nu, spuneai că toţi suntem egali?

Sunteţi egali prin natura voastră, totuși veţi deveni egali şi în 
cunoaştere, apoi cunoașterea va dispărea. Alţii îşi însuşesc astăzi 
regnul animal și îl duc la extrem până se vor plictisi. Ei sunt încă 
animale.

Aceasta chiar că a fost jignire, oricum oamenii mă urăsc.
Bineînţeles că nu a fost jignire. Oare nu susţin ei că omul se 

trage din maimuţă? Acum susţin că omul a apărut la întâmplare 
ori din greşeală, în ciuda faptului că în Univers nu există greşeli.

Sunt curios cum voi scăpa după publicarea acestui volum, 
oricât de bine argumentate ar fi ideile expuse aici.

Cu toţii îţi vor da dreptate și te vor iubi.
Oamenii mă vor iubi după ce voi muri. Așa funcţionează 

sistemul pe Pământ sau poate sunt eu prea dramatic.
Sau poate te vor omorî, uite aici dramatism.
Poftim?
Până acum aşa au procedat atunci când s-au simţit frustraţi. 

Câte crezi că s-au schimbat de la Hristos încoace? Eşti dispus să 
mori pentru Mine?

Oricând. Spuneai că sufletului meu nu îi mai este necesar 
să retrăiască experienţa decorporalizării provocate. Eu sunt 
prezent acum aici pentru a prezenta oamenilor dragostea Ta. 
Te joci cu mine în continuare. Despre schimbare, îţi spun că 
nu voi fi omorât de nimeni.

Ba chiar se vor împrospăta citind cartea și te vor lăuda.
Crezi?
Cel puţin după ce vor înţelege că suntem de partea lor.
Simt că am obosit, pot să iau o pauză?
Sigur, doar ştii că am nevoie de tine sănătos.
Ştiu.



Capitolul 2

M-am grăbit să încep al doilea capitol de teamă să nu fiu 
întrebat din nou de ce nu scriu.

Pe viitor alege să mai zăboveşti de dragul de a Mă asculta.
Glumești ca de obicei, eşti întotdeauna pregătit.
Nu aş putea să fiu nepregătit nici dacă aș vrea. Teamă, drag, 

dragoste, ei sunt cei doi poli ai realității tale, care îți influenţează 
alegerile şi comportamentul pe toată durata acestei vieţi.

Am devenit din ce în ce mai conştient de acest aspect.
Unde rămăsesem?
Mai aveam câteva subiecte de dezbătut și anume relaţiile 

de cuplu, cele familiale și sociale, învăţământul, grupurile de 
tineri creștini care se adună în Numele Tău sau organizaţiile 
antiguvernamentale.

Cu care începem?
Începem cu neînţelegerile în relaţiile de cuplu. De ce atâta 

ură între noi oamenii, unde greşim dacă pot să spun aşa sau 
ce ar trebui să facem pentru a ne împăca unul cu celălalt ca să 
trăim în liniște și armonie?

Nu în felul acesta trebuie privită problema.
Cum altfel?
De fiecare dată când simţiţi că treburile nu mai merg între voi 

vă gândiţi că ceva lipseşte. Așadar, prima voastră reacţie este să 
completaţi, adică să adăugați ceva relației, în loc să o analizaţi și 
să eliminaţi surplusul din ea. Din cauza acestei reacţii conflictele 
se înmulţesc iar presiunea creşte. Așa cum ştii, o nemulţumire va 
duce întotdeauna la alta şi tot aşa până când împrejurările vă vor 
împinge să aplicaţi decizia finală, separarea definitivă.

Atunci ce ar trebui eliminat dintr-o relaţie care dă semne 
că nu va merge oricâte sentimente am investi în ea?

Eliminaţi frica.
Care frică? Ne confruntăm cu nepotrivirea de caracter!
Reformulez răspunsul, eliminaţi teama că relaţia nu va merge 
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niciodată, eliminaţi conceptul de nepotrivire de caracter, acordați-
vă unul altuia o şansă.

Până când celălalt va greşi din nou, aşa este?
Nu este așa. Acordați-vă atâtea șanse până când veţi reuși să 

recunoașteţi greşeala celuilalt ca fiind o oportunitate pentru a vă 
exprima calităţile în faţa partenerului de viaţă. Până atunci când 
veţi înțelege că neînţelegerile dintre voi reprezintă cea mai bună 
ocazie pentru a vă cunoaşte reciproc. Până atunci când veţi învăţa 
că toate deciziile pe care le luaţi ar fi bine să fie unele pătrunse de 
dragoste sau de adevăr. Până atunci când veţi regăsi curajul să vă 
recunoaşteți slăbiciunea, în loc să născociți scenarii prin care să 
vă justificați reacțiile. Până atunci când veţi învăţa că dragostea 
nu are un ego. Până atunci când veţi învăţa că iubirea este dăruire, 
nicidecum dorinţă sau râvnire. Până în ziua în care veţi reuşi să 
vă iubiţi fără să stabiliți condiții. Până atunci când veţi renunţa la 
teama de a nu vi se petrece vreo nedreptate. Până atunci când veţi 
învinge frica de a nu fi înşelați de celălalt şi veţi elimina teama că 
fără partener nu vă veţi mai putea împlini anumite dorinţe. Până 
atunci când veţi renunţa la demnitate şi respect pe cale impusă, în 
schimb să vă câştigaţi încrederea reciproc. Până atunci când veţi 
învăţa să vă iertaţi fără să mai fiţi nevoiţi să rostiţi cuvinte ori să 
clarificaţi o împrejurare sau alta. Până atunci când veţi fi pregătiţi 
să daţi drumul mâinii partenerul dacă acela vă va cere despărțirea 
ori până când veţi înţelege că iubirea defineşte fericirea celuilalt, 
nu a voastră personală.

Atât de frumos ai interpretat, nu am mai citit așa ceva în 
viața mea. Pe lângă priceperea de a Te juca cu cuvintele, ceea 
ce ai scris este și adevărat.

Mulţumesc.
Cum putem să dăm drumul mâinii partenerului în cazul 

în care el ne cere despărțirea?
Prin conştientizarea faptului că puteţi iubi o persoană chiar şi 

după ce aceasta alege să vă părăsească. Iubirea este nemărginită, 
ea nu poate fi cuprinsă de o formă, nu se poate afla doar într-un 
loc anume, într-o situaţie favorabilă cuiva. Iubirea este vie, ea te 
poate călăuzi prin îndepărtatele tale călătorii dar în acelaşi timp 
veghează alături de cea care îţi aşteaptă nerăbdătoare întoarcerea. 
Iubirea este dăruire, ea îţi oferă puterea necesară să dai drumul 
mâinii partenerului dacă acela ți-o va cere. Iubirea este viaţă, ea 
creează parfumul florilor iar ele devin chiar gândurile tale, apoi 
se îmbracă cu mireasma câmpurilor ude ce adie după ploaie.

Iubirea este încurajare, ea te mângâie când eşti rănit, îţi redă 
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speranţa și te vindecă pentru a îţi putea continua călătoria. Iubirea 
este o artă iar Eu sunt Autorul.

De fapt ce este iubirea? Ce este acest sentiment magnific care 
se îndreaptă spre tine şi te învăluie din toate părţile? Ce este cerul 
deasupra căruia se oglindesc emoţiile tale sau aerul care le poartă 
apoi? Cine Îşi scrie gândurile pe apă, apoi păşeşte cu înţelepciune 
peste valurile mării? Cine îţi sfâşie inima iar în trei zile o zideşte 
la loc? Cine este roua dimineţii? Dar florile sălbatice sau nopţile 
senine? Cine Se ascunde dar e întotdeauna în faţa ta? Cine plimbă 
norii care poartă ploile de vară? Cine îţi strigă te iubesc tunând şi 
fulgerând? Cine este curcubeul sufletului tău? Cine te mustră şi 
cine te iartă? Cine îţi umple inima şi cine îţi stinge furia? Cine te 
scutură şi te leagănă, îţi cântă şi te învaţă să visezi?

Cine este adevărul şi speranţa ta? Cine este iertarea? Cine stă 
deasupra dreptăţii? De această dată am să răspund Eu: iubirea. 
Iubirea stă deasupra dreptăţii, ea este Dumnezeu şi este al şaselea 
simţ dăruit omului.

Conștientizați dar toate acestea și nu va mai exista îndoială că 
ale voastre comportamente sunt influențate de frică.

Este foarte plăcut pentru mine ceea ce citesc.
Mai ai vreo nelămurire cu privire la acest subiect?
Te grăbeşti undeva?
Nu este posibil asemenea lucru, deoarece Eu Mă aflu în mai 

multe locuri acum și discut cu mai mulţi în acelaşi timp.
Ce fel de discuţii porţi cu ei, asemănătoare cu a noastră?
Unele sunt asemănătoare iar altele sunt diferite. Eu nu discut 

doar cu cei care se trăiesc în lumea ta, ci cu multe alte fiinţe care 
trăiesc în tărâmuri diferite, care urmează să se nască pe Pământ și 
care au plecat demult de acolo.

Aş vrea să cunosc lumile despre care îmi vorbeşti.
Le-ai cunoscut deja.
Posibil să le fi cunoscut în trecut. Astăzi nu mai ştiu nimic 

despre ele, de aceea sunt nevoit să iau totul de la zero.
Scopul vostru aici nu este cel de a pierde vremea cu studiul 

altor lumi, cu enigma existenţei fiinţelor extraterestre sau cu năs-
cocirea aşa numitelor universuri paralele. Concentraţi-vă atenţia 
asupra vieţilor voastre, fiindcă vi s-au dat lucruri simple de făcut, 
dar mulţi nu le înţelegeţi nici pe acelea.

Născociri ale universurilor paralele, nu există multivers?
Vei avea timp să studiezi şi sistemele de viaţă, existenţa org-

anismelor divizate care există în interiorul Unui singur organism, 
numit Marele Sistem de Viaţă al Organismelor.
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Deci există multivers!
Să trecem la următoarea întrebare.
Câteodată sunt ca un copil, aşa este?
Aceasta deoarece eşti un copil, cu toţii sunteţi copiii Mei.
Este pentru ultima dată când întrerup discuţia, însă am o 

mare curiozitate, la fel ca cei care au citit până aici. Întrebarea 
este de ce îngădui acest dialog şi atitudinea mea îndrăzneaţă, 
care este scopul?

În primul rând pentru faptul că discut cu tine şi acesta eşti tu 
cu adevărat. Tu nu trebuie să devii cumva atunci când discuţi cu 
cineva sau altcumva când discuţi cu altcineva.

Vreau să fiu real, sincer, autentic, unic.
Voi, în majoritatea împrejurărilor în care vă aflaţi, adoptaţi o 

atitudine obişnuită pentru a nu părea neobişnuiţi, adică ciudaţi. 
O atitudine obişnuită adopți atunci când încerci în mod straniu 
să îţi controlezi reacţiile sau să îţi ascunzi sentimentele. Obişnuit 
eşti atunci când îţi programezi o stare de a fi care este diferită de 
cea care te reprezintă pe tine cu adevărat. Obişnuit înseamnă că 
îţi impui să fii cumva și îți schimbi comportamentul pentru a nu 
ieşi din tiparul social. Atunci te creezi artificial şi nu te recunoşti 
pe tine ca cine eşti cu adevărat.

O atitudine neobişnuită, în schimb, este cea în care tu nu îţi 
impui să fii obişnuit, adică artificial, ci pur şi simplu eşti cine eşti 
tu în realitate și exprimi starea ta naturală. Neobişnuit înseamnă 
să simți și să reacţionezi în mod natural. Atunci când nu reacţio-
nezi în funcţie de ceea ce simţi tu te comporţi obişnuit, adică te 
supui tiparului hotărât de realitatea exterioară.

Al doilea motiv pentru care îngădui atitudinea ta îndrăzneaţă 
este că urmăresc să vă eliberez de tiparul idolatru. Dumnezeu nu 
trebuie perceput ca un idol sau asemeni unui monarh. Aşa cum 
v-am spus, instituţiile bisericeşti ori atitudinile judiciar-preoţeşti 
nu deţin nici cea mai mică asemănare cu ce este sus, mai degrabă 
reprezintă partea opusă a ceea ce sunt Eu. Ele nu reprezintă casa 
Mea şi nu sunt locaşuri sfinte aşa cum au fost numite de preoți.

Bisericile nu mai reprezintă demult casa Domnului?
Bisericile lumii nu au reprezentat vreodată aşa ceva. Hristos, 

Învăţătorul, a spus că unde doi sau trei se adună în Numele Lui, 
Duhul va coborî în mijlocul lor. El nu a spus că Duhul va coborî 
în biserici.

Dar a cui casă este, a diavolului?
Acele locaşuri de cult aparţin conducătorilor Pământului. Ele 

servesc în întregime scopului lor. Ai crezut vreodată că Eu aprind 
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lumânări în altarele lor şi beau din vinul vicleniei lor? Consideri 
că Dumnezeu găseşte plăcere în învăţăturile lor ori are nevoie de 
aurul lor? Oare urmăresc creştinii care se spovedesc săptămânal 
pentru a lua la cunoştinţă câte păcate au mai săvârşit?

Vă încăpăţânaţi să credeţi că Duhul Sfânt coboară în biserici 
ca să vă binecuvânteze și să aveţi noroc, doar pentru că aşa v-au 
învăţat părinţii şi bunicii voştri care vă iubesc? Adevărat vă spun 
că părinţii voştri vor fi nevoiţi să mai trăiască o dată pe Pământ 
pentru a se curăţa de aceste obiceiuri. Ele conţin doctrine eronate 
şi superstiții și venerează idoli falși, mincinoși. Acestea vor mai 
conduce puţină vreme omenirea la pierzanie, precum am scris în 
volumul întâi.

Iluzia ori ceea ce voi nu sunteţi a fost construită cu scopul de 
a experiementa ceea ce nu puteaţi experimenta acolo de unde aţi 
venit. Doar că în loc să vă folosiţi de iluzie cu scopul de a creşte 
voi aţi început să o urmaţi ca și cum ar fi calea crucii. Acesta este 
scopul intervenţiei Mele, cel de a vă reaminti cine sunteţi, ca să 
renunțați la iadul iluzoriu care vă sufocă.

Cât despre diavolul oamenilor, te întreb Eu, dacă ar fi existat 
acest personaj malefic și ar fi fost lăsat liber pe Pământ așa cum 
insinuaţi voi şi s-ar fi jucat cu minţile voastre, din nou așa cum 
insinuaţi voi, nu cumva el, numit cel mai bun iluzionist, tot după 
cum susţineţi voi, s-ar fi ascuns unde nu l-ar fi căutat nimeni, și 
anume în bisericile voastre?

Exact așa gândesc eu. Am încercat să scriu, dar de fiecare 
dată ai spus că nu există diavol.

Nu există, şi sunt mulţi oameni printre voi care cunosc deja 
acest lucru. Dar şi mai mulţi la număr vor fi oamenii religioși care 
vor spune că mesajul nostru a fost revelat de diavol.

În prezent voi vă aflaţi la finalul unui ciclu planetar în care se 
produc schimbări majore, omenirea are nevoie să se maturizeze. 
Acest aspect justifică intervenţia Mea în lumea voastră. Sunteţi 
nevoiți să vă asumaţi responsabilitatea pentru faptele pe care le 
săvârșiți sub alegere liberă şi să recunoaşteţi consecințele lor. Nu 
există diavol, căci nu diavolul păcătuiește, voi o faceţi. Nu există 
scopul care scuză mijloacele, scuza care justifică comportamentul, 
decât o cauză şi un efect, alegere însoțită de consecinţe sau bene-
ficii, după caz. Îţi voi explica până la finalul cărţii ce semnifică 
lupta cu diavolul, căderea lui sau iluzia voastră. În prezent avem 
câteva subiecte de dezvoltat.

Vom reveni la ele, dar până atunci ce spui despre membri 
grupurilor care îndeamnă oamenii la libertate achiziționând 
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diverse accesorii de care nu se pot dezlipi, iubesc un anumit 
mod de a trăi și nu concep fericirea altfel?

În nicio situaţie iubirea de lucruri nu este libertate, este chiar 
opusul ei, control, prin dependență. O senzaţie timpurie nu poate 
defini o fiinţă ca fiind liberă, căci liberă s-a născut prin natura ei. 
Faptul că afișează libertatea confirmă lipsa ei, tot așa cum săracul 
vorbește despre bani, dezamăgitul vorbește despre fericire, iar tu 
vorbești cu Dumnezeu.

Mă faci să cred că nimic din ceea ce facem nu este bun.
Toate lucrurile sunt bune, răul apare doar atunci când puneţi 

accentul pe lucruri mai puţin importante decât sunteţi voi şi nu 
vă percepeţi valoarea ca fiinţe.

Mă întreb cum se vor simţi când nu vor mai deţine aceste 
bunuri, când se vor plictisi de ele sau va dispărea trendul?

Vor conştientiza că libertatea nu constă în dependenţă, ţi-am 
spus. Cu toate acestea nu este ceva rău să ai o pasiune, să găsești 
plăcere în ceva, câtă vreme acel ceva nu va devenit un idol pentru 
tine, care se hrănește cu energia ta.

Dumnezeu Îşi găseşte plăcerea în diferitele acţiuni pe care le 
faceţi în fiecare zi. Din nou, atâta vreme cât ceea ce faceţi faceţi 
din suflet şi în aşa fel încât să nu se transforme în idolatrie. Voi  
nu vă puteţi defini ca fiinţe prin ceea ce studiaţi, prin pasiune sau 
meseriile și funcţiile dobândite. Atunci când auzi pe cineva care 
serveşte unei cauze numindu-se a fi o meserie, indiferent de do-
meniul în care activează, înseamnă că acela nu a înţeles cine este  
şi alege cu bun discernământ că este nimic.

Nu înţeleg ce încerci să insinuezi.
Tu nu te poţi numi scriitor, tu eşti un om care a scris o carte.
Nu este acelaşi lucru?
În niciun caz Alberto, nu este acelaşi lucru. Nu te poți numi 

agricultor, poţi spune despre tine că te ocupi cu agricultura. Nu te 
poţi numi doctor, dacă o faci, convingerea ta cu privire la ceea ce 
ești este prea săracă. Dacă ceea ce faci în viaţă vorbeşte în numele  
a ceea ce eşti tu cu adevărat, atunci tu ca persoană nu mai exişti, 
Dumnezeu nu mai există în tine, căci Îl negi și pe El şi pe tine.

Tu nu te poţi numi şef de stat sau preşedinte, fiindcă funcția 
nu te defineşte în totalitate. Ea spune despre tine că eşti doar atât 
de puţin. Atunci masele te vor confunda cu ea şi te vor judeca în 
funcție de meseria ta, apoi te vor urî pentru ea indiferent că ţi-ai 
cinstit poporul ori dacă ai lucrat împotriva lui. Iar dacă consideri 
că e la modă să calci peste cadavre ca să ajungi acolo unde ţi-ai 
propus, înseamnă că eşti cu trei mii de ani în urmă la minte.
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Știu că datorită Ţie cunosc atâtea şi mă întreb, oare după 
scrierea acestor cărți mă pot numi reprezentant al adevărului 
sau profet al lui Dumnezeu?

Nu este cazul.
De ce, cuvântul Tău nu este sfânt? 
Spuneam să nu mai foloseşti cuvinte pe care nu le înţelegi.
Poți să fii mai clar?
Alberto, niciun lucru de pe Pământ nu este sfânt.
Nici măcar glasul lui Dumnezeu?
Nici măcar el, din moment ce a fost interpretat de om.
Nici Biblia nu reprezintă o carte sfântă?
Nu, cel puţin nu în forma în care se află astăzi. De unde ţi-a 

venit aceasta în minte? Ai crezut vreodată că înţelepciunea Mea 
și strălucirea ar putea să încapă într-o carte scrisă de oameni?

Cum vor reacţiona preoţii la citirea acestei relatări?
Vor respinge mesajul, bineînţeles. Acesta este şi scopul.
Care este scopul expunerii acestor subiecte explozive?
Scopul este cel de a vă clasifica şi a Îmi pregăti astfel biserica 

pentru evenimentul care are să vină.
A doua venire a lui Isus?
A doua venire a Conştienţei hristice în sistemul de gândire al 

întregii umanităţi şi revenirea lui Isus pe Pământ, în formă3, un 
proces care se desfăşoară deja şi care va continua până la finalul 
acestui ciclu planetar. Iar pentru ca acest lucru să devină posibil 
aveți nevoie să fiți smulși din închisoarea mentală.

Cel pe care L-aţi cunoscut sub Numele de Isus Hristos, omul 
care a trăit în forme diferite şi în perioade de timp diferite, care 
este maestrul și supraveghetorul tuturor neamurilor, va reveni pe 
Pământ pentru a îi înălţa pe cei aleşi, dar cei aleși sunt de fapt cei 
care aleg. Adevărat îţi spun, te numeri printre ei.

Eu Mă cobor din nou pe Pământ şi voi lua înapoi tot ceea ce 
este al Meu. Şi nu va mai rămâne nimic pe Pământ, doar cei care 
vor alege de bună voie să rămână. Şi Tatăl din ceruri nu va mai 
fi la voi, şi va fi prăpăd. Dar în ciuda aparenţelor, aşa cum ţi-am 
spus deja, nu Eu vă aleg pe voi, voi Mă alegeţi pe Mine, în ciuda 
faptului că Biblia a distorsionat afirmaţia. 

Spuneai mai devreme că vom fi salvaţi cu toţii.
Cu toţii veţi fi, dar cei care nu vor asculta chemarea Mea vor 

3 Trup de lumină construit pe bază de siliciu. Formă materială mai puţin densă, 
intangibilă dar vizibilă ochiului omenesc. 
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jeli pe Pământ încă o mie de ani și nu vor muri, Eu sunt Domnul.
Pentru că fiarei i se va lua puterea și mulţi vor fi pierduţi. Atunci 
ea va încerca să îşi unească forţele ca să nu moară. Vor fi multe 
religii adunate şi mulţi stăpânitori vor trece, dar Cel care este viu 
în veci nu va trece.

Acestea despre care îţi vorbesc sunt sufletele prinse în roata 
încarnărilor, care nu reuşesc să înainteze în evoluţie de ori de câte 
ori aleg să trăiască în lumi. Voi, copii ai Mei, aţi fost eliberaţi de 
necaz. Sarcina voastră este să vestiţi celorlalţi adevărul ca mulţi 
să îl înţeleagă şi să îl aleagă ca adevăr propriu.

Cum pot ajunge la inimile oamenilor mai ușor?
Priveşte-i pe cei care se duc duminică de duminică la biserică   

și aprind mii de lumânări ori rostesc zeci de rugăciuni, consideră 
despre ei că sunt creştini, spun că Mi se adresează, dar cu toate 
acestea cred și se comportă ca și cum vor arde în iad. Mai spun 
despre ei că respectă toate obiceiurile şi tradiţiile şi totuşi nu sunt 
vrednici să stea înaintea Mea. Majoritatea ar muri pentru religia 
lor, religie care a distorsionat informaţia şi a transformat-o într-o 
boală care a fost răspândită pe Pământ, scopul fiind manipularea 
maselor şi subjugarea întregului organism planetar.

Disfuncţia a fost numită de cei mai înţelepţi dintre voi diso-
nanţă cognitivă sau disociere psihică4 şi este cea mai răspândită 
afecţiune care circulă astăzi, ea fiind recunoscută şi ca vălul care 
acoperă câmpul eteric al Pământului. Aceasta provoacă spargerea 
corpului spiritual şi duce la pierderea temporară a identităţii. De 
aici pornesc apoi lipsa încrederii în sine, instabilitatea emoțională 
și atașamentul, însușirea lucrurilor și a trendurilor, care, așa cum 
obișnuiți să spuneți, sunt pe val.

Tu mergi şi spune-le că sunt îmbolnăviți, păcătoși, nu se pot 
numi creştini şi nu Mi se adresează Mie, ci altor dumnezei falşi și 
idoli. Cu toate acestea niciunul nu va fi trimis în iad, cu toţii vor 
fi ridicaţi din el căci sunt iubiți.

Acesta este un exemplu de iubire.
Vor mai fi şi altele.
Toată viaţa mea am crezut că noi cei care trăim în prezent 

reprezentăm generaţia de sacrificiu.
Voi sunteţi primii care vă veţi întoarce acasă.
De ce nu ne-ai spus totul dinainte, ca să știm?

4 Scindare temporară reversibilă al unui ansamblu etic. Exemplu de manifestare: 
eu nu sunt bun, nu merit să fiu și nu voi fi niciodată. Sunt singur împotriva lumii.
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V-am spus, dar nu aţi auzit. Cu toţii veţi veni în Rai, niciunul 
nu va fi trimis în iad pentru simplu fapt că nu există un asemenea 
loc. Eu nu am creat vreodată aşa ceva, nici nu aş putea. De fapt 
iadul există, el a fost creat de voi şi este chiar societatea pe care 
aţi construit-o. Iar Eu vă înalţ din ghearele furtunii pe care v-aţi 
provocat-o, care vă înghite unul câte unul și muriţi.

Aţi ales să întindeţi marginile acestei lumi spre ambele capete 
ca să experimentați cu amănuntul. Aţi accentuat polii bine şi rău 
cu scopul de a accelera evoluţia sufletelor. În curând nu veţi mai 
avea nevoie de o accelerare evolutivă, de aceea aceste relații care 
se află în opoziție revin la forma lor iniţială şi totul începe să se 
recunoască pe sine ca fiind Unul, Cel care a fost şi va fi. Cine are 
ochi să vadă şi cine are urechi să audă.

Forţa realității relative se diminuează în faţa omului trezit 
văzând cu ochii. Totuși, dacă Dumnezeu nu va judeca creaţia, 
cine o va judeca?

Fiecare om se va judeca pe el însuşi, se va iubi sau se va urî 
pe sine, după caz. Eu nu vă pot judeca, aceasta este o blasfemie.
Deoarece o fiinţă evoluată nu mai poate involua, adică nu poate 
judeca. Doar unul păcătos îl poate judeca pe altul, spunând despre 
acela că a păcătuit sau că a greşit, în schimb cel care devine sfânt 
nu mai poate judeca, el poate doar să îşi reverse dragostea asupra 
semenilor săi.

Până astăzi noi am crezut că este invers.
De aceea am venit acum aici, să rostim cuvintele adevărului. 

Înţelegi cum funcţionează sistemul Meu acum?
Da.
Cu toţii vă judecaţi şi vă condiționaţi la nivel subconștient, ca 

rezultat al acţiunilor voastre din trecut, aceste distorsiuni putând 
fi numite mai simplu: păcatul strămoşesc transmis. Astfel tot ceea 
ce poţi tu să faci sau ceea ce nu poţi să faci, este hotărât de tine 
într-o altă realitate. Din acest motiv v-am spus că ceea ce sunteţi 
acum veţi fi în veci. Nu există trecut sau viitor, alegerile se fac 
aici şi acum.

Până de curând planul eteric al Pământului a fost învăluit de 
diferite boli, create şi implementate de voi. Astăzi un procent de 
97% din populaţia Pământului suferă din cauza acestora.

Aţi creat iluzia cu scopul de a vă cunoaşte în mod amănunţit. 
V-aţi strâns, Cele mai înalte capete numite Elohim şi aţi întocmit 
un plan în vederea acestui scop, apoi aţi permis sufletelor să se 
încarneze în densităţile inferioare. Totuși, în loc să se folosească 
de iluzie aşa cum v-aţi propus ele au încercat să o îndepărteze și 
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s-au îndepărtat pe ele de ele însele. Din acest motiv sufletele au 
rămas în totalitate pe din afară.

Planul, gândit şi construit în cea de-a doisprezecea densitate, 
pe care l-aţi numit proiectul Adam, a trecut de cea mai întunecată 
experienţă. Cu toate acestea locuitorii lumii materiale sunt încă 
acolo. Şi chiar dacă majoritatea dintre ei au rămas acolo, au trăit 
cea mai perfectă experienţă, tot ce au avut nevoie să trăiască. Şi 
aşa îţi vorbeşte Dumnezeu:

Am ales să îţi vorbesc ţie, urmaş al lui Avraam şi mesager al 
Domnului. Eu, Dumnezeul părinţilor tăi şi al Duhurilor creatoare 
Mă ridic înaintea ta şi înaintea tuturor fiinţelor cereşti ca să vă 
spun că ceea ce a fost rău a trecut, toate fiinţele sunt libere. Tot 
ce v-a mai rămas de făcut este să daţi vestea tuturor. Nicio fiinţă  
nu va fi lăsată în uitare, niciun suflet nu va merge la pieire, Eu vă 
iubesc pe toţi şi nu Mă pot urî pe Mine Însumi.

Cel care a venit la voi se va întoarce şi îi va lua la El pe toţi 
cei care Îl aşteaptă. Adevărat, adevărat vă spun, nimeni nu merge 
la Tatăl decât prin Mine. Cu toţii Mă veţi urma mai devreme sau 
mai târziu. Iată-Mă acum din nou vorbind cu uşurinţă în Numele 
adevărului și cel al păcii.  

Îţi voi enumera în josul paginii cele mai răspândite boli care 
circulă astăzi pe planetă, care vă distrug mințile şi trupurile:

1). Dezechilibrarea emoţională, dragostea obsesivă și negarea 
sentimentelor, dependența de alte persoane, de obiecte şi locuri, 
acceptarea credinţelor disonante cu valori refugiante false, cum 
ar fi doctrina, doliul, dorinţa de control şi de posesie.

2). Violenţa fizică ori psihică, disfuncţiile comportamentale, 
reprimarea sexuală, ruşinea, autovinovăţirea, opresiunea, mânia, 
ura şi răzbunarea.

3). Plictiseala, tristeţea, depresia, dezgustul, antipatia, dispera-
rea, nemulţumirea, repulsia şi goliciunea.

4). Tulburarea de identitate sau afecțiunile bipolare, cogniţiile 
negative, comportamentele maniaco-depresive, disfuncţiile sexuale 
și exteriorizarea necontrolată, anxietatea, conflictele intrapsihice, 
tipurile de schizofrenii.

5). Panica, grijle, lipsurile care nu există, nevoia de mai multe 
lucruri și mai multă viaţă, fobiile, toate felurile de frici şi temeri, 
inacceptarea, neputinţa de a ierta, impotenţa puterii creatoare.

Atât de multe există?
Aici am listat o mică parte din ele. Există foarte multe cărţi de 

specialitate cu privire la acestea.
Regăsesc unele chiar în comportamentul meu zilnic.
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Toți vă confruntați cu acestea de-a lungul vieţii.
De ce în seara în care am avut o viziune despre Împărăţia 

cerului, m-am simțit ca și cum aș fi fost acolo, chiar dacă nu 
am fost, iar totul era îmbrăcat în verde: câmpiile erau verzi şi 
apele erau verzi? Conform închipuirilor noastre ar fi trebuit 
ca Raiul să fie alb imaculat.

Verdele simbolizează viaţa, natura este verde și este vie. Acea 
imagine ţi-a fost descoperită în aşa fel încât să înţelegi că ceea ce 
iubește și dăruiește rămâne veșnic, nu se uscă şi nu moare. În Îm-
părăţia de sus totul este verde, este viu, iubește și rămâne. Verdele 
definește eternitatea. Fiecare fiinţă, indiferent de formă, este vie 
şi indestructibilă și trăieşte veşnic, indiferent de transformările la 
care se supune trăind în lumile materiale sau la care este supusă 
împotriva voinţei sale. Ea nu face altceva în afară de a experimenta 
această stare de a fi, căci este singurul lucru pe care îl face.

Aşadar cu toţii vom fi salvaţi într-un final. Cu toţii suntem 
chemaţi, însă unii alegem de bună voie să rămânem. Cei care 
vor alege să rămână vor jeli încă o mie de ani.

Te apropii de înțelegere.
Apoi va mai exista o a treia venire, care va înălţa rămăşiţa 

locuitorilor de pe Pământ, înainte ca planeta să fie distrusă în 
totalitate. Este în regulă şi de această dată?

Este din ce în ce mai bine, e semn că ai voință și stăruiești. 
Aceasta susţine faptul că desăvârşirea omului în forma de 

acum s-a produs în șapte zile, care înseamnă șapte milenii de 
evoluţie, fără nici cea mai mică abatere de la curs, așa cum ai 
scris la început, în cartea Geneza. Astfel, ultimul mileniu, al 
şaptelea, va fi unul de odihnă, numit Olam Haba, de care se 
vor bucura cei care vor fi ridicaţi în conștiență în primul val. 
El va fi perceput de către ceilalți ca o perioadă de chin pe care 
a hotărât-o Dumnezeu ca să judece lumea, dar mai târziu să 
atingă şi ei acelaşi rezultat. Nu există două rezultate diferite 
sau posibilitatea ca un singur suflet să se piardă.

Mă surprinzi, până aici este perfect, continuă.
Dumnezeu nu poate fi descoperit niciodată prin reguli, ci 

prin nereguli. Omul devine conştient de ele și regretă singur.
Pare absurd pentru unii, însă Tu ai înzestrat fiecare fiinţă cu 
un sistem de autocorectare, regenerare a celulelor și împros-
pătare a gândurilor incompatibile în relaţie cu ceea ce este ea 
în realitatea supremă. În felul acesta fiecare om se va judeca 
pe sine însuși, apoi îşi va defini poziţia înaintea Ta. Bineînţeles 
că Dumnezeu nu poate fi minţit, dar nici pe noi nu ne putem 
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minţi oricât ne-am strădui.
Se pare că vom termina această carte mult mai repede.
Am sentimentul că nu va fi deloc aşa.
Este posibil.
Cum ar putea un om să ştie că este pregătit psihic pentru 

a evada din închisoarea mentală și a păși în realitatea reală?
Atunci când se va sătura de suferinţă, va fi pregătit. Când va 

striga către Mine Eu îl voi fi auzit deja și Mă voi coborî în inima 
lui pentru a o curăţa. Iar mesajele Mele vor ajunge la el în zeci de 
forme și în sute de momente, în fiecare zi.

Ceva mă îndeamnă să reluăm discuţia referitoare la atei.
Ce ar mai fi de dezbătut în privinţa lor? Fiecare om este liber  

să gândească aşa cum vrea să gândească şi să aleagă cine vrea el 
să fie. Aceasta înseamnă liberul arbitru prin definiţie.

Cunosc acest lucru şi totuşi îmi pare nespus de rău. Cum 
se face că ei nu pot vedea ceea ce văd eu, nici nu pot simţi ceea 
ce simt eu? Se pare că rațiunea a fost adormită.

Ei nu au început să îşi folosesc mintea care li s-a dat. Iar cei 
care o folosesc o fac în mod degradant pentru ei înşişi. Omul nu 
gândește așa cum vrea, el gândește atât cât poate. Gradul lui de 
conștiență sau inconștiență nu este hotărât de el prin intermediul 
minții, el este hotărât de Mine prin intermediul spiritului.

Mulţi dintre ei susţin că au citit Biblia și ea i-a determinat 
să gândească așa, spun că este doar o carte aberantă în ciuda 
faptului că Biblia îi caracterizează cu exactitate atât pe ei cât 
şi acţiunile lor. Biblia a descris încă de acum două mii de ani 
ceea ce oamenii cred că au descoperit atât de târziu.

Nu Biblia este problema lor, se revoltă împotriva doctrinelor 
bisericeşti ale religiilor Pământului. Ei nu sunt oamenii cărora nu    
li s-a spus despre Dumnezeu, sunt cei cărora li s-a impus încă din 
copilărie să venereze unul dintre idolii regionali cu orice preţ și li 
s-a impus de către părinţi şi tutori să creadă faptul că autoritățile 
au cunoştinţă despre ceea ce este sus și trebuiesc urmate.

Ateilor şi agnosticilor de astăzi li s-a spus că Dumnezeu este   
o carte. Apoi, au hotărât că este o instituţie religioasă nonguver-
namentală, în ciuda faptului că ea deţine astăzi puterea politică şi 
întotdeauna a făcut-o. Li s-a spus că faci un păcat dacă mănânci 
anumite lucruri, dacă rosteşti anumite cuvinte sau dacă munceşti 
într-o anumită zi a săptămânii. Li s-a spus că vor săvârşi un păcat 
dacă vor admira sau vor întreţine relaţii intime cu femeia pe care 
o aleg. Oare pentru ce am creat această atracţie între voi, pentru 
a vă ispiti și pedepsi, ca să ce? Ce beneficiu Îmi aduce vătămarea 
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omului sau terorizarea lui? Dar manipularea lui și controlul total 
în scopul venerării? Să fii fidel nevestei tale ca să nu îți dezbini 
familia și să o distrugi astfel, vă aduce beneficii vouă, ca să fiți 
sănătoși, să trăiți în armonie și să vă prelungiți șederea aici, nu să 
vă satisfaceți zeul religios imaginar. Copiilor!  

Ateilor de astăzi li s-a spus că Dumnezeu este un împărat care 
doreşte să aibă robi care să Îi slujească, nu prieteni, cu toate că 
Isus S-a născut într-o iesle și a vorbit maselor spunând: „noi toţi, 
împreună cu Tatăl, suntem Unul“.

Ateilor de astăzi li s-a spus că Dumnezeu i-a creat liberi, dar 
dacă se vor abate de la tiparul religios vor fi drastic pedepsiţi. Ba 
mai rău, că vor fi condamnaţi veşnic. Li s-a spus că există un sin-
gur Dumnezeu, însă fiecare religie susţine că dumnezeul ei este 
cel adevărat. Ateilor li s-a spus că bogăţia e deşertăciune şi este 
arma lui satan, dar cei care folosesc aceste afirmaţii se plimbă în 
autovehicule de lux şi aparate de zbor de mare viteză. Li s-a spus 
că este bine să îţi asculţi părinţii chiar şi atunci când ei te trimit  
la furat. Li s-a spus despre un amărât care cerșește la colţul străzii 
că l-a bătut Dumnezeu, pe motiv că nu a ascultat și nu s-a supus, 
nu că s-a debarasat de el societatea. Și totuşi dumnezeul religiei 
îl iubeste nespus, aşa gândesc bătrânii şi preoţii voştri.

Uaaau!
Ateilor de astăzi li s-a spus încă de mici că Dumnezeu este o 

victimă a propriului sistem iar mult iubita Lui creaţie Îi întoarce 
necontenit spatele. Li s-a spus că Isus a fost smerit, dar bisericile 
sunt dotate astăzi cu sisteme de răcire a aerului, altare de aur şi  
legi care le aduc profit. Aşa li s-a spus că este Dumnezeu și așa au 
văzut ei singuri atunci când au devenit adulți.

Ateilor li s-a vărât în subconştient gândul că Dumnezeu pro-
movează segregarea rasială și provoacă conflicte între cei care se 
supun şi cei care se sustrag de la lege. Și li s-au prezentat teologii 
bolnave care propovăduiesc un zeu nesănătos și care nu există. 
Iar singura modalitate ca acest dumnezeu să capete un sens este 
ca vieţile lor să rămână lipsite de sens. Aceste arme de adormire 
a rațiunii au fost atât de eficiente încât oamenii care au studiat teo-
logia umană veche și au găsit în ea contradicții și idei absurde au 
considerat că nu există un Creator, că lumea a apărut la întâmplare 
iar ființele sunt doar carne, fără esență energetică.  

În realitate, însă, adevăratul Creator vă iubeşte pe toţi exact 
aşa cum sunteţi, iar în Ochii Lui sunteţi perfecţi fiecare. Așa cum 
o pasăre care zboară în bolta cerului este perfectă, indiferent de 
soiul ei, la fel sunteţi fiecare dintre voi. Cu toţii sunteţi perfecţi, 
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indiferent de naţionalitate, cultură şi religie sau dacă vă declaraţi 
a fi în afara religiei. Indiferent de diferenţele pe care le inventaţi 
voi toţi sunteţi egali.

Se pare că Darwin a avut dreptate într-un anumit sens.
Nu mă pot pronunţa în această privinţă, nu am citit nici o 

iotă din teoriile lui.
El a fost primul om care a trăit în epoca modernă şi care a pus 

la îndoială public autenticitatea religiilor organizate de pe întrea- 
ga planetă, timp în care creştinismul păgân se bucura de succes şi 
autoritate. Ceea ce a înţeles el mult mai târziu a fost că pe durata 
întregii existenţe în trup şi-a negat sinele prin refuzul acceptării 
existenței unui Creator. La final M-a putut privi şi implora să îi 
ofer o nouă şansă. Ce crezi, a primit-o?

Eu spun că da.
Cu siguranţă ar fi primit-o în cazul în care spiritul lui ar mai 

fi avut nevoie de o trăire asemănătoare, însă nu a mai avut.
Adevărat vă spun Eu vouă, toţi aruncaţi sume exorbitante în 

biserici ca să vă întemeiați familii în faţa lui Dumnezeu, când Eu 
v-am permis să vă uniţi destinele oriunde, în faţa Mea. Pentru că 
Dumnezeu este pretutindeni şi este în voi. Voi fugiţi de Dumne-
zeul care există în voi și vă căsătoriţi în faţa dumnezeului inventat 
de oameni, în prezența unui preot. Duceţi apă de izvor omului ca 
el să o sfinţească deoarece considerați că nu este de ajuns de pură 
pentru voi aşa cum am creat-o Eu.

Oamenii consideră că este adulter sau păcat să conviețu-
iești cu femeia pe care o iubeşti, chiar dacă o iubeşti. Iubirea 
nu există în viziunea lor ori nu este chiar atât de importantă. 
Viața trăită în doi le este permisă trăitorilor doar în cazul în 
care se căsătoresc la biserică, în faţa omului. Mișelia este atât 
de evidentă încât a devenit strigător la cer.

O traducere a semnificaţiei acestor înţelegeri ar fi că este 
interzis să comiţi adulter până nu cotizezi bisericilor. Atunci 
Dumnezeu îţi va permite să păcătuiești. Preoții nu se îngrijesc 
de sufletele oamenilor, căci nu îi interesează acest apect și nu 
se pricep în ale dumnezeiescului, ei se străduiesc să ducă mai 
departe instituția cu orice preț, atât.

Dar ce se întâmpla cu cei care s-au împreunat în păduri şi în 
peşteri, atunci când nu existau biserici și instituţii de evidenţiere  
a strării civile a cetăţeanului?

Nimic rău, evident. Atunci oamenii erau puri şi plăcuţi lui 
Dumnezeu, relaţiile lor erau sănătoase şi de lungă durată. Să 
revenim totuşi la atei. Nu cunosc motivul, dar am senzaţia că 
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iei apărarea celor care susţin că Dumnezeu nu există. Mă faci 
să mă revolt. E necesar ca cineva să intervină pentru oameni 
mereu? Eu nu urăsc pe nimeni, dar nu mi se pare corect, căci 
unii dărâmă și râd, alții trudesc și contruiesc pentru cei care 
dărâmă, urăsc și râd.

Aşa cum ţi-am spus deja, nu există erori în Univers, nu există 
nici lucruri bune ori rele, există doar poziţia ta din care priveşti şi 
analizezi fiecare eveniment. Ție ți s-a dat puterea să decizi ceea 
ce este bun şi ceea ce este rău pentru tine și pentru ceilalți. Sufle- 
tul tău nu se poate supune, el nu are nevoie ca cineva să îi spună   
ce este bine să facă și ce nu este bine să facă. Tu deţii puterea să  
decizi atunci când ai comis un „pacăt“ sau atunci când ai gândit 
în sfinţenie. Tot ce ai nevoie să faci este să devii conştient de tine  
şi de capacităţile tale.

Ţie ţi s-a dat harul de a decide asupra ta şi asupra celorlalţi. 
Așa cum cunoşti, conştienţele înalte îndrumă conştienţele joase 
către desăvârșire. Tu ai ales să fii îndrumător iar alături de Mine 
eşti supraveghetor.

Este ceva rău să alergi prin ploaie dezbrăcat? Cine spune că 
este ceva rău? Societăţile voastre absurde și nesănătoase vă spun 
aceasta. În realitate să simţi stropii de ploaie pe pielea goală s-a 
dovedit a fi cea mai bună terapie împotriva stresului. Este foarte 
sănătos şi relaxant ca trupul tău să se simtă liber și unit cu natura 
care îl determină să se simtă un prunc. Atunci corpul își amintește 
procesul de regenerare a celulelor și vindecarea se produce. Dar 
în ciuda acestor beneficii mulţi se vor feri să te privească, în mod 
sigur vei ajunge sub tratament și în camerele lor de supraveghere 
fără să fii bolnav.

Te întrebi totuşi care este cauza pentru care societatea consi-
deră sănătatea boală iar boala sănătate? Cauza este faptul că ea 
funcționează respectând anumite tipare hotărâte și așa a fost con-
struită să funcționeze. Orice abatere de la aceste tipare reprezintă  
o amenințare la adresa ei și o pune în pericol. Este ca și cum ai 
lăsa o ființă fără apă, hrană sau oxigen. Orice om care nu trăiește 
respectând regulile sociale, chiar dacă nu rănește pe nimeni, ba îi 
ajută, este considerat un intrus, iar imaginea îi este murdărită pe 
nedrept. Se încearcă eliminarea oricărei amenințări a sistemului. 

Aţi considerat că o parte a trupurilor voastre este bună, poate 
fi expusă, iar alta este rea, ruşinoasă. Aţi considerat corect să vă 
fie jenă de trupurile voastre. De fapt preţuiţi această disfuncţie, 
aţi plasat-o în vârful codului moral și astfel a devenit o valoare în 
jurul căreia vă ghidaţi existenţa.
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Îi este jenă unui bebeluş de anumite părţi ale trupului său? Nu  
îi este deoarece e pur, el nu are gânduri ascunse. Cel puţin până  
îi spuneţi voi că ar trebui să îi fie și îi transmiteți prin impunere 
boala care v-a dereglat sistemul perceptiv.

Este un exemplu foarte bun, totuşi să revenim la subiect. 
Mârşăviile instituţiilor bisericeşti care au creat aşadar aceşti 
monştri nu sunt o greşeală?

Dacă vei continua să te manifeşti așa vei dovedi că ești şi tu 
asemeni celor pe care îi judeci. Eu ţin partea tuturor oamenilor în 
ciuda faptului că Îmi adresează vorbe murdare și blesteme, și se 
distrug. Ei sunt victime şi cu siguranță cu toții sunt copii ai Mei. 
Aceștia nu au ajuns la un asemenea sistem de gândire prin liberă 
alegere, ei încă nu au cunoscut libertatea și consideră că au găsit 
alinarea declarându-se împotriva dumnezeului religiilor. Răzvră-
tirea îi ține ocupați, le consumă toată energia și nu le permite să 
crească. Cei despre care îți vorbesc sunt urmaşii stâlpului putred 
al religiei instituţionalizate, reprezentată de prima fiară din cartea 
revelației.

Ei sunt cei care vor striga dar nu vor şti unde să strige, care la 
final vor realiza că sunt parte din Mine şi vor dori să se întoarcă 
acasă. Această dorinţă va deveni din ce în ce mai arzătoare şi va 
rămâne singura soluție, încât îi va determina pe oameni să devină 
conștienți de uneltele pe care le-au primit în dar și să le folosească. 
Vor trece încă o mie de ani până vor ajunge unde te afli tu acum, 
acolo unde au ajuns și alţii cu două mii de ani în urmă.

Cât despre iad îți spun că nu vor fi trimişi în asemenea loc, 
toţi trăiesc experienţa iadului aici pe Pământ. Iadul este povara 
neştiinţei în care v-aţi născut, care îşi apasă greutatea pe umerii 
voştri și nu vă puteți împotrivi ei.

Susții că apariția religiilor nu sunt o greșeală, dar priveşte 
ce au făcut ele cu rasa umană!

Eu am venit în lume să aduc sabie în loc de pace, pacea o veți 
dobândi voi mai târziu, cu ajutorul Meu, când Mă veți cunoaște. 
Afirmaţia Mea, de foarte puţini acceptată, este foarte adevărată. 
Ea arată că în trecut a fost nevoie să cunoaşteţi regulile şi pedep-
sele. Spre deosebire de trecut, astăzi sunteţi liberi să descoperiţi 
preţul libertăţii. Nu există ceva mai de preţ în acest Univers decât 
starea de a fi liber. În plus, aţi trăit întocmai ce aţi ales.

Fără aceste reguli bisericeşti nu puteam ajunge să cunoaş-
tem faptul că regulile bisericeşti sunt în realitate mizerii care 
au fost rostite în Numele Tău? Dar dacă nu existau mizeriile 
bisericeşti nu mai adormea rațiunea, am dreptate?



53Vorbind cu Dumnezeu vol. 2

În parte da, în totalitate nu.
Eu sunt de părere că am!
Fără aceste mizerii bisericeşti care au fost rostite în Numele 

Meu nu se mai năştea mintea ta luminată sau modul altruist de a 
elabora mesajul dezlegării.

Înţelegi cum funcţionează sistemul Meu acum?
Prea mult pentru puţin, aşa funcţionează?
Prea mult pentru şi mai mult, așa funcționează acest proces. 

Prin suferinţă, cu răbdare şi credinţă, veţi ajunge la Dumnezeu.
Şi cine ţi-a spus că ce aleg Eu este prea puţin? Cerurile sunt 

pline de ființe care au trăit pe Pământ. Unele au fost maeştri iar 
altele au trăit pur şi simplu fără să intre într-o biserică. Altora nu  
li s-a spus în întreaga existenţă despre Dumnezeu. Oamenii din 
trecut se închinau la soare, majoritatea dintre ei se rugau la stele, 
cei mai mulţi venerau animale și cei mai înţelepţi nu se închinau 
nimănui. Dar astăzi tu trăieşti experienţa Mea și Eu trăiesc expe-
rienţa ta. Atunci când te mânii Eu Mă simt mâniat iar când îi ierţi    
pe cei care batjocoresc Numele Meu Eu i-am iertat deja înainte 
ca ţie să îţi treacă acest gând prin minte.

Cei care susţin că nu există Dumnezeu ar fi bine să înţeleagă 
că viaţa nu se poate naşte din ne-viaţă. Moartea nu este opusul 
vieţii, nici absenţa ei. Moartea nu înseamnă că viaţa nu există, ci 
viaţa în trup, aşa cum o cunoaşteţi voi, nu există. Sunt nevoit să 
repet: viaţa în trup, aşa cum o cunoaşteţi voi, nu există, pentru că 
99,9% din durata vieţilor voastre existați, adică sunteţi, în afara 
trupurilor, iar existenţa trăită în formă pe Pământ este o miime 
din a mia parte a unei clipiri de pleoapă.

Există oameni printre voi care sunt morţi chiar în timp ce se 
deplasează pe picioarele lor către slujbele lor. În cazul acesta ar fi 
bine să alegeţi viaţa, nu să alergaţi întreaga viaţă să vă împotriviţi  
ei. Şi dacă veţi dori să Îl căutaţi pe Dumnezeu, El nu va putea fi 
găsit în biserici și în adunări.

De multe ori privesc creştinii cum se pierd mai mult decât 
ateii. În atei sălăşluieşte incapacitatea de a percepe elementele 
esenţiale în ceea ce ține de creaţie și scopul ei, iar unii creştini 
dezvoltă o răutate monstruoasă care provine din neputinţa de 
a înţelege scopul creaţiei și modul în care funcţionează ea.

Aceasta deoarece voi nu aţi înţeles că Dumnezeu reprezintă 
ceea ce înţelegeţi voi că este tot ceea ce este. Încă nu aţi înţeles că 
Dumnezeu este un Concept, este o Forţă şi este o Fiinţă, care se 
referă la evoluţia sufletului omului și nu la venerarea unui idol. 
Voi nu aţi înţeles că scrierile din trecut reprezintă ce au interpretat 
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cele mai evoluate spirite care au trăit în acele vremuri că sunt Eu   
și că astăzi sunt ceea ce interpretează cei mai evoluaţi dintre voi? 
Nu aţi înţeles că viaţa este un proces de creare a sinelui şi că tot 
ce vă imaginaţi, spuneţi şi faceţi, are să devină parte din realita- 
tea voastră? Nu v-aţi convins că teoriile susţinute de maeştri din 
trecut, scrieri pentru care au fost chiar uciși, sunt astăzi dovedite 
ştiinţific, vreme în care savanții se bat cu pumnul în piept pentru 
aceste realizări care nu le aparțin, însușindu-și meritul lor? Nu aţi 
înţeles că ce au ales cei cu inima curată în urmă cu două mii de 
ani a devenit realitate și totuşi, majoritatea nu conştientizaţi nici 
astăzi acest lucru? 

Teoriile tale par a fi absurde. Multe sunt prea frumoase ca să 
fie adevărate şi nu pot fi crezute cu uşurinţă de unii ca voi. Unele 
nu pot fi înţelese, majoritatea sunt interpretate strâmb. Cele mai 
multe nu sunt acceptate din simplu motiv că dezgoleşte de faimă   
și autoritate instituţiile profitoare actuale lumeşti. Nu vezi cărțile 
„Vorbind cu Dumnezeu“ așezate pe o masă la intrarea în biserică 
deoarece mesajul lor susține că ceea ce se promovează în biserici 
nu este dumnezeiesc, ba dimpotrivă, este manipulare și control 
de tip diavolesc.

Încă nu aţi înţeles că dragostea este singura voastră salvare? 
Există o singură cale pentru voi, aceasta se numeşte iubire. Voi 
nu aţi înţeles că dreptatea, raţionalismul şi moralitatea așa cum le 
percepeți voi, vă limitează, vă îmbolnăvesc şi vă stagnează creș-
terea, iar orice faptă săvârşită, fie bună sau rea în viziunea voastră, 
atrage asupra ei consecinţe?

Dreptatea, corectitudinea, raţionalismul şi moralitatea, chiar 
frica însăşi, toate sunt derivaţii ale dragostei. Dragostea ca întreg 
reprezintă singura cale de întoarcere. Dar cu toate că ştiţi aceste 
lucruri daţi cu totul alt sens dreptăţii, moralităţii, corectitudinii şi 
iubirii, în funcție de interesele pe care le aveți. Orice aţi face sau 
aţi crede că faceţi, pângărind adevăratele valori în mod conştient 
sau mai puțin conştient, vă întreb:

Nu v-aţi săturat să omorâţi şi să fiţi omorâţi la nesfârşit? Nu 
aţi obosit să urâţi și să fiţi urâţi de către ceilalţi? Nu v-aţi săturat 
de invidiile ori neînţelegerile dintre voi? Dar de înşelăciune sau 
trădare între soţi? Nu v-aţi săturat să vedeţi femei maltratate şi 
copii fugari, care aleg să doarmă pe străzi mai degrabă decât în 
casele lor, încă de la vârste atât de fragede?

Voi nu v-aţi săturat de bolile şi epidemiile pe care le creaţi și 
răspândiţi? Nu v-aţi săturat să vă ascundeţi, să vă moară părinţii 
sau copiii în evenimentele tragice pe care le provocaţi? Nu v-aţi 
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săturat de minciună, singurătate, gelozie, sărăcie, de nedreptate 
şi dezamăgire? Câţi vor mai fi nevoiţi să moară ca să vă aduceţi 
aminte că Cineva vă creează iarăşi şi iarăşi, mereu?

Dumnezeu nu este o religie, El nu este o ştiinţă sau o teorie! 
Nu este psiholog, filozof sau astrolog. Nu este arhitect sau pictor, 
sculptor, negustor sau judecător. Cel care este viu nu este nimic 
din ceea ce cunoaşteţi voi că este, pentru că El este tot ceea ce 
este în acelaşi timp.

Eu nu folosesc trucuri pentru a vă convinge şi înşela minţile, 
nici nu deţin puteri supranaturale, precum v-aţi imaginat voi că 
deţin, puterea Mea este înțelepciune. Prin cunoaştere pot să mut 
vârful unui munte la poalele lui şi invers, fără să depun efort sau 
să rostesc un cuvânt. Prin înţelepciune am creat tot ce cunoaşteți 
voi, iar tot ce cunoaşteţi rulează în Mintea Mea, Domnul vostru 
şi Creatorul vostru.

Ce ar trebui să facem ca să îndepărtăm partea negativă a 
vieţilor noastre, apoi să gândim sănătos și liber?

Renunţaţi la dreptate. Dreptatea nu este de la Dumnezeu, este 
de la oameni. Căci nu dreptatea este cel mai înalt gând al omului, 
iubirea este. Dreptatea nu vindecă suflete, aşa cum aţi fost învăţaţi 
să credeţi, ea mângâie egouri și distruge sufletele. Dreptatea este 
dezbinare şi reprezintă cel mai mare duşman al vostru. Fiindcă, 
dreptatea unuia constă de fiecare dată în vinovăţirea altuia. Şi nu 
pot exista două părţi câştigătoare a unei cauze date, ştiţi, ori aşa 
aţi fost învăţaţi să credeţi, că ştiţi. Eu vă spun că niciuna dintre 
părţi nu este câştigătoare judecând, ambele vor pieri mai târziu.

Atunci când îţi faci dreptate în faţa cuiva care ţi-a greşit, nu 
doar îi provoci lui suferinţă, amplifici şi suferinţa ta proprie, le 
activezi pe amandouă simultan, fiindcă alegând dreptatea în locul 
iertării începi să pui în mişcare procesul de creare, iar Universul  
se alătură demersului tău. Atunci el aduce asupra ta o altă astfel 
de experienţă, ca sufletul tău să poată depăşi blocajul, să ierte și 
să înainteze în călătoria de creare a sinelui divin, ceea ce este el 
cu adevărat. Un eveniment nu vine către voi la nimereală.

Vezi tu, fiul Meu, Eu am creat un echilibru perfect, un sistem 
atât de complex în acest Univers, încât nimeni nu se poate abate  
în nici cea mai mică măsură de la scop. Cu toţii puteţi să mergeți 
mai departe indiferent de cultura pe care o aveți, de naţionalitate 
sau gradul de înţelepciune deţinut. Toţi veţi ajunge la Dumnezeu, 
chiar şi cei ce se amuză spunând că nu există Dumnezeu.

Crezi că mai există astăzi oameni care gândesc că fericirea 
constă în construirea celei mai mari locuințe, în deţinerea celei 
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mai de succes cariere şi în afişarea alături de cea mai râvnită 
femeie din oraș, de pildă?

Priveşte în jur şi te vei convinge. Încă mai există oameni ale 
căror fapte sunt influenţate de Conștiența colectivă. Aceștia nu au 
puterea să spună nu lumii din cauza gradului mic de evoluţie al 
sufletelor lor. Ei se supun și astfel devin lumea care nu sunt. Este 
ca și cum ai turna o picătură de apă într-o călimară cu cerneală, 
atunci picătura dispare și devine una cu cerneala. Nu același lucru 
se întâmplă în cazul unei picături de ulei, care, își formează un 
perete protector și nu permite să fie întinată și apoi dizolvată.

Această mentalitate a fost demult considerată ca fiind una 
primitivă. Toţi cunoaştem că acest mod de judecată se bucura 
de adepţi în urmă cu câteva sute sau chiar mii de ani, în ciuda 
tuturor exemplelor și învăţăturilor.

Adevărat îţi spun Eu ţie, aceşti tirani, care au subjugat omul 
prin frica fizică și cea psihologică, torturându-l dar la nivel fizic 
și mental, și au reușit să câştige lumea pentru ei, s-au dovedit a 
se mulţumi cu cel mai puţin.

Poate când Te vei coborî pe Pământ mulţi vor fi tulburaţi 
şi vor lăsa totul ca să Te urmeze.

Nu este vorba despre cei care Mă vor urma atunci, e despre 
cei care Mă urmează chiar acum, în momentul prezent.

Nu există trecut și viitor, există doar prezent. Deoarece voi 
sunteţi conştienţi în prezent. De exemplu, atunci când îți propui 
să acţionezi în viitor în anumită privință, acţionezi tot în prezent, 
căci viitorul tău se transformă în nemuritorul prezent. Aşadar, tu 
nu vei putea niciodată să atingi viitorul, fiindcă el se îndepărtează 
de tine la nesfârșit, cu viteză constantă. La fel se întâmplă în ceea 
ce ține de trecut. Tu nu ai fost niciodată în trecut, pentru că atunci 
când spui că te-ai aflat în trecut, trecutul tău a fost tot prezent. Ar 
deveni mai ușor de digerat aceste noi dezvăluiri dacă am folosi 
expresii de genul: prezentul de acum și prezentul de atunci.

Trecutul şi viitorul sunt elemente suprapuse ale unei singure 
paradigme numită timp psihologic.

Mă tem că nu Te pot urmări.
Imaginează-ți trecutul, prezentul şi viitorul, asemeni unor cadre 

diferite care sunt proiectate în întregime de către tine. Nu acorda 
importanţă ordinii lor, ci pune viitorul în partea stângă, plasează 
prezentul în partea dreaptă, iar trecutul să rămână la mijloc. În 
cazul în care îţi este mai uşor suprapunele. Acum priveşte-le și 
conştientizează că le administrezi pe toate, ca să devii conştient în 
fiecare cadru. Toate s-au transformat în prezent şi le poţi modifica 
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şezând pe scaunul tău. Iar prin cunoaştere, răbdare şi experienţă, 
ceea ce faci chiar acum prin acest proces de instruire psihică sis-
tematică, reuşeşti să îţi aminteşti viitorul.

Cum putem modifica ceva ce s-a petrecut în trecut, adică 
un eveniment care a avut loc deja?

Prin retrăirea și înţelegerea evenimentelor şi a traumelor care 
au fost experimentate. Nu în mod atât de senzațional precum își 
prezintă practicanții hipnozei terapeutice lucrările, dar într-un mod 
asemănător, de unul singur, la tine în casă, contemplând. Aceste 
practici au fost numite terapii prin timeline și Past Life Therapy6, 
ai căror autori sunt învăţători spirituali pe care îi vei întâlni mai 
târziu. Aminteşte-ţi cum ţi-ai transformat trecutul din eşec în cel 
mai de preţ dar de la Dumnezeu. Alchimia funcţionează şi în sens 
invers şi te conduce către acelaşi rezultat. Ceea ce alegeţi să fiţi 
acum veţi fi în veci, căci lumea se hotărăște din trup, tot așa cum 
se formează și spiritul pe durata experienţelor trăite în lumi.

Înţelegi importanţa experienţei umane în formă materială? 
Da, întruparea.
Înţelegi acum cum poate sta gândirea divină deasupra tuturor 

minților conducătorilor Pământului, din toate timpurile, adunate 
la un loc? Înţelegi cum stau în realitate lucrurile?

Eu pot fi mai puternic și mai înțelept decât primul om din 
stat, decât miniștrii, deținătorii, jucătorii?

În Univers eşti mai mare şi mai înţelept decât primul om din 
stat, decât miniștrii, deținătorii, jucătorii. În statul în care locuieşti 
pe Pământ nu poţi să fii mai puternic, nici nu ţi-ar fi de folos ca să 
fii. De fapt puterea te-ar împiedica să ajungi la Mine ca ceea ce 
sunt Eu și te-ai pierde în lume, devenind ea.

În exemplul cu picătura de apă în călimara cu cerneală ai 
dat de înțeles că puterea să spui nu lumii te scapă de a deveni 
una cu ea, dar acum ai spus că puterea este o piedică.

Alberto, una este puterea să spui nu societății și jocurilor ei, 
iar alta este puterea de control asupra maselor. Puterea de control 
asupra popoarelor și influența sunt de fapt slăbiciune, nu putere. 
Aceste disfuncții izvorăsc din incapacitatea de a accepta cursul 
vieții și libertatea ființelor, reacție care duce la crearea sistemelor 
cunoscute și hrănite de voi.

Se pare că este mult mai complicat decât m-am aşteptat, 
însă şi interesant în același timp. Pentru prima dată în viața 

6 Terapie prin regresie, vindecarea traumelor dintr-o viaţă anterioară sau actuală.
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mea lucrurile încep să capete sens, se leagă printr-o armonie 
perfectă în care calculele și matematica nu își au locul.

O altă observaţie este faptul că mulţi cititori se vor întreba 
de ce sărim dintr-un subiect în altul cu totul diferit? Subliniez 
faptul că am luat aceste adevăruri şi le-am înşirat în ordinea 
descoperirii lor, exact așa cum m-ai rugat.

Nu contează ordinea în care expui subiectele. Pe parcurs vei 
mai observa că vom reveni asupra unor subiecte dezvoltate încă 
de la început. Nu există coincidenţă, încă nu s-a inventat! Toate 
mesajele Mele vor ajunge la voi exact în momentul în care aveţi 
nevoie de ele, ca să poată fi primite.

Aș vrea să înțeleg mai mult din ce mi se întâmplă, încep să 
fiu din ce în ce mai sensibil și mai receptiv. Spune-mi despre 
bătrânul care m-a privit și a lăcrimat, ce i-a cauzat reacţia ori 
ce am nevoie să înțeleg?

A lăcrimat din cauză că te-a recunoscut.
Eu nu l-am cunoscut niciodată.
A recunoscut liniștea și protecţia Mea în prezenţa ta. Spiritul 

bătrânului pe care l-ai întâlnit te cunoaşte dintotdeauna. Contrar 
aparenţelor el te cunoaşte de o eternitate de timp. Și aşa vorbeşte 
Domnul Cerului și al Pământului, cu toate câte se găsesc pe el:

Iată dar că a sosit momentul schimbării. Nu va trece veacul 
acesta până nu veţi cunoaşte dragostea şi fericirea, iar izbăvirea 
celor înfometaţi şi marginalizaţi este aproape.

Te invit să le luăm pe rând, ca în felul acesta să pricepem 
cu toţii. Cu cât mesajul este mai clar, cu atât este mai real:

Noi ne naştem pe Pământ, în trupuri, într-o lume în care  
existăm un timp. Această definiție atribuită distanţei evolutive 
numită timp se aplică numai în relativitate. În afara ei, adică 
în tărâmul absolut, existăm dintotdeauna, nu ne-am născut și 
nu am murit. Acolo nu deţinem un început, tot așa cum nici 
Tatăl nu deţine unul. Acest aspect determină două persoane 
necunoscute care se întâlnesc, să aibă sentimentul că se știu 
de o eternitate de timp, experimentând starea de déjà vu sau 
vis, călătorie în timp, pe care mai bine am numi-o: călătorie 
în spaţiul dintre experienţe. O experiență este o viață de om, 
spațiul dintre acestea este momentul în care ne întoarcem la 
Sursă și redevenim tot.

Fiecare experienţă este foarte importantă pentru sufletul 
nostru. El se creează prin fiecare experienţă trăită din fiecare 
viaţă trăită și avansează, iar în ciuda afecţiunilor şi trăirilor 
emoţionale negative sufletul rămâne veşnic tânăr.
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Fiecare suflet este un copil, nu există suflet bătrân şi suflet 
tânăr, decât suflete care deţin conştienţă înaltă și suflete care 
deţin conştienţă joasă. Însă fiecare suflet este important, atât 
cel cu vibraţia ridicată cât şi cel cu vibraţia scăzută. Toate fac 
parte din întreg şi niciunul nu se abate de la scop, totul este 
supravegheat cu înţelepciune ca fiecare suflet să atingă, fără 
îndoială, prima destinaţie.

Toate traumele mentale din trecutul unui om l-au condus 
acolo unde se află astăzi şi îl ajută să se cunoască pe sine ca 
cine este cu adevărat. Întâmplările neplăcute din trecut pot fi 
înţelese și apoi modificate de sufletul trăitor prin schimbarea 
poziţiei din care analizează evenimentul care a avut loc. Este 
analiza supremă care nu dă greş niciodată, transformă deza-
vantajele în avantaje, orfanul în părinte și elevul în profesor. 
Atunci când traumele sunt recunoscute ca cele mai potrivite 
experienţe din evoluţia unui suflet, el poate spune despre sine 
că a devenit un maestru.

Atunci când reușești să vezi perfecțiunea care a fost ascunsă 
în toate lucrurile, chiar şi în cele cu care tu, personal, nu ești de 
acord, să cunoști despre tine că ai devenit un maestru.

Abaterile cultelor religioase, uciderile în numele dumne-
zeului religiilor, însă şi cele comise împotriva lui, războaiele, 
falşii sfinţi, teologiile sau conceptele nesănătoase pământeşti, 
au fost şi sunt cele mai perfecte evenimente în evoluţia noas-
tră ca civilizație. Totuși această etapă de creare a sinelui prin 
intermediul separării s-a încheiat, moartea este de domeniul 
trecutului. În ciuda acestor argumente, omenirea continuă să 
se măcelărească pe ea însăși.

Nu există pedeapsă după moarte, decât libertate şi auto-
analiză. În cazul în care ar exista, tot ce am trăit până astăzi 
s-ar dovedi a fi lipsit de sens. Sunt convins că un Creator care 
a creat tot ceea ce cunosc eu că există are un sens.

Îndumnezeirea se produce atunci când omul reuşeşte să îşi 
înalțe conştienţa la nivelul sufletului său. Sufletul lui eşti Tu și 
astfel Tu ești prin el iar el există prin Tine. Când un maestru 
reuşeşte să îşi menţină conştienţa la acest nivel superior este 
îndreptăţit să spună despre el „cine M-a văzut pe Mine L-a 
văzut pe Tatăl“.

Așa este.
Eu am atins de mai multe ori această stare, însă nu o pot 

păstra mai mult de un minut.
Din nou, este foarte adevărat.
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Aş putea afirma așadar cu modestie că cine m-a cunoscut 
pe mine a cunoscut o părticică din Tatăl.

Aceasta fără îndoială.
Ca justificare a acțiunilor despre care am hotărât că sunt 

incompatibile cu ceea ce am ştiut noi în trecut despre noi, că 
suntem, am creat diavolul. Diavolul nu există, dar există însă 
minţi bolnave care au fost numite în trecut duhuri necurate. 
Biblia a vorbit despre aceste duhuri rele care aveau să preia 
controlul asupra acestei planete. „Diavolul“ se ascunde astăzi 
printre noi atât în vârful conducerii politico-religioase cât şi 
în fiecare reacţie a noastră care se dovedeşte a fi în opoziţie cu 
Conştienţa hristică, sistemul de gândire adus, implementat şi 
practicat de Isus Hristos pe Pământ.

Fiara care a hulit Numele lui Dumnezeu și care s-a numit 
Tată al creştinilor, descrisă astfel în cartea revelației, repre-
zintă conducerea bisericească creştină. Aceasta a impus de-a 
lungul istoriei întregii umanităţi să i se închine. A ucis apoi 
fiecare fărâmă de har din natura umană, s-a împotrivit liber-
tăţii şi a inițiat programul de idolatrizare promovând un dum-
nezeu răzbunător, profitor, neputincios, care nu există. Fiarei 
îi va fi luată puterea, ea va mai conduce puţină vreme neamul 
omenesc la pierzanie.

Nimeni nu poate să mişte vreun deget fără acordul Tău8. 
Tu ai dat putere fiarei un timp, însă, astăzi ai luat-o de la ea. 
Acest lucru devine posibil prin scrierile mele şi nu doar prin 
ale mele, ci prin întregul proces care a început deja de câţiva 
ani încoace în mai multe ţări și în acelaşi timp. Procesul care  
se desfăşoară în prezent pe Pământ se numeşte transformare 
planetară şi reprezintă evenimentul de încheiere al unui ciclu 
planetar. Procesul desăvârșirii umane poate fi asemănat dar 
cu coacerea grâului și secerișul lui.

Cea mai importantă dintre schimbările care au loc astăzi 
reprezintă scoaterea lui satan din context9, prin maturizarea 
omului și asumarea răspunderii lui pentru faptele lui.

Tu ai legat puterea diavolului10 pentru o mie de ani și ai 
pregătit Împărăţia promisă, în care va domni pacea şi toată 
seminţia lui Avraam va primi răsplata pentru care a trudit11.

  8 Compară cu Matei 6:10, Noul Testament.
  9 Compară cu Apocalipsa lui Ioan 20:1-3, Noul Testament.
10 Compară cu Matei 18:18, Noul Testament.
11 Compară cu Mishnah Sanhedrin 10:1, Torah.
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Sufletului meu nu îi mai serveşte la nimic experimentarea 
morţii în Numele Tău. Pe aceasta am trăit-o ca experienţă în 
trecut. Sarcina mea și a celor asemeni mie este să descoperim 
dragostea. Bineînţeles, cu toţii vor veni acolo unde mă aflu eu 
astăzi, eu nu sunt acum aici prin puterea mea de om.

În evoluţia unui suflet nu sunt atât de importante bunurile 
materiale, ele satisfac confortul temporar. Această satisfacție 
poate fi un avantaj sau un dezavantaj. O viaţă trăită la limita 
supraviețuirii, în inima sărăciei şi a suferinţei, reprezintă cea 
mai rapidă cale către a evolua. Un mediu ostil dezvoltă în mod 
accelerat altruismul, compasiunea, sensibilitatea sau iubirea 
pentru ceilalţi, maturizează ființa și o învaţă să trăiască clipa 
prezent, această stare sfântă de a fi.

O viață de om care durează până la șaizeci sau optzeci de 
ani reprezintă 0,01% faţă de ceea ce am trăit până acum sau 
ceea ce vom trăi pentru eternitate12.

Toţi oamenii sunt conectaţi cu Creatorul, conexiune care 
funcţionează doar prin alipirea conştienţei lor cu cea divină. 
Prin dezvoltarea acestei relaţii putem decide ce trăim astăzi 
ori ce vom trăi peste o mie de ani. Odată conectaţi modificăm 
percepția noastră asupra realității dar şi legile fizice naturale 
prin supranatural. Cu toţii avem puterea să o facem, însă nu 
toţi conştientizăm că avem acces la ea. Majoritatea alegem să 
nu o folosim din comoditate, necredință sau rușine.

Se pare că Mi-ai ascultat îndemnul de a citi cu atenție cartea, 
felicitări! Să ne întoarcem acum la lista noastră.

Perfect.
Şi vom începe cu problemele apărute înăuntrul instituţiilor de 

instruire şi formare a tinerei generaţii. Dezvoltarea subiectului nu 
reprezintă o prioritate în ceea ce priveşte scopul acestei cărți, dar 
aveţi nevoie să insistăm asupra unor aspecte generale cu privire 
la ceea ce fac și nu fac instituţiile de învăţământ.

Prima problemă ce pare a fi şi singura este accesul autorizat 
la instruire al persoanelor incapabile pentru a îşi exercita dreptul 
de tutelă. Nu există tutori buni, doar foarte puţini. Ei sunt neîn-
semnaţi la număr în comparaţie cu copiii care necesită instruire. 
Deoarece, înainte de a instrui pe cineva într-un domeniu trebuie 
să deţii cunoştinţe aplicate în domeniul respectiv, dar și în ceea ce 
ține de filosofia bazică a vieții trăite pe planetă, cunoştinţe pe care 

12 Compară cu Marcu 8:36, Noul Testament. 
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cei mai mulţi dintre profesori le-au dobândit printr-o cunoaştere 
nemijlocită a realităţii. Pentru a căpăta cunoştinţe eşti nevoit să 
trăieşti experienţa a ceea ce ai luat deja la cunoştinţă. Un număr 
îngrijorător de mare de formatori nu trăiesc experienţa a ceea ce 
sunt ei de părere că cunosc. Învăţătorii nu încurajează elevii să 
descopere adevărul, în schimb le prezintă atât cât au înţeles ei 
dintr-un adevăr prefabricat sau unul gândit de alţii. Astfel, elevii 
sunt obligaţi să memoreze fapte în loc să își dezvolte capacitatea 
de a discerne adevărul de neadevăr și a decide ei pentru ei.

Acumularea cunoştinţelor dezvoltă capacitatea de a memora, 
nu înţelepciunea. Cunoştinţele îşi pierd actualitatea şi diferă de la 
o generaţie la alta sau de la o regiune la alta. În schimb analiza şi 
judecata informației hrăneşte înţelepciunea.

De cele mai multe ori elevii se dovedesc a deţine mai multă 
experienţă decât unii profesori. În majoritatea acestor cazuri pro-
fesorii învaţă din experienţele elevilor. Astăzi profesorii învaţă de    
la elevi. Când se întâmplă acest lucru, răpuşi de furie, aceştia vor    
să își apere imaginea pedepsind elevul în cauză. Atunci când elevul  
în cauză se dovedeşte a nu se supune teoriilor actuale, prezentând 
o viziune cel puţin superioară faţă de cea a tutorelui lui, va sfârşi 
prin a fi sancţionat disciplinar.

Societatea voastră este creatoarea unui sistem în care cei mai 
isteţi şi mai pragmatici dintre copii sunt defavorizaţi sau puşi în 
lumină proastă în faţa competitorilor. Fiindcă nimeni nu doreşte 
oameni care să aducă îmbunătăţiri sistemului actual, ci clone care 
să se supună lui. În final, clona (profesorul) devine creatoare de 
clone (elevi). Orice altceva de o mai mică sau mai mare valoare 
este sancţionat şi îndepărtat.

Cei mai mulţi dintre învăţaţii voştri nu acceptă altă soluţie în 
afara celei curente, nu îşi bat capul pentru îmbunătăţirea sistemu-
lui iar când cineva propune o soluție inovatoare se simt jigniți și 
își manifestă aroganța, se laudă cu funcțiile și fac abuz de putere. 
Deoarece, o soluţie nouă, superioară celei putrede cunoscută de 
ei, intră în contradicţie cu sistemul implementat. Această reacţie 
este alimentată de frică și toţi trăiesc cu teama că cineva ar putea 
să le ocupe locul. La fel funcționează conduita politică.

Iată dar motivul pentru care lumea voastră reacţionează sub 
influența fricii. Cea mai mare iluzie a fricii este capcana care te 
face să încerci să îi convingi pe ceilalţi că eşti puternic, când tu 
cunoşti despre tine că de fapt eşti slab.

Această atitudine este adoptată de Conştienţa colectivă şi de 
autorităţi în general, de instituţiile de diferite feluri, de profesori, 
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preoţi, comercianţi şi majoritatea minorităţii locuitoare care par-
ticipă fără voia ei la construirea societăţii care o batjocorește.

Pe pachetele de țigări aţi scris mesajul „fumatul ucide“, însă 
creşterea consumului de tutun la nivel global a crescut. Conside-
rați că este mișto să miroasă urât în jurul vostru iar oamenii să vă 
ocolească. Vă educaţi copiii în şcoli învăţându-i să spună nu dro-
gurilor și țigărilor, dar triplaţi cantităţile de droguri și tutun care 
intră în țară, chiar autoritățile de stat se ocupă cu așa ceva. Totuşi 
căutaţi o soluţie pentru reducerea consumul la nivel global, însă 
susţine-ți că nu găsiţi. Poftim una: nu le mai cultivaţi!

Autorităţile îşi construiesc imperii pe spatele naivităţii sau a 
dependenţei popoarelor. Ai fi crezut tu vreodată că prin educaţia 
şcolară cineva chiar intenţionează să îndepărteze aceste diformi-
tăţi sociale din viitorul copiilor lor? Eşti de părere că se poartă o 
luptă continuă între organizaţiile împotriva consumului de tutun 
şi companiile care îl produc? Chiar marile companii de producţie 
înaintează aceste demersuri împotriva consumului, căci interdic-
ţia promovează, dă naştere noilor idei şi posibilităţi. Substanțele 
ca tetrahidrocanabinolul nu sunt extracte din plante naturale care 
au fost lăsate pe pământ cu scop terapeutic și medicinal, precum 
au fost lăsate, sunt imitații ale acestora. Și chiar dacă ai consuma 
doar marijuana pură din propria ta grădină tot te-ai îmbolnăvi. Ai 
fuma și te-ai vindeca până te-ai îmbolnăvi, deoarece totul constă 
în echilibru și se consumă cu cumpătare. Îți administrezi leacuri 
medicinale atunci când ești bolnav, când te vindeci te oprești din 
a mai urma tratament. Dacă consideri că după ce dispare infecția 
din corp este indicat să consumi antibiotic pe post de hrană ca să 
previ apariția altei infecții în viitor, nu îți rămâne decât să o faci 
ca să te convingi tu singur de rezultat.

Dacă M-aş coborî la voi ca să promit salvarea întregii planete 
aţi spune că vi s-a arătat cel rău şi caută să vă înşele inimile. „Să 
nu îl urmaţi“ vor striga bisericile și adunările în cor. În schimb, 
dacă M-aş coborî ca să nimicesc întreaga planetă aţi spune că a 
venit judecata lui Dumnezeu de care nu va scăpa niciunul.

Prin urmare, aşa vă educaţi copiii, învăţându-i că Dumnezeu 
distruge dar diavolul repară sau încearcă să vă deschidă minţile.
Despre cei care Îmi slujesc aţi ajuns să spuneţi că sunt sectanţi şi  
că se închină la diavoli, dar cei care susțin așa ceva frecventează 
biserici tradiționale ai căror învăţători nu Mă propovăduiesc.

Cel care a furat şi nu a fost descoperit se va ridica să îl acuze 
pe unul care este suspect de furt, dar cel cinstit îl va ierta pe cel 
necinstit. Aceasta arată că problema voastră a rămas cea de dis-
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cernământ. Nu vă declarați împotriva informațiilor înșelătoare și 
absurde, venite din alte surse, care nu deţin nicio asemănare cu 
cuvântul Meu, însă atunci când vă vorbeşte Dumnezeu, direct şi 
personal, gândiţi că nu aveți de unde să știți cum stau lucrurile.
Spre dezamăgirea voastră vă spun că lucrurile stau chiar în felul 
acesta. Cu toţii vă supuneţi altor teorii fiindcă nu puteţi fi în stare 
să deveniţi voi sursa uneia. Alţii gândesc pentru voi din cauză că 
voi înşivă nu puteţi gândi. Alţii vă spun cine sunteţi și nu aveţi 
nimic împotrivă să îi credeţi, pentru că habar nu aveţi cine şi ce 
este omul, iar majoritatea nici nu vreți să aflați.

Cum puteţi voi să vă închinaţi omului în biserici iar pe Mine, 
Creatorul vostru, să nu Mă cunoașteți? Cum puteţi venera pe unul 
declarat sfânt de către oameni, mai degrabă decât pe Dumnezeu? 
Pentru ce sărutaţi rămăşiţa unui mort, timp în care pe Salvatorul 
lumii Îl răstigniţi? Cu ce folos vă pierdeţi vremea în biserici fără 
să fi citit Biblia? Cum veţi putea sta înaintea Mea atunci când aţi 
ales să slujiţi unui conducător, unui preot, unei religii, unei cărţi 
sau unei femei virgine?

Voi aţi fost învăţaţi de către bisericile voastre că Dumnezeu 
este mut, că nu poate să vorbească, iar dacă vorbeşte se adresează 
numai anumitor oameni, de preferat celor care îşi sacrifică viaţa 
pentru Numele Lui, care de fapt îşi irosesc vieţile pentru numele 
nimănui. Aceasta v-a determinat să încetaţi să Mă auziţi surzilor 
și ciungilor la minte! Aţi învăţat la biserică faptul că Dumnezeu 
imploră atenţie sau milă, că este o victimă şi este chiar inferior 
rasei umane, o rasă pe care a creat-o.

Atât de rău am ajuns?
Atât de rău aţi ajuns. Aţi dat atâta interes iluziei încât părăsind 

oraşele aţi ajuns să descoperiţi o lume ireală şi aţi fost mişcaţi de 
frumuseţea şi liniştea întinderilor minunate care vă aşteaptă. Oare 
lumea reală este cea care a fost construită de voi sau cea care pur 
şi simplu este?

Ai terminat de studiat teoriile existente și totul pare a fi prea 
puţin și este lipsit de sens? Fii tu sursa unei noi teorii! Dedică-te, 
descoperă, construieşte şi dăruiește! Nu te mai lăsa influenţat de 
cei care sunt mai mici decât tine, inspiră-te de la cei mai mari ca 
să te dezvolți așa cum au făcut ei, niciunul nu s-a născut învățat!

Majoritatea părinţilor distrug vieţile copiilor lor instruindu-i 
să devină cei mai puternici, dar generaţiile de astăzi se tem chiar 
şi de o insectă. Fiindcă pasărea care a crescut în colivie ajunge 
să creadă că a zbura este o boală. La fel cum cred toţi cei care au 
trăit în robie până astăzi. Cum puteţi să credeţi că aceasta este tot  
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ce am pregătit Eu pentru voi? Cum puteţi să credeți că mai puţin 
de optzeci de ani, trăiţi în neştiinţă, atât v-a dăruit Dumnezeu, dar 
nici pe aceştia nu îi puteţi trăi în linişte din cauză că El vă ispiteşte  
să păcătuiţi tot timpul, doar ca să vă pedepsească, atunci când Eu 
vă spun că orice veţi face şi pe unde veţi rătăci nu veţi muri?

Dacă Eu sunt tot ceea ce este, cum aş putea să pedepsesc pe 
cineva? Aceasta ar însemna să Mă rănesc pe Mine.

Afară vă aşteaptă o lume grandioasă, splendidă, strălucitoare, 
o lume nemărginită. O lume în care nu există rău, nici suferinţă, 
în care frica nu poate pătrunde, iar termenul „separator“ nu poate 
exista. Acesta despre care vă vorbesc este un Univers nou şi prin 
urmare nimeni nu îşi va mai aduce aminte de cel care a existat în 
trecut şi nimănui nu îi va mai veni în minte.

Vezi tu, fiul Meu iubit, Eu vă pregătesc pentru Noul început, 
pentru viaţă. Voi încă nu aţi cunosut ce înseamnă viaţa, ci aţi trăit 
în neştiinţă şi neputinţă. În schimb, Eu plutesc de la un capăt al 
Universului până la celălalt, într-o clipire. Ba chiar înainte de a 
ajunge în partea stângă realizez că Mă aflu și în partea dreaptă. 
Eu sunt Cele șapte capete13 ale Universului și inima Mea14 este 
mijlocul lui. Ea creşte în fiecare secundă sau sutime de secundă. 
Inima lui Dumnezeu nu poate să se oprească şi să nu crească, ea 
este Raiul şi este singurul punct de pornire și de sosire al tuturor 
fiinţelor care există.

În Univers nu există poziţii opuse, distanţe posibil de parcurs 
sau puncte cardinale, centrul lui este inima Mea. Împărăţia ceru-
rilor este singurul punct de plecare şi de întoarcere al lumilor şi 
dimensiunilor sau ființelor existente în Multivers15, iar Eu sunt 
Creatorul tuturor şi sunt Dumnezeul lumilor.

În ziua în care veţi auzi că Fiul omului S-a coborât din nou pe 
Pământ să priviţi pe cer, în partea dreaptă faţă de direcţia în care 
apune soarele şi să vă bucuraţi, căci Supremul şi Maiestuosul S-a 
coborât la voi și toţi Mă veţi vedea în slavă şi în putere.

Ce Te mai mândreşti cu această glorie pe care o deții!
Tu nu ai face-o dacă ai fi în locul Meu?
Ba da, aş face-o.

13 Duhurile lui Dumnezeu care au fost numite Elohim, fondatori ai Universului 
material așa cum îl cunoaștem, Energii care vibrează în densitatea a 12-a.
14 Duhul Sfânt, cunoscut sub Numele de Isus Hristos, Cel care umblă împreună 
cu Tatăl, Energie care vibrează în densitatea a 8-a. 
15 Totalitate a universurilor care există și au fost create.



66 Alberto Bacoi

Și tu vei deveni asemeni Mie, genial, formidabil, strălucitor, 
impresionant şi desăvârşit, aşa cum Dumnezeul tău este.

Cum sunt celelalte universuri?
Diversitatea dimensiunilor existente în multivers poate încadra 

lumi materiale diferite, dar şi unele asemănătoare cu cea pe care 
o cunoşti tu acum. Majoritatea se desfac suprapuse, nu alăturate, 
de la stânga la dreapta, precum au interpretat cercetătorii voştri.

Cum adică se desfac?
Lumile despre care îţi vorbesc, dar şi cea pe care o cunoşti tu 

într-o anumită măsură, se desfac prin expansiune. Multiversul se 
dilată. Fiecare lume se deschide ca o floare, evoluează, îşi atinge 
apogeul, îşi îndeplineşte scopul, iar la final se contractă pentru a 
îşi relua procesul. Majoritatea dintre ele se desfăşoară suprapuse 
în mod simultan. Aţi putea să căutaţi să scormoniţi mai aproape, 
căci continuând să trimiteţi dispozitive tehnologice performante 
în spaţiul cosmic cu scopul de a desluşi misterele Universului veţi 
acţiona ineficient. Ele nu se vor putea întoarce pe Pământ. Chiar 
dacă s-ar întoarce nu vor putea furniza informațiile de care aveți 
cu adevărat nevoie, fiindcă lumile despre care îţi vorbesc nu pot 
fi văzute, auzite, mirosite, pipăite şi gustate de om.

La fel cum trupurile voastre care sunt create din miliarde de 
miliarde de celule care formează universul analogic, mecanismul 
numit om ori microcosmos, tot așa Îl formaţi şi voi pe Dumnezeu 
prin miliardele de miliarde de suflete întrupate, care există înăun-
trul acestor organisme numite universuri.

Sufletele care se încarnează în trupuri pentru a experimenta o 
lume materială îşi coboară vibraţia și trăiesc primind lumină de  
la Mine, ca să se formeze, apoi se întorc și strălucesc lumina lor 
proprie. Voi sunteţi Eu individualizaţi dar aveţi memoriile şterse. 
Trăind experienţe materiale vă recăpătaţi memoria şi deveniţi din 
nou Eu Însumi ca întreg.

Acesta este, dragul Meu, sfârşitul celui de-al doilea capitol al 
dialogului nostru. Pace vouă!

 



Capitolul 3

Acest mesaj are o valoare inestimabilă. El poate fi numit 
o experienţă extraordinară a descoperirii adevărului trăit sau 
chiar o evanghelie. Am adus Vocea lui Dumnezeu în inimile şi  
urechile oamenilor. Crezi că voi obţine un profit considerabil 
din tipărirea acestor volume?

Depinde ce intenționezi să faci cu mesajul Meu. Îl poţi folosi 
în scopuri limitate, cum ar fi îmbunătăţirea traiului tău actual, ori 
te poţi folosi de el ca să obţii rezultate cu adevărat lăudabile.

Cum ar fi?
Cum ar fi înălţarea conştienţei tale iar mai târziu a Conștienței 

colective. Definirea ta ca fiinţă individuală și liberă în raport cu  
acest Univers și cu Cel care îl coordonează cu scop. Dobândirea 
liniştii, administrarea cu înţelepciune a fericirii, descoperirea unui 
scop precis şi împlinirea misiunii tale cu succes. Perfecţionarea ta  
în relaţiile familiale și sociale în viaţa trăită pe Pământ. Dezvol-
tarea cunoştinţelor universale şi multiversale. Atingerea titlului de 
maestru prin folosirea identității de înger şi dobândirea funcţiei pe 
care o vei ocupa în noua creaţie.

Care este funcţia pe care o voi ocupa în noua creaţie?
Pe aceasta o vei cunoaşte după ce vei păşi în noua creaţie.
De ce nu o pot afla acum?
Deoarece nu ai făcut această alegere încă.
Spuneai că alegerile se fac pe Pământ.
Aşa şi este.
Știi cum mă simt atunci când vorbesc cu Tine?
Cum?
Exact ca personajul Neo din filmul „Matrix Reloaded“, în 

timp ce discuta cu oracolul despre alegeri, cunoaștere de sine  
și acceptarea identității de salvator.

Aceasta este misiunea fiecărui om.
Cum pot alege cine voi fi câtă vreme nu știu cine am fost?
Tu ştii deja de unde vii, unde te întorci şi Cine te aşteaptă, mai 
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ai doar să spui celorlalţi cine eşti şi Cine te-a trimis. Pe aceasta o 
faci prin scrierea cărților care vor rămâne după plecarea ta.

Spuneam că lumea relativităţii este magazinul de produse în 
care poţi cumpăra şi testa orice produs. Nu există pedeapsă pentru 
faptul că ai testat un produs căruia nu îi cunoșteai întunecimea.

Voi alegeţi produsele care credeţi că sunt potrivite pentru voi 
sau pe cele despre care considerați că vă reprezintă. Fiecare clipă  
a vieţii voastre este o alegere şi alegeţi fiecare clipă. În lumea de 
dincolo însă veţi intra aşa cum aţi ales să vă formaţi aici. Odată 
intraţi veţi fi cunoscut toată gama de produse deja, fie bune sau 
rele, potrivite sau mai puțin potrivite și veţi fi ceea ce aţi ales să 
fiţi, fără posibilitatea de a vă întoarce ca să îndreptați lucrurile. Și 
nu veţi putea alege a doua oară, nu veţi mai putea schimba ceva, 
alegerile se fac aici şi acum.

Fiecare secundă a vieţii voastre se derulează în prezent. Nu 
există altceva. Orice altceva aţi învăţa, aţi cunoaşte sau aţi crede 
că cunoaşteţi, provine din alte surse, nu de la Dumnezeu.

Orice lucru care nu vine de la Dumnezeu vine de la diavol, 
aşa am fost învățați noi oamenii că funcționează lucrurile.

Mai devreme spuneai despre noi faptul că am crede că Tu 
ne ispiteşti, noi credem că diavolul ne ispitește nu Dumnezeu. 
Încerci să mă convingi că diavolul eşti tot Tu?

În primul rând diavolul tău nu este nimeni. În cazul în care 
doreşti cu orice preţ ca el să existe sau să îl identifici, nu poate fi 
altcineva decât unii dintre voi, care vă ocupați cu controlul și cu 
manipularea maselor. În al doilea rând ar fi bine să înţelegeţi că 
Eu nu am creat niciodată un diavol, am creat doar posibilitatea ca 
cei care vor alege aceasta să poată acţiona precum unul, în lumile 
materiale, prin liberul arbitru.

Diavolul este definiţia reacţiilor voastre cu care intraţi dar în 
conflict în clipa în care vă recunoașteţi esenţa. La fel şi în cazul 
Meu, Eu sunt definiţia acţiunilor voastre cele mai înalte, despre 
care aţi ales să spuneţi că provin dintr-o sursă angelică, divină, 
o inteligenţă superioară omului sau iubirea care vă inspiră.

Pe întreaga durată a vieților trăite în formă vă confruntaţi cu 
probleme care vă consumă energia ori vă distrug treptat, încet şi 
sigur, pe dinăuntru şi pe din afară, probleme care în realitate nu 
există. Ele sunt rezultatul imaginaţiei alimentată de frică şi care 
vă înşeală conştienţa asemeni unui diavol.

Aşa cum ştiţi, un copil elev consideră că problema lui în viaţă 
este şcoala. La vârsta adolescenţei ajunge să creadă că problema 
lui sunt părinţii. Apoi este dezamăgit în dragoste, spune că a avut 
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ghinion, că merita mai mult decât a primit ori decât a oferit. Mult 
mai târziu el conştientizează că problemele lui „reale“ sunt banii, 
supravieţuirea în societate, locul de muncă, viitorul de asemenea, 
conducerea politică, colectivul, copiii, care sunt neastâmpăraţi şi 
se ridică împotriva lui; sănătatea, bătrâneţea, până la final când 
realizează că problema este el. Toate aceste împrejurări exterioare 
strigau zilnic către el spunând: Omule opreşte-te şi analizează-te, 
alege cine eşti. Care este relaţia ta cu ceilalţi, dar obligaţiile tale 
faţă de ei, în cazul în care ar exista aşa ceva? Cunoaşte-te întâi 
pe tine şi identifică-ţi problema care eşti tu însuţi și vindecă-te. 
Apoi ajută-l şi pe altul să treacă prin acest proces.

Voi aveți nevoie să conştientizaţi că nu este nimic rău în lume 
până nu decideţi voi că este. Vezi tu, pe Pământ niciunul nu crede  
că face ceva rău, căci chiar şi atunci când răniți pe cineva o faceţi 
pentru a obţine ceva bun pentru voi înşivă. Iar chiar dacă credeţi 
despre fapta voastră că este rea, vă justificați imediat spunând că 
ați săvârșit-o pentru binele vostru sau al altcuiva. În majoritatea 
cazurilor furaţi pentru a asigura confortul familiilor voastre.

Pierderea unuia este câştigul altuia, iar pierderea altuia poate 
fi câştigul tău. Formați un singur organism. Aţi putea conştientiza 
că sunteţi liberi să omorâţi pe cineva, dar sunteţi la fel de liberi să 
conştientizaţi că este ceva rău să omorâţi, în schimb să vă iubiți. 
Tu ştii că este spre binele tău să iei ceva ce nu este al tău, dar ştii   
şi că e spre răul altuia faptul că ai luat ceva ce se afla în posesia 
sa. Cunoașterea te face să realizezi că dacă vei scoate cureaua de 
distribuție a mașinii cu care te deplasezi, ca să ți-o pui la brâu și 
să pari impunător sau sofisticat, îți provoci rău ție, deoarece vehi-
culul se va defecta și vei rămâne pe marginea drumului, în pustiu, 
unde îți vei găsi sfârșitul dacă nu va trece întâmplător cineva ca 
să te remorcheze.

Multe dintre alegerile de moment par bune, dar sub învelişul 
auriu se ascunde rugina. Altele par rele, totuși îndepărtând praful 
suprafeţei vei descoperi comoara vieţii eterne, lumina lumii care 
nu este dependentă de soare sau de sistemul legislativ uman.

Eu sunt relaţiile existente în lumea relativităţii şi nu doar ele, 
întreg sistemul este construit de Mine, Eu reprezentând Unicul 
autor. Nu există cel care îşi bagă coada ca să vă încurce lucrurile, 
dar există povești inventate sau superstiții omeneşti.

Nu există entităţi negative sau energii întunecate. Orice fiinţă 
care trăieşte în formă şi are o înclinaţie spre a afecta o altă fiinţă, 
scopul fiind cel de a obţine pentru ea, nu va putea ieşi din ciclul 
încarnărilor. Din acest motiv în afara realității relative nu există 
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rău, pur şi simplu nu poate exista aşa ceva în prezența Mea.
Cum ar putea un tânăr începător să identifice datele venite 

de la Tine faţă de cele care provin din alte surse?
Orice gând, cuvânt și faptă, care nu provoacă teamă, care vin 

la el cu dragoste şi adevăr, sunt date venite de la Mine, iar orice 
gând, cuvânt și faptă care instalează în voi frica, provin din alte 
surse, nu de la Dumnezeu. Atenție, religia nu este spiritualitate, 
nici spiritualitatea nu este religie. Spiritualitatea serveşte înălţării 
conştienţei, religia serveşte modului prin care este împinsă spiri-
tualitatea spre ambele capete, jos și sus. Totuşi, religia nu este o 
unealtă de dobândire a îndumnezeirii, ea luptă împotriva ei şi nu 
recunoaşte divinitatea din om ori procesul evolutiv al sufletelor, 
ci se opune lor. Religiile Pământului, de orice fel, neagă evoluţia 
şi îndepărtează pe cât posibil accesul la cunoaștere, oferind lumii 
informații selectate care nu pun în pericol sistemul implementat, 
ci îl consolidează. Motivul este cât se poate de evident:

Accesul la spiritualitate dezgoleşte înşelăciunea. Înşelăciunea 
denigrează biserica iar biserica îşi pierde credibilitatea. Religiei 
i se ia autoritatea, apoi încetează să existe ca aspect dominant.

Tinerii care se adună în Numele Meu ar fi bine să ştie faptul 
că supunerea nu este îndumnezeire, obsesia nu este iubire, inteli-
genţa nu este înţelepciune, iscusinţa nu este iluminare, forţa nu 
este putere, plăcerea nu este fericire, mândria nu este demnitate.

Orgoliul nu te ridică, el te doboară, lăcomia nu este îndestu-
lare, înavuţirea nu este un scop, omul nu este un trup iar trupul 
nu îl defineşte pe om. Dumnezeu nu este un idol, idolatria nu este 
venerare, irosirea nu este sacrificiu, abstinenţa nu este sfinţenie, 
dependenţa de ritualurile lumești nu este mântuire, nerecunoaşte-
rea valorii proprii nu este credinţă în Dumnezeu sau într-o putere 
supranaturală. Influenţarea nu este povăţuire, frica nu este dra-
goste, biserica nu rosteşte adevărul, religia nu este spiritualitate.

Aceasta deoarece spiritualitatea hrăneşte înţelepciunea, iar 
înţelepciunea identifică mişelia. Identificarea ei aduce eliberarea 
care vă face independenţi. Independenţa este desăvârşire și apoi 
desăvârşirea este îndumnezeire.

Cum ar putea să cunoască un om care a identificat toate 
acestea faptul că a fost trimis de Tine, că ceea ce gândeşte este 
corect şi că sufletul lui, prin procesul menționat, se apropie de 
desăvârşire?

Cu toţii ați plecat de la Mine.
Cum ar putea să creadă un începător aceste vorbe?
Pur şi simplu va cunoaşte şi va şti.
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Este atât de simplu?
Este atât de simplu.
Cineva striga „dacă Dumnezeu este cu mine, cine poate fi 

împotriva mea?“ iar altcineva a răspuns cu aroganță, zicând 
„chiar tu însuţi poţi lupta împotriva ta fără să îţi dai seama“. 
Care dintre cei doi avea dreptate?

Așa cum cunoşti, Dumnezeu se manifestă prin sinele omului, 
care este sufletul lui. Când se întâmplă acest lucru, omul devine 
Dumnezeu. Aşadar, dacă tu însuţi eşti cu tine, prin cunoaşterea de 
sine, cum poţi fi tot tu împotriva ta? A doua afirmaţie se dezgoleşte 
de sentimentul de superioritate ce i-a fost atribuit, căci Eu nu pot 
fi cu tine sau în tine, câtă vreme nu te cunoști și nu Mă primești 
acolo. Când cineva care nu se cunoaște spune că Eu sunt alături 
de el sau cu el, se minte, când cineva Mă primește în inima lui și 
mergem împreună, nimic nu îi poate sta în cale.

Ce înseamnă să aduci întunericul asupra ta?
Atracţia întunericului asupra propriului suflet înseamnă că ai 

ales să te naşti în mijlocul haitelor cu lupi, acolo unde proprii tăi 
părinţi sunt proprii tăi călăi. Tu nu eşti o victimă pentru faptul că 
te-ai născut acolo, tu ai ales să te naşti acolo unde fraţii tăi sunt 
hiene iar copiii tăi devin atacatori. Nu ai trăit aceste experienţe 
încă, nu le accepţi sau refuzi să le înţelegi? Nicio problemă, vei 
alege să te mai naşti o dată pe Pământ.

Vei alege să te naști acolo unde partenerul tău de viaţă se stră-
duieşte să îţi demonstreze că nu însemni nimic şi că eşti continuu 
tolerat și nu iubit. Acolo unde meritul îţi va fi transformat într-o 
pedeapsă, unde izbăvirea sufletelor a fost numită moarte. Unde 
înţelepciunea a fost numită inconştienţă iar statornicia şi măies-
tria sunt catalogate ca fiind profundă irealitate. Unde maeştri se 
sting la colţ de stradă și nebunii vă conduc.

Vei alege să te naști în lumea în care a fura este considerată o 
realizare, iar cinstea este neputinţa de a îl înşela pe altul. Atât de 
rău aţi ajuns! Acolo unde nu se caută soluţii, se caută un vinovat, 
puţin cunoscătorilor şi primitivilor. Unde răul este primit cu bine 
şi binele este răsplătit cu rău, unde salvatorii sunt crucificaţi, iar 
impostorii lăudaţi.

Aici educația cauzează capacităţii de formare a preceptelor şi  
a conceptelor. Voi vă obligaţi copiii să memoreze fapte, în loc să 
îi îndrumaţi să creeze faptele lor proprii. Cultura voastră promo-
vează reprezentaţii publice stupide, lipsite de cinste, logică, umor 
sau sens, şi se dovedesc a fi nefolositoare.

Voi promovaţi nonvalorile de vârf şi şarlatanii. Autorii proşti 
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mint, creează poveşti smintite, basme și romane lungi şi proaste, 
fără învățătură sau esență, dar sunt invitați la întâlniri în care își 
prezintă lucrările și sunt aclamați și aplaudați, primesc admirația 
voastră și supunerea. Da, vă plecați capetele înaintea lor pentru 
simplu fapt că o instituție i-a făcut cunoscuți indiferent de merit. 
Căci poate sunt copii de bani gata, ei nu au trudit pentru succes 
asemeni vouă ori au împins bani acolo unde trebuia, ca să iasă în 
față, vreme în care voi cei cu adevărat pricepuți sunteți dați la o 
parte, vi se închid ușile și vi se taie toate drepturile.

Tu ai ales să te naşti acolo unde societatea şi-a însuşit o istorie 
mincinoasă. Acolo relatarea adevărului istoric al statului vostru a 
fost justificată politic, sfinţii ierarhi de fapt sunt diavoli, iar întu-
nericul se cumpără și lumina se tratează. Te-ai născut în lumea în 
care totul funcționează pe dos. Acolo locaşurile destinate închi-
nării s-au transformat în focare de urâciune, iar conducătorii lor 
sunt paraziţi. Ei, asemeni şobolanilor şi târâtoarelor, răspândesc 
boala pe întreaga planetă.

În lumea voastră este venerată o carte sau o lege inventată de 
oameni, care a fost înălţată deasupra lui Dumnezeu ori deasupra 
libertăţii omului. Acolo cel care a greşit cere pedepsirea aproapelui 
lui, timp în care nedreptăţitul iartă şi se roagă pentru cel care i-a 
provocat durere.

Încetaţi să mai cereţi pedepsirea celorlalţi, încetaţi să vă mai 
căutaţi dreptatea voastră strâmbă. Nimeni nu va fi judecat, ci voi 
veţi fi judecaţi chiar de către voi înşivă. Fiindcă dacă aţi veni în 
locul Meu v-aţi minuna de propriile rugăciuni sau de cererile de 
îndreptăţire. Judecând prin intermediul dreptății vă condamnaţi 
la nedreptate şi judecată. În felul acesta veţi trăi această experienţă 
individual sau în masă până vă va doborî în totalitate. Nimeni nu 
vă face rău și nici nu v-a făcut vreodată, voi îi răniţi pe ceilalţi.

Cineva spunea că dacă ierți de prea multe ori oamenii se 
vor obişnui să te rănească.

Dacă ierţi de fiecare dată nu vei mai putea fi rănit, vei învăţa 
să urci muntele iertării. Cu fiecare urcare acest munte va deveni 
deal, deluşor, colină şi în cele din urmă chiar şes. Atunci nu vei 
mai fi nevoit să depui eforturi pentru a depăşi acest impas şi nu te 
vei mai simţi afectat, nu îţi va mai putea face rău nimeni. Înţelegi 
cum funcţionează în realitate lucrurile?

Înţeleg.
Voi sunteţi cei care nu le permiteţi copiilor voştri să descopere 

lumea aşa cum este ea, ci le impuneţi să înveţe că lumea este aşa 
cum aţi înţeles-o voi. Procedând astfel vă opuneţi evoluţiei lor şi 
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le prescrieţi aceeaşi reţetă, ca să repete aceleaşi greşeli pe care 
le-aţi preluat și voi de la părinţii voştri.

Mihăiţă este mulţumit de el datorită faptului că se pricepe să 
cânte la pian de la o vârstă fragedă. Părinţii cunosc pasiunea lui 
pentru muzică dar tatăl vrea cu orice preţ ca fiul lui să îi urmeze 
calea şi să devină avocat. Însă, astfel, Mihăiţă nu va deveni nici 
cântăreţ, nici avocat, în schimb îşi va irosi viaţă urându-şi tatăl, 
chiar dacă acesta i-a pus la dispoziţie tot ceea ce ar fi putut să îşi 
dorească un copil. De ce? Deoarece tatăl lui Mihăiţă nu şi-a iubit 
niciodată fiul, s-a iubit pe sine însuşi prin fiul său.

De multe ori foloseşti un mod agresiv pentru a Te adresa 
cititorilor, de ce o faci?

O fac pentru a străpunge mai uşor inimile voastre. Zidurile pe 
care le-aţi construit în jurul inimilor sunt sponsorizate de frică. 
În subconştientul vostru încă „ştiţi“ că judec, adică Mă comport 
asemeni unui tiran. Dacă acest tiran (Dumnezeu) ar putea vorbi, 
ar trebui să Îşi însuşească o atitudine de idol sau monarh. În cazul  
în care adoptam o atitudine indiferentă faţă de problemele voastre 
mărunte, majoritatea aţi fi avut dubii în ceea ce priveşte identitatea 
Mea. Când Îmi revărs dragostea asupra voastră, de asemenea, voi 
spuneţi că este prea frumos ca să fie adevărat şi că nu meritaţi să 
Mă comport astfel, şi alegeţi în continuare să trăiți în vinovăţire, 
supunere față de sistemul uman şi neputinţă.

Comunitatea creştină ortodoxă română digeră mai uşor acest 
limbaj. Ea este limba pe care o cunoaşteţi, pe care I-ați atribuit-o 
Creatorului. Altor culturi mai avansate nu le este benefică astfel 
de atitudine. Din acest motiv mesajele Mele diferă de la o naţiune  
la alta și de la o generaţie la alta.

Adevărul ia formă în funcţie de capacitatea de înţelegere ori 
executare a minţilor şi sufletelor neprihănite. Problema legată de 
neputința voastră rămâne în continuare lipsa credinţei.

Care este prea mică?
Care este inexistentă.
Doar cei care au cerut iar mai apoi au căutat, au găsit, M-au 

cunoscut în trecut şi Mă vor cunoaşte din nou în prezent. Ei vor 
recunoaşte expresiile și autenticitatea Mea ca fiind aceleaşi, încă 
de acum aproape şase mii de ani, de milioane şi miliarde de ani, 
dintotdeauna, din eternitate, amin.



Capitolul 4

Te invit să discutăm mai mult despre spiritualitate, dar aș 
dori să evităm să ne întoarcem la abaterile religioase, ci să ne 
imaginăm o lume liberă, modernă, în care nu există politică 
și religie, adevăr prefabricat şi programe şcolare distonante. 
Cum ar trebui o civilizaţie să procedeze ca să schimbe direcția 
către un viitor sigur și prosper?

În niciun caz prin a vă sancţiona copiii pe motiv că generaţia 
tânără nu este de acord cu conceptele celei care a trăit înaintea ei. 
Tinerii strigă astăzi zicând „sunt tânăr, pentru aceasta iartă-mă“. 
Ei sunt liberi să nu fie de acord cu voi, să aibă altă părere şi să vă 
arate unde ați greşit. Exact asta faci tu prin intermediul cărții pe 
care o scriem împreună. În niciun caz prin eforturile instituţiilor 
de învăţământ care încearcă să ferească studenţii de creativitate și 
opinie personală. În niciun caz muşamalizând marile greşeli din 
trecut, justificate de micile şi neînsemnatele realizări din prezent. 
În niciun caz prin îndepărtarea cu orice preţ a dezvoltării gândirii 
critice a copiilor voştri. Gândirea critică înseamnă perfecționare.
În niciun caz prin a condamna generaţiile care vor veni să repete 
aceleaşi greşeli pe care le-aţi săvârșit la rândul vostru, învăţând de 
la părinţii voştri. În niciun caz prin a distruge pământul care vă dă 
hrană, ignorând faptul că vor mai trăi oameni după voi. În niciun 
caz prin a vă trata copiii ca pe nişte trupuri, animale care necesită 
prea multă atenţie ori trebuiesc dresate. Și în niciun caz prin a vă 
ascunde dragostea şi a manifesta în văzul copiilor violenţa.

Cine face aşa ceva?
Cu toţii vă ascundeţi de privirile copiilor voştri atunci când vă 

atingeţi şi vă mângâiaţi, şi totuşi nu aveţi nimic de ascuns atunci 
când pălmuiţi fiinţa care le-a dat viaţă și îi spuneți curvă. Încetaţi 
să le mai cereţi copiilor voştri să nu plângă în vreme ce îi loviţi. 
Încetaţi să le mai impuneţi să facă ceea ce aţi făcut voi, nici nu îi 
obligaţi să facă ceea ce nu aţi putut să faceţi voi. Încetaţi să mai 
stingeţi lumina sufletelor care au amuţit întreaga planetă. Încetaţi 
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să mai consideraţi că ale voastre odrasle pur şi simplu vă aparţin. 
Voi sunteţi poarta prin care un suflet a venit pe Pământ, nu sunteţi 
cei care l-au creat. Voi nu aţi ales ce va fi sau cine va fi, o mamă îl 
naşte pe copilul ei, nu îl creează pe acesta.

Şi de ce îi învăţaţi de mici că trebuie să le fie jenă de trupurile 
lor, că trupul şi funcţiile lui fiziologice sunt o ruşine mai degrabă 
decât o intimitate? De ce le spuneţi că sexul este un păcat, că este 
jenant şi interzis și astfel îi faceți pudici, în ciuda faptului că un 
adolescent descoperă extazul explorând sexualitatea care ulterior 
îi va controla viața? Nu v-ați convins până astăzi de faptul că tot 
ce este interzis vă hipnotiează și vă domină? Ați spus copiilor că 
sexul este rău iar astăzi toți sunt sclavii pornografiei. Le-ați spus 
că banul este ochiul dracului iar astăzi aleargă după bani. Le-ați 
impus să creadă în Dumnezeu iar astăzi fug de Dumnezeu. Tinerii 
cred că dacă se vor apropia de Dumnezeu, adică de ei înșiși, vor 
fi obligați să facă ceva, așa cum i-ați educat voi, când în realitate 
Dumnezeu nu le dă sarcini, îi eliberează de obligațiile la care i-a 
supus societatea și le redă independența, stima de sine, curajul de  
a spune nu lumii, manipulării și mizeriilor ei.

Voi spuneţi copiilor că sexul este un păcat în faţa omului sau 
în faţa lui Dumnezeu, apoi îi bombardaţi cu informaţii de natură 
sexuală. Ba chiar aţi promovat pornografia până şi pe ambalajele 
produselor alimentare. Ar fi bine să le spuneţi copiilor că este cât 
se poate de natural să îşi dorească să întreţină un act sexual, ca să 
se dezvolte în mod sănătos, abia apoi să luați decizii cu privire la  
promovarea sexualităţii, ca să nu îi distrugeți.

Încetaţi să îi minţiţi spunându-le că dacă îşi vor irosi energia 
și chiar viaţa hrănind sistemul social, la final vor fi fericiţi. Cu ce 
i-ar putea fi de folos fericirea unui bătrân paralizat, care zace pe 
cel mai scump pat, al celui mai de lux salon, din cel mai renumit 
azil care serveşte îngrijirii bătrânilor care au fost părăsiţi de toți?

O societate sănătoasă nu îşi formează tineretul spunându-i că 
soluţiile guvernamentale actuale reprezintă cea mai bună cale și 
că nu pot exista altele superioare, că tot ceea ce a fost de inventat  
a fost deja inventat și descoperit, iar cei care se sustrag tiparului 
adoptând o atitudine rebelă faţă de tipar vor eşua în viaţă, că vor  
fi îndepărtaţi, marginalizaţi, nu se vor putea integra și că societatea 
nu are nevoie de serviciile minorităţii, doar îi tolerează, când Eu 
vă spun că datorită minorităţii este tolerată această curvă17.

17 Compară cu Apocalipsa lui Ioan 17:15, Noul Testament.
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Într-o societate sănătoasă principiile de bază sunt hotărâte de 
minţile libere și responsabile. Copiii trebuiesc îndrumaţi încă de 
la vârste fragede cu mare atenţie. Acolo noii veniți sunt tratați ca 
nişte suflete care au primit un corp și care încep o nouă călătorie 
experimentând o nouă realitate.

Susții că „acolo noii veniți sunt trataţi ca niște suflete care 
au primit un corp“. Acum mă întreb dacă ne imaginăm cum 
ar fi bine să arate o societate evoluată spiritual sau descriem 
una reală, care există undeva în prezent, poate pe Pământ ori 
pe altă planetă din altă galaxie?

Tu eşti de părere că ne imaginăm una ori că discutăm despre 
ea? Ce îți șoptește intuiția?

Eu nu am de unde să știu. Chiar dacă intuiția mi-ar șopti 
ceva nu aș avea dovada că ceea ce am intuit este real.

Cu timpul vei învăța să te bazezi pe ea. Intuiția este singura 
unealtă a ta care nu te minte niciodată. Lumea evoluată din punct 
de vedere spiritual, despre care îţi vorbesc şi pe care o vom par-
curge în capitolul următor al acestei cărţi, este o lume cât se poate 
de reală. Ea există şi se prezintă sub aceeaşi formă cunoscută de 
voi, cea materială, în acelaşi Univers material.

Vai de mine, aceasta a fost confirmarea!
Confirmarea?
Confirmarea faptului că există fiinţe extraterestre în mul-

tivers și care sunt, fără nicio îndoială, mai evoluate decât rasa 
umană. Este așa cum şi-au imaginat cercetătorii și cosmologii, 
realizatori ai acelor documentare superbe însă neverosimile.

Aşa cum scriai în volumul întâi, nu există ceva la care voi 
v-aţi gândit, la care Eu nu M-am gândit. Există fiinţe care trăiesc  
în afara realităţii materiale, chiar acum stai de vorbă cu Una.

Aşadar tot ceea ce îţi imaginezi, rosteşti și scrii, există deja. 
Există deoarece Eu M-am gândit încă de acum miliarde de ani la 
ceea ce tu gândeşti abia acum. Eu Mi-am imaginat acum câteva 
miliarde de ani în urmă cum tu vei sta la biroul tău astăzi, 20 iunie 
2013, după calendarele voastre, vei privi pe cer, vei da frâu liber 
imaginaţiei și vei scrie cuvintele Mele.

Nicio fiinţă nu îşi poate imagina ceva ce nu există. Orice ți-ar 
șopti intuiția că există există deja și orice gând care îţi trece prin 
minte a fost gândit de Mine deja. Dacă te vei îndoi şi îţi vei ima-
gina o fiinţă cu trei capete albastre, transparente, având patruzeci 
de perechi de ochi și douăzeci şi şase de picioare, fiinţă care nu 
aude, nici nu vede, dar care îşi creează realitatea fizică exterioară 
înăuntrul celui mai dezvoltat organ şi anume aparatul executor, 
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doar ca să Mă pui la încercare, îţi spun că aceasta există deja. Iar 
scopul pentru care a fost creată acum milioane de ani este ca tu  
să îţi poţi închipui posibilitatea existenţei ei astăzi, ca mai târziu 
să fie descoperită și să i se dovedească existenţa.

Cum ai putut vedea atât de limpede în mintea mea? Exact 
așa mi-am imaginat ființa!

Întrebarea potrivită este cum ai reuşit tu să descrii în detaliu 
ceva ce ai fost programat să nu îţi amintești?

Cum am reuşit?
Ai reușit datorită prezenţei spiritului tău la facere.
Ce înseamnă acest lucru?
Spiritul tău este prezent la facerea fiinţei pe care ai descris-o. 

Ea este creată acum milioane de ani în urmă. M-ai crede dacă ţi-aş 
spune că proiectăm împreună în trecut această fiinţă splendidă şi 
miraculoasă chiar acum?

Sunt convins şi cred fiecare cuvânt pe care îl scriu, fiindcă 
ceea ce scriu este adevărul. Mă simt nevoit să fac o observaţie 
totuși, care ne este de real folos într-ale înțelegerii.

Ştiu că pentru Dumnezeu timpul este un concept omenesc, 
dar pentru noi reprezintă un element de legătură între eveni-
mente. Mai ştiu că trecutul şi viitorul sunt doar închipuiri, dar 
dacă vei continua să le ignori astfel, spunând că spiritul meu 
este prezent acum miliarde de ani în urmă, mă tem că oamenii 
nu vor înţelege prea multe din mesajul nostru. Plus că acum 
a mai apărut o problemă, faptul că această carte va fi plasată 
la categoria ficţiune și nu la adevăr.

Şi aceasta ar fi o problemă? Ai dori să fie considerată o carte 
religioasă? Sau poate vrei să fie predată în grădiniţe sau în şcoli.
Observ că nu are nicio importanţă pentru voi faptul că aţi con-
siderat adevărul ficţiune și iluzia realitate. În lumea voastră dacă 
vorbeşti despre chakre, horoscop şi vindecări miraculoase, toţi se 
strâng în jurul tău ca să te asculte şi te răsplătesc cu credibilitate, 
faimă şi bani. Dar dacă vorbeşti despre adevăr şi omenie puţini 
sunt interesaţi să te asculte, semn că omul nu este încă pregătit să 
ia frâiele vieţii în propriile mâini.

Societatea voastră recunoaşte poveștile cu zâne sau zmei ca 
literatură, dar un dialog cu Creatorul lumii a fost numit ficţiune 
mai degrabă decât cel mai eficient sistem de autoeducare. Pentru 
mulţi a fi înţelept este doar un termen competitiv, pentru tine însă 
este o stare incontrolabilă de a fi.

Ai atins un punct sensibil, aici toţi citesc sute de cărţi dar 
eu nu mai pot citi aproape nimic. Orice carte sau reportaj aş 
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răsfoi îl găsesc ca reprezentând o mai mică valoare şi nu mai 
găsesc învăţături care să îmi stârnească curiozitatea. Nu mai 
găsesc surse care să mă îndrume spre adevărata creștere.

Cauza lipsei curiozităţii tale este faptul că adevărul nu poate 
fi înlocuit. Pe parcursul vieţii mulţi îşi stabilesc ţinte joase, uşor 
de atins. Ei citesc sute de cărţi, studiază şi îşi aleg ca exemplu de 
urmat oameni care au reuşit în carieră sau pe cei care deţin forţă 
financiară. Fiecare îşi doreşte să se afirme în faţa celuilalt, strigă 
că este diferit, luptă ca să devină mai mare decât cel de lângă el 
şi vrea să ajungă, în cele din urmă, un lider care să stăpânească  
peste un anumit număr de persoane. Cu cât grupul îi va răspunde 
pozitiv și i se va supune conducătorul va dori să îşi extindă cercul 
pe care îl influențează şi să îşi impună autoritatea.

Imaginează-ţi că societatea voastră este un bol de sticlă care 
a fost aşezat pe o masă, într-o încăpere a unei case uriaşe. Înăun-
trul acestui bol, care nu reprezintă nici 0,0000001% din bogăţia, 
diversitatea şi dimensiunea casei, trăiesc două rozătoare de talie 
mică. Trăind în captivitate fiecare animal va dori, după cum am 
spus, să îl supună pe celălalt și să își expună calitățile, în ciuda 
faptului că cele două exemplare sunt similare. Ţinta e controlul 
asupra hranei care li se oferă şi a teritoriului al cărui așternut se 
prezintă a fi proaspăt şi uscat. Cel care domină şi decide asupra a 
tot ceea ce li se oferă este satisfăcut de putere, iar setea îi crește 
din ce în ce. Acela a uitat că trăiește în captivitate, în schimb se 
simte satisfăcut pentru faptul că mai există cineva asemeni lui a 
cărui libertate i-a fost furată de către el. Ţinta celui subjugat este 
cea de a evada din captivitate, acolo unde ştie că va trăi liber, fără 
limitări, condiţionări și lipsuri, confortul te oprește din a crește.

Aşadar, mulţi îşi aleg ţinte joase şi doresc să devină cei mai 
tari din interiorul acestui bol. Unii reuşesc, alţii nu, conştienţa ta  
se află în afara bolului chiar dacă trupul tău este supus încă şi se 
află în interiorul lui. De aceea tu nu îţi mai poţi dori să devii cel 
mai mare, fiindcă te afli deasupra celui mai mare şi întotdeauna  
ai fost. Tot ce îţi mai rămâne de făcut este să fii răpit în stare, să 
devii conştient de sinele tău care este veşnic viu, care a fost şi va 
rămâne omniprezent. Sufletele voastre unite sunt Eu, iar Eu sunt 
ceea ce sunteţi voi cu adevărat, adevărata esenţă umană.

Aceasta este cauza datorită căreia nu mai poţi citi aproape 
nimic. Deoarece, cunoscând adevărul nu mai poţi să te hrăneşti 
cu minciuna, cunoscându-L pe Dumnezeu nu te mai poţi ghida 
după etichete și zvonuri, după diferitele păreri sau după o carte 
scrisă de oameni, fie că se numește Biblia, Tao Te Ching, Vedele.
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Ce onoare ar putea copleşi un om ori ce importanţă are el 
încât Creatorul lumilor să coboare ca să îi vorbească?

Eu nu M-am coborât nicăieri, tu te-ai ridicat la Mine pentru 
a Mă putea auzi. Îţi voi explica în mod amănunţit despre sinele  
tău, despre multiplul tu şi despre gradele de conştienţă din fiecare 
variantă a ta, până la finalul acestei cărți.

Mai devreme am vorbit despre întrupare şi despre cum ar fi 
bine să vă comportaţi privind relaţiile familiale şi sociale, pentru 
ca aceste comunităţi să poată evolua şi să trăiască în dragoste şi 
în armonie. Şi voi începe prin a îţi spune că voi ştiţi totul şi că nu 
aveţi nevoie de nimic. Da, un suflet care abia aşteaptă să se nască   
în formă materială ştie totul despre el însuşi dar şi despre ceilalţi. 
El cunoaşte lumile şi Universul dar şi pe Tatăl. Fiecare suflet este 
un copil. Nu există diferenţe între ei, nici vârstă, nici sexualitate. 
Nu există suflet bărbat, suflet femeie, nici suflet tânăr sau suflet 
mai bătrân. Nu există suflet mai experimentat, iar altul mai puţin 
experimentat. Fiecare copil este asemănător celuilalt și toţi sunt 
asemănători Sursei. Suflete ştiu totul despre ele însele şi aşteaptă 
să se cunoască experimentând viața în lumile materiale.

Cum adică aşteaptă să se cunoască, câtă vreme ştiu totul 
despre ele însele și despre lume?

Ei cunosc totul despre tot şi se cunosc pe ei înşişi în tot.
Ei sau ele?
Ei sau ele, se cunosc pe ele însele în tot, dar nu se cunosc în 

mod individual în afara întregului. Cert este că deţin cunoştinţă 
de la Mine, de aceea au fost numite conştienţe vii, şi aşteaptă să 
poată aplica ceea ce cunosc despre ele ca să poată să decidă cine 
sunt cu adevărat și în practică, nu numai în teorie.

Atunci când un suflet pleacă să se creeze pe sine, alege unde 
se va naşte, îşi alege genul, bărbat sau femeie, ba chiar şi numele 
pe care îl va purta sau limba pe care o va vorbi. Dacă te ajută să 
înţelegi, încearcă să îţi imaginezi o listă de cumpărături pe care 
notezi începând de la magazinul preferat până la cel mai mărunt 
produs, apoi reciteşti lista iarăşi şi iarăşi ca nu cumva să fi omis 
ceva. Aşadar, lista este perfectă, alegerile s-au făcut, tot ce mai 
rămâne de făcut este să îţi pui întrebarea dacă vei găsi acolo ceea 
ce aştepţi tu să găseşti. Produsele sunt proaspete, expirate, ori se 
mai găsesc oare?

În următoarea fază sufletul îşi pierde cunoştinţa, iar aparent 
nu mai ştie nimic despre nimic. Nu mai ştie unde se află, cine și 
ce este, de ce s-a născut acolo, ce ar fi bine să facă ori să nu facă. 
El nu înţelege de ce există sau de ce pur şi simplu nu există.
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De ce este el şi nu este altcineva? De ce merge sau de ce nu 
poate zbura? De ce îi este foame și sete? De ce oboseşte? De ce 
simte durere fizică și psihică, pentru ce este mereu certat? De ce 
nu îi poate înţelege pe toţi, iar toţi par să nu înţeleagă nimic de 
la viaţă? De ce conflictele se rezolvă doar cu violenţă? De ce se 
declară toţi a fi împotriva lui orice ar face? De ce unul este mai 
tare iar altul este mai slab? Cum pot fi cu toţii atât de reci, când 
el este atât de sensibil? De ce a plâns atunci când din greşeală a 
călcat şi a strivit o furnică? De ce are remuşcări pentru faptul că 
şi-a pierdut cumpătul și a lovit un coleg la şcoală? De ce îi spun 
toţi cum este mai bine să trăiască, dacă nici cei care sfătuiesc nu 
trăiesc bine? Ce ar fi bine să facă în viaţa trăită pe Pământ?

De ce el s-a născut fată iar altele s-au născut băieţi? De ce i 
s-au dat aceşti părinţi şi nu alţi părinţi? Cine a ales pentru el în 
locul lui? Și chiar dacă i s-a spus că a fost adus pe lume de a sa 
mamă, fiinţă care îl iubeşte mai presus decât propria viaţă, copi-
lul se întreabă totuşi cine este și de unde vine.

Ca toate aceste întrebări să beneficieze de răspuns copilul are 
nevoie de atenţie, înţelegere şi de o formă de instruire maleabilă, 
adaptabilă pe înclinaţia şi interesul exercitat de fiecare. Pentru un 
suflet nou venit lumea în care s-a născut este o lume mare, plină 
de mister și posibile pericole. El este hipnotizat de curiozitate și 
pătruns de emoția care îi descoperă afecţiunea, bucuria, tristeţea 
sau frica. Din acest motiv necesită încurajare şi protecţie pentru  
a nu se simţi abandonat, nu pasat de la unul la altul. Fiecare suflet 
trebuie să cunoască prin experienţă faptul că toţi sunt egali şi că 
diferenţele apar pe parcurs în funcție de mediul în care se dez-
voltă. Ei trebuie învăţaţi să aibă încredere în ei înșiși și apoi în 
ceilalți, și să fie cinstiţi, responsabili, creativi şi să dăruiască nu 
să caute să câştige. Fiecare trebuie încurajat să pună întrebări, nu 
să dea răspunsuri; răspunsuri pur şi simplu memorate, pe care nu  
le cunoaşte şi nu îi aparţin. Ei trebuie instruiţi cum să gândească, 
adică să asimileze informaţia, să o analizeze din punct de vedere 
personal, apoi să și-o atribuie sau să o îndepărteze.

Fiecare are dreptul să exploreze mediul în care s-a născut. El 
are dreptul să descopere şi să numească ori să îşi dezvolte latura 
creativă a fiinţei sale. Trebuie încurajat să o facă, nu obligat sau 
ameninţat. Rolul lui aici este să creeze fapte, nu să memoreze cu 
orice preţ faptele celor care au trăit înaintea lui. Fiecare ar fi bine 
să fie încurajat să lupte pentru îmbunătăţirea sistemului actual, nu 
spre distrugerea celor care prezintă soluţii inovatoare. Sufletele 
trebuiesc instruite să preţuiască libertatea și să o urmeze, iar pe 
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durata formării trebuiesc învăţate să trăiască fără teamă psiholo-
gică. În schimb să se obișnuiască să iubească şi să reacţioneze 
fără a privi doar la interesul personal.

Într-o societate evoluată spiritual maeştrii instruiesc tinerele 
suflete ţinând cont de cele şapte criterii de bază care sunt: logica, 
discernământul, responsabilitatea, creativitatea, onestitatea, intui-
ția și creșterea. Satisfacţia unuia să izvorască dar din bucurarea 
altuia așa cum e firesc, sănătos și dumnezeiesc.

Nu există justiţie acolo unde nu este acceptată dreptatea pe 
cale impusă. Iertarea a înlocuit demult justiţia, iar greşeala este 
privită ca pe o nouă oportunitate de dezvoltare. Astfel, greşeala 
este recunoscută și înţeleasă, apoi privită ca pe un pas înainte. Ea 
nu mai este repetată niciodată. Prin urmare, greşeala e analizată 
și răsplătită, nicidecum pedepsită. În felul acesta justiția este pri-
vită ca pe un sistem de valori primitiv, distructiv, care hrănește 
spiritul răzbunării, degradând vizibil aspectele morale care dau 
sens respectivei comunităţi.

Uaaau!
Sufletele instruite în societăţile cu adevărat evoluate devin 

complete cu ele însele în vreme foarte scurtă, iar rezultatul final 
constă în dăruirea infinită. Natura îndepărtează de la ea, nu atrage 
către ea în interes personal. Atunci când fiecare ființa întrupată 
va funcționa în mod natural, așa cum a fost creată, suferința se 
va încheia. Acolo mila a fost înlocuită cu bucuria. Aşadar, întâl-
nind un bătrân care lucrează câmpul în arşiţa înăbuşitoare, vrând 
să îi oferi un pahar cu apă nu o vei face din milă, ci din compasi-
une pentru el, mulţumită bucuriei pe care o vei trezi în inima lui 
și a ta surprinzându-l. Există şi reguli care stau la baza succesului 
societăţii, ele sunt legi complete, pătrunse de dragoste și adevăr.

Prima, care este cea mai cunoscută, aplicată de toţi locuitorii, 
este faptul că minciuna nu îmbracă, ea defăimează şi dezgoleşte 
de caracter. Nimeni nu este nevoit să mintă, fiindcă ei se cunosc  
şi se văd așa cum sunt, dincolo de etichete sau zvonuri.

A doua este celebrarea liberului arbitru, care este apreciat şi 
considerat al doilea tu, sinele tău ori Dumnezeul din interior, care 
reprezintă calea către următorul rezultat. Libertatea, cu siguranţă 
este inima fiecărui om, ea stă deasupra tuturor regulilor şi poate 
modifica codul moral şi etic de fiecare dată când el va prezenta 
cereri de îmbunătăţire.

Comunităţile de suflete ajunse la densitatea a şaptea trăiesc în 
clustere, acolo unde sunt învăţate să îşi părăsească liberul arbitru 
pentru un scop mai înalt, superior faţă de tot ceea ce au cunoscut 



82 Alberto Bacoi

în formă până în prezent. Aceste comunităţi pot fi comparate cu 
un muşuroi de furnici în care toate lucrează cu acelaşi scop, însă 
nu îşi aleg un lider, fiecare suflet participant este o regină. Ajunse 
la maturitate ele devin o singură formă, care dezvoltă o putere 
uriaşă de executare în Univers, în ambele tărâmuri, spiritual dar 
şi material, primind într-un final funcţia de conducere galactică. 
Cu cât ființele devin mai puțin dense cu atât lumina circulă mai 
ușor prin intermediul lor, căci materia oprește lumina, se opune, 
îi încetinește viteza. Acestea despre care vă vorbesc pot fi studiate 
în cele mai avansate laboratoare de pe Pământ deja. 

Cea mai apropiată astfel de comunitate este Înaltul Consiliu 
de pe Orion, cel pe care l-ai recunoscut deja ca suflet primar și 
este cea mai înaltă parte din Dumnezeu, cea care ia deciziile. 

În continuare, pentru a îi încuraja şi a nu îi induce în eroare 
pe cei care îşi spun creştini şi care urmează învăţăturile vechi, vă 
spun că această comunitate de suflete înălțate este fondată de Cel 
care a trăit sub Numele de Isus Hristos pe Pământ. Prin urmare, 
sufletul tău primar, comunitatea Î.C.O, este alcătuită din sufletele 
celor care „au adormit în Hristos“18.

În interiorul Uniunii niciun suflet nu ia decizii singur, orice 
modificare necesită consultarea Conștienței hristice responsabilă 
cu îndrumarea întregii comunități. În lumile materiale mai înalte 
Conștiența colectivă, cea a maselor, reuşeşte să modifice legile 
fizice naturale sub autoritatea Mea, întreaga comunitate devenind 
responsabilă cu autoapărarea împotriva dezastrelor naturale pro-
vocate de distrugerea planetei care o găzduiește. Spre deosebire 
de voi, ei au putut dovedi din punct de vedere ştiinţific modifi-
carea legilor fizice universale, cu ajutorul câmpului energetico-
informaţional, prin puterea de executare a Conştienţei colective. 
Prin urmare, ei ştiu că un simplu proton de exemplu îşi modifică 
comportamentul în prezenţa unei emoţii. Timpul linear reprezintă 
pentru ei unitatea de măsură care permite gândului să devină rea-
litate, tot așa cum cuvântul s-a făcut trup și a devenit om.

Această teorie i-a fost revelată parţial unui om de pe Pământ 
pe nume Sylvie Simon, care a anunţat prin lucrările sale că fizi-
cienii de la Institutul de Ştiinţe Weizmann, din Israel, au putut să 
demonstreze faptul că dacă eşti viu şi conştient poţi să modifici  
în mod sistematic realitatea din jurul tău.

Şi nu poate exista competiţie acolo unde toţi cunosc că sunt 

18 Compară cu Apocalipsa lui Ioan 11:16, Noul Testament.
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egali. Nu poţi cere ori acţiona către pedepsirea celuilalt, această 
acţiune constă în afectarea unui element existenţial al Întregului. 
Pedepsirea unuia duce la afectarea tuturor, iar în final provoacă  
autodistrugere. Căci nu poţi separa Întregul de El Însuși, Creator   
şi Dătător de viață.

Nu poţi fura acolo unde totul ţi se oferă gratuit, nu poţi aduna 
acolo unde nu există bani, unde nimeni nu are nevoie de aşa ceva 
pentru a îşi exprima puterea în faţa participanţilor la viaţă. Acolo 
nu există poftă de control, nu poţi ucide pentru a obţine când tu 
mori ca să dăruieşti și nimeni nu se poate îmbolnăvi, ci fiecare 
învaţă să îşi controleze propriul sistem imunitar regenerator. Nu 
îţi mai poţi dori să ajungi undeva anume atunci când alături de 
Mine eşti conştient pretutindeni.

Cum pot deveni conştient pretutindeni?
Devenind conştient de sinele tău, conştientizând că ai trăit de 

mai multe ori pe acest Pământ. Ai trăit în toate timpurile şi ai fost 
supus tuturor felurilor de evenimente şi experienţe.

Tu trăieşti astăzi mai multe vieţi în acelaşi timp, iar în fiecare 
viaţă eşti altcineva. Tu exişti simultan prin altă variantă de-a ta. 
Eşti conştient în fiecare variantă a ta după gradul de conştienţă pe 
care îl deţii în fiecare. Într-unele gradul tău de conştienţă este mai 
ridicat, în altele se află la nivel inferior. Într-o altă viaţă de-a ta ai 
putea să fii putred de bogat dar totodată inconştient de existenţa 
ta, de sinele prezent în acel trup. Iar faptul că eşti conştient aici 
se datorează inconştienței pe care o experimentezi acolo. Dacă 
alegi să fii conştient acolo înseamnă că nu mai poţi să fii conştient 
aici. Dacă tu nu eşti conştient aici și nu eşti conştient nici acolo, 
unde eşti?

Sunt conștient în absolut, în lumea Unicului și Imuabilului, 
de unde am plecat şi unde mă voi întoarce.

Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul lui Dumnezeu, doar că 
Eu sunt conştient în toate din toate, peste tot şi pretutindeni. Dar 
dacă Eu sunt pretutindeni atunci nu sunt nicăieri anume, iar dacă 
sunt nicăieri anume şi totuşi sunt pretutindeni, unde sunt?

Eşti în afara creaţiei.
Eu sunt prezent în afara creaţiei şi sunt prezent în interiorul 

ei, în inima ta. De aceea Dumnezeu nu este, pentru că El este tot 
ceea ce este şi este în voi. Acesta este motivul pentru care aţi ales 
să vă separaţi, să Mă descoperiţi şi să vă întoarceţi la esență. Cu 
toţii o veţi face mai devreme sau mai târziu, nu există altă cale. 
Nu există moarte, ci există doar viaţă. Nu există suferinţă, există 
doar bucurie. Nu există rău şi niciodată nu a existat, există doar 
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bine, mai puţin bine şi extraordinar de bine. Tot ceea ce există şi 
a existat vreodată este pacea şi dăruirea. Bucuria răsare din cele 
mai neînsemnate lucruri, însă se ofileşte atunci când crezi că ai 
realizat cele mai măreţe lucruri. Faptul că scrii aceste cărți pen-
tru oameni nu are legătură cu înțelepciunea ta, dar are legătură cu 
natura ta și cu smerenia care Mi-a alinat privirea atunci când am 
văzut frumusețea din inima ta.

Când te temi că oamenii nu te vor mai iubi dacă vei fi sincer 
renunţi la unicitatea ta şi alegi să mergi împreună cu turma. Odată 
cu decizia apare neîmplinirea personală care treptat se adânceşte 
şi te distruge. Îți vei aminti aceasta în ziua când vei cădea. E greu 
să faci tu singur totul, dar este cea mai sigură cale către reuşită. 
Uneori chiar şi cei care te ajută se întorc împotriva ta, din cauză 
că au dăruit condiţionat ori au devenit invidioşi pe parcurs.

Pentru tine succesul în viaţă constă în a face lumea un loc mai 
bun odată cu apariţia ta în ea. Iar ceea ce simți cu privire la îm-
plinirea personală te priveşte. Îți dorești toate lucrurile frumoase 
şi bune și totuși nu vei fi niciodată capabil să îți vinzi libertatea, 
demnitatea sau sănătatea pentru ele. Viața te-a învățat să fii om 
prin intermediul oamenilor necinstiți, care nu și-au ținut promi-
siunile. Te-a învățat să fii recunoscător prin intermediul acelora 
nemulțumiți, care se plâng mai tot timpul oricât ar avea. Ea te-a 
învățat să respecți prin intermediul celor care înșală pentru bani 
și desconsideră. Prin ei viața ți-a arătat cum să nu fi și ai aplicat 
teoria. Așa că nu lăsa pe nimeni să îţi influenţeze gândirea odată 
ce te descoperi şi îţi formezi convingeri proprii, căci lumea spune 
multe dar cunoaște foarte puţin, spre deloc. Ea se orientează după 
etichete și zvonuri, nu după realitate și adevăr.

Cei care spun că nu au timp pentru dezvoltarea lor discută ore 
întregi despre ce şi-au mai cumpărat ori cum trăiesc alţii. Când ți 
se spune să accepți o situație nefavorabilă din viața ta nu înseam- 
nă să te resemnezi și rămâi în ea, tu ești sfătuit să încetezi să mai 
alimentezi cu energie grijile și dezamăgirile. Tragi aer în piept, îți 
recapeți încrederea și puterea apoi pornești în direcția visului tău 
din nou. În clipa în care vei realiza că nu trebuie să demonstrezi 
nimic lumii, ci să trăiești împăcat cu tine însuți, lupta se va opri, 
va veni recunoștința și îți vei schimba atitudinea.

Atunci când treci printr-o etapă dificilă şi eşti vulnerabil toţi 
trag de tine ca să îşi prezinte soluţiile şi să profite, doar cel care 
te iubeşte îţi spune că nimeni nu te poate ajuta, ai nevoie tu să îţi 
găseşti echilibrul tău, restul sunt detalii. Și mai e imaginația, care 
este puterea.



Capitolul 5

Ce faci, unde eşti?
Aici sunt, merg alături de tine oriunde te vei duce.
De ce Te ascunzi, de ce pleci?
Am lipsit?
Da, ai plecat pentru câteva săptămâni şi nu înţeleg de ce. 

De ce întârzi să îmi vorbeşti?
Dar tu de ce întârzi să Mă auzi şi refuzi să Mă vezi?
Nu refuz să Te privesc, doar că aşa ceva nu este posibil.
Cine spune?
Dumnezeu!
Uiţi totuşi un amănunt foarte important.
Care?
Faptul că stai de vorbă cu Supremul, cu Cel mare, cu Întâiul 

şi Atotstrălucitorul. Iar în ciuda faptului că spui că eşti conştient 
de acest lucru continui să Îi spui lui Dumnezeu ce este posibil şi 
ce nu este posibil să se întâmple în lumea creată de El.

Nu am intenţionat să fac aşa ceva, dar cum ar fi posibil să 
Te pot vedea? În urmă cu câteva zile am încercat să Te urmă-
resc pe cer cu privirea și mi-au fost necesare trei luni pentru  
a îmi da seama ce anume am privit.

Şi la ce concluzie ai ajuns, ce ai văzut?
Absolut nimic.
Aceasta pentru că ai încercat să priveşti materia mai degrabă 

decât să fi simţit energia. Spiritul este energie, energia pură este 
lumină și lumina este Dumnezeu. Energia este spiritul lui Dum-
nezeu care pluteşte în Univers și îl creează.

Cum ar putea un om să vadă ceva ce nu este vizibil?
Nu cu ochii, desigur. Încearcă să mai priveşti o dată, de data 

aceasta priveşte cu înţelepciune. Abandonează gândirea și lasă-te 
inspirat. Ce vezi?

Tot nimic.
Acum încearcă să descrii tot ce nu ai putut vedea.
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Nu pot, căci nu am văzut nimic în afară de bolta cerului şi 
de atmosfera care o umple. Dar nimicul pe care îl privesc îmi 
transmite că este un tot cuprins înăuntrul unui punct energe-
tic. Nu există spaţiu gol, dar există nimicul care nu a fost încă 
identificat. Materia stă așezată pe un câmp invizibil energetic 
şi informaţional care o mişcă. Acest portativ este construit de  
punctul pe care îl voi numi Particula Tată.

Stabilind o traiectorie cu privirea, încercând să urmăresc 
punctul imaginar cu viteza privirii mele, observ cum acesta 
îmi transmite informaţii. Ce înseamnă toate aceste lucruri?

Înseamnă că materia stă așezată pe acest câmp invizibil care 
mai este numit și câmpul eteric. Câmpul eteric este traseul unei 
Particule energetice care se află pretutindeni, înăuntrul corpurilor 
materiale şi în afara lor.

Particula Tată construieşte câmpul eteric circulând cu o viteză 
imposibil de măsurat. Ea umple Universul şi reașază materia la 
fiecare femtosecundă de femtosecundă. Această Particulă e atât 
de rapidă încât savanţii au ajuns la concluzia că există miliarde  
de particule similare, deoarece este peste tot. Deplasându-te prin 
spaţiu reuşeşti să o „ajungi“ de mai multe ori decât dacă ai sta 
nemişcat și ai privi doar într-un punct. Iar de fiecare dată când 
aceasta ajunge la tine te reconstruieşte. Cu cât îți vei mări viteza 
vei fi reconstruit de mai multe ori în timp mai scurt. Reconstruit 
fiind în mod repetat, din ce în ce mai rapid, vei cunoaşte din ce în  
ce mai mult până vei ajunge să cunoşti totul din tot şi vei reuşi să 
devii multiprezent iar mai târziu atotprezent.

Mai mult, dacă vei reuşi să te deplasezi cu aceeaşi viteză cu 
care circulă această Particulă divină, respectiv cu o viteză care te  
va determina să fii prezent peste tot în acelaşi timp, Mă vei vedea   
şi vei fi alături de Mine ca să construim şi să dăruim totul tuturor  
în veci.

Câmpul eteric învăluie materia asemeni atmosferei care 
învăluie planeta?

Câmpul eteric nu învăluie planeta, ci este ea şi tot ceea ce se 
află pe ea. Vezi tu, realitatea fizică aşa cum o cunoaşteţi nu este 
chiar atât de fizică precum au hotărât cei mai iscusiți profesori. 
Fiecare corp material este viu şi deţine o dublură care se află în 
continuă transformare, indiferent că pare materie solidă și lipsită 
de viață. Tot așa cum curge asfaltul solid, care face valuri la fel 
ca marea. Chiar și Pământul își schimbă forma, el se ovalizează 
la fel ca mingea care este izbită de un perete de beton, apoi revine  
la forma lui inițială și se deformează iar.
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Aceste dubluri E.I. dețin forme asemănătoare corpurilor mate-
riale şi co-există suprapuse cu cele fizice, tot așa cum corpul fizic    
și corpul spiritual al omului sunt suprapuse. Chiar acum corpul 
energetic și informațional al paharului de pe biroul tău îţi tran-
smite sute de informaţii cu privire la ce este şi la faptul că a fost 
creat. Paharul îţi transmite că este un obiect care poate fi privit, 
umplut, golit, spălat, poate fi spart şi poate lua altă şi altă formă, 
fiind reconstruit la nesfârşit, tot așa cum a existat până acum sub 
formă de grăunte de nisip de cuarţ, piatră de var sau carbonat de 
sodiu. Chiar forma lui îţi explică procesele la care a fost supus, 
prin care a devenit un lucru atât de folositor.

Nu ştiu de ce dar discuţia aceasta mă face să mă întorc la 
un subiect pe care nu am reuşit să îl clarificăm. În volumul 
întâi mi-ai spus că există oameni care vindecă de cancer folo-
sind un singur cuvânt, la fel cum făcea Isus din Nazaret.

Abia aşteptam să ajungi aici cu discuția.
Câteodată e bine să mă mai ajuţi cu întrebările, deoarece 

este posibil ca pe viitor să nu mai ai la ce să răspunzi.
Asocierea ta este foarte bună. În primul rând Mi-ar plăcea să 

ştiţi că nicio fiinţă care trăieşte în acest Univers nu cunoaşte mo-
dalitatea prin care mișc lumile și niciun om nu va putea vreodată 
să Mă cuprindă cu mintea. Chiar modul eficient al supravegherii 
ciclului cosmologic al vieţii este pentru cei mai slabi în credință 
și în cunoaștere dintre voi dovada că nu există un supraveghetor 
ori că acela a dat greş undeva. În al doilea rând vă reamintesc că 
„la început a fost cuvântul şi cuvântul era la Dumnezeu, iar cu-
vântul era Dumnezeu“19.

Am mai citit acest verset de câteva ori și nu am înţeles ce 
vrea să transmită de fapt. Biblia este o carte psihologică, mai 
degrabă decât un manual de istorie.

Acest verset, raportat la vieţile voastre actuale, susţine că nu 
evenimentele construiesc viaţa, viaţa construieşte evenimentele. 
Cuvântul creează materia, nu invers. Dacă nu ar fi existat cuvân-
tul nu ar mai fi existat nici materia. Lucrurile sunt foarte simple: 
ceea ce îţi imaginezi apare. Tot ceea ce cunoşti că există, inclusiv 
tu ca fiinţă, Mi-am imaginat Eu și tot ce trăieşti în viaţa ta Mi-am 
imaginat Eu că ai putea crea pentru tine. Asemeni Mie tu creezi 
ceea ce îţi imaginezi.

Chiar acum, vorbind cu tine, am rostit câteva cuvinte, iar în 

19 Ioan 1:1, Noul Testament.
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jurul Meu au apărut noi suflete şi părţi de suflete.
Eu nu am puterea să fac aşa ceva.
Tu ţi-ai dezvoltat în mod accelerat puterea creatoare în ultimii 

ani. Cuvântul, care înseamnă gând rostit, este puterea creatoare, 
davar. Gândul rostit, davar20, coborât în inimă, se transformă în 
sentiment. Sentimentul este ecoul gândului care a fost rostit, este 
ceea ce trăiești ca experienţă datorită gândului tău și a curajului 
de a îl aplica. Există și gânduri care rămân doar gânduri, nu devin 
fapte și sunt risipite, în funcție de cum îți focalizezi energia.

Dacă mi-aş imagina în acest moment un teanc de bani şi 
aş reuşi să îmi cobor gândul în inimă, creând deci sentimentul 
că teancul există, ar apărea un teanc de bani pe masă?

Cu nicio sutime de secundă întârziere.
Pe aceasta nu o pot crede!
Tocmai din acest motiv nu apare teancul.
Exact!
Ți-ar fi fost mai ușor dacă te-ai fi convins până acum că totul 

este credinţă şi funcţionează prin credinţă.
Eu ştiu că banii trebuie munciţi sau câştigaţi la loterie!
Dar ai muncit întreaga viaţă, unde sunt banii?
Păi, nu sunt, dar să revenim totuşi la discuţie. Ce legătură 

are ceea ce discutăm cu vindecarea de cancer și cu miracolele 
săvârșite de Isus?

Întreaga discuţie are legătură cu vindecarea de cancer sau cu 
miracolele săvârşite de Isus. Gândul rostit înseamnă „mi-aş dori 
să se întâmple“, sentimentul în schimb înseamnă „s-a întâmplat 
deja“. Elementul care determină gândul să devină sentiment este 
câmpul E.I. care sunt Eu. Dat fiind faptul că ai aflat acest lucru 
totul ţine de puterea ta de executare, care este credinţa, adică în 
ce măsură crezi că va apărea un teanc de bani la tine pe masă?

Lasă teancul de bani și spune: Isus s-a dus la un orb și s-a 
gândit că vrea să îl vindece, iar orbul s-a vindecat?

Nu s-a gândit, a simțit! Isus și-a imaginat că acela a fost vin-
decat deja. A crezut că orbul a fost vindecat, a rostit cuvântul şi a 
creat în inima Lui sentimentul că acel orb vede, înainte ca el să 
vadă. De aceea orbul a văzut.

Cu alte cuvinte Isus a păcălit câmpul E.I.?
La un nivel inferior de înţelegere am putea considera că Isus 

M-a păcălit, creând sentimentul că orbul de fapt vede, chiar dacă 

20 Cuvânt și faptă, în limba ebraică cele două cuvinte au acelaşi înțeles.
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el nu vedea. Un nivel superior de înţelegere relevă puterea supe-
rioară de executare prin care Isus și-a materializat dorinţa instan-
taneu, rescriind câmpul E.I. în mod conştient sub supravegherea, 
cu acordul şi plăcerea Mea.

Câmpul E.I. sau Particula Tată nu este dependentă de timp. 
Eu nu ştiu ce înseamnă timpul vostru, nu îl înţeleg şi nici nu îl pot 
vedea. Pentru Mine nu există acest concept. De exemplu dacă tu 
Mi-ai spune acum că ai cinci ani, când în realitate ai douăzeci și 
șapte de ani, în următoarea clipă ai avea cinci, ai întineri, iar totul 
ţine de puterea ta de executare și puritatea în gândire. Un teanc de 
bani apărut pe masă în schimb nu ştiu cât ar fi de pur ca gând, ar 
fi mai degrabă un şiretlic. Cu toate acestea atâta vreme ai reuși să 
aplici metoda hristică teancul va apărea, așa, la fel ca în clipurile 
video cu trucuri bine gândite, aplicate de iluzioniști profesioniști. 
Străduieşte-te în continuare!

Dacă m-aş comporta ca şi cum teancul ar fi apărut deja aş 
porunci câmpului E.I. să îl construiască. Însă atâta vreme cât 
nu voi avea credința necesară, care, în cazul de față se asea-
mănă cu nebunia, încât să mă duc și să strig în gura mare pe 
stradă că a apărut un teanc de bani la mine în dormitor, din 
senin, nu voi fi capabil să săvârşesc miracolul.

Oamenii care vindecă de cancer printr-un singur cuvânt 
rostesc gândul cu tărie, creează sentimentul că pacientul este 
vindecat iar acela se vindecă?

Cam aşa stau lucrurile.
Dacă aş sta în poziţie verticală în faţa unui tren de mare 

viteză, care se îndreaptă către mine și aș crede cu toată fiinţa 
mea că impactul nu ar mișca niciun fir de păr al capului meu 
iar trenul s-ar dezintegra într-un milion de bucăţele, aşa s-ar 
întâmpla?

Exact aşa, doar că tu nu poţi crede ceea ce tocmai ai descris. 
Chiar dacă ai rosti această imagine în mintea ta tot restul vieţii, 
nu ai reuşi să crezi în totalitate, doar te-ai minţi pe tine însuţi.

 Credința așa cum am prezentat-o este nebunie.
Aminteşte-ţi, mintea a fost programată să lucreze în lume nu 

să plece din ea. Totuși, au existat oameni care s-au ridicat peste 
această regulă, au doborât barierele lumii relativităţii şi au evadat 
din lumea în care au ales să se nască drept prizonieri. Exact asta 
faci tu acum cu o viteză ieșită din comun.

Şi uite cum cade ştiinţa care a fost numită astfel pe nedrept. 
Un singur exemplu dărâmă noţiunile fundamentale care stau la 
baza cunoașterii rațiunii adormite. Tot ceea ce a fost descoperit şi 
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testat până astăzi nu poate sta în picioare din cauza elementului 
lipsă, a cărui teorie a fost chiar respinsă, și anume câmpul eteric, 
traseul Regeneratorului, Particula care construieşte materia.

Aşadar, evenimentele nu vin către voi ca voi să le trăiţi, nici 
nu sunt atrase către voi printr-o forţă interioară ori exterioară aşa 
cum susţine teoria legii atracţiei, ci voi le creaţi prin convingeri 
și emoţii. Puterea emoției este echivalentă cu cea a unui uragan.

Mulţumesc pentru aceste noi dezvăluiri. Reuşesc să adun 
o listă considerabilă de întrebări chiar şi atunci când lipseşti 
doar două zile. Iar prima ne frământă pe cei mai mulţi dintre 
noi, pentru ea cititorii mă aplaudă:

De ce greşesc toți faţă de mine câtă vreme eu nu intenţio-
nez să provoc niciun rău nimănui?

Deoarece de-a lungul vieţii cu toţii vă creaţi propriile reguli 
și convingeri. Fiecare om îşi creează realitatea lui „corectă“ din 
punct de vedere personal, în funcție de experienţele trăite. Oame-
nii care acţionează împotriva realităţii create în interiorul minţii 
tale sunt liberi să o facă. În felul acesta cu toții deveniți conştienți  
de importanța liberului arbitru. Acest eveniment este resimțit ca 
fiind incorect și provoacă durere. Cei care greşesc faţă de tine nu 
greşesc, deţin o părere diferită de a ta, căci doi oameni pot privi 
acelaşi lucru şi îl pot vedea în mod diferit. Totuși nu din cauză că 
există mai multe adevăruri despre același lucru, ci din cauza că vă 
aflați la niveluri diferite de înțelegere fiecare. 

Voi vă înmulţiţi pe Pământ şi vă este din ce în ce mai greu să 
comunicaţi între voi, aveţi judecăţi diferite şi opinii diferite. Din 
acest motiv v-am spus că nu există greşeli, există viziuni cu care 
unii dintre voi din punct de vedere personal nu sunteţi de acord. 
Acceptaţi-vă aşa cum sunteţi pentru a putea înainta și încetaţi să 
mai născociţi atâtea diferenţe între oameni. Acceptaţi-vă până în 
clipa în care veţi înţelege că liberul arbitru, adică starea naturală 
a omului, stă mai presus de lege, de Biblie şi de etnie, de statutul 
social, de religie sau de orientarea sexuală.

Acceptaţi păcatul lumii dar feriţi-vă să îl săvârşiţi! Detestați 
societatea nesătulă în boala ei, dar iubiți oamenii care i-au căzut 
victime. Acceptaţi-vă până în clipa când veţi înţelege că libertatea 
este de la Mine și sunt Eu. Libertatea şi independenţa Îl definesc 
pe Dumnezeu. Orice informaţie care vine din afara voastră și nu 
din interiorul vostru, are valoare mai mică, ea nu vine de la Mine 
direct, aşa că trataţi-o ca ceea ce este.

Acum tocmai ai transmis cititorilor mei să lase cartea din 
mână, le-ai spus să pună la îndoială cuvintele Tale.
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Aşa este, aşa şi trebuie să fie.
Te contrazici?
Nu aş putea să fac aşa ceva niciodată, dar încerc să transmit 

un mesaj oamenilor iar mintea ta limitată nu permite textului să 
fie transpus sub forma în care pleacă de la Mine.

Să încercăm totuşi, am scris aproape trei sute de pagini, 
sunt convins că ne vom descurca şi de acum înainte. Spuneai 
cititorilor să nu se încreadă în ideile descoperite aici?

Nu sub forma unui adevăr prefabricat.
Adevăr prefabricat?
Dialogul nostru conţine idei ajutătoare, mângâietoare, care îi 

încurajează pe oameni să îşi creeze propriul adevăr. Ei trebuie să 
judece informaţiile şi să le înţeleagă, apoi să le accepte sau să le 
îndepărteze de la ei. Dialogul nostru nu are ca scop introducerea 
ideilor preconcepute în subconștient, el deschide poarta adevăru-
rilor despre viață și scop, prin care cu toţii vor alege să păşească, 
să se descopere şi să crească. Fiecare fiinţă e responsabilă pentru  
ea şi devine autoarea desăvârșirii ei. Plus că unele dintre infor-
maţiile pe care le-ai scris aici au fost distorsionate într-o anumită 
măsură. Și asta ar fi bine să știe cititorii.

În ce măsură au fost distorsionate?
Nu este atât de important în ce măsură au fost.
Este foarte important ca cititorii să ştie care dintre ele au 

fost distorsionate, încă le mai pot modifica.
Nu este nevoie. Faptul că unele informaţii au fost introduse  

în mod distorsionat în realitatea fizică, are ca scop mularea lor pe 
minţile distorsionate. Acest efect face parte tot din planul Meu. 
Dacă vreunul dintre filtre21 ar fi introdus informaţiile în forma lor 
pură aşa cum au plecat de la Mine, nu le-aţi fi putut recepţiona, 
vedea și înţelege, ele v-ar fi ars neuronii înainte să ajungă la voi.
Poţi vedea perfecţiunea?

Dacă nu deveneam şi eu o minte distorsionată nu puteam 
oferi ajutor minţilor distorsionate?

Mă bucur că ai înţeles. Aşadar nu încerca să dovedeşti cuiva 
cele spuse, scopul acestui mesaj nu este ca oamenii să ajungă să 
creadă că aceasta este cu adevărat Vocea Creatorului lor, ci să o 
recunoască indiferent sub ce formă se adresează ea creaţiei. Şi nu 
sta acolo ca să Mă acuzi că plec de la tine, atunci când tu crezi 
despre tine că eşti prea ocupat ca să Îmi acorzi o fărâmă de timp.

21 Minte receptoare, medium, channeler.
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Pentru ce îţi iroseşti zilele căutând supravieţuirea când Eu ți-am 
dovedit deja că nu vei duce lipsă de nimic? De ce nu îţi întinzi la 
capacitate maximă puterea de a înţelege cele care ţi s-au dat a îţi  
fi arătate? De ce te laşi doborât de un simplu refuz şi îţi întorci 
fața de la Mine dezamăgit? Oare grijile, stresul şi deprimarea nu 
pot să mai aştepte? De ce te îndoieşti de Mine atunci când Eu îți 
spun că lucrez pentru tine?

Nu este atât de uşor precum pare. Dacă ai fi în locul meu 
nu ai mai gândi așa cum gândeşti acum, nici nu ai mai putea 
privi viața dintr-o poziţie atât de înaltă. Dacă aş fi cunoscut 
atât cât cunoşti Tu mi-ar fi fost mai uşor şi mai mult ca sigur 
m-aş fi descurcat și singur.

Dacă vrei să te convingi de ceea ce cunoşti aruncă o privire 
asupra ultimelor pagini ale cărţii pe care o scrii.

Cartea a fost scrisă de Tine.
De ce crezi că am scris-o Eu?
Fiindcă eu nu aş putea vreodată să cunosc atât, cel puţin 

nu aş putea să privesc cu astfel de profunzime realitatea care 
mă înconjoară. Chiar dacă aş reuşi m-aş îndoi de cunoştinţele 
mele, de aceea devin neputincios. El este motivul pentru care 
încă avem nevoie de Tine, ca să faci miracole prin noi așa cum 
ai făcut prin Daniel, Moise şi Isus.

Eu le-am făcut?
Cine altcineva ar fi putut să le facă?
Daniel, Moise şi Isus.
Ei Ţi-au cerut Ţie să le faci și au crezut că vrei și poți să îi 

ajuți, spre deosebire de mine care cred mai puțin, chiar dacă 
reuşesc să scriu aceste teorii uimitoare cu ajutorul Tău.

De ce te-aș inspira Eu să le scrii?
Ca să înţelegem viața mai bine, să facem un pas înainte în 

evoluția spirituală și să atingem desăvârșirea ca oameni.
Dar Eu te ajut decât pe tine, alţii cunosc mult mai puţin, oare 

Dumnezeu separă când tot Eu vă spun că toţi sunteţi egali?
Prin mine ne ajuți pe toți, nu doar pe mine.
Nu toți îți vor citi cărțile, nu toți vor identifica valoarea mesa-

jului. Ce te face să crezi că aștept desăvârșirea sau perfecțiunea, 
mai degrabă decât trezirea voastră? Iluminarea înseamnă înţele-
gerea faptului că nu ai unde să ajungi, că nu ai nimic de făcut şi 
că nu trebuie să devii altcineva decât cel care eşti chiar acum.

Şi de ce susţii că evoluţia constă în memorarea vorbelor Mele 
mai degrabă decât a îţi trăi experienţa proprie? Ce te face să crezi  
că Eu am despărţit Marea Roşie, oare un om nu ar fi putut să facă 
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o faptă atât de măruntă?
Măruntă? Al naibii lucru mărunt este acesta!
Dacă spui că este al naibii înţeleg motivul pentru care înce-

tează să mai pară o faptă măruntă pentru tine, ci astronomică sau 
ştiinţifico-fantastică. Te asigur însă că nu Eu am despărţit marea, 
Moise a făcut-o.

Tu ai făcut-o!
Eu am executat ceea ce Moise a cerut, cere şi ţi se va da. El   

a ridicat toiagul şi a despărţit apele, voi în schimb vă milogiţi și 
credeți că sunteţi neputincioşi, repetând zilnic în biserici, zicând: 
„dacă este cu putinţă sau dacă vrea Dumnezeu“. Secretul este că 
trebuie să vreți voi, nu Dumnezeu. Moise nu a crezut că poate să 
o facă, a ştiut că poate să o facă. Ceea ce vrei tu este ceea ce vrea 
Dumnezeu pentru tine. Tu ceri iar Dumnezeu execută.

Isus al vostru a înțeles modul în care funcţionează Universul, 
de aceea a stat în legătură continuă cu Mine pe durata vieții trăite 
în trup. Astfel a reuşit să înţeleagă scopul misiunii Lui, ce trebuie 
El să fie pe acest Pământ, a înţeles importanţa sacrificiului apoi 
l-a ales. Isus a fost un simplu om, Isus nu a fost Dumnezeu, El a 
devenit Dumnezeu. Acelaşi lucru faci şi tu, doar că tu nu poţi să 
faci minuni așa cum te aștepți să faci. Tu încă creezi minunea ta 
şi descoperi scopul tău pe întreaga durată a vieţii tale. O minune 
care te va lăuda până la sfârşitul zilelor şi toate urechile vor auzi 
glasul strigătelor tale. Cu toţii vor cunoaşte dorinţa ta şi minunea 
ta şi se vor minuna de ea. El va fi meritul tău şi al suferinţei tale, 
care aşa cum am mai spus nu este în zadar.

Eu nu vorbesc cu tine de un an sau doi, vorbesc cu tine încă 
de când te-ai născut acolo. Îți vorbesc din clipa în care ai ales să 
pleci de la Mine și îţi voi vorbi până când te vei întoarce aici. Iar 
Eu voi continua să fiu aici pentru tine ca să nu fi singur, niciodată   
nu ai fost.

Aș vrea să mă conving și mai tare de spusele Tale.
De fiecare dată când te vei simţi pătruns de goliciune și tris-

teţe opreşte-te o clipă, respiră şi mai gândeşte-te o dată. Cugetă, 
visează, imaginează-ţi, bucură-te, plângi, meditează, scrie cărţi, 
arde tămâie, aprinde lumânări, numără stele, aleargă dezbrăcat, 
sărută oameni, fă orice te scoate din minţi. Încearcă să ieşi cât 
de des poţi din mintea ta, a fi în toate minţile nu este o calitate, 
este o slăbiciune.

Mintea este sponsorizată de frică, ea îţi cere garanţii. Sufletul 
este sponsorizat de dragoste, el iubeşte necondiţionat. Trupul le 
asigură buna funcţionare şi face posibilă existenţa într-o singură 
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formă, cea perfectă care a fost numită om, Adamah22.
De cele mai multe ori mintea te induce în eroare, îţi prezintă 

informaţiile pe dos. El este chiar rolul ei. Învaţă să o supui ție şi 
priveşte-o ca pe un dar eficient cu ajutorul căruia te creezi. Mintea 
poate exista doar în relativitate, foloseşte-o pentru a te ridica, nu 
pentru a coborî.

De ce crezi tu că orice lucru care te scoate din minţi, care se 
dovedeşte a fi periculos şi care îţi oferă fiori sau senzaţii care îţi 
eliberează adrenalină, este atât de dorit? De ce îţi place să te 
plimbi pe un lac îngheţat dacă există posibilitatea ca gheaţa să 
cedeze? De ce insişti cu piciorul pe pedala de acceleraţie dacă 
eşti conştient că poţi sfârşi tragic? De ce mori să sari cu paraşuta 
cătă vreme este posibil să mori la aterizare? De ce crezi tu că îţi 
imaginai înspăimântat în copilărie cum ar fi să cazi de la înălţi-
me, cum ar reacţiona apropiaţii în situaţia dată iar curiozitatea 
te împingea să te joci atât de aproape de moarte? De ce şi-a luat 
acea femeie viaţa, declarând prin intermediul ultimei scrisori că 
s-a sinucis de fericire? Oare ce i-a provocat sentimentul, care a 
fost ispita?

În faţa morţii trupului și a minții sufletul ştie că se va elibera. 
Plecarea este eliberare şi moare pentru a trăi această experienţă 
miraculoasă. Cea mai fastuoasă experienţă trăită de orice fiinţă 
tripartită este atunci când aceea moare, își lasă trupul și mintea 
și se unește cu ea însăși, adică devine din nou una. Totuşi mintea 
se opune acestui proces, ea nu poate să conceapă existenţa fiinţei  
în afara trupului, nici faptul că omul este alcătuit din trei părți. 
Minţii i s-a dat să trăiască o experienţă de câţiva zeci de ani, prin 
întruparea sufletului care își uită esența și se identifică cu mintea. 
Sufletul în schimb merge mai departe și îşi urmează călătoria. El 
nu se oprește niciodată, ci primeşte de fiecare dată altă formă și 
altă formă, în veci. Eu nu am creat niciodată moartea, finalul, nu 
există ceea ce voi aţi numit moarte, există un nou început. Eu am 
creat un nou început de fiecare dată când aţi avut nevoie de unul, 
dar voi aţi numit începutul vostru moarte.

Mintea este oarbă, sufletul știe dar alege să lucreze în tăcere. 
Aşa că nu ignora strigătul lui, dă ascultare vocii interioare şi nu 
îl ucide, devino conştient de Heul23 tău şi urmează-ţi intuiția, ea 
îţi transmite tot ceea ce ai nevoie să știi despre viață și scop.

22 Primul om, Adam, pământ.
23 Viaţă, existenţă.
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Ascultă plânsetul sufletului tău şi vei conştientiza că este cel 
mai frumos cântec pe care l-ai auzit vreodată. Vocea lui este mai 
sublimă decât glasul păsărilor și lacrimile îi sunt mai dulci decât 
mierea. Nimeni nu îţi poate confisca emoţiile, nu îţi poate stinge 
sentimentele şi nu îţi poate fura visele. Nimeni nu te poate obliga 
să renunţi la speranţa ta. Învaţă să îţi asculţi sufletul, preţuieşte-l  
şi acordă-i libertate. Ca atunci când îl vei căuta să fie lângă tine, 
când îl vei striga să îţi şoptească la ureche. Când te vei împiedica 
el te va prinde de mână, te va călăuzi în toate călătoriile tale şi 
te va urca atât de sus, deasupra cerurilor, până vei putea spune 
despre tine „eu sunt“ fără să mai fi nevoit să adaugi ceva. Până 
vei învăţa să foloseşti cea mai puternică afirmaţie creatoare din 
Univers, cea independentă de orice, care nu se supune niciunui 
atașament pământesc sau ceresc.

Încerc zilnic să Îţi urmez sfaturile dar nu reuşesc să aplic 
de fiecare dată ceea ce ştiu, trec săptămâni în care sunt trist 
şi parcă nu vreau să mă mai trezesc. Toţi oamenii care trăiesc 
în jurul meu nu înţeleg nimic. Cei care nu înţeleg nu vor să o 
facă, ba aleg să se opună și vor doar să distrugă, să obţină cât 
mai mult pentru ei și să consume. Eu nu mai am ce consuma 
şi nu mai am nimic.

Spui că trebuie să înţeleg importanţa sacrificiului, spui că 
trebuie să dăruiesc, dar ce să dăruiesc? M-am plictisit, tot ce 
îmi doresc este să se încheie această etapă a vieții mele.

Spui că te-ai plictisit? Eu vă creez de miliarde şi miliarde de 
ani iar toată această trudă doar pentru ca voi să ajungeţi în punc-
tul în care aţi ajuns acum. Toate te-au adus în această clipă sfântă 
în care poţi vedea truda Mea şi faptul că fără Mine nu sunteţi, fără 
Mine nimic nu poate fi, fără Mine nimic nu este. Eu nu am creat 
creaţia la început, Eu creez milioane de cadre pe secundă pentru 
ca totul să se poată mişca. Altminteri întreg Universul ar fi fost o 
fotografie, atât, iar tu spui că te-ai plictisit?

Minunea constă în a nu deţine absolut nimic şi a dărui totul. 
Miracolul este posibilitatea de a dărui ceva ce nu este al tău, ceva 
ce tu nu deţii. Aminteşte-ţi că „dăruind lumina pe care nu o ai o 
vei dobândi şi tu“24.

În plus îţi amintesc faptul că Dumnezeu nu ia decizii, pentru 
aceasta v-a creat pe voi. Puterea este a voastră, Eu sunt Regene-
ratorul, Constructorul, Viaţa. Aşadar, acordaţi mai multă atenţie 

24 Citat care îi aparține lui Nicolae Steinhardt.
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alegerilor voastre individuale sau de grup. Şi nu intenţionez să vă 
jignesc când spun că sunteţi surzi. Neputinţa de a vă conecta cu 
Mine, a Îmi auzi glasul şi a observa ajutorul, este o formă foarte 
avansată de autism, boală de care suferă mai bine de 97% dintre 
locuitorii planetei. Este ca şi cum ai avea un aparat de comunicat   
cu care nu ai apelat pe nimeni niciodată şi la care nu ai răspuns 
vreodată. Să nu îți auzi glasul sufletului este o dizabilitate.

Mă uimeşti cu această claritate extrem de rar întâlnită. Tu 
faci lumea să se miște, eşti Energia care creează materia și o 
împrospătează. Aceasta înseamnă că atunci când aleg să calc 
și să strivesc o furnică, de fapt Tu o faci. Dacă e aşa însemnă 
că Dumnezeu ucide? Dacă nu mi-ai permite eu nu doar că nu 
aș putea să o calc, nu aș putea să fac un pas.

Eşti pe aproape.
Tu execuţi ceea ce alegem noi?
Chiar așa, dar consecinţele și beneficiile fiecărei alegeri vor fi 

suportate de voi. De aceea vă spun: urmaţi-vă intuiția, urmați-vă 
intuiția, ea nu vă va induce niciodată în eroare.

Mi-o urmez, de aceea trăiesc cu frică şi mă frământ, căci 
sunt nesigur, încă mă tem de eşec. Sufletul mă împinge într-o 
altă direcţie decât cea care pare a fi singura cale benefică de 
urmat. Trăiesc de pe o zi pe alta şi mănânc ce apuc. Viitorul 
pentru mine în ceea ce priveşte succesul lumesc reprezintă o 
carte care a fost demult închisă. Tot ce mi-a mai rămas sunt 
amintirile, lacrimile, dorul de necunoscut şi teama de a nu fi 
înţeles greşit, de a nu rămâne singur şi a pierde lupta.

Înţeleg.
Doar atât poţi să spui, că înţelegi?
Înţeleg că îţi este greu şi Îmi pare rău, M-ai întristat, aproape 

că M-ai convins şi pe Mine. Trebuia să devii dramaturg deoarece 
reuşeşti să impresionezi de fiecare dată povestind dramele tale, 
însă nu te obligă nimeni să fii sărac, probabil doar comoditatea. 
Aşa că luptă să te îmbogățești, ca după ce îţi vei irosi viaţa să te 
întorci la Mine și să continuăm împreună lucrarea începută.

Toate aceste plângeri sunt scrise de unul care deţine aproape 
tot ce şi-a dorit și a cerut, nu vreau să Îmi imaginez cum priveşte 
viitorul unul care nu a avut puterea să ceară niciodată.

Faptul că m-am născut deja îndatorat, asta numeşti tot ce 
mi-am dorit? Faptul că plătim greşelile părinţilor noştri şi că 
ai noştri copii vor flămânzi din pricina acestui nivel de viaţă 
extrem de costisitor al celor care ne conduc și profită? Știu că 
Îţi este uşor să stai şi să priveşti, apoi să îmi strigi nu te mânia 
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trosnind pe cer și în urechile mele însângerate, dar eu privesc 
neputincios cum unii risipesc pe zi atât cât altora le-ar ajunge 
săptămâni. Văd cum sute de mii de copii se sting de inaniţie, 
pe o planetă care aruncă sute de mii de tone de mâncare.

Autorităţile flămânzesc popoarele invocând motive lipsite 
de temei și false realizări, pentru a îşi hrăni dorinţele extra- 
vagante, pofta de îndestulare şi prostia. Văd bărbaţi cu forță 
de muncă cum putrezesc în închisori, în vreme ce procurorii 
corupți îşi construiesc imperii ridicate pe neadevăr și vor să 
pedepsească ca să trăiască. Societatea modernă i-a distrus pe 
mulți prin intermediul păcii și toţi contribuim indiferenţi la 
devalorizarea umanităţii.

În zilele actuale omul nu mai ştie altceva decât să distrugă 
prin exploatare şi culmea, crede că este prosper și inovator.

Nici dacă aş trimite câte un salvator pentru fiecare generaţie 
a fiecărei naţiuni nu aţi fi capabili să înțelegeți cuvintele Mele și 
ajutorul pentru voi, ci aţi continua să urâți și să vă distrugeţi. Cu 
toate acestea Eu trimit sute de salvatori fiecărei generaţii.

Cunosc oameni care şi-au petrecut întreaga viaţă în închi-
sori politice, acuzaţi că au refuzat să îşi exercite opinia prin 
vot. Bătrâni inofensivi care se sting în penitenciare unde sunt 
trataţi ca nişte animale. Ai cuvântul în continuare.

Copii care sunt bătuți, vânduți, violați, exploatați, înfometaţi, 
maltratați. Popoare care sunt sărăcite, jefuite şi şterse de pe faţa 
Pământului la propriu. Părinţi care îşi pun capăt zilelor din cauză 
că nu au ce să pună pe masă pentru copiii lor. Persoane aruncate 
în stradă de către cei care deţin deja nenumărate proprietăţi. Aud 
strigătele sufletelor care au fost ucise de către conducerea biseri-
cească creştină pentru faptul că s-au împotrivit învăţăturilor ei și 
au rămas fideli adevărului biblic, care au vorbit apoi mulţimilor 
despre Mine şi despre confiscarea lui Isus.

Societatea modernă confundă demnitatea cu orgoliul. Școlile 
educă copiii spunând că în viaţă starea naturală a omului îi trage 
în jos, că natura este greşită şi că omul trăieşte cumva separat de 
Dumnezeu, iar tot ce trebuie să facă în viaţă e să îmbunătăţească 
această iluzie prin confortul material ori statut, în loc să o trateze 
drept iluzie și să se folosească de ea pentru a săvârşi minuni. În 
schimb li se implementează în subconştient moralităţi distonante 
de la vârste fragede. Este societatea care susţine că încurajează 
dezvoltarea individuală, însă care îţi spune mereu ce trebuie și ce 
nu trebuie să faci. Și te presează prin toți oamenii, fie părinți sau 
profesori, te obligă și te trage la xerox. Este curva care vă spune 
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că dacă nu vă vindeţi nu puteţi cumpăra și vă învaţă că a munci 
pentru ea este mândria voastră.

Cea care învață tinerii că trăiesc o singură viaţă și că au o 
singură șansă, însă îi silește să și le irosească parcă ar deține 
o mie. Lumea noastră face totul pe dos!

O societate care sărbătoreşte ziua recunoştinţei prin ingrati-
tudine şi lăcomie. Care plânge la mormântul celui care a ucis dar 
sărbătoreşte cu băuturi fine moartea eroului ei. Lumea a distrus şi 
distruge astăzi generaţie după generaţie. Ea încearcă să suprave-
gheze totul iar voi credeţi că este bine să o facă. De fapt nu doar 
credeți că este bine să vă supravegheze, chiar îi cereți înăsprirea 
sistemelor deoarece vă bănuiți între voi în loc să vă uniți între voi 
și să luptați împotriva ei. Tiranul nu are autoritate asupra omului 
până când omul nu i-o oferă.

Este conducerea perfecţionată în organizarea cozilor nesfâr-
șite de la ghișeele la care oamenii nu aşteaptă să primească, ba 
achită de bună voie zecile de taxe absurde care provin din reguli 
parvenite şi concepte ruşinoase. Ea creează presiuni apăsătoare, 
ameninţă, hărţuieşte, judecă şi pedepseşte, ba chiar omoară, însă 
nu se satură de câștig și putere. Sistemul vostru regenerator este 
de fapt autodistructiv. Voi aţi creat o boală transmisibilă care se 
hrăneşte cu oameni, apoi se debarasează de ei și îi ucide treptat, 
încet şi sigur. Este o grupare de făţarnici care susţin că au autori-
tate pentru a vorbi în Numele Meu şi vă judecă folosindu-se de 
mișelia lor iar voi îi permiteți. Mergi şi cere să se arate acela care  
a primit autoritate de la Mine, dar nu va ieși în față niciunul, toţi 
se vor ruşina înaintea ta. Cel care va vorbi în numele tău zicând 
că a studiat cărțile tale și a fost trimis de Mine, va muri în foc şi 
suferinţă, căci este mincinos și vrea să domine lumea. Dragostea 
nu silește pe nimeni.

Da, trăiţi într-o lume în care părinţii depun eforturi imense ca 
ai lor copii să trăiască vieţi false. Este cea în care părinţii se rup 
de copiii lor şi îi aruncă în stradă pe motive ca orientarea sexuală 
sau renunțarea la tiparul social. Și îi acuză, câtă vreme ei nu se 
mai ating, dar mama deţine aparate de oferit plăcere artificială în 
noptieră, iar tatăl vizionează clipuri cu fete ale căror vârste sunt 
cu mult sub pragul dezvoltării sexuale.

Biserica s-a declarat a fi împotriva homosexualităţii!
Aceeaşi biserică care a fost descoperită de nenumărate ori că 

practică șantajul, curvia și pedofilia? Cea ai cărei preoţi se culcă 
între ei, care violează, iar cu banii obţinuţi pe botezuri și liturghii 
nu se sfiesc să închirieze femei uşoare? Poate vorbeşti despre acea 
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biserică care a creat disfuncţiile sexuale prin reprimarea sexuală, 
cu scopul de a condiţiona practicarea ei? Biserica a creat regulile 
tocmai pentru a fi încălcate şi șantajează omul cu autovinovățirea 
până îi distruge mintea. Îi vâră în subconștient convingerea că e 
vinovat pentru simplu fapt că s-a născut, că Dumnezeu îl va ucide 
sau pedepsi. Ea încurajează violenţa învăţând tinerii căsătoriţi că 
femeia trebuie să fie supusă bărbatului. Priveşte numai cum s-a 
răzvrătit femeia împotriva bărbatului și ruptura care s-a produs în 
familii și ai să te convingi de biserica ta. Căci bărbatul nu poate 
deține o nevastă ca și cum ar deține o mașină, iubirea este altfel.

Poate te referi la biserica care și-a întărit autoritatea asupra 
oamenilor prin vărsare de sânge, însă care vorbeşte lumii despre 
dragoste și mântuire. Cea care creează monştri cu trup de om și 
sfidează moralitatea dumnezeiască, apoi legiferează moralitatea 
ei coruptă, vreme în care creștinii stau și privesc și se închină ca 
robii, și tac.

Biserica a legiferat avortul și a încheiat tratate politice inter-
naţionale, pe bani, lucrând de zor la influenţarea și manipularea 
maselor pentru profit şi putere, dar profitul ei nu este impozitat.
Vorbești despre biserica care şi-a construit milioane de locașuri de 
rugăciune, icoane și cruci, pe spatele popoarelor înfometate, dar 
care pentru a te căsători îți cere să plăteşti? Biserica „a făcut ca 
toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, robi sau slobozi, să primească 
un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte“25, și a determinat omul 
să își uite natura independentă și l-a transformat în rob. Priveşte 
lumea voastră şi te vei convinge singur că acestea sunt provocări 
care vă demonstrează cine sunteţi pe acest Pământ.

Aţi ajuns să vă impuneţi să zâmbiţi doar pentru a îi întrista pe 
alţii, însă nu v-aţi mai bucurat demult, probabil niciodată nu aţi 
făcut-o. Încetaţi să vă mai minţiţi, încetaţi să vă mai prefaceţi și 
să păreţi ceea ce vreţi să creadă alţii despre voi că sunteţi. Nu vă 
construiţi imagini neadevărate ca să nu vă rușinaţi atunci când 
vă vor cădea măștile. Încetaţi să vă mai amelioraţi durerea pro-
vocând durere în jur. Durerea îngenunchează puterea, dragostea 
vindecă suferinţa. Adevărata putere nu constă în a deţine capa-
citatea să loveşti pentru a îţi face dreptate, ci în a o deţine dar să 
alegi să nu o faci.

Dar cum poate fi eliberată furia?
Prin conştientizarea faptului că furia este o iluzie în spatele 

25 Compară cu Apocalipsa lui Ioan 13:16, Noul Testament.
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căreia se ascunde frica. Ea nu există în realitatea mai înaltă şi nu 
ar trebui să existe nici printre voi. Furia este un sentiment fals, un 
gând înşelător și o teroare pentru suflet. Aceasta vă îmbătrâneşte 
prematur. Mânia este disperare, iar disperarea este recunoaşterea 
fricii în faţa oponentului și este practicată de cei mai slabi dintre 
voi. Căci oricine poate să lovească atunci când este nedreptăţit, 
dar nu oricine are tăria de a ierta greşeala aproapelui său. Când 
nu vă veţi mai teme de nimic nu vă veţi mai putea înfuria, vă veţi 
da seama că aveţi lucruri mult mai importante de făcut decât să 
vă faceţi dreptate înaintea oamenilor.

Așa că schimbaţi ceva voi cei care puteţi schimba ceva. Trăiţi 
într-o eră modernă în care mulţi dintre voi i-au cumpărat pe cei 
mai mulţi dintre voi. În metropole unii oameni nu au timp pentru  
a cheltui atât cât şi-ar dori, vreme în care alţii supravieţuiesc de 
la zi la zi. Iar lumea vă învaţă să fiţi cei mai tari și să deţineţi cel 
mai mult, dar chiar şi atunci când aveţi prea mult vouă vă e frică 
să dăruiţi, urâţi să dăruiţi şi alegeţi să nu o faceţi. Întreabă orice 
copil al străzii de orice fel de naţie ce ar dori de la această viață, 
iar el îţi va răspunde că şi-ar dori să devină bogat pentru a putea 
asigura celor flămânzi o masă caldă, un adăpost, medicamente şi 
multă, multă, dragoste. Şi dacă într-unul care nu deţine absolut 
nimic creşte sentimentul de a dărui, nu cu atât mai mult ar trebui 
să crească în voi puţin credincioşilor şi mincinoşilor?

Pentru că un copil a venit să înveţe lumea. Am trimis un copil 
ca să salveze lumea, dar voi nu i-aţi auzit vocea. Apoi am trimis 
un orb ca să vă înveţe să priviţi lumina, dar nici pe acesta nu îl 
vedeţi. Şi dacă voi nu puteţi vedea pe unul ca voi, cum veţi putea 
vedea pe Unul ca Mine?

Ai îngenunchiat planeta în trei pagini. Mi-e greu să accept 
că trăiesc în asemenea lume. Spui totuși că toate evenimentele 
pe care omenirea le-a trăit au fost îngăduite de Tine şi că sunt 
cele mai perfecte pentru noi în evoluţia noastră?

Așa spun.
Ce ar trebui să facem în continuare?
Faceţi o nouă revoluţie naţională.
O revoluţie mondială ai vrut să spui.
Şi la ce folos? Înălţaţi-vă mentalitatea, schimbaţi-vă poziţia 

din care priviţi lucrurile şi creaţi noi oportunităţi evolutive pentru 
urmașii voștri detașându-vă de trecut, nu rămănând agăţaţi de el 
regretând, blamând. Adevărat adevărat vă spun, voi aţi construit 
societatea şi voi o veţi dărâma. Căci Dumnezeu cunoaşte creaţia, 
evoluţia se bazează pe capacitatea omului de a înţelege trecutul, 
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a trăi prezentul şi a îşi crea viitorul. Şi cine ţi-a spus că Dumnezeu 
va purta un război cu o fiară, de ce ești atât de pornit pe lume?

Nu mi-a spus, am văzut.
Unde ai văzut?
Mi-am urmat intuiția așa cum Tu ai spus, iar privind spre 

cer am văzut puterea lui Dumnezeu. Și o fiară cădea înaintea 
Domnului, iar fiara, care era moartă, căzuse împreună cu cei 
trei conducători rămași ai Pământului, care subjugau lumea 
și trăiau pe spatele ei. Şi un înger s-a ridicat peste naţiuni iar 
ele îl urmau. Prin înger domnea Dumnezeul și astfel, nu mai 
murea niciunul, nici bărbat, nici femeie, nici copil, pasăre sau 
animal. Toţi străluceau şi parcă nu mai îmbătrâneau. Acolo 
nicio fiinţă nu mai jelea şi nu se mai îngrijora. În Împărăția 
Dumnezeului sângele nu mai curgea, nici invidie nu era, nici 
individualism sau superioritate.

Însă cei care nu vor accepta dragostea se vor târî pe Pământ 
de durere, dor, singurătate și goliciune, și vor dori să moară ca să 
nu mai fie. Îşi vor provoca răni cauzatoare de moarte și vor muri 
de zeci de ori, apoi se vor naşte şi vor suferi iar. Vor fi copleșiți de 
vinovăție și ruşine, şi se vor urî pentru rănile provocate celor pe 
care i-au rănit câtă vreme au trăit. Bucurie nu va fi și iertarea îi 
va ocoli un timp. Vor trăi cu inimile zdrobite iar bolile psihice vor 
lua amploare. Se vor izola vrând să trăiască singuri, vor fugi de ei 
înşişi dar nu vor avea unde să se ascundă. Vor căuta să citească 
cuvântul adevărului, dar el le va arde privirea şi vor vedea numai 
întuneric. Vor fi geloşi pe cei care au plecat de pe Pământ şi nu 
vor putea să ierte ca să se elibereze și ei, iar o durere cumplită le 
va stinge suflarea de viaţă. Vor fi morţi stând încă în picioare și 
vor striga spre toate capetele acestui Univers. Cu ochii înlăcrimați 
Mă vor ruga ca să primească salvarea. Ba nu, ei nu Mă vor ruga, 
Mă vor implora.

Atunci o Voce ca de tunet și lumină se va coborî la ei şi le va 
arde mințile și trupurile, ca să le elibereze spiritele, iar oamenii o 
vor urî. Toate se vor împlini după cum au fost scrise, iar Domnul 
nu va căuta diferenţe între ei, îi va iubi la fel şi va veni în ei ca să 
îi umple. Cea despre care îţi vorbesc reprezintă curtea de afară26 
care a călcat în picioare cetatea sfântă.

26 Împăraţii, preoţii, fricoşii, mincinoşii, trufaşii, închinătorii la idoli şi cei care 
i-au urmat, hulitorii Celui care este veşnic viu şi cei care se împotrivesc vieţii, 
care au modificat învăţăturile cărţilor sfinte pentru interes şi putere.
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La sfârşitul acestei etape a nenorocirii vor fi salvaţi cu toţii, 
căci apostolii vor împlini lucrarea și în om se va fi produs desă-
vârșirea. Ele sunt cele şapte milenii evolutive necesare neamului 
numit rasa umană. A treia venire va fi ultimul eveniment care va 
avea loc înainte de moartea planetei Pământ, care va fi cunoscut 
de om în forma și conștiența lui de acum.

Un necaz mare și o binecuvântare la fel se îndreaptă spre voi, 
ele vin din cel mai îndepărtat colţ al Universului și sunt moartea 
vechiului și nașterea noului om. Dar stăpânitorii vor încerca să se 
opună, vor lupta împotriva schimbării şi a binelui care a venit la 
voi. Şi vor vrea să lupte împotriva Mea și a adevărului, vor crea 
religii noi, sisteme politice noi, şi vor confecţiona arme cu care 
vor căuta să se păzească. Însă ele sunt risipă, ca praful purtat de 
vânt, căci nimeni nu Mi se poate opune, poate doar să creadă că    
o face. Eu iubesc şi Mă îndrept spre voi cu dragoste şi distrugere. 
Cu toate acestea chemarea este și pentru ei, să vedem totuși câţi 
vor vrea să vină. Cine are înţelepciune să înţeleagă, să aleagă.

În Biblie scrie că vei interveni Personal pentru cei aleşi. 
Ce simbolizează afirmaţia, Te vei întrupa?

Această promisiune a Mea, dar şi alte profeţii, s-au întâmplat 
deja, se întâmplă chiar acum, așa cum te-ai convins. Intervenţia 
Mea în ceea ce priveşte eliberarea voastră se întâmplă chiar acum 
în timp ce discuţi cu Mine direct. Ajutorul constă în trezirea con-
ştienţei. Scopul este acela de a nu mai repeta aceleaşi greşeli pe 
care le-ați moștenit de la părinții voștri. Înălțarea conștienței vă 
scoate din realitatea relativă până la părăsirea definitivă a lumilor 
materiale. În ceea ce priveşte evoluţia spirituală a omului astăzi, 
el nu s-a ridicat cu mult peste nivelul de înţelegere al animalelor 
sălbatice, din acest motiv am promis că voi interveni pentru voi 
şi am făcut-o. Pentru că cel mai mare ajutor pe care îl poţi oferi 
cuiva este trezirea aceluia. Iar astăzi tu şi mulţi alţii asemeni ţie 
sunteţi mai aproape de Mine, atât de aproape cum nu a mai fost 
omul în toată istoria Pământului. Așadar o conversaţie directă cu 
Dumnezeu, deci care se desfăşoară fără intermediari, nu crezi că 
este o intervenţie destul de personală?

Ba da, cu siguranţă așa este.
Viața te învață că învățarea nu se oprește niciodată, nevoia de 

maturitate îți deschide perspective și mai înalte pe parcurs. Cel 
mai înalt nivel al maturității este să fii fericit pentru simplu fapt 
că ești în viață, iar în același timp să nu îți fie frică să mori. Să îți 
încredințezi ființa în brațele necunoscutului fără părere de rău că 
lași ceva nerezolvat în spatele tău, să îi zâmbești cerului pe deplin 
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recunoscător. În ceea ce te privește tu ai fost îndeajuns de matur 
încât să decizi să închei socotelile cu viața, fără părere de rău și 
compătimire de sine, dar nu ai fost destul de matur încât să reali-
zezi câtă suferință vei provoca familiei tale. Acum ești. Ea a fost 
lecția pe care o mai aveai de învățat ca să te califici la viața con-
știentă pe care o experimentezi astăzi. Uneori renunțând la tine îi 
poți răni pe ceilalți.

„Toate lucrările Tale Te vor lăuda, apoi cei loiali Ţie Te vor 
binecuvânta! Vor vorbi despre Gloria Domniei Tale şi vor anunţa 
puterea Ta, ca să facă cunoscute fiilor oamenilor faptele Tale de 
putere şi Slava Domniei Tale. Domnia Ta este o Domnie pentru 
veşnicie iar Stăpânirea Ta va fi în toate generaţiile viitoare“27.

Am primit acest text de la o persoană specială și am simțit 
nevoia să îl scriu aici. El mă încurajează și mă face să cred că 
Dumnezeu este cu mine, că mă înțelege și e de partea mea.

Foarte frumoase aceste cuvinte, chiar acum cei care urmează 
să se nască acolo ţi-au mulţumit pentru faptul că le vei reaminti 
de Mine câtă vreme vor trăi. Îţi sunt recunoscători pentru aceste 
scrieri și te adoră pentru credinţa şi puterea prin care Mi-ai făcut 
Vocea auzită într-o lume surdomută.

Oamenii de aici au numit aceste scrieri a doua Biblie, dar 
ar fi bine ca ele să fie considerate continuarea Bibliei.

Sau Ultima Evanghelie.
Ultima Evanghelie?
Exact așa, cei de aici sunt de acord cu tine.
Aş dori să discutăm mai mult despre politică, despre felul 

în care funcţionează acest sistem, despre politica internaţio-
nală şi cele mai puternice state de pe planeta noastră.

Stai puţin, ai spus planeta voastră?
Da, am spus planeta noastră.
Ce te face să fii atât de sigur când spui așa ceva?
Sunt sigur că ne-am născut pe ea, el este primul argument 

adus și cel mai mare. Ar fi trebuit să mă exprim altfel?
Eşti liber să te exprimi cum doreşti, dar eşti la fel de liber să 

conştientizezi că doar v-ați născut pe planetă, nu că o dețineți.
Nu cred că îmi este de folos să deţin o planetă oricum. Ai 

de gând să mă ajuţi cu răspunsuri sau eşti ocupat cu dreptu-
rile Tale de proprietate?

Sunt preocupat în general cu drepturile tuturor oamenilor de 

27 Psalmul 145:10-13.
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pe planetă, în niciun caz cu drepturile Mele de proprietate. Eu nu 
am nevoie de ceva, Eu sunt totul și aceasta nu se poate schimba.

Observ la voi faptul că încă de la început v-a plăcut să sepa-
raţi şi aţi dovedit că vă pricepeţi al naibii de bine să o faceţi. Voi 
aţi despărţit conceptul de timp în timp linear, în milenii, secole, 
decenii, ani, luni, săptămâni și zile. Aţi despărţit zilele în ore, în 
minute, în secunde sau jumătăţi de secunde. Aţi separat oamenii 
de oameni după rasă, religie, statut sau avere. V-aţi separat dum-
nezeii fiecare după placul lui. Aţi inventat zei, dumnezei, preoţi, 
profeţi, sfinţi, eroi, vrăjitori, zâne, fantome, extratereştri, monştri, 
demoni şi draci. Aţi continuat să vă separaţi frate de frate, familie 
de familie, neam de neamuri şi aţi devenit naţiuni între naţiuni. 
Aţi separat continentele, ţările, oceanele şi cerurile. Continentele 
au devenit ţări, ţările au devenit oraşe, oraşele au devenit cartiere, 
cartierele au devenit imobile, imobilele au devenit locuinţe, locu-
inţele au devenit camere și așa mai departe.

În fiecare cameră din interiorul acestor locuinţe cineva stă în 
faţa televizorului și priveşte, apoi doreşte să obţină cu orice preţ. 
El are nevoie din ce în ce mai mare şi trebuie să obțină din ce în 
ce mai mult. Măreşte scara de la nivel de locuinţă la imobil, car-
tier, oraş, ţară sau continent şi vei cunoaște intenţiile tuturor, fie 
individuale sau colective. Fiecare doreşte să obţină cât mai mult 
şi să îi priveze de putere pe cât mai mulţi.

Şi ce ar mai fi de discutat despre sistemul adunărilor voastre 
constituţionale, câtă vreme orice acţiune guvernamentală benefi-
ciază de consum excesiv şi deţine rădăcini autodistructive? Toate 
legile guvernamentale respectă cele trei criterii de bază: dreptatea 
națională, competiţia şi consolidarea autorității asupra maselor. 
Niciun guvern nu încurajează libertatea maselor și dreptul natural 
al omului la resursele pe care planeta vi le oferă gratuit. Din cauza  
acestor criterii incomplete, prost alese și neînţelese, niciun sistem 
actual nu va rămâne în picioare. Competiţia înseamnă îndepărta-
rea din sistem a celor care nu se supun sistemului. Dreptatea na-
țională constă în pedepsirea oricărui individ liber care încearcă a 
revizui și îmbunătăţi sistemul în avantajul cetățeanului, astfel este 
încurajată autoritatea guvernului asupra cetățeanului. Succesul unui 
guvern constă în a convinge statul că interesul guvernului este 
benefic poporului care contribuie. Mulți nu faceți diferența între 
guvern și stat de aceea nu înțelegeți mare lucru de aici. Statul este 
poporul, guvernul este cel care administrează banii poporului și 
decide pentru el în locul lui. Și îl batjocorește, îi risipește profitul,   
îl supune și îl sclavagește. Apoi oamenii triști se îmbolnăvesc sau 
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îmbătrânesc și mor, dar se nasc alții cu energie și entuziasm care 
sunt manipulați să facă același lucru și îl fac. Și astfel guvernele 
și corporațiile care dețin guvernele devin imperii, iar oamenii se 
îmbolnăvesc, îmbătrânesc și mor, dar se nasc alții și tot așa.

De fiecare dată când facem referire la sistemul social nu ne 
referim la anumiți preşedinţi şi nu atacăm vreun partid politic sau 
regim cu scopul de a susţine altul. Ele reprezintă doar grupări de 
oameni mânaţi de ceea ce li s-a spus să facă și să fie. În realitate  
ei nu ştiu ce fac, nici ce este bine sau rău să facă. Aceștia au fost 
programați. Conceptul de control și idolatrie care au fost imple-
mentate în minţile voastre de-a lungul istoriei e stricat și trebuie 
îndepărtat. Modelele tiranice de urmat, stereotipurile, şabloanele 
şi ideile preconcepute care nu vă lasă să trăiţi, otrava care v-a fost 
vărâtă în inimi trebuie eliminată, nu un împărat, un preşedinte, un 
partid politic ori un lider islamic. Răul trebuie tăiat de la rădăcină 
nu de la vârf. Ucigând conducător după conducător, irosindu-vă 
vieţile dorind să doborâţi un regim sau altul și urându-i pe cei pe 
care îi alegeți prin vot să reprezinte ceva ce nici ei nu înţeleg, nu 
veţi aduce pacea și abundenţa pe planetă. De fiecare dată când ați 
asasinat un tiran acesta a fost înlocuit de altul și mai sever. Răul 
stă ascuns în mințile voastre, identificați-l și smulgeți-i rădăcina. 
Omul este o ființă liberă și independentă în esența sa, el nu are 
nevoie să fie supus și condus de un altul.

De generaţii şi generaţii căutăm să îmbunătăţim sistemul 
uman, pe această idee s-a mers în întreaga istoria. Cred eu că 
pentru pace s-au sacrificat mii de oameni. Ne poţi întâmpina 
cu o nouă soluţie?

Da, folosiţi cât mai puţine reguli şi cât mai multă dragoste. În 
primul rând înlocuiţi competiţia cu colaborarea. Competiţia naște 
rezistența pe planetă, căci unul a câştigat ceea ce altul îşi doreşte 
și mai mult. Introduceţi apoi cinstea, responsabilitatea, logica şi 
dăruirea în sistemul educaţional. Dezvoltaţi sistemul de gândire 
individual al copiilor expunând faptele istoriei exact aşa cum s-au 
petrecut, nu din perspectiva liderilor policiti sau militari. Aduceţi 
argumente privind punctul de vedere al ambelor tabere și lăsaţi-i 
să tragă o concluzie. Punctaţi rezultatele elevilor în mod egal, nu 
faceţi diferenţe între păreri.

Preţuiţi inocenţa copiilor voştri, căci ea este cea mai de preţ 
calitate care li se oferă fără nici cel mai mic preţ. Selectaţi profe-
sorii și încurajaţi-i cu respect și mai mulți bani. Mai mulți bani ca 
să își permită o viață decentă și să rămână conștiincioși, respon-
sabili și întegrii. Încurajați tinerii să gândească, nu să execute ce 
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au gândit alții. Analiza personală să fie prioritatea încă din clasele 
primare, ca să vă dezvoltați intelectul și înțelepciunea.

Întemeiaţi un sistem public de strângere de fonduri la care să 
contribuie fiecare după posibilităţi. Cel care are să plătească, iar 
cel care nu are să fie scutit de taxe până când va avea. Sistemul 
uman actual îi oferă suport financiar bogatului care nu are nevoie 
și îi încarcă cu penalități facturile celui care nu reușește să și le  
achite la timp. Ea este dovada că legea umană a fost întocmită de 
o minte diavolească îmbolnăvită care v-a îmbolnăvit pe toți.

Investiţi pe cât posibil în agricultură şi în dezvoltarea foresti-
eră. Plantați trei copaci de fiecare dată când tăiați unul și utilizați 
lemnul cu pricepere. Folosiți frunzele uscate ca să vă încălziți și 
implementaţi reguli clare, complete, pe care să le respecte fiecare 
trăitor indiferent de statut sau funcție. Eliminaţi legile hotărâte din 
interes politic care instigă oamenii la revoltă. Eliminaţi consumul 
excesiv de orice fel. Cercetaţi solul şi folosiţi toate resursele lui, 
care sunt nedescoperite încă. Opriţi poluarea, învăţaţi să folosiţi 
energia naturală. Nu vă împotriviţi noilor descoperiri pe motiv că 
acestea vor încheia era vechiului sistem de producţie şi mulţi vor 
rămâne fără ocupaţie. Nu vă împotriviţi schimbărilor, viața însăși 
este o continuă transformare. Ea nu este o călătorie care pornește 
dintr-un punct inferior și ajunge într-unul superior, ci pleacă de la 
unul și se întoarce la el. Sus sunteți deja, ploaia care cade din cer 
se întoarce în cer.

Introduceţi programe sexuale educaţionale bine explicate în 
școli dar și acasă. Discutați liber cu copiii despre tot ceea ce este 
natural, nu doar dintr-o perspectivă biologică, ci și una pasională 
permisă. Încurajaţi-vă şi bucuraţi-vă de trupurile voastre care nu 
sunt o ruşine, ci un dar prețios de la Mine. Învăţaţi să vă hrăniţi 
în mod egal sufletul, mintea şi trupul. Ele nu pot exista separate 
în lume. Căci mulţi doresc să crească spiritual dar uită să îşi mai 
cinstească trupul și la fel de mulţi doresc să crească intelectual 
dar evită să îşi hrănească mintea cu adevăr. Şi să nu aveţi nicio 
zi de pierdut. Munciţi, odihniţi-vă, iubiţi-vă, ascultaţi, cântaţi şi 
creaţi. Încurajaţi arta și creativitatea, preţuiţi munca celor care se 
dedică. Eliminaţi ideile preconcepute şi tot ceea ce vă este oferit 
de-a gata, nu construiţi un nou regim şi o nouă religie. Acceptați-
vă, respectaţi-vă şi iubiţi-vă, astfel veţi pregăti o lume mai caldă 
şi mai primitoare pentru generaţiile care vor veni după voi.

Înlocuiţi dreptatea cu iubirea şi pedeapsa cu iertarea. Adevăr 
vă spun vouă, iertarea are puterea de a îl îngenunchea pe cel mai 
neînfricat atacator. În ziua în care veţi fi pregătiți să iertaţi şi veţi 
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aplica această soluţie, societatea voastră se va opri din a mai crea 
monştri cu trup de om. Pentru că nu îi poţi contrazice pe cei care 
sunt de acord cu tine, nu poţi fura de la cel care îţi oferă gratuit.

Tu lupţi pentru schimbare căci cunoşti nedreptatea şi ai fost 
sancţionat. Ai cunoscut ce înseamnă înfometarea și ignoranța şi  
ai cunoscut umilinţa. I-ai văzut pe cei care suferă şi ai dat ascul-
tare strigătelor celor muţi. În cazul în care nu ai fi trăit acestea şi 
nu ai fi simţit amărăciunea celorlalţi, ai fi ajuns să crezi că socie-
tatea în care te-ai născut este cel mai potrivit lucru pentru tine și 
ai fi luptat în apărarea ei așa cum face majoritatea, dar cu toţii se 
vor convinge de ceea ce te-ai convins şi tu atunci când nu va mai 
rămâne nimic pentru ei. Ei merg pe premiza că nu se va întâmpla, 
dar dacă unul singur din zece miliarde suferă, este nendreptăţit 
şi nu este înţeles, acea societate trebuie să cadă. Trebuie să cadă 
deoarece ea nu lucrează pentru tot poporul ei, decât pentru nouă 
miliarde nouă sute nouăzeci şi nouă de milioane, nouă sute no-
uăzeci şi nouă de mii, nouă sute nouăzeci şi nouă de oameni. Cât 
despre bisericile lor şi aurul pe care îl dețin îţi spun că nimic nu 
va rămâne, le voi transforma în cenuşă şi vor deveni gunoi.

Vezi tu, fiule, pentru voi e dificil să fii om, vă urâţi între voi 
şi urâţi faptul că v-aţi născut pe Pământ. Îl blestemaţi pe Cel care 
credeți că v-a trimis şi abia aşteptaţi să plecaţi. Dar în faţa morţii 
iubiţi ce aţi trăit şi sunteţi bucuroşi că vi s-a dat această șansă. În 
continuare rețineți faptul că nu Dumnezeu vă trimite undeva, voi 
alegeți să plecați. Viața a fost dorința voastră dintotdeauna.

Ele reprezintă câteva idei constructive pe care omenirea ar fi 
bine să le cunoască şi să le aplice după cădere. Aşteaptă, ascultă 
şi simte, scrie oamenilor şi spune-le că sunt în preajma lor oriunde 
s-ar afla, fie pe stradă, în maşină, la spital, la serviciu sau acasă. 
Sunt aici ca să îi susţin în toate acţiunile pe care le fac. Spune-le 
că îi iubeşti, spune-le că M-ai cunoscut, că M-ai văzut și ţi s-au 
arătat semne pe cer, pe care le vor vedea şi ei și vor înţelege. Vor 
înţelege că Cineva îi aşteaptă, că Cineva plânge pentru ei şi în 
final a coborât pe Pământ la ei.



Capitolul 6

La începutul capitolului trecut ai vorbit despre iluminare 
și conectare cu Tine așa cum a fost conectat Isus. De ce trebuie 
să ţinem post, cu ce ne ajută înfometarea?

Înainte de a îţi descoperi beneficiile acestei practici vreau să  
îţi amintesc că voi nu sunteți obligați să faceţi ceva, dar ar fi bine 
să vă doriţi să faceţi tot ce vă doriţi din proprie inițiativă.

Înfometarea excesivă nu ajută la nimic, ea nu poate provoca 
iluminarea. La fel şi în cazul abstinenţei, care după cum am mai 
spus nu este sfinţenie. În schimb, prin post şi meditaţie, exerciţii 
efectuate în mod repetat, puteţi atinge puncte de înălţare spirituală 
care nu au fost atinse până astăzi.

Aşa cum ştii deja stomacul uman, asemeni creierului, are un 
număr mare de neuroni, asemănători neuronilor aparatului vostru 
executor și anume creierul. Aşadar stomacul poate gândi singur, 
de aceea a fost numit cel de-al doilea creier. Numărul de neuroni 
ai stomacului uman depăşeşte numărul de neuroni ai creierului 
animal. Fiecare neuron e hrănit cu o anumită cantitate de sânge 
care îi asigură funcţionarea. Prin urmare stomacul uman consumă 
o foarte mare cantitate de sânge din organism. La fel şi în cazul 
creierului, ca să poată funcţiona la capacitate mai mare necesită 
oxigenare abundentă şi mai multă cantitate de sânge. Aproxima-
tiv 20% din sângele corpului omenesc este trimis către creier în 
fiecare minut. Volumul sângelui care alimentează neuronii cre-
ierului poate fi mărit cu până la 120% prin înfometare, adică prin 
reducerea cantităţii volumului de sânge folosit de neuronii stoma-
cului şi prin exerciţiu regulat de meditaţie ori chiar contemplare. 
Contemplarea înseamnă a gândi profund, în liniște, iar meditația 
înseamnă detașarea de gândire.

Secretul funcţionării la capacitate mai mare a organelor este 
mărirea volumului de sânge trimis către fiecare organ, asemeni 
procesului erecţiei sau când un mușchi se încordează. Iar fiecare 
organ deţine un anumit număr de neuroni. Ele ştiu ce şi când să 
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gândească, nu doar creierul. Și funcţionează în mod individual și 
singure, nu sunt controlate de creier, sunt conectate la el.

Ce ai vrut să spui prin confiscarea lui Isus?
Am dorit să vă atrag atenția asupra acestui aspect, confiscarea 

harului lui Isus de către biserică. Isus este Hristosul, Hristos este 
Puterea, Cea mai înaltă parte din Dumnezeu și anume Conştienţa 
care a coborât la voi pe Pământ. Din acest motiv toţi au ştiut că 
astfel de eveniment nu va putea fi mușamalizat. Atunci, biserica, 
cea care nu a avut nicio contribuţie pozitivă, fiind chiar cea care 
a respins învăţătura divină și L-a crucificat, şi-a însuşit autoritatea 
asupra oamenilor confiscând Numele Lui, judecând folosindu-se 
de Numele Lui, promovând învățătura lor atribuită prin minciună 
Dumnezeului.

Acest lucru a fost ştiut de protestanţii şi martirii care au luptat 
împotriva bisericii instituţionalizate, care şi-a aşezat prin înșelă-
ciune autoritatea asupra tuturor locuitorilor de pe acest Pământ, 
folosind fel şi fel de justificări, scuze ori poveşti, dar care nu au 
nimic în comun cu adevărul real.

Care e scopul acestui haos pe planetă?
Cea mai ușoară explicaţie este că omul alege să se nască ceea 

ce nu este, prin uitare, ca să moară ceea ce este, redobândindu-și 
identitatea divină.

Distrugându-te te construieşti? Acesta a fost unicul mod 
prin care am putut descoperi dragostea, cinstea şi dăruirea? 
Faptul că toţi văd numai răul în mine iar eu văd tot răul din 
toţi, ne construieşte şi ne face să fim mai buni? Privesc oameni 
care au ochi dar nu pot vedea, oameni care au urechi dar nu 
pot auzi și intelectuali care nu înţeleg nimic. Poate că singura 
soluţie ar fi să mă izolez de toţi și să scriu „Eu şi Dumnezeu“, 
cartea care eliberează umanitatea.

O vei scrie la momentul potrivit.
Ştiu că nu a sosit vremea să plec, mai am de trudit aici.
A fost alegerea ta.
Oare am ştiut ce aleg?
Cu siguranţă că ai crezut în tine atunci când ai făcut această 

alegere, spre deosebire de acum când te îndoiești de noi.
Poate mi-am supraestimat puterea, cu toţii facem greşeli. 

Aceasta probabil ne conturează identitatea și devenim unici.
Ideea aceasta preconcepută nu poate fi atribuită cazului tău.  

Tu nu faci greşeli și niciodată nu ai făcut.
Doar pe Pământ facem greşeli.
Pe Pământ nu faceţi greşeli, ci testaţi produsele. Neputinţa ta 
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se hrăneşte cu slăbiciunile tale. Frica îţi alimentează îngrijorarea, 
grijile îţi macină credinţa, iar lipsa credinţei devine neputinţă, pe 
motiv că tu nu poţi să crezi, nu eşti îndeajuns de puternic încât să 
te bazezi pe tine. Tu nu poţi să crezi în tine, dar în Dumnezeu?

Neputinţa apare atunci când încerci să te lupți de unul singur, 
când nu iei în considerare ajutorul Meu. Te întrebi totuşi de ce o 
faci? O faci pentru că eşti slab şi pentru că eşti orb.

Poftim?
Amnezia în care te-ai născut stăruiește asupra ta. Tu încă nu 

ai devenit conştient de importanţa existenţei tale, nici a celor din 
jurul tău. Tu nu cunoşti în totalitate omul, dar continui să aştepţi 
ca oamenii să te iubească? Oamenii lumii vor iubi mai întâi faptul 
că faci parte din vieţile lor, apoi te vor urî pentru ceea ce eşti, vor 
crede că eşti diferit față de ei și nu vor vedea intenţiile tale pure. 
După moarte te vor admira pentru ceea ce ai fost pentru ei, te vor 
privi ca exemplu şi vor povesti copiilor lor despre tine.

Încă te temi de eşec şi nu reuşeşti să vezi importanţa apariţiei 
tale pe Pământ? Încă nu Mă poţi vedea umblând alături de tine? 
Nu te-ai convins că planeta aceasta are nevoie de dragoste? Dacă 
ţi-aş spune că ești cel care Îmi va dărui cea mai de preţ comoară 
care există? Aminteşte-ţi cine eşti cu adevărat. Gândeşte, ascultă 
şi simte, dacă vei muri la Ierusalim?

Nu înţeleg ce vrei să spui.
Vei înţelege.
De unde ai ştiut că vreau să merg la Ierusalim?
Eu nu doar ştiu că vei merge acolo, cunosc şi pentru ce te vei 

duce. Totuşi, nu acolo îți vei încheia lucrarea.
Mi-ai vorbit despre realitatea supremă şi dacă am înţeles 

eu bine ai spus despre mine şi nu o singură dată faptul că sunt 
orb. De ce o spui?

Am spus-o deoarece este adevărat. Eşti orb pe acel Pământ şi 
vei umbla până la sfârșit fără vedere. Iar dacă un orb poate privi 
atâtea şi are puterea de a revela lumii o mică parte din măreţia 
și înţelepciunea Mea încât o, Doamne, tresare Cerul, închipuie-ţi 
ce poate face unul care vede. Imaginează-ţi ce au simţit Moise, 
Avraam şi Ilie prin puterea Conştienţei care le-a ridicat sufletele 
de la Pământ, iar în vreme ce sufletele lor erau în al șaselea Cer 
trupurile lor de carne şedeau vii pe Pământ. Al șaselea Cer este a 
șasea realitate despre care vom vorbi pe viitor.

A fost posibil aşa ceva oare?
Ele s-au întâmplat după cum au fost scrise.
Putem asocia părăsirea trupurilor şi venirea în Cer, apoi 
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revenirea sufletelor în trup cu binecuoscuta moarte clinică?
Mai degrabă cu multiprezenţa, cu a fi conştient de faptul că 

exişti în mai multe locuri în acelaşi timp şi îţi poți vizita ambele 
prezenţe. Dar de ce te preocupă atât de tare un subiect familiar ție 
deja, pe care l-ai trăit ca exeprienţă?

Când l-am trăit ca experienţă?
În urmă cu două zile. Oare de ce am fi purtat această discuţie 

acum şi nu în oricare altă zi sau în oricare alt capitol al cărții?
Cu toate că ştiu ce am trăit mă întreb cum aş putea să cred 

așa ceva sau cum aş putea să explic în cuvinte?
Descrie exact ce ai simţit în acel moment.
Vreau să spun că nu sunt sigur de faptul că ce am simţit a 

fost real. Dar care ar fi scopul pentru care aş descrie ceva în 
care nu cred nici eu în totalitate? Dacă nu cred eu, cel căruia 
îi relevi viziunea, cum ar putea să creadă unul care o citeşte?

Consideri că eşti singurul căruia i-am dat să trăiască asemenea 
experienţe? Nu eşti singurul, iar mulţi ar fi încântaţi să cunoască 
povestea ta, tot așa cum ei își împărtășesc bucuroși poveștile lor.

Eşti la fel de conştient ca și mine de faptul că cititorilor li 
s-ar putea părea stupid sau fără sens ceea ce voi povesti?

Bineînţeles că sunt.
Bine. Totul a început ca un vis, care s-a transformat mai 

târziu în realitate. Dacă ar fi după mine aş încercui cuvântul 
„realitate“ şi i-aş adăuga două steluţe.

Şedeam pe canapeaua mea şi tremuram de frică, ba chiar 
trupul meu transpirat şi plin de spasme striga, implora milă, 
iar eu nu îmi puteam controla trupul. Ştiam că în jurul meu 
nu se află nimic, dar simţeam o frică uriașă faţă de acel nimic 
căruia nu îi cunoşteam prezenţa, când deodată am ales să mă 
trezesc. Dându-mi seama că am visat, m-am ridicat şi m-am 
dus la fereastră şi mi-am imaginat că vorbesc cu Tine. Totuși 
Tu mi-ai răspuns înainte ca eu să hotărăsc ce vreau să întreb. 
Apoi am stat deasupra canapelei mele şi mi-ai spus să nu mă 
tem, apoi să mă privesc. Şi iată, trupul meu era parcă oprit 
dar totuşi avea viaţă. Eu stăteam deasupra mea şi mă ţineai 
de mână. Îmi priveam trupul și din trup mă puteam privi pe 
mine. Mă simţeam extraordinar de viu, existam de două ori. 
Eram la fel de conştient în ambele, dar îmi era mult mai bine 
în afara trupului stând alături de Tine.

Mi-ai spus să plec căci am multe de făcut în continuare și 
m-am ridicat din vis apoi am venit spre mine. M-ai mângâiat 
şi mi-ai spus să dorm, iar când mă trezesc să scriu despre tot 
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ce am văzut și simțit. Am fost multiprezent, conștient în două 
locuri sau realități. Este exact aşa cum am crezut, acest tip de 
experienţe pot fi asociate cu moartea clinică cunoscută de noi. 
Singura diferenţă este că trupul nu moare, ci ne putem privi  
prin ochii lui ființa și din afara lui ne putem privi trupul. Dar 
trupul nu poate să rămână în viaţă când sufletul îl părăseşte, 
cunoaştem aceasta deja, cu toţii am trăit-o ca experienţă. Îmi 
amintesc că am mai simţit ceva asemănător înainte dar nu am 
înţeles nimic. De ce nu mi-ai permis să ies din trup atunci?

Pentru că nu erai încă pregătit să ieși. Dacă ai fi ieşit din trup 
fără înţelegerea pe care o deții astăzi ai fi murit negreșit.

Această experiență este similară cu povestirile gnosticilor 
care au declarat că şi-au părăsit trupul timp de câteva minute 
păşind în realitatea spirituală, adică cea energetică. Aş putea 
afirma despre mine că am trăit același lucru?

Nu este pentru prima dată când ţi s-a permis să o vizitezi.
Cine sunt eu în realitatea supremă, am o responsabilitate 

sau măcar vreun nume?
Responsabilitatea ta în realitatea supremă este să te creezi pe 

tine însuţi aici pe Pământ, apoi să Îmi dăruieşti ceea ce ai promis 
că Îmi vei dărui. Existența ta actuală este una dintre încarnările pe 
care sufletul tău părinte a ales să le experimenteze. Tu, ca om, ești 
fără vedere, cel care devine lumină. În realitatea mai înaltă deţii 
altă funcţie şi ai o putere uriașă. Vei afla în curând cine eşti tu cu 
adevărat, care este funcţia şi misiunea ta sau motivul pentru care 
ai ales să te încarnezi parţial în lumile cu densitate joasă.

Ce misiune grea mi-am ales.
Nu este deloc grea pentru adevăratul tu, căută să te cunoști!
Încerc de câţiva ani încoace.
Sau de câteva mii de ani.
Ce mă face să mă îndrăgostesc de fiecare femeie care îmi 

acordă un gram de atenţie, o privire, tot eu am ales să fiu un 
uşuratic sau un infidel?

Se întâmplă datorită iubirii din inima ta care tânjeşte să ofere 
iubire oricând, oricui, fără condiții și în fiecare secundă. Iubirea 
care creşte în ea se manifestă sub diverse forme, fie sensibilitate, 
iertare, dorință de sacrificiu, afecţiune sau chiar atracţie sexuală 
către persoane diferite, potrivite sau nepotrivite. Sarcina ta este 
să controlezi această iubire care vine ca o avalansă și să o împarţi 
fiecăruia în cel mai potrivit mod.

Iubirea trebuie dăruită, ea nu poate fi păstrată pentru tine și 
nu poate fi obţinută, cumpărată sau câştigată. Iubirea circulă de 
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la unul la altul, pleacă şi revine.
Aşa se explică reacţia mea din majoritatea relaţiilor, cea 

de a dărui iubire mai degrabă decât a căuta să obţin. Şi de ce 
susţin religiile că este interzis să ne culcăm cu o femeie atunci 
ambii hotărâm să facem dragoste, cu pasiune, fără interese și 
motive ascunse?

Ca să vă controleze și să vă chinuie, iar în final să vă întoarcă 
împotriva Mea. Ca să creeze un Dumnezeu fals și care nu deţine 
niciun sens, nici logică și înţelepciune. Din punctul lor de vedere 
Eu, care v-am înzestrat cu sexualitate, am făcut-o cu scopul de a 
vă condiționa ca să vă controlez. Sexualitatea este atât de plăcută 
încât voi veți face orice ca să vă bucuraţi de ea. Vă veți închina, 
veți da bani la biserică, veți fi supuși, veți urma turma.

Dacă aţi făcut dragoste respectând condițiile bisericești Dum-
nezeu vă va ierta. Ba chiar dacă veţi face iarăşi şi iarăşi, nu se va 
întâmpla nimic, cel puţin nu încă. După moarte veţi arde în iad o 
veşnicie pentru simplu fapt că aţi folosit ceva ce Eu v-am dăruit. 
Așa sunteți educați în biserici și adunări de diavoli. În orice caz, 
să te culci cu o femeie îți este permis atunci când primeşti acordul 
bisericii, ea mijlocește pentru tine și nu Îl va lăsa pe Creator să îţi 
dea foc. Străduieşte-te să o crezi. Iar ca să faci parte dintre aleșii 
Domnului dăruiește bisericii o parte din câştigul tău. Și astfel nu 
vei avea nicio urmă de îndoială în ceea ce priveşte salvarea ta. Nu 
cumva această teorie sună a prosteală?

Ce s-au mai păcălit părinţii noştri împreună cu generaţiile 
care au trăit înaintea lor. Ce puţin au putut să gândească şi ce 
s-au mai lăsat manipulaţi.

Mulți dintre voi încă mai sunteți manipulaţi şi astăzi.
Care este cea mai apropiată de adevăr religie pe care ar fi 

bine să o urmăm sau pe care să ne bazăm atunci când luăm o 
decizie? Ce ar trebui să ştim înainte de a ne numi creştini?

În primul rând nu există cea mai apropiată de adevăr religie, 
orice informaţie care vine din afară şi nu din interiorul vostru, nu 
este pură oricât ar părea ea de adevărată, ci a fost interpretată de 
către cei care au procesat-o, care au înţeles cât au putut din ea şi 
au transmis mai departe ceea ce au înţeles ori ceea ce au crezut că 
au înţeles. Cu cât veţi cerceta mai mult vă veţi da seama că ştiţi 
din ce în ce mai puţin.

Deciziile voastre ar fi bine să fie ale voastre proprii, nu să fie 
influenţate de cei care îşi păzesc interesele. Tinerii care doresc să 
Îl urmeze pe Isus pentru mântuirea şi desăvârşirea lor vor trebui 
mai întâi să înveţe să Îl asculte, ca să Îl poată urma. Să înveţe să 
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asculte ce le vorbeşte Isus acum, nu ce le-a vorbit apostolilor în 
urmă cu două mii de ani. Chiar şi naţionalismul și întoarcerea la 
valorile păgâne strămoşeşti nu vă sunt de folos la nimic.

Tinerii de astăzi ar fi bine să citească mai puţin şi să încerce 
să înţeleagă mai mult. Nu poţi trece la capitolul următor când tu 
nu ai înţeles nimic din capitolul precedent. Mult mai dificil este 
atunci când crezi că ai înţeles totul, când de fapt tu nu ai înţeles 
nimic. Chiar dacă ai cunoaşte totul, fără să pui în practică ceea ce 
cunoşti informaţiile pe care le-ai dobândit își pierd valoarea, căci 
nu îți ajută la nimic. Atunci când crezi că le știi pe toate și te simți 
superior, caută cel mai ieftin bilet de avion către orice destinație, 
cumpără-l și vizitează lumea. Vei realiza că nu știi absolut nimic 
despre ea.

Ar fi bine să învăţaţi să vă analizați vieţile actuale, nu pe ale 
celor care au trăit înaintea voastră, deoarece viața se derulează în 
prezent. Rămănând agățați de trecut voi alegeţi să nu existaţi. Și 
încetați să mai separați, toţi oamenii care trăiesc pe Pământ sunt 
copiii Mei, nu doar cei care frecventează o adunare şi adoptă un 
anumit gen de idei. Veniţi la Mine toți cei trudiţi şi împovăraţi, nu 
doar cei care frecventaţi o adunare.

Creştinii încearcă să imite ce au înţeles ei din viaţa trăită de 
Isus, dar ei sunt departe de învăţăturile Mele. Isus a trăit liber dar 
voi sunteţi robi. Dezavantajul nu constă în faptul că sunteţi robi, 
ci în faptul că voi alegeţi să fiţi. Dacă M-aţi înţelege şi urma aţi 
fi judecaţi, marginalizaţi, aţi fi lăsaţi să flămânziţi în orașele mari  
până la moarte. Aceasta deoarece lumea voastră urăşte ceea ce 
nu este al ei oricât de bun ar fi ceea ce este.

Nicio explicație biblică ori filosofică nu este completă, ele au 
fost interpretate în mod limitat şi se coboară la nivelul prorocului 
şi nu al Conștienței care l-a inspirat. Căci Conștiența te îndeamnă 
ca prin exemplul Isus să te desăvârșești exact aşa cum a făcut-o 
El, în niciun caz să renunţi la unicitatea ta şi să îți iroseşti price-
perea în schimbul urmării obiceiurilor religioase locale lumești.

Adevărat adevărat vă spun, dacă aş apărea pe cer creștinii 
ar deschide Biblia ca să Mă înveţe ce este corect sau ce nu este 
corect să fac și să spun. Cu toate că Biblia conţine zeci de pilde 
şi cuvinte predispuse la interpretări eronate este cea mai perfectă 
carte pentru voi. Biblia este calea prin care voi vă creaţi în mod 
diferit dar vă îndreptaţi către acelaşi rezultat.

Dacă aş fi om pe Pământ aş striga să renunțați la religii însă 
pentru prima dată în vieţile voastre să Îl căutați pe Dumnezeu. Voi 
aveți nevoie să descoperiți izvorul înţelepciunii prin conectarea 
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cu natura voastră primordială. Dacă aţi face-o aţi înţelege că în 
faţa lui Dumnezeu a susţine că eşti creştin ortodox şi a te mândri 
cu insigna părinţilor tăi, pe care ai păstrat-o și ocrotit-o cu prețul 
vieții tale, este ca şi cum ai fi repetat clasa a I-a toată viaţa ta și te 
mai și mândrești cu rezultatele tale ruşinoase. La fel se întâmplă 
și în cazul celorlaltor religii mult mai avansate.

Ortodoxia este o minciună iudaico-romană, tot așa cum cato-
licismul este o minciună romano-iudaică, rostite la câteva sute de 
ani după moartea și învierea lui Isus și uciderea apostolilor, din 
nevoia fariseilor evrei și a guvernatorilor romani de a își păstra 
autoritatea asupra maselor. Treaba cu Hristos nu putea fi mușa-
malizată, El era nu doar un Mesia al iudeilor, ci un Mântuitor al 
tuturor popoarelor, iar preoții au știut că nu va putea fi scos din 
context. Mulțimea urma învățăturile apostolice și ignora legea lor, 
așa că fariseii evrei au hotărât să declare în fața maselor faptul  
că îl acceptă pe Isus ca fiind Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, că Îi 
cinstesc Numele și Îi promovează învățăturile, toate acestea ca să 
rămână la conducere. El este motivul pentru care islamul caută să 
distrugă Israelul iudeo-creștin de o mie cinci sute de ani, de când 
a pornit jihadul. Imamii cunoașteau faptul că rabinii nu credeau 
că Isus din Nazaret este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu despre care 
vestise Vechiul Testament, și că au spus maselor că acceptă acest 
lucru din cauză că masele știau adevărul despre Isus. Și minciuna    
a dat rod. În aceeași perioadă de timp, la câteva sute de ani după 
înălțare, imamii au știut că au nevoie de o poveste asemănătoare 
cu cea a rabinilor deveniți ortodocși. Astfel au creat un profet care   
se aseamănă izbitor de tare cu Isus și și-au consolidat puterea, au 
creat rezistența. Totuși ele nu sunt religii avraamice, mai degrabă 
sunt lucrări diavolești sau antihristice.

Căci înainte de a te supune anumitor doctrine, tradiţii, reguli 
ori teologii, trebuie să cauți să le înţelegi. Să înţelegi ce aşteaptă 
Dumnezeu de la tine şi ai să te convingi de faptul că Eu nu vă cer 
nimic. Ar fi foarte bine pentru voi dacă aţi înţelege că iubirea nu 
vă cere înapoi iubire, aceasta este o contradicţie. Astfel aţi înţe-
lege şi că Atotputernic înseamnă Unul independent de ajutor. Aţi 
începe să Îl propovăduiţi oamenilor pe Dumnezeu, care înseamnă 
eliberarea lor, nicidecum religia voastră strâmbă și pe voi înşivă. 
Îndemnaţi-i să Mă caute, promit că nu Mă voi ascunde de ei. Eu 
sunt acum aici pentru ei.

De ce îmi dezvălui mie acestea acum aici și așa? De ce nu 
s-au născut aceste cărți în sânul adunărilor, unde revelaţia ar 
fi fost credibilă ori măcar acceptată mai uşor? Vreau să spun 



116 Alberto Bacoi

că creştinii au motive întemeiate să se îndoiască zicând: „dar 
noi urmăm Voia lui Dumnezeu încă de când ne-am născut iar 
bătrânii predică Evanghelia de mai bine de patruzeci de ani 
fiecare, în fiecare duminică, însă Tatăl nu a coborât la ei ca să 
le vorbească. În schimb tu susții că Dumnezeu ți-a vorbit prin 
cărți și că ceea ce a vorbit este diferit? Să te credem pe tine?

Spui că El vorbeşte unuia care nu se duce la biserică, nu 
urmează studii de teologie, pe lângă aceasta mai şi bea, spală 
în ziua de odihnă, nu e căsătorit şi întoarce capul după femei 
ușoare pe stradă?“

Mă tem că au dreptate când spun ceea ce spun.
Așa și este.
Vezi tu, adevărul Meu nu se putea naşte niciodată în mijlocul 

unui adevăr prefabricat. Liderii adunărilor lumești au considerat 
iluzia drept adevăr și o trăiesc. Confuzia a fost creată şi nu doar 
că au considerat iluzia un adevăr, chiar au dezvoltat-o atât de tare 
încât nu ar recunoaşte adevărul nici dacă ar coborî în mijlocul lor 
ca să le vorbească.

Care este adevărul Tău?
Adevărul sunt Eu, Unicul Dumnezeu de la care am plecat cu 

toții. Atenție, omul nu este separat de Dumnezeu, nici măcar nu 
este unit cu Dumnezeu, omul este Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeul 
care creşte în inimile celor care Mă vor primi acolo. Dar iluzia îi 
îndeamnă pe membri adunărilor să se concentreze pe separare, cu 
scopul de a îi converti pe cât mai mulţi. Vino la Domnul Isus sau 
Iisus, spun ei, El este singura ta salvare, dar niciunul dintre ei nu 
Îl urmează pe Isus, ci se leapădă de responsabilitate și aşteaptă 
ipocriţi cu mâinile în buzunare. Apoi vin cei care vorbesc despre 
Fiul lui Dumnezeu, Isus din Nazaret ori Mesia, Yeshua, Yehova, 
Unsul, Salvatorul, Immanuel, Cel înălţat, Lord Sananda Maitreya 
şi Sanat Kumara, încarnări de tot felul, iar lista poate continua. Și 
ajutorul vine din exterior, dar să îți asculți inima nu te îndeamnă 
nimeni din cauză că nu este niciun interes acolo. Nu este nimic 
senzațional în ceea ce privește adevărul. Adevărul este, atât.

Toate aceste ideologii și afirmații au un singur scop, cel de a 
te ademeni să te alături grupulor care susțin că au înţeles cel mai 
mult din ceea ce este Voia lui Dumnezeu şi au împlinit în cel mai 
corect mod posibil condiţiile impuse. În realitate însă dragostea 
nu pune condiţii, căci condiţionarea exclude dragostea. Iată cum 
minciuna iese la iveală și împreună cu înselătoria merg la pieire. 
Ceea ce Îmi doresc Eu, copii, este să nu mergeţi şi voi împreună 
cu ea acolo unde nu există iubire.
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Prin urmare, liderii adunărilor au dezvoltat atât de mult iluzia 
încât au ajuns să o urmeze ca fiind singura cale, cea dreaptă, dar 
asemeni căii lor mai sunt alte câteva sute de mii de căi. Fiecare a 
dorit să îşi construiască propria cale şi să îi convertească şi pe alţii 
la învăţătura lui. Aşa s-au născut miile de adunări şi aţi inventat 
sutele de dumnezei, unii mai corecţi decât alţii, alţii mai puternici 
decât ceilalţi, cu toţii fiind neputincioşi. Regula de bază pe care o 
respectă toate adunările este să Îl îmbuneze pe Dumnezeu ca Eu 
să Mă îndur de ei și să îi iert, nu știu pentru ce, ca și cum aș fi o 
fiară care trebuie îmblânzită. Atenție, acum vine mirarea cea mai 
mare: vă iert pentru faptul că gândiți așa despre Mine!

Şi nicio religie nu este adevărată şi nu reprezintă o cale către 
izbăvire, instituțiile se sabotează între ele pentru câștig de putere 
până când vor dispărea până la ultima. Și niciun grup nu a înţeles 
Voia Mea ori nevoia oamenilor de Mine și nu M-a urmat, a creat 
imagini ai unor dumnezei care se comportă la fel ca oamenii sau 
care sunt mai puţin înţelepţi decât oamenii. Acești dumnezei falși 
sunt plini de condiţionări şi pedepse la fel ca oamenii, din cauză 
că au fost creați de oameni.

Separarea culturilor şi a limbilor aţi creat-o cu un scop şi toţi 
aţi trăit-o ca experienţă deja. Puţini aţi identificat scopul iluziei, 
în schimb aţi accentuat capătul opus. Iubiților, oceanele nu separă 
pământurile, le leagă. Voi ați persecutat în numele unui dumne-
zeu gelos şi închipuit şi care nu există. V-ați bătut cu pumnul în 
piept că preferați culoarea galbenă pe motiv că ați primit-o de la 
părinţii voștri, gândind că e simbolul drepților, când în realitate 
asemeni curcubeului toate culorile din spectrul coloristic combi-
nate formează lumina, chiar şi cele mai închise.

Cu toate că îţi vorbesc acum adevărul în cel mai clar mod unii 
creştinii Mă vor acuza că nu am coborât la ei ca să le vorbesc față  
în față. Şi chiar dacă le-am vorbit prin intermediul acestei cărţi, 
cei care au venit la Mine s-au mâniat, spunând:

-  Cum am fi putut noi să îl credem pe acela care vorbea din 
afara adunărilor? Mai marii adunării au spus despre el că nu ştie 
ce vorbeşte, fiindcă ceea ce vorbea nu era în armonie cu ceea ce 
scria Biblia.

Adevărat vă spun că nu aveți nevoie să credeţi pe nimeni, cu 
Dumnezeu nu se merge pe crezute sau pe ghicite. Aveţi nevoie să 
discerneți informația și să gândiţi pentru voi. Tot ce am scris aici 
este aşa şi nimic nu poate fi altfel pentru că aşa este. Puteţi doar 
să vă închipuţi că nu este aşa şi să alegeți să muriţi în neştiinţă, 
dar după moarte vă veţi naşte iar şi veţi urma aceste învăţături.



118 Alberto Bacoi

Nu mulți pot lăsa tot ce au fost învățați, ca să Mă urmeze. Ei 
se bazează pe înțelegerea lor despre adevăr, nu pe adevăr și vin cu 
Biblia la ei ca să citească ce a vorbit Dumnezeu în urmă cu două 
mii de ani, din cauză că nu reușesc să audă ce vorbesc în prezent, 
chiar acum în vreme ce stau cu cartea în mână.

Cineva susținea că Isus nu a fost ucis, că totul a fost doar o 
înscenare, după care a continuat să trăiască în India. Altcine-
va scria că Isus a fost căsătorit cu Maria Magdalena, cu care 
ulterior a avut şi copii, dar nu voi dezvălui numele autorilor. 
Care este de fapt adevărul?

Care este de fapt adevărul tău şi cum l-ai putea folosi în cel 
mai eficient mod?

Eu nu dețin adevărul, eu îl caut, din acest motiv am cerut 
susținere din partea Ta.

Întreabă-te cu ce ţi-ar fi de folos să crezi o variantă sau alta, 
cum ţi-ar influenţa gândirea dovada că moartea lui Isus pe cruce 
a fost doar o înscenare?

Nu s-ar schimba nimic. Isus rămâne un exemplu chiar şi 
după două mii de ani. În legătură cu căsătoria, cu siguranţă 
El a iubit nu doar o femeie, ci pe toţi pe care i-a cunoscut, fie 
ei bărbați, femei și copii, dar nu numai pe aceia.

Aşadar, scopul fiecăruia este să se formeze ca fiinţă asemeni 
Lui, nu să caute să defăimeze lucrările celor care au trăit înainte. 
Dacă Isus a fost omorât sau a fost o înscenare, aceasta nu schimbă 
cu nimic situaţia voastră din prezent. În continuare aveți nevoie de 
ajutor spiritual, mental și material. Dar dacă vizualizaţi povestea 
aşa cum au relatat-o cei care au profitat de pe urma ei sigur că Îl 
veţi transforma pe Hristos într-un idol, aşa cum a devenit pentru 
toți creştinii astăzi.

Aceste interpretări moderne variate și mai mult sau mai puțin 
eronate au rolul de a vă scoate din idolatrie, chiar dacă ele nu vor 
putea schimba istoria. Din nou, în loc să observaţi scopul iluziei 
și să vă folosiți de ea voi încercaţi să o perfecționaţi, în vreme ce 
oamenii cei mai puțin cunoscători sunt fascinaţi de-a dreptul ca 
de basme. Cât despre uciderea prin crucificare, gândește-te la ce 
atitudine au oamenii faţă de tine atunci când îți publici scrierile?

Majoritatea caută argumente pe care le folosesc împotriva 
mea, totuși faptul că nu reuşesc să îmi răsucească cuvintele îi 
umple de mânie. Cei mai mulţi îmi vorbesc urât, invidioşii îşi 
doresc să mă vadă mort.

Crezi că masele de oameni care au trăit în urmă cu două mii 
de ani au fost mai evoluate decât cele care trăiesc acum?
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În niciun caz.
Așadar, care este adevărul? Isus a fost ucis sau totul a fost o 

înscenare?
A fost ucis, cu siguranţă a fost. La fel vor să procedeze cu 

mine, dar spre deosebire de atunci azi legea nu le permite.
Împotriveşte-te informaţiilor venite din exterior la tine, nu le 

lăsa să te conducă oricât de reale sau de logice ar părea că sunt. 
Ordonă gândurilor şi sentimentelor tale ca să poți să faci minuni. 
Descrie adevărul în cel mai limpede mod în care a fost prezentat 
vreodată pe Pământ. Faptul că Isus a trăit și a murit, apoi a înviat, 
nu este religie, este istorie. Religia este o legendă, istoria este un 
fapt, adică o întâmplare care a avut loc și care a rămas scrisă.

Ce nu au înţeles creştinii în privinţa ta este faptul că ai venit 
la ei sub formă de ajutor pentru ei, nu ca să le dezbini credinţa. 
Religia moare în acest moment, după ea rămâne adevărul.

Iată-Mă, Eu şi Tatăl Meu suntem Unul iar voi sunteţi Una cu 
Mine. Urmaţi-Mă ca să vă eliberaţi de uitarea care vă provoacă 
suferinţă. V-am oferit adevărul care vă face independenţi mură în 
gură, dar voi vă îndoiţi de el, chiar dacă aţi dori să Mă urmaţi nu 
puteţi Îmi spuneţi, tot ce ne rămâne să facem este să ne închinăm 
Ție stăpâne. Lipsa credinţei oamenilor și îndepărtarea de adevăr 
a transformat societatea voastră într-o fiară căreia vă închinaţi cu 
toţii astăzi. Acum mergi şi spune adunărilor să nu mai vorbească 
cuvinte neînţelese şi blasfemii.

Adunările blasfemiază? Eu am crezut că biserica tradiți-
onală o face?

Orice tată iubitor care încearcă să îşi corecteze cei doi copii, 
îl va învăţa mai întâi pe cel priceput, că mai târziu cel priceput să 
îl îndrepte şi pe cel potrivnic, rătăcitor. În cazul de faţă ar fi bine 
să fie măsurate mai întâi adunările care sunt mult mai aproape de 
adevăr, ca mai târziu să se îndrepte şi curtea de afară care merge 
la pieire.

Cea mai mare blasfemie rostită împotriva lui Dumnezeu este 
să spui despre El că judecă şi pedepseşte, ea pune la îndoială dar 
sfinţenia Mea. Orice fiinţă, odată ce devine sfântă, nu mai poate 
judeca, ea poate doar să îşi reverse dragostea asupra semenilor ei. 
Iar dacă un om cu frică de Dumnezeu dar care trăieşte totuşi în 
păcat, care înşală şi urăşte, nu poate să ucidă un prunc, un alt om 
ori un bătrân, cum puteţi afirma că Dumnezeu, care este sfânt, vă 
va omorî şi vă va arunca în iad? Cum puteţi afirma că Dumnezeu 
este dragoste, atâta vreme cât vă hrăniţi egoul neîncetat spunând 
că Domnul va face dreptate?
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Pedepsirea cuiva nu are nimic în comun cu dragostea Celui 
pe care spuneţi că Îl promovaţi, mincinoşilor şi făţarnicilor. Voi 
susțineți că Isus era drept şi că promova dreptatea, Eu vă spun că 
promova iertarea și iubirea. Dacă ar fi susţinut dreptatea, credeţi 
că dreptatea Lui este cea pe care v-aţi imaginat-o voi? Cum ar fi 
procedat dreptatea voastră în cazul tâlharului de pe cruce, l-ar fi 
salvat? Merita el oare o viaţă nouă în Împărăţia Mea? Cu adevărat 
că dreptatea l-ar fi trimis la moarte, în schimb iubirea l-a ridicat 
la Cer, acolo unde veți veni cu toții.

Şi pentru ce aşteptaţi judecata de la Mine? Pământul plânge 
cu lacrimile sângelui vostru. Planeta e secată de resurse iar omul 
este exploatat. Animalele sunt crescute ca să fie ucise. Pe cele cu 
care nu vă hrăniți le otrăviți. Natura de care sunteţi dependenţi 
moare, oraşele se prăbuşesc, societăţile cad iar Orientul Mijlociu 
arde. Popoarele sunt flămânzite, guvernele îşi construiesc arme, 
închisorile sunt arhipline şi clădirile de locuit sunt goale. Părinţii 
îşi urăsc copiii, copiii îşi detestă părinţii, mamele îşi ucid pruncii 
iar taţii îşi abandonează familiile. Îl acuzaţi pe unul că a ordonat 
ucideri în masă și îl numiţi Antihrist, dar cu toţii aţi privit liniştiţi    
şi cu bun discernământ cum întreaga planetă omoară. Dacă v-ar 
judeca cineva pentru ignoranță şi complicitate și dacă Dumnezeu 
ar fi drept, v-ar numi pe toți o generație de antihriști.

Vă numiți o civilizaţie avansată în care trăiesc oameni inteli-
genţi, însă niciun savant nu a descoperit încă cum să vă bucuraţi 
de viaţă. Biologii, geologii, cosmologii, fizicienii, chimiştii dar și 
alchimiştii, intelectualii, spre ruşinea lor au ajuns la concluzia că 
viaţa vine din ne-viaţă, că totul s-a produs dintr-o greşeală şi că 
sunteți efectul ireversibil al acestei erori. Trăiţi zile apocaliptice  
în care scenariștii și regizorii îşi îngroaşă buzunarele cu predicţii 
apocaliptice finale false, iar bisericile vă ameninţă că veţi arde în 
iad. Ar fi fost nevoie oare să creez un iad? Voi trăiţi iadul vostru 
aici pe Pământ, din clipa în care vă nașteți și până muriți.

Dacă omul nu ştie să facă altceva decât să se omoare unul pe 
altul, ce vă determină să credeţi că Dumnezeu procedează la fel? 
Vă plângeţi că în jurul vostru vedeţi doar ură, dar o faceţi pentru 
a vă justifica pofta de a urî.

Aţi transformat credinţa în idolatrie şi ritualuri primitive, ba 
chiar aţi amplificat atât de tare această boală care nu vă lasă să 
trăiţi încât aţi ajuns să credeţi că este de fapt salvare. Iar despre 
unul sănătos pe care l-am trimis la voi spuneţi că nu va fi primit 
în Rai. Și cu adevărat că el nu va fi trimis în raiul pe care vi l-aţi 
imaginat voi şi care pur şi simplu nu există. Așadar, dacă ceea ce 
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v-aţi imaginat voi nu există, oare voi existaţi? Adevărat vă spun, 
prima urgie a început.

Mă faci să îmi fie teamă.
Singurii de care ar trebui să vă temeţi sunteţi voi şi sistemele 

voastre de gândire limitate. Te întrebi totuşi de ce îngădui acest 
haos pe planetă ori care este planul Meu ingenios? Adevărul este 
că cea mai rapidă cale prin care un suflet să cunoască despre el 
cine este e să trăiască experienţa a ceea ce nu este.

Foarte adevărat desigur, pe aceasta o confirmă unul care 
a fost în iad. Mă tem însă că ai deviat de la subiect.

Este dificil să rămâi focalizat asupra unui subiect atunci când 
sunt atâtea alte subiecte de dezbătut şi aspecte de înţeles.

Am rămas cu gândul la acea listă.
Înainte de a continua lista ar fi bine să cunoaşteţi că cea mai 

absurdă şi mai nefondată convingere a celor care îşi spun creştini 
este că Eu îi urăsc sau că sunt gelos pe creaţia Mea.

Creștinii susțin că îi iubeşti.
Susțin că îi iubesc, dar se comportă ca şi cum i-aş urî.
Așa este, atingi acolo unde îi doare.
Aş putea Eu să Îmi urăsc copiii, un părinte sănătos ar putea? 

Şi dacă voi nu vă puteți urî copiii, cum puteţi crede despre Mine 
acest lucru, unde v-aţi pierdut înțelepciunea?

  A doua blasfemie este să susţii că Eu am nevoie de ajutorul 
vostru pentru a câştiga un război ori pentru a Îmi face remarcată 
prezenţa. A treia blasfemie este să ai îndoieli în privinţa existenţei 
Creatorului, oare El are îndoieli în pivinţa existenţei tale? Ce te 
face să fii atât de sigur că exişti? A patra blasfemie este, privind 
ordinea importanţei lor, să spui că cineva lucrează împotriva lui 
Dumnezeu. Voi nu puteți acţiona în afara sistemului. Tot ceea ce 
este este Voia Mea şi totul a fost creat şi îngăduit de Mine pentru 
voi în evoluţia voastră.

  A cincea blasfemie este să spui că există un diavol, că el s-a 
ridicat împotriva Mea și că au scăpat lucrurile de sub control. A 
şasea blasfemie este să spui că te ascunzi de Dumnezeu. Apoi că 
El impune, că omul va muri, că Mie nu Îmi pasă și că nu sunteţi 
importanţi. Aş fi creat Eu ceva care nu este important? Dacă da, 
înseamnă că nici Eu nu sunt important.

A unsprezecea blasfemie este să spui despre Hristos că nu e 
Una cu Tatăl şi că voi nu sunteţi Una cu Hristos. Iar ultima, cea 
care a fost scrisă pe frunţile tuturor oamenilor, este să spui că 
religia este o unealtă a Mea.

Prin aceste mesaje Eu nu emit judecăţi la adresa celor pe care 
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i-am creat să fie liberi, ci expun faptele voastre şi relev cea mai 
înaltă poziţie de analiză asupra celui mai mic detaliu. Și tot ce am 
scris în această carte puteți vedea cu ochiul liber.

Iar, pentru Dumnezeu, încetaţi să vă desconsideraţi ori să vă 
consideraţi robi. Hristos v-a întins o mână de ajutor, El nu caută 
să vă ia puterea, voi vă subestimaţi. Încetaţi să Îl mai confundaţi 
cu un învățător lumesc.

Atunci când oferi ajutor într-un mod în care creezi celorlalţi 
dependenţă de tine, mai degrabă decât putere independentă, iar 
în numele compasiunii îi laşi să se bazeze pe tine ca învăţător al 
lor, începi să lucrezi pentru tine însuţi, nu pentru adunarea căreia 
îi vorbești. Atunci îi împingi să renunţe la încrederea lor în sine  
în avantajul încrederii lor în tine. Pe măsură ce permiţi maselor 
să creadă că eşti responsabil pentru ele le permiţi să te facă mai 
puternic. Cu această capcană se confruntă maeştri orientali sau 
hinduși, preoţii, chiar şi pastorii și predicatorii adunărilor creștine. 
Această slăbiciune nu Îi poate fi atribuită Învăţătorului adevărat 
totuși, ea este o capcană umană iar Hristos nu este un om.

Spre dezamăgirea unora vă mai spun că nimeni nu Îl ajută pe 
Hristos să câştige o bătălie din cauză că nu există și niciodată nu 
a existat aşa ceva. Răul este doar o unealtă de creare de sine, un 
dar de la Mine pentru voi. El accelerează desăvârşirea voastră şi 
îndepărtează ceea ce nu este dumnezeiesc în om. Biblia descrie 
lupta omului cu firea pământească, desăvârşirea lui şi intervenţia 
Mea în a grăbi acest proces.

Voi nu deţineţi încă o identitate în faţa Tatălui vostru, pentru 
Mine nu existaţi, iar continuând să trăiţi astfel este posibil să vă 
pierdeţi pentru totdeauna. Dacă nu aș fi intervenit pentru voi așa 
cum v-am promis, ați fi murit în robie și în idolatrie, căci nu s-a 
schimbat cu nimic situația voastră din prezentul de acum faţă de 
cea din prezentul de acum două mii de ani.

Isus nu vrea să fie un idol pentru voi, ci un ajutor pentru voi.
Idolatria nu este de la Mine şi nu are nimic în comun cu gândirea 
divină. Tu nu ţi-ai dori ca al tău copil să ţi se închine din teama 
de nu fi omorât, părăsit şi lăsat de izbelişte într-o lume sălbatică 
și să te urmeze ca un orb fără să gândească, în felul acesta să nu 
fie lăsat să crească. Aceasta ar însemna să te opui dezvoltării lui. 
El este un act egoist, o obsesie de sine, o boală de care trebuie să 
scăpaţi. Este definiţia unei gândiri dictatoriale şi nu se aseamănă 
cu ce este curat şi vine de la Mine. Dezbrăcaţi-vă de întuneric ca 
să nu rămâneţi în totalitate în realitatea relativă, ci să pășiți în cea 
absolută, numită cea de odihnă.
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Voi aţi stricat învăţăturile şi pe copiii voştri. L-aţi despărţit pe 
Dumnezeu după placul vostru şi după obiceiurile umane. M-aţi 
transformat în dogme, cărţi, religii, ritualuri, simboluri, oase sau 
tablouri, dar Eu nu sunt nimic din toate aceste nimicuri fariseilor   
şi mincinoşilor. Aţi redus vibraţia planetei atât de tare încât v-aţi 
înecat în propria neputinţă, apoi i-aţi tras şi pe copiii voştri ori pe 
copiii copiilor voştri după voi.

Promovați Evanghelia spunând că a voastră carte a fost scrisă 
de Dumnezeu, dar aţi lăsat harul să moară, de fapt l-aţi omorât. 
Voi nu aţi mai udat copacul, însă vă credeţi speciali în faţa Mea 
fiindcă l-am plantat în grădinile voastre28.

V-am lăsat învăţăturile ca să vă construiți punctul pe pornire, 
în felul acesta să creşteţi sub aripa Mea, dar aţi rămas comozi în 
aşternuturile voastre tăbăcite, care miros urât, forțându-i pe alții 
să procedeze așa cum ați porcedat voi şi învăţaţi oamenii zicând 
că dacă nu Îl iubesc pe Dumnezeu Dumnezeu îi omoară, în loc să 
îi învăţaţi că nu au cum să nu Mă iubească. Eu sunt în voi, iar ca   
să Mă iubiți pe Mine aveți nevoie să vă cinstiți mai întâi pe voi, 
ființa care în realitate sunteți. Și totuși voi vă împotriviți creşterii 
voastre şi a fraţilor voştri, de aceea trec îngerii pe lângă voi și nu 
aveți ochi pentru ei. V-am trimis Mângâietorul care vă conturează 
calea în zadar, voi nu L-ați crezut și ați ales durerea.

Există oameni ale căror suflete au fost înălţate de acolo la fel 
ca cel al profetului Ilie. Chiar în clipa aceasta un suflet s-a întors 
triumfător la Mine şi Îmi spune că voi nu vreţi să veniţi, că încă 
aşteptaţi ceva, dar Eu nu Mă pot opune alegerilor voastre, așa că 
aşteptaţi în continuare.

Voi îi numiţi diavoli pe oamenii trimişi de Mine dar îi lăudaţi 
și adorați pe cei care vă înşală ca să vă mângâie urechile însă vă 
golesc buzunarele. Aşa aţi procedat întotdeauna, săracii. Aţi creat 
o etichetă arhaică unui Dumnezeu independent de spaţiu și timp. 
V-ați obișnuit apoi cu această imagine şi sunteţi gata să mergeţi 
până la moarte pentru ea. Ceea ce vă trimit Eu spuneţi că nu este 
bun şi continuaţi să Îl învăţaţi pe Dumnezeu cum să gândească. 
Dacă aş coborî la voi în formă nu M-aţi recunoaşte, cu toate că 
umblu astăzi printre voi, în pieţele voastre. Continuaţi să gândiţi 
despre Mine că sunt ceva anume şi nu sunt totul, aceasta vă înşală 
în mod agresiv credinţa. Fugind de diavol v-aţi ascuns și de Dum-
nezeu, apoi aţi închis uşa inimii voastre și aţi aruncat cheia.

28 Inimile celor ale căror nume au fost scrise în Cartea vieţii.
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În ziua de astăzi chiar și să eviți să faci rău este tot un ajutor. 
Un om care nu înțelege de ce este nevoit să treacă prin anumite 
întâmplări neplăcute și se chinuie, iar în lupta lui cu neînțelegerea   
îi deranjează și pe alții, nu trebuie pus la zid, el trebuie încurajat  
și iubit. Căci e atât de ușor să lovești un om deja rănit, vrând să 
îți arăți puterea, însă este atât de greu să îl susții și să îți dezvolți 
caracterul ca să atingi neprihănirea.

Dar oamenii s-au răcit, creștinii sunt mai răi decât ateii și 
își fac Dumnezeul de râs. Iartă-mi expresia, dar sunt proști și 
din cale afară de fricoși. Am trăit printre ei, i-am văzut și mă 
gândesc cu părere de rău la copiii lor puri, care în ziua când 
vor da piept cu lumea de afară vor fi pierduți.

Lor li se spune că sunt victime nu eroi, li se spune că sunt 
păcătoși nu sfinți, că păcatele le vor fi iertate dacă vor împlini 
anumite condiții nu că le-au fost deja iertate. Iar ei se retrag, 
se închid în ei și în final se usucă.

Vezi tu, există un mecanism de apărare al sufletului. De fapt 
acesta este un reflex al său împotriva violenţei iar de fiecare dată 
când îl supuneţi la o afecţiune se retrage vrând să apere ce a mai 
rămas din el. Apoi rămâne în temnița în care e posibil să rămână 
pentru totdeauna.

Nu toți părinții creștini sunt violenți.
Pentru un suflet nou venit impunerea unei reguli este violență, 

contrazicerea este violență, ignoranța este violență iar lista poate 
continua. Învățați să vorbiți cu copiii voștri și prețuiți-le sufletele 
pure ca pe niște diamante, ele sunt mărgăritarele Mele.

Diavolul imaginar care a înfiorat o întreagă umanitate este un 
copil pe care iubirea l-a pus astăzi la colț. El a fost legat de Tatăl 
și toate aceste eforturi au fost depuse ca voi să trăiţi liber. Omul 
înălțat judecă îngerii și dă pedepse diavolilor, hotărăște lumea și 
aduce pacea, fiindcă omul a urcat în ultimul Cer.

Unii creştini au spus despre mine că sunt diavolul, alţii au 
spus că sunt confuz, căci ceea ce le vorbești Tu diferă de ceea 
ce şi-au închipuit. Ei au analizat adevărul, au luat în conside-
rare oricare altă variantă și l-au asociat cu orice altceva doar 
cu adevărul nu.

Cei mai ageri la minte mi-au spus că sunt cel mai deştept 
om, iar teoriile mele ingenioase vor împinge omenirea în altă 
parte, nu la Dumnezeu. Și s-au temut.

Oare există o altă parte în afară de Mine? Dacă da, vreau să 
ştiu şi Eu unde se află aceasta. Ori cealaltă parte este cea pe care 
aţi inventat-o voi? Întunericul nu este ceva, este absența a ceva. 
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Cel care îl duce pe altul în robie va merge în robie, iar cel care îl 
eliberează pe altul va fi de două ori mai liber. Cum credeți că vă 
veți elibera de tirani dându-le acordul prin vot să vă conducă de 
fiecare dată și de fiecare dată? Nimeni nu vă limitează, voi alegeți 
fiți robi crezând că ea este alegerea Mea pentru voi. Însă pentru 
voi sunteți nevoiți să alegeți voi, nu fugiți de responsabilitate.

Ceea ce am descris în această carte este ce a mai rămas din 
Templul Tău. De ce biserica Ta arată astfel?

Deoarece s-a abătut de la învăţătura Celui pe care Îl citează 
zilnic în adunări. Dacă ar fi înţeles ce le-a vorbit Isus ucenicilor 
în Evanghelia după Ioan ar fi recunoscut Duhul adevărului care 
vorbeşte prin intermediul acestei cărţi şi nu doar prin al acesteia.  
Tu măsoară Templul şi pe cei care se închină acolo. Dar curtea 
de afară să nu o măsori29.

Dacă Învăţătorul ar coborî astăzi la ei, aşa cum a promis că 
o va face, creştinii nu L-ar recunoaşte, ar spune că este diavolul 
care a venit ca să le înşele minţile. Însă minţile lor sunt demult 
pierdute, dar prin mesajele tale vor fi vindecate. Și spune-le așa:

Iată că astăzi diavolul nu mai este la voi ca să vă amăgească 
inimile, voi trebuie să înviaţi şi să învăţaţi să vă bucuraţi. Căci 
Eu sunt totul, Cel care a fost întotdeauna şi care va fi cu voi întot-
deauna, iar în afara Mea nu este nimic. Totuși nu stărui prea mult 
să convingi membri adunărilor de valoarea scrierilor tale, nici nu 
te chinui să determini pe cineva să îți accepte teoriile. Rolul tău 
nu este cel de a convinge pe cineva că cerul este albastru, ci a îi 
îndemna pe toți să privească ei înşiși în sus.

Conștiența nu are nevoie de ajutorul cuiva, de aceasta vă veţi 
convinge numai după ce veţi părăsi realitatea relativă. Atunci veţi 
conştientiza că relativitatea este un truc și răul este o iluzie. Răul 
este o unealtă care vă ajută să vă cunoaşteţi şi să vă creaţi ca cine 
sunteţi voi cu adevărat. Isus a ştiut că omenirea va ajunge într-un 
final acolo unde a ajuns El și mai sus. Unii oameni s-au apropiat 
foarte tare de performanţele Lui și au căpătat puterea să vindece 
alți oameni. Alţi oameni văd ceea ce ochiul nu a fost programat 
să vadă. Unii pot modifica clima şi regenera natura prin puterea 
minții. Alţii cu mintea Îmi aud Vocea și o transcriu pe hârtie.

Fără a te crea prin trăirea experienţei a ceea ce cunoşti despre 
tine nu poţi ajunge Dumnezeu şi nu poţi ajunge la Dumnezeu. Și 
nu ai o identitate cerească fără ca conștiența să fie trezită în tine.

29 Apocalipsa 11:1,2, Noul Testament.
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Să ne întoarcem puțin la blasfemii. Cu toţii am crezut că 
blasfemie este să spui despre tine că eşti trimis de Dumnezeu, 
că ești ca Dumnezeu sau că ești Dumnezeu. 

Fiecare om are dreptul să spună despre sine că este Una cu 
Tatăl, căci de acolo vine, dar nu toţi cunosc faptul că deţin acest 
drept şi că au această putere. Nu toţi ating această clipă sfântă de 
conștientizare pe întreaga durată a existențelor în trup.

Au mai existat oameni la fel de conștienți în afară de Isus 
din Nazaret?

Da, ei sunt maeştri ai vieţii pe Pământ. Voi vă creaţi în mod 
diferit dar vă îndreptaţi spre acelaşi rezultat. Sufletele care trăiesc 
astăzi pe Pământ sunt urmașe ale sufletelor care au trăit în trecut, 
devenite părţi de suflete primare încarnate aici cu scopul de a îşi 
împlini scopul individual și a contribui la împlinirea scopului ca 
întreg, organismul numit umanitate.

Suferinţa persistă deoarece pe Pământ voi credeţi că sunteţi 
diferiţi și din acest motiv vă răniți între voi. În realitatea absolută 
suntem cu toţii Unul. Rănind o persoană pe care o percepi ca fiind 
separată de tine te vei răni pe tine, deoarece tu eşti ea şi ea eşti tu. 
Dumnezeu nu se poate răni pe Sine.

Acesta este locul în care ființează Conștiența, cea mai înaltă 
realitate și cel mai clar nivel de conştientizare dezvăluit minții de 
om în toată istoria.

Faptul că am atins această stare de conștiență mă îndrep-
tățește să cred că cine m-a văzut pe mine L-a văzut pe Tatăl.

Fiecare om poate să facă această afirmație în funcţie de cât 
anume îşi aminteşte din cine este.

Cum a reuşit Isus să se convingă de aceste adevăruri încă 
de pe atunci? De ce unii nu îşi pot da seama nici astăzi, adică 
nu îşi amintesc, ce nu funcţionează corect în cazul lor?

Nu este obligatoriu să vă daţi seama de ceva. Nimic nu este 
obligatoriu. Dacă v-aș fi impus ceva ar fi fost să vă bucuraţi, dar 
nici atunci nu aţi fi făcut-o. Diferenţa dintre Isus şi alţi oameni și 
diferenţa dintre voi şi generaţia părinţilor voştri este că ei au fost 
nevoiţi să creadă ceea ce voi pur şi simplu ştiţi. Oamenii proşti, 
așa cum i-ai numit tu, nu sunt proşti din cauză că nu acţionează 
conform logicii şi raţiunii tale, proşti sunt cei care se bazează pe 
logica şi raţiunea lor dar aleg influenţaţi să urmeze un alt sistem 
de gândire, care este inferior comparativ cu al lor propriu.

Şi de ce credeţi despre lumea așa cum o cunoașteți că e rea? 
Tocmai de aceea este rea, pentru că aşa o percepeţi voi. Cei mai 
învăţaţi dintre oameni se pierd în detalii și complică ceea ce este 
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simplu, iar după ce își îngreunează viețile zadarnic singura satis-
facție care le-a mai rămas este să se creadă superiori în fața celor 
care trăiesc în simplitate, dar nu sunt astfel. Adevărat adevărat vă 
spun, orice aţi crede că faceţi și oricine aţi crede că sunteţi trăiţi 
aceiaşi şaptezeci de ani ori mai puţin pe planetă. Voi ştiţi că trăiţi 
doar şaptezeci de ani pe Pământ și credeți că sunteţi importanţi. 
Eu vă spun că trăiţi o eternitate ca ființe independente în Univers 
dar voi credeţi că sunteţi nimic, când Eu vă spun că sunteţi totul.

Cu toate acestea, cu cât vă veţi iubi mai tare vieţile trăite pe 
Pământ veţi rămâne mai puţin timp acolo. Cu cât veţi striga mai 
tare cu atât veţi amuţi. Cu cât veţi dori mai mult cu atât veţi avea 
din ce în ce mai puţin. Și oricine va alerga să câştige viaţa acela 
o va pierde, dar cel care va renunţa la propria viaţă pentru Nu-
mele Meu o va câştiga. Atâta vreme cât îţi vei căuta fericirea în 
oameni şi în lucruri exterioare cu atât ea va deveni din ce în ce 
mai dificil de găsit. Şi nu o vei găsi niciodată fiindcă fericirea nu 
poate fi găsită în exterior, ci în interior. În ziua în care o vei trezi 
în interiorul tău vei conştientiza că nu contează locaţia în care te 
afli, oamenii din jur ori situaţia materială, ci starea ta interioară. 
Atunci pacea te va copleşi şi te vei umple de emoţie, de poftă de 
viaţă şi de bucurie. Atunci vei vedea perfecţiunea în cel mai mic 
lucru şi nu te va mai înspăimânta nici cel mai mare lucru. Atunci  
îţi vei da seama de ce aşteptai cu toată fiinţa ta banii iar ei refuzau 
să apară, de ce cu cât iubeai mai mult cu atât sufereai mai mult, 
cu cât câştigai mai mult cu atât pierdeai mai mult, iar cu cât îți 
doreai mai mult o familie cu atât aceasta se destrăma sub privirea 
ta. Tu trebuie să te convingi că pur şi simplu trăieşti şi nu trebuie 
să ajungi undeva anume ca să fii recunoscător că ești în viață.

Cum pot să încep să trăiesc cu adevărat?
Prin folosirea celei mai puternice afirmaţii creatoare care vă 

ridică vibrația. Voi sunteţi fiinţe creatoare şi prin urmare, sunteţi 
suma emoțiilor şi a gândurilor voastre individuale sau colective, 
după caz. Dar pentru a te convinge de aceste adevăruri repetă în 
minte ceea ce îţi voi spune:

Eu sunt conştient de existenţa mea. Eu sunt foarte important 
pe Pământ dar şi în Univers. Eu sunt iubit de Creatorul meu şi al 
acestui Univers. Eu sunt iubit de Hristos, sunt iubit de oameni și 
sunt privilegiat că sunt în viaţă. Eu sunt înţelept, sunt împăcat cu 
mine însumi şi mă accept așa cum sunt. Căci de fiecare dată când 
îmi accept poziţia mă înalţ peste ea. Eu sunt linştit, sunt cinstit și 
corect. Eu sunt un om bun, frumos și admirat de ceilalţi. Eu sunt 
dragoste şi împart dragoste în jur. Eu sunt.
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Eu îmi iubesc Creatorul, mă iubesc pe mine și apoi pe ceilalţi. 
Eu am bani, sunt bogat în toate felurile și sunt împlinit pe toate 
planurile. Eu ofer bucurie, înveselesc, ajut și iert, dăruiesc și mă 
dăruiesc. Eu nu judec, ci sfătuiesc. Eu am un scop pe Pământ iar 
scopul meu este cel de a conştientiza toate aceste lucruri despre 
mine. Repetă aceste afirmații în mintea ta vreme de o săptămână 
fără să te laşi doborât de îndoială şi vei realiza că chiar şi atunci 
când nu ai, tu nu ai nevoie.

Dar de ce nu este viaţa aşa cum mi-am imaginat-o?
Deoarece tu nu ţi-ai imaginat niciodată cum este viaţa, ţie ţi 

s-a spus ce este viaţa și cum ar fi bine ca ea să decurgă. Dacă in-
terpretarea programatorului a fost eronată ori incompletă, mintea 
ta va căuta acea interpretare eronată ori incompletă chiar și când 
viața ta va fi perfectă. Din punctul cui de vedere este corect ceea 
ce ți s-a spus despre viață sau ce ți-ai imaginat? Analizează dar  
această întrebare de fiecare dată când devii conștient că în loc să 
trăiești așa cum simți urmezi un tipar social.

În continuare voi explica cum funcţionează mintea în raport 
cu sufletul pe parcurs ce îți creezi realitatea dar nu ești conștient.

Totul începe în clipa în care treci printr-un eveniment care îți 
apare în cale. Acest eveniment este o întâmplare neutră, nu este 
nici bună nici rea. În jurul acestui eveniment care ajunge la tine 
pentru a fi trăit ca experienţă orbitează informaţii. Acestea sunt de 
două feluri:

-  informații faptice
-  informații judecabile
Rolul minţii tale este să adune informaţii dintr-un eveniment, 

să le proceseze și să construiască un adevăr despre el. Adevărul 
construit de mintea ta este o convingere personală. Convingerea 
poate fi și ea de trei feluri:

-  o convingere imaginară
-  o convingere aparentă
-  o convingere reală
În funcție de convingerea care a luat contur mintea ta va crea 

un gând despre acel eveniment, iar în funcție de gândul creat vei 
avea o emoţie în raport cu evenimentul.

Emoţia decide experienţa ta în legătură cu întâmplarea trăită, 
iar experienţa creează o realitate nouă. Acum realitatea creată de 
tine poate fi:

-  o realitate distorsionată
-  o realitate observativă
-  o realitate finală
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Majoritatea oamenilor creează realităţii distorsionate. Aceasta 
arată că ceea ce cred ei că este real nu este real. Mult mai puţini 
la număr sunt cei care creează realități observative. Ei văd lumea 
exact aşa cum este. Cei mai puțini dintre oameni creează realităţi 
finale, deoarece realitatea finală creată de minţile lor nu provine 
din informaţiile care orbitează în jurul evenimentului, ci din cele 
care vin de deasupra capacităţii de înţelegere a minţii. Aceștia nu 
se supun realității observative, ei o scriu și astfel o reglează.

Odată ce mintea creează realitatea finală şi anume adevărul 
real, în mod constant, permite sufletului să îşi înceapă călătoria.
Ca sufletul să preia controlul ființei numită om mintea trebuie să 
îl înalţe până la nivelul care a fost numit starea de a fi. Starea de 
a fi produce două efecte importante și anume:

-  efectul conştienţei
-  efectul conştientizării
Starea de a fi trezeşte conştienţa, iar conştienţa produce con-

ştientizarea. Conştienţa este expresia sufletului, ea poate modifica 
conştientizarea mediului exterior. Tu poţi fi conştient de faptul că 
eşti iubit chiar dacă cei din jur îţi demonstrează contrariul. Tu nu 
eşti iubit în funcţie de cantitatea de iubire livrată de ceilalţi către 
tine dar nici nu eşti dependent de iubirea cuiva, tu eşti conştient 
de starea ta.

În momentul în care devii conştient de starea pe care ai ales-o, 
indiferent de aparenţe, Universul îţi răspunde pozitiv. Şi astfel îi 
determini şi pe ceilalţi să te recunoască ca cine eşti. Tu dacă eşti 
iubit vor putea doar să te iubească, tot așa cum un sunet poate fi 
decât auzit ori cum un miros poate fi decât mirosit. Atunci devii 
conştient de toate emoțiile pe care iubirea le produce şi le ignori 
pe cele care nu produc iubire.

Apoi conştientizarea unei stări de a fi îţi creează perspectiva. 
Perspectiva este punctul din care priveşti lucrurile. La rândul ei, 
perspectiva dă naştere percepţiei tale. Percepţia e ceea ce priveşti 
iar perspectiva este locul de unde priveşti. Așadar perspectiva îți 
creează percepţia.

De pildă dacă locuieşti la etajul unu şi nu ai urcat la alt etaj în 
toată viaţa ta, percepţia ta asupra dimensiunii oraşului pe care îl 
privești va fi mai săracă. Dar dacă locuieşti la etajul zece de unde 
privești orașul lucrurile stau cu totul altfel.

Percepţia ta produce ceea ce tu crezi. Ceea ce crezi este ceea 
ce vezi, doar că imaginea pe care o vezi răspunde perspectivei tale, 
adică punctului din care o priveşti. Din acest motiv v-am spus că 
lumea este rea deoarece aşa o vedeţi voi.
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În continuare, în funcţie de ceea ce crezi îţi vei construi com-
portamentul. Toate comportamentele voastre derivă din ceea ce 
voi credeţi. Voi citiţi acum cuvinte Mele deoarece credeţi că veţi 
învăţa ceva folositor adoptând aceste noi înțelegeri, iar viețile vi 
se vor îmbunătăți. Toate faptele voastre izvorăsc din credințele pe 
care le dețineți, doar că nu toți ați fost educați cu iubire. Oamenii 
care nu sunt iubiți urăsc.

Dacă tot ceea ce credeţi provine din tot ceea ce voi vedeţi, iar 
ceea ce vedeţi este dragoste, veţi trăi în dragoste până când veţi 
deveni dragostea însăşi.

Uau, cât este de adevărat!
La final comportamentul rezultă experienţa voastră. Această 

expunere reprezintă calea sufletului. Iar ea, la fel ca cea a minţii, 
structurează realitatea în care vă derulaţi existenţa. Dacă le veți 
uni veţi observa că ele pot fi combinate în felul următor:

-  evenimentul devine starea de a fi
-  informaţia devine perspectiva
-  adevărul devine percepţia
-  gândul devine credinţa
-  emoţia devine comportamentul
-  experienţa construită de mintea ta se uneşte cu experienţa 

produsă de sufletul tău și devin una30.
Învățătorii ca Moise, Buddha sau Isus, au ştiut aceste lucruri, 

dar niciunul nu a cerut celorlalţi să ştie ceea ce au știut ei, doar să 
creadă. Și toţi cei care M-au chemat în vieţile lor au atins acelaşi 
rezultat, indiferent de cultura în care s-au născut, apoi au afirmat 
despre ei înșiși că sunt Dumnezeu întrupat. Ai crezut vreodată că 
afirmaţiile lor similare sunt pure coincidenţe? Crezi că Eu nu am 
creat ceva mai mult pentru voi și că sunteți condamnați la neînţe-
legere şi suferinţă? Crezi că ceea ce trăiţi astăzi este un test, nimic 
mai mult?

Maeștrii au îndepărtat atât de tare frica încât nu au mai simţit 
durerea fizică. Ei au separat suferinţa trupului de fiinţa lor și nu 
au mai trăit ca experiență durerea. În vreme ce erau crucificați pe 
Pământ şedeau alături de Mine în Cer. Unul îi iubea pe cei care Îl 
răneau căci Se iubea mai întâi pe Sine. Cel care a fost crucificat, 
în timp ce era pe cruce era prezent peste tot, în tot şi El era totul. 
Hristos nu a murit pe cruce, trupul Său a fost rănit pe cruce.

30 Explicaţii inspirate din seminarul „Dein Gespräch mit Gott“ susţinut de Neale 
Donald Walsch, în septembrie 2009 la Kiblegg, Baden-Württemberg, Germania.
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Astăzi pot să înţeleg ce a determinat cerul să se întunece și 
pământul să se clatine în momentul în care Hristos a părăsit 
trupul numit Isus.

Aceasta deoarece El prin Mine era totul, natura, voi, chiar şi 
cei care L-au rănit. Isus este totul, inclusiv cei care L-au rănit. În 
felul acesta, iubind totul, S-a iubit pe Sine prin tot.

Asemenea explicaţii nu am auzit toată viaţa mea. Pentru 
ce susţii însă faptul că Hristos este totul, inclusiv cei care L-au 
rănit, crezi că va înţelege și accepta cineva asemenea idee?

Tu ai înţeles-o şi ai acceptat-o.
Eu am descoperit-o sau am inventat-o.
Aceasta confirmă faptul că ea va fi redescoperită şi revizuită 

și de ceilalţi. Rolul tău este să uşurezi misiunea celorlalţi nu să le 
oferi rezultate fabricate care nu le aparţin. În loc de introducere a 
ultimului capitol, ai putea prezenta cele mai recente rezultate ale 
căutărilor tale, căci ne apropiem de final.

Am multe de povestit, dar deocamdată aș vrea să tragem 
câteva concluzii despre ceea ce am descoperit până astăzi.

Prima observaţie este faptul că textul nostru conţine atât 
de multe informaţii ajutătoare şi vindecătoare încât ar putea 
fi considerat unul sacru. Cel puţin din punctul meu de vedere 
şi al celor care au citit până aici, ar putea reprezenta o carte 
sfântă, aşa este?

Alberto, nu există nimeni şi nimic sfânt acolo, dar înţeleg ce 
ai vrut să spui. Nu există nici mântuirea păcatelor, salvarea cuiva 
care trăiește pe Pământ de către cineva care trăiește în Cer. Căci 
pe Pământ nu veţi fi salvaţi, de pe Pământ veţi fi salvați. Nu este 
același lucru și o știi. Trupurile voastre de carne vor muri iarăşi şi 
iarăşi, până atunci când veţi înceta să vă mai ucideţi între voi.

Cuvântul mântuire se referă la desăvârşirea omului și elibe-
rarea lui, care înseamnă împlinirea etapei curente evolutive. Voi 
orice aţi face, oricât de mult ori de puţin aţi cunoaște, vă împliniţi 
misiunile prin trăiri şi prezenţe. Și nu există cei care nu vor trece 
dincolo tot aşa cum nu poate exista un Dumnezeu care a greşit cu 
ceva. Pentru că mesagerul Domnului nu a mai greşit demult, iar  
Cel care este veşnic viu nu a greşit niciodată.

Am dorit să vă reamintesc aceste noţiuni de bază de-a lungul 
scrierilor cu scopul de a le înţelege şi accepta treptat. Acumulând 
cât mai multe cunoştinţe, crescând spiritual, să reușiți să vedeți și 
să simțiți adevărul din ce în ce mai clar. Pace vouă!



Capitolul 7

La începuturi, când Duhurile lui Dumnezeu pluteau deasupra 
apei, voi, Duhurile lui Dumnezeu, eraţi totul. Și Dumnezeu, totul, 
plutea înăuntrul Lui Însuşi. Atunci, Dumnezeu, ca să poată să Se 
cunoască şi să Se privească din afară, S-a separat prin divizarea 
Conştienţei supreme şi crearea miliardelor de părţi de conștiență 
numite conştiente individuale, adică fiecare făptura vie.

Fiecare fiinţă care există pe acest Pământ şi nu doar pe acesta, 
indiferent de formă, fie materială, spirituală sau multiplă, reflectă 
imaginea Conștienței şi reprezintă o parte din Întreg. De aseme-
nea, orice fiinţă care vede, aude, simte şi respiră, este un gând al 
Meu exprimat în formă materială. Fiecare gând al Meu creează 
experienţa trăită de Mine. Cunoscând aceste lucruri, te întreb:

Mă mai poţi lovi? Mă mai poţi prigoni şi flămânzi, și fura, şi 
înşela, și răni? Îl mai poţi ucide pe Acela care v-a reamintit cine 
este omul cu adevărat, de unde vine și unde se duce? Poţi lupta cu 
cineva pentru a îţi face dreptate ori poţi intenţiona să câştigi ceva 
în defavoarea altuia, acum că ai cunoscut că toți suntem Unul?

Niciun om dintre cei care vor citi cuvintele noastre nu va 
mai putea să comită aceste fapte, toţi se vor iubi așa cum știu 
și așa cum pot.

Vezi tu, aceasta este realitatea voastră finală, suma experien- 
ţelor trăite pe Pământ și încheierea etapei evolutive din prezent. 
Dragostea este ceea ce rămâne.

Astăzi orice sentiment care produce dragoste este identificat 
îndată de voi. El creează starea de a fi, exprimată de Cel pe care 
L-aţi cunoscut la început și despre care cei mai fericiți dintre voi 
vă amintiţi că încă sunteți. Fiecare părticică de conștiență care se 
unește întru acest gând contribuie la reconstruirea Întregului şi la 
consolidarea ei ca parte individuală liberă, care are acces la Sursa 
primordială şi primeşte îndrumare pe întreaga durată a misiunii. 
Aceasta este una dintre promisiunile Mele.

Te întrebi cum ai putea să fii sigur de rezultat? La întrebarea 
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ta îţi voi răspunde prin îndemnul crede în Dumnezeul tău cu toată 
fiinţa ta ca să înţelegi faptul că Eu cunosc ceea ce fac, indiferent 
de aparențe. Ceea ce fac este ca dintr-unul singur voi să vă creaţi 
cu toţii, apoi cu toţii să Îl creaţi pe Unu.

Sună atât de simplu şi frumos. 
Sună așa cum este, simplu și adevărat.
Mi-ar plăcea să fie mai uşor.
Cunoşti tu oare ce Mi-ai reproşat înainte să te naşti acolo?
Faptul că m-ai trimis la moarte?
Dimpotrivă, ai spus că este prea uşoară misiunea pe care ai 

primit-o, că tu eşti mai mare de atât. Însă răspunsul Meu pentru 
tine a rămas acelaşi, toate lucrurile la timpul lor. Ziua desăvârşirii 
voastre a venit. Prin voi am construit această lume şi tot voi veţi 
primi binecuvântarea cea mare.

Prin Tine am uimit tot Universul.
Da, voi aţi cunoscut puterea şi neputinţa, aţi condus şi aţi fost 

robi. Aţi îmblânzit animalele sălbatice şi aţi fost ucişi de ele, dar 
mai târziu aţi stăpânit peste toate. Voi aţi învăţat să le iubiţi și să 
vă iubiţi. Aţi omorât pentru copiii voştri şi aţi fost ucişi pentru ei. 
Aţi plâns, aţi râs, v-aţi întristat și aţi cugetat. Aţi lovit și aţi fost 
loviţi, apoi aţi iertat și iubit, și aţi ajuns la capăt.

Adevărat vă spun, sunteţi perfecţi, voi sunteţi extraordinari şi 
sunteţi cea mai completă creaţie a Mea. Voi veţi stăpâni peste vea- 
curi și timpuri deoarece sunteţi esenţa vieţii înseşi. Sunteți stelele 
cerului şi capetele Universului. Creația este a voastră căci a fost 
creată de voi, care sunteţi Eu, iar lucrurile așa vor rămâne. Toate 
pentru voi, cei care nu veţi cunoaşte moartea, care vă veţi ridica  
la Mine din trupurile voastre în trupurile voastre. Pentru voi, cei 
care aţi trăit vieţi perfecte, ca suflete perfecte, în iubire şi într-un 
Dumnezeu perfect. Pentru voi, cei care aţi trăit într-o lume per-
fectă, înconjuraţi de oameni perfecţi asemeni vouă. Voi veţi privi 
spre cer și vă veţi înălţa odată cu privirile voastre. Moartea nu are 
nicio putere asupra celor care o supun lor.

De când Îţi urmez sfaturile am început să am o autoritate 
ieșită din comun asupra gândurilor mele. Le controlez şi sunt 
cel care le alege. Capacitatea mea de înțelegere a crescut, iar 
puterea și ea de asemenea.

Astăzi îi văd pe cei slabi care trăiesc cu frică, dar care se 
ascund în spatele măștilor. Îi văd pe cei ce au nevoie de ajutor 
dar care habar nu au că trăiesc inconștienți, în dificultate.

Dacă aţi vedea frica în felul în care o văd eu acum nici nu 
aţi mai putea distinge omul. Deoarece în jurul fiecărui suflet 
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aţi vedea teama asemeni unui şarpe care stă încolăcit în jurul 
lui, îl sugrumă și îl umple de venin. Atât de grea este pedeapsa 
pe care aţi ales-o, crucea pe care fiecare generaţie a purtat-o. 
Foarte grea e misiunea pe care am ales-o atunci când Te-am 
implorat să construieşti această lume și apăsătoare este frica 
de moartea trupului, cea pe care Ţi-o vom dărui cu toţii.

Dar Tu mi-ai spus că toate acestea sunt minciuni, că frica 
e un truc iar răul este o iluzie. Eu m-am convins deja de toate  
aceste adevăruri. Ele nu sunt doar cuvinte frumoase alese cu 
pricepere, sunt experienţe trăite și înşirate printre lacrimi pe 
hârtie. În felul acesta, suferind, am conştientizat că nu există 
oameni răi, doar oameni care nu ştiu încă faptul că sunt buni. 
Motivul pentru care nu au aflat adevărul despre ei este că nu 
a avut cine să le spună.

Nu există dezavantaje, toate sufletele împlinesc ceea ce au 
ales și fiecare primește după merit în ceea ce ține de valoarea 
ca ființă. Ele sunt gradele de conștiență.

Şi cum puteţi să mă comparaţi cu Isus atunci când El m-a 
trimis la voi ca să vă apăr şi să vă mustru, și să învăț alături 
de voi? Cum puteți compara învăţăturile mele cu ale Lui câtă 
vreme nu L-aţi cunoscut și învăţăturile nu I le cunoaşteţi?

Voi vă bazați pe înțelegerile voastre limitate nu pe ce este 
cu adevărat limpede și dumnezeiesc. Şi niciunul nu s-ar putea  
ridica înaintea mea ca să spună că L-a cunoscut pe Tatăl mai 
aproape decât L-am cunoscut eu. Voi doar aţi auzit de Dum-
nezeu, eu de acolo vin. Am venit să vă redau vederea, dar voi 
mă judecaţi şi osândiţi şi vreți să mă vedeţi mort, însă copiii 
voştri mă vor slăvi.

Spuneți că nu sunteţi fericiţi aici, eu vă spun că dacă v-aţi 
regăsi în această lume ar fi bine să vă faceţi griji. Și vor mai 
trece o mie de ani până veţi ajunge să gândiţi ca mine. Mulţi 
nici atunci nu o veţi putea face.

Susțineţi teorii pe care nu le cunoaşteţi predicând copiilor 
voştri în biserici faptul că omul trăiește o singură viaţă, oare 
copacii înfloresc o singură dată? Nu cumva voi sunteţi mai de  
preţ decât ei? Nu cumva astfel vărâți în ei dorința de a aduna 
cât mai mult și a gusta din plăcerile lumii cât pot, crezând că 
au o singură șansă și apoi rămân doar cu tânjitul? Nu cumva 
în felul acesta o iau la goană în rând cu turma și se distrug?

Priveşte înăuntrul tău şi vei găsi dragoste și liniște. Apoi, 
oriunde te vei uita vei vedea ceea ce ai identificat mai întâi în 
inima ta. Nu putem fi altceva decât ce suntem, putem doar să 
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credem că suntem, un timp. Căci viețile trăite în Maya sunt o 
minciună alimentată de teama care și-a făcut templu în om și 
l-a controlat încă din timpurile când a căzut din dumnezeire. 
Societatea așa cum o cunoașteți este o boală care trebuie tra-
tată, iar voi trebuie să vă eliberaţi de ea ca să fiți liberi, să nu 
vă temeți de nimic, dacă vreți.

Niciun om nu este în măsură să te judece şi să te sancţioneze 
şi nimeni nu deţine autoritate asupra ta, nici dacă s-ar aduna cu 
toţii la un loc. Dacă s-ar aduna şi ţi-ar vedea puterea ţi-ar cădea 
la picioare, deoarece tu ești Eu, puterea Mea este a ta și a ta este 
a Mea. Cu toate acestea tu nu poţi fi încă atotputernic în trup de 
unul singur, doar în Prezenţa Mea. Tu trebuie să înveţi să ceri, el 
este cuvântul. Și orice veţi cere în Numele Meu voi face.

Nimeni să nu creadă că are drept de viaţă şi de moarte asupra 
altei persoane ori fiinţe. Eu doar atunci când vei reuşi să dai viaţă 
unui vierme îţi voi permite să omori un câine.

Îți mulțumesc pentru că ai venit în viața mea. Am devenit 
conştient că sunt una cu totul în perioada în care nu am avut 
cu ce să mă hrănesc aproape paisprezece zile legate între ele. 
Prin absurd, după ce a trecut chinul, am simțit că nu mai am 
nevoie de nimic chiar dacă nu aveam nimic.

Atunci un om căruia nu i-a lipsit nimic niciodată dar care  
a fost răpus de frică, a venit să îmi ceară ajutorul, căci voia să 
fie liber ca mine. Iar eu i-am răspuns zâmbind: dăruieşte tot 
ce ai şi vino să stai alături de mine pe bancă, gândeşte pentru 
tine însuți, acceptă-i pe ceilalţi şi învaţă-i să gândească pentru 
ei; dacă nu reuşeşti iubeşte-i ca pe tine însuţi.

Cere şi ţi se va da, bate şi ţi se va deschide.
Cui trebuie să îi cerem şi ce ar trebui să spunem?
Învăţaţi să îi cereţi Cerului31 nu Mie, tablourilor și pereţilor, 

nicidecum rămăşiţelor de trupuri moarte purtate în sicrie.
Ai obosit, te afli la capătul puterilor şi nu te mai poţi baza pe 

nimeni? Ai înaintat în vârstă şi nu ai încă o familie? Eşti fără bani 
şi ai rămas fără serviciu? Ai primit doar refuzuri şi batjocură din 
partea oamenilor întreaga viaţă? Eşti flămând, ţi-e frig şi alergi 
singur printre mii de oameni? Încrede-te în Mine şi îţi promit că 
voi scoate un om în calea ta în miez de noapte, care te va hrăni şi 
îţi va da să lucrezi. Eu sunt Mângâietorul32.

31 Templul inimii.
32 Compară cu Ioan 14:16, 17, 26, Noul Testament.
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Încrede-te în Mine şi vei realiza că toate evenimentele care se 
derulează în jurul tău sunt alegerea ta. Ele nu sunt înregistrate pe 
o peliculă de film și nu există destin, tot așa cum frunzele nu se 
aştern pe pământ în ordine matematică. Pur şi simplu fiecare se 
așază acolo unde îi este locul, iar voi nu le puteţi calcula traiecto- 
ria, așa cum nu puteţi calcula numărul lor sau al firelor de iarbă.
Tot ce nu aţi putut măsura din punct de vedere matematic voi aţi 
numit coincidenţă, dar Eu cunosc numărul firelor de iarbă la fel 
cum îl cunosc pe cel al păsărilor şi al tuturor insectelor.

Ştiu, acum gândeşti că e foarte greu pentru tine să crezi ceea 
ce auzi, dar nimic să nu te mire. Numărul insectelor care trăiesc 
pe Pământ este egal cu numărul picăturilor de ploaie care cad pe 
planetă pe durata unui an.

Cum pot măsura cu o asemenea precizie întreaga creaţie? Nu 
prin matematică, nici cu ajutorul vreunui dispozitiv tehnologic în 
repetate rânduri îmbunătățit, ci prin puterea înţelepciunii.

Cum ai putut să atingi acest nivel magic, Dumnezeu a fost 
vreodată altceva decât ceea ce este în prezent?

Toate timpurile sunt de fapt prezent și nu Îmi amintesc să fi 
fost altceva decât iubire, în toate timpurile. Din acest motiv nu 
deţin o formă, pentru că nu M-ar putea cuprinde nici toate la un 
loc. De aceea am spus despre Mine „Eu sunt“, ca să înţelegeți că 
sunt totul, chiar şi ceea ce există în afara Mea.

Noi vom deveni vreodată ca Tine?
Unii dintre voi sunteţi egali cu Mine şi astăzi.
Vreau să ştiu dacă putem deveni independenţi în alegeri, 

în putere și adevăr, așa cum este Dumnezeu.
Ţi-am oferit deja răspunsul dar tu continui să întrebi.
Ai spus că generaţiile care vin după noi vor cunoaşte din 

ce în ce mai mult, dar copiii din ziua de astăzi nu mai citesc, 
lor li se oferă totul de-a gata și astfel nu se mai dezvoltă.

Generaţiile care vin după voi nu mai sunt nevoite să trăiască 
experienţele din trecut. De exemplu astăzi nu mai este necesar să 
vă dedicaţi vieţile pentru a vă procura hrană, pe aceasta aţi trăit-o 
ca experienţă în trecut. Tinerii nu mai citesc căci s-au îndepărtat 
de esența interioară și caută soluția în afară. Este ca un ciclu care 
îți permite ție acum să scrii acest mesaj analizând comportamentul 
de masă, ca apoi când oamenii își vor întoarce atenția spre esența 
lor să găsească calea deja pregătită. Pe viitor nu va mai fi necesar 
să citiți ca să vă luminați, ADN-ul va conține mai multe informaţii 
decât există în toate cărţile care au fost scrise vreodată. Ori cu ce 
i-ar fi de folos unui copil să citească o carte ori să înveţe o teorie     
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a cărei autor a fost probabil chiar el într-o viață trecută sau atunci 
când se află în comuniune cu Mine, adevărul despre tot?

Fiecare copil are dreptul să exploreze mediul exterior în care 
se formează, în care se descoperă şi îi va descoperi pe ceilalţi.

Vorbeşte-mi mai mult despre ADN-ul uman.
Dispozitivul de stocare, siropul vieţii sau aşa numitul ADN, 

după cum l-aţi numit voi, conţine toate informaţiile care există în 
acest Univers, despre acest Univers. Rolul creierului vostru este 
să aleagă din informaţiile care există deja, să le proceseze şi să le 
dezvolte, ca să se dezvolte.

Întreaga ta viaţă, cine ești și cât vei reuși să faci, este creată, 
stocată şi preluată de aparatul executor, adică de creier, până la 
vârsta de cinci sau șapte ani, apoi începi să trăieşti ca experienţă 
viaţa pe care mintea ta a creat-o deja. Este ca şi cum ai descărca 
un clip de pe reţelele de transfer de informaţii, ca apoi să începi 
să îl vizionezi despărţit în cadre. Fiecare cadru este o zi şi fiecare  
zi a fost creată de tine în subconștient. Sufletul tău ştie câte zile 
vei trăi, cât vei împlini din ceea ce ai ales să faci, cine eşti și de 
unde vii sau unde ai să te întorci. El cunoaşte identitatea ta reală 
și lumile în care ai trăit înainte sau în câte.

Cum ar fi putut un om să descrie o planetă îndepărtată despre 
care nu știți nimic, fără ca trupul său să fi vizitat acel loc? Ba mai 
mult, a şi numit ființele care trăiesc pe ea și a construit o istorie 
fictivă despre sistemele de viaţă extraterestră.

Dar dacă este adevărat de ce nu suntem specialişti în mai 
multe domenii?

Deoarece creierul uman nu a fost programat să prelucreze la 
capacitate maximă două sau mai multe informaţii în acelaşi timp, 
tot așa cum omul nu poate sluji la doi stăpâni.

Unii m-au întrebat dacă Dumnezeu este femeie.
Eu aș putea fi orice vă închipuiți că sunt. Energia nu are trup 

sau formă și astfel nu are sexualitate. Totuşi, oamenii din trecut 
au ales să creeze o imagine masculină a lui Dumnezeu și nu este 
o idee rea. De aceea vi se pare neobişnuit de greu de acceptat ca 
Eu să Mă asemăn cu o femeie şi nu puteţi folosi expresii de genul 
Dumnezeu este înţeleaptă sau atotputernică, în ciuda faptului că 
sunt Sursa Mamă, adică Punctul de plecare al tuturor energiilor 
care există. Te-ai convins că nimic nu este aşa cum credeţi și că 
totul este mult mai complex decât poate mintea să cuprindă?

Sper să nu deranjez pe nimeni cu întrebările mele, care se 
dovedesc a nu fi foarte la subiect. Paradoxul este că ne aflăm 
la finalul cărţii iar lista nu dă semne că s-ar termina. Mai am 
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atâtea întrebări care aşteaptă răspuns şi pentru care Ţi-ar fi 
recunoscători zeci de oameni.

Spuneai că nu există un diavol, cel puţin nu pentru mine 
sau pentru oamenii conștienți care au depăşit acest concept. 
Dacă este așa de ce ai îngăduit omenirii să creadă că există un 
personaj care are intenții opuse în raport cu cele divine?

El a fost cel mai eficient mod prin care M-aţi putut cunoaşte 
ca ceea ce sunt. Nu există nici fiinţe întunecate, duhuri, demoni  
şi draci. Lupta biblică care se desfăşoară în cer în realitate se dă 
în inimile voastre, acolo este Cerul.

Unele guri susţin că la final raţiunea va învinge dragostea. 
Care este adevărul în această privinţă? De ce purtăm bătălii 
interioare pe parcursul vieții, care e scopul?

Ca afirmaţia ta să capete sens ar trebui mai întâi de toate să 
existe o luptă între dragoste și rațiune.

Nu este afirmaţia mea, eu doar trec în carte întrebările pe 
care mi le adresează oamenii de aici.

Este foarte adevărat, vezi tu, odată ce te-ai înhămat la această 
trăsură ţi-ai asumat răspunderea pentru faptele oamenilor.

Cine sunt eu ca să îmi asum responsabilitatea pentru fap-
tele cuiva? Păcatul lumii a fost ridicat de Fiul lui Dumnezeu, 
nu există cineva mai mare decât Hristosul!

Iubitule, în casa Mea nu există superioritate, nici invidie sau 
gelozie. Lucrarea Mielului este cu adevărat cea mai vrednică de 
laudă şi nu va fi alta mai măreaţă, dar Eu lucrez prin fiecare om. 
Hristos a iertat omenirea pentru faptele ei, tu în schimb îţi asumi 
responsabilitatea pentru ele. Te-ai putea numi cu modestie avoca-
tul oamenilor, cel care are un cuvânt de spus în apărarea lor. Iar 
cuvântul tău va fi luat în considerare înaintea Scaunului cel mai 
mare atunci când veţi veni cu toţii în faţa Mea.

O luptă între dragoste şi raţiune nu există deoarece ele nu pot 
exista una fără cealaltă, ambele sunt părţi contribuitoare la crea-
rea realității relative. Și nu există două tabere, una reprezentând 
raţiunea iar alta reprezentând dragostea, dar există raţiunea care 
provine din dragoste şi raţiunea care provine din afara ei.

Există fericire care provine din afara dragostei?
Nu, dar există dragoste pentru alte lucruri.
Cum ar trebui manifestată dragostea de Dumnezeu?
Prin a te lăsa copleşit de dragostea Mea.
Poate omul să ofere dragoste semenilor săi câtă vreme nu 

se află într-o relaţie cu Dumnezeu?
Nu, omul nu poate să ofere dragoste câtă vreme nu va realiza 
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că natura lui primordială este Dumnezeu, adică dragostea. De ce 
crezi tu că orice regim, ideologie ori civilizaţie, ale cărei principii 
s-au bazat pe altceva decât pe dragoste, legitimând moralitatea la 
nivelul la care a fost ea înţeleasă atunci, a eşuat? Împreună este 
cheia, dragostea este răspunsul la tot. Mustrarea este tot dragoste 
iar dragostea nu este naivitate.

Când omul cu care îți împarți viața nu aude ce îi spui tu, căci 
ceea ce aude este influențat de luptele personale pe care le poartă 
în interior, nu îl lăsa să își dea dreptate, spune-i adevărul ca să nu    
se încurajeze în răutate, oricât de dureros ar fi pentru el și orice 
decizie ar lua; fii un om liber. Fii liber să cerți un adult de fiecare 
dată când simți că trebuie adus pe calea cea bună, dar iartă-l de 
fiecare dată când greșește. Am spus de fiecare dată când greșește 
și ia aminte la ce înseamnă iertarea. Iertarea constă în eliberarea 
de resentimentul pe care îl simți față de o persoană care a greșit 
și a redeveni un om liber, nu a îi ridica restricția și a îl lăsa să facă 
tot ce îl taie capul cu tine.

Tot ce veți încerca să faceți va eșua atâta timp cât veți ignora 
dragostea, căci dragoste sunteți și din dragoste vă nașteți pe pla-
netă. Nimic nu este veşnic, numai Dumnezeu este veşnic, aşadar 
întoarceți-vă la esență ca să rămâneți. Învățați să vedeţi perfecţi-
unea în totul și nu vă temeți să începeţi din nou chiar dacă sunteţi 
nevoiţi să o faceţi pentru a mia oară. Acceptaţi schimbările, luaţi 
decizii şi fiţi din ce în ce mai atenţi. Eliberaţi-vă de doctrinele şi 
obiceiurile promovate de cei cu conştienţă inferioară chiar dacă 
veţi fi refuzați, considerați ciudați, daţi afară din mulţime. Alegeţi 
cea mai înaltă cale şi mergeți ca învingătorii până la sfârșit.

Ai obosit să te lupţi cu sistemul, eşti trist, nedreptățit sau nu  
eşti acceptat de oameni? Urcă-te pe cel mai înalt vârf de munte, 
adună toate uneltele necesare şi construieşte-ţi o casă. Îţi promit 
că nu vei duce lipsă de nimic. Te voi ajuta să o construieşti și îţi 
voi oferi hrană, îți voi da să bei, voi scoate în drumul tău oameni 
care să te ajute și vom munci cot la cot.

Mulţi ne-am dori să părăsim oraşele, dar e greu de pus în 
practică un astfel de plan. 

Ce vă împiedică să fiți liberi?
Nu te poţi duce undeva unde pur şi simplu alegi să rămâi, 

să iei totul de la zero, dar mai ales să începi să construieşti o 
locuinţă.

Ce vă opreşte?
Nu putem să facem aşa ceva pentru că este ilegal, Doamne 

pe ce lume trăieşti?
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Scuză-Mă, este ce?
Este ilegal!
Poţi să fii mai concret?
Vorbesc despre o acţiune săvârşită în afara legii, una care 

nu este permisă. Nu ne putem construi case căci ne sunt dărâ-
mate, primim amenzi pe care dacă nu le putem achita suntem 
închiși. Cerule, trăim într-o închisoare!

Eu văd case construite lângă lacuri, în păduri şi pe câmpiile 
verzi şi minunate și sunt nevoit să recunosc că sunt superbe.

Acele case aparţin celor care au cumpărat terenurile, care 
administrează bugetul poporului, care emit aprobări de con-
strucție sau actorilor care deţin sume astronomice de bani.

Pe Pământ anumite lucruri nu sunt permise, ele nu sunt 
bune pentru noi. Orice construcţie care nu se supune legisla-
ţiei sfârşește prin a fi demolată, chiar şi atunci când standar-
dul calităţii şi structura de rezistență sunt superioare celor în 
vigoare impuse de autorităţi. Nu contează că ești mai bun, ci 
dimpotrivă, ești redus la tăcere tocmai pentru faptul că prin 
unicitate și dedicare sfidezi sistemul uman primitiv.

Cine vă spune ce este permis şi ce nu este permis să faceţi?
Legea.
Cine a scris legea?
Oamenii.
Înțeleg, întâi v-aţi autorestricţionat unele activităţi, dar acum 

vă revoltaţi împotriva a ceea ce v-aţi impus în trecut?
Când spun „oamenii“ nu mă refer la toţi oamenii, legea a 

fost scrisă de către o anumită categorie de oameni în funcție 
de interesul financiar, politic sau religios.

Unii oameni impun altor oameni, corect?
Corect.
De ce continuaţi generaţie după generaţie să gândiţi astfel? 
Așa sunt învăţați copiii în şcoli, să se supună oamenilor.
Nu îi mai trimiteţi la şcoală și ați rezolvat problema.
Şi cum vor mai învăţa ei ce ar fi bine să facă în viaţă?
Învăţaţi-i voi.
Noi nu avem timp.
De ce nu aveţi timp pentru copiii voştri?
Deoarece aşa am fost învăţaţi şi noi că trebuie să trăim. În 

loc să lucrăm opt ore pe zi pentru 320 de euro pe lună alegem 
să lucrăm doisprezece ore pe zi pentru 400 de euro pe lună. 
Cu cei 80 de euro primiţi în plus vom plăti o bonă care se va 
îngriji de propriul nostru copil, care va trăi printre străini și 
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îşi va abandona la rândul lui copiii. Desigur, când nepăsarea 
noastră se va întoarce împotriva noastră, probabil că ne vom 
îneca în alcool. În cele din urmă vom urî tineretul, pentru că 
tineretul este cel violent, nesupus, care gândeşte diferit şi care 
ne trage țara în jos, cam așa gândesc bătrânii de aici.

Cine garantează copiilor voştri că dacă vor urma fără abatere 
tiparul promovat de programa instructivă curentă la un moment 
dat în viaţă se vor bucura de succes? Nimeni nu poate garanta aşa 
ceva și este evident.

Am întâlnit tineri pregătiţi să profeseze avocatura dar care 
plimbau câini ori serveau la mesele restaurantelor, poziții pe 
care oricum le-au obţinut depunând foarte mari eforturi sau 
cu ajutorul binevenitelor relaţii.

Nu pot să devină avocaţi toţi cei care se înscriu la instituţiile 
care predau dreptul. Dacă ar deveni cu toții avocaţi sau procurori 
numărul acestora l-ar depăşi pe cel al infracțiunilor, căci nu există 
atâţia infractori câţi avocaţi sau procurori doresc aceste instituţii 
să fabrice. De fapt ele doar ademenesc tinerii la o loterie şi scot 
bani frumoşi de pe urma vânzării iluziei. Acest aspect din urmă 
este valabil în orice domeniu social.

Când oraşele mari se vor umple de organe de pază şi ordine,  
de violare legală de intimitate, avocaţi, procurori, politicieni sau 
purtători de cuvânt ai acestora, vor intra în faliment, apoi îşi vor 
declara război unii altora locuitorii. În cazul în care nu vor mai 
exista infractori societatea îi va fabrica, tot așa cum face astăzi cu 
cei care luptă pentru drepturile naturale ale omului, libertatea în 
gândire și alegere. Voi, cei care susțineți libertatea sunteți numiți 
rebeli, vagabonzi, teroriști, antihriști.

Toți cei cu funcții autoritare sunt conștienți de faptele lor 
dar le savârșesc în mod intenționat diavolesc?

Nu, ei nu știu ce fac, nu sunt conștienți că degradează mora-
litatea și umanitatea din voi și transformă omul într-o mașinărie.

Aşadar, societatea voastră nu trebuie îmbunătăţită, ar fi bine 
să fie dărâmată. De fapt, nu ar fi trebuit niciodată să construiţi o 
societate care pentru unii este prosperă, vreme în care majoritatea 
trăiește de pe o zi pe alta. Voi vă plângeți aici, în România, că o 
duceți rău, că guvernele fac abuz de putere, că înșală la vedere și 
râd, dar nu cunoașteți drama țărilor de pe alte continente în care 
locuitorii nu au apă potabilă, curent electric, locuri de muncă.

Te invit să spunem lucrurilor pe nume discutând despre ceea 
ce este legal ori ilegal pe planeta voastră. Este interzisă cultivarea 
de cânepă indiană în majoritatea statelor dezvoltate, însă ea nu 
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prezintă niciun pericol, ba chiar ar revoluţiona industria textilă. 
În cazul consumului aceasta nu provoacă dependenţă, tutunul şi 
alcoolul în schimb provoacă, ele degradează trupul rapid și totuşi 
sunt permise. Se încurajează de fapt consumul excesiv de tutun  
şi alcool prin promovare. Oare cine are de câştigat şi de pierdut 
din toată afacerea aceasta, credeţi că se gândeşte cineva la binele 
vostru când scrie acele legi? Dacă da, mai gândiţi-vă.

Este interzis să fumezi marijuana, care a dovedit ştiinţific că 
deţine nenumărate calităţi medicinale dar nu numai medicinale,  
planta relaxează creierul și îl eliberează de presiuni. Totuși este 
permis din punct de vedere legal și este comercializat consumul 
de substanţe toxice pentru orice organism, prin care se încearcă 
imitarea acestui efect. Substanțele înlocuitoare provoacă îmbolnă- 
vire și aduce moartea într-un timp foarte scurt. În concluzie este 
legal să mori atunci când legea îţi permite să o faci și este ilegal 
să consumi plante naturale sau orice alt produs care te face să te 
simţi bine. De fapt orice lucru care îţi provoacă o stare de bine a 
fost interzis şi ți s-a spus de mic că este o ruşine, iar orice lucru 
care te afectează şi te distruge este bun. Chiar şi în cazul în care 
identifici că un lucru îți este dăunător de-a dreptul, ţi se spune că 
este un rău necesar care te face mai puternic. Copiilor!

Conducerea statelor voastre nu luptă împotriva drogurilor, ci 
împotriva celor care s-ar putea îmbogăţi în urma comercializării 
lor. Conducerea nu are nimic de spus în privința tinerilor otrăviți 
care se sting consumând substanţele contrafăcute şi comerciali-
zate de ea, câtă vreme are de câştigat din afacerea aceasta. Doar 
aţi adoptat un regim cu principii democratice, mergeți la vot. Cu 
siguranţă că trăiţi într-un stat democrat în care autorităţile interzic 
consumul de droguri, exceptând cazurile în care această afacere 
aduce o sursă mulţumitoare de venit guvernului. Atunci traficului 
de droguri i se dă altă conotație și devine o afacere legală.

De asemenea este interzis pescuitul în lacurile publice, fapta 
se numește braconaj, este pedepsită. Anumite soiuri de înotătoare 
sunt pe cale de dispariţie şi prin urmare ele trebuie ocrotite. Aţi 
construit pedepse înspăimântătoare cu scopul ocrotirii lor, dar şi 
a mediului în care ele convieţuiesc. Cu toate acestea autorităţile 
golesc lacurile, mările şi oceanele, gândind la burţile şi buzuna-
rele lor, vreme în care numărul vieţuitoarelor din apele oceanelor 
scade de la an la an. Iar peştele care este al vostru vă este vândut 
şi oferit ca hrană. Voi cumpăraţi peştele care vă aparține, dar nu 
pentru faptul că autoritățile s-au ostenit să îl pescuiască și l-au pus 
la dispoziția voastră în alimentări, din cauză că vouă vi s-a furat 
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acest drept. Cu alte cuvinte voi cumpărați ce este al vostru de la 
un vânzător care comercializează ceva ce nu îi aparține.

Nu știu dacă a mai fost scrisă o carte atât de profundă în 
toată istoria acestui neam. Chiar dacă plâng în timp ce scriu 
căci mă doare nedreptatea, mă bucur, căci sunt privilegiat ca 
acest mesaj să pătrundă în lume prin mine. Este cartea care 
a îngenunchiat umanitatea.

Nu cartea vă îngenunchiază, faptele voastre o fac și nu o spun 
pentru prima dată. Revenind îți spun că atunci când autorităţile 
eliberează companiilor private autorizații de pescuit, conducerea 
va beneficia de o mare parte din captură prin aplicarea taxelor și 
va prospera fără a se deplasa măcar un metru. Dar unii se ridică 
acum să contrazică afirmațiile tale din cauză că nu fac diferența 
între stat și guvernul care a pus stăpânire pe stat.

Alberto, statul nu sunteţi voi, poporul, în realitate, ci doar pe 
hârtie, din acest motiv vi se taie toate drepturile, vă nașteți înda-
torați. Mai nou statul e reprezentat de cei care administrează banii 
voştri şi beneficiază de rodul muncii voastre. Guvernul nu produ-
ce, ba consumă ceea ce voi produceţi. El nu are niciun drept și 
nicio calitate, dar cumva voi consideraţi că i se cuvine totul și îi 
dați acordul prin vot să stăpânească asupra voastră.

Prin urmare este ilegal să pescuieşti în lacurile publice ori să 
provoci dispariţia anumitor specii de peşti, exceptând cazurile în 
care este legal să o faci, adică cele în care autorităţile beneficiază 
de pe urma acestei afaceri. La fel de uşor putem asocia şi cazul 
defrişării sutelor de mii de hectare de pădure anual. Chiar crezi că 
autoritățile nu ar putea opri acești infractori care taie pădurile și 
comercializează lemnul? Ba da, cu ușurință, în cazul în care nu ar 
fi autorizat chiar ele aceste infracțiuni pentru profit.

Opriți poluarea de orice tip ca să protejăm stratul de ozon, în 
caz contrar ai noştri copii vor muri, se ridică guvernele să spună. 
Dar dacă au ceva de câştigat din afacerea aceasta nu mai contează 
copiii lor și ai voștri. Tot așa procedează editurile care se împotri-
vesc să răspândească adevărul ca în felul acesta să ridice nivelul 
perceptiv al maselor și să educe prin publicarea mesajelor ca cel 
de față. Ba da, îl publică căci îi recunosc valoarea, însă cu condi-
ția ca mesajul să fie răspândit doar în schimbul unei sume de bani  
și refuză să se implice atâta vreme cât toți oamenii vor beneficia 
de el în mod gratuit. Parcă Dumnezeu se adresează oamenilor cu 
bani, acelora culți, citiți, care își irosesc timpul prin librăriile fără 
valoare ca să își șlefuiască imaginea și nu cunosc nimic real. Iar 
lumea lor culturală este falsă, inutilă, moartă.
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Exact așa s-a întâmplat, am contactat o editură cu scopul 
de a publica una dintre lucrările noastre, dar cei de acolo au 
pus condiția să scot cartea de pe internet ca să o vândă doar 
ei. Doar că realitatea diferă puțin față de felul cum percep ei 
lucrurile. O librărie vinde zece sau douăzeci de cărți pe lună, 
pe internet mesajul ajunge și la câteva sute de oameni pe zi.

Nu putem pune condiții pe un mesaj care nu ne aparține, 
care vine de la Dumnezeu și este pentru toți oamenii. Am dat 
doar un exemplu, continuă.

Toate aceste mârşăvii adunate, dragul Meu, se petrec astăzi 
la scară globală şi sunt primele semne ale începerii crizei care se 
va numi insuficienţa susţinerii vieţii pe Pământ. Ea va fi cea de-a 
doua urgie. Criza se va face simțită în statele occidentale, în Asia 
şi America cu puţin timp înaintea marii căderi politico-religioase, 
în vreme ce Orientul Mijlociu va fi sub asediu.

Privarea oamenilor de libertate și abuzurile politice vor grăbi 
scăparea situaţiei de sub control. Generația tânără se va revolta, 
căci tiranii au luat în stăpânire tot. Și nu puteți ucide toți oamenii, 
fără oameni nu mai aveți asupra cui să stăpâniți și astfel încetați 
să mai existați.

Încă discutăm despre lipsa de libertate când majoritatea 
naţiunilor au implementat deja un regim democrat?

Vreau să spun că veţi mai lupta pentru libertatea voastră un 
timp. Ceea ce trăiţi astăzi nu este libertate, este tiranie îmbrăcată 
în veșminte de drept și pace.

Ceea ce înţelegeţi astăzi că este libertatea diferă față de ce aţi 
înţeles acum douăzeci și patru de ani că este libertatea sau acum 
două sute de ani. Mulţi s-au înşelat în ceea ce priveşte libertatea 
omului, căci libertatea nu constă în respectarea conştientă a legi-
lor, care derivă din raţiune, precum a concluzionat filosoful vostru 
german în perioada iluminismului. Definiţia libertăţii este dar a 
nu respecta absolut nicio regulă, atâta vreme cât decizia ta de a 
nu respecta nu provoacă suferinţa fizică sau psihică altei fiinţe, a 
ta sau a mediului înconjurător. Vorbesc despre o sfințenie izvorâtă 
din interior care elimină orice sistem exterior de robotizare. Căci 
libertatea derivă dintr-o dragoste necondiţionată iar iertarea este 
imunitatea de a mai fi rănit.

Voi cei treziți cunoașteți faptul că raţiunea fără dragoste duce 
la autodistrugere, însă raţiunea provenită din dragoste înseamnă 
puterea de a ierta şi a înainta în evoluţie. În felul acesta înţelegeți 
că orice aşa numită greşeală care este judecată şi găsită ca fiind o 
acțiune săvârșită fără logică, raţiune sau sens, rămâne deschisă la 
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întrebarea: din punctul cui de vedere este fără logică, raţiune sau 
sens? Nu există o sferă generală definitorie a raţiunii, a logicii și 
sensului, toate se mulează asupra fiecărui gânditor în funcţie de 
perspectiva din care acesta îşi creează percepţia. Și nici ideea de 
libertate prin autodeterminare nu poate sta în picioare deoarece 
elementele care o alcătuiesc sunt informaţii externe care provin 
din experienţele celor care au trăit înainte. Omul se eliberează 
de limitările lumești numai după ce i este curăţat ADN-ul, adică 
rădăcina. Aceasta este lucrarea mesianică săvârșită de Conști-
enţa hristică. Înălţarea omului muritor a început!

Alberto, creierul nu este gânditorul, el este aparatul executor 
al sufletului. Nici mintea nu este limitată de organul cerebral, ea 
asemeni sufletului este pretutindeni.

Cu ultima afirmație ai rupt tot.
El este elementul care va produce ruptura între oameni. Unii 

vor gândi cu mintea și atât, alţii vor simți cu fiinţa și se vor folosi 
de mintea nouă ca să săvârșească minuni. Nu vor transforma apa  
în vin, nu vorbesc despre ce îți imaginezi tu. Minunea constă în 
faptul că vor schimba lumea, o vor vindeca de boala dintâi.

Iată cât de uşor a căzut ştiinţa cu falsurile şi teoriile ei. Sunt 
multe probe care dovedesc acest lucru, dar mintea ta limitată nu 
Îmi permite să Mă exprim într-un mod mai avansat. Ceea ce ar fi 
bine să ştiţi este că viaţa nu este în serviciul creierului, creierul e 
unealta prin care sufletul își materializează dorințele. Dorințele 
provin din sentimentele create de emoții iar emoțiile sunt vibrații.
Vibrațiile devin gânduri iar gândurile sunt transformate în reali-
tate, adică se fac trup. Sufletul vibrează, mintea execută. Nu poţi 
crede că o maşină conduce un şofer, un şofer conduce o maşină.

Foarte adevărat, dar să revenim acum la iertare.
Puţini oameni au cu adevărat puterea de a îi ierta pe cei care 

le provoacă suferință fizică sau psihică, chiar dacă sunt mulți cei 
care vorbesc despre iertare în zilele actuale.

De ce trebuie neapărat să iertăm orice?
Ca să încetaţi să mai muriţi.
Câţi oameni pot ierta cu adevărat?
Foarte puţini.
Sute?
Adevărat îţi spun, dacă numărul celor care iartă ar fi fost de 

ordinul sutelor nu aţi mai fi avut nevoie de Mine.
Zeci?
Am zis foarte puţini. Aceştia despre care îţi vorbesc ar putea 

fi numiţi sfinţi ori energii dumnezeiești care umblă printre voi cu 
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cele mai înalte scopuri. Vibraţia sufletelor lor a luminat lumea și 
a făcut-o să se vadă din Cosmos. Numele lor nu sunt cunoscute 
public, au ales să rămână anonimi, însă unora ca ei mulţi dintre 
voi le datoraţi chiar existenţa.

Cum este atunci când mori, ce simţi în afară de durere?
Eu nu am susţinut nicăieri faptul că atunci când ieși din trup 

simţi durere, de orice natură ar fi ea.
Nu ai susţinut, dar este evident.
Rănirea trupului de carne determină fiinţa să perceapă durerea 

așa cum o cunoaşteţi, dar asupra unui suflet care hotărăşte să își 
părăsească trupul ea nu mai are autoritate, el nu poate decât să fie 
bucuros că pleacă. Îţi voi explica cum funcţionează acest sistem 
așa cum Mă pricep, nici Mie nu Îmi este uşor să descriu ceva ce 
nu există.

Nu există moarte?
Nu există moarte.
Atunci cum se numeşte momentul în care o ființă pleacă?
Înviere.
Un om tocmai a fost lovit de o maşină chiar pe strada din 

faţa casei mele și a murit pe loc, hai să fim realişti.
Nu poţi trăi ca experienţă realitatea reală câtă vreme trăieşti 

într-o lume virtuală. Lumea materială, cea cunoscută de voi, nu 
este reală, ea a fost creată în aşa fel încât minţile voastre să poată 
construi un adevăr provizoriu despre voi. Cel care a murit în faţa 
ta nu a murit, era mort dar a înviat.

Cum se face că a înviat când trupul lui stă întins pe asfalt 
într-o baltă de sânge?

Nu trupul lui stă întins pe asfalt, trupul pe care l-a lăsat, adică 
cel de care nu a mai avut nevoie.

Înțeleg ce vrei să spui, dar nu așa se pleacă.
Exact, nu așa a plecat.
Adică privesc o hologramă care m-a traumatizat?
Nu privești o hologramă, ești înspăimântat de ceea ce simți. 

El nu a trăit ca experiență tragedia, voi o trăiți. Dacă ați putea ști 
că cel care sfârșește sub roțile unui camion nu simte niciun gram 
de durere, ci adoarme liniștit în timp ce e lovit, nu ați mai simți 
așa, nu v-ați mai îngrozi.

Trecerea dintr-o realitate în alta e similară senzaţiei pe care o  
ai atunci când te trezeşti dintr-un vis care în vis părea atât de real. 
Sufletul celui care tocmai a fost lovit de o maşină a ieşit din trup 
înainte ca trupul să fie supus traumei. El s-a trezit din vis și apoi 
v-a întrebat de ce sunteţi speriaţi. El a încetat să experimenteze 



147Vorbind cu Dumnezeu vol. 2

realitatea relativă provizorie, a uitat ce înseamnă durerea, frica.
Reflexul durerii e un mecanism de apărare menit să prevină 

lezarea provocată de un posibil accident. Acesta a fost singurul 
mod eficient prin care orice organism a reușit să răspundă în faţa 
ameninţărilor. Acest mecanism este oprit la comanda sufletului, 
atunci când sufletul decide că este timpul să plece din trup. Prin 
urmare când sufletul decide că e timpul să îşi părăsească forma, 
înaintea detaşării finale stopează toate legăturile cu ea.

Cum adică înaintea detașării finale?
Sufletul pleacă periodic din trup noaptea în timp ce dormiți, 

dar acesta este un alt subiect pe care îl vom dezvolta pe viitor.
Și da, este adevărat, organele pot rămâne în viaţă aproximativ 

cincizeci de minute sau mai mult după plecarea sufletului, doar 
că ele nu vor mai prelua comenzile trimise de organul cerebral, 
care execută ceea ce sufletul poruncește, căci sufletul nu mai este. 
Atunci el încetează să mai livreze comenzi trupului. Rezistenţa 
acestui aparat executor face posibilă aşa numita moarte clinică, 
urmată de întoarcerea sufletului în trup.

Un suflet care îşi părăseşte trupul revine la forma lui iniţială, 
adică la ceea ce este în esență şi transcede în interiorul celor mai 
înalte dimensiuni. Energia promulgată se autoreturnează Sursei. 
Pe durata acestui proces sufletul simte o eliberare totală faţă de 
grijile, presiunile şi confuziile datorate trăirii experienţei uitării, 
a amneziei, dar şi faţă de afecţiunile dobândite prin expunerea în 
lumile materiale.

Odată scăpat din ghearele forţelor relativităţii sufletul nu se 
mai poate simţi afectat şi împovărat, el este liber, fericit şi satis-
făcut sau mai puţin satisfăcut de împlinirea cu succes a misiunii 
sale, existenţa în formă materială pe care tocmai a încheiat-o. Nu 
s-au inventat termeni care să descrie vibrația emisă de un suflet 
întors acasă. Vom încerca însă să cuprindem în introducerea celui 
de-al treilea volum, pe care îl vei numi „Olam Haba“, călătoria 
sufletelor între lumi și vom reaminti sensibilitatea, neprihănirea.  
A treia carte va vorbi despre Cosmos, universul sufletelor, atracţie 
și judecăţi şi va descrie importanţa reacţiei, dar şi cea de a gândi 
o acţiune, modul în care vă întrupati, lumea spirituală, întoarcerea 
omului la esență, Împărăția mieilor.

Citind următoarele lucrări veți înțelege că nu există oameni 
buni, căci bunătatea este relativă și ea, dar există oameni naturali 
care trăiesc în formă naturală, singura formă compatibilă cu viaţa 
în care veţi trăi în pace şi cu bucurie, învăluiţi de dragostea Mea 
care sunteţi toţi şi Unul singur.



148 Alberto Bacoi

În lumea care vine toate sufletele vor primi atât cât vor avea 
nevoie și vor înţelege că nu vor avea nevoie de mai mult decât le 
trebuie. Pentru o ființă conștientă lăcomia este un non sens. Cât 
despre moarte îţi spun că nu contează că mori atâta vreme cât nu 
omori, ghidați-vă după acest adevăr ca să fiți liberi.

Splendid spus.
Ar fi şi mai splendid dacă ai înțelege în totalitate.
Sugerezi că nu înţeleg tot ce spui?
Înțelegi parțial. Aceasta nu înseamnă că nu vei înţelege mai 

mult pe parcurs, nu înseamnă nici că nu vei putea crește. Omul cu 
cât cunoaşte mai puţin cu atât crede că ştie totul.

Eu nu am susţinut vreodată că ştiu totul, dar cunosc mai 
mult decât alţi oameni sau decât generaţii întregi de oameni, 
cu ajutorul Tău bineînțeles. Acum cunosc că ne apropiem de 
final cu cartea.

Ce ai vrut să transmiți când ai spus că este posibil să mor 
la Ierusalim, ce înseamnă de fapt afirmația Ta?

Nu am spus că e posibil să mori la Ierusalim, te-am întrebat 
dacă o vei face. Ești pregătit să te dedici lucrării în totalitate?

Ai spus că ştii pentru ce voi merge acolo.
Totul depinde de tine ţi-am mai spus, iar cu ajutorul Meu vei 

face toate aceste lucruri.
Voi face ce, care lucruri?
Vei conştientiza importanţa ta ca ființă şi vei înţelegi scopul 

pentru care ai plecat acolo. Dar vezi tu, fiul Meu, nu îl vei vedea 
până nu îl vei accepta. Sacrificiul este o alegere nu o pedeapsă.

Mă dau bătut, despre ce vorbeşti?
Vorbesc despre alegeri. Alegerea ta cea mai înaltă constă în a 

Mă alege de fiecare dată.
Te-am ales deja după cum se poate vedea. De mai bine de 

trei ani de zile stau izolat, descopăr şi scriu. Ce ar mai trebui 
să fac în plus?

Încă nu M-ai ales în totalitate.
Cum pot să Te aleg în totalitate?
Pur şi simplu, alege.
Ce trebuie să fac ca să Te conving că Te-am ales?
Nu trebuie să faci ceva ca să Mă convingi pe Mine, ai uitat? 

Eu ştiu deja cine eşti, tu eşti cel care trebuie să îşi dea seama de 
aceasta, ca să îţi descoperi identitatea.

Când sau cum mă voi convinge?
La final, când vei scrie un mesaj pe care îl vei livra personal 

la Ierusalim, în locul unde îţi voi arăta Eu. Și vei scrie astfel:



149Vorbind cu Dumnezeu vol. 2

Iată că Dumnezeu m-a timis la voi ca să vă înştiinţez că mulţi 
fraţi de-ai voştri trăiesc astăzi printre naţiuni, au diferite rase, 
culturi şi religii și nu toţi își cunosc esenţa. Ei sunt fii ai lui Iacob 
şi Avraam asemeni vouă căci de acolo a plecat lumea. Să nu vă 
temeţi de ei şi să nu îi loviţi. Pentru că Dumnezeu este alături de 
voi şi de copiii Lui din toată lumea. Şi El nu face diferenţe între 
un frate sau altul. Uniţi-vă, căci până la sfârşitul acestui mileniu 
veţi purta un război mare, veţi lupta alături de Domnul vostru şi 
alături de fraţii voştri de pretutindeni, împotriva conducătorilor 
şi al stăpânitorului lumii. Și vor fi mulţi la număr cei care se vor 
ridica împotriva voastră. Vor fi invidioşi pe bucuria voastră și pe 
prosperitatea care izvorăște din Mine pentru voi. Și vor dori să 
vă distrugă Templul. Şi mulţi fraţi de-ai voştri vor muri, dar voi 
să nu vă temeţi, suferinţa voastră va fi scurtă iar timpul lor este 
limitat. Iată că eu Îmi schimb gândurile faţă de voi așa cum am 
promis. Și toţi cei care vor căuta să vă rănească vor muri. Pacea 
va fi mai întâi pentru voi și apoi pentru ceilalţi.

Care este cauza care va determina izbucnirea războiului, 
cine îl va porni?

Mai bine zis cine îl va opri.
Am scris textul la rugămintea Ta însă nu știu ce să cred, 

armata israeliană este capabilă să pornească un război?
Israelul nu doar că este capabil să pornească un război local, 

el are puterea de a spulbera întreaga planetă. Și totuși orice atac 
israelian este de fapt luarea unei măsuri de apărare.

Majoritatea statelor dezvoltate deţin arme nucleare, nu te 
pui cu Statele Unite, Europa, Rusia.

Nu este acelaşi lucru. Eu nu am spus că Israelul deţine arme 
nucleare. Nu îţi foloseşte la nimic faptul că deţii arme nucleare, 
câtă vreme folosindu-le îţi vei provoca dispariţia. Cei care deţin 
arme nucleare degeaba le deţin, căci orice atac nuclear provoacă 
totodată şi contraatacul, care duce la extincția civilizației. Lupta 
nu este între Israel și Statele Unite, Europa, Rusia, Statele Unite 
protejează Israelul și îl alimentează cu armament și bani.

Ce fel de tehnologie deţine Israelul, încât susții faptul că 
ar putea anihila contraatacul, vreme în care celelalte state nu 
l-ar putea anihila dacă am înțeles eu bine? Știi, nu mă pricep 
la arme, dar cât poate rezista un scut antirachetă? 

Toate la momentul potrivit. Probabil vei scrie o carte în care 
vei vorbi despre atacurile planetare, nu este momentul acum.

Atacuri planetare? Israelul este păzit de o tehnologie care 
se află în afara planetei Pământ, o dăm în science fiction?
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Nu de o tehnologie care poate fi văzută şi înţeleasă de voi, în 
cazul în care vrei să o numeşti astfel. Ca să afli citește Biblia, Eu 
nu îți spun nimic nou aici.

Eşti gata să sacrifici o întreagă planetă pentru Israel?
Trei sferturi din planetă este Israel. Pentru voi va fi sacrificat 

cel mai iubit dintre îngeri.
Care înger?
Cunoaște-te pe tine însuți mai întâi. Pentru moment te invit să 

analizăm războiul privindu-l din ambele perspective, cea fizică şi 
cea spirituală reală.

Există și o perspectivă spirituală ireală?
Există o perspectivă spirituală incompletă.
Sunt doar ochi şi urechi.
Cauza fizică a acestei lupte face referire la cei care consumă 

în exces, care vor dori la un moment dat să consume şi mai mult. 
Planeta este stoarsă de resursele și bogăţiile ei de către cei care 
adună în exces și irosesc. Pământul vă va oferi hrană din ce în ce 
mai puţină şi mai slabă în consistenţă, iar popoarele se vor mări   
şi vor avea nevoie să consume și mai mult. Dar în prezent voi nu 
sunteți pregătiți mental pentru progres, cu toate că tehnologia v-a 
fost dată. Nici organizarea și disciplina nu vă lipsesc, ci iubirea 
și dedicarea față de semeni. Drama nu constă în imposibilitatea 
de a evita acest eveniment, ci în faptul că viața pe planetă va con-
tinua după trecerea furtunii. Paradisul va fi creat de oameni, el nu 
pică din cer și nu este în cer, e pe Pământ. Până atunci guvernele 
naţiunilor se vor uni şi vor deveni unul pentru a evita colapsul.

Chiar dacă nu înţelegi motivul pentru care veţi fi nevoiţi să 
gândiţi astfel, alianţa mondială reprezintă singura soluţie împo-
triva surpării celor mai slabe dintre economii în favoarea celor 
mai puternice. Aceasta nu este politică, este o soluţie politică pe 
care cu toţii o veţi alege. Nu vă puteţi opune evenimentelor care 
vor avea loc.

Cele mai puternice state de pe planetă își vor însuși dreptul de  
a consuma resursele celor mai slabe, ale căror economii scârțâie 
din cauza faptului că conducătorii au înstrăinat bogăţia popoarelor 
lor pentru obţinerea de interes privat. Aceste evenimente se deru-
lează chiar acum sub privirile voastre neputincioase.

Acum, în vreme ce guvernul vă spune că economia naţională 
creşte, el exploatează ultimele resurse, usucă ţara şi flămânzește 
poporul, până la final când îl va vinde altuia, care nu va ezita să 
se comporte la fel. Schimbă-i numele din România în Bulgaria, 
Serbia, Italia, Spania, Argentina sau oricare altă naţiune. Oricât 
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de mare și de dezvoltată ar părea că se prezintă astăzi destinația   
este aceeaşi. Iar în curând pe Pământ veţi avea un singur guvern 
şi va domina o singură religie. Apoi va fi interzisă orice formă de 
religie și va cădea politica, Eu voi lua răul din lume și veți deveni 
pentru prima dată în istoria acestui neam o civilizație liberă.

Cucerirea lumii moderne se produce pe plan economic, arma 
cea mai de temut a fiarei este banul. Anulează un contract de vân-
zare și cumpărare de petrol între o țară arabă și Statele Unite și a 
doua zi i se va surpa economia, oamenii vor face revoltă, imamii 
vor întoarce armata împotriva contribuabililor cinstiți. Banul este 
cel mai dorit lucru care există la ora actuală pe planetă, pentru el 
faceți orice, căci banul ține în balanță lumea. Dar ei sunt printați 
peste noapte fără niciun cost și produc haos pe tot globul ziua în 
amiaza mare.

O, Doamne, dacă toți oamenii ar citi cartea noastră!
Voi sunteţi cei care veţi păși pe pământ sfânt. Tălpile voastre 

vor mângâia pământul, iar urmele paşilor voştri vor usca spinii 
şi mărăcinii și în urma voastră va înflori locul. Copiii voștri vor 
lăuda isprăvile voastre şi Numele Meu pentru veşnicie.

Privind însă lupta dintr-o viziune mai înaltă, putem observa 
faptul că războiul nu va izbucni, el urmează să fie oprit. Vorbesc 
despre lupta pentru şi împotriva separării între factorii opuşi ai 
relativităţii, cea dintre bine şi rău. Este lupta care a pornit încă de 
acum şase mii de ani, pe care au purtat-o părinţii voştri şi toate 
generaţiile de suflete care au venit aici. O luptă pe care aţi pornit-o 
încă de când aţi ales să întindeţi capetele realității relative pentru    
a vă cunoaște cu amănuntul.

Vezi tu, tot ce aţi experimentat până astăzi a fost bun, chiar 
dacă aţi trăit rău. Și chiar dacă unii aţi trăit bine, aţi experimentat 
puţin, iar acest lucru este rău. Tot ce aţi separat a venit momentul 
să se întregească şi să redevină Unul. Iar dragostea Mea care va 
coborî la voi pe unii îi va mângâia dar pe ceilalţi îi va chinui şi îi 
va distruge. Oamenii te vor urî pentru aceasta, se vor da din calea 
ta, niciunul nu va lupta alături de tine, vei fi doar tu și Dumnezeu 
împotriva lumii până în ziua în care Mă vei împăca.

Cei care au auzit glasul Meu prin intermediul mesajelor tale  
și nu doar ale tale se vor arunca cu feţele la pământ atunci când 
te vor vedea în slava și putere, ridicându-te la Cer printre cei vii, 
căci lucrarea ta de prorocie va fi mare. Mare sunt Eu, Dumnezeul 
tău şi al părinţilor lumii.

Cum mă vor recunoaşte oamenii câtă vreme voi avea altă 
înfăţişare şi voi vorbi o altă limbă?



152 Alberto Bacoi

Vor recunoaşte cuvintele pe care le vei rosti. Cuvintele care 
vor încheia profeţia și vor deschide poarta către noua lume sunt: 
Hinnē Mal’āk Mikel, Eli yākōl milhāmā.33/34

Eli, adică Dumnezeul meu, așa cum a rostit Isus pe cruce? 
Repetăm ciclul mesianic, sacrificăm miei pentru supraviețui-
rea mulțimii? Înseamnă că mă voi încarna din nou pe Pământ 
şi voi veni în putere ca să fac și alte lucruri?

Sufletul tău se strânge din toate colţurile Pământului, unde a 
fost împrăştiat, ca să crească în lumină și să o împartă tuturor. Iar 
atunci când lucrarea va ajunge la final puterea îngerului va fi atât 
de mare încât cu un singur cuvânt va putea mistui întreaga lume. 
Dar nu te vei folosi de puterea ta ca să risipeşti, ci ca să aduni. Şi 
vei strânge toate neamurile sub Voia unui singur Dumnezeu, iar 
toată marea de oameni va rosti un singur gând.

Și totuşi acesta nu va fi finalul luptei pe Pământ. Religiile şi 
conducătorii Pământului nu vor renunţa atât de uşor, vor căuta să 
falsifice scrierile și să și le însușească, tot așa cum au făcut-o în 
trecut, ca să domine, dar nu vor putea să modeleze adevărul nici 
dacă vor strânge toate minţile tuturor geniilor la un loc. Pătrunși 
de mânie şi frustrare se vor da învăţători, iar cel care va intra în 
Templu ca să vorbească în Numele Meu, zicând mulţimii că a fost 
trimis de Mine, va fi mincinos să știți. Căci îngerul adevărului nu 
va avea autoritate lumească așa cum o cunoașteți voi, el va avea 
puterea de a vă sensibiliza inimile, a vă determina să recunoașteți 
adevărul și vă veți împăca cu Dumnezeul din interiorul vostru.

Astăzi cunoaşteţi acest lucru şi nu mai puteți fi păcăliţi. Cel 
puţin unii dintre voi îl cunoașteți, pentru că mulţi urmează calea 
cea largă. Astăzi bisericile, adunările şi discotecile sunt pline, în 
realitate însă nu e vorba despre care este adevărul, ci despre cât 
poţi tu să înţelegi din adevărul adevărat care vi s-a arătat tuturor. 
Toate acestea pe care te inspir să le scrii s-au întâmplat deja, voi 
doar le trăiți ca experiență fiecare în ritmul lui. Precum în Cer așa 
și pe Pământ, să nu uiți modul în care funcționează în lumea Mea 
lucrurile. Diavolii, așa cum îi numiți voi, se supun lumii așa cum 
o hotărâți voi, indiferent de aparențe. Lupta este o iluzie!

Cuvântul Meu este puterea, acum totul rămâne o problemă de 
discernământ: pe mâna cui ajunge ea?

Cum vor cunoaște oamenii că adevărul a fost confiscat?

33 Iată îngerul Tău Mihail, Domnul a biruit această luptă.
34 Compară cu Apocalipsa lui Ioan 16:17, Noul Testament.
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În ziua în care mesajul tău va fi acceptat şi introdus în codul 
moral şi legislativ de către autoritățile lumești să cunoaşteţi faptul 
că scrierile au fost falsificate parțial. Adevărul nu poate fi mușa-
malizat, dar există oameni care văd altceva decât adevărul chiar 
dacă privesc adevărul în față.

Pur şi simplu nu este corect. Așa au procedat fariseii din 
trecut prin confiscarea lui Isus și ortodoxizarea iudeilor care 
urmau învățătura mozaică, iar fapta lor reprezintă minciuna 
pentru care a fost judecat poporul evreu după înălțare până 
astăzi. Fariseii nu credeau că Isus este Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu, însă și-au atribuit credința în mod mișelesc din cauză 
că toată lumea credea, iar ei refuzând adevărul riscau să își 
piardă poziția.

Deja prin programele difuzate televizunile folosesc mesaje 
care nu le aparţin, scrise de oameni cu conștiență înaltă, dar 
care sunt modificate cu scopul de a se adapta și a rămâne pe 
piață. Chiar acum un cântăreţ de muzică hollywoodiană35 îi 
folosea expresia unui scriitor celebru spunând noi toţi suntem 
Unul, ca să cucerească mințile oamenilor veniți la concert.

Adevărul este că noi toţi suntem Unul şi toţi suntem lumină.
Toţi, și cei răi care au dezbinat și ucis?
În special ei sunt lumină.
Cum este posibil?
Vezi tu, suflet curat, şi ei sunt îngeri, iar înainte de a pleca pe 

Pământ s-au oferit voluntari ca să îi rănească pe cei neprihăniţi. 
Au ales misiunea aceasta atât de grea, apoi voi le-aţi mulţumit şi 
le-aţi promis că îi veți ierta și primi înapoi acasă.

Acum pentru mine discuția și-a pierdut sensul.
Vreau să spun că tu nu poţi ierta pe cineva câtă vreme acela 

nu ţi-a greşit. Nu poţi trăi experienţa iertării dacă nu ai pe cine să 
ierţi. În Împărăţia de unde veniţi nimeni nu putea ierta pe cineva, 
acolo toţi eraţi egali în lumină şi niciunul nu era mai puţin stră-
lucitor decât celălalt. Atunci voi aţi luat la cunoștință că e timpul 
să trăiţi experienţa iertării și v-aţi strâns mii de suflete din întreg 
Universul ca să construiţi un plan şi să faceţi posibilă o astfel de 
trăire. Primul Suflet a ieşit în faţa mulțimii şi a întrebat: 

-  Cine poate să Mă lovească, ca apoi să îl iert şi să îl iubesc 
ca pe Mine Însumi?

Nimeni nu a îndrăznit dar să îşi închipuie așa ceva. Și primul

35 Muzică uşoară în stil american.
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Suflet a întrebat a doua oară:
-  Cine poate să Mă lovească până la moarte, ca pe acela să   

îl iert şi să îl iubesc ca pe Mine Însumi ca să redevenim Unul?
-  Suflet preaînalt, dacă mă voi oferi să Te lovesc cine îmi va 

garanta că nu mă vei uita în întuneric? A strigat din mulţimea de 
suflete care veniseră pentru că fuseseră chemate o voce smerită.

-  Tatăl nu ar permite vreodată ca unul dintre noi să piară, a 
răspuns primul Suflet.

-  Cum voi putea să Te ucid, cine îmi va da puterea?
Iar primul Suflet a luat puterea Sa şi a oferit-o sufletului care 

avea să se ridice împotriva Lui şi să stăpânească în lume un timp. 
Acestea fiind hotărâte unele suflete au ales să ia înfăţişarea a ceea 
ce nu sunt, ca și celelalte, prin experienţă, să se cunoască ca ceea 
ce sunt și să se întoarcă la Unul. Ele au ales să joace un rol ca voi 
să vă puteţi crea și v-au implorat să nu le lăsaţi în întuneric. Iar el 
este adevărul nostru, al tuturor, pe care toate fiinţele îl vor asculta 
şi niciuna nu se va îndoi de el.

Și după ce îţi vei părăsi trupul actual se vor aduna mulţimi la 
colţuri şi vor vorbi despre faptele tale, vor privi în sus şi Mă vor 
lăuda, iar cei care se vor împotrivi acestor învățături vor alege să 
se nască din nou pe Pământ ca să le înţeleagă şi să le urmeze fără 
să știe. Cercetaţi totul şi căutați să vedeți lumina, întunericul se 
vede și cu ochii închiși.

E uluitor, înțeleg atât de mult!
Vei înţelege şi mai mult. Întotdeauna va fi ceva nou de des-

coperit. Până atunci luminează lumina Mea, fii cel care dăruieşte 
oamenilor speranţa. Nu lua parte la conflictele ori mârşăviile lor, 
tu fii cel care aduce bucuria și stârneşte emoţia.

Înainte să pleci pe Pământ ai venit smerit și plin de dragoste 
și entuziasm la Mine, Mi-ai prezentat ce îmbunătăţiri poţi aduce 
lumii şi care sunt capacităţile tale creatoare, ca Eu să accept inter-
venţia ta în lume. Atât de arzătoare a fost dorinţa ta de a interveni 
încât ai explodat de fericire la propriu și te-ai împrăştiat pe întreg 
Pământul. Ai uitat pentru o clipă cine eşti, ai trăit în amărăciune, 
ca astăzi să îţi aminteşti de unde vii, Cine te-a trimis sau încotro 
doreşti să direcţionezi lumea.

Sufletul tău a fost împrăştiat pe Pământ în sute de trupuri. El 
stă în vârful Pământului asemeni unei caracatiţe ale cărei tenta-
cule cuprind întreaga planetă întinzându-se până la capătul opus. 
Nu se poate să nu fi văzut, nu se poate să nu fi auzit. Niciunul nu    
ţi se poate opune, poate doar să creadă că o face, pentru un timp.

În zilele tale cele mai cenușii amintește-ţi că dacă oamenii te 
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vor da afară o fac deoarece tu eşti mai bun decât ei. Dacă te vor 
părăsi înseamnă că nu pot trăi fără tine, aceasta le alimentează 
mânia. Dacă se vor ambiţiona să te rănească încă nu şi-au găsit 
scopul. Dacă nu vor avea loc de tine locul lor nu e în preajma ta. 
Dacă te vor face mincinos trăiesc încă în iluzie, iar dacă se vor 
împotrivi adevărului evident o fac deoarece nu sunt îndeajuns de 
puternici încât să recunoască faptul că tot timpul s-au înşelat.

Dacă vor afirma că nu vii din partea lui Dumnezeu habar nu 
au cine este Dumnezeu. Dacă vor spune că eşti trimisul diavolului 
atunci diavolul este stăpânul lor. Dacă nu te vor crede când le vei 
spune cine eşti înseamnă că nu au citit Biblia. Căci dacă ar fi citit 
măcar cinci pagini din orice evanghelie ar fi renunţat demult la 
învăţăturile lor.

Dacă înţelepciunea există cu adevărat pe Pământ, vreme în 
care toţi se bat cu pumnul în piept că au găsit-o dar Mă îndoiesc 
de acest aspect, înţelepciunea eşti tu, prin Duhul adevărului care 
a coborât la tine ca să îţi vorbească, apoi prin tine să vorbească 
lumii și să o deștepte.

Dacă din tot ceea ce există în Univers unii vor spune că 1% 
este greşit, ei reprezintă acel procent. Atunci când ţi se adresează 
și te critică omul nu vorbește despre tine, vorbește despre el.

Uaaau!
Dacă există oameni care susţin că după trăirea acestei vieţi 

dispare totul şi nu mai există nimic pentru ei, aşa şi este, pentru 
ei. Fiecare își decide viitorul. Dacă ceea ce este lumea voastră ai 
hotărât că trebuie schimbat, voi schimba lumea după placul tău,  
iar dacă Îmi vei cere ca cei sortiţi pieirii să fie răscumpăraţi Mă 
voi coborî la ei şi îi voi ridica la Mine. Ţi-am spus aceste cuvinte 
ca să îţi reamintesc misiunea ta iar cititorii să cunoască faptul că 
Duhul a vorbit prin tine. Ceea ce ai fost trimis ca să vorbeşti este 
o mică parte din adevărul pe care oamenii au nevoie să îl audă.

Un îndrumător adevărat învaţă oamenii că o viaţă de calitate 
este o viaţă trăită cu bucurie, nu una în care alergi să obţii vreo 
bucurie. El dăruieşte oamenilor fericirea și nu afișează fericirea 
lui personală.

Un mesager adevărat alege de fiecare dată acelaşi lucru, nu 
se opreşte niciodată din a crește și nu acceptă un adevăr despre 
sine care se dovedeşte a fi mai prejos decât ceea ce cunoaşte el 
despre sinele superior.

Un adevărat vizionar nu acceptă nicio altă informaţie despre 
Dumnezeu care se dovedeşte a nu se ridica la nivelul informaţii-
lor lui în ceea ce Îl priveşte pe Dumnezeu.
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Un om cu adevărat iubitor nu impune celor pe care îi iubește 
să îl iubească înapoi, el face în așa fel încât să le fie imposibil să   
nu îl iubească. Și nu luptă pentru dreptate sau bogăţie, în schimb 
păşeşte sfios cu dorinţă de pace prin războaie și vindecă.

Şi da, este adevărat, trăiesc astăzi printre voi oameni pe care 
frica nu îi va lăsa să părăsească acest Pământ. Ei vor lupta până 
la moarte pentru cauza lor şi îşi vor învăţa copiii spunându-le că 
e demn să moară pentru pământ şi patrie, însă vor muri în zadar. 
Apoi se vor naşte din nou şi vor face acelaşi lucru. Să nu te laşi 
descurajat de comportamentul omului animal şi nu îl urî. Învaţă-i 
pe cei slabi iertarea ca să capete puterea, vorbeşte cu înţelepciune 
şi iubire fiecăruia în funcţie de cât poate să priceapă.

Plimbă-te pe acest Pământ, nu rătăci, bucură-te de viaţă şi de 
soare. Preţuieşte-ţi sufletul, iubeşte-ţi copiii şi femeia, nu te plic-
tisi de ea ca nici ea să nu se plictisească de tine. Admiră pădurile, 
ocrotește natura, îndrăgeşte animalele, hrănește păsările și iubeşte 
oamenii așa cum poți. Aspiră spre cele mai înalte culmi, înalţă-te 
deasupra straturilor realităților cereşti, iubeşte creaţia şi Creatorul 
și îți promit că nu te voi uita.

Şi nu, nu vei câştiga nimic de pe urma acestor scrieri, poate 
doar viaţa, dar cu siguranţă vei pierde multe. Vei pierde teama că 
ai trăit degeaba și nemulţumirea că nu ai făcut îndeajuns de multe 
lucruri câte ţi-ai dorit tu să faci. Vei pierde suferinţa și neliniştea 
sau teama de a nu rămâne singur. Suferinţa apare atunci când Eu 
nu sunt, atunci când rămâi gol de Mine și te simţi singur.

Când vii aproape de mine nu mă mai simt atât de singur. 
Îţi mulţumesc pentru faptul că m-am născut și că fac ceea ce 
am venit aici ca să fac.

Plăcerea va fi mereu de partea Mea.
Astăzi mă plimb printre copaci, pe alei cu miros de flori 

şi felinare aprinse, iar privind către Tine mă ridic la cer. Nu  
mă mai poate răni nimeni şi nu mai sufăr pentru oameni, pot 
doar să îi iubesc. Nu ezit să îi ajut, le vorbesc cuvintele Tale iar 
curioşi ei mă ascultă. Totul este perfect şi sunt îndrăgostit de 
tot, chiar dacă nu este nimeni lângă mine acum.

Crezi?
Cred că sunt îndrăgostit de natură, de oameni, de totul și 

de Tine. Sunt viu iar asemeni mie și lumea este vie. Florile îmi 
şoptesc, copacii întăresc pământul pe care păşesc, frunzele mă 
ajută şi mă ascultă. Ești un profesionist în frumuseţe, sensibi-
litate şi romantism, sentimente pe care nu eziți să mi le tran-
smiţi. Căci sunt uimit şi probabil astăzi sunt ceea ce ai fost şi 
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Tu cândva. Sufletul meu se umple de sentimentul că am mai 
trăit această viaţă în trecut sau oriunde altundeva, iar cartea 
a fost scrisă înainte să mă nasc în lume, acum doar transform 
energia în materie. Îţi mulţumesc.

Şi Eu îţi mulţumesc şi te ascult, te chem, te iubesc.
Voi vorbi cu Tine până când voi închide ochii, iar după ce 

voi închide ochii voi începe să vorbesc cu Tine.
Noi nu trebuie să schimbăm niciun lucru, ci să înţelegem 

rostul fiecărui lucru. Am simţit forța dumnezeiască în mâinile 
mele, mi-ai dăruit-o cu toată încrederea și nu m-am folosit de 
ea în scop personal, mi-am luat durerea și am transformat-o 
în medicament pentru ceilalți.

Am promis că nu mă voi abate de la adevăr şi mi-am ţinut 
promisiunea. Am folosit toate resursele mele şi priceperea cu 
care m-ai înzestrat și m-am dedicat. Cu toate acestea susții că 
misiunea mea abia a început, că responsabilitatea e mare.

Fiul Meu, te afli abia la început fiindcă ai ales o cale lungă de 
urmat şi dificil de străbătut. Eşti un suflet mare într-un corp atât 
de mic. Tu ai ales să pleci atât de departe de Mine dar în acelaşi 
timp eşti şi aici. În puterea de alegere stă totul, de tine depinde şi 
dacă scrierile noastre vor face înconjurul lumii. În lumea voastră 
un singur sentiment are puterea să schimbe percepţia asupra vieţii   
a întregii planete, iar el se numește iubire.

Atunci când devii iubire produci iubire şi împarţi iubire în jur. 
Tu nu vei putea să iubeşti pe cineva câtă vreme te vei urî pe tine 
însuţi, tot așa cum nu vei putea linişti pe cineva câtă vreme tu vei 
fi neliniştit. Tu nu te afli aici ca să fii plăcut oamenilor!

Nu trebuie să confundăm iubirea de sine cu narcisismul.
Acest lucru nu mai necesită să fie menţionat.
Ai spus că sunt aici departe dar în acelaşi timp sunt acolo 

alături de Tine. Cum pot să fiu şi acolo când eu sunt conştient 
că exist doar aici, în formă?

Prin faptul că sufletul tău nu are formă, el este energia care se 
extinde şi este pretutindeni, este alături de Mine şi înăuntrul tău. 
Nephesh36 reprezintă viaţa însăşi, energia prin care te poţi mişca 
şi înmulţi. Energia creează energia, adică se multiplică. Basar37  
e reprezentaţia sufletului în formă materială, energia transformată 
în materie. Mintea leagă cele două entităţi, sufletul şi trupul, ea te 

36 Suflet, entitate energetică.
37 Trup, carne.
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ajută să te creezi prin experienţă şi să îţi dezvolţi ruach38. Acesta 
din urmă te defineşte ca fiinţă, te face un spirit independent, dar 
înainte de toate te ajută să devii conștient, să umbli printre oameni 
ca un înger așa cum a umblat Hristos prin lume ca Dumnezeu.

Este absolut superb ce îmi spui.
Este superb de simplu de înţeles.
Mă uimeşti chiar și când această carte a ajuns la final.
Vor mai fi şi alte cărți, nenumărate articole sau lecții.
Cineva spunea că este posibil ca eu să fi inventat totul, ca 

totul să se fi petrecut în mintea mea.
Este o variantă bună de analizat.
Mi s-a spus că seria „Vorbind cu Dumnezeu“ este punctul 

meu de vedere şi că e posibil să mă înşel. 
E posibil să te înşeli, să fii influențat de firea umană, amăgit 

de ego și în final să te prăbușești, iar cei care ți-au citit cărțile să 
se amuze pe seama ta. Însă, vedeţi voi, mesagerul Meu nu a mai 
greşit demult iar Tatăl nu a greşit niciodată.

Dacă aţi avea cunoaștere m-aţi recunoaşte, atunci aţi veni 
înaintea mea şi m-aţi îmbrăţişa, căci lucrări ca ale mele nu a 
săvârșit nimeni niciodată. Şi totuşi Tatăl este singurul demn 
de laudă iar slava este a Mielului care S-a jertfit pentru lume 
cu ceva timp înainte.

Eu Mă cobor din nou pe Pământ şi fiecare ochi Mă va vedea 
în slavă şi strălucire. Tu și cei ca tine ați primit sarcina de a aduce 
Vocea Mea în inimile oamenilor, pentru a îi pregăti pentru ceea 
ce urmează să vină. Ţi-ai amintit cine este omul şi ai făcut ca pe 
viitor el să nu mai fie supus experienței uitării, ci se va naşte pe 
deplin conştient și separarea de Dumnezeu nu va mai avea nicio 
putere asupra sa. Eu nu voi permite nimănui să trăiască în uitare 
o veşnicie.

Răbdarea şi suferinţa ta nu sunt în zadar. Dreptul la mustrare 
și iubire se datorează experienţelor tale pe care le-ai acumulat pe 
parcursul celor 386 de vieţi trăite. Unele au durat mai puţin este 
adevărat, poate câţiva ani sau mai puţin de o zi, indiferent. Astăzi 
însă ți s-a dat ca Profesorul să vorbească lumii prin tine.

În continuare, povesteşte oamenilor experienţele tale şi vino 
mai des la Mine, iar răsplata ta nu se va lăsa prea mult aşteptată. 
Și așa ar fi bine să procedați cu toții acum. Veniţi la Mine toţi cei 
trudiţi şi împovăraţi iar Eu vă voi da odihnă.

38 Duh, spirit individual.
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Te întrebi de ce toate aceste întorsături și schimbări în zilele 
actuale, de ce circulă atâtea informaţii false și învățătorii mint, iar 
banul provoacă acest haos pe planetă? Toate vestesc întoarcerea 
lui Dumnezeu la forma iniţială. Iată că Eu umblu printre voi pe 
Pământ, însă voi nu Mă vedeţi şi nu Mă urmaţi. Va veni o vreme 
când voi pleca de la voi pentru un timp. Ea este ziua în care Mă 
voi întoarce la forma Mea iniţială. Cei care vor merge împreună  
cu Mine vor fi binecuvântaţi, cei care vor merge contra Mea vor 
fi chinuiţi. Vremurile acestea înşelătoare strigă venirea Mea, iar 
pacea va domni peste toate naţiunile Pământului. Aşa a fost şi aşa 
va fi, căci aşa este.

Stăpânirea a trecut în mâinile Tale, acum totul este doar o 
noţiune de timp. Şi niciunul nu Ţi se poate opune, poate doar 
să creadă că o face. Să nu mă uiţi niciodată şi să nu mă laşi să 
Te uit vreodată.

Ştiu că uneori e greu, că gândurile vin grămadă şi te obosesc, 
că oceanul lumii a devenit agitat şi tot mai rece, dar nu îţi pierde 
speranţa. Cu cât provocările sunt mai mari şi bucuriile vor fi mai 
mari. Misterul vindecării mentale și a regenerării fizice constă în 
primă instanță în atitudinea ta. Medicamentația doar ameliorează 
durerea trupului și sedează mintea încărcată care nu se mai poate 
relaxa. În lumea aceasta mare nu există oameni mai buni decât 
tine, dar există oameni diferiţi faţă de tine. Caută să înţelegi acest 
lucru şi vei fi un om fericit şi liber, care calcă pe ape și ajunge la 
țel. Omul bun este ca o sobă în interiorul căreia arde focul divin 
şi îi încălzeşte pe cei care se strâng în jur. Iubiţilor, fiţi sobe, iar 
dacă lumea s-a răcit mai puneţi lemne.

Iubirea fuge de cel căruia îi lipsește iubirea, dar cel care oferă 
iubire este iubit înapoi prin diferite moduri, indiferent de aparențe 
și de obstacolele întâlnite în realitatea senzorială. Procesul trebuie 
doar observat iar iubirea practicată. Astăzi ați aflat secretul Meu, 
dăruiți-l mai departe fără cost așa cum procedează Dumnezeu.

Nu te afli aici ca să fii plăcut oamenilor, ești aici ca să îi ajuți 
pentru că îi iubești. Însă ajutorul oferit de tine constă în altceva 
decât așteaptă ei să primească de la tine.

În loc de încheiere vreau Îţi mulţumesc în numele întregii 
umanităţi pentru ajutorul acordat, permiţând aceste scrieri, 
dar şi pentru faptul că în continuare Tu eşti pentru noi și noi 
existăm prin Tine.

Eu am promis că voi interveni pentru voi iar astăzi sunt aici. 
Și toate cele pe care le-ai scris s-au întâmplat deja.





Cuvânt de încheiere

Până să simt miracolul de a fi în viaţă nu m-am trezit nicio-
dată dis de dimineaţă ca să privesc răsăritul, să respir aerul și să 
simt privilegiul, în schimb mă criticam, detestam situaţia, parcă 
aşteptam să apară cineva care să îmi dea acordul să mă bucur.

Eu întotdeauna am fost intimidat de aparenţe, aceasta ca să 
nu le numesc falsuri, deoarece am crezut că tot ce afişează oame-
nii despre ei este adevărat. Şi mi-am pierdut încrederea în mine, 
credeam că sunt singurul ghinionist. Am coborât aproape până în 
punctul de a îmi lua viaţa. Astăzi îi văd cum lucrează la imaginea 
lor mai degrabă decât la sufletul lor şi mă gândesc cu părere de 
rău la cei care vor fi nevoiţi să treacă prin ce am trecut eu.

Atunci când cineva mă acuză zicând că am înnebunit rămân 
calm și mă testez înainte să reacționez. Ura oamenilor normali și 
sănătoși îmi confirmă faptul că încă sunt lucid.

În viață dacă nu crezi în tine așa cum ești, nu citești ceea ce 
îți place și nu te îmbraci așa cum te simți bine, nu ești un om liber, 
tu lași lumea să decidă pentru tine. Momentele în care realizezi 
care sunt cele mai importante lucruri și consider că acest aspect 
din urmă diferă de la suflet la suflet, sunt acelea în care te afli în 
punctul de a pierde tot. Știi ce am simțit atunci când am fost la un 
pas de a îmi lua la revedere? Să stau împreună cu familia mea în 
casă și să vorbim, atât.

Când vezi câtă răutate și invidie există în jur și că dintr-o sută 
de oameni doar doi îți mai spun câte o vorbă bună și te apreciază 
fără să urmărească vreun interes, devii sceptic față de tot. Dar ei 
chiar te admiră așa cum ești și îți sunt alături în mod necondițio- 
nat fără loc de interpretare.

Astăzi primesc o mulțime de mesaje în care cititorii întreabă 
cum reușesc să rămân pozitiv și detașat mai tot timpul, oare mie 
chiar nu mi se întâmplă niciodată ceva rău? Adevărul este că am 
primit atâtea lovituri de-a lungul timpului încât nu mai contează 
un refuz, un om care pleacă, grijile. În schimb caut să mă bucur 
de tot dar să nu mă atașez de nimic. Dacă există un medicament 
care îţi aduce pacea interioară acela este recunoştinţa pentru ceea  
ce eşti şi ce ai. Confort avem toți și totuși nu suntem fericiți chiar 
toți, provocările au fost create pentru toate categoriile.

Mânia se dizolvă, răutatea este timpurie, dragostea rămâne, să 
nu uiți adevărul orice s-ar întâmpla. Chemarea iubirii este pentru 
tine, lasă toate suferinţele în trecut și vino spre Mine!
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