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DISCLAIMER

Aceasta este o carte electronică gratuită. Aveți posibilitatea să o transmiteți mai departe (ȋn
format nemodificat). Dacă ați plătit pentru cartea electronică, cereți imediat rambursarea acestei
cheltuilei.
Autorul a depus toate eforturile pentru a asigura acuratețea informației conținute ȋn această
carte la momentul publicării sale. Autorul nu ȋși asumă nicio responsabilitate pentru orice fel de
pierdere, degradare sau distrugere cauzate de erori sau omisiuni, fie accidentale, din neglijență
sau din orice altă cauză.
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COPYRIGHT

Această carte este scrisă de Bob Sanders, iar conținutul său i-a fost transmis autorului de către
Marea Frăție Albă prin intermediul claraudienței sau canalizării informației. Cartea este gratuită
pentru oricine dorește să o citească și să o transmită mai departe ȋn scopul dezvoltării spirituale.
Transmiteți mai departe această carte pentru a ajuta la circularea mesajului pe care ȋl conține.
Pentru mai multe informații, puteți vizita următoarele site-uri de internet:
http://www.thestairwaytofreedom.org
https://www.youtube.com/channel/UC2UDv0r4mtNPEWbve5YHDeg/
https://plus.google.com/117982922208354739833
Prima ediție ȋn format pdf – Martie 2016
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PREFAȚĂ
Această carte intitulată „Calea spre libertate” mi-a fost dictată prin intermediul claraudienței, sau
canalizării informației, de către un grup de entități auto-denumit „Marea Frăție Albă”. Cartea
reprezintă un ghid pentru dezvoltarea spirituală a celor care o citesc.
Cine este Marea Frăție Albă?
Marea Frăție Albă reprezintă un grup de ființe care susțin că au trăit cel puțin o ȋntrupare aici, pe
Pământ, după care au trecut ȋn tărâmurile spirituale, cunoscute uneori ca Rai, și care au decis
să revină aproape de Pământ pentru a transmite cunoștințele lor nouă, celor ȋncarnați acum pe
această planetă. Membrii acestui grup se află la diferite niveluri de avansare spirituală, unii fiind
complet ȋndepărtați de vibrațiile joase pe care le trăim pe Pământ, ȋn timp ce alții sunt mai puțin
avansați. Gândurile lor se contopesc, informația curgând de la o entitate al alta, de la cel mai
ȋnlălțat la cel mai puțin avansat, până când, ȋn final, această informație este implantată ȋn
mintea unei persoane din planul Pământului care este instruită ȋn a primi asemenea informație.
Ȋn acest caz, este vorba despre mine, Bob Sanders. Vreau să clarific de la ȋnceput că nu posed
nicio calificare specială pentru a face parte din Marea Frăție Albă, ȋnsă am fost și eu, printre
alții, ales cu mulți ani ȋn urmă, pentru a mijloci munca lor pe Pământ deoarece, fiind ființe
spirituale și fără un corp fizic, ei nu pot comunica direct cu marea parte a populației planetei
Pământ. Astfel, am ȋnvățat claraudiența, care nu este nimic altceva decât abilitatea de a primi ȋn
propria mea minte informații transmise din mintea altei persoane. Acest proces ajută ca
informația să poată fi transmisă destinatarilor ei prin intermediul meu.
Ȋn principiu, este relativ simplu. Ȋmi golesc mintea de orice gânduri, deschid o cale spre aceste
entități care, la rândul lor, deschid o cale către mine, și astfel informația ȋncepe să curgă. Aud
informația ca și cum aș vorbi de unul singur, ȋn gând, ȋnsă nu am nicio idee, ȋn avans, despre
conținutul informației ce urmează a fi transmise. Ȋncerc să captez gândurile cât pot de clar și să
le transmit mai departe așa cum mi se cere.
Avertisment: Recomand cu tărie tuturor celor care ȋși doresc să dezvolte darurile spirituale, să
caute ȋntotdeauna ȋndrumarea ȋnvățătorilor calificați și competenti, deoarece altfel, poate fi
extrem de periculos. Atunci când cineva ȋși deschide mintea către tărâmurile astrale, aproape
cu siguranță va atrage atenția forțelor aflate ȋn dimensiunea astrală inferioară, ale căror intenții
vor fi, cu siguranță, malefice. Rezultatul ar putea fi catastrofal pentru acea persoană. Planul
astral inferior este populat de formele de gândire negativă, precum și de entități destinate să
existe ȋn acest spațiu și de scursurile umanității care și-au ȋncheiat viața pe Pământ și sunt
blocate ȋn acest tărâm. Din nefericire, pentru a ajunge pe tărâmurile spirituale adevărate,
persoana trebuie să treacă, mai ȋntâi, prin dimensiunea astrală inferioară. Această trecere poate
fi făcută cu succes atunci când există protecție. Fără această protecție, persoana se expune
tuturor acelor manifestări ȋngrozitoare menționate anterior. Nu vă doriți să deveniti victimele
acestor forțe. Deci, repet, nu ȋncercați să dezvoltați darurile spiritului fără protecție și instruire
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adecvată. Tehnica de a atrage ȋnvățători spirituali și de a dezvolta aceste daruri este descrisă ȋn
detaliu ȋn această carte, așadar nu o voi menționa aici.
Alte ființe spirituale
Această carte mi-a fost transmisă ȋn anii 1980, când nu exista internet și, deși existau persoane
care auziseră de vizitatori din spațiu, totuși nu prea existau informații disponibile pe tema
extratereștrilor. Marea Frăție Albă a refuzat categoric să vorbească despre aceste ființe, și abia
foarte recent am aflat de existența unor grupuri de oameni de pe alte planete, sisteme solare
sau din alte dimensiuni, care sunt aici să ne ajute ȋn mod similar Marii Frății Albe. Dacă intenția
acestor ființe este pur spirituală sau nu, nu mă pot pronunța. De asemenea, nu știu dacă aceștia
ȋși coordonează eforturile ȋmpreună cu Marea Frăție Albă. Cu siguranță, mesajul lor este similar,
ȋnsă trebuie să primim orice informație cu scepticism și să acceptăm doar ceea ce rezonează ca
adevărat ȋn inimile noastre, respingând ceea ce simțim a fi ȋndoielnic.
De ce se publică această carte tocmai acum?
„Calea spre libertate” mi-a fost dictată pe parcursul mai multor luni, ȋncepând cu anul 1980. Mi
s-a cerut să o pun la dispoziția tuturor celor interesați, complet gratuit, astfel că am ȋncercat să o
public, ȋnsă nu am avut succes. Așa că am lăsat această idee deoparte așteptând ziua ȋn care
vor apărea mijloace alternative de prezentare a informației. Acum este timpul potrivit. Informația
conținută ȋn această carte este la fel de validă acum ca și atunci când mi-a fost prezentată
pentru prima oară și, datorită internetului, poate fi facută publică tuturor ȋn mod gratuit și ȋn
intreaga lume.
Recent Marea Frăție Albă m-a ȋndemnat să iau măsurile necesare pentru a distribui această
informație. Fiecare este liber să interpreteze cum dorește. Din experiența, știu că vor exista trei
posibile reacții. Unii vor citi una sau două pagini, după care se vor reȋntoarce la activităti mai
atractive. Alții vor fi scandalizați și vor face tot ce le stă ȋn putință să denigreze validitatea
informației. Al treilea grup de oameni va descoperi că această carte le poate schimba viața.
Celor din primul grup le spun să aibă răbdare. Ȋntr-o bună zi, vor fi pregătiți pentru aceste
informații. Celor din grupul al doilea le spun că ȋi ȋnțeleg. Pentru ca o informație să fie acceptată
de către minte, este nevoie ȋn prealabil să se creeze un loc unde acea informație să fie plasată.
Cei din acest grup nu au ȋncă acel loc creat ȋn mintea lor, așa că nu au altă posibilitate decât să
respingă informația. Acești oameni nu trebuie judecați, reacția lor fiind perfect normală. Ȋntr-o zi,
poate și ei vor fi capabili să accepte ideile prezentate ȋn această publicație. Celor din grupul al
treilea le spun „bun venit”.
Alăturati-vă nouă dacă doriți. Alăturați-vă Frăției și urmați sfaturile și ȋndrumările din această
carte ȋn pace, liniște și cu răbdare. Nu trebuie să jucați un rol activ dacă nu sunteți pregătiți.
Este suficient doar să meditați, să vă rugați și să vă ajutați semenii pentru a acționa ȋn armonie
cu Frăția și pentru a contribui la reducerea violenței și dușmăniei din ȋntreaga lume.
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Rugăciuni
Ȋnainte de a ȋncepe să citiți cartea, aș dori să ȋmpărtășesc cu voi două rugăciuni care mi-au fost
transmise de o persoană care s-a prezentat sub numele de Părintele Ignațiu. Aceste două
rugăciuni mi-au fost transmise ȋn anul 1985.
Prima rugăciune:
Binecuvântat este numele lui Dumnezeu
„Binecuvântat este numele lui Dumnezeu. Binecuvântat este orașul Lui și binecuvântați sunt cei
care aspiră să ajungă ȋn el. Vino ȋmpreună cu mine și vom călători ȋmpreună. Ȋmpreună vom
trece prin deșert și mlaștină. Ȋmpreună vom ajunge la sanctuar unde picioarele noastre se vor
spăla. Acesta este destinul nostru. Calea este infinită, țelul este ȋntotdeauna la vedere. Nimic nu
ne va sta ȋn cale. Astfel, călătorim ȋn pace, bucurându-ne de fiecare moment. Binecuvântăm
calea, iar Dumenzeu ne binecuvântează. Binecuvântăm dificultățile, și suntem binecuvântați.
Binecuvântat este numele lui Dumnezeu.”
A doua rugăciune se aseamănă cu o poezie și descrie modul ȋn care ființele umane din tărâmul
spiritual văd situația noastră pe Pământ, și se numește:
Drumul ȋnainte și drumul ȋnapoi
„A existat odată, de mult, un timp, dar e așa de ȋndepărtat ȋncât cei care ȋși pot aminti de el nu
mai sunt aici, și chiar dacă omenilor le place acum să trăiască folosind căi și mijloace ocolitoare,
avem ȋncredere că, ȋntr-un viitor apropiat, sau mai ȋndepărtat, ei vor ȋnvăța și arta de a dărui. Să
fie oare adevărat că durerea și suferința sunt ȋntotdeauna aproape, iar fericirea este adesea
pătată de frică? De prea multe aflăm, odată de trecem dincolo de văl, că frumusețea, dragostea
și ȋnțelegerea au fost și sunt mereu prezente. Și ne uităm ȋnapoi cu tristețe, dar fără rezultat. Ar
fi trebuit să ȋnvățăm cum să traim cu Dumnezeu, și nu pentru material. Ziua de mâine, mereu
căutată și niciodată găsită, ne-a amăgit ȋntotdeauna, iar viața noastră a fost mereu plină de
lacrimi. Am muncit, am blestemat, am ȋncercat și, da, am eșuat ȋn a ne corecta pe noi ȋnșine
pentru a putea da la o parte vălul dintre aceasta viață și următoarea, dintre o viață fericită și una
irosită, nedumeriți și ȋncă ȋntrebându-ne pentru ce să mergem mai departe. Ȋntr-o bună zi am
aflat, spre marea noastră mirare, că am reușit, cumva, să trecem dincolo de văl și ne uităm
ȋnapoi cu tristete la viața trăită ȋn nemulțumire și la ocazia pierdută de a-L sluji pe Dumnezeu.
De aceea, am jurat că ne vom ȋntoarce la acea viață petrecută pe Pământ, și o vom ȋmbogăți
prin toți aceia care vor să Ȋl caute pe Dumnezeu, ȋn detrimentul lucrurilor superficiale. Abia
atunci, poate, și noi ne vom putea odihni ȋn locuri cu pace și liniște. Voi, cei care citiți aceste
cuvinte și le găsiți ȋn inima voastră ca adevărate, asigurați-vă că le veți pune ȋn aplicare, alături
de noi, ȋn pace și ȋn dragoste.”
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Cuvânt ȋnainte
Acelora care pun la ȋndoială validitatea experienței dobândite prin meditație și rugăciune, sau
caută o formă de validare a acelor experiențe, nu le pot spune decât că, din păcate, nu există
manuale sau ȋndrumare pe care să le consulte pentru verificare. Motivul este că experiențele
dobândite ȋn tărâmurile astrale folosesc aceleași capabilități ca și imaginația, de aceea, orice
experiența observată de cei care, involuntar sau intenționat, reușesc să intre ȋn tărâmul astral,
tind, de obicei, să fie ignorate sau respinse, fiind considerate simple produse ale imaginației și,
ȋn consecință, fără nicio bază reală.
Tradițional, acei oameni care posedă o personalitate puternică și care pot să capteze atenția
maselor de oameni prin discursuri și publicații, și care ar fi avut calitățile necesare pentru a
explica pe ȋnțelesul tuturor validitatea experiențelor paranormale, nu o fac tocmai din cauza
personalității lor atât de puternice, din cauza utilizării minții raționale, atât de admirată de
oamenii de pe Pământ.
Acei câțiva profeți care au existat de-a lungul vremii au fost, ȋn general, catalogați ca nebuni și
ȋnlăturați de către instituțiile vremii. Astfel, cei care explorează tărâmurile spirituale au fost și
sunt forțați să călătorească și să experimenteze ȋn singurătate. Această stare de fapt
nesatisfăcătoare a existat de prea mult timp, și s-a hotărât că este momentul ca lucrurile să se
schimbe.
Trăim vremuri ȋn care se dorește ca oamenii să aibă acces la suficientă informație, scrisă ȋntr-un
limbaj accesibil, care ȋi va ajuta pe toți studenții ȋn misterele vieții să o folosească pentru
ȋndrumare ȋn călătoria lor. Nu există niciun pericol dacă cei cu intenții malefice vor abuza de
această informație. Spiritualitatea, obținerea și dezvoltarea acesteia se află ȋn directă lagătură
cu creșterea sufletească și nu poate fi obținută decât de cei ce urmează calea spre Dumnezeu.
Toți ceilalți fie stagnează, fie dau ȋnapoi ȋn ceea ce privește creșterea sufletească ori de câte ori
sunt implicați ȋn activități care fac rău altora.
Astfel, informația care este prezentată aici nu este de niciun folos acestui tip de oameni. Poate
vor dori să experimenteze, ȋnsă vor fi incapabili să opereze ȋn tărâmurile spirituale. Similar unui
om care vrea să se arunce de pe o stâncă pentru a vedea dacă poate să zboare precum o
pasăre, fără un echipament corespunzător, nu face decât să se zdrobească de pământ. La fel,
cei neinițiați nu vor putea să acceseze realitățile mai largi ale vieții până când nu sunt echipați
corespunzător, prin meditație, rugăciune și devotament față de Dumnezeu.
Intenția este ca informația dezvăluită să stea la baza creșterii spirituale a fiecărei persoane, nu
numai pe durata ȋncarnării pe Pământ, ci și ȋn viața din lumea de dincolo, și să fie, ȋn esență, ȋn
corelație cu orice altă informație similară distribuită ȋn ȋntreaga lume. Cu alte cuvinte, informația
prezentată este ȋn armonie cu ȋntreg adevărul care a fost, este și va fi vreodată prezentat
publicului.
Este ȋn interesul fiecărui student să trieze orice informație primită, pentru a se asigura că acea
informație ȋi atinge sufletul și rezonează ca fiind adevărată, sau, pe de altă parte, să o respingă
atunci când o consideră a fi produsul imaginației celor care produc și distribuie idei despre
valorile spirituale fără a fi obținut, ȋn prealabil, ȋnțelepciunea necesară. Cu puțină practică și
ceva dezvoltare spirituală, studentul va putea relativ repede să deosebească grâul de pleavă.
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Așteptăm cu nerăbdare ziua ȋn care rafturile bibliotecilor și casele oamenilor iubitori de pace și
frumos vor fi echipate cu informația necesară pentru a permite copiilor, ȋncă de la o vârstă
fragedă, când puritatea este automată și creșterea spirituală se poate atinge foarte ușor, să
aibă acces la informația necesară pentru a-i pune pe calea pe care religiile au ȋncercat să ȋi
pună de-a lungul timpului, dar au eșuat.Așteptăm cu nerăbdare ziua ȋn care oamenii, realizând
conectarea dintre ei, vor lăsa armele, vor refuza să mai lupte, vor ridica barierele dintre țări și
vor sărbători pe Dumnezeu manifestat ȋn om. O asemenea zi, deși ȋndepărtată ȋn acest
moment, este destinată să vină și ȋi obligă pe toți cei care pot, să ȋi grăbească sosirea.
Ȋn continuare, este anticipată acea zi ȋn care oamenii ȋntrupați pe Pământ și cei neȋntrupați ȋn
spirit vor putea cmunica liber, așa cum s-a dorit dintotdeauna. Atunci, toate barierele vor fi cu
adevărat coborâte și frumusețea creației lui Dumnezeu va putea străluci după ce, pentru prea
mult timp, a fost murdărită de ego și ură. Chiar dacă această călătorie pare foarte lungă, nu o
abandonați. Nu aplecați urechea la cei care sunt ȋngroziți de această libertate. Nu vă lăsați
convinși de faptul că religia este mai importantă decât dezvoltarea puterii lui Dumnezeu ȋn
interiorul vostru la nivel individual, și mai mult, nu credeți că trebuie să vă plecați ȋn fața vreunui
om, forță, zeitate, ȋn afară de Dumnezeu.
Dacă ați atins deja un anumit nivel de dezvoltare, veți ȋnțelege sensul acestor cuvinte. Deja
poate că ați ȋnceput să puneți sub semnul ȋntrebării valoarea patriotismului, a dogmei religioase,
a convenționalității și conformității la normele create de cei legați de Pământ și ale căror suflete
ȋncă dorm. Fiți pregătiți să ȋi lăsati ȋn urmă pe cei care ȋncă dorm și alegeți calea spre libertate.
Această cale este ȋn fața voastră, este lină, iar rezultatele vă așteaptă. Alăturați-vă nouă, frați și
surori, și fiți bineveniți ȋn unitate cu noi și cu Dumnezeu.
Acesta este destinul umanității. Cât de trist este că, datorită fricii, ignoranței și de dragul puterii,
liderii religioși, politicienii, liderii de sindicate etc i-au prins pe semenii lor ȋn cătușele propriilor
ideologii. Acestă stare de fapt este menită să dispară și trebuie să ȋnceteze. Timpul este, ca
ȋntotdeauna, potrivit. Mesajul conținut ȋn aceste rânduri a fost transmis de ȋnsuși Isus cu mulți
ani ȋn urmă, și de asemenea de alți profeți ȋnainte și după Isus, dar lumea este ȋncă ȋn lanțuri,
atât fizic cât și metaforic. Această stare este o insultă adusă conceptului de Dumnezeu.
Depinde de fiecare persoană ȋn parte, atunci când este pregătită, să pornească ȋn singurătate
pe calea către Dumnezeu. Pe parcursul călătoriei vor ȋntâlni și alte persoane și, ȋn final, cu toții
se vor uni ȋntr-un grup de suflete eliberate care sărbătoresc constant frumusețea și miracolul
vieții.
Nu mai rămâneți ȋn umbra fricii celor ignoranți. Pășiți ȋn lumină și alăturati-vă pelerinilor,
profeților și lui Isus pe drumul către perfecțiune. Nu veți regreta și nu veți mai fi niciodată atrași
ȋn zonele de dușmănie ale celor care v-au folosit și v-au abuzat pentru interesele lor obscure. Ei
nu vor mai avea nicio influență asupra voastră. Vă veți afla dincolo de zonele ȋn care ei
operează, iar puterea lui Dumnezeu și forțele Sale angelice vă vor proteja.
La ȋnceput, agonia celor căzuți va fi mare, văzând cum turmele lor dispar, una câte una, sub
aripile lui Dumnezeu. Se vor folosi de toate forțele pe care le au la dispoziție pentru a preveni
acest lucru, ȋnsă rețineți că puterea binelui este mai mare decât puterea răului. Puterea lui
Dumnezeu este ȋntârită cu fiecare suflet care se ȋntoarce la Dumnezeu și ȋndeplinește lucrarea
Lui, iar puterea răului se reduce corespunzător. Ȋn final, binele va triumfa, iar războaiele,
conflictele și nefericirea vor ȋnceta.
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Capitolul 1 – Puterea lui Dumnezeu
Să luăm în considerare sursa puterii lui Dumnezeu - acea esență numită suflare a vieții, acea
forță ciudată căreia îi spunem pur și simplu puterea lui Dumnezeu. Știm din observația a tot
ceea ce ne ȋnconjoarǎ că o forță este folosită pentru a controla creșterea și caracterul tuturor
lucrurilor. Plantele pământului cresc din sămânță până la maturitate, în anumite sezoane ale
anului, într-o enormă varietate de forme, culori și parfumuri splendide și uluitoare, încât pare
aproape imposibil ca orice formă singulară de inteligență să le fi putut crea. Vietǎțile de pe
suprafața pământului și din ape abundă în diversitate. Planetele din universului nostru, acele
miriade de lumină, par libere să tranziteze cerurile, dar totuși sunt ținute într-o strânsoare
invizibilă, dar fermă.
În spatele acestei mulțimi aleatoare de forme, detectăm o forță de control. Plantele renasc în
fiecare an, răspunzând unui silențios apel invizibil. Ele renasc autentice în propria lor specie.
Trandafirul nu se îmbină cu păpădia, nici lavanda cu hameiul. Plantele au un mod de a
recunoaște alte plante care le sunt parteneri potriviți pentru fertilizare. În mod similar, animalele
respectă instrucțiunile stabilite pentru propria lor dezvoltare și regenerare. Leul nu se
împerechează cu mielul, nici calul cu porcul. Fiecare animal, în funcție de specia sa, simte
perioada potrivită din an pentru a incepe anumite acțiuni cum ar fi reproducerea, migrarea sau
hibernarea. Vietățile respectă aceste comenzi în mod inconștient, deoarece chemarea, sau,
altfel spus, puterea, este irezistibilă.
Este sarcina noastră acum să luăm în considerare această forță și să încercăm să înțelegem
cât de complexă, și totuși cât de simplă este natura puterii lui Dumnezeu. Orice efort pe care ȋl
depunem către ȋnvățare și ȋnțelegere ar putea să ne aducă un pas mai aproape de tronul lui
Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat universul fizic, adică tot ceea ce simțurile noastre
pământești pot percepe, El l-a creat din atomi - structuri atât de mici care nu au putut fi
descoperite de oamenii de stiință decât foarte recent, datorită tehnologiilor moderne care au
dus la crearea echipamentelor adecvate pentru observare și cuantificare.
Fiecare atom este o planetă ȋn miniatură. Dacă observăm atomii rotindu-se unul după celălalt
respectând un model repetitiv și fără sfârșit, pentru a forma un obiect pe care să îl putem
observa cu ochiul liber, am putea crede, prin analogie, că ȋntregul nostru univers ar putea fi
vazut intr-un mod similar de către o entitate diferita si mult prea gigantica pentru a putea fi
perceputa de simțurile omului. Tot ceea ce există în univers este compus din atomi care se
combină în diferite moduri pentru a crea structuri pe care noi le vedem și le simțim. Trupurile
noastre fizice, plantele, rocile, aerul, mările, gândurile și emoțiile noastre – absolut totul este
compus din atomi combinați dupa o formula oarecare.
Fiecare atom are o putere înăuntrul lui, puterea lui Dumnezeu. Această putere nu este conținută
doar în interiorul atomului, ci se extinde dincolo de el. Oamenii de știință denumesc această
forță radiantă magnetism. Atomii, prin urmare, se atrag reciproc în funcție de natura puterii pe
care o emanǎ. Atomii se pot combina în structuri complicate, producȃnd substanțe cum ar fi
zaharuri și materiale plastice. Omul de pe Pământ a ȋnceput sa cunoascǎ puterea conținută în
atomi și a învățat să o dezlanțuie. Dumnezeu ȋnsǎ nu a avut intentia ca puterea Sa sa fie
folosită într-o asemenea manieră. Vom arăta în acest capitol că puterea poate fi eliberată,
conținută și folositǎ fara pericol printr-un act de voință spirituală ȋn conformitate cu legea lui
Dumnezeu.
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Oamenii de științǎ au ȋnvǎțat sǎ elibereze aceasta putere prin metode crude și existǎ marele
pericol ca aceste persoane având putere de control sǎ nu fie suficient de avansate din punct de
vedere spiritual pentru a o putea folosi în numele lui Dumnezeu. Ȋntotdeauna au existat influențe
distructive, primitive, ascunse si pregatite să influențeze mințile oamenilor ȋn feluri care mai de
care mai subtile. O persoanǎ imatură din punct de vedere spiritual va fi ușor impresionată de
argumentele prezentate conform ego-ului său. Rezultatele sunt deja văzute în diferite părți ale
lumii - distrugerea prin desfrânare a vieții, desfigurarea și coruperea formei umane și profanarea
gliei. Puterea lui Dumnezeu nu trebuie folosită ȋn acest fel. Poporul Lui, animalele Lui, plantele,
habitatele nu trebuie sǎ devinǎ victimele instinctelor primitive și fricilor aparținând anumitor
grupuri de indivizi. Prețul pe care aceste suflete pierdute ȋl vor plăti în cele din urmă va depǎși
cu mult suferința pe care au provocat-o victimelelor lor. În cele din urmă, vor învăța, așa cum
toți vom ȋnvǎța, cǎ respectul pentru ȋmpărăția lui Dumnezeu este de o importanță capitală.
Conservarea sinelui nu înseamnă nimic în comparație cu aceastǎ responsabilitate.
Puterea lui Dumnezeu, atunci când este folositǎ ȋn numele Lui și pentru a duce mai departe
invǎțǎtura Lui, este regeneratǎ. Pe mǎsurǎ ce puterea este folositǎ ȋn slujba binelui, cu atât mai
multǎ este trimisǎ la noi pentru a o utiliza ulterior. Alimentarea cu aceastǎ putere este ȋntreruptǎ
doar atunci când este folositǎ in scopuri distructive; ȋn aceastǎ situație este nevoie sǎ se
foloseascǎ forța vitalǎ a propriului corp omenesc. Inițiații in magie neagrǎ si cei care
comploteazǎ activ ȋmpotriva altora ar face bine sǎ ținǎ cont de urmǎtorul avertisment: puterea
lui Dumnezeu îi aparține numai Lui și este menita sǎ fie folositǎ in numele binelui. Dumnezeu ne
dă liberul arbitru să acționăm așa cum ne place, dar își rezervă dreptul de a controla aceastǎ
putere și de a o da doar celor care Ȋi duc mai departe lucrarea. Oamenii care fac rǎu vor afla cǎ,
pentru a continua să se impuna prin forța împotriva altora, esența lor vitală se va diminua treptat
până când trupurile fizice for experimenta oboseală, slabiciune a minții, boală și in final moarte.
Un studiu sumarizat al istoriei omenirii va dezvălui că, dintre toți oamenii cunoscuți prin faptele
rele sǎvârșite împotriva lui Dumnezeu, puțini s-au bucurat de o stare de sǎnǎtate buna și au
trăit pânǎ la o vârsta înaintată. Prin comparație, putem gǎsi date despre numărul mare de
discipoli autentici ai lui Dumnezeu, preoți, călugărițe, dar și suflete obișnuite de oameni buni,
care au atins longevitate și sănătate radiantǎ. Dumnezeu într-adevăr are grija de copiii Lui.
Dumnezeu este spirit și puterea Lui este spirit. Indiferent cǎ este numitǎ magnetism sau
gravitație, este o forță spirituală. Este invizibilǎ pentru ochiul liber, dar poate fi observatǎ
spiritual ca fiind luminǎ, a cărei culoare variază în funcție de modul ȋn care este utilizatǎ. Într-o
structurǎ atât de complexǎ precum omul, puterea lui Dumnezeu este folosită ȋn diferite moduri menținerea vieții fizice, posibilitatea de formulare a gândurilor în creier, lupta împotriva bolilor,
creștere spiritualǎ prin aspiratia cǎtre Dumnezeu, etc.
Fundamentul esențial al forței vieții este ceea ce noi numim puterea lui Dumnezeu. Natura
exactă a acestei forțe nu poate fi cuantificată, fiind menitǎ sǎ rămânǎ pentru totdeauna un
mister. Efectele ei sunt peste tot în jurul nostru, ȋn tot ce este vǎzut și nevǎzut. Cu toate
acestea, forța motivantă însăși nu este observată niciodată. Putem observa cum aceasta forțǎ
motivează ȋntreaga viața ȋn diferite forme și feluri, dar forța ȋnsǎși are o singuǎ Sursǎ și este o
singură putere. Nu este o parte din puterea care motivează, ci este totalitatea puterii care
reprezintǎ esența oricărui lucru ȋn manifestare.
Pentru a accentua aceastǎ idee, forța singulară a vieții este în centrul a tot ce a fost, este, și va
fi vreodată. Acest concept, dificil de înțeles, are efecte profunde asupra ȋnțelegerii ideii de timp,
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spațiul și materie. Este suficient să spunem că lumea văzută a fost deseori numită Maya, o
iluzie. Este într-adevăr așa, o iluzie necesarǎ ȋn care rasa umană este cuprinsă, deoarece
personalitatea are nevoie de o aparentǎ realitate pentru a experimenta viata pe Pamânt. Cand
acestǎ viața se ȋncheie, este posibil ca și iluzia sǎ se șfârșeascǎ.
Cei care aspirǎ să urmeze o cale către Creator vor ȋntâmpina la un moment dat o barieră în
calea progresului. Aceastǎ barierǎ este creată de minte pe mǎsurǎ ce conștiința se extinde
dincolo de granițele experienței pământești, și uși noi se deschid cǎtre un domeniu mai larg de
cunoaștere. Orice experiența, înainte de a fi acceptată de cǎtre minte, trebuie să aibă o nișă
creată special în minte, ȋn care aceastǎ noua experiențǎ sǎ se poatǎ ȋncadra. În cazul în care
noua experiență este similară uneia cunoscute anterior, informația este asimilată rapid. Dacǎ
experiența este nouă, ea nu are o nișă în care se poate ȋncadra și, prin urmare, nu este
acceptată de cǎtre minte. Informația nouǎ este vehement și complet respinsǎ până când mintea
creează o celulă pentru ea; doar atunci informația nouǎ va parea validǎ pentru persoana în
cauză.
Vehemența cu care conceptele strǎine minții sunt respinse de cǎtre aceasta este un mare semn
de ȋntrebare și a cutremurat omenirea prin izbucniri violente de indignare. Personalitatea, ȋn
cǎutare continuǎ de validǎri prin experiențe cunoscute, va disprețui orice informatie nouǎ pentru
lungi perioade de timp, căutând mereu să suprime acea informație și, dacă este necesar, să ȋi
distrugă originea, până când ori acea informație ȋși va fi pierdut orice relevanțǎ, ori
personalitatea ȋnsǎși va fi trecut prin schimbǎri care sǎ ȋi permita, cel puțin, sa accepte aceastǎ
informație ȋntr-o realitate mai largǎ.
Putem aprecia ce ȋnseamnǎ pentru minte, condiționatǎ de experiențe pamântești si de
concepte, sa se extinda ȋntr-o realitate ȋn care valoarea timpului, spațiului și materiei este
variabilǎ. Pentru mulți, astfel de concepte nu vor exista niciodată. Pentru alții, ele pot fi
acceptate ca principii, ȋn scopuri de experimentare și cuantificare, dar care nu vor fi niciodatǎ
rezolvate factual. Puțini la număr pot înțelege frumusețea și vitalitatea ideii de continuitate,
datoritǎ conceptelor enunțate mai sus, astfel ȋncât barierele vor ramâne pentru mulți. Această
opreliște reprezintă un pericol major pe calea spre Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi gǎsit atâta
timp cât limitările dicteazǎ realitatea. Este posibilǎ experimentarea unor momente de exaltare
sau bucurie, ȋnsǎ natura cu adevărat explozivă a exaltǎrii și bucuriei descrise de prezența lui
Dumnezeu va rămâne o iluzie.
Ceea ce nu poate fi depășit trebuie acceptat. Recompensa care ȋl așteaptă pe călător, în
trecerea lui din iluzie catre adevǎr, este certitudinea că niciodată nu vor mai exista probleme,
niciodată un nor, niciodată o teamă. Purǎ bucurie, iertare și răbdare sunt primite ca si daruri ale
spiritului. Cei care vor experimenta aceasta fericire trebuie mai întâi să se pregătească pentru a
fi ucenicii lui Dumnezeu prin trinitatea rugăciunii, devotamentului și datoriei, și sa caute
ȋntotdeauna să strǎpungă voalul dincolo de care se află realitatea. Experiențele vieții sunt
menite să acționeze ca un impuls pentru a continua cǎlǎtoria, și aceste experiențe sunt tot ce
avem si tot ce ne este necesar.
Ai milǎ și ȋnțelege-l pe cel ce ezitǎ la poarta dintre Maya și viață. Ai milă și compasiune pentru
fratele care nu are curajul sǎ meargǎ înainte ȋn necunoscut pentru că acel frate este parte din
tine, este, de fapt, chiar tu. Prin urmare, dacă tu poți progresa singur, asigurǎ-te că cei pe care îi
întâlnești la punctul de trecere sunt și ei ajutați. Unii nu vor reuși, și totuși, este nevoie ca toți sǎ
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reușeascǎ pentru ca totalitatea care ești tu și sunt eu sǎ poata izbândi. Nu crede că poți sǎ
acționezi în mod izolat. Ceea ce ești tu, este și aproapele tǎu. Acolo unde unul eșueazǎ, eșecul
ȋi atinge pe toți.
Aceia ȋnsǎrcinați sǎ ajute cǎlǎtorul cu informații ȋn drumul sǎu către Dumnezeu considerǎ cǎ
rolul lor este ușor ori dificil, în funcție de capacitatea cǎutǎtorului de a depăși limitǎrile propriei
imaginații și de a-și deschide mintea spre influența cuvântului sau gândului. Instrumentele lui
Dumnezeu sunt multe și variate, atât ȋncarnate pe Pǎmânt, cât și neȋntrupate, în spirit. Mesajul
este același atunci când este autentic, dar destinatarul trebuie sǎ cearnǎ informația la fel cum
exploratorul cerne aurul de nisip. Acceptarea informației depinde de abilitățile menționate
înainte, iar dezinformarea este echivalentă cu negarea dreptului lui Dumnezeu de a vorbi și este
un păcat grav. Și totuși, prin crearea religiilor, dezinformarea a fost utilizată pe scarǎ mult mai
largǎ de-a lungul timpului, decât adevărul.
Puterea lui Dumnezeu și principiul pe care se construiește temelia existenței se bazează pe
acceptarea de către beneficiari a acestei puteri. Prin acceptare, mai multǎ putere este generată
pentru continuitatea fluxului de spirit care conduce mecanismul vieții. Prin acceptare, mai multă
energie devine disponibilă pentru a alimenta focul eternului spirit. Prin acceptare, totul este
posibil. Atunci când puterea este negată, contrariul se întâmplă, iar consecințele asupra
continuǎrii viable a vieții așa cum o știm noi pot fi dezastruoase.
Dacă marea majoritate a mecanismelor de viață găsite ȋn univers nu ar accepta orbește influxul
acestei puterii dumnezeiești, ȋntreaga energie disponibilă care pune ȋn mișcare roata spiritualǎ,
precum și viața, literalmente s-ar spulbera. O asemenea ipotezǎ, deși este puțin probabil să se
întâmple, rǎmǎne o amenințare constantă pentru cei însărcinați cu administrarea energiei, de
aceea, acești gardieni ai puterii trebuie sǎ fie ȋntotdeauna alerți la posibilitatea ca energia sǎ fie
câștigată sau pierdută în lupta continuă pentru supremația asupra haosului și a morții. Este de
neconceput sǎ se tolereze vreo situație in care banca globală de energie spirituală sǎ se
diminueze, și totuși, cât de repede națiuni întregi sunt influențate de o minte puternică învǎluitǎ
ȋn planuri de distrugere a aproapelui, contaminând astfel mintea celor aflați ȋn cǎutare și
aruncându-i in tǎrâmul neîncrederii.
Odatǎ ce plaga se rǎspândește, echilibrul puterii este repede pus la ȋncercare. Ȋn astfel de
momente, forțele angelice nu pot interveni ȋn mod eficient deoarece puterea spiritualǎ, care este
sigura lor armǎ de luptǎ, este epuizatǎ prin acțiunile celor aflați ȋn slujba rǎului. Astfel, este
posibil ca forțele răului să poată avea de multe ori o influență ȋndelungatǎ asupra omului, până
când, unul câte unul, puțin câte puțin, sufletele se ȋndreaptǎ cǎtre bine și putere este recuperată
treptat si ȋncet, conducând în cele din urmă la victoria binelui ȋmpotriva rǎului. Victoria, deși
asiguratǎ, este greu de pǎstrat pentru cǎ, inevitabil, există ȋntotdeauna forțe malițioase care iși
doresc acestǎ putere și spera sǎ conducǎ prin haos, și astfel bătălia reîncepe pe o nouǎ scenǎ
de război.
Ce bine ar fi ca omul să poată trăi în pace, unul cu altul; totuși, omul are liberul arbitru, libertatea
de a alege și dreptul de a lua calea spre distrugere, dacǎ astfel alege. Ȋngerii îndurării sunt cei
care au sarcina sǎ corecteze dezechilibrele de putere rezultate ȋn urma acțiunilor omului, astfel
încât climatului spiritual general sǎ fie drept. Sarcinile de monitorizare, administrare și distribuire
a energiei spirituale sunt ȋncredințate ingerilor care lucrează ca o echipă ierarhică, influențând
creșterea sau diminuarea energiei ȋn diferitele tărâmuri ale existenței în funcție de nevoile acelor
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tărâmuri. Astfel de entitǎți nu pot fi descrise în niciun mod care sǎ poatǎ fi pe ȋnțelesul omului
ȋntrupat la corp. Mai mult decât atât, cu adevǎrat puține suflete neȋntrupate sunt capabile să
înțeleagă existența acestor forțe ȋngerești.
Cu toate acestea, ȋngerii există, sunt forțe reale, active și esențiale pentru realitățile de zi cu zi
ale vieții experimentate de cǎtre om. Ei nu sunt Dumnezeu. Dumnezeu este Creatorul. Aceștia
sunt slujitorii Lui. Natura și structura lor ca și concept al vieții reprezintǎ pentru oameni ceva
bizar. Viața are multe forme, iar viața acestor entitǎți este reprezentatǎ la o scarǎ total diferită
de viața oricărei ființe umane. De-a lungul timpului, omul și-a imaginat că forțele angelice și
Dumnezeu ȋnsuși se aseamǎnǎ cu omul. Acest lucru este menționat în Biblie, dar nu este
neapărat adevărat. În general, forțele angelice descrise în Vechiul și Noul Testament transmise
nouǎ astăzi descriu, mai degrabǎ, acele suflete neȋntrupate care se întorc cu misiunea de a
ajuta următoarea generație a triburilor lor.
Adevăratele forțe angelice nu au niciun interes în om, nu sunt umane, cel puțin nu ȋntr-un mod
asemǎnǎtor omului, iar obiectivele existența lor sunt diferite, mult mai complexe și mai ample
decât orice om ar putea să-și închipuie. Ei sunt inginerii vieţii. Ei se asigură că totul este ȋn
ordine astfel ȋncât dramele vieții muritorilor sǎ se poatǎ desfǎșura fără a se distruge prea mult
echilibrul puterii spirituale, de care depinde echilibrul a tot ce este. Aceste forțe angelice, totuși,
sunt reale. Realitatea cǎreia ei se conformează nu este și realitatea noastră, iar realitatea
noastră nu este decât o iluzie în interiorul unor realități mai vaste, și ele la rândul lor iluzii ȋn
interiorul altor ȋndepǎrtate realitǎți. Acest proces continuă până când totul este o iluzie, cu
excepția unicului mare adevăr. Cu toate acestea, forțele angelice sunt foarte reale în sfera lor și
joacă un rol din ce ȋn ce mai important în acest mediu în care omul luptă tot mai mult împotriva
lui Dumnezeu și a aproapelui său, iar capacitatea distructivă a omului a atins niveluri fǎrǎ
precedent.
Cei ce aspirǎ să obțină rezultate în căutarea Împărăției lui Dumnezeu, și care ȋși doresc sǎ
foloseascǎ puterea astfel gǎsită, sunt sfǎtuiți să ia în considerare prețul ce trebuie plătit: efortul
și sacrificul propriu, cat și efortul și sacrificiul celor care ȋi ajutǎ ȋn aceastǎ cǎlǎtorie. Prețul este
cu adevărat mare, deoarece constǎ ȋn acceptarea totală a puterii lui Dumnezeu, supunerea
totala a ego-ului și personalitǎții in fața poruncilor Lui, renunțarea la mândrie, dorințǎ și emoții ȋn
favoarea acelei puteri care cere totul și în schimb nu oferă nimic, nimic altceva decât faptul cǎ
individul devine capabil să aprecieze frumusețea și splendoarea, pacea și fericirea de a fi ajuns
la Dumnezeire. Acestea sunt obiective pe care omenirea intenționează să le caute și, întradevăr, numai un nebun le-ar respinge; și totuși, cei mai mulți sunt atât de prinși ȋn capcana
vieții – Maya, ȋncât sunt complet incapabili să aprecieze realitatea care ȋi așteaptă.
Este extrem de important ca cei aflați ȋn cǎutarea dezvoltǎrii spirituale sǎ se pregăteascǎ atât
fizic cât și mental pentru călătoria la care s-au angajat. Drumul este lung și greu. Munca
spirituală solicită foarte mult corpul fizic datorită faptului că, pentru a câștiga sau a primi
spiritualitate, este necesar ca un schimb ȋn puterea vitalǎ a corpului sǎ se producǎ. Acest
schimb înseamnă că, pentru a primi, este necesar mai ȋntâi să dai. Primirea binecuvântărilor
spirituale implică faptul că receptorul trebuie sǎ renunțe la o parte din puterea sa fizică, putere
care ar fi fost folosită în mod normal pentru susținerea și regenerarea corpul.
Ȋn momentul cedǎrii puterii fizice se produce un gol care va fi umplut cu spiritualitate. Puterea
spiritualǎ, odata primitǎ, este echivalentǎ cu puterea fizicǎ cedata și restaureazǎ balanța in sens
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fizic. Spiritualitatea individului crește, desigur, ȋn funcție de gradul de absorbție al puterii
spirituale. Totuși, existǎ un pericol ȋn perioada dintre momentul cedǎrii puterii fizice și cel al
primirii puterii spirituale, cǎnd corpul fizic este epuizat. Atunci, persoana ȋn cauzǎ se aflǎ ȋntr-o
stare de slǎbiciune și este expusǎ la tot felul de infecții și boli.
Studentului ȋn misterele vieții i se recomandǎ sǎ aspire la primirea puterii spirituale atunci când
se simte pregǎtit ȋn sens fizic și când somnul și odihna se pot obține oricând este necesar.
Dacǎ, pe parcursul lungii cǎlǎtorii cǎtre perfecțiune, o persoanǎ ȋncarnatǎ aspirǎ sǎ se
perfectioneze spiritual, ȋnsǎ ȋn același timp ȋși duce la ȋndeplinire ȋndatoririle de zi cu zi impuse
corpului fizic de cerințele de la locul de muncǎ sau din mediul domestic, existǎ realul pericol ca
trupul fizic sǎ devinǎ suprasolicitat și boli grele, și chiar moartea corpului sǎ aparǎ. Sfatul dat
studentului este sǎ ȋși planifice cǎlǎtoria ȋn mai multe etape și sǎ nu ignore cerințele corpului,
pentru a evita propria extenuare. Din acest motiv se poate spune cǎ mulți dintre cei ȋn cǎutarea
unui progres major pe perioada vieții pe Pǎmânt au constatat cǎ forța vieții fizice le-a fost
scurtatǎ.
O astfel de situație este de nedorit deoarece existǎ numeroase beneficii aduse de experiența
venirii la trup fizic, un fapt adesea realizat numai atunci când aceastǎ experiențǎ se ȋncheie.
Este trist ca viața fizicǎ sǎ fie scurtatǎ prin extenuare, ceea ce, ȋntr-o oarecare mǎsurǎ, sfideazǎ
scopul cǎlǎtoriei spirituale. Totuși, chiar ținând cont de aceste pericole, trebuie spus cǎ
recompensele ce vor fi primite sunt nenumǎrate. Nenumǎrate sunt și binecuvântǎrile acumulate
prin ȋnregistrarea fiecǎrui progres, facând ca toate eforturile depuse sǎ fie rǎsplǎtite. Aceste
binecuvântǎri pot pǎrea nesemnificative când sunt considerate individual, ȋnsǎ sunt absolut
vitale și marcheazǎ evoluția cǎtre perfecțiune.
Aceastǎ evoluție, vǎzutǎ ȋn perspectivǎ, apare ca o diminuare gradualǎ a vechilor greutǎți
ȋntâmpinate de om, pe mǎsurǎ ce lecțiile trimise de Atotputernic sunt asimilate pentru progresul
receptorului acestora. Liniștea sufleteascǎ este adjunctǎ progresului, ducând ȋn final la fericire
prin experimentarea unei stǎri de uniune cu tot. Dispare dorința de a mai evada din asanumitele realitǎți ale vieții, și din contrǎ, implicarea ȋn acele aspecte ale vietii ce sunt relevante
noilor nevoi ale studentului este esențialǎ pentru atingerea obiectivelor acestuia. Nu poate
exista progres fǎrǎ sacrificii; ȋnsǎ, jertfa spiritualǎ nu ȋnseamnǎ uciderea unui animal nevinovat,
nici sǎ se bea vin și sǎ se manânce pâine. Aceastǎ jertfǎ implicǎ faptul cǎ studentul ȋnsuși
trebuie sǎ experimenteze acest sacrificiu. Cand sacrificiul este accceptat de Dumnezeu,
suferința studentului, reprezentatǎ aproape ȋntotdeauna printr-o formǎ de serviciu adus lui
Dumnezeu, va genera o recompensǎ divinǎ. Acest serviciu, ȋn orice formǎ este adus, este parte
esențialǎ a cǎlǎtoriei spirituale.
O parte din studenți ȋncearcǎ sǎ atingǎ perfecțiunea prin izolare totalǎ de ceea ce reprezintǎ
viațǎ. Aceastǎ cale are consecințe, iar actul de retragere este, ȋn sine, un preț prea mare de
plǎtit pentru binecuvântǎrile câștigate, deoarece este nenatural ca ființele umane sǎ trǎiascǎ ȋn
izolare. Mai mult decât atât, sunt persoane care privesc aceastǎ retragere ca pe ceva negativ,
sau cel puțin pasiv, care nu ajutǎ la progresul rasei umane pe Pamǎnt, și de aceea nu va
reprezenta o alternativǎ viabilǎ pentru marea majoritate.
O cale mai promițǎtoare pentru viitor ar fi implicarea totalǎ ȋn aspectele vieții pe care Dumnezeu
a ales-o pentru o anume persoanǎ, unde persoana are posibilitatea de a-L sluji pe Dumnezeu,
dar și de a se bucura de beneficiile serviciului adus. Orice efort fǎcut pentru profit financiar nu
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aduce nicio recompensǎ. Serviciul adus lui Dumnezeu, chiar atunci când este recompensat
financiar, este acceptat de Dumnezeu si conferǎ binecuvântǎri celui care l-a adus. Astfel, sfatul
dat oricǎrei persoane aflate ȋn cǎutarea drumului cǎtre perfecțiune este sǎ cearǎ ȋndrumarea lui
Dumnezeu cel Atotputernic ȋn gǎsirea unei arene potrivite ȋn care sǎ Ȋl slujeascǎ și, odatǎ ce
aceasta a fost gǎsitǎ, sǎ se dedice ȋn a-și ajuta semenii ȋn acea arenǎ pe cât poate de mult.
Persoana poate sǎ fie sigurǎ cǎ acest serviciu va fi acceptat ca jertfǎ pusǎ pe altarul Domnului,
iar binecuvântarile Lui nu vor ȋntârzia sǎ aparǎ.
Ceea ce urmeazǎ și trebuie comensurat serviciului adus lui Dumnezeu este devotamentul. Prin
devotament, persoana se supune unei entitǎți superioare și ȋi recunoașe autoritatea de a
accepta devotamentul sǎu, precum și abilitatea de a oferi binecuvântǎri celui devotat, ca și
recompense pentru devotamentul oferit. Acest proces este unul dual, ȋn care cel devotat și
oferǎ, dar și primește. Ceea ce se oferǎ prin devotament nu este nimic altceva decât acea
putere care, ȋn condiții normale, ar fi folositǎ la alimentarea personalitǎții și a ego-ului, și care ar
ȋntǎri legǎturile cu tot ce ține de experiențele lumești. Prin renunțarea la aceastǎ putere,
devotatul primește ȋn schimb putere spiritualǎ care ȋi rafineazǎ și ȋntǎrește aspectele spirituale
din el. In acest fel, materie brutǎ este transformatǎ ȋn aur spiritual.
Acest proces este vital pentru persoana ȋn cauzǎ, al cǎrei viitor depinde de shimbarea produsǎ.
Dacǎ devotamentul nu este practicat zilnic, atunci orice alte activitǎți spirituale ar putea fi
dǎunǎtoare pentru persoanǎ. Numai puterea spiritualǎ poate sǎ transporte cǎlǎtorul pe calea lui
cǎtre perfecțiune. De aceea, ttrebuie subliniat faptul cǎ perioade frecvente de devotament sunt
necesare si trebuie sǎ facǎ parte din rutina zilnicǎ a discipolului lui Dumnezeu. De asemenea,
trebuie ținut cont de cerințele corpului fizic ȋn astfel de perioade, prin reducerea extenuǎrii fizice
și emoționale ȋn momentele de care am mai amintit anterior, când corpul a dat o anumita parte
din puterea fizicǎ și nu a primit ȋncǎ putere spiritualǎ care sǎ umple golul creat.
De asemenea, este necesar sǎ se ia ȋn calcul stabilitatea emoționalǎ a persoanei ȋn astfel de
momente. Turbulențele create in minte la ȋnceputul cǎlǎtoriei cǎtre perfecțiune sunt majore.
Stabilitatea, deși fragilǎ, este obținutǎ de majoritatea persoanelor ca un compromis, ȋnainte de a
resimți nevoia de a-L gǎsi pe Dumnezeu și, odatǎ ce noi obiceiuri sunt bine stabilite, stabilitatea
revine. La ȋnceputul cǎlatoriei spirituale, schimbǎri profunde se produc ȋn personalitatea umanǎ,
cauzând turbulențe si discomfort emoțional. Cǎderile emoționale sunt comune ȋn astfel de
situații. Totuși, ele pot fi evitate dacǎ persoana ȋși urmezǎ drumul sǎu cu atenție și acordǎ
importanțǎ semnalelor transmise de corpul fizic. Cu toate acestea ȋnsǎ, trauma emoționala este
o condiție prealabilǎ pentru primirea binecuvântǎrilor spirituale, iar studentul trebuie sǎ fie
pregǎtit sǎ o experimenteze ȋntr-o oarecare mǎsurǎși sǎ ȋși ajusteze munca și perioadele de
devotament astfel ȋncât schimbǎrile ce se produc ȋn el sǎ aibǎ loc ȋncet și fǎrǎ dramǎ.
Inventarierea informațiilor transmise pânǎ acum și asimilarea lor ȋn subconștient vor cauza
schimbǎri ȋn personalitatea studentului. Aceste schimbǎri, deși subtile, vor permite inițierea unui
proces de expansiune a minții, ce se va manifesta printr-o mai mare inventivitate și creativitate,
indicând ȋnceputurile ȋnțelepciunii. Ȋnțelepciunea este un cuvânt pe care mulți ȋl folosesc incorect
atunci când vor sǎ defineascǎ viclenia. Adevǎrata ȋnțelepciune nu se obține prin experiențe de
viațǎ, nici prin reușite academice. De asemenea, când puterea este ȋn mâna omului, nu ȋi aduce
automat ȋnțelepciune ȋn subordine.
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Ȋnțelepciunea este un proces de ȋmbinare a experienței lumești cu creșterea sufleteascǎ.
Obiectivul acestei ȋmbinǎri este de a crea o persoanǎ care sǎ poatǎ lua decizii și sǎ acționeze
corespunzǎtor pentru a-și ajuta semenii, nu pentru profit financiar, material sau tehnologic, ci
ȋntr-o manierǎ evlavioasǎ transpusǎ ȋnt-un mediu lumesc. Astfel de acțiuni nu sunt decorate cu
egoism, ci sunt simbolurile altruismului adaptat realitǎții. Foarte puține decizii luate la nivel
mondial, atât in zilele noastre cât și ȋn trecut, folosesc aceste criterii, și foarte puține persoane
pot fi numite ȋnțelepte, ȋn adevǎratul sens al cuvântului. Totuși, ca și cu orice alt har al spiritului,
ȋnțelepciunea poate fi obținutǎ de oricine. Inteligența, deși importantǎ, are un rol secund ȋn
dezvoltarea spiritualǎ, și trebuie reținut cǎ numai dezvoltarea spiritualǎ decide ȋnțelepciunea
unei persoane. Acest proces este lung și necesitǎ aplicare diligentǎ din partea studentului pânǎ
când harul ȋnțelepciunii ajunge ȋn custodia lui dar, ca toate harurile spiritului, meritǎ sa fie
obținut cât mai repede cu putințǎ.
Manifestǎrile perfecțiunii sunt astfel create ȋncât studentul sǎ nu aibǎ nicio ȋndoialǎ cǎ
perfecțiunea poate fi atinsǎ. Pentru a nu exista vreo ȋndoialǎ ȋn inima și mintea studentului
referitor la progresele facute pe calea cǎtre perfectiune, pietre de hotar sunt plasate pentru a-l
ghida, a-i aminti unde se aflǎ și a-l avertiza cǎ ȋncǎ nu a ajuns la destinație. Trecutul, incǎrcat cu
rezidurile acțiunilor anterioare, trebuie tratat cu atenție. Deși importante la momentul lor,
acțiunile anterioare nu au nicio legaturǎ cu ceea ce va fi necesar ȋn viitor, de aceea ele trebuie
lǎsate ȋn urmǎ, evitate, iar studentul trebuie sǎ ȋsi indrepte fața ȋntotdeauna cǎtre luminǎ și
atenția ȋntotdeauna cǎtre obiectivul ales. Invǎțǎturile relevante exercițiilor prezente poate cǎ nu
se vor mai aplica ȋn viitor, pe mǎsurǎ ce studentul se ȋndepǎrteazǎ din ce ȋn ce mai mult de
tarâmul Maya și intrǎ ȋn realitate, deci regulile ce guverneazǎ acțiunile sale in aceste sfere sunt
diferite.
Hristos nu a fost legat sau limitat de legile naturale aplicabile celor neinițiați. Inițierea nu aduce
cu ea nimic altceva decât relizarea faptului cǎ inițiatul are mult de ȋnvǎțat, și nu conferǎ niciun
drept deosebit persoanei. Din contrǎ, inițierea implicǎ o mai mare obligație cǎtre grupul cu care
persoana va cǎlatori și de la care va primi darul cunoașterii. Inițierea este o responsabilitate ce
leagǎ o persoanǎ de grupul sǎu și este primul pas cǎtre alungarea sentimentului de izolare și
deschiderea cǎtre ideea de unitate cu grupul sǎu.
Pentru toți cei interesați, este clar cǎ individualitatea este doar o mǎsurǎ temporarǎ creatǎ de
personalitate și este menitǎ sǎ reziste doar pânǎ când acea personalitate va percepe o realitate
mai amplǎ. Ȋn acel moment, pași vor fi fǎcuți cǎtre eliberarea din izolare și primirea cǎlduroasǎ
ȋn mijlocul grupului de suflete acționând ȋn unitate. Aceastǎ stare, ciudatǎ ca și concept, este
cea mai binecuvântatǎ realizare și aduce cu ea liniște și pace.
Totuși, existǎ un preț. Acest preț este devotamentul fațǎ de Dumnezeu – reprimarea și
ȋnlocuirea emoțiilor și opiniilor lumești și dorința de a nu rezista fluxului de grup. Ne putem
ȋntreba cum o persoanǎ poate sǎ funcționeze ȋn aceastǎ aparentǎ izolare ȋn timp ce
personalitatea raspunde presiunilor de grup. Aceastǎ ȋntrebare, dacǎ este formulatǎ, implicǎ
lipsa totalǎ de ȋnțelegere a conceptului de inițiere. De fapt, este chiar foarte posibil ca o
persoanǎ sǎ ȋși ȋndeplineascǎ sarcinile de zi cu zi, raspunzând presiunilor vieții lumești, și, ȋn
același timp, sǎ ia decizii la o scarǎ mai largǎ. Nu voia mea, ci „voia Ta se va face”. Aceastǎ
stare nu poate fi conceputǎ de o persoanǎ scufundatǎ ȋn lumea iluziilor, ci este obținutǎ doar de
cei de o condiție spiritualǎ elevatǎ.
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Capitolul 2 – Creștere spirituală și meditație
Conceptul din spatele credinței într-o divinitate este în contrast cu analiza pseudo-științifică a
procesului de creare a vieții și a materiei. Au existat, de-a lungul timpului, grupuri de oameni
inteligenți, dar ignoranți, care au manipulat intelectual dovezile prezentate lor, în vederea
stabilirii clare a ipotezelor despre cum și de ce materia a fost adusă la viață. Argumentele
prezentate de acești oameni sunt convingătoare pentru aceia mulțumiți să ȋși limiteze
investigațiile la ceea ce este vizibil și aproape vizibil. Ipotezele la care ei ajung foloses o metodă
de deducție care conține erori de limitare și înțelegere.
Lumea vazută printr-un telescop, sau printr-un microscop, nu poate reda o observare fidelă a
ȋntregii creații. Nu există intrumente care să poată cuantifica imensitatea creației ȋn toate
formele ei de manifestare. Aceia ce sunt gata să ignore ceea ce nu pot vedea, atinge sau
măsura, vor fi ȋntotdeauna limitați la un concept fals privind creația. Metodele lor de investigare
sunt totuși solide și, ȋn timp, ȋi vor conduce, pe ei sau pe urmașii lor, la concluzia că materia și
viața există dincolo de capacitățile lor de cuantificare.
Pornind de la ideea că puterea lui Dumnezeu există cu adevărat, cei care vor să investigheze
imparăția Lui sunt pe deplin echipați cu tot ce le este necesar pentru a vedea, cuantifica și
ȋnțelege adevăratele limite ale creației. Aceștia sunt echipați cu creier, minte și suflet. Aceste
trei instrumente, daca sunt folosite corect, vor deschide toate ușile către diferitele aspecte ale
creației. A ȋnvăța cum să folosească aceste trei instrumente este ȋnsă cu mult mai dificil decât a
invăța să opereze cele mai sofisticate aparaturi științifice, deoarece investigarea adevărului
presupune renunțarea la sine.
Ființa umană este condiționată de la naștere, de către societatea achizitivă, să ȋși evalueze
progresul prin acumulare de posesii, calificări si bogății, ce sunt privite ca măsuri ale propriului
statut. Educația se concentrează pe dezvoltarea intelectului și ȋi premiază pe cei ce obțin
rezultate bune. Ființa umană se ȋndreaptă, cu o viteză din ce ȋn ce mai mare, ȋn direcția opusă
adevărului și realității. Ȋnainte ca orice investigare autentică a vieții să ȋnceapă, este necesar un
proces de inversare. Este necesar ca posesiile să fie văzute ca instrumente pentru sporirea
comfortului, și nu ca recompense pentru succesul obținut. Calificările academice și respectul
pentru abilitățile intelectuale ar trebui să fie vǎzute ca recompense goale ale unei vieți iluzorii.
Este necesară ȋntoarcerea la starea de copil pentru a putea intra ȋn ȋmpărăția Raiului.
Dumnezeu nu se amuză ȋncercând să ascundă universul Său de oameni. El a creat omul ȋn așa
fel ȋncât acesta sǎ fie echipat corespunzător pentru a ȋnțelege tot ceea ce este. Atunci când va
deveni clar că absolut nimic, ȋn sens material, nu este necesar, se va putea alege calea de
urmat pentru a deschide ușile către misterele vieții. Ȋn orice călătorie de descoperire a ȋmpărăției
Domnului, răspunsul la orice ȋntrebare se află ȋntotdeauna la ȋndemână. Instrumentele cu care
se pot descifra aceste raspunsuri sunt ȋntotdeauna disponibile pentru cel aflat ȋn această
călătorie.
Drumul de parcurs este ȋntotdeauna același – meditație la Dumnezeu. Acest act simplu, dacă
este repetat ȋn mod consecvent, va oferi, ȋn timp, toate răspunsurile la toate problemele apărute
de-a lungul tuturor timpurilor. Trebuie reținut că ȋntreaga istorie și totalitatea misterelor lumii pot
fi accesate de către cel aflat ȋn căutarea adevărului, atunci când dezvoltarea simplității ȋn
credință permite acest acces. Așa că, mai bine am ȋncerca să privim viața de la nivelul la care
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ne aflăm și, ȋn loc să ne irosim ȋntreaga energi ȋn eforturi intelectuale care, ȋn final, se vor dovedi
zadarnice, mai bine ne-am devota trezirii puterii lui Dumnezeu latente ȋn noi.
Existǎ timpul și locul potrivit pentru ca toate lucrurile legate de complexitatea infinitǎ a
schimbǎrii și organizǎrii materiei sǎ se desfǎșoare. Aceia ce aspirǎ sǎ ȋnțeleagǎ fiecare aspect
al vieții trebuie sǎ fie pregǎtiți sǎ traverseze teritorii necunoscute. Aceștia vor trebui sǎ planifice
fiecare etapǎ ȋn avans și sǎ se asigure cǎ sunt echipați adecvat și cǎ au obținut informațiile
necesare pentru asigurarea succesului. Dacǎ pregǎtirea nu este temeinicǎ, succesul nu va fi
asigurat, iar cǎlǎtoria poate deveni hazarduoasǎ și poate termina ȋn eșec. Este
responsabilitatea fiecǎrui cǎlǎtor sǎ se pregǎteascǎ și sǎ se asigure cǎ este pe deplin pregǎtit
sǎ indeplineascǎ obiectivele cǎlǎtoriei lui ȋnainte de a porni.
Orice nu este fǎcut, orice este lǎsat la șansǎ, va pune ȋn pericol misiunea. Cǎlǎtorul nu poate sǎ
se bazeze pe nimeni altcineva sǎ ȋl ajute sau sǎ ȋl ȋndrume. Este posibil sǎ cǎlǎtoreascǎ ȋn grup,
ȋnsǎ cǎlǎtoria este numai a lui și prin eforturi proprii. Nimeni nu ȋl va purta ȋn brațe dacǎ se
ȋmpiedica. Ceilalți vor fi ocupați cu propriul traseu. Sfatul oferit oricǎrui discipol al lui Dumnezeu
este sǎ se pregǎteascǎ temeinic ȋn toate privințele, pentru a nu eșua ȋn cǎlǎtoria sa.
Una din ȋndatoririle cǎlǎtorului este sǎ afle de ce are nevoie ȋn cǎlǎtoria sa. Oamenii sunt practic
compleți ȋn ei ȋnșiși ȋn cǎlǎtoria spre Creator, dar, deoarece personalitatea ȋși joacǎ rolul sǎu ȋn
umbrirea puritǎții și simplitǎții, este necesar ca omul sǎ sudieze aspectele personalitǎții prin
prisma punctelor forte și a celor slabe. Defectele de personalitate ar trebui identificate,
examinate, iar mǎsuri ar trebui luate spre corectarea acestor defecte, deoarece altfel, vor
deveni opreliști ȋn calea progresului mai devreme sau mai târziu. Procesul de corectare a unei
deficiențe de personalitate nu necesitǎ decât ca acea deficiențǎ sǎ fie identificatǎ, urmat de o
rugǎciune trimisǎ lui Dumnezeu pentru corectarea acesteia. Ca urmare, de fiecare datǎ când
se manifestǎ ȋn viața de zi cu zi, deficiența trebuie identificatǎ, luatǎ ȋn considerare, apoi
ȋndepǎrtatǎ ȋn mod conștient. Ea va dispǎrea eventual datoritǎ lipsei de alimentare din partea
personalitǎții.
Este important ca discipolul sǎ nu se identifice cu emoția defectuoasǎ ȋn cauzǎ. Ea nu este
parte a sufletului, și de aceea ea nu are nicio valoare. Efectul ei trebuie conștientizat și arhivat,
lǎsând sufletul și mintea libere. Treptat, imperfecțiunile se vor diminua, lǎsând sufletul
strǎlucitor, pur și ȋntreg, neafectat de neajunsuri sau dizabilitǎți. Abia atunci cǎlǎtoria poate
ȋncepe. Totuși, trebuie menționat cǎ, pe mǎsurǎ ce defectele de personalitate sunt eliminate,
sfârșitul cǎlǎtoriei se apropie. Ȋn fapt, cǎlǎtorul nu cǎlǎtorește deloc. Calea și ținta sunt una si
aceeași. Personalitatea și emoțiile ȋntunecǎ traseul, precum și obiectivul final. Ținta de atins ȋi
așteaptǎ pe cei ce reușesc sǎ se curețe de petele mândriei, ego-ului și ȋndoielii.
Examinarea zilnicǎ, prin meditație, a aspectelor de personalitate, va permite foarte repede ca
acele trǎsǎturi defectuoase, nealiniate cu calea de urmat cǎtre perfecțiune, sǎ fie identificate și
ȋnlǎturate. Bucuria de a avea o viziune largǎ va fi recompensa celor ce pot sǎ ȋși depǎșeascǎ
emoțiile, iar sǎnǎtatea și fericirea ȋi vor ȋnsoți pe toți ce ȋși ating cu adevǎrat obiectivul.
Luând ȋn considerare diferiți factori legați de investigarea misterelor vieții, am putea sǎ
concluzionǎm cǎ materia, timpul și spațiul sunt interconectate și se ȋntrepǎtrund. Dacǎ este
adevǎrat, atunci se poate deduce posibilitatea de a investiga domenii din afara zonei de aici și
acum. Pentru ca aceastǎ deducție sǎ devinǎ o realitate viabilǎ, nu este suficient sǎ fie
adevǎratǎ ca principiu, ci ea trebuie acceptatǎ de potențialul explorator, care trebuie sǎ dezvolte
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cunoștințe despre procedurile necesare elucidǎrii acestor idei. Este posibil ca, ȋntr-o explorare
autenticǎ a trecutului, prezentului și viitorului, limitǎrile de timp și spațiu sǎ fie depǎșite,
rezultând ȋntr-o forma de contact supraomeneascǎ, capabilǎ, dacǎ este nevoie, sǎ se ȋmpartǎ
simultan ȋn direcții diferite. Astfel, dacǎ putem accepta cǎ legile fizicii privind aceste subiecte nu
sunt capabile ȋn totalitate sǎ circumscrie realitatea, ȋncepem sǎ deschidem uși cǎtre realitǎți noi
care nu sunt legate de experiențele limitative trǎite anterior. Adevǎrul este cǎ omul este
asemenea lui Dumnezeu, iar ȋmpǎrǎția Sa este și a omului, pentru a fi exploratǎ liber și fǎrǎ
limitǎri, odatǎ ce omul L-a acceptat pe Dumnezeu ca si creator și Ȋl va lǎsa pe Dumnezeu, și nu
propria personalitate, sǎ prescrie limitele abilitǎților pe care omul le are.
Ar fi plǎcut sǎ putem descrie tehnici și exerciții, mantre și rugǎciuni, care sǎ ne deschidǎ porțile
cǎtre forme mai vaste de existențǎ ȋnsǎ, din pǎcate, acestea nu existǎ. La fel cum nu existǎ nici
societǎți secrete, cluburi și organizații care sǎ deținǎ ȋntr-adevǎr cheia; ori pietre, arome sau
flǎcǎri care sǎ deschidǎ poarta cǎtre aceste forme de existențǎ. Calea cǎtre aceastǎ nou-gǎsitǎ
libertate este, și va fi ȋntotdeauna neschimbatǎ pentru toți oamenii ȋn toate aspectele vieții și ȋn
toate timpurile. Cheia este creșterea spiritualǎ. Calea de urmat poate fi parcursǎ fǎrǎ greutǎți
dacǎ informațiile oferite ȋn aceastǎ publicație, și care au fost prezentate de-a lungul secolelor de
profeți, vor fi asimilate și nealterate.
Toți oamenii, atât ȋncarnați cât și neȋntrupați, au șanse egale sǎ atingǎ perfecțiunea, iar starea
de pace și fericire inimaginabile ȋi aștepatǎ pe cei care doresc sǎ urmeze aceastǎ cale. Pentru
cei care nu doresc sǎ facǎ acest efort, ușa va rǎmâne ȋnchisǎ, pentru cǎ ea nu poate fi deschisǎ
prin voința omului. Prin natura divinǎ a omului, el poate sǎ lase Dumnezeirea sǎ strǎluceascǎ
prin el, eliberând astfel puterile latente și reprimate, permițând realizarea deplinǎ a potențialului
de a fi viațǎ ȋn chipul și asemǎnarea lui Dumnezeu. De aceea, se așteaptǎ de la cel ce pornește
pe calea cǎtre Dumnezeu, sǎ o parcurgǎ ȋn pace, ȋn așteptare acelei zile când puterea lui
Dumnezeu va ȋncepe sǎ strǎluceascǎ din interiorul sufletului sǎu, luminându-i atât corpul fizic
cât și cel spiritual cu Duhul Sfânt, care este nelimitat. Atunci, studentul se poate ridica și integra
cu Sursa.
Trebuie ȋnțeles cǎ viața, materia și spiritualitatea nu sunt concepte ce pot fi pe deplin
cuantificate folosind exclusiv intelectul. Materia, de exemplu, este o substanțǎ
multidimensionalǎ ce depǎșește granițele pur fizice și se extinde ȋn zone care pot fi percepute
doar de cei cu o viziune largǎ; astfel, pentru a obține o imagine completǎ referitoare la materie,
este nevoie sǎ se ia ȋn considerare date obținute din zone mai ȋndepǎrtate, dincolo de limitele
planetei Pǎmânt. Pe de altǎ parte, se poate presupune cǎ o persoanǎ cu viziune extinsǎ ar
putea prezenta informații logice și de substanțǎ referitoare la materie, pe diferite planuri,
informații obținute din aplicarea legilor fizicii care guverneazǎ materia aici pe Pamânt. Aceste
informații nu ar include date cum ar fi masǎ, mǎrime, formǎ și cantitate, ci ar include date
despre creștere, senzație și potențial. Poate pǎrea nerealist, de exemplu, ca o bucatǎ de lemn
sǎ fie consideratǎ un organism viu, dar, ȋn fapt, asta este. Chiar dacǎ a fost tǎiatǎ dintr-un
copac viu, uscatǎ și pregǎtitǎ pentru un uz oarecare, ea tot conține potențial pentru emoție și
dezvoltare.
Aceste idei sunt greu de apreciat de oricine care nu se poate adapta la cunoașterea cosmică,
dar, pentru cei cu adevǎrat înzestrați, este evident că toată materia strălucește cu viață pe mai
multe planuri, iar cuvântul moarte nu are absolut nici un sens ȋn acest context. Un exercițiu de
dezvoltare a abilitǎții de extindere a conștiinței este sǎ se ia un obiect neanimat și, ținându-l ȋn
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mânǎ și contemplându-l, este posibilǎ o conectare la vibrația acelui obiect ȋn planuri superioare
de existențǎ. Toate ȋntrebǎrile legate de formarea opiniilor despre planurile spirituale sunt
adresate doar de cei având experiențǎ directǎ ȋn acele planuri. Orice altceva se califica drept
presupunere și trebuie tratat ca atare.
De aceea, este necesar pentru orice student ȋn misterele vieții sǎ se familiarizeze cu planurile
existențiale relevante progresului sǎu imediat și viitor, pentru a putea ȋnțelege legile ce
guverneazǎ aceste planuri, ȋn vederea perfecționǎrii ȋn tehnicile de manipulare a formei și
materiei ȋn folosul oamenilor și pentru gloria lui Dumnezeu, contribuind astfel la ascensiunea
spiritualǎ a ȋntregii umanitǎți. Tehnicile necesare nu au nicio relevanțǎ pentru cei incapabili sǎ
perceapǎ diferitele planuri de existențǎ, așa ȋncât ar fi neȋnțelept, iresponsabil și periculos
pentru un novice sǎ ȋncerce sǎ le experimenteze. Cei suficient de avansați spiritual pot incerca
sǎ exploreze aceste noi teritorii și sǎ ȋnceapǎ sǎ punǎ ȋn practicǎ acele tehnici relevante pentru
un anume plan de existențǎ. Aceștia pot, ulterior, sǎ aștepte rezultate ce vor aduce multe
beneficii atât lor, cât si celor mai puțin evoluați decât ei.
Ȋn continuare se dorește elucidarea tehnicilor de urmat de cǎtre aceia ce intenționeazǎ sǎ
opereze ȋn așa numitul corp astral. Acest corp permanent și mai durabil decât corpul fizic, este
compus din materie mult mai finǎ decât materia ce se gǎsește ȋn planul Pǎmântului, nefiind
cenzurat sǎ urmeze o anumitǎ formǎ, cum este cea impusǎ corpului fizic. Corpul astral este
relativ oval, dar are abilitatea de a-și schimba forma in funcție de gândurile, sentimentele și
dorințele care curg prin mintea si inima respectivei persoane. Acesta iradiază culoare de nuanțe
și purități relative. Poate fi de o strǎlucire și frumusețe orbitoare într-un suflet pur, dar la fel
poate fi redus în intensitate și formă până la o umbrǎ dezgustǎtoare în cazul unui suflet
emanând rǎutate.n fapt, el se aflǎ ȋntr-o zonǎ
Acest corp astral este la fel de real ca și corpul fizic, ȋn fapt, este mai real, și va ȋntrece corpul
fizic cu mult ca și duratǎ a existenței. Toate entitǎțile și obiectele cu viațǎ au o formǎ astralǎ, și,
așa cum totul este viu, putem deduce cǎ totul, inclusiv un fir de nisip, are o formǎ astralǎ. Putem
deduce ȋn continuare cǎ gradul de manifestare a formei astrale depinde de propria dezvoltare
spiritualǎ, astfel ȋncât forma astralǎ a unui fir de nisip este de o intensitate mai redusǎ decât
forma astralǎ ce ȋnconjoarǎ un suflet evoluat. Aceasta ȋnsǎ nu implicǎ faptul cǎ un fir de nisip ar
fi mai puțin important decât o ființǎ umanǎ. Ambele forme de viațǎ au locul lor ȋn ȋmpǎrǎția lui
Dumnezeu și, ȋn ochii lui Dumnezeu, toate formele de viațǎ sunt pe poziție de egalitate.
Totuși, ființa umanǎ este cea mai avansatǎ formǎ din tot ceea ce Dumnezeu a creat pe Pǎmânt,
așa cǎ este de așteptat ca omul sǎ emane o formǎ mai vibrantǎ de radiație ȋn lumea astralǎ
decât ar putea-o emana un fir de nisip. De aceea, atunci când este capabil sǎ ȋși transfere
conștiința din corpul fizic ȋn vehicolul astral, ființa umanǎ are senzația cǎ plutește ȋn spațiu. Ȋn
fapt, el se aflǎ ȋntr-o zonǎ unde este ȋnconjurat de forma astralǎ a tot ce existǎ pe Pǎmânt.
Atunci când ceva emanǎ o luminǎ redusǎ, apare ca fiind aproape inexistent, de aceea se
resimte ȋn mod ciudat o lipsǎ a materie solide, cum ar fi solul, copaci, case etc pe care omul sǎ
și le poatǎ lua ca puncte de reper. Ȋn fapt, toate acestea nici nu ȋi sunt necesare. Gravitația nu
existǎ. Temperatura nu are niciun rol. Omul nu are nevoie sǎ consume mâncare. Nu are nevoie
sǎ doarmǎ. Nu are nevoie de un adǎpost care sǎ ȋl protejeze de condiții adverse de climǎ. El
este un corp de luminǎ trǎind ȋntr-o lume de luminǎ, și aceasta ȋi este adevǎrata naturǎ și
adevǎrata casǎ.
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Mulți ȋnsǎ, odatǎ aflați pe aceste tǎrâmuri, nu pot accepta astfel de concepte și au nevoie sǎ se
simtǎ pe teren stabil. Așa cǎ ȋși creazǎ, cu ajutorul imaginației, o formǎ de existența
pǎmânteanǎ, cu case, mobilǎ, copaci, biblioteci, și tot ceea ce știu cǎ le trebuie ȋn existenta lor
fizicǎ. Nu este nimic greșit ȋn asta. Este o metodǎ care le aduce comfort și ȋi ajutǎ sǎ se
identifice cu propria percepție asupra realitǎții. Totuși, aceasta nu este realitatea. Este doar
imaginația adusǎ ȋn prim plan. Pe parcurs, ființele umane aflate ȋn planul astral vor depǎși acest
stadiu și vor realiza cǎ nimic nu le este necesar pentru a putea experimenta viața pe acest
tǎrâm. Atunci, vor lǎsa ca toate posesiile sǎ disparǎ și vor aprecia fericirea de a exista prin
Dumnezeu, și vor ȋnceta sǎ se mai lase orbiți de iluzii.
Este posibil, și foarte necesar, ca studentul ȋn misterele vieții sǎ se familiarizeze cu tehnica de
intrare ȋn câmpul astral. La fel ca și cu restul muncii spirituale, ușile vor rǎmâne ȋnchise pânǎ
când studentul va fi pregǎtit. El va putea sǎ se ridice ȋnspre acest tǎrâm atunci când ȋși va fi
dezvoltat propriul vehicol astral suficient de mult cât sǎ ȋi poatǎ susține conștiința. Tehnica de
intrare ȋn câmpul astral este foarte simplǎ. Prin meditație la Dumnezeu, puterea Sa este
transferatǎ in toate corpurile de luminǎ ce ȋnconjoarǎ o persoanǎ, iar vehicolul astral se ȋncarcǎ
pânǎ la un punct când poate susține transferul deplin al conștiinței persoanei ȋn acest vehicol.
Din când in când, ȋn timpul meditației, studentul ȋn misterele vieții poate sǎ testeze nivelul de
acceptare din partea propriului corp astral, ȋncercând, spre exemplu, sǎ ȋși imagineze cum trece
printr-o ușǎ, sau folosind orice altǎ tacticǎ similarǎ. Ceea ce va experimenta fǎcând acest
exercițiu depinde de mulți factori. Este o lume stranie comparativ cu cea de pe Pǎmânt, pentru
cǎ nu existǎ nimic solid ce poate fi considerat reper pentru mǎsurarea oricǎrei forme de
progres. De aceea, inițial, totul va pǎrea ciudat și nu vor fi douǎ persoane care sǎ
experimenteze același lucru. Ȋn fapt, acest lucru este adevǎrat chiar și aici, pe Pǎmânt, ȋnsǎ
acest concept este umbrit de realitatea aparentǎ creatǎ de materia solidǎ.
In lipsa oricǎrei forme de solidaritate, studentul se va simți efectiv pierdut pe mare. Totuși, el ar
trebui tot timpul sǎ ȋși aminteascǎ faptul cǎ nu este singur, cǎ ghizii spirituali și sufletele
evoluate nu sunt niciodatǎ prea departe pentru a-l ajuta. Ei pot fi chemați pentru a oferi ajutor ȋn
orice moment. De asemenea, studentul este liber sǎ se ȋntarcǎ in comfortul corpului fizic
oricând dorește. Oricum acest lucru se ȋntâmpla automat ȋn scurt timp pentru cǎ ȋi este imposibil
sǎ se susținǎ ȋn vehicolul astral pentru mai mult de câteva minute. Trebuie reamintit cǎ o astfel
de activitate nu este pentru cei ce nu au dezvoltat o anumitǎ fundație de sensibilitate, și nu se
recomandǎ celor care poartǎ semințele ȋndoielii ȋn sufletele lor.
Aceasta tehnicǎ este de asemenea periculoasǎ pentru cei care consumǎ droguri de orice fel,
alcool, sau pentru cei care au motive sǎ creadǎ cǎ suferǎ de schizofrenie sau halucinații.
Oricum, astfel de persoane nu ar putea ajunge la niciun rezultat. Lumea astralǎ este deschisǎ
doar pentru cei ce și-au câștigat acest drept prin dezvoltare spiritualǎ. Orice altcineva doar s-ar
amǎgi, ar putea sǎ ȋși distrugǎ psihicul și sǎ aibǎ rezultate negative.
Unii oameni sunt capabili sǎ dezvolte o formǎ de proiecție astralǎ prin care ȋși pot detașa
conștiința de corpul fizic și se proiecteaza, voluntar sau involuntar, la o distanța oarecare, dar
totuși rǎmân puternic ancorați ȋn planul Pǎmântului. Acest fenomen este cauzat de o formǎ
astralǎ din imediata apropiere și asociatǎ corpului fizic, care este capabilǎ sǎ se desprindǎ și sǎ
se plimbe, conținând conștiința persoane respective. Acest fenomen, deși perfect normal, este
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rar și reprezintǎ o tehnicǎ utilǎ pentru cei ce vor sǎ exploreze lumea astralǎ de jos. Ȋnsa nu este
o tehnicǎ de a intra ȋn adevǎrata lume astralǎ de luminǎ.
Lumea astralǎ de jos este strâns legatǎ de lumea fizicǎ și este virtual identicǎ. Formele tuturor
lucrurilor pǎmântene sunt vizibile aici cu ochiul liber. Totuși, gravitația, cǎldura și materia nu
sunt relevante pe acest tǎrâm. O astfel de stare este adesea confundatǎ cu starea
experimentatǎ fizic, pe Pǎmânt, pentru cǎ, aparent, nu existǎ nicio diferențǎ.
Ȋnsa nu este adevǎrat. Aceasta este cea mai joasǎ zonǎ a sferei astrale. Ȋn acest plan existǎ
pericolul de a ȋntâlni forme astrale de gândire inferioare, adeseori neplǎcute, și poate cǎ este
mai bine ca aceastǎ zonǎ sǎ fie lǎsata exclusiv pentru cei aleși de naturǎ și de Dumnezeu sǎ o
populeze. Studentul ȋn misterele vieții ar trebui sǎ se se concentreze doar pe explorarea lumilor
astrale superioare, de luminǎ și frumusețe.
Numai aplicând adevǎrata tehnicǎ de meditație la Dumnezeu, studentul poate sǎ ȋși extindǎ
viziunea și sufletul pentru a se elibera de nǎvoadele Mayei. Exponenții diferitelor folozofii
prezintǎ diverse tehnici pentru atingerea perfecțiunii. A fost afirmat: „Toate drumurile duc la
Roma”, așa cǎ putem sǎ stǎm liniștiți cǎ orice formǎ de meditație va deshide porțile cǎtre
Ȋmpǎrǎția Cerului. Unele tehnici ȋncurajeazǎ studentul sǎ ignore darurile spirituale obținute ca
rezultat al progresului atins, ȋn timp ce alte forme de contemplare cautǎ sǎ ȋl scufunde pe
practicant ȋn bucuriile aduse de meditație ȋn detrimentul progresului.
De aceea, este necesar ca studentul ȋn misterele vieții sǎ aleagǎ acea modalitate de meditație
și contemplare care nu doar sa ȋi deschidǎ calea cǎtre Dumnezeu pe cât de repede posibil, ȋn
condiții de siguranțǎ, dar care sǎ ȋi permitǎ sǎ acceseze darurile spirituale spre folosul celor
defavorizați, care sunt ȋntorși de la calea lui Dumnezeu.
Presupunând cǎ studentul a luat aminte de recomandǎrile și avertizǎrile detaliate anterior, se
recomandǎ ȋn continuare ca acesta sǎ se retragǎ ȋntr-o camerǎ, de unul singur și cu ușa
ȋnchisǎ. Ȋn stadiile incipiente ale tehnicii de meditație, este nevoie de un spațiu izolat, ferit de
trafic sau interferențe cu alte persoane. Mai târziu, studentul va deveni capabil sǎ ignore orice
zgomote externe. Studentul se va așeza ȋntr-o poziție comfortabilǎ și va ȋnchide ochii. Dupǎ ce
ȋși va fi lǎsat metabolismul sǎ ȋși ȋncetineascǎ ritmnul pentru câteva momente, studentul va cere
binecuvântǎri și protecție divinǎ. Apoi, ȋși va concentra atenția asupra unui punct imaginar de
luminǎ chiar ȋn fața sa, ȋncercând sǎ ȋl mentinǎ staționar cu ajutorul imaginației și sǎ ȋl considere
ca fiind ȋnsǎși puterea lui Dumnezeu.
La ȋnceput este dificil, dar aceastǎ tehnicǎ va trebui sǎ fie perfecționatǎ de cǎtre student mai
devreme sau mai târziu. Inițial, punctul de luminǎ staționar trebuie menținut pentru câteva
minute. Pe mǎsurǎ ce studentul face progrese ȋn tehnica meditației, el va putea sǎ menținǎ
punctul de luminǎ pentru perioade mai ȋndelungate de timp, ȋnsǎ nu trebuie sa facǎ un efort
prea mare. Când simte cǎ a meditat suficient, studentul ȋși va retrage atenția din acea zonǎ, va
formula câteva cuvinte de mulțumire cǎtre Dumnezeu, apoi se va ȋntoarce la activitǎțile sale de
zi cu zi. Acest exercițiu aparent simplu va atrage binecuvântǎri și evoluție ȋn existența
studentului ȋn misterele vieții, și el va putea continua sǎ foloseascǎ aceastǎ tehnicǎ chiar și
dupǎ retragerea conștiinței sale din planul fizic și intrarea ȋn lumea spiritualǎ.
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Capitolul 3 – Faptele maeștrilor spirituali
Cei care vor să cerceteze misterele lucrurilor de natură spirituală trebuie să dețină
cunoștințe directe despre tehnicile necesare pentru a dezlega aceste mistere. Adevăratul
progres nu se poate atinge decât atunci când regulile de bază care reglementează ariile de
cercetare sunt bine ȋnțelese de către cercetător. Trebuie specificat că speculațiile și interpolarea
nu pot și nu trebuie să fie confundate cu cunoașterea adevărată dobândită prin experiență, iar
această experiență nu poate fi câștigată decât de cei calificați în mod corespunzător, prin
devotament autentic fată de calea lui Dumnezeu, pentru că doar urmând această cale,
cercetătorului i se vor deschide ușile către ascunsele mistere ale vieții.
Mulți în trecut s-au străduit să imite acțiunile pe care ȋnvățătorii spirituali au reușit să le
înfăptuiască, dar nici unul nu a reușit să repete astfel de acțiuni cu succes, sau să păstreze
pentru mai mult timp aparența de legitimitate a înșelătoriei. Mai devreme sau mai târziu, orice
fraudă este menită să fie descoperită pentru că există întotdeauna cineva cu ochi suficient de
pătrunzători pentru a observa falsitatea care se comite. Adevăratele acte de natură spirituală
sunt realizate la un nivel foarte îndepărtat de spectrul ochiului liber, iar rezultatele acestor acte,
atunci când sunt observate de pe o poziție pământeană, nu pot fi interpretate ca fraudă,
deoarece ȋnsuși mecanismul prin care aceste acțiuni se realizează nu poate fi detectat. Prin
urmare, ele sunt clasificate ca miracole.
Aceste acțiuni au uimit întotdeauna publicul larg atunci când au fost ȋnfăptuite, pentru că
publicul a fost întotdeauna educat de către religii să privească minunile ca pe ceva imposibil la
momentul ȋnfăptuirii lor. Scriptura este plină de minuni care s-au întâmplat cu mulți ani în urmă,
iar trecerea timpului a adus cu sine o oarecare acceptabilitate a acestor acte. Sunt parte a
trecutului și pot fi acceptate ca reale și adevărate fără a reprezenta o amenințare la adresa
susceptibilităților de astăzi. Astfel, orice miracol efectuat astăzi este considerat un truc sau o
ȋntâmplare, indiferent cât de convingător ar putea să apară miracolul sau de eficace rezultatul.
Aceste acte sunt imediat condamnate pentru că amenință ideile preconcepute ale oamenilor
despre ceea ce este și ce nu este.
Acest proces este valabil indiferent de epoca ȋn care se desfășoară. Miracolele ȋnfăptiute de
Isus au fost condamnate de preoții templelor ca fiind false, și totuși, aceiași preoți acceptau
miracolele ȋnfăptuite de Moise ca fiind reale. Astăzi, actele lui Isus sunt acceptate și considerate
ȋntru totul autentice de către preoții si publicul contemporan. Si totuși, cine ar crede că astfel de
acte sunt duse la ȋndeplinire de către oameni cu har, pe Pamânt, chiar ȋn zilele noastre? Dacă o
astfel de persoană ar fi descoperită, doar o mică parte din oameni ar putea să realizeze
veridicitatea actelor ȋnfăptuite, ȋn timp ce marea majoritate le-ar ignora, ori le-ar lua ȋn derâdere.
Dumnezeu ȋși rezervă dreptul de a conferi daruri spirituale acelora care le-au câștigat, ȋnsă
orice persoană este liberă să ignore această realitate. De multe ori, publicul este ȋnveninat de
șarlatani care, din păcate, au existat din timpuri imemoriale. Dar există, ȋn același timp, și aceia
care sunt autentici și capabili sa arate că posedă daruri de la Dumnezeu, și este păcat ca
adevărul să fie condamnat la un loc cu ȋnșelătoria. Cei ce au primit cu adevărat putere de la
Dumnezeu nu sunt preocupați să fie acceptați. Inimile și mințile lor urmează ȋn armonie calea lui
Dumnezeu și nu necesită recunoaștere din exterior care să le mărească ego-ul. Ei ȋnfaptuiesc
actele lor așa cum pot și pentru cine pot, lăsând restul lumii să ȋi accepte sau să ȋi respingă
după cum dorește.
Este in natura lucrurilor pe Pământ ca un ȋnvățător spiritual autentic și de bună credință să fie
disprețuit pe perioada vieții, iar valoarea lui să fie recunoscută numai la mult timp după moartea
sa fizică. Pierderea nu este a ȋnvățătorului, ci a celor care l-au respins. Ei nu sunt pregătiți să
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deschidă ochii, iar inimile lor nu sunt capabile să se adapteze fluxului de putere Dumnezeiască,
astfel că acești oameni dorm, se odihnesc ȋn brațele lui Morfeu până când vine ziua ȋn care și ei
se vor trezi la realitățile vieții spirituale.
Doar atunci când se vor trezi, pot deveni și ei studenți ȋn puterea lui Dumnezeu, deoarece
menirea darurilor spirituale este de a arăta altora că Dumnezeu este, și că darurile Sale sunt
reale și portrete vitale ale esenței ce curge prin ȋntreaga omenire, și care pot să ȋi ridice și să ȋi
ȋnvigoreze pe oameni, dacă aceștia le-ar accepta. Pe măsură ce noi suflete se trezesc, darurile
lui Dumnezeu ȋși ȋndeplinesc menirea și rămân ca un tribut adus lui Dumnezeu, pentru că, așa
cum s-a spus anterior, nimeni nu poate atinge perfecțiunea individual decât atunci când această
stare va fi atisă la nivel colectiv. Toți sunt unul și unul este totul. Este datoria fiecărui om să
răspundă chemării sufletului și să urmeze lunga cale către Dumnezeu. Darurile spiritului vor fi
obținute la timpul potrivit, pentru a putea arăta oamenilor veridicitatea existenței lui Dumnezeu și
pentru a continua lanțul vieții ȋn viitor.
Acesta este visul și idealul către care se indreaptă orice suflet avansat și, dacă s-ar indeplini,
războiaiele, certurile, separatismul și nefericirea ar rămâne ȋn trecut, iar tot ceea ce astăzi este
considerat miracol ar deveni realitatea ȋn care trăim. Să nu uităm că puterea lui Dumnezeu va
ȋncerca ȋntotdeauna să curgă prin oameni și, intr-un final, va reuși. Așa că de ce am respinge-o
când, prin acceptare, am putea imbunătăți atât de mult din ceea ce există astazi?
Mai există un aspect referitor la studiul dezvoltării darurilor spirituale ce trebuie luat ȋn
considerare. Prea des oamenii ȋi privesc pe cei ce susțin și pot demonstra că posedă daruri
spirituale ca fiind diferiți de oamenii obișnuiți, și este presupus că acestor persoane ȋnzestrate
cu har li se conferă acces special la formule magice, iar faptele lor contrazic normele care sunt
impuse omenirii și materiei.
Astfel de presupuneri pot fi puse la ȋndoială. Este adevărat că o persoană dedicată puterii lui
Dumnezeu și care posedă puteri speciale este, pe drept, considerată ca având puteri magice, ȋn
comparație cu acei ce sunt ȋncă prinși ȋn iluziile vieții pământene. Ȋnsă, ȋn conformitate cu legile
naturale aplicabile ȋntregii omeniri, toti oamenii sunt egali și posedă abilități latente de a infăptui
acte similare. Atfel, persoana inzestrată cu har de la Dumnezeu este speciala, ȋnsă doar ȋn
sensul că este un vehicol pentru ca acest har se manifestă, ceea ce aproape implică faptul că
persoana și puterea specială sunt detașate una de cealaltă.
Acesta este, de fapt, adevărul. Puterea lui Dumnezeu, pe cât de minunată este, nu se poate
manifesta dacât prin oameni și obiecte. De una singura, ea nu poate realiza nimic și nu ar exista
decât ca principiu. Ȋnsă atunci când operează prin lucruri materiale, cum ar fi minereu, plantă
sau ființă, ea prinde viată și este capabilă să anime ȋntreaga creație. Dar creația ȋn sine nu are
viață proprie, iar aparența de viață este dată de puterea spirituală ce o animă. Dacă această
ipoteză este adevărată, ȋnseamnă că puterile spirituale ce curg printr-un suflet ȋn ascensiune
permițându-i sa ȋnfăptuiască miracole nu pot fi atribuite acelui suflet, el fiind doar un canal prin
care puterea curge pentru a ȋși ȋndeplini funcția miraculoasă. Individului i se atribuie rolul de
alchimist amestecând o poțiune magică, unde puterea este conținută ȋn poțiune, și nu deținută
de magician.
Ȋn mod similar, următoarele ȋntrebări ar putea fi adresate: Atunci când o persoană, animal sau
obiect primesc un influx de putere, cine este de fapt recipientul puterii? Persoana, animalul sau
obiectul, ori spiritul lui Dumnezeu care le animă? Ar fi posibil ca, de exemplu, spiritul lui
Dumnezeu animând o persoană bolnavă, acceptând acest influx de putere, sa fie atât de
ȋnvigorat ȋncât să ajute persoana să se insănătoșească? In general se consideră că spiritul lui
Dumnezeu din orice persoană este perfect, ȋnsă, prin acțiunea omului de a se ȋnchide și a nu
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accepta influxul de putere divină, se crează condițiile de instalare a bolilor. Dacă este adevărat,
atunci cum poate un individ sa răspundă strălucitoarelor puteri ce ȋi sunt transmise de către un
vindecător spiritual?
Ca răspuns la această întrebare și la toate celelalte despre puterea lui Dumnezeu și abilitatea
de a fi transmisă ca o forță de vindecare, este necesar să intrăm în tărâmul existenței relative
nivelului la care se produce acțiunea. În cazul în care ne referim la vindecare, acțiunea se
desfășoară în mod normal în zonele astrale înalte, pentru că adesea, boala se instalează ȋn
acestă dimensiune. Boala este deseori inițiată de incapacitatea unui individ de a se adapta la
situații ȋn care el consideră că este tratat aspru sau nedrept de către alții, sau ȋn care
experimentează o formă de lipsă, fie materială ori ȋn plan afectiv. Multe boli sunt instigate de
emoții de tip negativ și astfel, vibrații discordante apar în aura sau corpul de lumină relevante.
Aceste vibrații discordante resping fluxului puterii lui Dumnezeu venind către acel individ și, prin
aceasta respingere, vor înăbuși capacitatea corpului uman de a se regenera corect. Ȋn
consecintă, se instalează boala.
Dacă un vindecător este adus în prezența bolnavului, el parcurge toate etapele de efectuare a
serviciului de vindecare și, în mod automat, puterea lui Dumnezeu acționând în interiorul și prin
intermediul vindecătorului simte zona afectată de boală și va transmite fluxul de putere în acea
regiune, manipulând materia în sfera relevantă, cu intenția de a restabili armonia ȋn aura
afectată. Atunci când acestă acțiune se ȋncheie cu succes, individul se va vindeca. Ȋn cazul ȋn
care conținutul emoțional provenind din defectele de personalitate ale individului este suficient
de puternic și stabil, atunci nu va exista niciun leac. Lupta cu boala se va pierde până când
bolnavul va ȋnțelege să reducă puterea personalității și să permită puterea lui Dumnezeu să
curgă ȋn interiorul lui.
Acele persoane care găsesc inspirație prin rugăciune și meditație au reușit deja să stabilească
o conectare ȋntre viața interioară și cea exterioară, ȋntre corpurile lor de lumină ȋnalte și cele
joase. Asemenea oameni sunt capabili să acceseze energii care circulă ȋn două direcții,
contribuind astfel la amplificarea vitalității ȋn lumile eterne de lumină. Cei ce au ȋnceput să obțină
rezultate ȋn aceast sens se pot simți ȋncurajați din faptul că acest proces se poate dezvolta până
când fiecare stare devine o realitate. Atunci persoana ȋn cauză va fi capabiă să opereze pe
două planuri ȋn același timp, stare ce poate fi comparată cu sentimentul de a fi ȋn același timp
cu picioarele pe pământ și cu capul ȋn nori.
Totuși, expresia „cu capul ȋn nori” a ajuns să implice zone de fantezie, ȋn timp ce procesul
descris mai sus este unul ce ȋl va conduce pe individ din ce ȋn ce mai aproape de realitate. De
aceea, toți studenții ȋn misterele vieții ar trebui să fie deschiși să primească primele semnale de
conștientizare a faptului că, pe parcursul vieții lor, pot parcurge etapele acestui proces, caz ȋn
care ar trebui să fie pregătiți pentru această stare elevată și să ȋi mulțumească lui Dumnezeu
pentru ceea ce experimentează. Ȋn acel moment, condiția atinsă se ȋnstalează din ce ȋn ce mai
mult ȋn mintea conștientă și subconștientă, până când devine un automatism. Această condiție
aduce cu sine o mare fericire și ȋmplinire deoarece energia spirituală curge ȋn arena conștientă
a vieții, alungând neȋncrederea, ȋndoiala și stupefierea, și ȋnlocuindu-le cu acele calități
dumnezeiești menționate ȋntr-un capitol anterior al acestei cărți.
Dacă s-ar putea reduce numărul de pași către Dumnezeu, ar fi necesare adevărate salturi ȋn
conștiință, ȋnsă nu există scurtături pe drumul către perfecțiune, astfel că este necesar ca
etapele acestui proces sa fie urmate ȋncet, una câte una, până când stilul vechi de viață este
lăsat ȋn urmă, iar vechile realități pălesc și devin nesemnificative pe lângă noile și viile realități
ce devin noul focus al conștiinței.
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Studenții ȋn misterele vieții trebuie să urmeze etape specifice pentru a atinge aceste stări
elevate ale realității, iar aceste etape sunt Cele Zece Porunci. Este necesar ca aceste
instrucțiuni să fie ȋncorporate ȋntr-un mod de viață ce respinge răul și gândurile primare
negative, astfel ȋncât golul creat prin respingerea răului să fie umplut cu iubire și frumusețe. Nu
este posibil ca o persoană să acționeze ȋn numele răului, ȋn manieră non-spirituală, și totuși să
primească darurile spiritului. Persoana trebuie să se elibereze ȋn totalitate de rău ȋnainte de a
primi binecuvântarile lui Dumnezeu. Binecuvântarile nu pot umple decât vidul creat prin
respingerea gândurilor rău-voitoare. Binecuvântarile nu pot fi ȋndesate ȋntr-o personalitate deja
plină. De aceea studenul este sfătuit să studeize Cele Zece Porunci, precum și ȋnvățăturile lui
Isus, pentru că acele ȋnvățături sunt valide și au originat dintr-un suflet elevat și luminat.
De-a lungul timpului au mai existat și alți profeți care au primit informații pe le-au diseminat și
oferit lumii. Mesajul original are ȋntotdeauna același conținut ca și mesajul lui Isus. Totuși, s-a
mai ȋntâmplat ca mesajul primit de câte un profet să fie alterat de propriile lui emoții și, ȋn
consecință, să prezinte interpretări care se ȋndepărtează de mesajul original.
Isus nu a avut această problemă pentru că el a fost inițiatorul legii spirituale, iar informația pe
care el a oferit-o prin mintea sa, a provenit direct din suflet, nefiind alterată ȋn vreun fel. Totuși, a
trecut foarte mult timp de când Isus a ȋmpărtășit cu oamenii din ȋnțelepciunea lui, și o mare
parte din informațiile găsite ȋn Biblie și atribuite lui Isus sunt, ȋn cel mai bun caz, o umbră a
marilor adevăruri rostite de ȋnvățător, și ȋn cel mai rău caz, o manipulare a informației de către
oameni cu intenții ȋndoielnice.
Revenind la Cele Zece Porunci, simpla urmare și aplicare a lor ȋn viața de zi cu zi de către o
persoană este de ajuns pentru a o duce către Dumnezeu. Mai există alte adevăruri și ȋndrumări
care pot fi de folos, ȋnsă Cele Zece Porunci reprezintă găndurile tuturor celor ce au străbătut
calea către Dumnezeu, au atins perfecțiunea și au ȋnțeles care sunt principiile ce trebuie
urmate. Ele nu menționează nimic despre absolvirea de rău, ori despre iertarea păcatelor prin
ritualul confesiunii. Poruncile reprezintă imaginea responsabilității absolute a fiecărui individ
pentru propriile fapte și pentru relațiile pe care le are atât cu semenii, cât și cu Creatorul.
Ar fi indicat ca studentul ȋn misterele vieții să ȋși scrie ȋn palmă Cele Zece Porunci, să le
studieze și să mediteze asupra lor până când a) le poate spune din memorie, și b) le absoarbe
ȋnțelesul ȋn fiecare fibră a ființei sale. Să ne amintim că a nu ucide ȋnseamnă a evita orice
acțiune care conduce la asocierea sau asumarea responsabilității pentru uciderea oricărei
persoane, animal, speranță sau inspirație. Cât de des batjocorim ȋncercările celor mai slabi
decât noi de a-și atinge un anumit ideal? Le omorâm dorința de a reuși. Le omorâm ȋncrederea.
Să medităm asupra poruncii „să nu ucizi” si să ȋncercăm să ducem o viață fără vină, pe cât
posibil.
Conceptul de a nu fura este de asemenea foarte profund. Știm că este greșit să furăm posesiile
altora, dar oare nu furăm ideile altor persoane? Oare nu furăm sentimenele de afectivitate prin
gelozie? Oare nu furăm speranța și iubirea, ideile și planurile altora, pentru a părea noi mai mari
ȋn fața lumii și ȋn ochii proprii? De câte ori nu distorsionăm adevărul, discutând defectele altora
cu colegi și prieteni?
Am putea continua să examinăm fiecare poruncă ȋn parte, ȋnsă s-a spus suficient pentru a oferi
claritate studentului. Este mai de folos ca fiecare să dezvolte propria interpretare a poruncilor lui
Dumnezeu și să incerce să trăiasca ȋn conformitate cu ele.
La ȋnceput, eșecul este inevitabil. Dacă cineva ar putea să trăiască după legile lui Dumnezeu și
după ȋnvățăturile lui Isus fără a călca greșit măcar o dată, ar fi deja ȋn rând cu ȋnvățătorii. De
aceea, din când ȋn când, oricine se va mai și impiedica. Eșecul ȋnsă nu trebuie privit ca fiind
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distructiv. Modul de gândire poate fi corectat. Eforturi pot fi făcute pentru ca greșala identificată
să nu se repete, anticipând și simțind că succesul poate fi atins. Gradual, obiceiurile vechi vor
dispărea, lăsând loc practicilor noi, evlavioase, să se instaleze. Pe măsură ce se atinge această
stare, studentul va ȋnțelege din ce ȋn ce mai mult profunzimea Celor Zece Porunci și va
descoperi noi arii ale propriei dezvoltări spirituale. Rezultatele acestui succes vor consta ȋntr-o
mai amplă descoperire a darurilor spirituale, o mai mare fericire și conștientizare a vieții ca un
tot unitar.
Atenție totuși la cei ce se mint singuri! Este foarte ușor să credem că acționăm ȋntr-o manieră
spirituală, dar uităm să ne examinăm clar adevăratele motive. Ȋn acest sens, un model de urmat
ȋn viață ar trebui să includă a) solicitarea de ajutor și ȋndrumare de la Dumnezeu; b)
contemplare și deschiderea sufletului către influența divină, și c) mulțumire adusă lui Dumnezeu
pentru ajutorul primit. Este sugerat ca o rugăciune să fie spusă dimineața pentru a ajuta la
stabilirea unei legături cu sufletul divin, să se acorde câtva minute zilnic pentru examinarea
propriilor acțiuni din timpul zilei, iar seara, să I se aducă mulțumire lui Dumnezeu prin rugăciune,
pentru ziua care s-a ȋncheiat. Sufletul divin care călăuzește omul ȋntrupat pe Pământ ȋl va
indruma pe acesta către succes, ajutându-l să ȋși stabilească modele de viață care să ȋl
conducă pe calea către Dumnezeu.
A gândi ȋn termeni de bine și rău, corect și greșit, Dumnezeu și diavol, ȋnseamnă să simplificăm
realitatea până la un punct ȋn care nu se mai poate duce o discuție de ȋnsemnătate. Ȋntreaga
viață este complexă. Majoritatea situațiilor și experiențele relevante lor sunt de asemenea
complexe. Foarte rar ȋntâlnim o situație pe care să o putem aborda doar ȋn alb sau negru. De
aceea, este imposibil să descriem situații de viață ȋn termeni simpliști și să așteptăm ca aceste
descrieri să poarte marca adevărului pur. Orice afirmație despre un eveniment sau o situație
anume trebuie făcută cu atenție pentru că ȋntotdeauna există circumstanțe atenuante.
Chiar și atunci când toate datele relevante unei anume situații sunt cunoscute, evaluate și
cântărite, vor exista ȋntotdeauna limitări inerente ȋn experiența cu care situația ȋn cauză este
privită. Ȋntotdeauna există arii de viață ce depășesc câmpul ȋn care operăm la un moment dat, și
există zone de realitate despre care nu avem niciun fel de cunoștințe, ceea ce ȋmpiedică
efectuarea unei evaluări concludente. Este imposibil să ne simțim ȋntru totul ȋncrezători ȋn orice
afirmație făcută de orice ființa vie. Din acest motiv, este ȋnțelept ca dogma să nu fie luată ȋn
considerare ca purtătoare de adevăr absolut.
Cu toate acestea, este necesar să urmăm anumite reguli ȋn viață pentru a putea integra
experiențele trăite ȋn anumite modele logice de gândire, și, după cum bine știm, istoria este
plină de ordine și comenzi, declarații și implorări, reguli și reglementări date ȋn folosul (sau
ȋmpotriva) omului. Astfel, avem cărți impunătoare ca mărime și greutate care reglementează
fiecare aspect al comportamentului în așa-numita lume civilizată.
Luând ȋn considerare regnul animal sau vegetal, observăm anumite moduri de comportament și
ȋnlănțuiri de evenimente care urmează reguli precise. Cine poate nega avantajele oferite de
existența regulilor explicite, menite să frâneze excesele celor ce ar vrea să facă rău semenilor
lor? Considerăm că regulile, implicit și explicit, sunt ȋn mod necesar adjuncte termenului
„civilizație”.
Așa cum de multe ori este cazul, părem să ne confrumtăm cu o dualitate, cu o dilemă. Pe de o
parte, avem o viață pe Pământ, guvernată de nenumărate legi și reguli, iar pe de altă parte, am
afirmat că nu este ȋnțelept ca cineva să poată institui aceste legi și regului ca adevăr absolut.
Dilema se situează ȋn zona termenului „ȋnțelept / ȋnțelepciune”. Ȋnțelepciunea este ce mai
important atribut al oricărui suflet și, la fel ca majoritatea calităților, este, ȋn parte, un dar
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spiritual. Motivul pentru care nu este considerată ȋn totalitate dar spiritual este petru că trebuie
să fie câștigată prin foarte mult efort. Totuși, ȋnțelepciunea poate fi câștigată de toți oamenii
atunci când sunt pregătiți să ȋși asume această mantie, și este refuzată tuturor celor care nu au
reușit să crească spiritual și intelectual.
Ȋnțelepciunea nu se ȋnvață din cărți. Ȋnțelepciunea nu reprezintă cunoștințe. Nu este un dar oferi
vreunui rege, guvern sau universitate, și nuci nu se obține ȋn urma practicării anumitor ritualuri
cum ar fi post sau mutilare corporală. Ȋnțelepciunea se găsește ȋn măsura ȋn care sufletul este
capabil sa direcționeze puterea lui Dumnezeu ȋn corpurile de lumină inferioare ale omului, unde
această puterea există ȋn stare latentă, așteptând să fie trezită la viață. Ȋnțelepciunea reprezintă
creșterea sufletului. Omul este o ființă duală. El are corpuri joase (inferioare) și corpuri ȋnalte
(superioare). Vehicolele lui inferioare sunt conectate cu experiențele trăite pe Pământ, iar rolul
lor este necesar până la un punct. Corpurile superioare rămân nehrănite și ȋn stare de
somnolență, până când sunt trezite de chemarea sufletului și de chemarea vehicolelor inferioare
ȋn căutarea puterii lui Dumnezeu.
Pe măsură ce sufletul direcționează puterea lui Dumnezeu ȋn corpurile superioare, ele ȋncep să
lumineze și să vibreze, hrănind și elevând astfel și vehicolele inferioare. Resultatul este o
creștere către Dumnezeu și ȋnceputul ȋnțelepciunii. Se poate spune despre o persoană
ȋnțeleaptă că a reușit să obțină un echilibru ȋntre Rai și Pământ. Această definiție poate sugera
că mulți dintre cei ce au obținut, ca rezultat al propriilor acțiuni, onoruri, statut ȋnalt, putere și
bogăție de-a lungul timpului, ar putea fi complet lipsiți de ȋnțelepciune. Iar alții, oameni buni și
blânzi de care nimeni nu a auzit vreodată, s-ar incadra ȋn descrierea ȋnțelepciunii.
Dacă o persoană ȋnțeleaptă poate fi găsită, se recomandă studentului ȋn misterele vieții să ȋi
asculte cu atenție ȋnvățăturile. Acestea vor fi ȋntotdeauna despre pace, iubire și ȋnțelegere. Ele
nu vor conține cuvinte despre razboaie, căutarea propriului interes sau a avantajelor monetare.
Oamenii ȋnțelepți există pe Pământ, sau ȋn apropierea lui. Ei nu ȋși fac publicitate, foarte rar sunt
ȋntâlniți predicând ȋn locuri publice, și nu ȋși promovează calitățile pe care le posedă. Studentul
aflat ȋn căutarea unui ȋnvățător ȋnțelept trebuie să calce pe urmele altor studenți ȋn misterele
vieții dinaintea lor și, prin rugăciune, să ceară ajutor lui Dumnezeu, să ducă o viață căt mai
lipsită de vinovăție și, la un moment dat, când studentul este pregătit, ȋnățătorul va apărea ȋn
viața lui.
Acest ȋnvățător poate fi ȋntrupat sau neȋntrupat. Nu este nicio diferență, pentru că oamenii
ȋnțelepți nu ȋntâmpină limitări de timp, distanța sau limbă. Studentul, când este acceptat de
ȋnvățător, va deveni conștient de puterea și grandoarea ce ȋnsoțesc pe cei ȋnțelepți, și va ȋncepe
să ȋnvețe misterele vieții. De asemenea, va ȋnvăța propriile limitări la care studentul este supus,
limitări rezultate implicit din gradul de dezvoltare spirituală a studentului. Atuci, vă ȋncepe să
ȋnțeleagă că legile impuse de oameni altor oameni sunt cu adevărat patetice daca sunt luate
separat de limitările impuse de propria creștere a sufletului, pentru că, prin natura lor, toate
legile sunt restrictive, iar studentul, pe măsură ce ȋncepe să acumuleze ȋnțelepciune, realizează
că limitările și restricțiile impuse de om altor oameni sunt din ce ȋn ce mai puțin aplicabile.
Trebuie să existe legi pentru că altfel, haosul s-ar instala printre sufletele care ȋncă dorm.
Directivele sunt necesare pentru cei ce sunt orbi. Semne de ȋndrumare sunt folositoare celor
care sunt pierduți. Din nefericire, regulile sunt insoțite de pedepse corespunzătoare pentru cei
ce ȋncalcă legea, și cu pedepsele vine și judecata. Și iată-ne din nou prinși ȋn capcana de a
trebui să judecăm acțiunile altora și de a aduce durere ȋn viața celor găsiți vinovați, ȋn condițiile
ȋn care noi ȋnșine nu suntem fără vină. Orice persoană prinsă ȋn capcana de a fi nevoită să
trăiască ȋn aceste condiții nu va putea vreodată să atingă creștere spirituală.
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Ȋn momentul ȋn care un judecător compară acțiunile unui presupus infractor cu un set de reguli
create de om, el limitează automat posibilitatea și realitatea unei game infinite de situații și
variante ale acelor reguli, care există ȋn afara experienței judecătorului și a legiuitorilor. Se
spune că Isus a fost judecat de Ponțiu Pilat. Isus ar fiȋncercat să ȋi sugereze lui Pilat că legile
aplicabile acelor timpuri și locuri sunt doar o mică parte din legile lui Dumnezeu, și că doar legile
lui Dumnezeu ar trebui să fie respectate de oameni, așa cum, fără nicio ȋndoială, orice alt
aspect al vieții, cum ar fi animal, plantă sau minereu, respectă numai legile naturale care vin de
la Dumnezeu.
Oamenii impun reguli altor oameni pentru că oamenii sunt cei care ȋncalcă legile lui Dumnezeu.
Astfel, se recomandă ca modelele de urmat ȋn viața predicate de Isus și găsite ȋn Biblie, care
sunt ȋn acord cu legile lui Dumnezeu, să fie respectate de toți oamenii. Dacă ele coincid sau nu
cu legile făcute de oameni nu este un motiv de preocupare pentru studentul ȋn misterele vieții, la
fel cum nici legile evreilor sau romanilor nu au fost un motiv de preocupare pentru Isus. Isus a
preferat să fie crucificat decăt să accepte orice limitare adusă legii lui Dumnezeu, și dacă va fi
necesar, studentul ar trebui să fie pregătit să accepte o soartă similară.
Odată ce ȋnțelege adevărul legilor lui Dumnezeu, studentul nu mai poate acorda validitate legilor
oamenilor, iar a nega legea lui Dumnezeu ar ȋnsemna a minți ȋnaintea lui. A minți este un păcat,
iar ȋn concepția oricarui om ȋnțelept, moartea fizică este preferabilă păcătuirii, pentru că păcatul
aduce moartea sufletului. Moartea fizică este oricum inevitabilă, mai devreme sau mai târziu, și
tot ce contează pentru un om ȋnțelept este creșterea sufletului. Ȋnțeleptul nu poate fi neȋnțelept.
De aceea, crucificarea este preferabilă păcatului.
Se recomandă studentului să reflecteze asupra acestor cuvinte. Ele nu vor să implice că lipsa
oricăror legi trebuie permisă. De fapt, aceste cuvinte implică exact opusul. Legile lui Dumnezeu
impun ascultare absolută din partea studentului, și legile lui Dumnezeu nu permit nicio faptă
considerată antisocială. Totuși, se sugerează faptul că, asemenea lui Isus, nici noi să nu
judecăm acțiunile altora, și nici să ne implicăm ȋn luarea de decizii care să restricționeze
creșterea spirituală a semenilor noștri. Ar fi recomandat ca studentul să caute un loc de muncă
unde să nu fie pus ȋn poziția de a face rău altora prin cuvinte sau fapte, și să aibă o viață socială
care să ȋi aducă o stare de pace cu el ȋnsuși, cu toată viața, astfel ca el să ȋși poată lăsa sufletul
să de dezvolte, aducând ȋnțelepciune ȋn viața lui.
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Capitolul 4 - Aparențe
Indiferența față de propria condiție este o poziție asumată de oameni aflați la capete opuse ale
spectrului de dezvoltare spirituală. La unul din poluri, ȋi ȋntâlnim pe cei nedezvoltați, apropape
ȋntr-o stare muribundă, care nu au reușit să atingă un nivel de conștientizare necesar pentru a
le permite să ȋnțeleagă diferitele stări ale existenței dincolo de minimul necesar pentru
supraviețuire. Acești oameni, ȋn esență, se află într-o stare similară cu cea a unei plante în ceea
ce privește progresul spiritual și vor accepta, fără nicio îndoială, rigorile vieții, cătușele și
săgețile destinului, fără a ȋntrezări vreo posibilitate de ameliorare a propriei situații.
Desigur că astfel de oameni suferă, dar suferința lor este o suferință izvorâtă din discomfort;
nu vorbim de suferința sufletelor inteligente care realizează potențialul comforturilor superioare
și ȋși dau seama că ȋncă nu le au. Oare ar trebui să ne fie milă de o astfel de persoană, care nu
simte milă față de el însuși? Ar trebui să încercăm cu orice preț să oferim ajutor acestei
persoane, chiar dacă ajutorul nostru ar putea să provoace, ȋn fapt, suferință, odată ce persoana
realizează că ceva ȋi lipsise? Aceste întrebări, adeseori, nu sunt adresate de cei ce ȋncearcă, cu
compasiune, să ajute la ȋmbunătățirea situației celor nedezvoltați. Dacă s-ar rosti, aceste
ȋntrabări ar putea conduce la raspunsul că poate este mai bine ca astfel de oameni să fie
ignorați. O asemenea atitudine nu este considerată a fi ȋn natura umană, totuși, prin acțiunea de
a deranja liniștea relativă a celor considerați ca fiind defavorizați, ne asumăm o grea
responsabilitate pentru durerea pe care le-o provocăm aducând lumină ȋn lumea lor. Ei nu ne
cer ajutorul. Dimpotrivă, il resping cu hotărâre. Ei trăiesc după un set de reguli diferite de ale
noastre. Existența lor este perfect validă și este parte din totalitatea ȋntregii vieți.
La un moment dat, desigur, și ei se vor schimba. Toți oamenii sunt asemenea lui Dumnezeu ȋn
esență, iar destinul tuturor oamenilor este să stea de-a dreapta Tatălui. De aceea, și persoanele
despre care vorbim se vor ridica, eventual, la acele ȋnălțimi ȋntr-o bună zi. Dar cine este ȋn
măsură să spună când vor fi gata să ȋși asume această cale? Cu siguranță, nu noi, care nu
putem nici măcar să ne controlăm propria viață, care nu putem să vedem mai departe de vârful
propriilor nasuri. Inceputurile trezirii sufletelor lor se află ȋn mâinile lui Dumnezeu, iar noi trebuie
să așteptăm ca aceste persoane să vină spre noi și să ne ceară ajutorul.
Ȋn acel moment, ne vom bucura știind că ȋncă un discipol se află pe calea către Dumnezeu, iar
ajutorul va fi oferit cu cât mai multă blândețe. Procesul de trezire a sufletului este, ȋn natura sa,
foarte fragil, iar noi va trebui să fim atenți sǎ nu ȋi oprim sau să ȋi deranjăm cumva progresul. De
aceea, ajutorul nostru trebuie ajustat și redus la lucruri simple cum ar fi găzduire, oferire de
hrană și caldură. Sfaturi și predici ar trebui evitate cu orice preț.
Cât despre cei ale căror suflete ȋncă mai dorm, am putea, dacă vrem, să mergem ȋn mijlocul lor,
să le oferim ajutor limitat la nevoile lor de bază, dacă ținem neapărat, ȋnsă nu trebuie să ne
irosim energia ȋncercând să ȋi convingem să se conformeze realității noastre. Ei merg pe calea
lor și sunt mulțumiți așa. Nu trebuie sa fim triști privind la situația lor. (Să ne imaginăm cum
apărem noi ȋn fața spiritelor elevate.) Nu trebuie nici să fim aroganți sau să ȋi respingem. Și ei
sunt parte din noi, așa cum orice formă de viață este parte din noi toți. Nici nu trebuie să
ȋncercăm să ne debarasăm de ei. Au și ei același drept la existență ca și noi. Să ȋi acceptăm
așa cum sunt – oameni ca și noi, dar aflați pe trepte inferioare ale evoluției spirituale. Ȋntr-o
bună zi, vor fi și ei la fel ca noi, iar noi vom fi mai sus. Să ȋi acceptăm așa cum ne acceptam pe
noi ȋnșine și cum acceptăm orice formă de viață.
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La polul opus, ȋi găsim pe cei a căror conștiință este elevată și care nu se preocupă de
aparentele comforturi ale vieții. Astfel de oameni par mistici pentru ochii persoanelor obișnuite.
Unii apar ca fachiri sau ființe misterioase locuind ȋn peșteri ascunse ȋn munți. Alții apar ca
oameni sfinți de credințe vestice, cum ar fi cea Catolică, spre exemplu, și care duc o viață
singuratică intr-o mănăstire sau ȋntr-o chilie sculptată ȋn piatră. Acești oameni, atât de avansați,
atât de sensibili și atât de puri, par deseori că trăiesc o viața de austeritate forțată, impusă de un
anume motiv ascet.
Să nu lăsăm aparențele să ne ȋnșele. Omul nu are nevoie de nimic pentru a fi cu Dumnezeu.
Aceia suficient de avansați ȋncât să realizeze acest fapt se aflǎ ȋn pozitia de a respinge
strălucirea obiectelor materiale, fiind ȋn perfectǎ armonie cu Dumnezeu manifestat prin ei ȋnșisi.
De aceea, nici aceste suflete nu au nevoie de niciun fel de ajutor de la noi. Daca am merge sa
vizităm vreunul dintre ei, să nu ne mire dacă ei nu ar aprecia compania noastră; fiind ȋn armonie
cu Dumnezeu și cu ei ȋnșisi, ei sunt automat ȋn armonie cu viața ȋn totalitatea ei. Ȋntreaga lume
le este prieten, vecin și frate. Ei nu sunt singuri.
Ȋn cazul ȋn care ar accepta să ne primească, trebuie să apreciem disponibilitatea lor de a-și
tulbura pacea și liniștea pentru a coborȋ la nivelul nostru ca să ne poată transmite o parte din
ȋnțelepciunea lor. Ei nu au nimic de câștigat de la cei ca noi și, ȋn fapt, acest contact pe care ei ȋl
ȋngăduie este la fel de neplăcut pentru ei cum este pentru noi experiența de a-i contacta pe cei
nedezvoltați spiritual, menționați mai ȋnainte. De aceea, să nu credem că oamenii ȋnțelepți care
trăiesc ȋn absența comforturilor materiale, sunt, ȋn vreun fel, ȋn situație de lipsuri. Ei au trecut
dincolo de iluziile pământene și pur și simplu nu mai au nevoie de lucruri materiale.
Pare ciudat cum, pe Pamânt, putem să ȋntâlnim ambele extreme ale dezvoltării spirituale. Pe
de-o parte, ȋi vedem pe aceia care nu cer nimic pentru că nu sunt suficient de dezvoltați pentru
percepe spectrul lucrurilor materiale, iar pe de altă parte, ȋi vedem pe acei oameni ȋmbrăcați
asemănător și aflați ȋntr-o stare aparent identică cu primii, ȋn percepția noastră, dar care au
depășit complet orice nevoie materială. Să fim atenți să nu confundăm pe unii cu ceilalți. De
asemenea, să ne abținem de la a oferi ajutor oricărora dintre ei, cu excepția ocaziilor când ni se
cere acest ajutor. Să stăm ȋn interiorul propriului grup și cu siguranță avem multe de făcut.
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Capitolul 5 – Conceptul de pace
Istoria omenirii este o lungǎ ȋnșiruire de razboaie și vǎrsare de sânge. Istoria lumii animale este
o poveste despre pierderea vieții prin violențǎ pentru ca cel mai puternic dintre oricare douǎ
animale sǎ supraviețuiascǎ. Se spune cǎ natura este roșie ȋn colți și gheare, cu alte cuvinte, ne
lǎsǎm imagiația sǎ contemple modalitatea dramaticǎ prin care animalele carnivore ȋși obțin
sursa de hranǎ. Ȋn realitate, natura, in marea majoritate a formelor sale de manifestare, trǎiește
ȋn mod pașnic. Ȋntregul regat al plantelor și multe dintre animale ȋși obțin nutrienții fǎrǎ a trebui
sǎ ucidǎ ȋn sensul general acceptat. Totuși, imaginația omului este fascinatǎ de detaliile
sângeroase ale metodelor de vânǎtoare specifice acelor câteva specii de animale carnivore.
Ȋn general, natura se aflǎ ȋn pace cu ea ȋnsǎși, iar ideea cǎ este roșie ȋn colți și gheare nu este o
reprezentare adecvatǎ decât ȋn imaginația oamenilor. Ȋn stǎrile sale netrupești, entitatea ce
urmeazǎ sǎ devinǎ om pe Pǎmânt trǎiește fǎrǎ a ucide. Ea nu are nevoie de hranǎ. Energia
este ingeratǎ direct prin aurǎ și, datoritǎ naturii elementelor specifice aurei, luarea vieții altei
ființe umane sau animale nu este posibilǎ. Astfel, conceptul de a omorȋ este limitat doar la
planeta Pamânt și la oameni și animale ȋn forma lor fizicǎ.
Totuși, ura este o condiție ce nu se limiteazǎ doar la Pǎmânt. Este posibil ca ura sǎ existe
printre ființele umane neȋntrupate, și existǎ cel puțin o zonǎ a vieții care prezintǎ condițiile
necesare promovǎrii sentimentului de urǎ, iar cei ce vor sǎ experimenteze opusul iubirii sunt
atrași cǎtre aceastǎ zonǎ. Desigur, ȋn cazul oricǎrei emoții care nu corespunde iubirii,
persoanele atrase cǎtre aceastǎ zonǎ devin ȋntr-un final saturate și resping conceptul de urǎ
pentru a gǎsi iubirea.
Frica existǎ ȋn egalǎ mǎsurǎ cu ura. Frica și ura merg ȋmpreunǎ precum mâna și mânușa, la fel
cum pacea și dragostea se ȋnsoțesc una cu cealaltǎ; mai mult decât atât, frica reprezintǎ
complementul urii. Acestea nu sunt daruri spirituale, ci sunt atribute pe care oamenii vor sǎ le
atingǎ. Ȋnsǎ ele nu sunt ȋn firea omului, pentru cǎ omul nu se naște cu aceste concepte de urǎ și
fricǎ. Aceste stǎri i-au fost necunoscute ȋnainte de a veni pe Pǎmânt și il vor pǎrǎsi odatǎ ce se
reȋntoarce acasǎ, pe tǎrâmurile spirituale. Totuși, frica și ura sunt sentimente universale adânc
infiltrate ȋn inimal omului pe Pǎmânt.
Ura este un concept necunoscut ȋn lumea animalǎ. Animalele nu au capaciatea sǎ urascǎ, dar
au capacitatea sǎ iubeascǎ. Cine poate sǎ nege dragostea unui câine fațǎ de stǎpânului sǎu?
Sunt, din pǎcate, și cazuri ȋn care oameni rǎi ȋși trateazǎ animalele cu cruzime. Ȋn astfel de
cazuri nefericite, animalelor le este fricǎ de stǎpânii lor, dar nu ȋi urǎsc. Ar fi foarte trist dacǎ
vreodatǎ conceptul de urǎ ar fi prezentat conștiinței lumii animale.
Putem sǎ recapitulǎm cǎ frica și ura merg ȋmpreunǎ ȋn aura umanǎ, cǎ inițial frica este
cunoscuta exclusiv animalelor și ura este prezentǎ exclusiv la oameni. Astfel, ele vin ȋmpreunǎ
pe Pǎmânt.
Frica și ura sunt ȋncurajate și promovate printre oameni de cǎtre acei arhangheli pe care ȋi
putem numi directorii haosului, și care reprezintǎ complementul directorilor vieții. Rolul
directorilor haosului este esențial ȋn desfǎșurare vieții, dar ar putea avea efecte devastatoare
dacǎ li s-ar da frâu liber.
Astfel, o forța insidioasǎ este creatǎ ȋn inima omului pentru a genera pe cât mai mult cu putințǎ
ideea de separare a omului de conceptul de Dumnezeu. Dumnezeu reprezintǎ pace, iubire,
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frumusețe și uniune. Opusul este rǎzboi, urǎ, urâțenie și separare. Frica se aflǎ la baza tuturor
acestor concepte negative. Frica va separa un grup de altul și ȋl va detemina pe om sǎ ucidǎ
pentru a evita pierderea propriei vieți. Frica se aflǎ ȋn centrul neȋncrederii, duce la ridicarea de
bariere și va asigura eșecul ȋn orice acțiune pozitivǎ. Și totuși, frica este strǎinǎ omului. Ea
existǎ numai ȋn formǎ animalǎ de viațǎ.
Examinarea unui om dezvǎluie existența a doua creaturi ȋn una. Ȋn marea sa parte, omul este
de naturǎ spiritualǎ. Ar putea fi comparat cu un ghețar ȋn sensul cǎ ceea ce se poate vedea cu
ochiul liber reprezintǎ dar o parte din totalitatea ghețarului. Omul are un corp fizic vizibil ochiului
liber, și șapte aure care sunt invizibile pentru ochiul uman. Mai are și un suflet și spiritul lui
Dumnezeu. Astfel, dacǎ șapte optimi din om sunt reprezentate de partea spiritualǎ și nu cunosc
frica, cu poate corpul uman sǎ deținǎ atâta putere?
Rǎspunsul este simplu – la majoritatea oamenilor, aurele sunt nedezvoltate și nu opereazǎ
eficient, de aceea corpul fizic al omului este preponderent ȋn totalitatea ființei umane. Astfel,
frica poate fi ușor asimilatǎ și va stǎpâni emoțiile omului. Cu toate acestea, atunci când omul,
prin meditație, rugǎciune și devotament fața de Dumnezeu, ȋncepe sǎ ȋși dezvolte aurele, este
evident cǎ acest concept de fricǎ este redus, pentru cǎ aurele dezvoltate, ȋncǎrcate cu puterea
lui Dumnezeu, sunt strǎine de emoția numitǎ fricǎ. Astfel, toalitatea fricii ȋn relație cu totalitatea
ființei umane sunt invers proporționale. Simplu, nu-i așa?
Așa cǎ ne ȋntrebǎm atunci de ce atât de mulți oameni sunt ținuți atât de strâns ȋn sentimentele
de urǎ și fricǎ? Rǎspunsul constǎ ȋn faptul cǎ cei aflați sub influența forțelor rǎului au ținut
departe de oameni informațiile despre aura umanǎ și despre tehnicile de meditație, pentru cǎ o
asemea cunoaștere reprezintǎ sfǎrșitul forței rǎului care, la fel ca și forța binelui, cautǎ ȋn
permanențǎ sǎ obținǎ supremația.
Prin urmare, avem tristele concepte cǎ, ȋn ȋntreaga lume, tehnicile de meditație sunt atribuite
religiilor marginale neaplicabile pentru noi, cǎ rugǎciunea trebuie formulatǎ și integratǎ ȋn
cântǎri și ritualuri care nu ating nici mintea, nici inima, și cǎ aurele sunt considerate fragmente
ale imaginației acelor suflete pierdute, scǎpate de la spitalele de nebuni. Rezultatul se
manifestǎ ȋn rǎzboi, crimǎ, nefericire și degradare a elementelor de frumusețe inerente ființei
umane. Aceastǎ situație va continua pânǎ când climatul existent va fi modificat, permițând
oamenilor sǎ fie conștienți de aurele care ȋi inconjoarǎ, precum și de nevoia disperatǎ de a le
dezvolta.
Este de asemenea extrem de important sǎ ȋnțelegem conceptul de libertate ȋn relație cu forțele
rǎului. Deși este ușor de ȋnțeles, pentru majoritatea oamenilor inteligenți, cǎ cei care urmeazǎ
calea lui Dumnezeu se pot bucura de libertate de acțiune pentru cǎ, odatǎ ce ȋi cunoaștem și
avem ȋncredere ȋn ei, știm cǎ vor acționa corect și cu evlavie, fǎrǎ a provoca nicio primejdie,
acest lucru nu se aplicǎ și celor aflați sub influența forțelor rǎului.
Câți dintre noi pot accepta, fǎrǎ a-și pierde pacea, faptul cǎ orice persoanǎ rea are dreptul de a
acționa ȋn maniera anti-socialǎ specificǎ, cauzând nefericire ȋn cercurile ȋn care opereazǎ? Câți
dintre noi pot concepe cǎ astfel de oameni au dreptul sǎ acționeze așa cum vor?
Ȋnvǎțǎturile religioase propun, pe de o parte, sǎ ȋntoarcem celǎlalt obraz atunci când ni se face
o nedreptate, dar ȋn același timp ne ȋndrumǎ sǎ confruntǎm aceste suflete pierdute, aflate ȋn
slujba rǎului. Suntem ȋncurajați sǎ scoatem diavolul din sufletele celor aflați ȋn mâna lui, sǎ
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exorcizǎm oameni, pe scurt, sǎ luǎm mǎsuri pentru a ȋndepǎrta diavolul și puterea sa pe cât se
poate de mult. Este oare valid sǎ se procedeze ȋn acest fel? Oare diavolul nu are și el dreptul sǎ
existe, dacǎ ne gândim cǎ și el a fost creat tot de Dumnezeu? Oare cei care acționeazǎ ȋn mod
anti-social nu au dreptul de a acționa așa cum aleg? Care ar trebui sǎ fie poziția unui adevǎrat
discipol al lui Dumnezeu?
Ȋntr-o lume idealǎ, nu ar exista acte anti-sociale, si nici diavolul nu ar exista. Vrem sǎ spunem
de la ȋnceput cǎ aceastǎ condiție nu va putea fi niciodatǎ atinsǎ pentru cǎ nu face parte din
planul lui Dumnezeu pentru deșfǎșurarea vieții. Conceptul de opus al lui Dumnezeu a fost creat
de ȋnsuși Dumnezeu și este o parte fundamentalǎ a creației Lui. Fǎrǎ forțele negative nu ar
putea exista lumea, și nici oamenii. Nimic nu poate exista fǎrǎ yin și yang – forțele opuse pe
care noi trebuie sǎ le ținem ȋn echilibru.
Ȋncǎ odatǎ subliniem cǎ generații din ȋntreaga lume au fost greșit ȋndrumate de religii și filozofi
care nu au reușit sǎ acumuleze suficiente informații pentru a ajunge la adevǎr, iar acum suflete
deja mature, care cred cǎ dominarea și distrugere forțelor negative vor crea Gradina Raiului,
trebuie re-educate, pentru cǎ nu este așa.
Ȋntotdeauna trebuie sǎ avem forțe opuse, pentru cǎ forțele binelui și rǎului acționeazǎ orbește și
ȋn mod automat. Nu dorim sǎ ofensǎm sensibilitatea acelora care ȋl vizualizeazǎ pe Dumnezeu
ca fiind un bǎtrân cu barbǎ albǎ și infinit de ȋnțelept, ȋnsa ne simțim obligați sǎ prezentǎm
adevǎrul. Dumnezeu a fost reprezentat prin atribute umane de aceia care au ȋnțeles cǎ oamenii
simpli nu pot urma o forțǎ abstractǎ. Doar recent omul a ȋnceput sǎ ȋnțeleagǎ și sǎ cuantifice
natura forței de gravitație. Ce s-ar fi ȋntâmplat dacǎ o ființǎ ȋngereascǎ ar fi cerut oamenilor din
vechime sǎ respecte reguli specifice, spunându-le cǎ aceste reguli erau de fapt create de o
forțǎ oarbǎ? Probabil cǎ și ȋn zilele noastre sunt comunitǎți ȋntregi de oameni care nu pot sau
nu sunt dispuși sǎ recunoascǎ un astfel de adevǎr.
Dar acest fapt nu este important. Noi prezentǎm adevǎrul așa cum ȋl vedem și cum ȋl știm ȋn
inimile noastre, și lǎsǎm la latitudinea oricui sǎ respingǎ aceste informații, dacǎ astfel dorește.
Puterea lui Dumnezeu este o forțǎ care acționeazǎ ȋn direcția ideii de creativitate ȋn toate
variațiile ei, ȋn mod automat și fǎrǎ ȋncetare. Dacǎ nu ar fi forțe opuse, atunci s-ar instala haosul.
Materia s-ar combina fǎrǎ sfârșit pânǎ când universul s-ar umple cu o singurǎ, enormǎ planetǎ.
Orice forțǎ de viațǎ, fie plantǎ sau animal, ar trǎi la nesfârșit și ar procrea pânǎ când planeta sar sufoca. Pe scurt, viața așa cum o știm nu ar fi possibilǎ. Așa ca avem nevoie de forța rǎului
pentru a limitǎ puterea binelui și a ȋncetini rata de creștere a vieții. Puterea rǎului ȋndeplinește
rolul gunoierului, cel care adunǎ și aruncǎ tot ce se degradeazǎ și moare, fǎcând astfel loc unei
noi generații.
Asemenea puterii lui Dumnezeu, și puterea rǎului acționeazǎ automat și fǎrǎ ȋncetare. Ȋn
absența puterii lui Dumnezeu, haosul s-ar instala din nou, dar din direcția opusǎ. Planetele s-ar
descompune ȋn pǎrțile constituente și viața s-ar distruge ȋn totalitate. De aceea sperǎm sǎ
putem clarifica faptul cǎ viața este un echilibru atins pe o muchie de cuțit ȋntre douǎ forțe opuse.
Problema este cǎ, dacǎ nu se iau ȋn mod constant mǎsuri de cǎtre cei aflați de partea binelui,
puterea corupției câștigǎ repede capital. Imaginați-va o casǎ aflatǎ oriunde pe suprafața
Pǎmântului. Odatǎ construitǎ, ȋncepe sǎ se degradeze, iar proprietarii casei trebuie mereu sǎ
revopseascǎ lemnul, sǎ repoziționeze structurile de cǎrǎmidǎ, sǎ repare acoperișul etc. Altfel,
casa se va degrada ȋn mod natural. Acest proces nu este rǎu ȋn sine. Este doar forța naturalǎ
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negativǎ lucrând inconștient pentru a asigura degradarea a tot ce existǎ. Acesta este rolul ei și ȋl
ȋndeplinește cu succes. Puterea binelui poate fi comparatǎ cu proprietarii casei, care trebuie sǎ
lucreze ȋn continuu doar pentru a repara ceea ce a stricat natura. Ȋn cazul ȋn care ȋși doresc sǎ o
extindǎ sau sǎ o ȋmbunǎtǎțeascǎ, este nevoie de ȋncǎ mai mult efort pentru a o aduce, și apoi
menține, la acea nouǎ condiție superioarǎ.
Pornind de la acest exemplu, putem ȋnțelege de ce, din când ȋn când, spirite evoluate precum
Isus vin pe Pǎmânt pentru a-i ȋndemna pe cei care vor sǎ asculte și sunt capabili sǎ ȋnteleagǎ,
sǎ devinǎ activi ȋn lupta contra rǎului.
Ȋntorcândun-ne la idea inițialǎ a acestei discuții, ar trebui sǎ ȋi oprim pe cei care acționeazǎ ȋn
slujba rǎului? Pentru a ne clarifica poziția referitoare la dinamica forțelor ȋn opoziție, trebuie sǎ
rǎspundem la aceastǎ ȋntrebare. Am putea sǎ considerǎm cǎ orice persoanǎ care acționeazǎ
ȋntr-o manierǎ anti-socialǎ ar trebui ucisǎ și totuși, instinctiv, știm cǎ este greșit. Dar de ce?
Eliminarea de pe fața Pǎmântului a celor care acționeazǎ ȋn slujba rǎului, și proiectarea lor ȋntro zonǎ a lumii spirituale unde nu pot sǎ facǎ rǎu decât celor ca ei, ar putea fi soluția la aceastǎ
problemǎ.
Dar datoria noastrǎ fațǎ de Dumnezeu și omenire trebuie ȋntotdeauna sǎ fie pozitivǎ. Actul de a
ucide este o forțǎ negativǎ și de aceea intrǎ sub jurisdicția diavolului. Astfel ȋncât, dacǎ ucidem,
acționǎm pentru diavol și, prin definiție, ȋn opoziție cu Dumnezeu. Similar, dacǎ ȋncarcerǎm,
pedepsim sau torturǎm pe alții, acționǎm pentru forța rǎului. Dar asta ȋnseamnǎ cǎ cei aflați de
partea forțelor negative trebuie lǎsați liberi sǎ facǎ rǎu ȋn continuare tuturor celor ce le ies ȋn
cale. Ce putem face atunci pentru a ameliora aceastǎ situație? Raspunsul este, din perspectiva
pur fizicǎ, nu – nu trebuie sǎ ȋi atingem.
Totuși, nu totul este pierdut. Avem puterea lui Dumnezeu de partea noastrǎ, putere care poate fi
multiplicatǎ oricât este nevoie prin trinitatea rugǎciunii, meditației și devotamentului fațǎ de
Dumnezeu. Aceastǎ putere poate fi dezlǎnțuitǎ ȋmpotriva celor ce fac rǎu. Aceasta se poate
face ȋn urmǎtorul fel.
Stați așezați și ȋn tǎcere. Vizualizați persoana negativǎ și / sau cauza ce tulburǎ pacea ȋn lume.
Apoi rugați-va la Dumnezeu, ȋn limbaj simplu, pentru ca acea persoanǎ sau organizație sǎ fie
ajutatǎ de cǎtre Dumnezeu. Când terminați rugǎciunea, mulțumiti lui Dumnezeu pentru puterea
ce a fost trimisǎ pentru ameliorarea situației. Nu Isus ne-a ȋnvǎțat sǎ ne rugǎm pentru dușmani?
Același ȋndemn ȋl repetǎm și noi acum. Odatǎ ce ați pus dușmanii ȋn mâinile lui Dumnezeu,
trebuie sǎ ȋi lǎsați acolo. Nu ȋncercați sǎ ȋi restricționați ȋn vreun fel. Puterea lui Dumnezeu va
intra ȋn inimile lor și va reduce puterea rǎului, reducând astfel faptele lor negative.
Printr-o manierǎ similarǎ se pot modifica și acțiunile celor care dețin controlul puterii la nivel
mondial. Cei despre care am vorbit anterior, care acționeazǎ ȋn capacitate de judecǎtori,
politicieni, membri de sindicat etc, și care se aflǎ ȋn poziții ȋn care pot fi manipulați de forțele
rǎului, pot de asemenea sǎ se confrunte cu o reducere a puterii lor de acțiune pentru beneficiu
tuturor. Aceastǎ sarcinǎ este monumentalǎ. Oameni tinuți ȋn strânsoarea forței rǎului nu vor fi
eliberați de aceastǎ forțǎ cu ușurințǎ. Cei aflați de partea binelui și care acționeazǎ prin
rugǎciuni și meditație pot ȋnțelege ce presupune acțiunea de ȋnlǎturare a rǎului și restabilirea
binelui, iar numǎrul lor este mult mai redus decât numǎrul celor aflați de partea rǎului.
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Cu toate acestea, de undeva trebuia sǎ se ȋnceapǎ. Startul a fost dat acum mulți ani de primii
profeți și ȋnțelepți ȋncarnați și existǎ de asemenea o ȋntreagǎ armatǎ de suflete neȋntrupate care
se roagǎ constant pentru pace. De aceea, când vǎ alǎturați nouǎ ȋn rugǎciune pentru pace, vǎ
alǎturați de fapt unei mari puteri. Sǎ nu vǎ simțiți izolați. Poate sunteți singurii din familia voastrǎ
sau de pe strada voastrǎ, și totuși, vǎ alǎturați automat minților tuturor celor ȋntrupați din
ȋntreaga lume, și ale celor neȋntrupați din tǎrâmurile spirituale, care, ca și voi, se roagǎ pentru
pace.
Puterea lui Dumnezeu este trimisǎ ȋn zbor pentru a intra ȋn inimile celor care dorm și pentru a-i
trezi la viațǎ și adevǎr. Nu va mirați de știrile care apar ȋn ziare. Ele doar prezintǎ faptele celor
care ȋncǎ nu au trecut de partea binelui. Ziarele nu ȋi menționeazǎ pe cei care nu fac rǎu, pentru
cǎ puterea lui Dumnezeu se aflǎ ȋn inimile lor. Va veni timpul când oamenii vor vedea clar
fǎrǎdelegile celor care ȋi manipuleazǎ. Viermele se va intoarce.
Ȋn acele momente, cei ce abia se vor trezi și vor realiza lungii ani de suferințǎ pe care au trǎit-o,
vor simți ȋn mod natural nevoia de a se rǎzbuna pe cei care au deținut puterea. Ȋnsǎ nu trebuie
sǎ existe rǎzbunare. Doar Dumnezeu trebuie sǎ se ȋngrijeascǎ de cei care au comis
fǎrǎdelegile de tot felul. Nu lǎsați ca pacea din inimile voastre sǎ fie tulburatǎ de gânduri de
rǎzbunare, pentru cǎ nu ați face decât sǎ accentuați puterea rǎului. Actionați ȋntotdeauna cu
Dumnezeu, ȋn pace și iubire. Astfel, prin exemplul vostru, ȋi veți inspira și pe alții sǎ urmeze
calea pǎcii.
Ȋn contextul studiului aurei umane, s-a menționat despre câmpurile de forțǎ ce ȋnconjoarǎ o
persoanǎ, câmpuri pe care le numim aure. Aceste câmpuri sunt energie purǎ și viațǎ, și astfel
pot rǎspunde la energia sau forța vitalǎ emisǎ de o persoanǎ prin intermediul emoțiilor. De
aceea, se menționeazǎ cǎ aurele pot sǎ ȋși schimbe culoarea, dar, mai important, orice
persoanǎ care reacționeazǎ la mediul ȋnconjurǎtor ȋși va ridica sau coborȋ rata de vibrație a
acestor aure, astfel transmițând sau absorbind energie.
Aceia care sunt influențați de forțele ȋntunericului sunt folosiți pentru a manipula oameni și a-i
ȋmpinge cǎtre disperare și deznǎdejde. Efectul este, evident, acela de a reduce rata de vibrație
a aurelor pe mǎsurǎ ce ele rǎspund vibrațiilor din exterior. Aurele ȋși pierd treptat valoarea și
nuanța, iar materia este reabsorbitǎ ȋn aceste aure, ducând la apariția procesului de distrugere.
Rezultatul se poate concretiza printr-un accident, incendiu, cutremur, ȋn funcție de mulți factori,
dar un lucru este sigur: atunci când vǎ simțiți deprimați, contribuiți nu doar la propria distrugere,
dar și la distrugerea altora.
Similar, toate emoțiile de tip anti-Crist cum ar fi lǎcomia, gelozia, ura, invidia etc vor produce
rezultate negative și vor afecta viața atât ȋn imediata apropiere a persoanei care le transmite,
cât și pe o razǎ mai ȋndepǎrtatǎ deoarece energia totalǎ disponibilǎ pentru creație este redusǎ.
Atflet, trebuie specificat cǎ fiecare persoanǎ ȋncarnatǎ sau neȋntrupatǎ trebuie sǎ tindǎ cǎtre
starea de fericire și veselie, și sǎ fie alimentatǎ mereu cu emoțiile pozitive de pace, iubire,
ȋnțelegere, compasiune etc. Rezultatul, de acestǎ datǎ, va fi o creștere ȋn energia totalǎ
disponibilǎ pentru a menține o lume pașnicǎ. Atfel, accidentele, ura, rǎzboaiele și alte necazuri
se vor reduce.
Problema este cǎ nu știm cum sǎ fim ȋn pace ȋntr-o lume ȋn care suntem ȋnconjurați de forțe
negative. De la ȋnceput spunem cǎ nu veți putea fi ȋn pace dacǎ vǎ identificați cu lucrurile
lumești. Forțele satanice influențeazǎ mințile multor oameni care lucreazǎ ȋn domenii cum ar fi
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publicitate și management pentru a induce ȋn societate sentimentul de lipsǎ. Este condiția celor
care trǎiesc doar „pentru a ține pasul cu Ioneștii”. Aceastǎ situație este fabricatǎ ȋn așa fel ȋncât
sǎ vǎ inducǎ sentimentul cǎ nu beneficiați de tot ce ați merita, luând ȋn calcul tot efortul pe care
l-ați depus ȋn viațǎ. De ce voi sǎ aveți mașinǎ veche, când toți ȋn jur ȋși schimbǎ mașinile ȋn
fiecare an? De ce voi sǎ stați acasǎ ȋn fiecare varǎ când prietenii, sau poate dușmanii voștri,
cǎlǎtoresc ȋn locuri exotice ȋn cǎutarea ȋmplinirilor deșarte? Putem continua exemplificând cu
locuințe, aparaturi electro-domestice, ȋmbrǎcǎminte, perspective de promovare la locul de
muncǎ etc. Lista nu are sfârșit. Noi și noi arii de nesatisfacție sunt explorate continuu.
Efectul, desigur, este evident și are mai multe fațete: reducerea resurselor de petrol, lemn,
metale și oxigen care sunt folosite pentru a crea obiectele dorite; suferința celor care creazǎ,
produc și vând aceste articole, de cele mai multe ori, nefolositoare; incredibila cantitate de
invidie emanatǎ de cei care nu sunt capabili sǎ obținǎ aceste bunuri, precum și dezamǎgirea
ȋngrozitoare pe care o resimt atunci când le obțin și ȋși dau seama cǎ nu le erau necesare, cǎ
sunt de o calitate ȋndoielnicǎ și nu creazǎ fericire și mulțumire de duratǎ. Gradul de avansare a
forțelor ȋntunericului prin intermediul acestor practici este incredibil.
Contraatacul trebuie sǎ constea ȋn respingerea completǎ a stilului de viațǎ de tip materialist.
Dacǎ vǎ trebuie o mașinǎ bunǎ, atunci cǎutați și cumpǎrați-vǎ una solidǎ, bine construitǎ, pe
care sǎ o puteți folosi pe o perioadǎ ȋndelungatǎ. Dacǎ aveți nevoie de o vacanțǎ, cǎutați sǎ vǎ
retrageți ȋn zone liniștite pentru a vǎ relaxa. Dacǎ vǎ trebuie o casǎ, achiziționați una pe care vo puteți permite și locuiți ȋn ea ȋn pace. Respingeți acest stil de viațǎ haotic și veți gǎsi ȋn
interiorul vostru acea mulțumire pe care goana dupǎ curcubee nu va putea sǎ v-o ofere
vreodatǎ.
Nu vǎ mai ȋngrijorați de avansarea la locul de muncǎ. Fiți ȋn serviciul semenilor pe cât vǎ este
cu putințǎ și lǎsați-i pe angajatori sǎ alerge dupa comori. Nu fiți la fel ca ei. Ei poate sunt
pierduți și nu știu ȋncotro merg. De fapt, ei se ȋndreaptǎ catre nicǎieri. Lǎsați-i sǎ fie precum
câinii care alergǎ ȋn jurul cozilor proprii, iar voi mergeți pe calea cǎtre Dumnezeu ȋn liniște și
pace.
Meditați zilnic. Rugați-vǎ zilnic. Slujiți-L pe Dumnezeu prin fapte bune fațǎ de semenii voștri.
Arǎtați respect pentru spiritul lui Dumnezeu inerent ȋn fiecare atom din fiecare lucru pe care ȋl
folosiți. Nu aruncați o hainǎ veche, doar pentru a vǎ cumpǎra alta nouǎ. Același spirit al lui
Dumnezeu este ȋn ambele. Nu vǎ debarasați de o mașinǎ veche doar pentru a vǎ cumpǎra
ultimul model apǎrut. Același spirit al lui Dumnezeu este ȋn ambele. Slujiți-L pe Dumnezeu
manifestat prin tot ce aveți și fiți ȋmpǎcați cu tot ce aveți. Urmând aceastǎ cale, vǎ veți
transforma din sufletele pierdute de acum ȋn fiii și fiicele lui Dumnezeu, pentru cǎ acesta vǎ este
de fapt destinul. Gǎsiți pacea ȋn inimile voastre. Pǎstrați pacea ȋn viețile voastre. Arǎtați pacea
pe fețele voastre și fiți siguri cǎ oamenii, când se vor uita la voi, vor privi fața lui Dumnezeu.
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Capitolul 6 – Dietǎ pentru sǎnǎtate și spiritualitate
Urmǎtorul subiect al discuției, relevant și de interes pentru studentul ȋn misterele vieții, se referǎ
la dietǎ. Au existat multe grupuri care, de-a lungul anilor, au studiat acest subiect al hranei
necesare corpului uman ȋn termeni de calorii, grǎsimi, carbohidrați etc, ȋn scopul de a obține o
dietǎ echilibratǎ. Aceastǎ dietǎ echilibratǎ presupune cǎ o persoanǎ asimileazǎ toate
elementele necesare menținerii unei sǎnǎtǎți optime, astfel cǎ, de-a lungul generațiilor, oameni
ȋnvǎțați au ajuns sǎ propunǎ ca anumite produse alimentare sǎ fie consumate ȋn cantitǎți
specifice la anumite ore din zi, și ȋn felul acesta totul mergea perfect.
Totusi, așa cum bine știm din istorie, totul nu a mers perfect. Oamenii s-au ȋmbolnǎvit ȋn ciuda
administrǎrii hranei conform ideilor nutriționiștilor binevoitori, și gradual, aceștia au inceput sǎ
schimbe structura dietei pe mǎsurǎ ce și-au dat seama cǎ anumite produse nu erau potrivite
pentru corpul uman și cauzau ȋmbolnǎvirea oamenilor. Este de asemenea interesant de
observat cum dietele propuse de experții din ȋntreaga lume, cum ar fi China, Rusia, Scandinavia
etc, ce au promovat și promoveazǎ virtuțile absolute ale propriilor programe alimentare, diferǎ
foarte mult de la un nutriționist la altul, iar pacienții lor ȋncǎ mai cad pradǎ bolilor și mor
prematur datoritǎ alimentației necorespunzǎtoare.
Este, deci, posibil de descoperit o dietǎ care sǎ genereze cu adevǎrat vitaminele și mineralele
necesare, ȋn cantitǎțile corecte, pentru a promova o viațǎ sǎnǎtoasa, evitând ȋn același timp
ingerarea toxinelor dǎunǎtoare metabolismului? Rǎspunsul este „da”, dacǎ se ține cont de
anumite condiții și calitǎți ale vieții ȋn general. Subiectul dietei este lung și complex, și nu poate
fi redus la enumerarea câtorva produse care sǎ fie consumate și a altor câteva care sǎ fie
evitate. Acest subiect se extinde pe o arie mult mai mare decât simpla denumire a produselor
alimentare.
Este nevoie sǎ ȋnțelegem cǎ omenii sunt influențați de razele dominante la momentul nașterii,
care au un rol foarte important pe toatǎ durata existenței lor. Aceste raze au fost prezente ȋn
realitatea oamenilor cu mult ȋnainte de a veni pe Pǎmânt, și ȋi vor urma de-a lungul ȋntregii
cǎlǎtorii cǎtre Dumnezeire. Aceste raze, despre care nu se știe foarte mult, decât poate cu
excepția cunoștințelor despre semnele zodiacale, reprezintǎ o parte vitalǎ a metabolismului unei
persoane și influențeazǎ acea persoanǎ ȋn fiecare moment al vieții sale. Acum ȋnsǎ nu este
momentul sǎ elaborǎm subiectul despre aceste raze, deoarece este, de asemenea, o arie
complexǎ ce necesitǎ mult studiu și ȋnțelegere.
Pentru a clarifica, menționǎm cǎ oamenii pot alcǎtui grupuri ȋn funcție de semnele zodiacului.
Razele care ȋi poartǎ pe calea cǎtre Dumnezeu nu ȋi afecteazǎ doar pe oameni. Ele
influențeazǎ de asemenea și plantele și animalele. Cei care se alimenteazǎ corect pot sǎ
realizeze faptul cǎ mâncarea diferǎ ȋn funcție de razele cu care acestǎ mâncare se aflǎ ȋn
armonie, cu alte cuvinte, dacǎ un om consumǎ hranǎ care este ȋn armonie cu raza sub care se
aflǎ, atunci el mânânca ceea ce este corect pentru sǎnǎtatea lui. Astfel, este evident faptul cǎ,
ȋnainte de a spera mǎcar la o dietǎ corectǎ pentru metabolismul sǎu, o persoanǎ trebuie mai
ȋntâi sǎ cunoascǎ atât razele sub care cǎlǎtorește, cât și tipurile de alimente care vibreazǎ cu
sau corespund acelor raze, pentru a putea ȋnțelege ce este sǎnǎtos și avantajos pentru
consum, și ce reprezintǎ o amenințare la propriul metabolism.
Asemenea informații sunt vitale pentru bunǎstarea oricǎrei persoane, astfel cǎ este necesar ca
studentul ȋn misterele vieții sǎ considere detaliile mai subtile referitoare la semnul nașterii și
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razele corespunzǎtoare prin care alimentația rezoneazǎ cu el. Dacǎ nu poate urma aceste
percepte, se va afla ȋn poziția ȋn care majoritatea oamenilor se gǎsesc ȋncǎ, aceea de a se hrǎni
și otrǎvi ȋn același timp cu ceea ce mǎnâncǎ.
Ȋncepem deci sǎ realizǎm complexitatea acestui subiect, precum și faptul cǎ oamenilor din douǎ
grupuri zodiacale diferite nu le pot corespunde aceleași tipuri de alimente. Cei care ignorǎ acest
fapt sunt liberi sǎ continue sǎ ȋși hrǎneascǎ corpul ȋn mod aleator, ȋnsǎ cei care pot aprecia
validitatea acestor ȋndrumǎri vor observa o ȋmbunǎtǎțire a sǎnǎtǎții corporale, care se va
reflecta și prin corpurile spirituale, aceste schimbǎri de dietǎ aducând cu ele mari beneficii.
Dacǎ existǎ motive obiective pentru care anumite persoane nu pot urma aceste ȋndrumǎri,
atunci ele trebuie sǎ consulte și sǎ urmeze sfatul doctorului, pentru cǎ existǎ și aceia care au
anumite deficiențe metabolice ce necesitǎ suplimentare cu anumite minerale sau vitamine.
Astfel de persoane ar putea sǎ urmeze o dietǎ corectǎ, atât cât le este cu putințǎ, și ȋn același
timp sǎ ținǎ cont de sfaturile unui medic. Trebuie clarificat cǎ dieta corectǎ ajutǎ pe toatǎ
lumea, dar trebuie urmatǎ cu strictețe pentru a putea beneficia din plin de efectele sale pozitive.
Este obișnuit printre oamenii din ȋntreaga lume ca dieta lor sǎ se bazeze pe consumul de carne.
S-a considerat, din timpuri imemoriale, cǎ a consuma carne este o necesitate impusǎ de
condiția umanǎ, chiar dacǎ mulți oameni trǎiesc și sunt sǎnǎtoși fiind, din motive religioase sau
economice, vegetarieni. Consumatorii de carne evitǎ conceptul de menținere cu succes a unei
vieți vegetariene, și se unesc pentru a se convinge unii pe alții cǎ uciderea animalelor este vitalǎ
și scuzabilǎ, fiind o necesitate pentru a supraviețui. Se oferǎ multe dovezi cǎ oameni au fost
dintotdeauna omnivori, ȋncǎ de când trǎiau ȋn peșteri. Se știe și despre ruda apropiatǎ a omului,
maimuța, faptul cǎ este consumatoare de carne.
Și astfel, concluzia generalǎ este cǎ a consuma carne este o necesitate a condiției umane. Și
de ce n-ar fi? Este bunǎ la gust, poate fi ȋn centrul oricǎrui fel de mâncare, deschide
nenumǎrate posibiliǎți culinare și așa mai departe. Existǎ ȋnsǎ un motiv valid pentru care
oamenii ȋncarnați pe Pǎmânt nu ar trebui sǎ consume carne, cu o singurǎ excepție: atunci când
se aflǎ ȋn pericol de a muri din cauza ȋnfometǎrii. Este acceptabil sǎ se consume carnea unui
animal abia ucis pentru a se conserva templul corpului, deoarece corpul uman este de ordin
spiritual superior corpului unui animal și, ȋn vederea menținerii echilibrului de putere spiritualǎ,
este mai importantǎ supraviețuirea unui om decât a unui animal. Ȋnsǎ acesta este singurul motiv
pentru uciderea și consumarea cǎrnii oricǎrui animal.
Majoritatea oamenilor ȋn zilele noastre nu suferǎ de foame și lor li se transmite, cu cea mai
mare forțǎ și hotǎrâre, sǎ ȋnceteze a mai omorȋ și mânca creaturile lui Dumnezeu pentru cǎ ȋși
fac rǎu lor ȋnșiși, atât fizic cât și spiritual și, mai departe, destabilizeazǎ echilibrul puterii
spirituale pe care arhanghelii se strǎduiesc atât de mult sǎ ȋl menținǎ. Carnea este dǎunǎtoare
formei umane. Ea conține toxine care otrǎvesc corpul. Ea ȋncepe sǎ se degradeze ȋn corp
ȋnainte de a fi evacuatǎ, creând astfel și mai multe toxine, și cel mai rǎu, carnea ȋnlocuiește
anumite alimente care ar trebui sǎ fie parte a unei diete pentru o sǎnǎtate radiantǎ.
Carnea nu aduce niciun aport, ea doar face rǎu corpului. Ea nu este necesarǎ pentru cǎ nu
conține minerale sau vitamine ce nu pot fi gǎsite ȋn legume, fructe sau semințe. Aparatul
digestiv al omului este creat pentru digestia mâncǎrii de tip vegetarian. De aceea, acesta este
lung. Aparatul digestiv al animalelor carnivore este scurt, astfel cǎ aceste animale ȋși extrag
elementele vitale supraviețuirii lor și eliminǎ rapid reziduurile ȋnainte de a ȋncepe sǎ
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putrezeascǎ. La oameni se ȋntâmplǎ opusul. Ei consumǎ o serie de alimente care ar trebui
evitate.
Ȋn al doilea rând, existǎ o legǎturǎ complexǎ ȋntre calitatea spiritualǎ a unui animal și cea a unui
om. Deși este posibil ca aura unui animal de companie sǎ se amestece cu aura stǎpânului sǎu,
nu se poate ca aura unui animal adus ȋntr-o cumplitǎ stare de fricǎ și ucis ȋmpotriva dorinței lui
sǎ se amestece cu aura persoanei care consumǎ acel animal, având ȋn vedere cǎ aura animalǎ
ȋncǎ este agǎțatǎ de acea carne. Un model anormal și deranjant se formeazǎ ȋn aura
consumatorului de carne, ce poate rezulta ȋn senzații ciudate ce afecteazǎ emoțiile acestei
persoane, emoții de violențǎ sau fricǎ emanând din carnea consumatǎ și gǎsindu-și locul ȋn
personalitatea consumatorului. Astfel, existǎ scrieri despre cum consumul de carne trezește
pasiuni, deci existǎ teorii mistice despre caracterul afrodisiac al anumitor alimente. Din acest
motiv, anumite triburi din Africa ucid și consumǎ carnea crudǎ a unui leu ȋnainte de a porni ȋntr-o
bǎtǎlie.
Asemenea pasiuni nu sunt necesare discipolilor lui Dumnezeu. Pasiunile necesare lor sunt
iubire adevǎratǎ, pace și ȋnțelegere, iar ele pot fi dobândite, ȋn parte, prin apropierea de un
animal și ȋnǎlțarea sensibilitǎții lui deasupra condiției animale prin ȋmpǎrtǎșirea cu acesta a
cǎldurii și bunǎtǎții izvorând din compania umanǎ, ȋnsǎ nimic nu se dobândește prin
transformarea acelui animal ȋn sursǎ de hranǎ pentru om. De aici, și porunca lui Dumnezeu: „Sǎ
nu ucizi.” Este așadar necesar pentru studentul aflat pe calea cǎtre Dumnezeu sǎ devinǎ
vegan, pentru a nu-și optrǎvi nici corpul fizic, și nici corpurile sale de luminǎ, cu rǎul emanând
de la un animal a cǎrui viața a fost smulsǎ din el ȋnainte de termen. De asemenea, nici
produsele derivate obținute ȋn urma morții unui animal, ori fructele obținute de la acel animal,
cum sunt ouǎ, brânzǎ, lapte, nu sunt acceptabile pentru consum.
Pentru a fi un adevǎrat discipol, este nevoie ca alimentația sǎ fie alcǎtuitǎ doar din fructe,
semințe, nuci, stafide, legume sau leguminoase. Oricine crede cǎ va intra ȋn ȋmpǎrǎția lui
Dumnezeu mâncând carne ȋși face iluzii. Ȋmparația lui Dumnezeu lucreazǎ doar cu realitatea, nu
cu iluzii. Totuși, este menționat ȋn Biblie cǎ Isus Hristos a mânat, din când ȋn când, pește, miel,
și alte variații de carne, și totuși era venit de la Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, și s-a ȋntors la
Dumnezeu. Cum este posibil? Dacǎ ar fi fost suficient de ȋnǎlțat, nu ar fi consumat carne. De
aceea, se pare cǎ ne confruntǎm cu o dilemǎ.
Este greu, dupǎ 2.000 de ani, sǎ dǎm un rǎspuns. Dacǎ Isus s-ar fi nǎscut astǎzi, cu siguranțǎ
ar fi fost vegan. Spunem „cu siguranțǎ” pentru cǎ ideile lui ne sunt astǎzi cunoscute. Ȋn ceea ce
privește trecutul foarte ȋndepǎrtat, este posibil ca Isus ȋntr-adevǎr sǎ fi consumat carne. Poate
nu existau atunci prea multe alternative pentru a susține corpul uman. Poate a mâncat carne
pentru a se apropia cumva de cei pe care ȋ-a ȋnvǎțat și cǎrora le-a oferit iluminare. Poate
traducerea greacǎ a omis sǎ menționeze cǎ el mânca doar vegetale. Poate, pe mǎsura ce
poveștile au fost transmise de la unii la alții, au fost alterate de ideile acelora care nu puteau
concepe cǎ viața poate fi menținutǎ doar prin consum de tip vegetarian.
Nu vom ști niciodatǎ, așa cǎ sǎ nu lǎsǎm ca acest fapt sǎ reprezinte o piedicǎ ȋn cale viitorului.
Astǎzi, consumul de carne este considerat cu certitudine dǎunǎtor omului și ȋl va ȋmpiedicǎ sǎ
ȋși atingǎ țelurile la care aspirǎ. A fi vegan și a fi un discipol al lui Dumnezeu este un model
pentru alții, și dacǎ din ce ȋn ce mai mulți devin vegani, prin puterea acestui exemplu, atunci
poate cǎ violența s-ar mai reduce și pacea s-ar instala in lume, așa cum ar trebui. De aceea, cei
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ce aspirǎ sǎ ȋși perfecționeze sǎnǎtatea fizicǎ și sǎ o foloseascǎ pentru a-și redirecționa
energiile cǎtre interior și pe verticalǎ pentru a-și fortifica corpurile de luminǎ, sunt nevoiți sǎ
priveascǎ dieta ca pe un act spiritual de ascultare fațǎ de Dumnezeu. Aceasta alimentație nu
doar va umple forma fizicǎ, dar va genera de asemenea fluxuri de energie ȋn tǎrâmurile astrale,
revitalizându-le cu o vibrantǎ putere spiritualǎ, fǎcând ca acele aure sǎ acționeze ca vehicole de
conștiințǎ atunci când persoana este pregǎtitǎ.
Discutarea rolului dietei în legătură cu complexitatea condiției umane totale conduce la a pune
anumite întrebări pertinente. Aceste întrebări s-ar referi la efectul acestei diete asupra
metabolismului, considerând eficacitatea sa în menținerea metabolismului într-o stare
funcționalǎ și echilibrată. De asemenea, s-ar lua în considerare efectul pe care dieta îl are
asupra corpurilor spirituale de luminǎ pentru cǎ nu existǎ sub nicio formǎ un flux ȋn sens unic al
energiei care emană din corpurile luminii în forma umană.
Și acest proces, la fel ca multe altele, este unul dual. Energia curge de la corp cǎtre aure. Acea
energie este inițial obținutǎ de la mâncarea consumatǎ și se transformǎ și crește ȋn valoare ȋn
funcție de gradul de spiritualitate a persoanei și conform calitǎții originale a mâncǎrii consumate.
Poate pǎrea ciudat sǎ considerǎm cǎ diferite tipuri de mâncare au potențial capacitǎți diferite de
manipulare spiritualǎ, ȋnsǎ este adevǎrat. Legǎtura dintre hranǎ și valoarea sa spiritualǎ este
complexǎ, dar valoarea potențialǎ a oricǎrui tip de hranǎ poate fi modificatǎ prin portivirea ei cu
persoana care o consumǎ.
Pentru a exemplifica, valoarea spiritualǎ a unui animal poate fi consideratǎ superioarǎ valorii
unei plante. Totuși, potențialul sǎu de a face bine este ȋn mare mǎsurǎ afectat de condițiile ȋn
care a fost crescut pânǎ la maturitate, maniera ȋn care a fost tratat pânǎ când ajuns la
mǎcelǎrie, și felul ȋn care a fost ucis. Așa cum s-a menționat anterior, carnea obținutǎ ȋn aceste
circumstanțe nu conține niciun beneficiu pentru om, ci din contrǎ, este dǎunǎtoare. Energia
spiritualǎ potențialǎ a acelui animal este anulatǎ de cǎtre aurele letale de fricǎ și nefericire
emanând din timpul vieții și din momentul morții, iar aceastǎ fricǎ și nefericire contamineazǎ
carnea, anulând astfel orice posibilitate de a ajuta omul sǎ ȋși creascǎ energia spiritualǎ.
De fapt, efectul sǎu este exact opus. Carnea coboarǎ spiritualitatea oamenilor, de aceea a fost
scris mai sus cǎ cei ce consumǎ carne nu pot intra ȋn ȋmpǎrǎția Raiului. Indiferent cât de asiduu
ȋncearcǎ un ȋncepǎtor sǎ ȋși ridice conștiința cǎtre lumi mai ȋnalte, indiferent cât de mult practicǎ
tehnicile meditației etc, el este tras ȋn jos sub nivelul de unde a ȋnceput, de fiecare datǎ când
ȋnghite carnea unui animal ucis ȋnainte de timpul stabilit de Dumnezeu pentru ca acel animal sǎ
ȋnceteze din viațǎ. De aceea, este repetat faptul cǎ cei ce aspirǎ la o cale cǎtre Dumnezeu nu
pot sǎ ȋși atingǎ cu succes obiectivul pânǎ când orice produs din carne, pește, oua, brǎnzǎ și
produse lactate nu sunt eliminate din dieta lor zilnicǎ.
Similar, sǎ considerǎm un alt produs care a fost considerat ȋntotdeauna foarte benefic omului –
mierea. Este general acceptat cǎ mierea deține mari virtuți atât ca hranǎ cât și ca medicament,
ȋnsǎ și ȋn acest caz se aplicǎ aceleași reguli ca și ȋn cazul cǎrnii. Deoarece albinele sunt
reticente la a-și da mierea, aceasta trebuie furatǎ de la ele. De aceea hoțul, crescǎtorul de
albine, este nevoit uneori sǎ le facǎ rǎu folosind fum pentru a putea sǎ colecteze mierea, apoi el
scufundǎ albinele ȋn stare embrionarǎ ȋn apǎ fiartǎ pentru a le ucide și topi ceara, obținându-și
astfel recolta.
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Cei sensibili nu mai au nevoie de prezentǎri grafice adiționale ale aurei atașate mierii. Cu
carnea, se comite un singur pǎcat – „sǎ nu ucizi”. Cu mierea, se comit douǎ crime – „sǎ nu
ucizi” și „sǎ nu furi”. Astfel toți sunt sfǎtuiți sǎ elimine mierea din dieta lor pentru cǎ și acest
produs, dacǎ este consumat, ȋi va ȋmpiedica sǎ intre ȋn ȋmpǎrǎția Raiului. Nu este posibil ca
cineva sǎ devinǎ unul cu Dumnezeu ȋn timp ce viața lui este plinǎ de pǎcat, de aceea este
necesar ca acea persoanǎ sǎ devinǎ veganǎ.
Acum sǎ dezvoltǎm tipurile de hranǎ ce pot fi consumate pentru a obține cel mai mare beneficiu
cu putințǎ. Ȋn primul rând, este necesar sǎ menționǎm cǎ nimeni nu ar trebui sǎ mǎnânce mai
mult decât ȋi trebuie pentru a se menține sǎnǎtos. Vegetalele sunt și ele vii și, deși sunt
necesare oamenilor pentru a trǎi sǎnǎtos, trebuie totuși reamintit cǎ aceste vegetale sunt
adunate, de asemenea, ȋmpotriva voinței lor, și aura ce ȋnconjoarǎ o plantǎ adunatǎ prematur
este asemǎnǎtoare aurei din jurul cǎrnii.
Din fericire, deoarece gradul de sensitivitate al unei plante este scǎzut, cantitatea de durere și
fricǎ pe care plantele o pot genera este foarte micǎ, astfel cǎ beneficiile pe care le oferǎ omului
sunt mai mari decât rǎul generat prin absorbirea aurei. Dar trebuie realizat faptul cǎ efectul
nociv crește cu cât cantitatea de plante folosite pentru consum crește. De aceea, este
recomandat ca omul sǎ mǎnânce doar atât cât ȋi este suficient pentru a se menține sǎnǎtos.
Ȋn continuare, sǎ aducem ȋn discuție un subiect complex, și anume tipurile de hranǎ ce sunt
recomandate oamenilor pentru a fi sǎnǎtoși. Așa cum am amintit mai devreme, aceste tipuri
diferǎ ȋn funcție de razele sub care oamenii cǎlǎtoresc, și care corespund semnelor lor
zodiacale. Aceste raze sunt necesare atât pentru oameni, cât și pentru animale și plante și, ȋntradevǎr, ȋntreaga viațǎ este generatǎ și avanseazǎ prin intermediul razelor, sau valuri
purtǎtoare, ce diferǎ ca tip și frecvențǎ. Cei ce doresc sǎ afle rǎspunsul la ȋntrebarea „ de ce și
cum se ȋntâmplǎ toate acestea” sunt sfǎtuiți sǎ citeascǎ un alt capitol al acestei publicații,
destinat acestui subiect. Acum ȋnsǎ, sǎ acceptǎm validitatea acestor raze, a semnelor
zodiacale, și aplicabilitatea lor nu doar pentru rasa umanǎ, ci pentru ȋntreagǎ viațǎ ȋn orice
formǎ de manifestare.
Astfel, putem observa cǎ, dacǎ ne concentrǎm pe regnul vegetal incluzând semințe, fructe și
leguminoase, și acestea sunt ȋmpǎrțite ȋn grupuri și vor fi separate un grup de alt grup, prin
prisma diferitelor raze sau valuri purtǎtoare. De asemenea se poate ȋnțelege cǎ grupurile de
vegetale de o anumita razǎ s-ar potrivi cel mai bine cu o persoanǎ de aceeași razǎ. De aceea,
afirmǎm cǎ, pentru a fi ȋn armonie cu mișcarea acelei raze sau a acelui val care l-a purtat timp
de foarte mulți ani, omul ar trebui sǎ ȋnceapǎ sǎ ȋși limiteze dieta la acele produse care
rezoneazǎ cu nevoile lui, ȋn funcție de raza sa specificǎ.

Nota autorului:
Doresc sǎ clarific cǎteva puncte. Maestrul ȋnǎlțat care mi-a dictat aceastǎ ȋntreagǎ carte
folosind tehnica clar-audienței m-a rugat sǎ alcǎtuiesc o listǎ cu toate fructele, semințele și
leguminoasele pe care le pot gǎsi, el urmând sǎ ȋmi spunǎ ȋn ce categorie se ȋncadreazǎ
fiecare.
Pe vremea când aceastǎ carte a fost dictatǎ, acum 30 de ani, nu exista internet și singura sursǎ
de informații despre hranǎ erau cǎrțile de bucate și dietǎ. Am parcurs cât de multe am putut și
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am scris lista. Totuși, nu am fost niciodatǎ pe deplin satisfǎcut cǎ am cuprins ȋntregul spectru de
alimente existente la acea vreme, iar cu trecerea timpului, fǎrǎ ȋndoialǎ au ȋnceput sǎ fie
descoperite și mai multe varietǎți de alimente exotice despre care nu se știa atunci.
De asemenea, vreau sǎ menționez cǎ numele anumitor fructe diferǎ ȋn funcție de țarǎ. De
exemplu, ȋn Anglia avem ardei roșii (red peppers) și ardei verzi (green peppers). Ȋn America
sunt cunoscuți ca ardei (bell peppers).
De aceea, am exclus aceastǎ listǎ de alimente pentru diferitele semne zodiacale pânǎ când voi
primi varianta actualizatǎ de la ghizii mei spirituali, care sǎ corespundǎ tipurilor de hranǎ
existente astǎzi. Atunci, voi finaliza acest capitol.
De asemenea, clar-audiența presupune ca eu deja sǎ am alimentele respective ȋn minte pentru
a putea sǎ ȋmi fie transmise de ghidul spiritual. Dacǎ nu cunosc un anumit cuvânt ce trebuie
transmis, ghidul nu poate face ca acel cuvânt sǎ rǎsune ȋn mintea mea. Deci, chiar dacǎ
persoana care mi-a dictat cunoaște toate alimentele, dacǎ numele unora ȋmi sunt necunoscute,
nu pot sǎ le transfer ȋn minte și pe hârtie.
Ȋn ceea ce privește limbajul, poate ați observat, dacǎ ați citit pânǎ aici, cǎ limbajul folosit este
foarte formal, exact și puțin cam demodat. Deși am obținut un nivel rezonabil de cunoștințe ȋn
școalǎ, ghizii mei m-au rugat, ȋnainte de a ȋncepe aceastǎ carte, sǎ citesc literaturǎ clasicǎ și mau ȋmpins sǎ mǎ ȋntorc școalǎ și sǎ iau ore suplimentare de Englezǎ, la seral, pentru a-mi
dezvolta vocabularul. Astfel, am putut sǎ captez cu acuratețe acest limbaj rigid, ȋnsǎ pot
ȋnțelege cǎ nu este o lecturǎ ușoarǎ.
Repet, lista de alimente a fost exclusǎ din acest capitol pânǎ când va fi actualizatǎ.

Bob Sanders
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Capitolul 7 – Aurele
A descrie ȋn termeni simpli acțiunea care se desfǎșoarǎ ȋn interiorul aurei unei persoane ar
ȋnsemna, așa cum este cazul pentru mai toate lucrurile de naturǎ spiritualǎ, sǎ simplificǎm totul
pânǎ la punctul ȋn care realitatea nu ar mai avea nicio relevanțǎ. Ȋn esențǎ, acțiunea puterii lui
Dumnezeu curgând prin aurele unei persoane vii este relativ ușor de conceput, ȋnsǎ
mecanismele corespunzǎtoare care produc acest flux necesitǎ o profundǎ analizǎ și studiu.
Aurele conțiute ȋn interiorul forței vieții ce prescrie parametrii unei ființe umane sunt mai multe la
numǎr și variate ca nuanțǎ. S-a presupus cǎ existǎ șapte aure distincte, ȋnsǎ nu este așa. Ȋn
esențǎ, existǎ doar o singurǎ aurǎ, ȋnsǎ aceastǎ aurǎ formeazǎ mai multe benzi distincte care
au legǎturǎ cu diferite arii ale emoțiilor și intelectului. Totuși, ar fi incorect sǎ descriem aceste
aure lǎsând sǎ se ȋnțeleagǎ cǎ ele sunt separate și distincte una de cealaltǎ, având ȋn vedere
cǎ aceste benzi majore sunt elemente vitale ale umanitǎții.
Ele sunt unite ȋntr-o continuǎ octavǎ de luminǎ și putere ce rǎspunde și lumineazǎ ca rǎspuns la
nevoile intelectului și ale sufletului. Acțiunea se desfǎșoarǎ ȋn toate zonele aurei și este
important sǎ se ȋnțeleagǎ cǎ omenirea, și chiar viața ȋntreagǎ, este interconectatǎ și unitǎ prin
elementele superioare ale aurei, atât ȋn sensul cǎ toate ființele vii sunt conectate, dar și prin
realizarea faptulu cǎ viața privitǎ ca un tot unitar reprezintǎ legǎtura dintre om și Dumnezeu.
Sǎ presupunem cǎ legǎtura dinte om și Dumnezeul lui existǎ ȋn frumusețea unei relații bazate
pe puritate și iubire – concepte, desigur, de cea mai ȋnaltǎ calitate, care nu pot fi alterate de
interpretǎri sau neȋnțelegeri. Aceasta poate fi o relație ȋnǎlțǎtoare, dar care se obține doar atunci
când persoana este capabilǎ sǎ ȋși punǎ spiritul ȋn fața egoului și personalitǎții. Reprimarea
egoului este, ȋn ultimǎ instanțǎ, necesarǎ, pentru a manifesta aceste condiții și a atinge aceastǎ
stare. Ego-ul, deși necesar pentru crearea identitǎții atunci când sufletul doarme, se va reduce,
și trebuie sǎ se reducǎ, pe mǎsurǎ ce se obține creștere spiritualǎ. Astfel, puterea ȋnțelepciunii
va ȋncepe sǎ strǎluceascǎ ȋn ochii unui suflet avansat, ȋnlocuind strǎlucirea egoului care, acum,
se apǎrǎ de invadatori.
Asemenea stǎri necesitǎ o mare pace sufleteascǎ ȋnainte ca succesul sǎ fie atins. Cât ar fi de
ușor dacǎ toate acțiunile ar aduce rezultate, dacǎ toate bǎtǎliile ar duce la ȋndeplinirea țelurillor,
și dacǎ lupta pentru putere ar conduce la uniunea cu Dumnezeu! Ȋnsǎ opusul acestora este de
fapt real. Ȋnțelepciunea vine la cei care nu au pentru ce lupta ȋn sens material și comercial, la cei
ce nu vor fi niciodatǎ bogați și celebri ȋn timpul lor, și totuși, acești oameni trǎiesc pentru tot,
cǎștigǎ tot, iar numele lor este evocat pe tǎrâmurile spirituale. Oare incepem sǎ detectǎm un
cerc familiar referitor la aceste concepte? Nu sugereazǎ ele, ȋncǎ odatǎ, cǎ viața realǎ diferǎ
total de existența pǎmânteascǎ? Dacǎ este adevǎrat, atunci de ce lucrurile stau așa?
Dumnezeu a creat Pǎmântul și tot ce este pe el. Așa cum a creat tǎrâmurile spirituale, a creat și
ȋntreaga viațǎ. Atunci de ce planeta Pǎmânt este singurul loc unde succesul bazat pe
mǎsurǎtori conforme acestul plan este total opus succesului obținut oriunde altundeva?
Rǎspunsul este și simplu, și complex. Adevǎrul este cǎ majoritatea oamenilor au nevoie sǎ
experimenteze cald și rece, durere și plǎcere, succes și eșec, și toate emoțiile disponibile pe
Pǎmânt. Omul trebuie sǎ le trǎiascǎ pentru a putea sǎ le respingǎ ulterior pe unele dintre ele și,
fǎcând acest lucru, sǎ evolueze. Ați putea sǎ empatizați cu cineva aflat ȋn durere, dacǎ voi nu
ați trǎit durere? Ați putea ȋnțelege ce simt cei care suferǎ de foame, sete, cǎldurǎ sau frig
excesiv, ȋn lipsa unor experiențe directe ale acestor stǎri? Astfel, oamenii evolueazǎ atunci când
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ȋncep sǎ aprecieze adevǎrata frumusețe și plǎcere și decid sǎ caute și sǎ aducǎ ȋn viața lor
aceste elemente. De asemenea, oamenii cresc atunci când, având posibilitatea sǎ provoace
durere și nefericire altora, decid totuși sǎ nu o facǎ. Oamenii cresc și atunci când ȋi ajutǎ pe cei
aflați ȋn suferințǎ din cauza propriilor acțiuni sau a acțiunilor altora.
Toate acestea pot fi experimentate doar pe Pǎmânt. Astfel de sentimente generate de viața
pǎmânteascǎ pot rǎsuna și ȋn alte dimensiuni ale existenței, și existǎ alte planuri unde
evenimente uimitoare așteaptǎ sǎ fie experimentate. Ȋnsǎ acest plan, Pǎmântul, oferǎ cel mai
mare grad de concetrare a experiențelor ce pot fi trǎite pe o anumitǎ duratǎ de timp. Dacǎ vreți,
puteți sǎ experimentați totul la maxim. Ȋn ultima instantǎ, toți ajung la Dumnezeu, chiar dacǎ
sunt cei mai mari pǎcǎtoși sau niște adevǎrați sfinți.
Trebuie totuși menționat cǎ cei ce aleg sǎ fie sadici, criminali, perverși și evitǎ pedeapsa
faptelor lor din motive diferite de ȋnțelegerea faptului cǎ ceea ce fac este incorect ȋn relație cu
ideea de bunǎtate, se pot reȋncarna pentru a putea experimenta pedeapsa ȋntr-un alt timp. Nu
este sugerat cǎ trebuie sǎ se dea frâu liber pornirilor negative, ȋnsǎ se considerǎ cǎ ȋnchisoarea
nu este, ȋn fapt, rǎspunsul la problema infractorului, decât ȋn cazurile rare când ȋncarcerarea
ȋndreaptǎ cu adevǎrat caracterul persoanei ȋn cauzǎ. Totuși, ȋnchisoarea are doar rolul de a
ȋnlǎtura individul din societate și de a oferi, astfel, protecție publicului.
De asemenea, existǎ situația ȋn care o astfel de persoanǎ, odatǎ ce moare pe Pǎmânt și merge
pe tǎrâmurile spirituale, sǎ se afle ȋntr-o zonǎ ȋn care sǎ continue, cel puțin mental, dacǎ nu
fizic, sǎ producǎ teroare celor asemǎnǎtori lui, sau el ȋnsuși sǎ fie supus acelui tip de terori,
pânǎ când realizeazǎ cǎ existǎ modalitǎți mai bune de a exista și depǎșește astfel vechile
concepte.
De aceea, este clar cǎ planeta Pǎmânt este de o importanțǎ vitalǎ pentru creștere sufletelor
imature și este singurul loc unde aceastǎ experientǎ poate fi ȋntâlnitǎ. Este de asemenea
important de știut cǎ noi toți aflați pe Pǎmânt suntem aici pentru cǎ, inițial, dormim din punct de
vedere spiritual și este datoria noastrǎ sǎ ne trezim sufletul. Numai atunci ne vom putea ridica
dincolo de limitele Pǎmântului. Totuși, sunt oameni care, deși s-au trezit, continuǎ sǎ excludǎ
posibilitatea realitǎții unei vieți superioare, așa cum este descrisǎ ȋn aceastǎ publicație. Ȋntr-un
mod ciudat, oameni care ar putea sǎ experimenteze frumusțea altor realitǎți, ȋncǎ se agațǎ de
modelele vechi bazate pe fricǎ, și se ȋnchid ȋn fața noilor experiențe.
Este ȋnsǎ valabil pentru orice formǎ de viațǎ pe Pǎmânt cǎ moartea fizicǎ aduce eliberare și,
odatǎ ce asemenea persoane ȋncep sǎ ȋnțeleagǎ ideea de continutate a existenței, se
corecteazǎ și ȋntrǎ pe deplin ȋn viața spiritualǎ. De aceea, trebuie sǎ ȋnțelegem cǎ aurele ce
ȋnconjoarǎ tot ce este viu, inclusiv oameni, se ȋntrepǎtrund unele cu altele, precum și cu locurile
fizice unde existǎ ființele și lucrurile vii.
Mai mult decât atât, odatǎ ce ceva sau cineva este atins de Dumnezeu, nu moare niciodatǎ. Tot
ceea ce existǎ a fost creat de Dumnezeu și este, prin urmare, fǎrǎ de moarte. Astfel cǎ aurele
ce ȋnconjoarǎ o persoanǎ se ȋntrepǎtrund cu aurele fiecǎrui om, animal, plantǎ sau minereu ce
a fost vreodatǎ creat de mâna lui Dumnezeu. Ȋn acest fel, trecutul și prezentul sunt de
asemenea interconectate, și putem spune cǎ timpul, așa cum ȋl cunoaștem pe Pǎmânt, de fapt
nu existǎ. Tot ceea ce existǎ este ȋnșiruirea evenimentelor. Viitorul nu este ȋn totalitate conform
cu acest model, deși viitorul apropiat are legǎturǎ și este, parțial, conectat cu prezentul.
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Dorim sǎ clarificǎm faptul cǎ, prin aure, orice persoanǎ este parte din fiecare ființǎ umanǎ ce a
trǎit, trǎiește sau va trǎi. De asemenea, orice persoanǎ este parte din tot, de la cea mai mare
planetǎ pânǎ la cel mai mic microcosmos posibil de conceput. Totul este unul și unul este tot.
Existǎ numai unul și numele Lui este Dumnezeu. Orice persoanǎ este parte din acest tot. Orice
persoanǎ este parte din Dumnezeu, dar și Dumnezeu total deoarece a fost creatǎ de
Dumnezeu. Sǎ luǎm ȋn considerare acest concept. Sǎ meditǎm asupra lui. Conține un mare
adevǎr, probabil cel mai profund adevǎr pe care l-am putea ȋnțelege vreodatǎ. Nimeni nu va
putea demonstra vreodatǎ adevǎrul acestor cuvinte pânǎ când nu va avansa suficient pentru a
putea sǎ opereze la nivelul aurelor. Abia atunci, se va cunoaște adevǎrul acestor cuvinte. Ȋntre
timp, sǎ admitem, pe cât este cu putințǎ, valoarea acestei afirmații și sǎ o acceptǎm ca parte
din realitatea noastrǎ. O astfel de atitudine poate reprezenta un salt gigantic cǎtre progres.
Pornind de la descrierea generalǎ a aurelor, sǎ ne ȋndreptǎm acum atenția cǎtre examinarea
fiecǎreia dintre cele câteva aure pe care o persoanǎ capabilǎ și interesatǎ de acest subiect le
pote observa. Existǎ șapte aure distincte ce pot fi observate de o privire clarvǎzǎtoare deși, așa
cum am menționat anterior, aurele nu sunt separate, ci se ȋntrepǎtrund ca un arpeggio. Aurele
penetreazǎ corpul uman ȋn puncte specifice ce au fost descrise din timpuri imemoriale ȋn cǎrți
despre subiecte mistice, și anume baza coloanei vertebrale, splina, plexul solar, inima, gâtul,
fruntea și vârful capului.
Aceste puncte de intrare sunt numite chakre și formeazǎ un pasaj ȋnspre corpl fizic, astfel ȋncât
informația și forța vitalǎ sǎ poatǎ trece de la aure ȋn corp și invers. Totuși, trebuie ȋnțeles cǎ
aura corespunzǎtoare unei anumite chakre nu este doar un nor colorat, asemǎnǎtor unui balon
atașat unei persoane. Aceastǎ aurǎ este un corp compus din materie extrem de finǎ, așezat pe
o planetǎ din materie la fel de finǎ, ce este capabil sǎ se conecteze sau sǎ rezoneze cu tot ce
este similar realitǎții nivelului respectiv. Trebuie adǎugat faptul cǎ fiecare chakrǎ este o parte
vie, realǎ și activǎ din orice persoanǎ, ce este plasatǎ ȋn acea zonǎ a planetei similarǎ ca
vibrație cu aura respectivǎ și este capabilǎ sǎ ȋnțeleagǎ realitatea și valoarea vieții la acel nivel
care, la rândul sǎu, corespunde unor realitǎți la nivel fizic.
De aceea, poate fi ȋnțeles cǎ oricare dintre aure are ca loc de bazǎ o zonǎ de vibrație similarǎ
cu acea aurǎ, la fel cum corpul fizic este plasat ȋntr-un mediu de o vibrație ce permite contactul
cu acest mediu (Pǎmântul). O aurǎ, astfel plasatǎ, presupunând cǎ este suficient de dezvoltatǎ,
ar putea, așadar, sǎ ȋnțeleagǎ existența la acel nivel și sǎ fie una cu ȋntreaga viațǎ
corespunzând acelui nivel.
Acest proces este valabil pentru fiecare aurǎ ȋn parte ce ȋnconjoarǎ un organism viu. Așa cum
corpul fizic este plasat pe Pǎmântul fizic, unde este capabil sǎ intre ȋn contact cu tot ce existǎ ȋn
acest plan, la fel și fiecare dintre cele șapte aure este plasatǎ ȋn mod similar. La fel cum ființele
umane comunicǎ ȋntre ele prin cuvinte – proces ce implicǎ mișcarea fizicǎ a aerului, prin privire
– proces ce implicǎ particule fizice de luminǎ, prin miros sau prin atingere, tot așa aurele a douǎ
sau mai multe persoane sunt capabile de a se extinde și obține o comunicare prin mijloace
eterice la orice nivel aplicabil acestor persoane. De aceea, putem spune cǎ mijloacele fizice de
comunicare dintre diferite grupuri de persoane pot fi ȋnlocuite cu comunicarea la nivelul aurelor.
Dacǎ acest lucru s-ar ȋntâmpla, limitǎrile impuse comunicǎrii la nivel pǎmântesc nu ar mai
exista, iar o persoana ar putea sǎ contacteze pe cel/cea cu care dorește sǎ comunice indiferent
de distanțe și timp. Astfel de mijloace de comunicare sunt, totuși, disponibile doar celor care și- 47 -

au dezvoltat aurele pânǎ la punctul ȋn care aceste aure sunt capabile sǎ susținǎ puterea și
greutatea spiritului. Când o persoanǎ se ȋncarnezǎ pe Pǎmânt pentru prima oarǎ, el este,
vrând-nevrând, nǎscut ȋn corpul unui bebeluș. Acel bebeluș este practic incapabil sǎ comunice
ȋntr-o manierǎ eficace pentru un anumit numǎr de ani. Odatǎ cu trecerea timpului, bebelușul
crește și odatǎ cu el cresc și abilitǎțile sale de a comunica și de a-și exprima gândurile și ideile.
Ȋn final, crește pânǎ la punctul ȋn care atinge maturitatea.
Trebuie menționat cǎ nivelul de comunicare dintre oricare douǎ persoane aflate la maturitate
intelectualǎ poate sǎ difere foarte mult. Sǎ considerǎm, de exemplu, un aborigen din Australia
ȋncercând sǎ comunice eficace cu un profesor de la o universitate din Anglia. Ne putem da
seama imediat cum nivelul de comunicare dintre diferite persoane poate fi foarte diferit, deși nu
reprezintǎ deloc o mǎsurǎ a inteligenței. Totuși, ȋntorcându-ne la conceptul copilului ce crește
pânǎ la maturitate, trebuie sǎ ȋnțelegem cǎ, pe mǎsurǎ ce tânǎrul crește, la fel cresc și abilitǎțile
sale de a interacționa cu mediul sǎu și cu toți cei care ȋl ȋnconjoarǎ.
Aurele marii majoritǎți a oamenilor ce se ȋncarneazǎ pe Pǎmânt se aflǎ ȋntr-o stare similarǎ cu
cea a unui nou-nǎscut. De aceea, interacțiunea și comunicarea, fluxul energetic de la și cǎtre
aure, sunt minimale. Aceasta se datoreazǎ faptului cǎ a) majoritatea persoanelor nu realizeazǎ
cǎ au aure, de aceea b) nu depun niciun efort pentru a le dezvolta, și c) dezvoltarea aurelor
este ȋntr-o oarecare mǎsurǎ legatǎ de creșterea spiritualǎ. De aceea, inițial, și de obicei,
majoritatea oamenilor ȋncarnați pe Pǎmânt sunt limitați la experiențele celor cinci simțuri
pǎmântești. Restul rǎmâne nedescoperit. Totuși, prin tehnicile (mai nou) familiare ale meditației,
rugǎciunii și devotamentului fațǎ de Dumnezeu, aurele se pot dezvolta destul de repede,
permițând astfel ca adevǎrata interacțiune ȋn planul tri-dimensional sǎ aibǎ loc. Dacǎ studenții ȋn
cǎile lui Dumnezeu ȋși dezvoltǎ aurele suficient, atunci comunicarea adevǎratǎ, instantanee și
corectǎ poate sǎ aibǎ loc oricând se dorește, fǎrǎ a fi nevoie de vorbirea propriu-zisǎ.
Procesul prin care acestǎ carte este conceputǎ și transmisǎ urmeazǎ acest tipar. Ghizi și
maeștri ȋnǎlțați, complet separați unii de alții ca și dezvoltare spiritualǎ, sunt capabili de a-și uni
mințile ȋntr-un consens al ideilor privind calitatea informației ce urmeazǎ sǎ fie transmisǎ,
urmând ca acea informație sǎ fie implantatǎ ȋn mintea unei anumite persoane - instrument de
pe Pǎmânt, care dorește sǎ primeascǎ aceastǎ informație cât mai corect. Procesul implicǎ
ȋmbinarea aurelor și transmiterea informațiilor de la o aurǎ la alta.
Acest proces poate fi comparat cu cel de reacție ȋn lanț, unde un eveniment declanșat la un
capǎt continuǎ pânǎ când este oglindit la capǎtul opus. Ȋn niciun moment in decursul procesului
de transmitere a informației scrise ȋn aceastǎ carte, aura celui mai avansat spirit nu a atins ȋn
vreu fel aura celui mai puțin avansat suflet, ȋnsǎ informația a fost transmisǎ de la o minte la alta
pânǎ când dorința comunǎ a grupului a fost ȋndeplinitǎ. Acest proces este deschis tuturor celor
care pot sǎ atingǎ creșterea spiritualǎ necesarǎ. Ȋn cazul ȋn care o persoanǎ ar atinge acest
nivel de creștere, atunci devine liberǎ sǎ exploreze cu mintea și sǎ experimenteze realitǎți la
orice nivel dorește sǎ atingǎ.
De cele mai multe ori, singurele suflete care ar putea fi contactate ar fi cele neȋntrupate care, ȋn
general, sunt ghizi sau ȋnvǎțǎtori spirituali, deoarece foarte puțini oameni pe Pǎmânt ating
nivelul de creștere spiritualǎ necesar tranzitului prin aure, și chiar și ȋn viața de dupǎ moartea
fizicǎ, majoritatea persoanelor sunt mulțumite sǎ rǎmânǎ ȋn grupul lor. Puțini se aventureaza sǎ
descopere ce se ȋntâmplǎ când conștiința este transferatǎ ȋn aure. Totuși, nu vǎ descurajați.
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Dacǎ veți face efortul de a obține rezultatele menționate pânǎ acum, veți gǎsi o mare libertate –
libertatea de a observa atât planurile de frumusețe, cât și cele de tristețe, și libertatea de a
contacta suflete elevate. Astfel, veți atinge creștere spiritualǎ ce vǎ va purta pe calea cǎtre
Dumnezeu mult mai repede.
Se poate ca o persoanǎ sǎ contacteze alte ființe având același nivel de dezvoltare, iar aceastǎ
comunicare sǎ fie relevantǎ? Acest contact ar putea ajuta la extinderea experiențelor spirituale
ale persoanei? Adevǎrul este cǎ asemenea experiențe și relaționǎri cu alte ființe nu aduc, ȋn
general, recompense. Nu oricine poate fi considerat un suflet pur și avansat – departe de acest
lucru. Majoritatea oamenilor, atât ȋncarnați cât și neȋntrupați pe Pǎmânt, sunt ȋncǎ prinși ȋn
capcana materialismului, de aceea, sǎ nu credeți cǎ lipsa unui corp fizic aduce eliberare de
dorințele materiale și lumești.
Existǎ grupuri largi de ființe care au trǎit pe tǎrâmurile spirituale de foarte mult timp, mǎsurat
dupa standardele pǎmântești, și care nu s-au desprins din chingile dorințelor. Ei ȋși satisfac
acele dorințe cât de mult pot, creând cu mințile lor zone iluzorii ȋn interiorul cǎrora ei se pot
conforma unor anumite standarde de disciplinǎ, iar acele zone apar reale pentru aceste
persoane. Toți acceptǎ faptul cǎ joacǎ un anumit rol ȋn acea iluzie, și fiecare persoanǎ acceptǎ
rolul propriu, precum și rolurile celor contemporani cu ea, pentru a menține ideea de realitate.
Acest proces poate pǎrea straniu atunci când se realizeazǎ faptul cǎ, prin extinderea viziunii,
iluzia ar dispǎrea și ceea ce s-ar obține ar fi libertatea.
Majoritatea oamenilor care locuiesc pe suprafața Pǎmântului se conformeazǎ ȋntru totul acestui
model. Iluziile create de oameni ȋncǎ de la ȋnceputurile existenței umane pe Pǎmânt sunt
menținute cu grijǎ prin crearea unor tipare de comportament la care toți trebuie sǎ adere, legi
sunt create pentru a ajuta la perpetuarea iluziei, iar cei ce pun sub semnul ȋntrebǎrii aceastǎ
stare de normalitate sunt ȋnlǎturați din societate. Dacǎ cineva ȋncearcǎ sǎ schimbe tiparul
realitǎții la care majoriatea aderǎ, acea persoanǎ este imediat expusǎ, puterea sa este
ȋnlǎturatǎ, iar deranjul provocat de o asemenea persoanǎ este repede corectat. Considerați
aceastǎ afirmație ca fiind o evaluare realistǎ a civilizației ȋn care trǎiți?
Suntem ȋnvǎțati sǎ nu dezvoltǎm o gândire extinsǎ și suntem ȋncurajați și chiar premiați de
societate dacǎ menținem conceptele prestabilite și dacǎ lucrǎm activ la a le ȋntǎri. Sǎ
considerǎm, ca un exemplu, care ar fi reacția instituțiilor dacǎ s-ar propune cǎ religia nu este
necesarǎ și fiecare persoanǎ este liberǎ sǎ aibǎ o legǎturǎ directǎ cu Dumnezeu, și cǎ nu ar
mai fi nevoie de preoți, reprezentanți ai lui Dumnezeu, ceremonii, icoane și ritualuri. Se poate
imagina o asemenea situație, unde oamenii ar fi lǎsați, și chiar ȋncurajați sǎ stea acolo unde
sunt, acasǎ, la serviciu, ȋntr-un parc, și sǎ mediteze fǎrǎ a merge la bisericǎ, fǎrǎ a avea un
corp religios care sǎ le direcționeze gândurile? V-ați putea imagina o lume ȋn care toți oamenii
ar lǎsa jos armele, unde forțele armate s-ar desființa, unde barierele și frontierele ȋntre națiuni ar
fi ignorate, unde vize și pașapoarte nu ar mai fi cerute, iar oamenii ar trǎi ȋmpreunǎ ca frații? Vați putea imagina reacția organizațiilor la asemenea concepte?
Și totuși, adevǎrul și realitatea este cǎ Dumnezeu existǎ ȋn tot și toate. Omenirea este un tot.
Nu este nevoie de biserici, demnitari, camere și societǎți secrete. Nu este nevoie de ziduri,
bariere și exclusivism. Acestea sunt iluzii create de societate și menținute cu grijǎ pentru a
pǎstra ... ce? Tot o iIluzie. Ea existǎ doar de dragul ei, și totuși pare realǎ. Creșterea spiritualǎ
distruge iluzia. De aceea, bisericile din ȋntreaga lume mascheazǎ sufletul și transformǎ oamenii
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din fii lui Dumnezeu ȋn sclavii religiei. Fiecare rasǎ, fiecare țarǎ este consideratǎ un potențial
dușman care ascunde adevǎrul, iar cunoașterea cǎ toți oamenii sunt, ȋn fapt, frați, ar distruge
ideea de separatism.
Conducǎtori religioși din ȋntreaga lume promoveazǎ doctrine de pace și uniune cu Dumnezeu,
dar ȋn același timp perpetueazǎ exclusivitatea tipului lor de religie, asigurându-se de faptul cǎ
sufletele simple care merg la bisericile respective ȋși umplu mințile cu doctrine false, ducând
astfel mai departe iluzia. Este lege ȋn multe țǎri ca o anumitǎ religie sǎ fie predatǎ ȋn școli și, ȋn
unele țǎri, locuitorii sunt obligați, prin lege, sǎ se conformeze unei anume biserici. Deși aparent
existǎ unele beneficii ale conformǎrii la norme, acest proces totuși restrictioneazǎ creșterea
spiritualǎ a oamenilor, ceea ce este de neiertat. Este un proces care amânǎ la infinit trezirea
oamenilor ȋn lumina adevǎrului.
Adesea, așa cum a fost menționat mai devreme, un asemenea eveniment este ȋntârziat timp
ȋndelungat chiar și ȋn tǎrâmurile spirituale, pentru cǎ cei care ȋncǎ urmeazǎ normalitatea
aplicabilǎ pe Pǎmânt, aleg sǎ rǎmânǎ ȋn interiorul propriului grup de suflete și rar pot sǎ
ȋntâlneascǎ un spirit luminat. Astfel, ei susțin ideea cǎ normalitatea lor este corectǎ și este
singurul mod de a trǎi. Oamenii totuși, din când ȋn când, se mai și trezesc, și atunci sunt ajutați
pe calea cǎtre realitate. Vǎ ȋncurajǎm, ȋn pace și iubire, sǎ puneți sub semnul ȋntrebǎrii
conceptele cǎrora vǎ conformați. Faceți asta ȋn timp ce meditați. Puneți ȋntrebǎri și lǎsați ca
rǎspunsul sǎ vinǎ și sǎ vǎ umple inima.
Ȋncercați sǎ transcedeți limitele minții voastre și treptat, prin extinderea conștiinței ȋn aure, veți
simți adevǎrul pe care aurele vi-l vor dezvǎlui. Veți simți uniunea cu Dumnezeu, fraternitatea
ȋntregii omeniri, conectarea voastrǎ cu toatǎ viața care existǎ. Veți putea explora tǎrâmurile
spirituale și veți ști cǎ existǎ, ȋn ciuda maselor indignate care se prefac sau sperǎ cǎ nu sunt
reale. Veți simți o pace completǎ când vǎ veți da seama cǎ nu este nimic de care sǎ vǎ fie fricǎ,
nu este nimic necunoscut, nu existǎ secrete obscure, cǎ Dumnezeu este unul al iubirii și pǎcii,
și nu tiranul rǎzbunǎtor care este prezentat ȋn unele cǎrți ce pretind sǎ conținǎ mesaje
adevǎrate. Pe mǎsurǎ ce realizați toate acestea, ȋncepeți sǎ vǎ ȋntrebați de ce petreceți așa de
mult timp pe tǎrâmul Mayei.
Totuși, țineți cont de urmǎtorul avertisment. Cei ce dețin controlul și sunt scufundați ȋn marea
iluzie nu pot privi cu ușurința pe cineva care stǎ ȋn luminǎ. Aceștia vǎ vor face rǎu prin toate
mijloacele pe care le au la dispoziție. Multe țǎri, acum, oarecum civilizate și permițând libertatea
de exprimare, se vor limita la a vǎ asalta verbal, ȋnsǎ, ȋn alte zone, aducǎtorul luminii este ucis. I
s-a ȋntâmplat lui Isus acum 2.000 de ani și ȋncǎ se poate ȋntâmpla și ȋn zilele noastre.
De aceea, sfatul dat este sǎ ȋl urmați pe Dumnezeul vostru așa cum puteți, ȋn pace și ȋn mod
discret. Nu strigați ȋn gura mare aceastǎ nou-gǎsitǎ libertate. Isus ȋnsuși adesea i-a ȋncurajat pe
discipoli sǎ nu spunǎ nimǎnui cea ce au ȋnvǎțat, și același lucru se aplicǎ și astǎzi. Pǎstrați-vǎ
sfaturile. „Nu aruncați perle ȋnaintea porcilor, cǎ se vor ȋntoarce sǎ vǎ muște”. Diseminați aceste
informații numai cu aceia care sunt și ei ȋn cǎutare, care pot ȋnțelege și care vor crește odatǎ cu
voi.
Pentru a continua sǎ cercetǎm materialul din care sunt compuse aurele, și a continua sǎ
investigǎm de ce ele existǎ și de ce reflectǎ culoare, trebuie sǎ ȋnțelegem natura materiei.
Oamenii de științǎ de pe Pǎmânt au consumat enorm de mult enegie și au fǎcut salturi
miraculoase ȋn cercetarea particulelor fizice. Au fǎcut saltul cuantic cǎtre realizarea faptului cǎ
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materia existǎ ȋn afara ariilor care pot fi observate și mǎsurate prin tehnici convenționale.
Acesta este un semn bun, pentru cǎ acești cercetǎtori au ȋnceput sǎ lase deoparte telescopul și
microscopul, și au ȋnceput sǎ lucreze ȋn zone cunoscute sub numele de fizicǎ purǎ.
Acesta implicǎ folosirea minții ȋn locul simțurilor, și astfel uși pot sǎ se deschidǎ cǎtre tǎrâmuri
pe care le numim spirituale, ȋnsǎ cǎrora majoritatea oamenilor de științǎ le atribuie denumiri mai
pragmatice. Intenția noastrǎ nu este de a ne crampona de terminologie. Ideea pe care vrem sǎ
o transmitem este cǎ cercetarea poate fi efectuatǎ corect și eficace prin folosirea celui mai
puternic instrument, și anume mintea. Mintea nu ȋnseamnǎ creier. Mintea nu calculeazǎ și nici
nu cuantificǎ. Mintea este. Mintea este ȋn uniune cu tot ce existǎși este parte din conceptul de
Dumnezeu. De aceea, mintea este limitatǎ doar de prizonieratul omului ȋn propriul corp fizic. Ȋn
cazul ȋn care omul ar cǎuta ȋn afara acestei granițe, existǎ șanse sǎ și gǎseascǎ.
De aceea, oamenii de științǎ ce lucreazǎ in domeniul fizicii pure, ȋn sfârșit, folosesc instrumentul
pe care ar fi trebuit sǎ ȋl foloseascǎ dintotdeauna. Cercetǎrile lor au condus la ideea cǎ materia
existǎ ȋn afara și dincolo de particulele atomice. Ȋn final, cercetǎrile lor i-ar putea conduce la
concluzia cǎ materia existǎ pe mai multe planuri, separate unul de altul, dar totuși unite ȋntr-un
ȋntreg care are la bazǎ particula originalǎ care constituie atomul de la care ei și-au ȋnceput
investigațiile.
Acest concept al materiei pe mai multe planuri a mai fost menționat mai devreme ȋn acest
capitol și este repetat acum cu scopul de a ȋl dezvolta și analiza. Este clar cǎ o parte din materie
poate exista ȋn vibrația pǎmânteascǎ și poate fi observatǎ ca existând ȋn jurul nostru pe
Pǎmânt, ȋnsǎ aceeași parte de materie existǎ de asemenea pe alte tǎrâmuri de o vibrație
superioarǎ, iar baza realitǎții sale se aflǎ ȋntr-o lume solidǎ și vizibilǎ corespunzǎtoare fiecǎruia
din acele tǎrâmuri. Aceeași parte din materie se repetǎ de mai multe ori, dar totuși totalitatea
diferitelor sale forme reprezintǎ o singurǎ parte din materie.
Cum se poate? Pentru a putea rǎspunde, trebuie sǎ ne ȋndreptǎm atenția cǎtre o altǎ zonǎ ce
poate reprezenta, ȋn sine, un subiect de discuție distinct, ȋnsǎ a cǎrei ȋnțelegere este necesarǎ
ȋnainte de a putea rǎspunde la ȋntrebare. Materia este vie. Materia este viațǎ. Nimic nu poate
exista dacǎ nu posedǎ soliditate ȋntr-o anume arie de existențǎ. De aceea, totul este viu și totul
este real și solid, posibil de atins și cuantificat. Esența vieții este schimbarea. Nimic viu nu
rǎmâne la fel pentru totdeauna. Modelul de naștere, creștere, declin și descompunere (moarte
este un termen incorect pentru cǎ nimic nu moare) – este unul universal. Acest model este vital
pentru continuarea existenței.
Schimbarea este singura constantǎ. Dacǎ un anume lucru ar rǎmâne neschimbat mereu,
ȋntreaga viațǎ ar ȋnceta, pentru cǎ viața este una. O musculițǎ trǎiește doar cǎteva ore, ȋnsǎ
urmeazǎ ȋntocmai modelul de naștere, creștere, declin și descompunere. Un sistem solar existǎ
timp de nenumǎrate milenii și totuși, dacǎ nu ar respecta același model care se aplicǎ
musculiței, aceastǎ firavǎ creaturǎ nu ar putea exista pentru cǎ nu ar putea sǎ ȋși urmeze
destinul de a se naște, a crește pânǎ la maturitate, a se ȋnmulți, de a se deteriora și de a-și
elibera forța vitalǎ, de a avea corpul descompus, pentru ca energia astfel emanatǎ sǎ o refacǎ
pe cea folositǎ de aceastǎ insectǎ pe parcursul scurtei sale cǎlǎtorii pe Pǎmânt.
Totul este unul. Sistemul solar și musculița sunt unul. Ambele pǎrți trebuie sǎ se conformeze
acelorași reguli, de aceea putem spune cǎ totul, inclusiv sistemul solar menționat mai sus, se
naște, crește, suferǎ declin și ȋn final se degradeazǎ și va elibera materie ce o va ȋnlocui pe cea
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folositǎ anterior. Acest proces ȋn patru timpi este necesar pentru cǎ flexibilitatea este cheia
pentru a continua. Schimbarea este o cerințǎ intrinsecǎ a vieții. Fiecare ființǎ sau obiect care
existǎ este studiat de o fortǎ angelicǎ menitǎ sǎ controleze viața și fǎcând parte din categoria
așa-numiților directori ai vieții, iar defectele sau neajunsurile descoperite sunt luate ȋn
considerare pentru a ȋmbunǎtǎți existența acelei ființe sau acelui obiect, ȋn continua cǎlǎtorie
cǎtre perfecțiune ȋn fiecare formǎ de manifestare a vieții.
Odatǎ ce acel obiect sau ființǎ sunt afectați de schimbare, aceastǎ schimbare devine necesarǎ
ȋn tot ce existǎ, pentru a menține ȋn echilibru ideea cǎ totul este unul. Ȋn acest caz, nu ar fi mai
bine ca directorii vieții sǎ se dea deoparte și sǎ trǎiascǎ liniștiti pe paturile lor de lauri?
Rǎspunsul este cǎ schimbarea de circumstanțe este constantǎ. Timpul nu existǎ, ci doar
ȋnșiruirea de evenimente, iar momentul prezent nu este la fel cu cel anterior sau cu cel ce va
urma. Pe mǎsurǎ ce materia se degradeazǎ și este eliberatǎ urmând legea naturalǎ a balanței
de putere, ȋnlǎnțuirea sistematicǎ de evenimente aduce cu sine posibilitatea instaurǎrii corupției.
Aceastǎ corupție se aflǎ sub controlul acelor ființe pe care, ȋn mod normal, le considerǎm rele.
Ȋnsǎ ele nu sunt rele. Ele existǎ pentru a curǎța reziduurile etapei de declin, și ele sunt o parte
esențialǎ a vieții. Ele au corespondent și pe Pǎmânt. Existǎ multe creaturi pe Pǎmânt al cǎror
rol este de a elimina reziduurile vieții, și sunt vitale ȋn menținerea unui mediu echilibrat, unde
viața poate continua, ȋnsǎ și aceste ființe trebuie totuși ținute sub control.
Similar, ȋn aria vieții despre care discutǎm, complementul directorilor vieții are un rol vital, ȋnsǎ
rolul lor ar deveni nociv dacǎ directorii vieții s-ar relaxa, de aceea, aceștia din urmǎ lucreazǎ
asiduu sǎ adune piesele dupǎ orice declin și sǎ le ȋmbunǎtǎțeascǎ continuu. De aceea,
prezentǎm un mediu unde nimic nu este staționar. Chiar și dupǎ moarte, logos-ul, sau esența a
ceea ce moare este ȋmpins fie cǎtre perfecțiune, fie cǎtre declin. Treptat, materia este smulsǎ
din strânsoarea acelor forțe care lucreazǎ cu degradarea și adusǎ ȋn siguranțǎ ȋn puterea
directorilor vieții.
Sǎ ne amintim cǎ materia nu este doar cea ȋn sens fizic, ci de asemenea poate fi abordatǎ ȋn
relație cu cele câteva straturi care contribuie la totalitatea acesteia. Odatǎ ce aceastǎ materie
este eliberatǎ, existǎ oportunitatea de a fi manipulatǎ și modificatǎ ȋn esențǎ, pentru a o pregǎti
sǎ ȋndeplineascǎ un nou rol ca și parte constituentǎ a unui alt obiect sau a unei alte ființe vii.
Pentru a ilustra acest punct de vedere, sǎ considerǎm o plantǎ, o narcisǎ care, in timp de
primǎvarǎ, iși ridicǎ frunzele cǎtre luminǎ, ȋnflorește, se ofilește, iar ȋn final frunzele ei mor.
Energia eliberatǎ prin moartea frunzelor este, dupǎ cum considerǎ grǎdinarii, folositoare pentru
creșterea bulbului sau rǎdǎcinii acelei plante. Se spune cǎ energia se ȋntoarce la frunze și ȋn
bulb pentru a hrǎni planta. Rezultatul este creșterea acelui bulb și nașterea altor câtorva bulbi
mai mici, fiecare destinat sǎ devinǎ o frumoasǎ narcisǎ, in vederea continuǎrii existenței acestui
tip de plantǎ.
Totuși, lucrurile stau puțin diferit decât apar la o simplǎ examinare fizicǎ. Este adevǎrat cǎ
frunzele mor, și este de asemenea adevǎrat cǎ nutrienți se ȋntorc ȋn bulb, dar, la alte niveluri,
alte evenimente se desfǎșoarǎ. Pe parcursul procesului de degradare a frunzelor unei narcise,
forțele angelice care produc declinul și descompunere lucreazǎ activ pentru a cauza
degradarea țesutului frunzelor, provocând astfel eliberarea nutrienților.
Dar, ȋn același timp și mult mai important din punctul de vedere al narcisei, directorii vieții se
asigurǎ cǎ energia eliberatǎ sub formǎ de atomi constituind nutrienții fizici este examinatǎ și, la
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niveluri ȋnalte ale atomilor, implementeazǎ mici schimbǎri genetice ȋn formatul narcisei, care
sunt aliniate cu schimbǎrile observate pe planeta Pǎmânt in ceea ce privește compoziția
solului, temperatura, umiditatea, precum și schimbǎri la nivelul orbitei Pamântului in jurul
Soarelui. Aceste schimbǎri genetice sunt destinate sǎ asigure supraviețuirea plantei, indiferent
de condițiile de pe Pǎmânt, planta fiind modificatǎ pentru a se adapta mediului ȋn continuǎ
schimbare.
Ȋnsǎ procesul de schimbare necesitǎ energie. Acestǎ energie trebuie obținutǎ de undeva. Ȋn
intregul univers, existǎ o singurǎ sursǎ de energie – materia eliberatǎ. Pe mǎsurǎ ce rata de
vibrație a materiei crește, mai multǎ energie este emisǎ, asemǎnǎtor cu suflarea ȋn cǎrbuni
ȋncinși care se aprind din ce ȋn ce mai mult. Schimbarea culorii cǎrbunilor de la roșu la aproape
alb luminos este oglinditǎ de eliberarea de energie caloricǎ. Aceastǎ analogie nu este chiar
corectǎ din punct de vedere științific, dar este folositǎ ȋn scop ilustrativ. Ȋnsǎ conceptul de
eliberare de energie pe mǎsurǎ ce rata de vibrație crește este valid și reprezintǎ coloana
vertebralǎ a continuǎrii existenței a tot ce a fost, este și va fi.
Ȋntorcându-ne la frunza care moare, energia este extrasǎ prin luarea logos-ului sau esenței vieții
la un nivel aproape fizic, și spiritualizatǎ pentru a transfera logos-ul ȋn aura urmǎtoare. Acest
proces se repeta pânǎ când logos-ul, sau forța vieții, atinge cea mai ȋnaltǎ aurǎ. Acest proces
este ȋn responsabiliatea directorilor vieții. Odatǎ ce forța vieții a ajuns ȋn cea mai ȋnaltǎ aurǎ,
schimbǎrile menționate anterior sunt operate, dupǎ care acea forțǎ a vieții este reȋntoarsǎ in
aurele inferioare și pânǎ la structura fizicǎ a atomului care, de aceastǎ datǎ, este puțin diferit de
cum era când a ȋnceput procesul de manipulare. Energia eliberatǎ prin procesul de ridicare a
vibrației este, de asemenea, reȋntoarsǎ ȋn atom ȋn timpul procesului de coborâre, iar echilibrul
este restaurat.
Dupǎ cum am menționat anterior, aceastǎ schimbare este menitǎ sǎ ofere plantei cea mai mare
șansǎ de a se dezvolta ȋntr-un mediu ȋn continuǎ schimbare, pentru a asigura continuitatea
acestei plante. Desigur cǎ perfecțiunea nu existǎ și, câteodatǎ, schimbǎrile aduse de cǎtre
directorii vieții nu sunt compatibile cu mediul care suferǎ schimbǎri neprevǎzute, iar ȋn aceste
cazuri, planta sau grupul de plante afectate dispar. Totuși, acest proces de schimbare este adus
fiecǎrei plante de pe suprafața Pǎmântului, iar cele mai multe dintre ele supraviețuiesc. Altele
se modificǎ ȋn mod imprevizibil, dând naștere la specii noi de plante prin procesul de inginerie
geneticǎ produsǎ la nivelurile ȋnalte.
Astfel, aurele ȋnconjurând atomul din frunza unei narcise se vor modifica pe mǎsura ce vibrația
este ridicatǎ sau coborâtǎ, și pe mǎsurǎ ce energia este creatǎ sau absorbitǎ. Acest proces se
desfǎșoarǎ foarte ȋncet, iar schimbǎrile nu sunt sesizabile pe o anume perioadǎ de observație.
Ȋnsǎ aceste schimbǎri au loc și pot fi percepute de cei clarvǎzǎtori, cu talent, experiențǎ și
rǎbdare.
Existǎ mult interes ȋn ceea ce privește culorile aurei. Am putea sǎ ne ȋntrebǎm de ce aurele au
culoare. Dacǎ ne raportǎm la acceptarea culorilor de pe Pǎmânt, rǎspunsul este destul de
simplu. Lumina albǎ de la soare se compune din mai multe culori individuale, ȋnsǎ nu discutǎm
ȋn acest moment de ce se ȋntâmplǎ așa. Sǎ aceptǎm, pentru moment, cǎ lumina albǎ conține
culorile curcubeului, precum și orice altǎ combinație posibil de observat de cǎtre ochi și creier.
Se poate verifica științific faptul cǎ lumina albǎ se compune dintr-un spectru larg de vibrații și cǎ
fiecare bandǎ de vibrație corespunde unei culori. Astfel, știm și acceptǎm cǎ roșu este de o ratǎ
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de vibrație mult mai joasǎ decât albastru. Celelalte culori fie se aflǎ ȋntre, ori se extind deasupra
sau mai jos de ratele de vibrație ale acestor douǎ culori menționate, ȋn funcție de propriile rate
de vibrație.
Am afirmat anterior cǎ atomul are un corp fizic și șapte aure. Corpul fizic al atomului este
acoperit cu lumina albǎ de la soare și, pentru cǎ vibreazǎ, va rǎspunde ȋn armonie cu o ratǎ de
vibrație a unei anumite culori din spectrul solar. Prima aurǎ a unui atom ȋși are realitatea ȋntr-o
lume identicǎ cu cea de pe Pǎmânt, dar ȋndepǎrtatǎ din punct de vedere al unui set de vibrații
diferite. De aceea, prima aurǎ va corespunde unei culori comensurate cu rata de vibrație a
luminii ce este emisǎ de soarele auric din acea lume, și astfel, procesul se continuǎ.
Se poate observa cǎ fiecare aurǎ are o anumitǎ culoare ȋn funcție de rata sa de vibrație. Aceste
culori se pot numi culorile de bazǎ sau inactive ale atomului. Pe mǎsurǎ ce energia este ridicatǎ
sau coborâtǎ prin aura atomului de cǎtre directorii vieții, și aura crește sau scade ȋn vibrație și
astfel ȋși schimbǎ culorile, pentru cǎ acestea vibreazǎ ȋn armonie cu banda de luminǎ albǎ
corespunzǎtoare din diferitele sisteme solare aurice.
Pentru o mai ușoarǎ ȋnțelegere, putem sǎ considerǎm situația ȋn care materia vibreazǎ ȋn
armonie cu câmpul magnetic obținut ȋntr-un cuptor cu microunde. Deși ȋn acest caz, culorile nu
sunt relevante, acțiunea prin care un obiect ȋși crește rata de vibrație elibereazǎ energie sub
formǎ de cǎldurǎ. Dacǎ aceastǎ energie ar fi conținutǎ ȋntr-un vid perfect, ar rǎmâne ȋn aceeași
stare – caldǎ, mereu. Totuși, nimic nu rǎmâne staționar. Vidul perfect nu poate fi atins ȋn
practicǎ, și astfel cǎldura evadeazǎ treptat ȋn atmosfera ȋnconjurǎtoare pânǎ când obiectul luat
ȋn considerare se ȋntoarce la temperatura ambientalǎ. Cǎldura eliberatǎ ȋn atmosferǎ este egalǎ
cu energia folositǎ pentru a crea câmpul magnetic inițial. Astfel, se asigurǎ menținerea
echilibrului energetic.
Ȋntorcândun-ne la punctul de discuție de mai devreme din domeniul studierii aurelor, am vorbit
despre ce evenimente sunt necesare ȋn vederea reglǎrii fluxului de energie prin acele câmpuri
de forțǎ care constituie creșterea aurelor, iar ȋnțelegerea naturii vieții reprezintǎ o necesitate.
Oamenii ȋncarnați pe Pǎmânt și suficient de legați de realitatea fizicǎ a acestei planete nu
realizeazǎ cât de magnificǎ este creația lui Dumnezeu și cum viața este conectatǎ la câmpul
electric al oricǎrui obiect, și cǎ acesta ar putea fi observat și urmeazǎ aceleași reguli ca și
planta de mai devreme. Dar, așa cum nu putem afla misterul depre ce este Dumnezeu, similar,
și viața este un concept echivalent cu cel de Dumnezeu, și va rǎmâne imposibil de cuantificat.
Aceia care au cǎlcat pe urmele diferitelor persoane creând culturi, clonând ființe și poate
pǎcǎlindu-se cǎ au ajuns aproape de descifrarea misterului vor fi dezamǎgiți. Crearea vieții nu
face parte din capabilitǎțile omului, și de asemenea, nici rǎspunsul la cum este viața creatǎ și
cum se desfǎșoarǎ ȋn tǎrâmurile ȋnalte de luminǎ nu este ceva ce stǎ ȋn puterea omului de a
ȋnțelege. Forțele angelice care lucreazǎ pentru și cu puterea lui Dumnezeu se ocupǎ și
manipuleazǎ viața deja creatǎ ȋnsǎ, ȋn ceea ce privește originea creǎrii de viațǎ, tot ce putem
face este doar sǎ acceptǎm cǎ existǎ. Și noi am vrea sǎ investigǎm și avem câteva teorii
despre originea vieții, ȋnsǎ, deoarece nu suntem siguri de niciuna din acese teorii, ne abținem
de la speculații.
Ca și voi, acceptǎm cǎ suntem vii și știm cǎ vom trǎi atât de mult cât ne putem imagina. De
asemenea știm cǎ destinul ȋntregii vieți este de a se unifica ȋn Dumnezeire, pentru ca ciclul vieții
sǎ poatǎ continua, dar nu putem descrie natura vieții. Nu putem oferi formula prin care viața
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este creatǎ. Nu putem opera un corp fizic și scoata organul vieții, așa cum am putea scoate
ficatul, splina, sau inima. Similar, și legat de conceptul de viațǎ, existǎ sufletul. Sufletul nu este
spiritul lui Dumnezeu ȋn om. Sufletul este un vehicol. El este vehicolul care conține esența vieții,
la fel cum ȋn interiorul crustei unui ou existǎ esența unei gǎini. Sufletul va rǎmâne ȋntotdeauna
ȋn conjuncție cu forța vieții, protejând-o și pǎstrând-o intactǎ, cel puțin pânǎ când perechea,
suflet și forța vieții, se unesc cu Dumnezeu. Dupǎ aceea, noi nu mai pute urmǎri ce se ȋntâmplǎ,
așa cǎ ne oprim din a mai face comentarii.
Cu toate acestea, dorim sǎ realizați cǎ aveți, ȋn asociere cu voi și cu toate aurele voastre, și
esența finalǎ, forța vieții, și cǎ acestǎ forțǎ a vieții este și va rǎmâne ȋn interiorul a ceea ce
numim suflet. Totuși, sufletul nu are nicio putere specialǎ și nu trebuie venerat. El nu este decât
o coajǎ protejând sâmburele. Forța vieții, care este atât parte, cât și totalitatea spiritului lui
Dumnezeu, este cea care trebuie sǎ fie veneratǎ pentru cǎ ea este ȋnsuși Dumnezeu. Sufletul,
desigur, nu ocupǎ spațiu, de aceea el nu se aflǎ propriu-zis ȋn interiorul vostru. El este asociat
cu voi și este o parte esențialǎ din voi, dar, din punct de vedere al vibrației, el se situeazǎ
deasupra celei mai ȋnalte aure. Sufletul vostru este de la Dumnezeu, iar Dumnezeu este totul și
unul, unic și separat de la un suflet la altul și ȋn același timp, este unul și parte din fiecare suflet
care existǎ.
Dacǎ nu puteți ȋnțelege intuitiv acest concept, nu ȋncercați sǎ ȋl analizați cu intelectul. Tot nu veți
ȋnțelege. Pe mǎsurǎ ce creșteți sufletește, veți ajunge sǎ acceptați adevǎrul. Este clar cǎ,
deoarece totul este unul și totul este Dumnezeu și totul este viu, atunci totul deține o forțǎ a
vieții și, la fel, totul are un suflet. Nu acceptați doctrine care spun cǎ plantele și animalele nu au
suflet. Acestea sunt doctrine false formulate de aceia la care ne-am aștepta cǎ știu mai multe.
Ȋnțelegeți cǎ, atunci când interacționați cu plante, animale, pietre, nisip, apǎ, și tot ce existǎ,
acest tot este viu, are un suflet, iar acea forțǎ a vieții și acel suflet sunt unul cu voi, separat de
mintea voastrǎ numai de egoul și personalitatea voastrǎ.
Gândiți-va la acestea când mâncați carnea unui animal, omorâți o muscǎ sau smulgeți o
buruianǎ. Ele nu sunt mai prejos decât voi. Ele sunt egale vouǎ și sunt chiar voi. Purtați-vǎ cu
ȋntreaga viațǎ așa cum vǎ doriți ca viața sǎ se poarte cu voi pentru cǎ, atunci când faceți rǎu ȋn
mod deliberat, vǎ faceți rǎu vouǎ ȋnșivǎ. Vǎ puteți referi la capitolul despre dietǎ pentru mai
multe informații despre o nutriție sǎnǎtoasǎ.
Dupǎ ce am ȋncercat, cât de cât, sǎ cuantificǎm aceastǎ misterioasǎ forțǎ a vieții, ne ȋntoarcem
acum sǎ examinǎm cum aceastǎ forțǎ este legatǎ de corpul uman. Am menționat anterior
narcisa și am ȋncercat sǎ arǎtǎm cǎ fiecare atom din aceastǎ plantǎ existǎ ȋn mai multe planuri,
nu doar ȋn cel fizic, și cǎ totalitatea realitǎților sale fizice și aurice reprezintǎ un ȋntreg. Acum ne
oprim ȋn a mai examina atomii pentru cǎ, ȋn realitate, nu prezentǎm corect adevǎrul . Ne-am
simțit obligați sǎ prezentǎm informații despre un punct de viațǎ și cum el existǎ, și pentru
aceasta am folosit termenul atom pentru a portretiza puncte de viațǎ.
Ȋn fapt, atomii nu existǎ ca și obiecte solide și rotunde și, de aceea, ȋi utilizǎm doar ca exemplu,
ȋn loc sǎ redǎm adevǎrul. Simțim cǎ daca am ȋncerca sǎ vǎ prezentǎm ceea ce știm despre
punctele singulare de viațǎ, a) probabil cǎ nu ați ȋnțelege și b) am supǎra balanța de cunoaștere
științificǎ prin sǎrirea peste mulți ani de cercetare de care știința ȋncǎ are nevoie pentru a se
apropia de adevǎr. De asemenea, trebuie spus cǎ astfel de concepte, odatǎ ce sunt cunoscute,
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au potențial de a fi folosite ȋn scopuri abuzive, la fel cum s-a ȋntâmplat cu atomul, iar noi nu
dorim sǎ adǎugǎm nimic la arsenalul de distrugere al omului.
Recapitulând, existǎ o forțǎ a vieții care curge prin totalitatea conceptului fiecǎrui punct
individual de viațǎ, la care ȋncǎ ne referim folosind termenul de atom. La un anumit moment, un
atom trebuie sǎ decidǎ dacǎ va forma o picǎturǎ de apǎ, o bucatǎ de stâncǎ, o plantǎ, un
animal sau un om, iar noi vom analiza de ce atomii care constituie o ființǎ umanǎ aleg aceastǎ
alternativǎ ȋn detrimentul costituirii, de exemplu, a unei pietre. Dacǎ, ȋn esențǎ, este adevǎrat cǎ
fiecare concept individual de viațǎ (care este considerat a fi ȋn centrul fiecarui atom) origineazǎ
de la Dumnezeu și este același și unul, ȋnseamnǎ cǎ nu este nicio diferențǎ ȋntre oameni și
pietre, și totuși, este evident cǎ acest lucru nu este adevǎrat. Oamenii sunt o formǎ de viațǎ
mult mai avansatǎ decât pietrele și mereu vor fi așa.
Dar care este factorul care face diferența? Ȋn mod sigur cǎ nu este Dumnezeu. Dumnezeu
creazǎ, dar nu diferențiazǎ. El nu formeazǎ puncte de viațǎ diferite ca grad de sensibilitate. El
creazǎ totul egal. De aceea, la un moment dat, o forțǎ de viațǎ singularǎ trebuie direcționatǎ sǎ
devinǎ o ființǎ umanǎ, iar o alta trebuie aleasǎ sǎ devinǎ o piatrǎ. Directorii vieții menționați
anterior, acea forțǎ angelicǎ ce nu este umanǎ și nici nu poate fi imaginatǎ de ființele umane,
sunt cei care iau diferitele forțe de viațǎ și le direcționeazǎ cǎtre ceea ce este necesar, la fel
cum un fermier care are o sursǎ de apǎ, o direcționeazǎ mai ȋntâi cǎtre un anumit teren, și apoi
cǎtre altul ȋn funcție de diferitele cerințe de irigare.
Oamenii care cred cǎ forța vieții folositǎ pentru ei ȋi ridicǎ ȋn importanțǎ se pot trezi ȋn mod dur la
realitate dacǎ se gândesc cǎ aceastǎ forțǎ a vieții ar fi putul fi la fel de bine folositǎ pentru un
câine, un porc, o varzǎ, o piatrǎ sau o picǎturǎ de apǎ. Dacǎ ȋncepeți sǎ deschideți ochii și sǎ
ȋnțelegeți cǎ nu sunteți mai importanți decât o picǎturǎ de apǎ, ȋnseamnǎ cǎ ați ȋnvǎțat o lecție
de mare valoare. Totuși, ați fost creați oameni și sunteți destinați sǎ rǎmâneți oameni. Cu acest
destin vin anumite obligații de a ridica sau spiritualiza materia pentru a contribui la continuitatea
vieții, și de aceea, voi oamenii beneficiați de foarte mult ajutor menit sǎ vǎ asiste ȋn creșterea
spiritualǎ necesarǎ.
Atunci când directorii vieții detecteazǎ un deficit ȋn orice arie - și din nou menționǎm cǎ existǎ
arii ale vieții dincolo de planeta Pǎmânt și dincolo de perceptele celor mai buni cunoscǎtori – ei
acceseazǎ banca de viațǎ și elibereazǎ o anumitǎ cantitate. Sǎ presupunem cǎ ei decid sǎ
creeze oameni. Forța de viațǎ luatǎ din bancǎ este pregǎtitǎ ȋn mod corespunzǎtor, prin
plasarea ei ȋn interiorul câmpului de forțǎ numit suflet, iar energiile care sunt ȋndreptate cǎtre ea
ȋi vor conferi anumite caracteristici.
Nu putem descrie aceste energii pentru cǎ acest lucru nu este posibil, la fel cum nu se pot
descrie gravitatea, electriciatea sau puterea iubirii, ci doar efectele acestora. Electricitatea este
adesea definitǎ ca „acea forțǎ care ...” Aceastǎ descriere vorbește despre efectele forței, ȋnsǎ
ignorǎ complet natura acesteia. Astfel cǎ nu ne dorim sǎ vǎ punem sacul peste ochi, ci doar
putem spune cǎ energiile care sunt direcționate cǎtre forța vieții sunt acelea care ȋi pot conferi
acestei forțe caracteristici umane. Sperǎm sǎ ȋnțelegeți dilema ȋn care ne aflǎm oferindu-vǎ
aceastǎ descriere limitatǎ.
Ne dorim arzǎtor sǎ fim deschiși și onești cu voi, ȋnsǎ existǎ arii unde nu existǎ limbajul necesar
pentru a cuantifica anumite concepte. Doar vǎ rugǎm sǎ acceptați cǎ existǎ acele forțe care pot
și ȋntr-adevǎr oferǎ posibilitatea de a diferenția forța vieții. Odatǎ ce aceastǎ diferențiere este
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atinsǎ, se poate considerǎ cǎ forța vieții având caracteristici umane este deja un embrion uman.
Totuși, acest embrion constǎ ȋn forța vieții lui, sufletul lui și marca sa de ființǎ umanǎ. Așa
ȋncepe lungul proces de coborâre din planul superior ȋn care embrionul a fost creat cǎtre panul
inferior. Primul dintre planurile inferioare este considerat a fi cel mai ȋnalt sau cel de-al șaptelea
plan cǎtre care omul coboarǎ ulterior. Pentru a atinge acel plan și a relaționa cu el, sufletul este
ȋnconjurat de un câmp de forțǎ printr-un proces similar cu gravitația, și astfel acel suflet are o
aurǎ ȋn jurul sǎu. Acea aurǎ este, la fel ca ȋnsuși sufletul, doar un simplu vehicol care permite ca
spiritul lui Dumnezeu sǎ relaționeze cu cel de-al șaptelea plan, la fel cum corpul uman vǎ
permite sǎ relaționați cu planeta Pǎmânt.
Mai târziu, forța vieții din interiorul sufletului și a celei de-a șaptea aure ȋncepe sǎ coboare cǎtre
planul al șaselea. Pe mǎsurǎ ce se apropie de acest plan, la fel și aura acestuia se alǎturǎ
pentru a permite forței vieții sǎ relaționeze cu viața pe aceastǎ nouǎ planetǎ. Procesul continuǎ
pânǎ când forța vieții se unește cu corpul uman la momentul nașterii unui copil. Corpul uman
este și el, de asemenea, o aurǎ, dacǎ ȋl privim ȋn lumina celor afirmate mai sus, la fel cum și
aurele pot fi considerate corpuri dacǎ le privim prin prisma conceptelor pǎmântene.
Atingerea punctului ȋn care un copil se naște coincide cu punctul cel mai de jos ȋn procesul de
coborâre dintr-un plan ȋn altul, de aceea este ȋn puterea fiecǎruia sǎ creascǎ spiritual pentru a
realiza ceea ce directorii vieții reușesc ȋn lumea plantelor și rocilor, și anume sǎ creascǎ din nou
energia pe verticalǎ prin aure pânǎ când fiecare din aceste aure este ȋncǎrcatǎ cu putere
spiritualǎ. Ne vom ocupa de subiectul referitor la puterea care este ridicatǎ la fiecare nivel, sau
aurǎ, la timpul potrivit.
Dorim sǎ clarificǎm faptul cǎ oamenii pe aflǎ pe o traiectorie ciclicǎ. Ei origineazǎ de la
Dumnezeu la cel mai ȋnalt punct posibil de imaginat, apoi devin oameni și ȋncearcǎ sǎ se ridice
din nou cǎtre punctul de unde au ȋnceput. Oare nu pare fǎrǎ rost? Ei bine, pare și chiar este
fǎrǎ rost dacǎ oamenii se așteaptǎ ca viața sǎ conținǎ o oarecare importanțǎ ȋn ceea ce
privește sinele uman, sau dacǎ ȋși imagineazǎ cǎ omenirea este ȋn vreun fel divinǎ dincolo de
divinitatea existentǎ ȋn orice obiect neanimat. Ne pare rǎu sǎ vǎ dezamǎgim. Voi, oamenii,
sunteți extrem de importanți, dar numai dintr-un singur motiv.
Voi oamenii sunteți parte a unui ciclu de ridicare a puterii, similar cu a fi parte dintr-un izvor care
este folosit pentru a pune ȋn mișcare o moarǎ de apǎ. Moara de apǎ reprezintǎ continuitatea
ȋntregii existențe, iar izvorul reprezintǎ viața. Ȋntreaga viațǎ joacǎ un rol vital ȋn creșterea
energiei, iar voi doar acționați ȋntr-un mod mai puternic decât poate acționa o picǎturǎ de apǎ.
Dar, ȋn esențǎ, nevoia de oameni și nevoia de picǎturi de apǎ este de importanțǎ egalǎ ȋn planul
lui Dumnezeu. Aceasta este o parte esențialǎ a planului divin. Ȋnsǎ nu fiți deziluzonați. Chiar
dacǎ poate am zdrucinat câteva iluzii de grandoare cu care poate erați obișnuiți prin absorbirea
ȋnvǎțǎturilor acelora care doresc sǎ exploateze natura pentru satisfacerea propriei lǎcomii, vrem
totuși sǎ vǎ asiguram cǎ, fiind fințe umane, sunteți ȋntr-adevǎr aleșii lui Dumnezeu.
Așa cum am menționat anterior, forța vieții este diferențiatǎ pentru a constitui tot ceea ce
directorii vieții considerǎ cǎ este necesar, iar oamenii au devenit oameni din purǎ ȋntâmplare.
Fiind selectați la ȋntâmplare, voi sunteți acum destinați sǎ aveți o existențǎ pe care nici nu o
puteți imagina. Sǎ nu credeți cǎ mediul lumesc ȋn care trǎiți este indicativ al ȋntregii creații. Nu
este. Este ca și cum locuiți ȋn cel mai vast și frumos castel, dar din care nu ați vǎzut decât
subsolul. Odatǎ ce urcați treptele cǎtre libertate, vǎ puteți califica sǎ lǎsați ȋn urmǎ aceastǎ zonǎ
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ȋntunecatǎ și sǎ vizitați, și chiar sǎ rǎmâneți ȋn vastele holuri de marmurǎ care constituie cea
mai mare parte a castelului.
Totuși, aici vorbim metaforic. Ȋn viața realǎ nu existǎ camere sau palate, ȋnsǎ existǎ ceva mult
mai bun. Existǎ stǎri de fericire care depǎșesc orice euforie pe care v-o puteți imagina, iar
aceste stǎri sunt nesfârșite, ȋnsǎ cheia pentru a le putea atinge constǎ ȋn urmarea sfaturilor
oferite ȋn aceastǎ publicație și permiterea ca puterea lui Dumnezeu sǎ vǎ umple toate aurele,
altfel spus, toate realitǎțile, și sǎ ȋndepǎrteze orice concept primar și generat de fricǎ. Nu trebuie
sǎ credeți cǎ toate acestea reprezintǎ adevǎrul absolut. Ȋncercați meditația. Ȋncercați sǎ vǎ
devotați lui Dumnezeu. Ȋncercați sǎ va rugați. Ȋncercați sǎ urmați sfaturile oferite și aflați singuri
ce este adevǎrat. Nu existǎ o limitǎ la fericirea pe care o puteți experimenta ȋn afarǎ de limita pe
care singuri o impuneți asupra voastrǎ.
Dacǎ vǎ simțiți depǎșiți de toate acestea, nu vǎ simțiți rǎu. Nu puteți ajusta nimic decât atunci
când sunteți pregǎtiți. Ȋnsǎ vǎ rugam – odatǎ ce sunteți pregǎtiți sǎ urcați scara cǎtre libertate,
cǎtre viațǎ, nu rǎmâneți ȋn subsol, sub influența iluziei cǎ acolo este sigur și comfortabil, cald și
bine, și pentru cǎ liderii voștri sunt acolo. Oricare din acești lideri, vârstnici sau oameni care se
autodenumesc mai buni decât voi v-ar abandona imediat dacǎ s-ar opri pentru o secundǎ la
rǎscruce și ar vizualiza zona mai luminoasǎ care ȋi așteaptǎ deasupra. Ei merg pe calea lor
iluzorie de unii singuri, și nu simt apropiere frǎțeascǎ fațǎ de voi. Ei doar vǎ folosesc pentru
folosul propriului ego și v-ar lǎsa singuri fǎrǎ nicio ezitare dacǎ li s-ar prezenta șansa de a
deveni mai buni.
La fel, și voi mergeți tot de unii singuri și chiar dacǎ simțiți dorința de a fi parte dintr-o
colectivitate, nu o veți gǎsi ȋn compania lor. Adevǎrata dragoste frǎțeascǎ aștepatǎ ȋn planurile
superioare și aveți mult mai multe șanse de a vǎ ridica la nivelul acelor planuri decât cei ȋn fața
cǎrora vǎ plecați capul. Lǎsați-i sǎ fie maeștrii ai nimicurilor. Scalvii pot fi liberi și pot traversa
Râul Iordan. Lǎsați-i pe Egipteni ȋn pivnițǎ sǎ ȋși facǎ planuri și sǎ se exploateze singuri. Voi nu
aveți nevoie de ei, ei au nevoie de voi, ȋnsǎ voi meritați un stǎpân mai bun. Lǎsați-L pe
Dumnezeu sǎ fie sǎpânul vostru și fiți loiali numai Lui. Atunci veți putea trǎi ȋn pace și ȋn
armonie cu voi ȋnșivǎ și cu ȋntreaga viațǎ.
Nu trebuie sǎ ne credeți. Ȋncercați singuri și vǎ promitem cǎ veți vedea adevǎrul. Cine știe?
Poate, prin exemplul vostru, politicieni, conducǎtori de biserici, conducǎtori de sindicate, și toți
aceia care acum exploateazǎ masele, vor realiza greșelile lor și se vor ȋntoarce ȋn rugǎciune
cǎtre Dumnezeu, și, ȋn loc sǎ continue sǎ subjuge masele teoriilor lor necoapte, vor lǎsǎ din
mânǎ frâiele astfel ca oamenii sǎ poatǎ trece granița dintre sclavie și libertate.
Poate ați observat cǎ am folosit povestea lui Moise pentru a ilustra ideile de mai sus. Existǎ
multe istorisiri ȋn Biblie, ȋnsǎ niciuna din ele nu se referǎ la evenimentele istorice. Ele sunt doar
codificǎri inteligente ale relației voastre cu Dumnezeu și cu frații voștrii. Poporul ales, israeliții,
reprezintǎ sufletele eliberate, de orice credințǎ și rasǎ, fǎrǎ limitare la evrei. Egiptenii nu
reprezintǎ locuitorii unei anumite tǎri, ci toți aceia care subjugǎ mințile și inimile oamenilor liberi,
oriunde s-ar afla ei pe suprafața Pǎmântului.
Aceastǎ idee ar putea sǎ ȋi șocheze pe cei de credințǎ evreiascǎ, pentru cǎ realizeazǎ cǎ nu
sunt poporul ales de Dumnezeu, ȋnsǎ aici este vina rabinilor care ar fi putut sǎ treacǎ dincolo de
limitele Torei și sǎ caute adevǎrul ȋn sufletele lor. Ei ar fi trebuit sǎ știe cǎ Dumnezeu a creat toți
oamenii egali. Voi va puteți ajuta sǎ deveniți aleșii Lui dacǎ vǎ aliniați cu El. Stǎ numai ȋn
- 58 -

puterea voastrǎ. Astfel, Dumnezeu poate fi gǎsit in vârful lui munte sau ȋntr-o celulǎ de
ȋnchisoare. Nu existǎ gratii care sǎ Ȋl ținǎ pe Dumnezeu afarǎ din inima voastrǎ, și este un act
criminal de neiertat din partea celor care cât de cât ȋnțeleg adevǎrul despre Dumnezeu, sǎ ținǎ
acest adevǎr ascuns fațǎ de oameni din motive financiare, teologice sau politice.
Adevǎrul despre Dumnezeu trebuie și va fi disponibil tuturor oamenilor; nu imaginea stereotipică
deformată de majoritatea cărților și de majoritatea servitorilor bisericilor, ci libertatea glorioasă
trăită în inimile celor care caută în loc să creadă doar intelectual, și care știu din proprie
experiență, și nu din dobândirea cunoștințelor de mâna a doua. Atunci lumea se va ȋndrepta.
Atunci va ȋncepe pacea. Atunci prințul pǎcii va putea ȋn sfârșit sǎ stea pe tronul sǎu ȋn ȋmpǎrǎția
lui Dumnezeu. Vǎ rugǎm ȋn pace și ȋn iubire sǎ vǎ alǎturați acestei mulțimi care strǎbate pustiul
pentru a gǎsi libertatea. Aceasta reprezintǎ destinul vostru final. Nu mai amânați. Poate cǎ aveți
o eternitate ȋn fața voastrǎ, ȋnsǎ cât este de prețios fiecare moment, și cât de frumoasǎ și de
importantǎ este calea pe care vǎ sfǎtuim sǎ o urmați! Gândiți-vǎ la aceste cuvinte și, dacǎ aveți
ȋndoieli, rugați-vǎ pentru ȋndrumare, iar dacǎ le acceptați, alǎturați-va nouǎ.
Totuși, vǎ cerem ca atunci când și dacǎ vǎ veți alǎtura nouǎ, sǎ o faceți complet. Nu este loc de
salvatori cu jumǎtate de normǎ. Acordați-vǎ suficient timp sǎ vǎ acomodați noii vieți pentru cǎ,
ȋn final, vǎ cerem sǎ urmați instrucțiunile din aceastǎ carte cuvânt cu cuvânt. Vǎ mai rugǎm de
asemenea sǎ acționați de o manierǎ fireascǎ. Nu vǎ cerem sǎ vǎ schimbați stilul de viațǎ. Nu vǎ
cerem sǎ vǎ lǎsați serviciul și sǎ vǎ retrageți ȋntr-o mǎnǎstire. Vǎ cerem sǎ faceți ajustǎri ȋn
interiorul vostru, sǎ trǎiți ȋn pace cu toți oamenii, sǎ urmați dieta aplicabilǎ semnului vostru
zodiacal ca parte din rutina devotamentului fațǎ de Dumnezeu, ȋn mǎsura ȋn care este posibil și
aplicabil situației voastre. Vǎ rugǎm sǎ consultați medicul dacǎ aveți ȋndoieli referitoare la starea
voastrǎ de sǎnǎtate ȋn relație cu dieta propusǎ.
De asemenea, vǎ cerem sǎ respectați ȋntreaga viațǎ, sǎ vǎ rugați, sǎ meditați, și sǎ vǎ analizați
zilnic. De asemenea, vǎ rugǎm sǎ vǎ respectați propriul intelect, oricât ar fi de puternic sau de
slab. Unii oameni pot accepta o viațǎ ȋn rugǎciune și sǎ se ridice la mari ȋnǎțimi prin aceastǎ
practicǎ. Alții având un intelect mai slab pot deveni frustrați. Noi nu cerem nimǎnui sǎ practice
austeritatea. Nu vǎ cerem sǎ umblați cu pancarde de gât. Interzicem clar orice formǎ de
mutilare a propriului corp sau atingerea vreunui punct ȋn care sǎ considerați sinuciderea ca
modalitate de a ajunge dincolo. Interzicem de asemenea sǎ faceți rǎu altor persoane, creaturi
sau lucruri care refuzǎ sǎ se conformeze nou-descoperitei voastre salvǎri. Pe scurt, dacǎ vǎ
aflați printre aceia cu voințǎ slabǎ, preferǎm sǎ nu ȋncercați sǎ urmați aceastǎ cale. Aveți o
ȋntreagǎ eternitate ȋn fața voastrǎ și, ȋn final, vǎ veți maturiza pânǎ la nivelul la care ați devenit
puternici și puteți lua frâiele puterii și conduce oamenii.
Ȋn final, mai avem un ultim sfat. Pe mǎsurǎ ce creșteți spiritual, vǎ veți dezvolta și darurile
spiritului. Veți obține puteri care trebuie utilizate ȋn folosul omenirii. Totuși, așa cum electricitatea
este folositǎ pentru a opera un aparat pentru ritmul cardiac sau un scaun electric folosit ȋn unele
ȋnchisori, la fel și puterea crescutǎ din spatele darurilor spiritului este susceptibila la utilizǎri
abuzive. Inițial, veți fi foarte tentați sǎ vǎ folosiți puterile pentru a vǎ ușura rutina zilnicǎ, pentru a
vǎ amuza sau pentru a vǎ oferi acele lucruri pe care karma vi le-a refuzat. Nu vǎ lǎsați tentați.
Veți plǎti penalizǎri mari și puteți pierde aceste daruri.
Când a fost confruntat de Pilat din Pont, Isus a spus cǎ și-ar fi putut folosi puterile pentru a se
salva de la soarta care ȋl aștepta, ȋnsǎ a realizat cǎ era obligat sǎ urmeze acea cale. Urmați
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exemplul lui Isus. Folosiți-vǎ puterile pentru a-i ajuta pe alții, și Dumnezeu vǎ va binecuvânta.
Respingeți orice gând de a folosi aceste puteri ȋn folos personal sau pentru a face rǎu.
Studiul aurei este, așa cum am menționat la ȋnceputul capitolului, lung și complicat. Ele sunt
interconectate cu conceptul de Dumnezeu și sunt parte din tot ce existǎ. De fapt, studiul aurelor
reprezintǎ tot ce este necesar pentru a mǎsura cunoștințele de naturǎ ezotericǎ, și, ȋn fapt, nicio
carte din domeniul ezoterismului nu poate fi consideratǎ completǎ dacǎ nu dedicǎ spațiu
studiului aurelor. Ȋnțelegem cǎ gradul de profunzime obținut cu ajutorul acestor câtorva pagini
nu permite o ȋnțelegere amǎnunțitǎ, de aceea intenționǎm sǎ producem, la o datǎ ulterioarǎ, o
publicație destinatǎ ȋn ȋntregime acestui subiect al aurelor.
O asemenea carte va fi un ghid complet de cunoaștere spiritualǎ, ȋnsǎ abordarea sa va fi din
perspectiva aurelor. De aceea, vrem sǎ clarificǎm faptul cǎ noi doar am atins puțin acest
subiect, cu intenția ca suficientǎ informație sǎ fie pusǎ la dispoziția studentului pentru a putea
aprecia relația sa cu Dumnezeu și cu ȋntreaga viațǎ, și cǎ vom ȋndeplini aceastǎ sarcinǎ de a
aduce iluminare oamenilor acestei lumi prin compilarea unei noi publicații la o datǎ viitoare.
Sperǎm cǎ, dacǎ simțiți nevoia, veți face efortul de a citi aceastǎ nou-propusǎ carte și cǎ ea va
contribui la solidificarea fundației voastre spirituale.Vǎ rugǎm sǎ vǎ puneți mereu ȋn acord cu
puterea lui Dumnezeu care curge prin aurele voastre, pentru a putea aprecia imensitatea
acestei puteri.
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Capitolul 8 – Organizarea rutinei zilnice
Suntem obișnuiți, indiferent de societatea care ne găzduiește, să ne identificăm cu acea
societate. Respectăm legi și convenții care ne permit să ne integrăm ȋn rutine și să urmăm
coduri de conduită care permit societății ȋn care trăim să funcționeze eficient. Această coeziune
a oamenilor provenind din medii diferite ca și creștere, educație, clasă socială și abilități, intr-o
forță unică, este considerată a fi modalitatea necesară și chiar vitală ȋn care societatea
operează. Fără un model de modificare comportamentală, se așteaptă ca societatea, așa cum o
știm, să se prăbușească, mediul de afaceri nu ar putea fi condus iar ȋntregul sistem promovând
ordinea și legea ar intra ȋn colaps.
Cu siguranță, menținem un oarecare echilibru ȋn termeni sociali, de afaceri și de politică și este
adevărat că eliminarea din societate a celor care nu se ȋncadrează este considerată o
necesitatea. Ȋnsă cât de multă importanță se dă adevăratei calități a acestui tip de viață? Cât de
multă atenție se acordă de către o persoană sau un grup, valorilor pe care susținem că le
apreciem atât de mult? Cu toții respectăm legea și ordinea. Dacă stăm să ne gândim, legea și
ordinea sunt ȋndreptate către conceptul de Dumnezeu. Inițiatorul tuturor legilor naturale este
Dumnezeu. Conceptele de dragoste, pace și armonie sunt concepte dumnezeiești. Ordinea,
opusul haosului, este esența puterii lui Dumnezeu. Fuziunea materiei, a vieții, a societății ȋntr-un
mod coerent, pașnic și constructiv reprezintă o calitate dumnezeiască. De aceea, acceptăm că
legea și ordinea sunt reguli care ar trebui să ȋi poziționeze pe cai care le urmează pe calea care
ȋi va apropia de Dumnezeu.
Cu toate acestea, câți dintre cei care se folosesc zi de zi de legi, stau să analizeze dacă modul
lor de a acționa este conform legilor lui Dumnezeu? Câți politicieni, avocați, judecători și oameni
de afaceri care utilizează reguli, care studiază cărți de drept și care se folosesc de legi pentru
propriul avantaj, realizează că acționează ȋn contradicție cu conceptul de Dumnezeu? Contrarul,
sau opusul lui Dumnezeu este diavolul. Noi fie lucrăm pentru Dumnezeu, fie suntem folosiți de
forțele distructive. Nu există un stadiu intermediar. Datorită faptului că nimic nu este staționar și
că schimbarea este singura constantă, trebuie să fiți tot timpul conștienți că ȋntr-adevăr lucrați
cu puterea binelui, altfel veți fi folosiți de forța răului.
Nu credeți că trebuie să practicați magie neagră pentru a lucra pentru forțele ȋntunericului. De
asemenea, nu considerați că sunteți acuzați de a fi, voi ȋnșivă, răi. Ȋn realitate, sunt foarte puțini
oameni care practică magia neagră, ȋnsă foarte, foarte mulți oameni sunt insensibili la nevoia de
a-l căuta ȋn permanență pe Dumnezeu. Mulți oameni ȋncă dorm din punct de vedere spiritual și
de aceea, aproape cu siguranță, cad pradă forței răului. De aceea, vă rugăm să ȋnțelegeți că
dacă nu vă studiați motivele cu atenție ȋn fiecare moment și dacă nu acționați ȋntr-un mod ȋn
care să vă ajutați semenii, veți fi folosiți de puterea haosului care va aduce nefericire ȋn viața
voastră, ȋn viața celorlalți și va ȋntări puterea pe care diavolul o are asupra ȋntregii lumi.
Ignoranța nu poate fi folosită ca scuză. Legea lucrează automat pentru bine sau pentru rău, și
similar, voi lucrați fie pentru bine, fie pentru rău. Așa ca, data viitoare când utilizați termenul
„lege” fie ȋn sensul de a fi o persoană care respectă legea, ori de a folosi legea omului pentru a
influența o situație, opriți-vă și reflectați asupra faptului că numai Dumnezeu crează legile, iar
acele legi, când se reflectă prin voi, vor aduce ȋntotdeauna pace, dragoste, armonie și fericire
tuturor. Orice alt uz al altor tipuri de legi vă vor arunca ȋn armata lordului haosului. Alegeți și
alegeți cu ȋnțelepciune.
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Acum ne ȋntoarcem atenția către un aspect al disciplinei de a obține pace și liniște - să
considerăm efectul mândriei. Când un om se naște, el se ȋntrupează cu o aură asociată lui care
este o parte esențială a lui și este acolo pentru a permite accesul ȋn dublu sens al forțelor vieții
ȋntre corpul fizic și aurele sau corpurile de lumină. Această aură despre care discutăm
acționează ca un intermediar sau un loc de așteptare pentru forțele spirituale esențiale care
interacționează cu omul. Această aură este extrem de densă comparativ cu aurele adevărate și,
deși nu are viață proprie, este adesea animată de spiritul care locuiește ȋn interiorul ei. Este
numită dublul eteric. Ește usor de observat de către un ochi instruit și apare ca un abur alb,
aproape, dar fără să atingă corpul fizic. Singura ei funcție este de a permite accesul spre forma
umană și vice versa.
Totuși, adeseori ea acționează ȋntr-o manieră ciudată. Deoarece este totuși o aură, ȋnsă se află
foarte aproape de Pământ ȋn termeni de vibrație, este supusă influenței forțelor emoționale
pământene care vin de la animale și oameni, atât ȋntrupați cât și neȋntrupați. Apropierea acestei
aure de Pământ indică faptul că ea nu poate beneficia de influențele sufletelor ȋnălțate și
elevate. Singura influență pe care o primește vine de la forțele primare, egoiste și nerafinate. De
aceea, ea răspunde acelor forțe, vibrează ȋn armonie cu ele, și ca rezultat, implantează acele
atribute negative ȋn personalitatea omului.
De obicei considerăm că un bebeluș este foarte egoist, centrat pe nevoile sale etc. Acceptăm
bebelușii ca fiind ȋn acest fel și presupunem că este o parte firească a existenței de bebeluș.
Ȋnsă nu este așa. Bebelușii născuți pe Pământ sunt capabili să primească informații de la toate
aurele sale, la fel cum oricine are această capacitate, caz ȋn care aceștia ar fi iubitori, buni și
liniștiți. Totuși, deoarece acești bebeluși nu au ȋnvățat să ignore forța dublului eteric, ei sunt
ținuți sub influența lui și devin acele mici creaturi gălăgioase pe care le știm cu toții. Din fericire,
majoritatea, pe măsură ce cresc, ȋnvață automat să ignore informațiile din dublul eteric și ȋncep
să primească informații de la aurele lor adevărate, devenind astfel din ce ȋn ce mai adorabili.
Noi spunem că depășesc acele condiții, ȋnsă există ȋntotdeauna excepții. Unii copii cresc până
la vârstă adultă și continuă să fie sub influența dublului eteric, aducând ȋn realitatea lor
conceptele primare lumesti menționate anterior. Acești oameni nu sunt foarte plăcuti. Ei
acționează impulsiv și adesea violent. Nu ȋși pot controla reacțiile aproape deloc. Denumim
comportamentul lor ca fiind copilăresc, pentru că ȋntr-adevăr așa este. Nu există nicio corelație
ȋntre actiunile unei persoane aflată sub influența emoțiilor transmise prin aure și acțiunile unei
persoane aflată sub influența forțelor maligne.
Ȋn primul caz, aurele acceptă o vibrație de un anumit nivel și cauzează instalarea unor vibrații
corespunzătoare ȋn interiorul persoanei, pe când ȋn cel de-al doilea caz, al unei persoane aflate
sub influența răului, procesul care are loc este exact opus primului – acțiunea aurelor este
redusă prin intermediul influențelor negative. Totuși, efectele celor două tipuri de interferențe,
dacă sunt observate, par a fi asemănătoare. Acțiunile care pot apărea sunt manifestări de
violență, fie fizică sau emoțională. Persoana poate oscila ȋntre starea de bine și cea de profundă
disperare, și poate chiar să reacționezen negativ față de cei cu care intră ȋn contact. Cheia ȋn
studiul oricărui model de comportament este de a compara acțiunile persoanei ȋn cauză cu o
normă prestabilită.
Noi nu ȋnțelegem cum ar putea acționa o persoană aflată sub influența diavolului, ȋnsă suntem
familiarizați cu acțiunile unui copil și ne putem raporta la acest model ca termen de comparație.
De aceea, presupunem că aceia care acționează ȋntr-o manieră tipic copilărească ar putea fi
ȋncă influențați de dublul lor eteric. Acele acțiuni ar putea fi, așa cum am mai menționat, ieșiri
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nervoase, egoism, cruzime, lipsă de respect față de alții și posibil, nevoie de mult somn
deoarece se utilizează foarte multă energie, care ȋnsă nu este ȋnlocuită prin aure.
Aceste tendințe sunt ușor de observat la oameni, inclusiv la voi ȋnșivă. Acțiunea corectă,
desigur, a fi de a lăsa aurele să se extindă prin trinitatea rugăciunii, meditației și devotamentului
față de Dumnezeu. Treptat, dublul eteric se va reduce ȋn importanță pe măsură ce aurele se
ȋncarcă cu energie spirituală și echilibrul este restaurat ȋn acea persoană. Dacă ar fi să
respingem comportamentul copilăresc ca și cauză a negativității ȋn oameni, atunci explicația nu
poate fi decât că, ȋntr-o oarecare măsură, persoana se află sub influența forțelor ȋntunericului.
Alte stări dezagreabile ce ar putea fi observate la o persoană pot fi viclenie, răutate, mândrie
excesivă și dorința de a reuși, indiferent dacă alte persoane sunt afectate negativ ȋn acest
proces.
Probabil că cel mai ușor mod de a ȋnțelege diferențele dintre cele două stări este să avem ȋn
vedere că, ȋn cazul copiilor, ei acționează ȋn mod egoist, dar inofensiv. Dacă se ȋntâmplă ca
acțiunile copiilor să facă rău altora, este un simplu accident, și nu intenția copilului. Ȋn cazul
celor aflați sub influența răului, este valabil exact opusul. Esența răului este de a răni cât mai
multe ființe cu putință. Astfel, o persoană aflată sub influența forțelor ȋntunericului nu va avea
nici un fel de problemă ȋn a manipula oameni sau mase ȋn scopul atingerii propriului succes.
Rezultatele se văd ȋn cele mai rele forme ale capitalismului, și ȋntr-adevăr ȋn comunism, unde
grupuri de oameni sunt exploatate pentru beneficiul unuia sau mai multor persoane. Acest lucru
este cu adevărat rău și a rezultat ȋn viețile jalnice ale milioanelor de oameni care, de-a lungul
timpului, au fost tratați ca niște sclavi, ca niște obiecte folosite și ulterior aruncate, după ce nu
mai sunt necesare. A rezultat ȋn razboaiele care au zdruncinat această planetă din ziua ȋn care
omul a aflat cum poate să inventeze arme și, de asemenea, a contribuit ȋn mod direct la
turbulențele de climă care devastează zone ȋntregi din lume din când ȋn când. Devine astfel clar
că, dintre cele două tipuri comportamentale, al doilea este de departe cel mai rău și ar trebui
eradicat din aure cât mai curând cu putință.
Ne ȋntoarcem acum la conceptul de organizare a unei rutine zilnice care va oferi celor ce doresc
să urmeze calea, mijloacele necesare pentru a reuși. Este nevoie să se stabilească acea rutină
care va oferi persoanei timpul necesar pentru a merge la serviciu și a ȋși ȋndeplini obligațiile
lumești, dar ȋn același timp, va permite acesteia să se și retragă ȋn rugăciune și meditație,
pentru ca astfel să ȋși poată mări puterea ȋn interiorul aurelor sale, aducând bucurie propriei
persoane, celor cu care interacționează și implicit ȋntregii lumi prin contribuția la reinstaurarea
păcii.
Primul aspect ce trebuie avut ȋn vedere se referă la odihnă. Este ușor să ne umplem viața cu
activități, să ne ȋmpingem limitele alergând după un concept sau urmarind să ne atingem un țel,
ȋnsă trebuie ȋnțeles că nu acesta este modul ȋn care ne găsim pacea interioară. Prima cerință
este de a avea grijă de templul sufletului, care este corpul fizic. Acest templu trebuie ocrotit ȋn
mod sensibil și adecvat, și este nevoie de suficientă odihnă pentru a se asigura regenerarea
zilnică a corpului.
De câte ori ne trezim dimineața epuizați după o noapte zbuciumată ȋn care mințile noastre au
retrăit evenimentele de peste zi, și poate chiar evenimente care vor urma, ȋmpiedicându-ne
astfel să ne trezim odihniți? De aceea este important ca fiecare dintre noi, ȋnainte de a merge la
culcare, să realizăm că trebuie să intrăm ȋntr-o stare a minții unde evenimentele de peste zi sunt
ȋndepărtate, lăsate ȋn urmă, pentru a permite un somn profund și sănătos. Doar astfel, ne putem
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trezi suficient de odihniți și de energizați pentru a ȋncepe ziua și pentru a putea ȋndeplini
sarcinile pe care ni le-am stabilit.
De aceea, este sugerat pentru discipol ca, ȋnainte de a merge la culcare, să stea ȋn tăcere
pentru câteva momente și să treacă ȋn revistă evenimentele de peste zi, evaluând mental ceea
ce a fost lăsat neterminat și ceea ce s-a finalizat. Apoi, el va lăsa totul ȋn mâinile lui Dumnezeu,
se va ruga pentru pace și pentru odihnă și, indiferent cât de puține a realizat ȋn acea zi sau cât
de ȋmpovărat s-ar simți, va ȋncerca totuși să lase totul de o parte pentru a avea un somn
profund și odihnitor.
Această stare se poate obține prin exercițiu. Ca ȋn orice activitate, cu cât persoana practică mai
mult, cu atât totul devine mai ușor. Dacă, la fel ca mulți, aveți obiceiul de a retrăi prin vise
evenimentele din timpul zilei, va trebui să vă debarasați de acest obicei, ceea ce, bineȋnțeles, va
lua timp. Ȋnsă vă ȋndrumăm să perseverați și ȋn final veți ajunge să aveți somnul celor drepți pe
măsură ce vă lăsați ȋn grija lui Dumnezeu, și astfel, trezindu-vă ȋn fiecare dimineață odihniți, plini
de energie și capabili să ȋncepeți ziua ȋn plină forță, veți realiza din ce ȋn ce mai mult. Veți afla
că vă puteți odihni pe deplin ȋn fiecare seară știind că, zi după zi, ați dus la ȋndeplinire sarcinile
pe care vi le-ați stabilit.
Când vă treziți, este recomandat, ȋnainte de a vă ridica din pat, să spuneți o rugăciune prin care
ȋl ȋntâmpinati pe Dumnezeu și vă lăsați ȋn mâinile Lui pentru acea zi. Apoi, dacă aveți suficient
timp, este de preferat să vă ridicați și să meditați pentru câteva momente. Totuși, acest lucru nu
este ȋntotdeauna posibil, iar dacă acesta este cazul vostru, vă sugerăm să vă gândiți la
conceptele de pace, dragoste și ajutor pentru semeni ȋn timp ce călătoriți spre serviciu, ignorând
orice v-ar putea supăra pe parcursul acestei călătorii. Pe cât puteți, ȋncercați să ajungeți la
serviciu ȋntr-o stare de pace și liniște pe care să o mențineți pe perioada ȋntregii zile,
implicându-vă ȋn detaliile muncii voastre, dar evitând complet aspectele negative primare cum
ar fi ceartă, invidie sau dorința de a-i depăși pe alții.
Dacă mențineți pacea ȋn interiorul vostru, veți ajunge acasă suficient de energici pentru a
petrece seara fără a vă simți obosiți. De prea multe ori, oamenii ajung acasă ȋnrăiți de
turbulențele pe care le-au trăit ȋn cursul zilei, epuizați de forțele maligne care i-au ȋnvăluit,
secătuindu-i de energie și lasându-i ȋntr-o stare bolnăvicioasă și de oboseală. Dacă și voi trăiți
astfel de stări, vă recomandăm ca ȋnainte de a ajunge la serviciu, să Ȋl rugați pe Dumnezeu să
vă protejeze și să vă ȋnconjurați mental cu o barieră de iubire, asemănătoare unei umbrele largi,
asigurându-vă că nu ieșiți ȋn afara acestei umbrele prin participarea la discuții provocate de alți
colegi. Păstrați-vă pacea. Făceți-vă treaba. Ajutați-va semenii, dar nu vă implicați emotional ȋn
niciunul din aspectele negative ȋn care, ȋn trecut, poate că obișnuiați să vă implicați. Astfel,
sperăm că veți ȋnvăța cum să ajungeți acasă după o zi de muncă ȋntr-o stare de bine și de pace.
Seara, după ce terminați ce aveți de făcut acasă, este recomandat să meditați pentru un timp.
Tehnica meditației a fost menționată ȋntr-un alt capitol și nu va fi repetată aici, ȋnsă suntem de
părere că meditația și rugăciunea vă pot ajuta foarte mult să avansați spiritual. După meditație,
recomandăm, ȋn măsura ȋn care este posibil, să vă petreceți seara ȋn liniște, poate citind sau,
dacă vreți, uitându-va la televizor, dar vă rugăm să nu deveniți prea implicați emoțional ȋn
emisiunile sau filmele care promovează violență și toate celelalte aspecte negative pe care
omul le caută cu atâta interes. Apoi, așa cum am mai repetat, faceți o trecere ȋn revistă a zilei,
după care ȋncetați să vă mai gândiți la evenimentele din zi și vă retrageți să dormiți somul celor
drepți. Ȋn acest mod puteți să vă umpleți viața cu liniște și pace.
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Urmând acest stil de viață, veți vedea că sunteți plini de energie și, ȋn măsura ȋn care vă ajutați
semenii corect, Dumnezeu vă dă și mai multă putere pentru a continua pe calea voastră.
Amintiți-vă ca este timp pentru toate. Este timp pentru muncă, timp pentru odihnă și timp pentru
somn. Ȋn Biblie este considerat că opt ore de muncă, opt ore de odihnă și opt ore de somn
reprezintă o proporție corectă. Dacă este așa sau nu, numai voi puteți să decideți. Doar voi știți
cât de mult puteți să munciți, sau de câtă odihnă sau somn aveți nevoie, ȋnsă noi vă rugăm să
respectați această trinitate și să nu munciți o zi ȋntreagă și să aveți doar cateva ore de somn. De
asemenea, nu recomandăm nici să stați degeaba. Vă rugăm să ȋncercați să obțineți un echilibru
ȋn viața voastră ȋntre muncă, atragerea energiei ȋn interiorul vostru prin odihnă, care ar trebui să
includă meditația, și ȋn final reȋncărcarea bateriilor cu ajutorul unui somn liniștitor.
Dacă urmați acest proces, este de așteptat să vedeți ȋmbunătățiri atât ȋn sănătatea voastră, cât
și ȋn imaginea voastă ȋn comunitatea din care faceți parte, și treptat puteți să oferiți ȋndrumare
spirituală celor care se simt pierduți. Dacă vi se ȋntâmplă ca oamenii să vină la voi pentru a afla
secretul sănătății și vitalității voastre, vă rugăm să transmiteți informația completă, așa cum noi
o prezentăm. Făcând acest lucru, conceptul de pace, atât de necesar ȋn aceste vremuri, va
ȋncepe să se răspândească, pe pe măsură ce oamenii ȋncep să se relaxeze, ȋnvăluiți ȋn
frumusețea luminii lui Dumnezeu stralucind din sufletele lor.
Treptat, pacea va fi restaurată mai ȋntâi la nivel de individ, apoi la nivel de grupuri și națiuni.
Primul pas este ȋn a stabili un mod de viață corect. Speranța, munca sau discuțiile nu vor aduce
pace ȋn inimă. Nici adoptarea diferitelor legi, crearea forțelor armate și producerea de arme nu
vor avea acest efect. Cerința primordială este ca fiecare individ să stabilească ȋn interiorul său
un cod de etică și de comportament ce va aduce pace și sănătate corpului și inimii. Atunci și
numai atunci, rugăciunea și meditația pot fi cu adevărat eficiente ȋn ȋntărirea păcii și puterii ȋn
interiorul acelei persoane.
Din acel moment, tot mai mulți vor fi atinși de puterea lui Dumnezeu emanând de la acea
persoană, generând și ȋn sufletele celor pierduți primele reacții, pe măsură ce sufletele lor
răspund ȋn armonie cu valul vibrant de putere. Odată atras către viață, sufletul nu mai doarme
niciodată. Astfel, putem deduce că toți cei care vin ȋn contact cu o ființă care vibrează pozitiv
sunt, ȋntr-o oarecare măsură, afectați. Sufletele lor se vor trezi și ei se vor poziționa pe calea
către perfecțiune, fie că realizează acest lucru sau nu. Acțiunile lor de natură violentă și antisocială se vor diminua.
De aceea, așteptăm cu nerăbdare ziua când orice individ al cărui suflet ȋncă doarme va ȋntâlni
la tot pasul și ȋn mod inevitabil persoane cu un suflet vibrant, iar dorința de dezvoltare spirituală
va fi absorbită de un număr din ce ȋn ce mai mare de oameni. Această reacție ȋn lanț trebuie să
aibă loc, ȋnsă ȋncepe cu voi. Având privilegiul de a obține, prin orice mod ales de Dumnezeu,
informațiile despre nevoia de a atinge creșterea sufletului și modalitățile de a o face, aveți de
asemenea și obligația de a manifesta ȋn existența voastră această creștere sufletească până
când vă transformați ȋn lumina ce strălucește ȋn fața lui Dumnezeu.
Atunci, veți putea influența pozitiv pe alții aducând acea lumină ȋn lumea lor și ȋnlăturând
ȋntunericul. Asigurați-vă că ȋntr-adevăr deveniți un exemplu strălucitor. Viitorul vostru și implicit,
viitorul a milioane de oameni și pacea mondială depind de acest lucru. Dacă puteți, ȋncercați să
ȋnțelegeți enorma responsabilitate pe care o punem pe umerii voștri. Noi nu vă dam mai mult
decât puteți duce, ȋnsă vă dăm maximum de cât puteți duce. Pe măsură ce creșteți spiritual,
sarcina voastră crește până când veți purta greutatea ȋntregii lumi pe umerii voștri, așa cum a
facut-o Isus. La fel ca el, acceptați povara și depuneți maximum de efort pentru restul zilelor
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voastre. Recompensa voastră va depăși orice imaginație, pe măsură ce atingeți ȋnălțimile
elevate ale maeștrilor.
Pe măsură ce ȋncepeți să vă rugați, să meditați și să ȋl slujiți pe Dumnezeu manifestat ȋn
oameni, animale, plante și tot ce există, vă poziționați automat pe lista de neofiți, sau studenți,
de unde maeștrii ȋnălțați pot să selecteze. Pe parcursul lunilor și anilor ȋn care urmați trinitatea
rugăciunii, meditației și devotamentului fața de Dumnezeu, veți ȋncepe să dezvoltați darurile
spiritului. Acestea pot fi insesizabile, sau se pot dezvolta foarte mult, cum sunt claraudiența –
abilitatea de a auzi voci ale celor neȋntrupați, clarviziunea – calitatea de a vedea ȋn alte
tărâmuri, clarsimțirea – atingere vindecătoare sau abilitatea de a simți prin aure, la fel ca multe
alte capabilități.
Pe măsură ce dezvoltați aceste daruri, ȋnvătătorii și maeștrii care se dedică răspândirii păcii ȋn
lume vor ȋncepe să vă utilizeze ȋn diferite moduri. Puteți deveni mediumi, răspândind marile
adevăruri printre oameni, sau vindecători. Mai mult, poate să vi se ceară să țineți predici, să
scrieți, sau să comunicați ȋntr-o manieră oarecare adevărul. Facând toate acestea cu diligență,
veți fi din ce ȋn ce mai mult acceptați ȋn frăția sufletelor elevate, și sarcini din ce ȋn ce mai mari
vor fi distribuite vouă. Va trebui să vă asigurați că veți face tot posibilul să duceți fiecare sarcină
la ȋndeplinire, pentru că doar maximum de efort este satisfăcător ȋn fața lui Dumnezeu. El va
ȋnțelege limitările și eșecurile voastre, dar, de asemenea, vede ȋntotdeauna lenea și statul pe
loc.
Nu lăsați ca atributele de leneși și nepăsători să vi se aplice vouă. Căutați ȋntotdeaua să vă
mențineți sănătoși și să vă bucurați de exerciții și odihnă ȋn proporțiile corecte. Hrăniți-vă sufletul
cu preocupări și hobbiuri nedăunătoare și care să vă aducă fericire, și astfel veți fi ȋn postura de
a deveni un slujitor de ȋncredere al lui Dumnezeu.
S-a menționat mai devreme despre mediumnitate. Există unii oameni care se auto-denumesc
mediumi spirituali. Abilitatea de a dezvolta darurile spiritului este disponibilă tuturor. Este un
proces care ȋncepe cu meditația și se ȋncheie atunci când aurele sunt dezvoltate astfel ȋncât să
permită persoanei să exploreze tărâmurile relevante acelor aure. Totuși, după cum am
menționat anterior, aveți mai multe aure. La nivelul cel mai de jos, sunt foarte puțin desprinse de
starea de vibrație a Pământului, iar la cel mai ȋnalt nivel, sunt aproape de Dumnezeu. Piatra de
temelie ȋn dezvoltarea aurelor este creșterea sufletului care, ȋntr-o oarecare măsură, este legată
de ȋnțelepciune care, la rândul ei, este conectată cu inteligența persoanei. Dezvoltarea aurelor
joase poate fi obținută de aproape oricine care dorește, ȋnsă cheia dezvoltării aurelor superioare
este creșterea sufletului, și este nevoie de ani lungi de rugăciune, meditație și devotament față
de Dumnezeu pentru a obține dezvoltarea acestor aure superioare.
Acestea fiind spuse, mulți dintre acești mediumi operează la nivelul aurelor lor inferioare. De
aceea, ei sunt limitați la a explora doar acele tărâmuri, ȋn timp ce tărâmurile relevante aurelor
superioare rămân nedescoperite. Mai important este faptul că acești mediumi au tendința de a
comunica cu aceia care, atunci când au existat pe Pământ, au fost considerați oameni obișnuiți.
Noi nu criticăm acești mediumi. Munca lor este valoroasă deoarece aduce iluminare lumii ȋn
ceea ce privește viața după moarte. De asemenea, ei oferă consolare celor ȋndoliați, ȋnsă dorim
să subliniem că studentul aflat pe calea către Dumnezeu nu trebuie să urmeze exemplul
acestor persoane.
Faceti eforturile necesare atingerii creșterii spirituale și atunci veți vorbi cu ȋnțelepciune. Mai
menționăm faptul că nu este nevoie să fiti sfinți pentru a obține darurile spiritului. Cei mai
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puternici magicieni care au existat vreodată au avut aceste daruri la un nivel foarte ridicat de
dezvoltare, și totuși le-au folosit pentru a face rău semenilor lor. Exista multe alte stări
intermediare ȋntre cea de sfânt și cea demonică. Fiți cu băgare de seamă dacă intenționați să
contactați un medium. Nu presupuneți că este automat o persoană bună. Mulți sunt, ȋnsa nu
toți.
Devine astfel clar faptul că aceia care lucrează pentru puterea lui Dumnezeu și aceia care
lucrează ȋn slujba forței răului, deși aflați la poluri opuse, se ȋntâlnesc totuși ȋntr-un punct
central, la linia de separare dintre bine și rău. Astfel, este ușor de identificat o persoană foarte
ȋnzestrată cu puterea lui Dumnezeu, la fel ca și o persoană profund implicată ȋn folosirea forțelor
răului. Totuși, această diferențiere devine din ce ȋn ce mai neclară atunci când cei pe care i-am
numi oameni obișnuiți se apropie de această linie de divizare. De aceea, trebuie să ne analizăm
și să evaluăm dacă acționăm exclusiv pentru puterea lui Dumnezeu sau dacă, uneori, mai
călcăm linia și suntem folositi de forțele răului.
Să luăm ȋn considerare tipurile de fapte care se pot ȋncadra ȋn oricare din cele două tabere. Să
presupunem că lucrăm pentru Dumnezeu, dar poate că nu suntem capabili să oferim cel mai
bun și convingător exemplu. Am putea să suferim de iritabilitate, furie, gelozie, inimă rănită, să
manifestăm tendințe de a fi mai puțin decât perfecți, și astfel, răspunsul este că ne putem afla
de o parte sau alta a liniei. Chiar și cei mai elevați dintre noi nu sunt perfecți. Dacă am fi
perfecți, nu ne-am afla aici, ci am dispărea ȋn marea forță numită Dumnezeire, și astfel, nu am
mai fi aici, capabili să comunicăm această informație.
Astfel, se presupune că nimeni nu poate fi perfect, oricât de mult s-ar strădui. Unii sunt supuși
tentațiilor mai mult decât alții. Unii cedează lor mai ușor decât alții. Este relativ ușor să ne
ȋnchidem ȋntr-o mănăstire pe un vârf de munte, evitând tentațiile provenind de la semenii noștri,
și să ne mințim astfel că am ajuns la Dumnezeu, ȋnsă nu este așa. Un spirit avansat poate să
mearga chiar și ȋn iad, dacă este nevoie, și tot să nu fie tentat. Ȋnsă presupunem că majoritatea
dintre noi deținem ȋn mare măsură acele atribute umane care ȋntr-adevăr ne duc ȋn ispită.
Natura acestei tentații a fost menționată anterior și, gândind strict ȋn termeni de ură, gelozie,
disperare și zbucium, dacă cineva simte aceste forțe negative, acea persoană ar acționa ȋn coarmonie cu forțele ȋntunericului. Acest lucru nu este neapărat adevărat. Am afirmat că și cei mai
elevați dintre noi suferim din cauza acestor defecte ȋntr-o oarecare măsură, și totuși ne
considerăm a fi categoric de partea forței binelui. De acees, ȋn cazul ȋn care simțiți aceste forțe
negative crescând ȋn interiorul vostru din când ȋn când ca răspuns la tentație, vă recomandăm
să le dați deoparte dacă puteți, ȋn loc să cedați lor.
Ne dorim ca voi să puteți adopta o poziție ȋn care să recunoașteți instantaneu atunci când
acționați intr-o manieră greșită și să ȋncepeți imediat să vă corectați. Atunci, chiar dacă ați fost
tentați, veți acționa totuși ȋn armonie cu puterea binelui deoarece ȋncercați să corectați acele
defecte. De cealaltă parte, aceia al căror suflet ȋncă mai doarme vor ȋncerca să justifice faptul
că au cedat sentimentelor de indignare, furie și ură. Le-ar justifica prin raportarea la un standard
de corectitudine față de un anumit concept care generează dezacordul, iar cei din jur ar aproba
că persoana este ȋndreptățită să acționeze ȋn acel mod. Totuși, ȋn această situație, nu există nici
cea mai mică intenție de a corecta sau a reduce aceste manifestări furtunoase și astfel, acea
pesoană continuă să fie ținutș sub influența forțelor negative.
De aceea, sperăm că vă veți obișnui să vă examinați mereu motivele pentru care acționați ȋntr-o
anume manieră și, atunci când sunteți furioși, atunci când ȋncercați să găsiți justificare pentru
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furia voastră, vă rugăm să vă amintiți că acționați incorect. Maniera corectă și ȋn armonie cu
Dumnezeu de a acționa este doar aceea ȋn care lăsați deoparte furia și oricare din forțele
negative, și căutați să mențineți pacea și liniștea ȋn inimile voastre. Acesta ar putea fi punctul
vostru de verificare: orice moment ȋn care pacea și liniștea părăsesc inima voastră, fiți siguri că
acționați ȋn mod incorect.
Obiectivul către care trebuie să se tindă este menținerea continuă a păcii ȋn inimă. Cu pace,
oamenii pot să intre ȋn starea de rugăciune și, prin acea rugăciune, descoperă puterea lui
Dumnezeu ȋn interiorul lor și ȋn tot ce există. Acea putere și acea rugăciune pot deveni o parte
din viața voastră până ȋn punctul ȋn care, așa cum am mai menționat, ajungeți să duceți o viață
ȋn continuă rugăciune. Acesta a fost obiectivul Sfântului Pavel și recomandăm ca acesta să
devină și țelul vostru. Ȋnsă nu veți putea să atingeți această stare dacă ȋn mod constant cedați
sentimentelor de furie și forțelor negative. Preocupați-vă numai de conceptul de pace și tindeți
mereu către acesta. Ȋn acest sens, recomandăm să vă ȋnarmați prin trinitatea rugăciunii,
meditației și devotamentului față de Dumnezeu. Este tot ce aveți nevoie pentru a vă echipa cu
suficientă putere care să vă țină ȋn sfera forțelor binelui. Astfel, indiferent de limitările pe care le
aveți, veți fi totuși capabili să mențineți unitatea cu Dumnezeu.
De asemenea vă recomandăm să vă petreceți timpul ȋntr-o stare de relaxare și să evitați, pe cât
este cu putință, stimularea emoțională excesivă, excitarea sau pasiunile puternice. Aranjați-vă
viața astfel ȋncât să aveți suficient timp pentru a duce la ȋndeplinire ceea ce v-ați propus.
Asigurați-vă ca aveți suficient timp pentru odihnă și că vă puteți trezi dimineața la o ora
rezonabilă pentru a menține, zi de zi, un stil de viață echilibrat. Dacă vedeți că deveniți grăbiți,
ȋnseamnă că ați fost neglijenți ȋn organizarea sarcinilor pe care le aveți de ȋndeplinit. A vă grăbi
ȋnseamnă a admite că nu ați acționat ȋntr-o manieră corectă, deoarece natura nu se grăbește
niciodată. Natura știe ȋntotdeauna ce trebuie să facă și alocă suficient timp pentru a duce la
ȋndeplinire tot ce are de făcut. Apoi, ea ȋși dedică energia completării fiecărei ȋndatoriri și duce la
bun sfârșit tot ceea ce ȋncepe. Este ȋn natura umană a prelua mai mult decât ceea ce se poate
duce la ȋndeplinire cu succes, ȋn scopul de a putea spune că o persoană a realizat mai mult,
când, de fapt, acea persoană realizează mai puțin.
Va recomandăm să nu fiți niciodată rigizi. Fiți ca o salcie unduindu-se ȋn adierea vântului dar,
asemenea salciei, concentrați-vă energia doar ȋntr-o singură direcție la fiecare moment. Dacă,
datorită naturii complexe a vieții voastre, considerati că nu puteți face acest lucru, vă sfătuim să
aduceți acele modificări stilului vostru de viață până când obțineți un minim de diversitate. Când
mergeți la serviciu, lucrați pentru angajator. Când vă ȋntoarceți acasă, dedicați-va vouă ȋnșivă.
Ȋncercați să evitați amestecara acestor două aspecte. Petreceți-va sfârsitul de săptămână ȋn
relaxare și odihnă pentru a recupera energiile de care veți avea nevoie ȋn săptămâna ce vine.
Este neȋnțelept să vă umpleți weekendurile cu activități frenetice, ca și cum doriți să recuperați
timpul pierdut. Nu faceți altceva decât să pierdeți și mai mult. Dumnezeu vă va permite suficient
timp pentru a realiza tot ceea ce doriți să faceți. Nu vă grăbiți. Lucrați diligent la ȋndeplinirea
ȋndatoririlor vostre și veți descoperi că zilele vieții voastre vor curge mai lin.
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Capitolul 9 – Ȋnceputul spiritualității
S-a presupus dintotdeauna că omul are o relație cu Pământul, cu alte cuvinte, s-a presupus că
această creatură pe care o numim om fie a evoluat din familia maimuțelor, fie a fost creată din
praful Pământului, ȋn funcție de ȋnclinația fiecăruia spre a crede teoriile darwiniste sau Vechiul
Testament. De fapt, ambele variante sunt greșite, așa cum sperăm că a devenit evident și
pentru voi, cei care ați citit această carte până ȋn acest punct.
Relația omului cu planeta Pământ datează de foarte, foarte mulți ani, iar motivele pentru care
omul se află aici sunt foarte diferite de cele propuse de creștini, evrei și musulmani. Este
frustrant să știm că informația expusă astăzi a fost transmisă scribilor și povestitorilor cu foarte
mult timp ȋnainte și totuși, ceea ce ajunge la noi astăzi prin intermediul publicațiilor religioase nu
are aproape nicio legătură cu mesajul original, care a fost deformat din greșală sau cu intenție.
Avem ȋncredere că, datorită mijloacelor moderne de comunicare existente astăzi, această
reproducere nu va mai fi niciodată alterată, ci se va menține ȋn forma sa originală. Astfel,
revelații ulterioare vor putea fi dezvăluite pentru a dezvolta și mai mult cunoașterea despre
omenire și despre planurile ȋn care omul operează, ȋn loc să tot batem pasul pe loc ȋncercând
să reparăm deformarea conceptelor de bază, perpetuate incorect fie din greșală, ori fraudulos.
Darwin poate fi iertat pentru greșelile lui. El a studiat regnul animal și cel al plantelor utilizând
singurele instrumente pe care le avea la dispoziție – cele cinci simțuri – și a ajuns la concluziile
sale pe baza propriilor observații. Totuși, așa cum a devenit clar și pentru voi, cele cinci simțuri
sunt doar o mică parte din arsenalul de măsurare și cuantificare a abilităților cu care Dumnezeu
l-a ȋnzestrat pe om și pe care, dacă le-ar folosi, omul ar observa cum acțiunea se petrece ȋn
zone total necunoascute lui Darwin. Acesta doar a observat rezultatele manipulării materiei prin
lentila camerei și astfel, a ajuns la niște concluzii.
Faptul că acele teorii sunt ȋncă predate ȋn școli și universități este, desigur, un indicator al lipsei
de sensibilitate a celor care predau. De acum ȋnainte ar trebui să nu mai existe nicio scuză
pentru cei care predau tinerilor, destinați să devină profesorii de mâine, teorii incorecte. Se
așteaptă de la profesorii de astăzi să atingă dezvoltarea spirituală necesară pentru a ȋnțelege
informația pe care o predau și a o evalua ca fiind atât adevărată cât și completă pentru a putea
asigura creșterea morală, spirituală și intelectuală a tuturor studenților.
Noi propunem ca școlile de pedagogie să se bazeze pe spiritualitate, astfel ȋncât, pe lângă
instruirea viitorilor profesori ȋn tehnicile de a transmite mai departe informația, să existe și
cursuri care să le ofere expertiză ȋn tehnicile de meditație și rugăciune, iar certificatele de
competență să nu fie distribuite până când fiecare viitor profesor nu a demonstrat atingerea unui
anumit nivel de ȋnțelepciune, așa cum este definit ȋn cadrul conceptului de creștere sufletească.
Noi simțim că o asemenea zi este foarte ȋndepărtată, pentru moment, mai ales ȋn țările unde
sistemul de ȋnvățământ se află ȋn mâinile și sub jurisdicția acelora care s-au unit pentru a crea o
atmosferă destinată răspândirii corupției ȋn rândul tinerilor de astăzi.
Este trist că viiorul a milioane de tineri este controlat de astfel de oameni și, chiar dacă aceștia
vor plăti un preț mare pentru păcatele lor, totuși, există generații ȋntregi de tineri care ajung la
vârstă adultă și sunt incapabili să comunice unii cu alții, fie prin cuvinte, fie ȋn scris, care nu au
nicio idee despre starea de fraternitate pe care toți oamenii o caută ȋn mod natural, și care nu
au noțiunea respectului față de ei ȋnșiși și față de semenii lor.
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Rezultatele sunt peste tot ȋn jurul nostru – degradarea valorilor morale, colapsul legii și ordinii,
abuzul fizic propriu sau indus altora, prin consumul de droguri și violență, și o stare ȋn care
oamenii se simt pierduți. Trebuie să fie foarte trist pentru tineri să fie crescuți ȋntr-o societate
care abundă ȋn efecte fizice, dar este atât de săracă ȋn ghidare spirituală.
Apelăm la toți cei care pot ajuta la rectificarea acestei situații, să o facă. Ȋnvățați-i pe toți care
vor să asculte despre modul corect de a trăi. Ȋncurajați-vă prietenii să vi se alăture ȋn grupuri de
rugăciune și meditație. Răspândiți atâta lumină cât puteți prin propriul exemplu. Este nedrept ca
oamenii răi să distrugă viețile voastre, ale copiilor și nepoților voștri. Ține de fiecare persoană ȋn
parte să folosească puterea rugăciunii ȋn dragoste și pace pentru a schimba această situație.
Așteptăm cu nerăbdare ziua când se vor ȋnființa școli care promovează atitudini morale și
spirituale corecte; așteptăm ziua ȋn care părinții ȋși vor relua atribuția de mentori față de copiii
lor, datorie care, ȋn prezent, a fost preluată ȋn unele țări de către stat; așteptăm ziua ȋn care
oamenii aleși ȋn parlament și senat, ȋn ȋntreaga lume, să acționeze ȋn mod spiritual și onorabil,
reprezentând cu adevărat interesele oamenilor, nu cum se ȋntâmplă astăzi.
Vi se par toate acestea doar vise? Așa și sunt ȋn acest moment, ceea ce vă dă o oarecare idee
despre cât de mult a avansat influența celor căzuți. Dar să nu credeți că sunteți lipsiți de putere
ȋn acestă situație. Ȋn cazul ȋn care, așa cum am menționat anterior, aveți o voință puternică, veți
ȋnflori sub influxul rugăciunii și, dacă reușiți să găsiți două sau trei suflete ca voi, puteți acționa
asemenea lui Isus, aducând ȋmpărăția lui Dumnezeu tuturor copiilor de toate vârstele.
Noi cei care dictăm această carte suntem limitați ȋn ajutorul pe care ȋl putem oferi. Viețile
noastre pământene s-au ȋncheiat de mult, dar simțim ȋngrijorare față de masele de oameni
ȋntrupați și cei care așteaptă să se ȋntrupeze. Este de neconceput să vedem cum atâtea suflete
strălucitoare și pline de speranță, care vin pe Pământ cu țelul de a avansa către Dumnezeu, cad
pradă deziluziilor, rătăcirilor și ȋntunericului provenind de la forțele răului care le dau târcoale de
la momentul nașterii până la cel al eliberării.
Simțim o mare furie față de risipa de timp, energie și efort din partea celor câțiva oameni răi
care vă controlează pământurile și vă restricționează accesul la cunoaștere și dragoste, la
fericire și libertate, toate aceestea fiind drepturile voastre din momentul ȋn care v-ați născut.
Acestă situație va continua până când, individual și la nivel de grup, veți prelua controlul asupra
propriilor voastre vieți, putând astfel să fiți ȋn poziția de a elibera pe cei aflați ȋncă ȋn scalvie. Să
nu credeți că puteți atinge uniunea cu Dumnezeu și că puteți avea o viață fericită, dacă vă
izolați de semenii voștri care ȋncă suferă. Uniunea cu Dumnezeu implică uniunea cu tot, iar
fericirea voastră va fi afectată de tristețea maselor aflate ȋn suferință.
Căutați-L pe Dumnezeu ȋn pacea din inima voastră și ȋn liniștea casei voastre. Căutați suflete
asemănătoare vouă și formați grupuri mici dedicate rugăciunii. Dacă și când simțiți că puteți,
ȋnființați biserici prin care să duceți mai departe adevărul despre Dumnezeu. Ȋnființați școli de
duminică. Ȋnființați, ȋmpreună cu acei ȋnvătători calificați și cu care vă aflați ȋn armonie, școli
după orele de program, care să predea comunicare și educație de bază. Asigurați-vă că, prin
exemplul vostru și prin ȋnvățăturile voastre, fiecare elev ajunge să cunoască adevărata sa
relație cu Dumnezeu, și astfel, treptat, veți putea modifica modul ȋn care comunitatea voastră
trăiește.
Pe măsură ce acești tineri ajung la vârsta maturității și au propriile lor familii, ȋncurajați-i să
discute și să practice legăturile domestice corecte - ȋntre părinți, copii și Dumnezeu – și astfel
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veți pune bazele unei societăți ȋnspre care vă veți uita ȋnapoi cu mândrie și plăcere atunci când
vă vine rândul să ajungeți pe tărâmurile spirituale. Ȋnsă fiți ȋntotdeauna atenți la cei căzuți. De
multe ori, aceștia ocupă poziții de putere și autoritate ȋn guvernele locale sau centrale. Ei pot fi
găsiți printre conducătorii bisericilor sau ocupă poziții de conducere ȋn sistemul de ȋnvățământ.
Adesea, ei nu realizează că sunt folositi de forțele răului. De multe ori, ei ȋnșiși nu sunt răi. Ȋnsă,
deoarece sufletul lor doarme, sunt utilizați de forțele maligne. Ei sunt oameni de succes
ocupând funcții ȋnalte deoarece, ȋn măsura ȋn care sunt deficitari din punct de vedere spiritual, ei
sunt de-ai Pământului și, fiind ȋn uniune cu mediul pământean, ei sunt capabili să manipuleze
conceptele lumești ȋn propriul avantaj. Astfel, ei obțin locuri de muncă de top și poziții care le
permit să răspândească inconștient, prin comunicare verbală sau scrisă, spaimă, deznădejde și
haos ȋn întreaga lume.
Așteptați-vă ca aceștia să reacționeze instinctiv și violent pe măsură ce voi ȋnființați grupuri de
rugăciune ȋn ȋncercarea de a modifica calea pe care ei o stabilesc pentru masele de oameni.
Veți fi condamnați de politicienii locali sau centrali, precum și de liderii bisericilor. Veți fi acuzați
de conducătorii din ȋnvățământ, din organizațiile de sănătate, precum și de autoritățile din orice
domeniu la imaginea căruia voi atentați. Fiind avertizați, asigurați-vă că sunteți de asemenea
pregătiți. Jucați jocul după regulile lor. Asigurați-vă că respectați legea ȋnainte de a acționa,
altfel, vă vor condamna și vă vor distruge organizația.
Este straniu să ne gândim cum, conform Bibliei, egiptenii au ȋncercat să distrugă evreii, evreii și
romanii au ȋncercat să distrugă creștinii, iar acum creștinii ȋncearcă să vă distrugă pe voi.
Această imagine vă poate da o idee despre puterea răului și cum conceptele frumoase, cum
sunt ȋnvățăturile lui Hristos, pot fi corupte de către forțele răului și, mai mult decât atât, aflăm, la
momentul ȋn care această carte este scrisă, cum căminul creștinismului, Biserica Catolică, este
zguduit de acuzații de corpuție și de legături cu mafia. Sunteți cumva surprinși?
Ei bine, dacă ați acceptat informațiile de mai sus referitoare la puterea răului, atunci nu aveți de
ce să fiți surprinși. Este aproape inevitabil ca astfel de evenimente să aibă loc. Toate acestea se
ȋntâmplă deoarece organizația ȋnființată de Hristos a fost schimbată din acele simple grupuri de
rugăciune formate din oameni aflați ȋn serviciu umanității – concepte de la Dumnezeu - ȋntr-o
vastă organizație care există de sine stătătoare și complet separată și ȋn afara conceptelor lui
Hristos. Poate că, ȋntr-o bună zi, Biserica Catolică ȋși va deschide ușile către toți cei nou-veniți,
va vinde vastele sale comori pentru a ajuta săracii, și va urma din nou pe Hristos.
Ȋnsă noi nu aștepăm ca ei să se schimbe. Noi trebuie să ȋnființăm organizații ȋn spiritul lui
Hristos și al lui Dumnezeu. Fiți atenți la aceia din grupul vostru care vă propun să deveniți o
religie. Relația lui Hristos a fost direct cu Dumnezeu. Relația voastră este direct cu Dumnezeu.
Nu ȋnființați organizații care propun slujirea lui Dumnezeu prin intermediari. Creștinii s-au
depărtat de adevăr punându-l pe Isus Hristos la un loc cu Dumnezeu, și transformându-l pe
acesta ȋntr-un intermediar ȋntre om și Dumnezeu. Acest lucru este incorect. Hristos a fost și este
ca voi. El vine de la Dumnezeu și se află pe calea spre Dumnezeu. El este, ȋntr-adevăr, cu mult
mai avansat ȋn călătoria sa, dar cu toate acestea, el ȋncă se află pe drumul spre perfecțiune, la
fel ca și voi. El nu s-a considerat un intermediar. Din contră, el i-a ȋndemnat pe toți să se roage
direct lui Dumnezeu. Rugăciunea pe care el a scris-o ȋncepe „Tatăl nostru care ești ȋn Ceruri”,
nu „Tatăl lui (Hristos)”, ci „Tatăl nostru”. El a specificat ȋn mod clar că este unul cu voi și separat
de Dumnezeu, și a recunoscut pe Dumnezeu ca și creatorul său, la fel cum este și creatorul
vostru.
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De aceea, vă rugăm să nu creați religii. Dacă o faceți, veți plasa o barieră falsă ȋntre voi și
Dumnezeu și veți crea preoți care să medieze ȋntre instituția intermediară și voi. Astfel,
Dumnezeu devine din ce ȋn ce mai ȋndepărtat. Ȋnvățături false se vor strecura pentru a proteja
drepturile preoților de a acționa ȋn calitate de mediatori și pentru a justifica de ce omul nu se
poate ruga direct la Dumnezeu. Se vor colecta sume de bani pentru a plăti salariile acestora și
pentru a le oferi echipamentele splendide și casele pe care poziția lor de mediatori ȋntre om și
Dumnezeu le cere și, ȋncă odată, suntem iar pe calea către haos pe care toate religiile
organizate se află.
Cheia salvării este sinceritatea scopului, simplitatea și permiterea ca toți oamenii să fie liberi de
a se simți ȋn uniune cu Dumnezeu. Nu ȋnființați religii. Nu vă ȋmbrăcați ȋn straie impunătoare. Nu
executați ritualuri. Dumnezeu nu este impresionat de haine din mătase ȋmpodibite cu aur și
bijuterii. El este impresionat de onestitate și sinceritate ȋn tot ceea ce faceți. Ați putea păcăli un
public credul vorbind în latină sau ebraică, ȋmprăștiind esențe, făcând plecăciuni sau sunând
clopote, ȋnsă Dumnezeu nu este impresionat de toate acestea. El ar fi impresionat dacă vă
ajutați semenii să mediteze și să Ȋl găsească pe Dumnezeu de unii singuri. El ar fi impresionat
dacă toate acele straie scumpe, bijuterii, aur și argint ar fi convertite ȋn bani pentru a hrăni gurile
ȋnfomentate ale nativilor acelor țări unde nu există ȋnteligența necesară construirii unui sistem
de irigații eficient, etc. De aceea, vă rugăm, ȋntotdeauna rămâneți simpli ȋn credința voastră.
Acele experiențe pe care le trăiți și care sunt atât de importante pentru voi, pot fi complet
neȋnsemnate pentru alții, chiar dacă ȋi ajută. Rugăciunea pe care voi o găsiți atât de benefică ȋn
a vă deschide inimile către influența divină poate să fie total nefolositoare altora. Oamenii sunt
diferiți și fiecare ȋși va urma calea către salvare ȋn mod independent. De aceea, libertatea
reprezintă cuvântul cheie. Acordați fiecărei persoane libertatea de a-și crea calea spre
Dumnezeu așa cum poate și ȋn ritmul propriu. Presupunând că oferiți un cadru pentru cei care
vor să ȋși urmeze calea, fie ȋn spațiul familiei, ori prin intermediul serviciului sau educației, nu
ȋncercati să controlați acea cale sau gândurile celor care sunt ȋn proces de a crea o legătură
ȋntre ei și Dumnezeu. Dacă stați să vă gândiți, veți afla că, prin acțiunea de a controla gândurile
altora, vă veti lăsa folositi de forțele răului, pentru că exact asta fac politicienii, conducătorii de
biserici, și toți cei care sunt utilizati de puterea răului.
Vă dorim noroc ȋn nou-găsita voastră libertate. Vă dorim noroc ȋn calea pe care acum o urmați
și vă rugăm să țineți minte că nu sunteti niciodată singuri. Puterea lui Dumnezeu este
ȋntotdeauna prezentă, la fel și ȋndrumările din partea noastră, pe măsură ce continuăm să
monitorizăm progresul și să ajutăm cu recomandări. Să nu credeți niciodată că sunteti separați
de puterea binelui. Este mai aproape decât vă este pielea, mai aproape decât vă este gândul, și
ȋntotdeauna și pentru totdeauna prezentă să vă ajute ȋn orice ȋncercare. Fiți binecuvântați ȋn
numele lui Dumnezeu cel atotputernic și mergeți ȋn lume să continuați munca ȋncepută de Isus
și discipolii săi.
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Capitolul 10 – Legea atracției reciproce
Ne ȋndreptăm acum atenția asupra unui aspect al dezvoltării omenirii care ȋntâmpină limitări de
ȋnțelegere prin sferele conștiinței. Intrăm ȋntr-o arie nebuloasă, dacă o așezăm la un loc cu
zonele oarecum mondene examinate anterior. Dorim acum să ne gândim la acele forțe care ȋl
atrag inițial pe om ȋnspre Pământ, și la forțele care ȋl conduc ȋn călătoria sa prin diferitele planuri
de explorare odată ce și-a ȋncheiat viața pe Pământ. Conceptele pe care le vom lua ȋn
considerare vor fi destul de dificil de explicat și poate și mai greu de ȋnțeles, deoarece implică
forțe și evenimente relativ necunoscute unei gândiri situate ȋn limitele normalului.
De aceea, trebuie să explicăm faptul că acele forțe care se desfășoară ȋn jurul și prin orice
obiect material supus gravitației reprezintă doar o foarte mică parte dintr-un concept amplu cu
efecte complexe asupra ȋntregii vieți. Această forță enigmatică numită gravitație prezintă
proprietăți care au fost explorate și cuantificate de-a lungul multor ani fără ȋnsă a fi ȋnțelese. Așa
cum se ȋntâmplă de multe ori, oamenii de știință cercetează efectele gravitației și cum aceste
efecte cresc sau scad ȋn raport cu masa unui corp și cu distanța dintre două corpuri, ȋnsă sunt
nevoiți să se mulțumească cu ideea că investigatia lor trebuie să se ȋncheie aici. Natura forței
de gravitație nu va fi ușor de ȋnțeles deoarece este relaționată cu legea fundamentală a atracției
reciproce care, la fel ca toate celelalte legi, este de natură divină.
Dacă legile gravitației sunt de neȋnțeles pentru oameni, vă puteți imagina că a descrie legea
atracției reciproce ȋn ȋntreaga ei splendoare va fi o sarcină aproape imposibil de ȋndeplinit
deoarece nu există limbajul necesar pentru a descrie unele din evenimentele care au loc.
Totuși, să presupunem că gravitația este o forță care există ȋn interiorul unui corp și radiază ȋn
exterior, din acel corp și pe o anumită distanță. S-a observat că această forță este mai mare
ȋntr-o materie mai densă, pe care o numim masă. Cu alte cuvinte, unele obiecte sau materiale
au o cantitate mai mare de gravitație ȋn interiorul lor decât altele. De aceea, acestea sunt mai
puternic atrase către suprafața pământului decât altele, și par a fi mai grele. Plumbul este mai
greu decât un fulg, astfel forța de gravitație este mai mare ȋn plumb decât ȋn fulg.
Motivul pentru care unele obiecte sunt mai grele decât altele este, conform cercetătorilor, faptul
că atomii care formează materia sunt mai mulți la număr și mai condensați ȋntr-un corp greu
decât ȋntr-un corp mai ușor. De aceea, spațiul dintre oricare doi atomi ȋntr-un corp greu ar fi mai
mic decât ȋntr-un corp ușor. De fapt, spațiul dintre atomi este irelevant, la fel ca și greutatea
oricărui atom. Forța numită gravitație nu are nicio legătură cu numărul de atomi dintr-un obiect
și nici cu spațiul mai mare sau mai mic dintre aceștia. Această teorie este doar o ȋncercare
inutilă de a cuantifica diferența de masă ȋntre diferite materiale și este incorectă. Vom ȋncerca
să explicăm natura gravitației care acționează asupra corpurilor și le dă masă.
Puterea lui Dumnezeu este o forță care, ȋn esență, este o forță a vieții și care crează tot ceea ce
este. Acea forță a vieții este capabilă să se manifeste ȋntr-o varietate largă de forme. Este
observată ȋn toate creaturile vii, precum și ȋn obiecte neanimate. Astfel, așa cum a fost
menționat mai devreme, totul este interconectat și totul este unul. Această forță poate fi privită
ca existând ȋn centrul fiecărui atom și radiind ȋn exterior către tot ce există. Este o lege a lui
Dumnezeu conform căreia, pentru a atinge unitate, forța caută să atragă ȋntreaga materie.
Totuși, ar fi absurd ca materia să se combine ȋn mod aleator. De aceea, forțele ȋngerești care
controlează procesul vieții conferă anumite caracteristici materiei, pentru a permite obținerea
unei stări de ordine.
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Ȋn cazul obiectelor materiale, s-a considerat relevant ca atomii care constituie materie
pământeană să conțină o forță de atracție care să difere ȋn intensitate. Aceasta a dus la
combinarea materiei ȋn modelele pe care le observăm ȋn jurul nostru. Particulele atomice care
se combină pentru a forma structura unei păsări sunt ușoare, astfel ȋncât pasărea să poată
zbura cu minim de efort. Particulele atomice care se combină pentru a forma roci și pământ sunt
mai grele pentru a putea susține copaci etc. Nu densitatea atomilor este relevantă, ci nivelul
forței de atracție, puterea conținută ȋn fiecare atom, este ceea ce duce la conceptul de masă
sau greutate.
Ȋnțelegerea acestei idei relativ simple ne va ajuta să facem pasul următor și să ȋncepem să
examinăm procesul mult mai larg și mai complex prin care legea atracției reciproce acționează
ȋn interiorul forței vieții, aducând ȋmpreună tot ceea ce este necesar pentru ca forța vieții să se
poată manifesta ȋn oricare dintre planuri și la orice nivel. Să presupunem, din nou, că examinăm
vechea noastră prietenă, narcisa. Această plantă este aleasă pur ȋntâmplător. Orice altă plantă,
minereu sau animal ar putea oferi același nivel de cunoaștere. Am observat, ȋntr-un capitol
anterior, că planta răsare, crește, ajunge la maturitate, ȋnflorește, se ofilește și aparent moare,
deși nu este decât ȋn stare de somn. Am studiat de ce acest proces este vital pentru
continuarea ȋntregii vieți și am ȋnțeles că bătălia dintre forțele de creștere și cele ale declinului
are, de asemenea, un rol vital.
Am menționat forțele angelice care manipulează ȋn mod pozitiv forța esențială a vieții, sau
logos-ul acelei plante, pentru a permitei speciei să se dezvolte cu succes ȋntr-un mediu aflat ȋn
continuă schimbare. Pornind de aici, vom analiza natura forței care atrage materia, la toate
nivelurile aplicabile acestei plante, pentru a produce o narcisă, complet distinctă de un trandafir
sau de un tufiș cu mărăcini. Suntem obișnuiți să observăm ȋn cadrul structurii materiei vii o serie
de molecule numite ADN și ARN. Suntem informați că aceste molecule sunt de fapt zahăr și că
formează arhitectura acelei plante.
Dăm din cap și acceptăm fără a putea ȋnțelege cum, dacă ADN-ul unei anumite plante este
identic cu acela al altei plante, de unde știe o plantă să fie narcisă, și nu trandafir, sau cal, sau
om? Nu vom găsi răspunsul dacă examinăm doar moleculele observabile ȋn câmpul fizic. Ceea
ce este observabil nu este decât produsul final al unei interacțiuni complexe a mai multor forțe
manipulate de acei arhangheli care controlează natura ȋntregii vieți. Acțiunea reală se
desfășoară ȋn zone cu mult ȋndepărtate orizontului ochiului uman.
De aceea, noi ȋncepem de la cel mai ȋnalt punct al construcției unei narcise. Este hotărât că
trebuie să se creeze o asemenea plantă și de aceea, din banca de forță a vieții se selectează o
esență de viață căreia ȋi sunt conferite calitățile necesare pentru a o programa să devină, pentru
totdeauna, o narcisă. Natura acelei puteri care diferențiază forța vieții prin conferirea de atribute
specifice este, așa cum am mai spus, imposibil de descris cu succes. Vă rugăm doar să
acceptați că această putere există. Odată ce forța vieții a fost ȋnzestrată cu acele calități
necesare pentru a deveni o narcisă, ea va ȋncepe o lungă călătorie ȋn jos din punct de vedere
vibrațional către Pământ. Forța vieții, ȋn esență, nu se modifică din punct de vedere al vibrației
dar, pe măsură ce coboară, atrage ȋn jurul ei o aură de materie foarte fină care este esențială
pentru a-i permite să se identifice cu planul pe care este destinată să se așeze.
Ȋntrebarea este, desigur, ce este acea forță care atrage materia ȋn jurul forței vieții? Acesta este
punctul ȋn care limbajul ȋncepe să nu ne mai ajute. V-am mai rugat odată să acceptați că există
o putere care acționează asupra forței vieții conferindu-i anumite caracteristici pentru a o
diferenția corespunzător ariilor specifice de manifestare, și nu dorim să vă mai cerem să
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acceptați și alte noi mistere. De aceea, vom ȋncerca prin analogie să explicăm cum o forță a
vieții atrage către ea anumite forme de materie, și ignoră alte forme de materie.
Au fost menționate anterior culorile curcubeului și culoarea albă care este ȋmpărțită ȋn infinite
varietăți de tonuri și nuanțe. Am vorbit de asemenea despre forța de gravitație care este
diferențiată ȋn funcție de diferitele niveluri de vibrație rezultând ȋn obiecte care variază ca masă.
Continuăm cu conceptele de straturi și benzi pe care ceva poate fi ȋmpărțit, de la cele mai mici
la cele mai mari forțe. Forța vieții din interiorul oricărei forme materiale vii este ȋnzestrată cu
capacitatea de a atrage vibrații doar de o anumită frecvență, sau bandă.
Astfel, dorim să vă prezentăm următorul concept: forța vieții destinată să devină o narcisă este
ȋncărcată de către arhangheli cu o putere care determină materia de o anumită vibrație să fie
atrasă spre acestă forță, iar această materie este necesară ȋn procesul de creare a unei
narcise. Această materie este folosită exclusiv pentru narcisă și va rămâne ȋn suspensie
indiferent de orice altceva care se crează, ȋn așteptarea creării narcisei. De aceea, sperăm să
puteți ȋnțelege că o minunată, dar simplă forță a vieții din interiorul unei cruste numite suflet,
este ȋnzestrată cu o putere care nu numai că ȋi spune că este destinată să devină o narcisă, dar
ȋn plus, trimite un semnal inițial la cel mai ȋnalt nivel, alertând masa de materie eterică care
plutește fără direcție și atrăgând ȋnspre ea o anume cantitate de materie de o anumită vibrație.
Astfel, se atrage prima aură.
Trebuie ȋnțeles că această descriere, deși adevărată și grafică ȋn esență, este totuși o descriere
nereușită a realității. Frumusețea creației va trebui să fie experimentată de fiecare eprsoană
odată ce se atinge un anumit nivel de avansare spirituală. Cuvintele nu pot descrie procesul de
creare a vieții, la fel cum nu pot descrie un asfințit. Vă rugăm să acceptați aceste cuvinte, ca
ipoteză de lucru, până când veți putea trăi voi ȋnșivă realitatea creației.
Forța vieții pe care acum o putem numi embrion de narcisă coboară ȋncet prin planurile de
materie din ce ȋn ce mai densă până când este capabil să fuzioneze cu un corp de pe planeta
Pământ, și astfel se naște un nou bulb care va crește până când este suficient de matur pentru
a ȋnflori și a contribui la ciclul de energie care ȋși urmează cursul, ajutând ca ȋntreaga viață să
evolueze.
Cei care au urmărit discuția până aici se ȋntreabă poate cum aceste concepte specifice narcisei
se pot aplica și la oameni. Majoritatea evenimentelor care au loc ȋn ȋmpărăția lui Dumnezeu
sunt similarea ȋn sensul că ceea ce se aplică unei părți din forța vieții ȋntr-o oarecare
circumstanță, se aplică și la ȋntreg. De aceea, se poate presupune că toate formele de viață
care au fost și sunt destinate să fie parte din Pământ vor urma modelul de creație care a fost
descris mai devreme.
Formele de viată de pe Pământ includ toate minereurile, toți atomii care formează aerul și apa,
ȋntreaga vegetație și ȋntreaga viață animală. Singurii locuitori ai Pământului care nu se
ȋncadrează ȋn acest model sunt ființele umane. Așa cum s-a menționat anterior, oamenii sunt
vizitatori pe planeta Pământ, iar adevărata lor casă este pe tărâmurile spirituale. De aceea,
calea pe care ei o urmează, de a se naște sau a se ȋntrupa, este diferită de cea pe care o
urmează formele de viată ale Pământului.
Ȋn esentă, procesul este similar ȋn sensul că forța de viață diferențiată ȋmpreună cu sufletul care
o ȋnvăluie va atrage ȋn jurul său materia care ȋi va permite să relaționeze cu oricare din planurile
de vibrație a aurelor până la destinația finală unde se ȋntrupează, pe Pământ. Ȋnsă există câteva
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deosebiri. Ȋn primul rând, și cel mai important, trebuie menționat că, spre deosebire de formele
de viață de pe Pământ, sufletele umane embrionare nu se ȋntrupează exclusiv pe Pământ.
Există multe zone pe care oamenii le pot explora pentru a avansa spiritual, iar planeta Pământ
este doar una din aceste zone. Multe suflete tinere aleg să se ȋntrupeze ȋn materie densă, ȋnsă
nu toate optează astfel. Este foarte posibil ca acest stadiu al ȋncarnării pe Pământ să fie sărit.
Există și ȋn Biblie povești greșit ȋnțelese despre motivul pentru care oamenii se ȋntrupează pe
Pământ.
Ȋntr-adevăr, un număr mare de ființe spirituale ȋn stare embrionară sunt inerent de partea binelui
și, din acest motiv, nu sunt atrase de Pământ. Alte ființe, din diferite motive, simt ȋn interiorul lor
că nu sunt pure ȋn starea lor naturală. Pare ciudat să considerăm că unele suflete sunt pure, iar
altele sunt impure, ȋnsă uitați-vă ȋn jurul vostru. Există foarte multi oameni, bărbați și femei, care
duc o viață decentă, ȋn timp ce alții caută să experimenteze tot felul de stări degradante. De
aceea, vă rugăm să acceptați veridicitatea acestei informații.
Acele ființe care simt că nu sunt perfecte ȋn mod natural vor fi, prin legea atracției reciproce,
automat atrase de o anumită zonă care să le ofere condițiile necesare propriei dezvoltări. Ȋn
cazul vostru, și ȋn cazul nostru, această zonă este planeta Pământ. Ar fi putut fi oricare altă
planetă. Marte este un exemplu. Oamenii de știință au folosit tehnologia disponibilă pentru a
fotografia această planetă și nu au putut observa nimic. Din nefericire pentru ei, ceea ce a fost
studiat este doar suprafața fizică a planetei. Dacă ar avea abilitatea de a-și folosi vederea
aurică, ar putea observa foarte multă activitate, o mare parte fiind foarte neplăcută. Totuși,
revenim și să presupunem că ne simțim atrași de Pământ.
Coborâm prin planurile din ce ȋn ce ȋn ce mai dense de materie până când ajungem la punctul
final de așteptare, unul din doisprezece, pentru că, așa cum vă amintiți, noi călătorim de-a
lungul unei raze pe care o numim semn al zodiacului. Ajunși ȋn acel punct, ne odihnim. Acum
avem ȋn jurul nostru nu numai spiritul lui Dumnezeu ȋn interiorul sufletului său și cele șapte aure,
foarte slabe deoarece sunt complet lipsite de putere spirituală, ȋnsă avem acum și un dublu
eteric, un ȋnveliș care este o replică exactă a corpului uman. Ȋn timpul perioadei de odihnă,
așteptăm până când ne simțim atrași, prin intermediul aceleiași forțe de atractie reciprocă, spre
o anumită țară, o anumită rasă și clasă de oameni. Așteptăm până când un cuplu potrivit
concepe un copil.
Ȋn acel moment, acel copil nu conține un suflet sau spiritul lui Dumnezeu. El este doar o
extensie a mamei sale și complet dependent de ea. El va conține ȋn genele lui anumite
caracteristici ale ambilor părinți care, ȋntr-o oarecare măsură, vor forma corpul și trăsăturile
faciale, ȋnsă personalitatea lui va fi personalitatea ființei care se ȋncarnează. Dacă acest copil ar
răspunde exclusiv la influențele genetice ale părinților, copiii din aceeași familie ar fi identici din
punct de vedere fizic și al personalității. Chiar și ȋn cazurile ȋn care se nasc gemeni identici,
personalitătile lor diferă de la o persoană la alta.
Pe măsură ce copilul crește ȋn pântecul mamei, persoana care aștepată ȋntruparea este atrasă
din ce ȋn ce ȋn ce mai aproape până când reușește să fuzioneze parțial cu bebelușul. Totuși, nu
preia controlul complet până când copilul nu este născut. La momentul nașterii, sufletul și corpul
eteric se ȋnfășoară ȋn jurul acelui bebeluș și acesta devine viu. Doctorii sunt de părere că este
nevoie să se dea o palmă bebelușilor pentru a-i forța să plângă pentru prima oară, dar, chiar
dacă acestă metodă ajută copilul să ȋși deschidă plămânii, ceea ce aduce viață ȋn corpul acelui
bebeluș este fuziunea cu spiritul, sufletul și dublul eteric. Există și acele cazuri când corpul fizic
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al copilului nu este ȋn stare optimă, și atunci spiritul, sufletul etc se retrag și copilul moare. Ȋnsă,
ȋn cele mai multe cazuri, bebelușul este adus pe lume cu succes.
Aurele, ȋnsă, nu fuzionează ȋn același timp. Dacă s-ar ȋntâmpla astfel, puterea necesară pentru
a putea transfera energie din și către corp ar fi prea mare. De aceea, bebelușul, inițial, stă ȋn
leagănul său având doar un corp fizic, un dublu eteric, un spirit și un suflet. Treptat, de-a lungul
anilor, aurele se alătură una câte una, de obicei la fiecare șapte ani. De aceea, persoana este,
ca și vârstă fizică, destul de matură la momentul când toate aurele sale sunt prezente și astfel,
doar atunci când ajunge la vârsta mijlocie, poate fi considerat o ființă umană completă, cu toate
atributele necesare, inclusiv ȋnțelepciune. Ȋntr-adevăr, nu se poate pune „un cap matur pe niște
umeri tineri”. O astfel de ȋncercare s-ar dovedi inutilă.
Ȋn vremurile de demult, tinerii duceau greul muncilor fizice și aduceau hrană ȋn grupul lor, ȋn
timp ce vârstnicii formau consilii, deliberând și formulând politici. Acest proces era ȋn armonie cu
legile naturale și era corect. Ȋn zilele noastre, se obișnuiește ca tinerii să fie promovați ȋn poziții
de putere și autoritate. Acest lucru este greșit deoarece tinerii nu au toate aurele ȋn jurul lor
pentru a le permite să ia decizii ȋnțelepte. Rezultatele negative se văd peste tot, iar starea de
haos va rămâne până când tinerii se vor ȋntoarce la muncile care necesită forță și vitalitate,
lăsând legile și elaborarea de politi ȋn mâinile celor mai ȋn vârstă.
Cei care se deschid nevoii de schimbare ȋn interiorul societății ȋn care trăiesc vor ȋnțelege că
trebuie să urmeze perceptele de credință, dragoste și caritate pentru a atinge uniune cu
Dumnezeu. Nu mai este loc pentru manifestarea ego-ului, nici pentru lupta de putere. Aceste
concepte nu duc decât la disperare pentru că, dacă sunt ȋn control pentru o perioadă destul de
lungă, duc la dezechilibre și nefericire. Ele trebuie eliminate cât mai repede, pentru ca astfel
aurele să ȋși poată accelera vibrația, să se poată energiza, iar persoana ȋși poate modifica astfel
caracterul.
Aceste lucruri sunt menționate deoarece omul este diferit de plante și animale. Aurele plantelor
și animalelor nu sunt capabile de expansiune sau contracție ȋn termeni de vibrație deoarece nici
plantele, nici animalele, nu sunt capabile să experimenteze emoțiile ȋnalte, sau dimpotrivă,
extrem de joase specifice ființelor umane. Creaturile Pământului trăiesc un set de emoții
specifice lor, și străine oamenilor, deși uneori, oamenii conferă animalelor unele din atributele
umane. Oamenii și animalele au ȋn comun frica, deși aceasta este ȋnvățată de oameni de la
animale. Animalele simt durere, căldură și frig. De asemenea, ele simt afecțiune uneori fată de
oameni, ȋnsă această afecțiune este o foarte mică reflectare a experienței unei emoții profunde
și reale. Alte sentimente sunt aplicabile doar animalelor. Plantele sunt și mai limitate, iar rocile,
solul etc ȋncă și mai mult.
De aceea, aurele ființelor de Pământ nu se extind prea mult. Din acest motiv, ele au o
contribuție relativ mică la cantitatea de putere disponibilă ȋn univers. Ȋnsă aceasta este o limitare
inerentă lor. Oameni sunt capabili să simtă emoții mult mai puternice și mai ȋnalte, și au
capacitatea de a-și energiza aurele la un nivel mult mai ridicat. De aceea, efectul general
asupra universului este mult mai puternic. Din păcate, foarte mulți oameni nu se ridică la nivelul
potențialului lor. Ei ȋși petrec viața alergând după lucruri inutile și aduc o foarte mică contribuție
atât la nivel individual, cât și la nivel de putere universală.
Această stare este greșită deoarece unul din motivele pentru care omul se ȋntrupează pe
Pământ este pentru a-și atinge propria cotă de energie spirituală care se generează și emană
dinspre Pământ către tărâmurile spirituale. Neȋndeplinindu-și această responsabilitate, oamenii
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contribuie la crearea unui deficit din ce ȋn ce mai mare de putere spirituală, oferind astfel
condițiile pentru instaurarea forțelor negative pe Pământ. Oamenii adesea se plâng că astăzi
condițiile de viață sunt mult mai grele decât erau acum mulți ani. Este adevărat. Dar motivul
este acest deficit care continuă să crească. De aceea, viață va fi din ce ȋn ce mai haotică până
când aceia care pot, vor ȋncepe să se roage, să mediteze și să ȋl slujească pe Dumenzeu.
Aurele lor se vor extinde, fluxul de energie spirituală va crește, iar oamenii vor deveni mai
pașnici cu ei ȋnșiși și cu ȋntreaga viață din jurul lor. Viața va răspunde forțelor pozitive care sunt
eliberate, iar problemele vor ȋncepe să se reducă.
Vom studia acum o zonă care va oferi informații despre mecanismele din spatele conceptului de
mișcare către perfecțiune ȋn relație cu legea atracției reciproce, oferindu-ne oportunitatea de a
aduce ȋn discuție ȋnvățătorii și ghizii spirituali. Știm, fie din experiență, sau din ceea ce am citit,
că pe măsură ce ne ȋntoarcem spre Dumnezeu ȋn mod pozitiv și creativ, trebuie să ne rugăm,
să medităm și să Ȋl slujim pe Dumnezeu manifestat ȋn diferitele forme ale vieții. De asemenea
știm că este necesar și inevitabil ca aurele noastre să se extindă prin ȋncărcare cu putere
spirituală și că, mai devreme sau mai târziu, vom fi ȋndrumați ȋn mod activ de un ȋnvățător care
poate fi viu pe Pământ sau poate să existe ȋn târâmul spiritual. De obicei, acest ȋnvățător este
singurul punct de contact pe care studentul ȋl are cu ființele ȋnălțate, ȋnsă acest ȋnvățător va
avea și el, la rândul lui, un spirit mult mai elevat decât el care ȋl va călăuzi și așa mai departe.
Astfel, toți merg ȋmpreună către perfecțiune, iar mesajul rămâne pur pentru că fiecare student,
primește și transmite la rândul lui informația nealterată altei persoane care are nevoie de
ȋndrumarea sa.
Acest lanț de ființe conectate nu se formează la ȋntâmplare. Există o forță, o atracție reciprocă
ce se asigură ca numai ceea ce se aseamănă să se atragă. Ființele spirituale sunt atrase unele
de altele prin intermediul acestei legi. Totuși, lanțul va continua să tragă ȋn direcția corectă doar
dacă fiecare dintre membrii acestui lanț acționează ȋn manieră adecvată. Dacă o verigă devine
slabă, lanțul se va rupe. Ȋn acest caz, este nevoie ca o altă persoană să fie găsită pentru a
reface lanțul, iar ȋn ultimă instanță, dorința este ca toți oamenii să fie conectați ȋn unitate și
devotament față de Dumnezeu. Nimic nu poate fi obținut dacă membrii lanțului nu depun, cu
toții, efortul necesar. Toți depind unii de alții. Progresul tuturor este impiedicat de fiecare dată
când cineva rupe lanțul.
Acestă stare nu poate continua pentru prea mult timp. Acele ființe pe care le numim luminate și
ȋnălțate dau dovadă de multă compasiune. Ele ȋnțeleg toate problemele pe care oamenii le
ȋntâmpină pentru că și ele, odată, au trăit aceste probleme. De aceea, vor da oamenilor timpul
de care au nevoie pentru a le depăși. Acești ghizi spirituali ȋși concentrează ȋntreaga viziune pe
munca ȋn slujba binelui și a lui Dumnezeu și nu vor permite ca progresul ȋn acestă direcție să fie
oprit. Astfel, orice student este liber să se alăture lanțului de ființe spirituale. Făcând asta, el va
contribui la extinderea puterii lui Dumnezeu pe Pământ. Pe măsură ce crește ȋn spiritualitate,
studentul va contribui din ce ȋn ce mai mult. Și el va deveni un ȋnvățător pentru cei mai puțin
spirituali decât el. Ȋn acest fel, și datorită experiențelor câștigate, studentul va ajunge să fie o
verigă foarte puternică a lanțului, ȋnsă, dacă se abate de la direcția inițială, obosește sau devine
dezinteresat de acestă muncă, va fi lăsat ȋn urmă de grup dacă, după toate ȋncercările de a-l
ajuta, acesta nu se redresează. Odată abandonat, studentului ȋi va fi foarte greu să ȋși reia locul
ȋn echipă deoarece el a distrus atât lanțul, cât și ȋncredera investită ȋn el.
De aceea, studentul trebuie să acționeze cu calm și ȋntr-o manieră pozitivă, luând asupra lui
doar atât cât spiritul său poate duce. Munca va continua pentru restul existenței sale și ar trebui
privită ȋn lumina moderației. Povestea broaștei țestoase și a iepurelui este o ilustrare elocventă
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a gândurilor pe care le avem despre acest subiect. Inițial, când darurile spiritului apar pentru
prima dată și persoana realizează că este capabilă să ajute pe cei din jur, apare tentația de a ȋși
lua responsabilități prea mari ȋn termeni de efort și timp. Ȋn astfel de situații, dezamăgirea care
urmează inevitabil va crea tulburare studentului și va genera o ȋncredere din ce ȋn ce mai
scăzută din partea publicului ȋn credibilitatea conceptelor spirituale pe care studentul de
prezintă.
Oamenii se uită la liderii lor pentru exemple de comportament, de aceea, un lider nu trebui să
dea dovadă de slăbiciune. Este de neconceput pentru public ca o persoană să predice ȋntr-un
fel, dar să acționeze diferit. Consecvența este vitală pentru continuitatea Marii Frății Albe, iar
dacă doriți să vă alăturați, se va cere de la voi să acționați consecvent, nu doar pentru câteva
luni sau ani, ci pentru restul timpului vostru pe Pământ și pentru restul rezidenței voastre pe
tărâmurile spirituale. De asemenea, se așteaptă de la voi să creșteți spiritual pe măsură ce trec
anii, și să luați sub ȋndrumarea voastră un număr din ce ȋn ce mai mare de studenți care vor fi
atrași ȋnspre voi prin intermediul atracției reciproce. Vi se cere să nu ȋi dezamăgiți.
De aceea, prin rugăciune și meditație, veți ajunge să identificați aria de lucru care vi se
portivește pentru a-L sluji cel mai bine pe Dumnezeu manifestat ȋn om și, pe măsură ce
avansați, veți ȋncepe să vă lărgiți orizonturile pentru a include din ce ȋn ce mai mulți oameni și
subiecte din ce ȋn ce mai diverse. Lucrați ȋncet și cu dedicație. Acordați-va timp. Aveți ȋntreaga
eternitate ȋn fața voastră. Lăsați spiritualitatea voastră să crească, și ȋn aceeași măsură va
crește și capacitatea voastra de a face față muncii spirituale. Urmați perceptele și sfaturile
oferite ȋn capitolul despre sănătate și vitalitate fizică, și alăturați-vă lanțului ȋn pace.
Nu doar sunteți bine-veniți, ci chiar avem nevoie de voi. Nu vă simțiți niciodată izolați sau
singuri. Noi suntem mereu aproape de voi, chiar dacă nu ne vedeți și poate nu ne simțiți;
suntem acolo, ȋndrumându-vă, purtându-vă pe aripi de lumină, ȋn timp ce și noi suntem purtați
pe aripile celor aflați deasupra noastră. La rândul vostru, veți ȋnvăța să zburați și veți purta pe
cineva către salvare. Nu lăsați pe nimeni și nimic să vă descurajeze și să vă ȋntoarcă de la
calea voastră. Lanțul ființelor spirituale căruia vă alăturați va deveni o armură puternică
ȋnvăluind ȋntreaga lume și apărând dreptatea de forțele invadatoare ale ȋntunericului.
Veriga pe care o reprezentați este o parte la fel de vitală a ȋntregii armuri ca și cea reprezentată
de cea mai ȋnaltă și puternică ființă din Rai. Totul este unul. Voi și acea ființă sunteți unul. Nu
uitați acest lucru. Voi și Isus sunteți unul. El este ȋn voi, parte din voi, iar voi sunteți parte din el.
La fel cum ȋl invitați pe Isus ȋn viața voastră, asigurați-vă că trăiți și acționați ȋntr-o manieră pe
care și Isus ar putea să o considere parte din el. Ȋn felul acesta puteți face progrese enorme.
Acum ne ȋndreptăm atenția către o discuție despre cum să ne ȋntoarcem la simplitate și de ce
viața este atât de complicată pentru unii oameni. Dacă ne gândim la oamenii primitivi care au
trăit nu doar ȋn urmă cu foarte mulți ani, dar care ȋncă mai trăiesc ȋn zone izolate din lume, aflăm
că societatea este extrem de complexă. Ne-am putea imagina că acești oameni ȋși umplu
existența cu satisfacerea nevoilor de adăpost, hrană și procreare, asemenea animalelor, și nu
manifestă interes ȋn nimic altceva; ȋnsă această supoziție nu este corectă.
Aflam din studii că există o infrastructură complexă a inter-reacțiilor sociale ale religiei și
superstițiilor, o ordine ierarhică clar stabilită și așa mai departe. Studiem astfel de oameni și ne
minunăm ȋn fața complexității vieții lor, suntem uimiți de ritualurile și dansurile lor, de obiceiurile
lor referitoare la gen, mâncare, tabuuri etc. Totuși, foarte rar ne ȋntrebăm de ce această
complexitate, aprent inutilă ȋn ochii noștri, a fost adoptată ȋn viața lor. Pentru persoanele ȋn
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cauză, preocuparea pentru acest tip de viață le ocupă mare parte din timp și reprezintă o
necesitate, dar totuși contribuie foarte puțin la supraviețuirea lor. Dacă noi, oamenii civilizați, am
fi plasați ȋn mediul lor, departe de lumea modernă, am fi concentrați doar pe supraviețuire, fără
a avea timp și desigur, vreo preocupare pentru evenimente deosebite, atât de importante ȋn
rândul oamenilor primitivi.
De aceea, vom investiga originile și motivele pentru care aceste modele ciudate de
comportament există. Acest studiu ne va ajuta să ȋnțelegem propriul nostru comportament ȋn
lumea așa-zis civilizată. Primul lucru ce trebuie ȋnțeles este că omul nu este indigen pe planeta
Pământ, așa cum sunt animalele. Așa cum am menționat anterior, noi folosim această planetă
pentru a câștiga experiențe și pentru a contribui la generarea de energie spirituală dinspre
Pământ. De aceea, atunci când am venit pe Pământ pentru prima oară, acum multe milioane de
ani, nu am avut doar preocupări pentru hrană și adăpost, ci am avut și amintiri despre acele
locuri pe care le-am ocupat ȋnainte de a ne ȋntrupa pe Pământ. Ȋn acele locuri, nu avem corpuri
fizice, de aceea, nu ne preocupăm de hrană, adăpost sau procreare.
De aceea, ȋn lipsa altor preocupări cu care să ne ocupe mintea, am trăi ȋntr-un vid mental.
Desigur, nu despre asta este vorba. Dacă ar fi așa, am fi niște simple creaturi pentru care
conceptele de Dumnezeu, rugăciune și devotament ar fi complet necunoscute; totuși, există ȋn
noi amintirea că am fost creați de Dumnezeu și că, pe parcursul călătoriei noastre prin diferitele
sfere, am observat, deși neclar, ființe pure, frumusețe și lumi minunate. De aceea, deși imposibil
de ȋnțeles, ne este simplu să ne ducem cu gândurile către acele lumi și să ȋncercăm să
accesăm acele tărâmuri cu mințile și imaginația noastră. Acest lucru nu este posibil de atins cu
succes ȋn acest timp, ȋnsă nevoia și dorința de a ȋncerca există.
Prin legea atracției reciproce, emoțiile care ȋnconjoară acele zone sunt atrase către cei care vor
să acceseze acele locuri și astfel, imaginația este alimentată cu conceptele de mai sus. Deși
acei oameni primitivi și simpli ȋncearcă să ȋncadreze aceste concepte imaginate ȋn modele
coerente, nu au capacitatea de a o face cu succes și astfel, sunt obligați să creeze un ritual
pentru a exprima acele evenimente imaginare. Cu timpul, ritualul este formalizat ȋn modele de
comportament care satisfac o anumită nevoie și la care toți membrii acelei comunități trebuie să
se conformeze. Ritualul ȋncepe să ȋși asume un rol propriu și, ȋn cele din urmă, devine un model
comportamental, o formă de civilizație justificată pe supoziția că aceasta este starea de
normalitate a lucrurilor.
Când omul s-a ȋntrupat pe Pământ, a avut, desigur, de ȋnfruntat problemele legate de adăpost,
hrană și procreare. Odată ce aceste probleme au fost depășite, a ȋnceput să priveasca ȋn jur
pentru a descoperi noi lucruri cu care să ȋși ocupe mintea. Amintirile existenței sale anterioare lau invadat și a devenit absorbit de dorința de a forma o civilizație pe Pământ, similară cu cea la
care se conforma pe tărâmul spiritual. Această civilizație a fost desigur ajustată pentru a se
ȋncadra ȋn mediul de pe Pământ, ȋnsă a urmat linii generale similare. Astfel au apărut ritualurile
pe care le cunoaștem astăzi.
Dacă privim ȋndeaproape, observăm că la baza tuturor credințelor se află o divinitate și că de
obicei există zei care sunt cunoscuți prin controlul pe care ȋl au asupra mediului ȋnconjurător, zei
care trebuie adorați prin aducerea de sacrificii și practicarea de dansuri. Se poate observa
imediat paralela dintre crearea unei zeități și directorii vieții care controlează atât Pământul, cât
și tot ce există, deși aceștia din urmă acționează ȋn mod automat și nu cer răsplată sau mită sub
nicio formă. De asemenea, este comun printre oamenii primitivi să aibă conceptul răului, al unei
forțe a ȋntunericului, a unui demon, și există și arii tabu. Din nou, așa cum știm, există ȋntr- 80 -

adevăr forțe ale ȋntunericului și iadul este un loc cât se poate de real. Astfel, putem observa o
asemănare dintre realitate și ritualurile oamenilor primitivi și putem ȋncepe să ȋnțelegem că ei
ȋndeplinesc aceste ritualuri deoarece informația este introdusă ȋn imaginația lor prin legea
atracției reciproce de la experiențele abia zărite cu mult timp ȋnainte.
Faptul că aceste ritualuri devin stilizate și se transformă ȋn rutine formale ne va conduce la
lumea modernă unde putem observa că ȋncă se acționează ȋn maniere care nu ȋși găsesc
justificări solide ȋn fața criticilor directe, și unde ȋncă există concepte ireale despre Dumnezeu,
sfinți și forțe angelice. Noi, desigur, prin capabilitățile intelectuale și de manipulare a
conceptelor, am stilizat și formalizat aceste evenimente ca fiind acceptabile, ȋnsă, atunci când
intrați ȋntr-o biserică și vedeți preoții ȋn straiele lor fine și corul ȋn rochii albe etc, ȋntrebați-vă de
unde au apărut aceste idei? Ȋn mod sigur că nu de la Isus sau de la alți profeți. Ei au trăit și
muncit folosind hainele pe care le-au avut la dispoziție ȋn acele timpuri. Ei nu au avut nici temple
pline cu aur și bijuterii.
Amintirea provine din acele evenimente ancestrale trăite atunci când am coborât prin diferitele
sfere, aflați sub influența legii atracției reciproce. Atunci am văzut lucruri frumoase, am zărit
ființe pure și luminoase, și simțim nevoia de a le recrea ȋn ȋncercarea de a urca din nou până la
planurile de frumusețe. Totuși, nu aceasta este modalitatea de urmat. Nu este suficient doar să
te ȋmbraci ca un rege, pentru a deveni un rege; sau a purta straiele unui ȋnger și să devi
automat un ȋnger; sau a-ți pune pe umeri mantia perfecțiunii și să atingi acea stare. Această
modalitate este copilărească și iluzorie.
Când erați copii, v-ați jucat cu jucării. Dacă doriti să deveniți oameni, lăsați deoparte jucăriile și
acționați ca niște adevărați oameni. Nu aveți nevoie de biserici, preoți și toate lucrurile scumpe.
Toate aceste obiecte ar trebui vândute pentru a-i ajuta pe cei săraci. Urmați-l pe Isus și prin
trinitatea rugăciunii, meditației și devotamentului față de Dumnezeu, și vă veți ridica pentru a fi
ȋn uniune cu realitatea, care aduce mult mai multe bucurii decât imaginația. Ȋmbracați hainele
simplității și adevărului și, ȋntr-o bună zi, veți străluci ȋn straiele unui zeu. Păstrați-vă credința
simplă. Evitați ritualurile, gestica și teatrul. Oamenii primitivi din junglă nu au mijloacele
necesare pentru a se ridica deasupra acestor lucruri, ȋnsă voi le aveți.
Cei care poartă haine de aur, care recită rugăciunile ca un ritual și care conduc ceremonii
pentru a slăvii zeii ȋși irosesc timpul. Nu-i lăsați să irosească și timpul vostru. Munca voastră
este mult prea importantă. Lumea voastră se află ȋn realitate. Nu trăiți ȋn lumea iluziei, ci urcați
scara către adevăr, libertate și experiență autentică. Recompensa voastră nu doar că va fi pe
măsură, dar va purta sigiliul adevărul. Voi nu vă veți ȋncheia viața dezamăgiți și goi pe interior,
așa cum se ȋntâmpla cu mulți dintre cei care ȋși dedică ȋntreaga existență, oricât de sincer,
alergând după umbre. O umbră nu poate fi prinsă. Un eveniment imaginar nu poate fi
experimentat. Așadar, nu ȋncercați.
Adevărul este solid, real și la ȋndemână. Prindeți-l cu ambele mâini și nu ȋi mai dați drumul
pentru restul existenței voastre. Veți fi binecuvântați și, arătându-l la rândul vostru și altora, veți
fi din nou binecuvântați. Acesta este modul ȋn care operează legea atracției reciproce, aducând
iluzii celor care caută iluzii și adevăr acelora care caută adevărul. Alegerea este a voastră.
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Capitolul 11 – Chemările inimii
Dacă ȋncercăm să ne imaginăm cum se formează emoțiile, sentimentele și pasiunile adânc ȋn
interiorul nostru, inevitabil gândirea noastră este atrasă către acea zonă pe care o numim inimă.
Desigur că nu ne gândim la organul anatomic inimă, ci evaluăm un concept abstract care
folosește ca simbol o formă cu care suntem toți familiari. Oare s-a ȋntrebat cineva vreodată de
ce emoțiile de dragoste, dorință și frumusețe se concentrează ȋn jurul unui organ al corpului
care este in mare parte un mușchi și a cărui funcție este de a acționa ca o pompă pentru
sângele care circulă prin corp? Ne-am ȋntrebat vreodată de ce spunem despre un bărbat
cutezător că are o inimă mare? Autopsia ar indica ȋn mod sigur că inima celui mai curajos erou
și cea a celui mai abject laș sunt de mărimi similare. De aceea, este clar că referirea la inimă
este doar ȋn sens metaforic și că, de fapt, abordăm ceva total diferit și imposibil de cuantificat.
Să examinăm ȋn detaliu evenimentele ce au loc ȋntr-o ființă umană atunci când experimentează
emoția de a se ȋndrăgosti. Legea atracției reciproce, la fel ca toate legile lui Dumnezeu, este
ȋntotdeauna prezentă la datorie – atrăgând ceea ce se aseamănă. La momentul ȋn care un om
ajunge la pubertate, află că anumite dorințe ȋncep să se manifeste ȋn interiorul lui. Are senzația
că ceva lipsește, că este incomplet, iar aceste stări se ameliorează inițial prin legarea de
prietenii cu cei de aceeași vârstă, cu care petrece timp și interacționează atât la școală, cât și ȋn
timpul liber. Mai târziu, cercul de prieteni se extinde, incluzând și persoane de sex opus. Aceste
persoane aparținând unui grup de prieteni sunt atrase unele de altele prin legea atracției
reciproce, unde sentimentul de dorință din interiorul fiecăruia este catalizatorul care ȋi ține legați.
Mai devreme sau mai târziu, este normal ca o anumită persoană să se simtă atrasă ȋn mod
deosebit de cineva de sex opus. Această atracție se manifestă la nivelul emoțiilor, iar o astfel de
forță este sesizată de persoana dorită, care, la rândul ei, simte că trebuie să răspundă ȋntr-un
fel sau altul. Să presupunem că un grup mixt de oameni se ȋntâlnesc frecvent pentru diferite
evenimente sociale, și să presupunem ȋn continuare că un tânăr se simte atras ȋn mod deosebit
de o anumită fată. Dorința lui de a se apropia de ea se manifestă pe mai multe niveluri ale
conștiinței. Ȋn sens pur fizic, ar putea să se așeze lângă ea, să vorbească cu ea, și ȋn general să
petreacă mai mult timp cu ea decât petrece cu alți membrii ai grupului. Corpul său va lua
anumite poziții, ceea ce acum numim limbaj nonverbal sau corporal, pe care ea le observă la
nivel subconștient ȋn timp ce, la nivelul auric, forța atracției reciproce trimite un semnal de la una
din aurele lui, semnal ce va fi recepționat de fată.
Ȋn continuare, ea trebuie să decidă ȋn ce fel va răspunde. La ȋnceput va fi flatată de atenție și va
răspunde automat prin intermediul limbajului nonverbal. Aura care recepționează semnalul de
apropiere răspunde, de asemenea, automat și pozitiv, conform legii naturale a conform căreia
ceea ce se asemanănă, se atrage, și, la fel cum doi magneți se atrag fără să se ȋntrebe de ce,
la fel și o persoană răspunde semnalului altei persoane. Astfel cǎ, la ȋnceput, fata se simte
atrasă de băiat. Dacă toate merg bine, cei doi se vor apropia și se vor ȋndrăgosti. Totuși, este
posibil ca tânăra fată să fie interesată de un alt băiat. Chia dacă mediul nu ȋi permite să
exteriorizeze acest interes prin gesturi, limbajul ei nonverbal și semnalul auric vor fi trimise către
el, iar el, de asemenea, trebuie să răspundă.
Fata se află acum ȋntr-o dilemă. Ea se simte, și ȋntr-adevăr este obligată să răspundă primului
băiat și ȋn același timp experimentează o situație complexă cu o a treia persoană cu care speră
să manifeste ceva major. Poate acesta din urmă este mai atractiv decât primul din punct de
vedere fizic, mai ȋnalt, mai puternic, mai bogat, cu posibilități de serviciu mai bune etc. Ȋnsă
nimeni nu poate ghici pe cine va alege ea ȋn final. Există puțină logică ȋn modul ȋn care oamenii
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ȋși aleg partenerii, și poate este mai bine așa. Odată ce fata s-a decis ȋn privința unuia dintre
băieți, va ȋnceta să mai răspundă celuilalt. Acest lucru va fi arătat deschis prin cuvinte, privire,
limbaj corporal, acțiuni, dar cel mai important, din punct de vedere al discuției noastre, aura fetei
va ȋnceta să mai răspundă celui pe care l-a respins.
S-a menționat că legea atracției reciproce acționează automat aducând ȋmpreună ceea ce se
aseamănă, dar, ca orice lege a lui Dumnezeu, și aceasta este capabilă să fie manipulată de
către minte atunci când operează la un nivel corespunzător. La fel cum tânărul a trimis semnalul
exclusiv către fata pe care o plăcea, la fel și fata, odată ce i-a răspuns și și-a devotat atenția lui,
ȋncetează să mai răspundă altor semnale din partea altor tineri. Ea face aceasta automat, dar
este ȋn controlul propriilor ei emoții.
Motivul pentru care am descris acest scenariu este de a prezenta câteva din modurile ȋn care
oamenii actionează atât conștient, cât și la nivel subconștient, și pentru a face trecerea către
zona de dragoste și atracție. Această zonă se numește inimă, ȋnsă este mai corect să spunem
că există o chakră, un punct de intrare ȋn corp localizat ȋn zona inimii. Adesea se crede că
chakrele intă efectiv ȋn corpul uman, ȋnsă această informație este incorectă. Chakrele sunt
deschideri sau uși eterice pentru anumite aure și, deoarece se compun din materie foarte fină,
nu pot intra ȋn corp. Punctele de intrare ale chakrelor ȋși au centru ȋn dublul eteric, iar acesta
este foarte aproape de forma fizică a omului. Totuși, ȋn esență, efectul este același.
Când, prin legea atracției, o fată răspunde unui băiat, aurele relevante chakrelor lor se ȋntâlnesc
și se ȋntrepătrund. Această uniune dintre două aure are un efect electrizant cunoscut sub
numele de „gestalt”, care ȋnseamnă „suma ȋntregului este mai mare decât suma părților
individuale”. Atunci când două aure devin una, legea atracției reciproce a obținut efectul dorit și
se eliberează energie spirituală generând emoții electrizante de fericire ȋn interiorul fiecărei
persoane. Noi spunem că este dragoste. De fapt, aceasta este răsplata naturii prin acțiunea a
două ființe care devin la nivel eteric una.
Legea atracției reciproce lucrează constant la atingerea obiectivului său. Atunci când reușește,
se eliberează energie, se ȋnalță materia, iar efectul simțit este senzația de iubire. Aceasta este o
emoție foarte frumoasă. Ea face ca lumea să pară dreaptă și bună. Ea face o persoană să se
simtă uriașă. Cu trecerea anilor, presupunând că partenerii rămân ȋmpreună, acest sentiment
este acceptat ca ceva normal și aparent, scade ȋn intensitate. Ȋnsă el nu se diminuează, doar
este acceptat și astfel mintea se ȋndreaptă către alte lucruri. Ȋn cazul ȋn care, dintr-un motiv sau
altul, relația se ȋncheie, ȋntoarcerea la normalitate va dezvălui diferența. Persoana va trăi
sentimente de pierdere, izolare, durere și nefericire, până când, la un moment dat, și aceste
stări sunt acceptate și vindecate. Viața apoi reintră ȋn normalitate, iar el sau ea pot să ȋnceapă
să caute noi parteneri prin metoda inițială de a se alătura unui grup de prieteni, de unde să
selecteze și să trimitǎ semnale. Legea atracției nu se oprește niciodată.
Conceptul de „gestalt” este de o mare importanță pentru ȋntreaga lume. Este felul prin care se
crează energie. Fără legea atracției reciproce și fără explozia de energie eliberată ca rezultat al
unei uniuni, ȋntreaga viață s-ar stinge. Această acțiune are loc tot timpul și ȋn orice, de la pietre,
plante, animale și până la oameni. Rezultatul „gestalt-ului” este ȋntotdeauna frumos. O viață
unindu-se cu o alță viață crează fericire și veselie. Pentru a simplifica, vă invităm să mergeți ȋn
grădină și să priviți. Din pământul rece, umed și fertilizat, apar plante care produc flori ȋntr-o
incredibilă varietate de modele, forme, mărimi, culori și frumusețe. Luați ȋntr-o mână niște
pământ. Sfărâmați-l și vedeți cât este de neatractiv. Cu cealaltă mână, atingeți o floare. Studiațio ȋndeaproape. Concentrați-vă privirea asupra acelei flori. Ați mai văzut ceva atât de frumos?
Există ceva făcut de om mai frumos decât acea floare?
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După ce lăsați floarea și aruncați pământul din mână, ridicați-vă și stați nemișcați pentru o clipă.
Ce simțiți ȋn interiorul vostru? Simțiți ȋncântare. Simțiți cum vi se umflă pieptul și poate chiar
aveți ochii umeziți. Simțiți dragoste. Ceea ce s-a ȋntâmplat de fapt este că voi și floarea v-ați unit
aurele ȋn afecțiune comună, iar conceptul de „gestalt” s-a manifestat prin eliberea de energie,
oferindu-va sentimentul de ȋncântare și plăcere, și ajutând de asemenea și floarea. Acesta este
motivul pentru care grădinarii petrec așa de mult timp ȋngrijind de plantele lor. Ei sunt mereu
ȋnconjurați de emoții ȋnălțătoare. Majoritatea grădinarilor autentici sunt oameni fericiți și
mulțumiți. Poate și voi veți lua ȋn considerare ideea de a crește o grădină cu flori.
Totuși, nu este suficient doar să le săpați din când ȋn când și să le udați când vă aduceți aminte.
Pentru a obține efectul descris, trebuie să iubiți plantele. Ieșiti ȋn gradină și amestecați-vă aurele
cu ele. Plantele vor răspunde și vor crește mai frumos, iar voi vă veți simți mai bine. Similar, cei
care au animale de companie pe care le iubesc cu adevărat, au parte de fericire. Dragostea
dintre un animal și stăpânul său se manifestă și recompensează enorm pe toți cei implicați.
Ȋncepem să ne ȋntrebăm de ce o persoană ar vrea să urască o altă persoană când, dacă s-ar
iubi și ar ține una la alta, toată lumea ar fi mai fericită.
Similar, ȋn activitatea de vindecare prin spiritualitate, pe măsură ce vindecătorul și pacientul se
ȋntâlnesc ȋn dorința comună de a atinge uniune, pacientul trebuie și va răspunde, ceea ce ȋl
ajută pe vindecător. De aceea, orice așa-zis vindecător nu va obține rezultate doar prin faptul că
ȋl atinge pe pacientul sǎu cu mâinile și stă plictisit langă el câteva minute. Acesta trebuie să ȋși
dorească să se conecteze emoțional cu Dumnezeul manifestat ȋn acel pacient ȋntr-un mod
similar felului ȋn care doi ȋndrăgostiți se caută unul pe celălalt. Pacientul va simți chemarea și va
răspunde. Energia eliberată va aduce un sentiment similar cu cel de iubire, iar pacientul se va
simți fortificat. Iubirea pură este o emoție nobilă. Ea nu este mânjită de gânduri primare.
Ȋn rândul tinerilor, procreerea este vitală pentru păstrarea vieții omenești pe Pământ, și astfel,
această dragoste se ȋndreaptă rapid către gânduri de uniune sexuală. Aceastǎ stare este
normală și adecvată printre tineri, când corpurile umane tinere sunt sănătoase și persoanele au
puterea de a face față stresului pe care copiii foarte mici ȋl aduc oamenilor. Totuși, pe măsură
ce ne maturizăm și aurele necesare ne ȋnvăluie pe deplin, este normal să ne ȋndreptăm
gândurile către arii mai elevate, către sentimente de pace și de liniște. Tendințele războinice se
transformǎ ȋn sentimente de ȋnfrățire și ȋmpăcare. Dar există și persoane care nu se
maturizează. Fiorul primei iubiri rămâne predominant ȋn mințile lor și ȋși petrec ȋntreaga viață
alergând de la un partener la altul ȋn ȋncercarea de a recupera și elibera gestalt-ul care are loc
atunci când două aure se unifică. Ȋntr-o mică măsură, chiar reușesc. Când ȋntâlnesc un partener
nou și se apropie ȋn uniune sexuală, are loc un schimb de emoții ce cauzează stări de euforie,
ȋnsă aceste stări se disipă repede și fiecare partener realizează că atracția sexuală nu este
iubire. De aceea, sunt nevoiți să găsească un alt partener pentru a ȋncerca să obțină satisfacție
emotională, dar, de obicei, sunt sortiți eșecului. Acest tip de comportament nu este iubire și nu
este felul ȋn care o persoană ar trebui să ȋși trăiască viața.
Nu este normal ca oamenii să ducă o viață singuratică pentru că ființele umane sunt menite să
socializeze, ȋnsă de asemenea nu este normal să aibă mulți parteneri. Normalitatea ar consta ȋn
urmatorul scenariu: un cuplu de tineri se cunosc, se ȋndrăgostesc, se căsătoresc, au copii și
ȋmbătrânesc ȋmpreună frumos și armonios. Desigur, acesta este un ideal și, ca orice ideologie,
nu se atinge ȋntotdeauna ȋn practică. Din unul sau mai multe motive, este posibil ca
parteneriatul să nu reziste și ȋn acest caz, persoana părăsită ar putea să urmeze exemplul de
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mai sus ȋn cautarea unui partener nou. Ȋn acest caz, ceea ce experimentează este inevitabil o
adaptare sau o variație la idealul de normalitate.
Datorită faptului că totul este unul și unul este tot, ceea ce afectează o persoană va afecta totul,
de aceea, dacă starea de armonie considerată a fi ideală nu este conținută ȋn fiecare dintre
perechi, atunci ȋntreaga omenire este oarecum afectată. Fericirea tuturor oamenilor este ușor
alterată. De aceea, oricine poate să ȋnțeleagă importanța care ar trebui dată relațiilor corecte
dintre oameni, având ȋn vedere că aceste relații influențează balanța de armonie și fericire a
omenirii, și astfel, cuplurile modifică echilibrul de putere dintre bine și rău.
De aceea, se recomandă tuturor celor care sunt ȋn căutarea de parteneri să o facă cu multă
atenție. Ȋn civilizațiile vestice, cuplurile au tendința de a se ȋntâlni ȋn mod aleator și fie locuiesc
ȋmpreună sau decid să se căsătorească pentru a ȋși satisface nevoi emoționale de bază. Este
evident că șansele ca un astfel de aranjament să se apropie de ideal sunt destul de mici.
Tribunalele sunt pline cu reziduri ale angajamentelor neȋnțelepte făcute de oameni care nu au
avut niciun fel de ȋndrumare ȋn a-și alege corect un partener.
Ȋn unele țari estice, soții și soțiile sunt aleși iar căsatoriile sunt aranjate din motive financiare și
de putere de către părinți care nu dau niciun fel de importanță factorului fundamental al oricărei
relații: dragostea. Divorțul nu este ȋncurajat ȋn astfel de zone și astfel, familii ȋntregi sunt
crescute ȋn relații care sunt departe de a fi perfecte. Ȋn unele cazuri, dragostea dintre parteneri
apare cu timpul, dar ȋn majoritatea situațiilor, ȋntre ei nu există nimic mai mult decât un acord de
a ȋmpărți un spațiu comun, de a petrece timp ȋmpreună și de a avea relații sexuale lipsite de
dragoste. Acest mod este, desigur, incorect.
Din nefericire, tinerilor nu li se acordă ȋndrumare ȋn a alege acei parteneri cu care să ȋmpartă o
eternitate. Această stare de fapt este greu de crezut. Sume mari de bani se cheltuie pe
programe de instruire a copiilor și adolescenților ȋn subiecte de sexualitate, pe planificare
familială, pe consiliere ȋn cuplu și pe avocați ȋn divorțuri, ȋnsă niciun cent nu este pus deoparte
pentru a permite furnizarea de informații care ar ajuta ȋn formarea abilităților de a alege
partenerul corect de la ȋnceput. Așa ceva nu se predă ȋn școli și nici nu este instituționalizat,
ȋnsă ȋntregul proces este cât de poate de simplu. Imaginați-vă câtă suferință s-ar putea evita
dacă toate cuplurile ar trăi fericite până la adânci bătrâneți și nu ar mai exista cazuri de divorțuri
ȋn tribunale, și dacă orfelinatele, acum pline de copii nedoriți, ar fi doar o umbră a trecutului.
Imaginați-vă cât de mult ar beneficia omenirea dacă familiile ar trăi ȋn pace și armonie.
Vom descrie ȋn continuare acest proces și se recomandă tuturor, bărbați sau femei, să urmeze
aceste sfaturi ȋn pace și răbdare pentru că, odată ce semnalul este trimis corect de o persoană,
partenerul ideal va răspunde. Totuși, potențialul partener poate fi la distanțǎ, posibil ȋntr-o altă
țară, astfel că ar putea apărea o ȋntârziere de zile, săptămâni sau chiar ani, până când se
răspunde chemării și perechea ideală se ȋntâlnește. De aceea, este nevoie de răbdare. Veți ști
când persoana corectă, destinată să devină sufletul vostru pereche, a intrat ȋn sfera conștiinței
voastre. Gestalt-ul va avea loc și vă va alerta instantaneu spre adevăr.
Astfel, dacă sunteți ȋn căutarea unui partener, vă recomandăm să vă așezați ȋn liniște, să
ȋnchideți ochii și, ȋn termeni simpli de zi cu zi, să ȋl rugați pe Dumnezeu să vă deschidă inima și
să trimită semnalul care vă va aduce partenerul ideal. Asta este tot ce este nevoie să faceți.
Odată ce semnalul a fost transmis, mulțumiți lui Dumnezeu că acest semnal deja este ȋn zbor
spre destinatar. Nu este nevoie să repetați rugăciunea zilnic. Dumnezeu nu are nevoie de
reamintire. De aceea, trimiteți mesajul o singură dată și apoi petreceți-vă zilele ca și cum sunteți
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pregătiți, ȋn așteptarea răspunsului la semnalul vostru. Mai devreme sau mai târziu, răspunsul
va sosi.
Există o percepție incorectă legată de termenul „suflet pereche”. S-a sugerat faptul că spiritul lui
Dumnezeu prezintă o dualitate, o parte pozitivă și o parte negativă, ce se ȋntrupează ȋn două
persoane – un bărbat și o femeie, care ȋși trăiesc ȋntreaga viață căutându-se unul pe celălalt,
ȋmpiedicându-se de la o relație la alta până, când, ȋntr-un final, se ȋntâlnesc din pură ȋntâmplare.
Toate acestea nu au niciun sens. Puterea lui Dumnezeu, care crează ȋntreaga viață, crează
totul individual. Nu sunteți parte a unei dualități. Nu există o misterioasă „cealaltă jumătate”
căutându-vă orbește ȋn timp ce și voi o căutați la rândul vostru, ȋnsă exista cineva, undeva,
care, din ȋntâmplare, este o potrivire exactă a personalității voastre. Mai mult decât atât, pot
exista mai multe astfel de persoane.
Dacă vă gândiți pentru o clipă, aveți o anumită persoanalitate ce rezultă din raza sub care
călătoriți și experiențele pe care le-ați câștigat pe parcursul călătoriei, la care se adaugă
influențele genetice obținute de la părinții voștri. Acestea vă conferă un numit tip de
personalitate care, deși unic, este și trebuie să fie similar cu acela al multor alți oameni din
ȋntreaga lume. Există un număr limitat de permutări ale personalității, astfel că puteți fi liniștiți
știind că există cineva, undeva ȋn lume, care are o personalitate similară cu a voastră.
De asemenea, există oameni cu personalități diametral opuse de a voastră. De multe ori se
spune că persoanele cu personalități opuse ar trebui să se căsătorească, deoarece fiecare
aspect al personalității unuia din parteneri ar putea fi echilibrat de o trăsătură de personalitate
echivalentă, dar total opusă, din celălalt partener. Și această idee nu are sens. Dacă ȋntâlniți
vreodată pe cinevă care gândește total diferit de voi, ale cărui opinii despre lucruri de zi cu zi,
despre dietă, despre politică, despre religie, despre comportament, sunt opuse opiniilor voastre,
veți descoperi foarte repede că este imposibil să comunicați deoarece lipsește terenul comun
pe care să vă ȋmpărtășiți din experiențele voastre. Astfel, vă puteți da seamă că partenerul ideal
ar trebui să fie o replică a voastă, nu din punct de vedere fizic, ci din punct de vedere al
personalității.
Legea atracției reciproce, prin care ceea ce se aseamănă se atrage, va lucra pentru ca doar
acele persoane cu personalități similare vouă să fie atrase ȋnspre voi, ȋn cazul ȋn care,
bineȋnțeles, vă doriți și vă rugați pentru acest lucru. Nu trebuie să asteptați să apară jumătate de
duzină de potențiali parteneri pentru a face o alegere. Primul care va apărea va fi suficient de
aproape de voi pentru ca ȋmpreună să puteți avea o existență armonioasă pentru eternitate.
Subliniem că acest tip de relații pe care le descriem nu sunt menite să dureze doar pe timpul
ȋncarnării ȋn corp fizic, ci se aștepată ca ele să creeze o atmosferă de dragoste și armonie pe
durata lungii voastre existențe și călătorii către Dumnezeu. Simplul act de a-L ruga pe
Dumnezeu să vă ajute să găsiți un suflet pereche va crea o legătură ȋntre voi și partener, care
vă dura pentru totdeauna, aducând bucurie atât vouă, cât și tuturor celor care vin ȋn contact cu
voi.
Amintiți-vă că totul este unul. Dacă sunteți fericiți, ȋntreaga lume are de câștigat. Dacă sunteți
triști, ȋntreaga lume de asemenea se ȋntristează. Astfel, alegerea unui partener devine foarte
simplă. Totuși, există câteva zone și evenimente care complică lucrurile. Primul lucru de
analizat este următorul: până acum, puțini aveau cunoștințele disponibile astăzi despre cum să
ai un mariaj fericit. De aceea, este posibil ca unii dintre voi să fiți deja căsătoriți cu cineva care
nu este potrivit pentru voi și nu vă aduce mulțumirea necesară.
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Mai mult decât atât, poate că deja aveți copii. Noi nu dorim să cauzăm disensiuni ȋn cupluri și ȋn
nicio familie. Viața va aduce experiențe tuturor, indiferent de circumstanțe. Viața folosește
fiecare situație pentru a oferi tuturor o platformă pentru a experimenta. De aceea, dorim să
ȋnțelegeți că, deși credeți că sunteți căsătoriți cu persoana nepotrivită, acea relație nu este o
pierdere de vreme – din contră. Acea relație oferă experiențe valoroase pentru ambii parteneri:
acele experiențe ale rezultatelor alegerilor incorecte, experiențele de ȋnvățare a răbdării ȋn
condiții greu ȋncercate; experiențele de a vedea punctele de vedere ale celuilalt , deși sunt
opuse punctelor voastre de vedere. De asemenea, există suflete care așteaptă să se ȋncarneze
exact ȋn atmosfera de familie pe care voi o traiți, care au nevoie de experiența unei vieți
domestice mai abrazive.
Recomandăm, ȋn cazul ȋn care considerați că sunteți căsătoriți incorect, să discutați cu
partenerul vostru ȋn lumina informațiilor de mai sus. De asemenea, ȋnțelegeți că nu toți oamenii
de pe Pământ au dezvoltarea spirituală necesară să ȋnțeleagă sfaturile oferite, și dacă aceasta
se aplică partenerului vostru, atunci va trebui să respectați acel punct de vedere. Totuși, dacă
aveți amândoi capacitatea de a ȋnțelege cum funcționează legile lui Dumnezeu, discutați
aspectele relației voastre și rugați-vă pentru ȋndrumare. Este posibil să decideți să divorțați,
depinde doar de voi. Dacă se ajunge la așa ceva, asigurați-vă că este decizia ambilor parteneri
și se bazează pe concepte profunde, și nu doar pe faptul că unul dintre voi a găsit pe altcineva
mai interesant din punct de vedere sexual.
O căsătorie bazată pe dragoste va dura pentru totdeauna. Dacă nu există dragoste, ȋnseamnă
că nu a fost niciodată căsătorie. Dar totuși puteți alege să nu divorțați. Aceasta este calea pe
care și noi o recomandăm. Relația voastră va dura pe perioada existenței voastre fizice.
Presupunând că v-ați căsătorit la 20 de ani și amândoi veți trăi până la 80 de ani, atunci relația
voastra durează timp de 60 de ani, ceea ce poate ȋnsemna foarte mult timp. Dar, dacă puteți
ȋntelege că veți trăi o eternitate, atunci 60 de ani nu este chiar atât de mult. Odată ce vă eliberați
de mediul lumesc, puteți să vă chemați sufletul pereche și să petreceți restul eternității cu acea
persoană.
Motivul pentru care noi recomandăm să rămâneți căsătoriți este pentru a vă oferi ocazia de a
beneficia din această experiență, așa cum am menționat mai devreme. De asemenea, dacă
aveți copii, aveți datoria de a-i ocroti către Dumnezeu, iar o familie dezbinată sau o instituție nu
sunt cel mai bun mediu pentru ei. Oferiți copiilor voștri mediul cel mai bun cu putință ȋn care să
crească. Ȋnsă repetăm și subliniem. Dacă credeți că relația ȋn care vă aflați este o greșală,
discutați cu partenerul. Rugați-vă pentru ȋndrumare. Dacă alegeți să divortați, atunci așa să fie.
Dacă alegeți să rămâneți ȋmpreună pe durata existenței voastre lumești, atunci ȋncercați să
găsiți un teren comun unde să fiți fericiți. Ȋnțelegerea procesului care are loc ȋn interiorul vostru
vă va permite să vă ridicați peste aceste limitări și să intrați ȋntr-un anumit tip de parteneriat
dacă ȋncercați. Aveți o datorie fața de voi ȋnșiva, fața de Dumnezeu, și față de ȋntreaga viață, să
fiți fericiți dacă puteți. Ȋncercați să fiți fericiți ȋmpreună ȋntr-o relație ȋn care amândoi faceți
compromisuri. Cine știe? Dragostea se poate naște dacă ȋi dați o șansă.
Existǎ și oameni destinați sǎ trǎiascǎ singuri. Ei au ales aceastǎ cale pe perioada ȋntrupǎrii lor
pe Pǎmânt și, indiferent cât de greu ȋncearcǎ, nu vor reuși sǎ aibǎ o relație de succes. Asta ar
ȋnsemna sǎ ȋși sfideze propria karmǎ. Din nou, dacǎ sunteți singuri și vǎ este greu sǎ mențineți
o relație, rugați-vǎ la Dumnezeu sǎ vǎ ȋndrume. Dacǎ sunteți meniți sǎ vǎ cǎsǎtoriți, veți gǎsi
partenerul potrivit mai devreme sau mai târziu. Dacǎ nu, veți rǎmâne singuri. Nu este normal ca
oamenii sǎ ducǎ vieți solitare, ȋnsǎ, din când ȋn când, mai apar oameni care au ales aceastǎ
cale cu scopul de a trǎi un anume set de experiențe sau pentru a le permite acea libertate
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necesarǎ pentru ȋndeplinirea unei misiuni pe care au ales-o pentru ei. Rugați-vǎ la Dumnezeu și
veți primi informații despre calea pe care trebuie sǎ o urmați. Urmați-va calea ȋn pace și cu
Dumnezeu, fiind asigurați cǎ, odatǎ ce ȋncarnarea pe Pǎmânt se sfârșește, vǎ veți reȋntâlni cu
familia și prietenii voștri pe tǎrâmurile spirituale.
Un alt grup de oameni cǎrora nu le este ușor sǎ fie ȋntr-o relație sunt aceia care, de-a lungul
timpului, au cǎlǎtorit ȋntr-un parteneriat pentru a-L sluji pe Dumnezeu și care au decis ȋmpreunǎ
sǎ se ȋntrupeze pentru a continua lucrarea lui Dumnezeu pe Pǎmânt. Acești oameni nu pot fi
considerați suflete pereche ȋn sensul acceptat, ei pot avea personalitǎți total diferite, dar au
potențial de a reuși ȋntr-o relație, chiar dacǎ uneori furtunoasǎ, pe parcursul misiunii lor de a-L
sluji pe Dumnezeu manifestat ȋn om. Astfel de oameni se pot naște la mii de mile distanțǎ și pot
petrece mulți ani cǎutându-se, dar ȋntr-un final se ȋntâlnesc și atunci munca lor ȋncepe. Poate cǎ
nu au cea mai armonioasǎ relație dar, deoarece lucreazǎ pentru binele altora, ei vor subjuga
propriile personalitǎți nevoilor altora și ȋn felul acesta relațiile lor pot funcționa. Acești oameni se
pot ȋncarna de mai multe ori, fie ca perechi, fie individual, ȋn dorința de a-L sluji pe Dumnezeu
manifestat ȋn om și se subȋnțelege faptul cǎ acești oameni sunt mai maturi din punct de vedere
spiritual ȋn comparație cu alți oameni contemporani lor. Calea lor este diferitǎ de cea a
majoritǎții oamenilor și ei trǎiesc dupǎ alte reguli. Ei Ȋl slujesc pe Dumnezeu și toți sunt
binecuvântați de munca acestor persoane și de recompensele primite.
Acum sǎ considerǎm pe cei care sunt homosexuali. Ȋn mod tradițional, opinia publicǎ oscileazǎ
ȋntre dezgust și acceptare fațǎ de aceste persoane care ȋși gǎsesc fericirea având relații
sexuale și emoționale cu cei de același sex. Vom analiza lucrurile pozitive și cele negative,
precum și atitudinea care ar trebui adoptatǎ fațǎ de aceste persoane.
Ȋncepem prin a spune cǎ spiritul lui Dumnezeu ȋn formǎ de embrion nu are sex și reprezintǎ o
ființǎ foarte maturǎ. Nu existǎ niciun fel de preocupare pentru identitatea sexualǎ ȋnainte de
momentul ȋn care ne dezvoltǎm ȋn oameni. Atunci nu suntem decât ființe cu caracteristicile
umane, și suntem fericiți așa. Ȋn mod similar, odatǎ ce ne maturizǎm pânǎ ȋn punctul ȋn care ne
putem consiera ȋnțelepți, ȋncetǎm sǎ mai fim interesți de sexul pe care l-am adoptat pentru a ne
ȋntrupa pe Pǎmânt. Ȋncepem sǎ fim interesați de ce sex vom adopta atunci când ajungem ȋn
unul din cele doisprezece puncte de aștepare eterice premergǎtoare ȋncarnǎrii. Deoarece avem
nevoie de anumite experiențe care sǎ ne ajute sǎ ne maturizǎm, ȋnțelegem cǎ trebuie sǎ
adoptǎm o anume persoanǎ și un anume gen.
Pe durata șederii noastre ȋn tǎrâmurile spirituale, pe care le numim eterice, așa cum am mai
menționat ȋn alte capitole anterioare, noi ne cǎutǎm o familie potrivitǎ care sǎ ne gǎzduiascǎ.
Când acea familie decide sǎ aibǎ un copil, devenim atenți și, dacǎ acel copil are atributele
necesare, rǎmânem aproape de el și ȋi influențǎm creșterea pentru a-l ajuta sǎ devinǎ fie de sex
feminin ori masculin. S-a sugerat cǎ sexul unui copil poate fi influențat de perioada din zi,
medicamente sau alte evenimente și influențe. Nu este deloc adevǎrat. Spiritul ce așteaptǎ sǎ
se ȋntrupeze influențeazǎ embrionul din pântec pentru a avea identitatea cerutǎ de spirit. Ȋn
condiții normale, un copil se naște ori bǎiat, ori fatǎ.
Totuși, așa cum știm, unii copii se nasc ȋntr-un corp de un anume gen, ȋn timp ce sufletul
ȋntrupat ȋn acel corp se considerǎ a fi de gen opus. De aceea, credem cǎ ceva este greșit ȋn
acest plan. Evenimentele care decid sexul unui copil sunt destul de clare - în colaborare cu
directorii omniprezenți ai vieții, raze sunt îndreptate către copilul embrion care îl vor determina
să tindă spre bărbat sau femeie. Cu toate acestea, nimic în viață nu este perfect și există o
tendință pentru machiajul genetic al părinților pentru a oferi copilului o anumitǎ orientare
sexuală.
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Mai existǎ și alte influențe asupra copilului, cum ar fi fazele lunii. Ca rezultat, se poate ȋntâmpla
uneori ca un bǎiețel sǎ fie cerut de spirit, ȋnsǎ sǎ se nascǎ o fetițǎ. Odatǎ ce se realizeazǎ ȋn
câmpul eteric cǎ ceva este ȋn neregulǎ, existǎ trei posibile soluții. Ori un suflet nou și cu aceeași
identitate sexulǎ este gǎsit, ori copilul este lǎsat fǎrǎ suflet, caz ȋn care copilul moare, ori
sufletul original se ȋncarneazǎ, ȋn ciuda discrepanței. Dacǎ primul eveniment are lor, atunci nu
este nicio problemǎ. Dacǎ al doilea are loc, copilul se naște mort, ceea ce creazǎ multǎ
nefericire tuturor pentru o perioadǎ de timp, iar dacǎ al treilea eveniment are loc, se naște un
homosexual.
Putem vedea din explicația de mai sus cǎ homosexualitatea nu este o pedeapsǎ perversǎ
aruncatǎ asupra unei persoane, așa cum s-ar crede. Este doar o persoanǎ folosind un corp
pentu a evita risipirea acestuia, ȋnsǎ acea persoanǎ și corpul ȋn care se ȋncarneazǎ sunt opuse
din punct de vedere sexual. Dacǎ aceastǎ stare de fapt ar fi acceptatǎ și ȋnțeleasǎ, atunci
persoanele homosexuale s-ar ȋncadra ȋn societate și ar ȋnvǎța din experiențe. Cu toate acestea,
nimeni nu s-a deranjat sǎ cerceteze evenimentele care generează homosexualitate și astfel,
acești oameni sunt tratați ca obiecte de dispreț și abuz, persecutate și ucise sau, ȋn unele cazuri
rare, ei sunt tratați cu respect, sunt transformați în semi-zei.
Ȋnsǎ ei nu sunt nici una, nici alta. Ei sunt doar oameni obișnuiți aflați ȋntr-un corp nepotrivit de la
care au multe de ȋnvǎțat, și de la care și noi putem sǎ ȋnvǎțǎm lecția acceptǎrii. Totuși, trebuie
menționat cǎ aceasta nu este o stare normalǎ, ea aducând o serie de emoții aparte și de
asemenea, boli care ȋn mod normal nu ar apǎrea. Totuși, ȋi rugǎm pe cei care sunt homosexuali
sǎ ȋși accepte situația și sǎ meargǎ pe cale alor cǎtre Dumnezeu, iar pe cei care cunosc
persoane homosexuale, sǎ le accepte la fel cum acceptǎ pe cele heterosexuale. Toți vin de la
Dumnezeu și toți sunt parte din voi. Acceptați ȋntreaga viața pentru ca toți sǎ aibǎ de câștigat.
Existǎ o situație diferitǎ cu cei care ȋn mod deliberat aleg la o vârstǎ foarte fragedǎ sǎ urmeze o
cale cǎtre Dumnezeu. Ne referim, desigur, la preoți budiști, catolici, și la cei ce se devoteazǎ
anumitor religii care interzic activitatea sexualǎ. Actul de reprimare ȋn sens sexual genereazǎ
apariția unor emoții ȋn interiorul celor care urmeazǎ aceastǎ cale, iar astfel de presiuni nu sunt
ȋntotdeauna benefice. Frustrarea sexualǎ cauzeazǎ, din punct de vedere psihologic, un
dezechilibru care este nesǎnǎtos pentru individ și neȋnțelept pentru un ȋnvǎțǎtor spiritual.
Așa cum am mai spus ȋnainte, ȋn general nu este considerat normal sau benefic pentru oameni
sǎ ducǎ vieți solitare. Aceasta implicǎ faptul cǎ relațiile emoționale dintre persoane de sex opus
vor duce ȋn mod firesc la uniune sexualǎ, ca rezultat normal al atașamentului creat, contribuind
la creșterea puterii lui Dumnezeu prin eliberarea de energie, și ajutând persoanele ȋn cauzǎ sǎ
ȋși ȋnalțe energia spiritualǎ. Ca rezultat, perechea este fericitǎ, și toți din jur sunt de asemenea
fericiți prin apropierea de acești oameni. Ȋn cazurile ȋn care persoanele aleg sǎ se alǎture unei
organizații religioase care interzice cǎsǎtoria, ȋnsǎ aceste persoane au nevoie de companie și
relații sexuale, apare conflictul intern.
Acest conflict se poate manifesta prin iritabilitate, sǎrǎcie spiritualǎ și lipsa dorinței de a petrece
timp ajutând pe alții. Dacǎ aceste stǎri apar la un preot sau la o cǎlugǎrița, atunci asemenea
persoane nu sunt cele mai potrivite pentru a-i ȋnvǎța și ajuta pe aceia care au nevoie de
rǎbdare, timp și dragoste pentru a depǎși problemele cu care se confruntǎ ȋn cǎlǎtoria lor prin
viațǎ. Daca cineva ar ȋncerca sǎ arate vreunui preot sau cǎlugǎr cǎ modul de viațǎ ales de ei nu
este, poate, cel mai ȋnțelept, ei s-ar apǎra imediat spunând cǎ fondatorii religiei lor – Isus,
Buddha sau oricine altcineva, au dus viațǎ celibatarǎ. Fǎrǎ ȋndoialǎ, ar fi foarte șocați dacǎ și-ar
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putea duce mintea ȋnapoi prin istorie sǎ vadǎ cum formele pǎmântene ale fondatorilor religiilor
lor au fost persoane echilibrate care au ȋnfǎptuit miracolele notate de istorie și ȋn același timp
au experimentat tot ceea ce oferǎ Dumnezeu.
Timpul a stilizat și formalizat viețile multor mari oameni spirituali prin recunoașterea adevǎrului
experimentat de ei ȋnșiși, iar unul din miturile create de-a lungul timpului este cǎ celibatul
faciliteazǎ aproprierea de Dumnezeu sau, altfel spus, cǎ drumul spre Dumnezeu este blocat de
gândurile la atracția sexualǎ dintre un bǎrbat și o femeie. Utilizați bunul simț dacǎ vreți sǎ
descoperiți adevǎrul. Chiar credeți cǎ o persoanǎ plinǎ de frustrǎri sexuale este cel mai bun
servitor al lui Dumnezeu? Ar putea cineva care nu a experimentat niciodatǎ dragoste, cǎsǎtorie,
viațǎ de familie și tot ceea ce ȋn general trǎiesc oamenii obișnuiți, sǎ fie cu adevǎrat ȋn poziția
de a spune „Știu cât suferi pentru cǎ am trǎit și eu aceastǎ suferințǎ”, ȋn contrast cu „Știu cum te
simți pentru cǎ am citit ȋntr-o carte”. De aceea noi vǎ recomandǎm sǎ vǎ ascultați cerințele
propriului corp fizic și propriile emoții ȋn relație cu Dumnezeu. Nu aveți nimic de câștigat din
abstinențǎ sexualǎ, decât ȋn cazul ȋn care simțiți cǎ nu aveți nevoie de contact sexual. Așazisele beneficii aparent de câștigat sunt depǎșite de dezavantajele cauzate de dezechilibrele
emoționale.
Planul lui Dumnezeu este ca toți oamenii sǎ trǎiascǎ ȋmpreunǎ ȋn dragoste, pace și armonie.
Atmosfera de familie creatǎ ȋntre doi oameni care se iubesc și care ȋl iubesc pe Dumnezeu este
mediul ideal pentru a crește copii. Acești copii, poate, când vor deveni adulți, vor avea o viațǎ
similarǎ, se vor cǎsǎtori și vor crește proprii copii ȋntr-o atmosferǎ de dragoste fațǎ de familie și
de Dumnezeu. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu va fi rǎspândit ȋn adevǎr. Nu este niciodatǎ nevoie
de disciplinǎ ascetǎ ȋn drumul spre Dumnezeu. Urmați-L pe Dumnezeu și, dacǎ simțiți astfel,
puteți sǎ vǎ bucurați pe parcursul cǎlǎtoreia, având o viațǎ sexualǎ normalǎ și cu iubire. Noi nu
recomandǎm excesul ȋn nici una din ariile vieții. Ceea ce fiecare din voi știți ȋn interiorul vostru
cǎ e bine trebuie sǎ reprezinte pentru voi normalitatea de urmat. Nu uitați sǎ fiți moderați ȋn tot
ce faceți și vǎ veți afla ȋn cadrul potrivit spre care toți copiii lui Dumnezeu ar trebui sǎ adere.
Aspectul spiritual al unei armonii sexuale va aduce beneficii vouǎ și partenerului și, ȋn
consecințǎ, ȋntreaga viațǎ va avea de câștigat. Asigurați-va cǎ urmați, prin rugǎciune,
perceptele pe care cuvântul „dragoste” le presupune. Astfel veți fi ȋntotodeauna ȋn unitate cu voi
ȋnșivǎ, cu Dumnezeu și cu ȋntreaga viațǎ. Aceastǎ unitate se aflǎ ȋn centrul cǎutǎrii lui
Dumnezeu. Cǎutați-L pe Dumnezeu ȋn tot și totul va fi unul.
Dacǎ unii dintre voi care sunteți necǎsǎtoriți simțiți cǎ trebuie sǎ vǎ satisfaceți nevoi de naturrǎ
sexualǎ, cine poate sǎ vǎ condamne? Cerințele unui corp sǎnǎtos trebuie satisfǎcute. De prea
mult timp religiile ȋncurajeazǎ și binecuânteazǎ relațiile sexuale ȋn interiorul cǎsǎtoriei, dar
ignorǎ complet nevoile celor singuri, fie bǎrbați sau femei. Și totuși, cei tineri, ȋn mod normal, au
dorințe sexuale intense. Din reprimarea dorințelor sexuale rezultǎ o dereglare a conținutului
emoțional al persoanei respective care, astfel, este nevoitǎ sǎ acționeze ȋntr-o direcție diferitǎ.
Am remarcat cǎ mulți bǎrbați tineri ȋși elibereazǎ frustrǎrile sexuale ȋn alcool și violențǎ. Fetele,
de asemenea afectate, se refugiazǎ deseori ȋn muncǎ excesivǎ cum ar fi afaceri sau politicǎ,
ȋnsǎ, dacǎ ar avea o viațǎ sexualǎ normalǎ, ar fi fericite sǎ ȋși petreacǎ timpul dedicându-se
altor lucruri mult mai potrivite pentru ele.
Noi cei care oferim aceste recomandǎri dorim sǎ declarǎm cǎ satisfacerea nevoilor sexuale,
chiar ȋn afara conceptului de dragoste, sunt ȋnțelese și acceptate de noi ca fiind o necesitate.
Dar ȋn același timp nu dorim sǎ fim greșit ȋnțeleși cǎ ați avea cale liberǎ sǎ aveți relații intime cu
nenumǎrați parteneri, ori de câte ori nevoile primare o cer. Este nevoie de moderație ȋn tot
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pentru cǎ aura unei persoane reflectǎ doințele și acțiunile acesteia și, ca urmare, aceastǎ aurǎ
ridicǎ sau coboarǎ energia spiritualǎ; de aceea este ȋntotdeauna nevoie sa fiți ȋntr-o stare
pozitivǎ, iar acest lucru nu poate fi realizat atunci când se abuzeazǎ de corp și minte. Dacǎ
sunteți rezonabili ȋn tot ceea ce faceți, veți putea acționa corect. Nu vǎ lǎsați pradǎ gândurilor
lascive. Bucurați-vǎ de relații sexuale ȋn simplitate, armonie, dragoste și fericire, știind tot timpul
cǎ ținta voastrǎ este unitatea cu Dumnezeu. Având acest țel ȋn minte, vǎ veți bucura de viațǎ cu
tot ce are ea de oferit și ȋn același timp veți menține o minte purǎ.
Conceptul de puritate a minții se extinde dincolo de limitǎrile impuse de teorie și dogmǎ
referitoare la controlul gândurilor. Termenul „puritate a minții” necesitǎ acțiunea de ȋnlǎturare din
personalitate a oricǎrui gând și acțiune care ar putea fi considerate ȋn contradicție cu idea de
unitate cu Dumnezeu, cu Dumnezeu din Cer și cu Dumnezeu din om. Ideea din spatele
termenului de „puritate a minții” este de a crea, ȋn interiorului formei umane, o forțǎ care se aflǎ
ȋn uniune cu Dumnezeu, lǎsând deoparte orice posibilitate de separare indusǎ de un gând sau
faptǎ incorectǎ. Acest concept nu est ușor de pus ȋn practicǎ, mai ales pe perioada ȋncarnǎrii pe
Pǎmânt, când oamenii sunt puși la fiecare orǎ ȋn situații care ȋi determinǎ sǎ aibǎ gânduri
impure.
Dacǎ existǎ o oportunitate de a vǎ retrage ȋntr-o zonǎ liniștitǎ pentru o perioadǎ suficient de
ȋndelungatǎ, este posibil sǎ vǎ ridicați nivelul de conștiințǎ pânǎ la acel punct unde liniștea minții
inerentǎ puritǎții minții se poate obține și menține, ȋn ciuda ȋncercǎrilor emisarilor rǎului de a
distrage dragostea din zona de liniște și uniune cu Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu,
inevitabil, barierele sunt doborâte și gândurile corpute reintrǎ, generând ȋn om nevoia de a se
retrage din nou ȋn zone de armonie pentru a se reȋncǎrca spiritual. Din fericire pentru noi, existǎ
o asemenea zonǎ, un rai unde ar trebui sǎ ne retragem zilnic pentru a elibera energie spiritualǎ
și a ne ajuta sǎ fim pe deplin ȋn control asupra emoțiilor și gândurilor noastre.
Aceastǎ zonǎ este mintea, iar procesul de accesare a ei este meditația. Procesul a fost descris
ȋn alt capitol, la care vǎ puteți ȋntoarce dacǎ aveți nelǎmuriri ȋn ceea ce privește tehnica de
utilizat. Meditația zilnica este vitalǎ pentru toți cei care doresc sǎ aibǎ o minte purǎ. Ȋn timpul
meditației, calea dintre om și Dumnezeu este fǎrǎ obstacole, porțile se deschid și barierele sunt
coborâte. Personalitatea și ego-ul, care ȋn mod normal ȋnconjoarǎ mintea precum zidurile unei
ȋnchisori, ținându-L pe Dumnezeu afarǎ și mintea prizonierǎ, sunt forțate sǎ se dea la o parte pe
mǎsurǎ ce lumina de la Dumnezeu ȋnvǎluie mintea ȋn puritate și iubire. Mintea va absorbi o
parte din acea putere și va crește ȋn staturǎ și puritate. Puterea ego-ului va scǎdea proporțional
cu nivelul de absorbire a energiei spirituale de cǎtre minte și, ȋn final, dacǎ discipolul lui
Dumnezeu continuǎ sǎ mediteze ȋn fecare zi, ego-ul va dispǎrea și personalitatea, deși rǎmâne,
va strǎluci cu puterea care acum scaldǎ mintea. Ȋn acest fel se obține puritatea minții, a
spiritului, iar persoana astfel ȋnzestratǎ va atinge unitate cu Dumnezeu deoarece devine o
reflectare a puterii Lui.
Aceastǎ putere poate fi trimisǎ și altora prin meditație, ca o forțǎ vindecǎtoare ce poate fi
folositǎ pentru a-i ajuta ȋn propriul proces de purificare a minții. Acea putere este sau nu este
acceptatǎ de alții, ȋn funcție de abilitǎțile lor de a-și ȋndepǎrta ego-ul și personalitatea pentru a
permite puterii lui Dumnezeu sǎ le ȋnvǎluie mintea. Repetǎm cǎ puterea lui Dumnezeu poate fi
reflectatǎ dintr-un suflet pur și direcționatǎ ȋnspre alții. Puterea lui Dumnezeu nu vine la nimeni
direct de la Dumnezeu. Ea are nevoie de obiecte și / sau oameni pentru a se manifesta. Fǎrǎ
instrumentele vii, fie cǎ sunt oameni, animale, plante, pietre sau particule atomice, puterea lui
Dumnezeu existǎ doar ca și potențial, ca principiu. Dar nu poate exista ȋn realitate. Ea este
ȋntotdeauna transmisǎ, sau mai corect spus, reflectatǎ de cǎtre lucrurile animate și materiale. Ȋn
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tǎrâmurile spirituale cele mai ȋnalte, puterea lui Dumnezeu este direcționatǎ de acei arhangheli
pe care i-am denumit „directori ai vieții” ȋnspre alte manifestǎri ale creației.
Așa cum am menționat anterior, momentul și felul ȋn care puterea este creatǎ nu sunt
cunoscute. Totuși, aceastǎ putere existǎ. Ea existǎ la cel mai ȋnalt punct al creației. Directorii
vieții iau acea putere, ei sunt primii care o manipuleazǎ și o direcționeazǎ cǎtre destinația
aleasǎ. Acea destinație poate fi Pǎmântul sau un vast numǎr de alte diferite zone. Deoarece
directorii vieții sunt fǎrǎ pǎcat, ei acționeazǎ ca reflectoare perfecte prin care lumina strǎlucește
intactǎ. Aceastǎ luminǎ va fi preluatǎ de cei aflați ȋn cǎutarea ei la urmǎtorul nivel, iar de la
aceștia din urmǎ se va reflecta cǎtre alții de la nivelul imediat inferior și așa mai departe pânǎ la
cei mai de jos pe scara vieții. La un moment dat, lumina va strǎluci și asupra voastrǎ.
Dacǎ sunteți alimentați cu gânduri materialiste și personalitatea voastrǎ este dominatǎ de ego,
nu veți avea capacitatea de a absorbi acea putere și ea va fi irositǎ. Ȋnsǎ, dacǎ doriți sǎ urmați
recomandǎrile date anterior și sǎ meditați cu regularitate și corect, ego-ul vostru se va diminua,
iar mintea voastrǎ se va scǎlda ȋn lumina ce emanǎ de la Dumnezeu. Apoi, aceastǎ luminǎ va
cǎuta sǎ se reflecte de la voi ȋnspre altcineva, ȋn speranța de a aduce iluminare ȋntregii lumi. Se
presupune cǎ ȋnțelegeți faptul cǎ și voi trebuie sǎ reflectați lumina cǎtre alții. Dacǎ nu știți acest
fapt, acea luminǎ, dupǎ ce vǎ ajutǎ pe voi, se irosește. Deci, este necesar ca lumina sǎ fie
direcționatǎ mai departe.
Pentru a face acest lucru, nu aveți nevoie de lista tuturor sufletelor vii pentru a le recita numele.
Este suficient, ȋn timpul meditației, sǎ doriți ca lumina sǎ ajungǎ la ceilalți, binecuvântând
ȋntreaga lume ȋn numele lui Dumnezeu. Acel punct de luminǎ pe care ați fost ȋnvǎțați sǎ ȋl
vizualizați va va inunda mintea. Ȋl veți vedea cu ajutorul capacitǎților imaginative pentru cǎ,
bineȋnțeles, ochii fizici sunt ȋnchiși ȋn timpul meditației. Totuși, acea luminǎ nu este doar
produsul imaginației voastre. Folosiți aceleași zone ale conștiinței pe care le folosește și
imaginația, ȋnsǎ lumina este realǎ. Ȋn timpul oricǎrei ședințe de meditație, vizualizați acel punct
de luminǎ și, ȋn final, veți fi inundați cu luminǎ albǎ purǎ. Nu vǎ forțați sǎ atingeți acestǎ stare.
Nu ȋncercați sǎ o vizualizați. Va veni la voi la timpul potrivit, pe mǎsurǎ ce vǎ perfecționați
tehnica meditației.
Pe mǎsurǎ ce continuați sǎ meditați, veți fi inundați de acestǎ luminǎ strǎlucitoare din ce ȋn ce
mai des și, ȋn final, veți fi capabili sa o vizualizați instantaneu când ȋncepeți meditația și sǎ o
mențineți ȋn conștiința voastrǎ atât cât doriți, pânǎ ȋn momentul ȋn care ȋncheiați ședința. Mai
târziu, veți putea vizualiza lumina ȋn timpul rutinei voastre zilnice, ceea ce vǎ va aduce o stare
de mare bucurie și putere.
Dacǎ meditați ȋn grup sau comparați notițe cu alte persoane care mediteazǎ, nu vǎ lǎudați cǎ
sunteți primii care vǎd lumina. Aceasta nu este o competiție. Ajutați-vǎ unii pe alții prin gânduri
și fapte. Dacǎ vǎ lǎudați, ȋi veți determina pe alții sǎ spunǎ cǎ și ei au atins starea de iluminare
când, de fapt, poate nu este adevǎrat. A minți este un pǎcat. Nu vǎ puneți ȋn poziția de a
pǎcǎtui sau de a-i ȋncuraja pe alții sǎ pǎcǎtuiascǎ. Toți vor suferi.
Dupǎ cum s-a menționat anterior, acea luminǎ, odatǎ ce este vǎzutǎ, trebuie direcționatǎ cǎtre
ȋntreaga lume. Chiar și aceia care vǎ fac rǎu ar trebui sǎ fie scǎldați ȋn luminǎ. Ea va reflecta de
la voi ȋn funcție de puritatea voastǎ. Dacǎ mintea vǎ este pǎtatǎ, nu veți reflecta prea multǎ
luminǎ. De aceea, toți ar trebui sǎ tindǎ spre cât mai multǎ puritate. Meditația și rugǎciunea vǎ
ajutǎ sǎ vǎ purificați. Practicați-le zilnic și, pe cât posibil, evitați sǎ pǎcǎtuți. Examinați-vǎ
defectele și ȋndepǎrtați-le. Nu zǎboviți asupra lor. A da prea multǎ atenție defectelor ȋnseamnǎ
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sǎ le creșteți puterea asupra voastrǎ. Luați comanda și alungați-le din viața voastrǎ. Examinațivǎ gândurile și cuvintele, faptele și motivele ȋn fiecare zi. Orice faptǎ, cuvânt, acțiune sau gând
care nu sunt pure trebuie sǎ fie respinse.
Ȋn final, vǎ veți elibera de defecte. Mintea voastrǎ va deveni purǎ, iar lumina lui Dumnezeu
reflectatǎ prin voi nu va mai fi diminuatǎ de defectele voastre. Acea luminǎ va fi preluatǎ de
altcineva, undeva ȋn ȋmpǎrția lui Dumnezeu, și va continua și va purifica totul. Este important sǎ
aveți o minte purǎ pentru cǎ, ȋn caz contrar, nu puteți absorbi puterea lui Dumnezeu, nu puteți
sluji pe Dumnezeu și nu veți putea fi mulțumiți și fericiți. Ȋmpǎrǎția lui Dumnezeu va fi ȋnchisǎ
pentru voi din cauza propriilor voastre gânduri. Este, de asemenea, important sǎ aveți o minte
purǎ pentru a putea reflecta puterea lui Dumnezeu intactǎ ȋnspre alții. Voi o primiți intactǎ, așa
cǎ trebuie sǎ o dați mai departe tot intactǎ.
Puteți vedea din cele de mai sus cǎ puterea lui Dumnezeu, lumina Lui, nu vine la voi direct de la
Dumnezeu, ci prin intermediul mai multor forme de viațǎ. Motivul este cǎ totul este unul. Voi și
mintea voastrǎ sunteți parte din toți și mintea tuturor, așa-numita „minte universalǎ”. Prin
obținerea puritǎții minții prin ȋnlǎturarea ego-ului, vǎ aliniați minții universale. Când intrați ȋn
rezonanțǎ cu acest concept grandios, ȋncep sǎ vi se dezvǎluie secretele universului, acea
bibliotecǎ vie a cunoașterii. Prin atingerea stǎrii de puritate a minții, aurele se umplu cu puterea
lui Dumnezeu, care este puterea universalǎ. Aura atașatǎ chakrei inimii se ȋncarcǎ generând ca
emoțiile corespunzǎtoare sǎ se intensifice. Acele emoții pot fi denumite dragoste universalǎ
pentru cǎ, deși unii le-ar putea denumi fericire, toleranțǎ, ȋnțelegere, compasiune etc, acestea
sunt subsidiare forței atotcuprinzǎtoare care este dragostea.
Un bǎrbat experimenteazǎ dragostea atunci când intrǎ ȋntr-o relație cu o fatǎ pe care a ales-o și
care ȋi rǎspunde pozitiv. Acea dragoste, deși importantǎ, este sǎracǎ ȋn comparație cu
dragostea universalǎ despre care vorbim. Aceasta nu poate fi comparatǎ sau imaginatǎ. Ea se
dezvoltǎ ȋn interiorul celor care ating starea de puritate. Puritatea nu ȋnseamnǎ acele concepte
stranii și rǎstǎlmǎcite unde dragostea fizicǎ este privitǎ ca ceva murdar, unde funcțiile corpului
nu sunt luate ȋn considerare și unde goliciunea este detestatǎ. Vorbim ȋntr-adevǎr despre un
concept diferit. Vorbim despre o stare de pace și relaxare ȋn care toate gândurile de violențǎ,
lǎcomie, vulgaritate nu doar cǎ nu sunt luate ȋn considerare, ci chiar nu existǎ, și ȋn care totul
este acceptat. Este o stare calmǎ și supusǎ ȋn care, chiar și ȋn timpul unui act sexual cu
partenerul iubit, puritatea tot existǎ.
Dacǎ acea stare se atinge, atunci totul devine pur. Totul este de la Dumnezeu și nu poate fi
murdar. Este doar percepția noastrǎ cǎ este murdar. Purificați-vǎ mintea și totul va fi pur. Iubiți
oamenii și veți fi iubiți de toți și orice. Lumina pe care o veți vizualiza ȋn meditație și pe care veți
ȋnvǎța sǎ o purtați cu voi ȋn toate zilele voastre vǎ va ajuta sǎ vedeți totul și pe toți scǎldați ȋn
strǎlucirea ei, iar ȋntreaga viața va sesiza acest lucru și vǎ va purta respect.
Calitatea vieții voastre se va transforma pe mǎsurǎ ce vǎ aliniați cu puterea lui Dumnezeu.
Bogǎțiile Raiului vor deveni ale voastre. Având bogǎțiile lui Dumnezeu, nu veți mai cǎuta lacomi
bogǎțiile de pe Pǎmânt. Dumnezeu vǎ va da tot ce aveți nevoie. De aceea, vǎ recomandǎm sǎ
meditați zilnic,ȋn pace și ȋn dragoste. Spunând sǎ meditați zilnic, vǎ atenționǎm de asemenea sǎ
vǎ folosiți propria rațiune. Dacǎ sunteți bolnavi, sau prea ocupați, sau prea obosiți, atunci
desigur nu puteți medita, dar ȋncercați totuși, sǎ vǎ aranjați stilul de viațǎ astfel ȋncât sǎ puteți
medita odatǎ pe zi. Puteți, desigur, sa o faceți și de mai multe ori pe zi, dacǎ doriți.
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Ȋntr-un final, veți atinge stadiul de meditație permanentǎ dar, inițial, odatǎ pe zi pentru câteva
minute pânǎ la jumǎtate de orǎ este suficient. Treptat, vor apǎre schimbǎri ȋn viața voastrǎ care
vǎ vor supune unor modificǎri pe care vǎ promitem cǎ nu le veți regreta. Ceea ce ați putea
regreta va fi doar cǎ ați primit aceastǎ informație și nu ați acționat ȋn consecințǎ. Cǎutați sǎ vǎ
aliniați cu Dumnezeu și toate celelalte vor veni la voi. Așa sǎ fie.
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Capitolul 12 – Personalitatea, aspecte și atribute
Există numeroase forme de viață create de Dumnezeu peste tot ȋn univers și, ȋn mod
surprinzător, toate aceste forme prezintă unele atribute comune. Natura vieții este de a fi
conectată nu numai cu o sursă creatoare comună, ci și prin acele atribute ce rezultă ȋntr-un
scop comun. Există o singură forță creatoare, Dumnezeu, și există o singură destinație pentru
creația Sa. Ȋntreaga viață se află ȋntr-o călătorie ciclică; odată creată, va rezulta ȋn acele forme
de viață care, ȋn final, vor fuziona din nou cu Creatorul. Ȋn ultimă instanță, totul se ȋntoarce la
Dumnezeu.
Observăm că ȋntreaga viață este interconectată prin intermediul unei reacții comune la anumite
legi naturale ale lui Dumnezeu. Am examinat anterior legea atracției reciproce și am descoperit
că această legea a fost și este cauza a tot ce există, fie vizibil sau ȋn acele zone din afara
interogării umane. De aceea, afirmăm că, dacă tot ce există reacționează la o lege comună,
atunci acele forme de viață trebuie să posede o abilitate comună de a reacționa ȋn acest mod.
Mai mult, cu cât materia și formele de viață sunt examinate mai profund, cu atât se descoperă
similarități și atribute comune ȋntre diferitele forme de viață. Deși două forme de viață pot
apărea complet diferite la o observare normală, putem afla, surprinzător, că ȋn realitate, există
din ce ȋn ce mai puține diferențe ȋntre ele, pe măsură ce investigația avansează și similaritățile
sunt dezvăluite.
Ȋn final vom afla, dacă posedăm mijloacele necesare, că de fapt nu există nicio diferență ȋntre
oricare două obiecte. Diferența ȋn formă, aparență, constituție etc posibil de cuantificat la prima
vedere, ȋncepe să se destrame și chiar dispare la o examinare profundă, pe măsură ce realizăm
că, deși privim două obiecte compet diferite, o piatră și un ȋnger, de exemplu, diferențele rezultă
strict din maniera ȋn care noi le percepem, și nu din diferențierea formelor de viață propriu-zise.
Este aceasta o concluzie logică cu care ne simțim confortabili? De-a lungul timpurilor, omenirea
a lucrat la cuantificarea diferențelor dintre obiecte similare și au existat forumuri de dezbatere
care, de exemplu, s-au ȋntrebat dacă două ființe umane, având culoarea pielii diferită, au fiecare
câte un suflet. Aceasta a fost una din scuzele instaurării sclavagismului și totuși, ar trebui să fie
evident că ființele umane, indiferent de culoare, sunt identice din toate punctele de vedere.
Oameni de știință, biologi, geologi și-au construit cariere și au devenit faimoși ȋn urma
cuantificării diferențelor minuscule dintre roci, pietre, plante de tot felul, și a delimitării diferitelor
obiecte materiale. Muzeele sunt pline de expoziții prezentând diferențe, de multe ori atât de
minuscule ȋncât necesită teste sofisticate de delimitare.
Ați văzut până acum vreo expoziție al cărei scop să fie de a demonstra elementele comune
dintre lucruri? Și totuși, știm că totul a fost creat de Dumnezeu. Informația pe care o avem este
că puterea lui Dumnezeu este una și aceeași ȋn crearea diferitelor obiecte și astfel, considerăm
că substanța fundamentală aflată ȋn centrul oricărui lucru trebuie să fie aceeași. Așa cum am
menționat mai devreme, toate lucrurile urmează o cale comună de la creație până la sfârșit, și
acest lucru este posibil prin respectarea unor legi comune. Legile au o sursă comună –
Dumnezeu, și dacă avem capacitatea de a ȋnțelege, această logică ne duce la concluzia că totul
este unul. Există o singură forță a vieții. Există o singură cale pe care viața o urmează. Chiar
dacă există numeroase legi, Creatorul lor este unul singur, și ȋntreaga viață operează ȋn
conformitate cu aceste legi.
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Ȋnțelegem că pe măsură ce ȋnvățăm despre viață, crearea și destinul ei, ajungem tot mai mult la
singura concluzie posibilă, că totul este unul. Tu și cu mine suntem unul. Suntem parte și
totalitate a tot ceea ce a existat, există și va exista vreodată. Totuși, vă este clar că sunteți
diferiți de alte persoane, animale, plante sau pietre. Chiar dacă depuneți mari eforturi să
acceptați conceptul că voi, cei mai ȋnalți arhangheli din univers și cel mai mic microb sunteți
unul, tot știți, adânc ȋn interiorul vostru, că sunteți separați. Puteți lua ȋn mână un obiect, de
exemplu o carte, o citiți, o lăsați din mână și vă ȋndepărtați de ea, și știți că voi și cartea
reprezintă entități separate. Cum se poate rezolva această dilemă?
Noi nu vă putem determina să simțiți că sunteți unul cu tot ce există pentru că nivelul de
separare pe care ȋl simțiți este important pentru stadiul de evoluție ȋn care vă aflați. De exemplu,
dacă un peștișor ȋn ocean ȋncearcă să se apropie de un rechin cu intenția de a interacționa ȋntro manieră frățească cu acesta, rezultatul ar fi că rechinul ar avea o pradă ușoară. Similar, și voi
trăiți pe suprafața unei planete unde creaturile, inclusiv oamenii, care au cunoștințe despre
originea lor comună, sunt ȋntr-adevăr puțini la număr, și dacă lăsați garda jos, veți fi ȋnghițiți de
forțele răului care dau târcoale ȋn apropierea voastră, ȋn așteptarea unui moment de slăbiciune
pentru a ataca. Natura a pus un scut ȋn jurul vostru care să vă protejeze de haosul vieții și să vă
ajute să fiți ființe umane viabile care să poată relaționa cu viața pe durata ȋncarnării voastre pe
Pământ. Noi nu vă cerem să coborâți acel scut până când nu sunteți capabili să construiți altul,
mult mai puternic, ȋn locul lui.
Scutul original la care ne referim este numit ego. Unii psihologi, ȋn ȋncercarea de a cuantifica
emoțiile umane, conferă un ȋnțeles diferit cuvântului ego la care noi ne referim. Prin ego, noi
ȋnțelegem aspecte ale personalității care vă separă de altcineva sau altceva. Ne referim la un
sens de identitate personală, la acea mândire de a fi unici, la dorința de a reuși. Ne referim la
acele condiții care au dus la vărsare de sânge, războaie, ură și dezechilibru. Aceste atribute
sunt inițial de natură defensivă și v-au fost oferite pentru a vă ajuta să supraviețuiți. Desigur,
dacă ies de sub control, ele se transformă ȋn forme de agresiune. Puteți fi siguri că aveți ȋn
personalitatea voastră suficiente atribute specifice ego-ului care vă separă de tot ce există.
Acele atribute care constituie ego-ul sunt necesare și chiar vitale pe parcursul ȋncarnării voastre
pe Pământ, ȋnsă nu mai sunt de niciun folos odată ce această ȋncarnare se ȋncheie.
Supraviețuirea formei fizice este necesară pentru ca o persoană să poată relaționa cu mediul
ȋnconjurător și cu alte ființe umane care, pentru prima și ultima dată, pot acționa ȋntr-o manieră
specifică doar planetei Pământ. Viața, sau mai degrabă corpul fizic, poate fi ucis pe parcursul
existenței indviduale pe planeta materialității. Acest concept unic aduce cu sine o cerință unică
de a proteja corpul de atacuri din partea naturii sau a altor oameni, din greșală sau intenționat.
Conceptul de ucidere și moarte este necunoscut ȋnainte de momentul ȋncarnării. Odată ce viața
pe Pământ se ȋncheie, acest concept devine, din nou, imposibil de atins. De aceea, ne ocupăm
acum de acele emoții care se referă doar la supraviețuirea omului pe perioada vieții pământene.
Cei care caută calea către Dumnezeu simt ȋntr-o foarte mică măsură sau poate nu simt deloc
nevoia de a-și alimenta ego-ul. Totodată, este neȋnțelept ca studentul să ȋncerce să ȋnlăture
orice emoție generată ȋn corpul său de către ego, deoarece există pericolul ca această
persoană să se expună la un nivel de vulnerabilitate care poate aduce haos ȋn viața și ȋn mintea
sa datorită emanărilor negative care ȋnconjoară această planetă și pot să ȋi atingă direct sufletul
și personalitatea. De aceea, este evident că inițial, este nevoie de un compromis. Trebuie să
ȋnvățăm pe perioada ȋncarnării noastre pe Pământ să menținem un echilibru ȋntre viața
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lumească pe care o trăim și viața spirituală spre care tindem. Vrem să clarificăm că
spiritualitatea adevărată este posibil de atins ȋn timpul vieții pământene și, odată ce această
stare elevată este obținută, atunci, prin definiție, ego-ul dispare. Puterea lui Dumnezeu ce
invadează personalitatea ȋnvăluie persoana ȋntr-o armură spirituală pe care nimic nu o poate
străpunge. Ȋnsă muritorii care nu ating această stare trebuie să fie atenți.
De asemenea, trebuie spus că șansele ca o persoană să atingă această stare pe perioada
ȋncarnării pe Pământ sunt foarte mici. Forțele care interacționează peste tot ȋn jurul omului,
nevoile corpului fizic, cerințele impuse de serviciu și viața domestică sunt de așa natură ȋncât
foarte puțini oameni au timpul, energia și mijloacele de a se trezi la spiritualitate, pentru că
această stare nu este garantată de Dumnezeu ȋn târâmul materialității, ca o recompensă
similară celei pe care o primește un câine credincios. Aceasta este o stare care se câștigă
foarte greu, cu multă răbdare și devotament față de Dumnezeu. Sunt căi pe care o persoană
trebuie să le parcurgă de una singură, fără niciun ajutor, și de aceea, starea la care ne referim
este greu de atins de către oamenii ȋncarnați. Totuși, nu vă lăsati pradă descurajării. Fiecare
centimetru pe care ȋl străbateți ȋn fiecare zi va rămâne cu voi și veți culege roadele eforturilor
voastre când vă ȋntoarceți la locul de origine, pe tărâmurule spirituale.
Astfel, considerăm că o parte din ego rămâne inevitabil cu cei aflati ȋn călătoria către
Dumnezeu. Treptat, de-a lungul zilelor și anilor de rugăciune, meditație și devotament față de
Dumnezeu, veți realiza că aspectele negative ale personalității voastre se diminuează. Vă puteți
permite să le pierdeți. Vă veți simți mult mai bine fără ele și, pe măsură ce acestea dispar, voi și
cei din jurul vostru veți fi cu toții mai fericiți. Veți deveni capabili să dezvoltați acele aspecte
pozitive ale personalității care vă vor ajuta să reacționați la influențele mediului ȋnconjurător și
ale societății ȋntr-un mod pozitiv, pașnic și relaxat.
Atunci când lăsați aspectele negative ale ego-ului să dispară și hrăniți doar aspectele pozitive
ale personalității, mențineți o barieră ȋntre acele atribute esențiale care constituie ființa umană și
acele forțe negative care caută doar să distrugă. O astfel de barieră va fi puternică, ȋnsă voi și
personalitatea voastră veți suferi o schimbare, o ȋmbunătățire, pe măsură ce aspectele negative
se diminuează, lasând loc celor pozitive. Odată ce atributele pozitive sunt dezvoltate la un
anumit nivel, veți atinge, totuși, o stare de depresie. Această depresie este rezultatul semnalului
pe care sufletul ȋl trimite ȋn scopul de a permite o ȋmbunătățire a aspectului dumnezeiesc din
psihic. Sufletul trimite acest semnal, iar personalitatea va ȋncerca să reacționeze trimițând un
răspuns care confirmă că totul este ȋn regulă sau, ȋn cazul depresiei pe care ȋl luăm ȋn
considerare, personalitatea nu este capabilă să răspundă și astfel tulburarea se instalează ȋn
conținutul emoțional al persoanei.
Acel răspuns emoțional este cauza depresiei pe care o persoană o experimentează. Depresia
va rămâne pentru atâta timp cât este nevoie până când persoana ȋn cauză răspunde și ia toate
măsurile necesare pentru a extinde și a elibera forța lui Dumnezeu din interiorul său. Depresia
va atrage cu sine sentimente de tristețe, ȋn general ȋn ceea ce privește direcția ȋn care merge
viața persoanei respective, cauzând introspecție și analiză ȋn arii cum ar fi: dacă acea persoană
are un serviciu potrivit, dacă mediul familial este format pe principii solide și, ȋn final, care ar fi
schimbările necesare pentru a readuce starea de fericire și mulțumire ȋn viața persoanei ȋn
cauză.
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Acest sentiment va rămâne până când persoana afectată va putea satisface starea de lipsă
resimțită ȋn personalitate, prin luarea măsurilor necesare de a dezvolta spiritul lui Dumnezeu ȋn
interiorul său. Starea de lipsă va rămâne și va cauza traumă ȋn câmpul emoțional al persoanei,
putând să ducă la apariția unor boli la nivelul corpului fizic care, ȋn alte condiții, ar fi perfect
sănătos. Acest sentiment de depresie este rezultatul normal al trezirii sufletului, sau, altfel spus,
spiritul lui Dumnezeu aflat ȋn stare de somn ȋn interiorul sufletului, simte ȋn sfârsit că se crează
condițiile pentru ca acesta să ȋși facă apariția. Acest fapt se poate realiza numai prin schimbare.
Tot ce este vechi trebuie ȋnlăturat pentru ca noul să se poată instala. Astfel, spiritul lui
Dumnezeu pregătește condițiile la care personalitatea trebuie să răspundă, iar această
personalitate nu poate răspunde decât ȋn două feluri.
Fie este suficient de ȋnzestrată cu atribute pozitive pentru a putea răspunde afirmativ, caz ȋn
care schimbările survenite sunt aliniate cu schimbările pozitive care deja au fost implementate
ȋn personalitate, fie raspunde negativ, iar ȋn acest caz aspectele negative trebuie să fie eliberate
și ȋnlăturate, lasând un gol care va fi umplut cu atribute pozitive. Dacă răspunsul este negativ,
experimentăm depresia, așa cum am spus mai devreme, iar aceasta va rămâne ȋn personalitate
până când persoana afectată ȋncepe ȋn mod activ să Ȋl caute pe Dumnezeu ȋn pacea din inima
sa. Această căutare se poate face numai prin rugăciune, meditație și devotament față de
Dumnezeu.
Legea atracției reciproce va aduce ȋn câmpul său de experiențe tot ceea ce persoana are
nevoie să experimenteze pentru a se ȋmbunătăți, obținând astfel accesul la informații despre
cum să se roage și să mediteze. I se va prezenta de asemenea un mediu protrivit ȋn care sa Ȋl
slujească pe Dumnezeu, iar persoana se va simți ȋncurajată să urmeze această cale. Persoana
ar trebui de asemenea să depună eforturi pentru a aduce ȋn personalitatea sa acele atribute
care să o ajute să dezvolte atracția fata de forțele din apropierea sa care, dacă devin parte din
realitatea persoanei, vor duce la creștere spirituală.
Mai devreme am menționat faptul că dezvoltarea spirituală este o funcție a inteligenței bazată
pe rugăciune, meditație și devotament față de Dumnezeu. Deși este, ȋn esență, adevărat,
acesta nu este o imagine completă. Pentru ca creșterea spirituală să poată fi atinsă, este nevoie
ca anumite condiții la nivelul aurelor să fie ȋndeplinite pentru a se crea mediul adecvat ȋn care
această creștere să aibă loc. Pentru aceasta, este nevoie ca situații favorabile să fie aduse la
lumină ȋn vederea manipulării acestor aure.
De exemplu, când cineva dorește să atingă creștere spirituală, ȋn funcție de anuminte conditii
karmice, această persoană va fi de o anumită vârstă, clasă, rasă, sex etc. Nu există doi oameni
identici, astfel, combinația de conditii va fi diferită de la caz la caz. Luând ȋn considerare efectele
aspectelor materiale menționate, ȋmpreună cu toate elementele relvante pentru persoana
respectivă de la momentul ȋn care a fost concepută, știm că un anume amestec de emoții deja
există și determină tiparul de creștere la nivel de aure. Pornind de la această idee de bază, va fi
nevoie ca anumite evenimente generatoare de creștere a aurelor să aibă loc pentru ca
persoana să se poată pozitiona pe calea către perfecțiune pe care o numim creștere spirituală.
Odată ce s-a decis direcția de urmat către perfectionare, este nevoie ca acele conditii și
evenimente să prindă viață pentru a putea permite creșterea spirituală. Aceste decizii nu sunt
luate ȋn mod conștient de către oameni. Ele sunt mult prea complexe pentru orice personalitate
de tip pământean. Aceste decizii necesită ȋnțelepciune și este subȋnțeles că orice pesoană ȋn
- 98 -

căutarea creșterii spirituale nu a atins acest nivel.De aceea, deciziile sunt luate pentru persoană
de către acele ființe care ȋi supraveghează progresul și trecerea prin timp.
Deciziile, odată luate, trebuie puse ȋn aplicare și astfel, persoana va experimenta schimbări ȋn
viața sa socială, de afaceri sau domestică, comensurate cu schimbările necesare atingerii
creșterii spirituale. Aceste schimbări pot fi ușoare sau dramatice. Ele ar putea inițial să cauzeze
fericire sau tristețe. Poate părea crud și fără inimă să afirmăm că sufletele elevate care
supraveghează fiecare individ ar arunca o persoană ȋn situații atât de dificile ȋncât să ȋi
provoace profundă nefericire și disperare ȋnsă, țineți minte că aceste ființe ȋnalte nu sunt
preocupate de efectele pe termen scurt, și nici nu dau curs conceptelor copilărești cum sunt
fericire, durere, tristețe, bucurie etc.
Aceste concepte care par atât de importante pentru oamenii ȋncarnați și care ȋntr-adevăr sunt
importante pe perioada cât sunt legați de Pământ, nu au nicio relevanță pentru sufletele
ȋnălțate. Dacă o persoană ȋși dorește să atingă perfecțiunea, trebuie să fie pregătită să se ridice
la ȋnălțimile necesare, iar aceasta va implica suferință. Un atlet nu devine campion mondial
stând ȋn jurul focului, la căldura lângă cei dragi. El trebuie să iasă ȋn orice conditii de vreme
pentru a se antrena, privându-se de dulciuri și de acele lucruri fizice, considerate luxuri, care ar
duce la căderea sa. El trebuie să sacrifice tot pentru a-și ȋndeplini dorința de a deveni cel mai
bun ȋn domeniul său. Similar, cei care doresc să se perfecționeze ȋn domeniul spiritualității
trebuie să fie pregătiți să părăsească totul și să urmeze calea care le este trasată. Chiar dacă
initial ȋntâmplină greutăți, la fel ca atletul care, prin antrenament, ȋncepe să se simtă din ce ȋn ce
mai bine alergând, și studentul lui Dumnezeu va ȋncepe să aprecieze nou-găsitele căi de
avansare spirituală, odată ce ȋncepe să se obișnuiască cu ele.
Nu există o dorință anume ca omul să sufere ȋn vreun fel. De fapt, opusul este adevărat. Cei
ȋnțelepți ȋși doresc ca oamenii ȋncarnați pe Pământ să obțină acces la cunoașterea care le va
aduce fericire. Totuși, fericirea nu este acea emoție care se măsoară prin râsete pe costul
semenilor. Nu este măsurată nici prin numărarea banilor și acțiunilor, nici nu este produsul
dansului, consumului de alcool și distracției. Nu este nimic greșit cu aceste lucruri. Ȋși au și ele
rostul lor pe Pământ și sunt menite să aducă puțină lumină ȋntr-o lume de altfel ȋntunecată. Ȋnsă
acestea sunt emoții copilărești, la fel ca orice alte evenimente care nu includ cunoașterea lui
Dumnezeu. Chiar și cele mai sofisticate evenimente cum ar fi o seară la teatru, balet, banchete
etc, sunt copilării, iar plăcerea pe care o aduc este temporară și superficială.
Totuși, nu vrem să fim interpetați greșit. Aceia care devin mari actori, dansatori sau șefi-bucătari
probabil că au făcut mari sacrificii de-a lungul vieții lor pământene pentru a atinge acel nivel
avansat și din acest motiv, ei au avansat ȋn același timp și către Dumnezeu. Noi ne referim la
cei care se ȋmbracă elegant și participă la aceste evenimente. Și ei, ca și audiență, sunt
necesari. Fără ei nu s-ar putea prezenta piesa sau programul de balet. Mâncarea ar rămâne
neatinsă. Așadar, și ei sunt importanți. Cu toate acestea, dacă ei ȋnșiși nu au studiat suficient
ȋncât să aprecieze arta care se desfășoară ȋn fața ochilor lor, ei nu au niciun avantaj, ci doar ȋși
irosesc timpul. Dacă nu pot ȋnțelege arta baletului prin experiență directă, nu se pot afla ȋn
poziția de a evalua și aprecia abilitățile care sunt demonstrate. Ȋncercați să nu vă lăsați păcăliți.
Criticii de arta aduc fie laude sau deznădejde artiștilor prin criticile lor. Criticismul lor ar fi valid
doar dacă aceștia sunt capabili să execute și ei arta respectivă la același nivel cu artiștii pe care
ȋi critică. Dacă criticați doar stând ȋn fotoliu, atunci afirmațiile voastre nu au nicio valoare. Toate
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persoanele care ȋncearcă să se perfecționeze ȋn orice domeniu sunt ȋncurajati să ignore
comentariile oricăror critici, indiferent cât ar fi de faimoși, cu excepția situației ȋn care acei critici
se pot ridica și demonstra modul corect de execuție. Oricine vă spune contrariul ar trebui
ignorat.
Similar, vă sfătuim să ignorați ȋnvățăturile celor care nu au expertiză ȋn ariile pe care le predică.
Viață este plină de experți de fotoliu. Aceștia se mint singuri. Ȋnsă nu ȋi lăsați să vă mintă și pe
voi. Plăcerea pe care o resimte o audiență pe durata unui concert sau banchet nu poate fi decât
superficială deoarece această audiență nu posedă cunoștințe directe despre cât este de greu
să se atingă acel nivel de pregătire. De aceea, acești spectatori nu pot să experimenteze
frumusetea și expertiza ȋn inimile lor. Plăcerea lor este superficială și copilărească, ȋn
comparație cu fericirea simțită de artiști.
Numai atunci când devii expert ȋn ceva anume, poți să te bucuri de acel lucru. Pentru a te
bucura de viață, este nevoie să devii un expert ȋn ale vieții, și pentru a atinge acest nivel, viața
trebuie inițial experimentată la niveluri mai coborâte, dar care treptat urcă până când nivelul de
maestru este atins. Doar atunci, frumusețea vieții poate fi cu adevărat apreciată. Nu stați ȋntr-un
fotoliu visând că ați putea fi stele. Puteți atinge perfecțiunea, și ȋntr-o bună zi chair o veți face.
Aduceți acea zi cât mai aproape pe măsură ce vă aliniați cu direcția destinului pe care trebuie
să ȋl urmați. Chiar dacă ȋntâmpinați ȋncercări și turbulențe, mergeți ȋnainte. Acestea vor trece pe
măsură ce aura voastră se ȋncarcă cu putere spirituală, iar voi veți ajunge la starea de fericire.
Nu vă temeți. Puteți să o faceți și veți fi ȋndrumați la fiecare pas. Recompensa voastră va fi pe
măsură, și veți simți acea fericire adevărată având cunoașterea că sunteți unul cu Dumnezeu.
Prin acțiunea de ȋmbunătățire a trăsăturilor din personalitatea voastră prin ȋnlăturarea aspectelor
negative distructive și promovarea celor pozitive, veți reuși să aduceți o schimbare atât la nivelul
corpului fizic, cât și prin aure. Rezultatul acestei schimbări va fi, desigur, o ȋmbunătățire a
personalității care va aduce lumină atât persoanei cât și celor din jurul său ȋnsă, pe perioada cât
aceste schimbări au loc, există pericolul ca persoana să clacheze fizic sau psihic pe măsură ce
spații goale sunt create ȋn câmpurile energetice ale acesteia. Ȋn final, aceste spații goale se vor
umple cu energie spirituală ȋnsă, inițial, ele vor genera o scădere a energiei fizice și emoționale.
De aceea, pe perioada cât studentul este pe calea spre perfecționare, este important ca aceste
exerciții de dezvoltare să se desfășoare atunci când are suficient timp să se odihnească și când
nu este prea solicitat ȋn viața domestică și profesională. Chiar dacă această ajustare ȋncetinește
rata de avansare, este preferabil ca studentul să fie meticulos și lent ȋn căutarea sa, decât să
riște dezechilibre fizice și phihologice ȋn goana sa către perfecțiune.
Studentul trebuie să ȋși monitorizeze progresul și starea de spirit ȋn mod constant și să caute
avansarea spirituală numai atunci când se simte pregătit și ȋn stare optimă. Dacă simte că este
predispus la stres mental, va realiza acest fapt destul de repede și va trebui să ȋnceteze
procesul de meditație și să reziste impulsului de a se critica, până când corpul său ȋl informează
că poate reȋncepe procesul de unde l-a oprit.
Mintea ar trebui privită ca un mușchi al corpului. Mușchiul se antrenează prin exercițiu constant
pentru a avea performanțe mari ȋnsă, odată ce este suprasolicitat, mușchiul se rupe și poate nu
va mai fi niciodată capabil de performanțele de până atunci. Dacă vă lăsați mintea să ajungă ȋn
stadiul de colaps psihic, nici ea nu va mai putea avea performanțe ȋn viitor. O predispoziție către
căderile nervoase va exista ȋntotdeauna.
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De aceea, aveți grijă de voi. Nu duceți o viață cu excese, fie fizice sau spirituale, dacă vreți să
deveniți din ce ȋn ce mai puternici și să duceți lucrarea lui Dumnezeu mai departe. Dumenzeu
are nevoie de slujitori capabili, nu de o armată de oameni cu dizabilități. Asigurați-vă că vă
puteți ȋndeplini rolul la cel mai ȋnalt nivel al capacităților voastre. Dumnezeu va ȋntelege că nu
sunteți un robot și că aveți nevoie de o pauză din când ȋn când. Dacă și când luați o pauză să
vă ohihniți, informați-vă colegii și ghizii spirituali despre intențiile voastre, apoi odihniți-vă, fără a
vă mai gândi la nimic.
Adesea, cei care se află la ȋnceput de drum și au nevoie de odihnă se simt vinovați atunci când
iau o pauză. Astfel, deși cred că se odihnesc, de fapt ei nu se pot relaxa și astfel devin și mai
epuizați și mai obosiți decât erau ȋnainte. Nu trebuie să vă simțiți vinovați atunci când faceți o
pauză. Din când ȋn când este necesară și voi aveți datoria de a vă recuperă ȋn totalitate pentru a
vă putea ȋntoarce din nou pe calea voastră. De aceea, atunci când aveți nevoie să vă relaxați,
faceți-o. Dormiți cât vă trebuie. Mergeți ȋn aer curat, ȋn locuri liniștitoare la țară. Faceți tot ce
este necesar pentru a vă relaxă și vă veți simți ȋntineriți ȋn timp foarte scurt. După aceea, veți fi
nerăbdători să reluați calea către propria perfecționare. Ȋn acest fel, veți acționa conform legilor
naturale, și va fi modul corect de acțiune. Chiar și copacii, pe cât de impunători și puternici, tot
se odihnesc ȋn timpul iernii. Asigurați-vă că și voi o faceți atunci când aveți nevoie.
Pe măsură ce reușiți să vă debarasați de gândurile negative pe care le preluați când veniți pe
Pământ, veți observă că prieteni vechi vor ȋncepe să dispară din cercurile voastre, iar alții noi
vor apărea. Acest lucru este inevitabil. Conform legii atracției reciproce, ceea ce se aseamănă
se atrage, și astfel, pe măsură ce personalitatea voastră suferă transformări, la fel și cercul de
prieteni se va modifica. Veți continua sa vă schimbați atâta timp cât veți continua să mergeți pe
calea către spiritualitate. Atfel, cercul de prieteni se va schimba de fiecare dată. Acest lucru
trebuie să se ȋntâmple și nu există nimic care să ȋl poată preveni.
De aici, puteți să deduceți că nu are rost să legați prietenii prea strânse. Dorim să explicăm
această afirmație. Este ușor de ȋnțeles că persoanele cu care petreceți timp la locul de muncă și
cele pe care le ȋntâlniți ȋn viața de zi cu zi se află ȋn stadii diferite de dezvoltare spirituală. Astfel,
dintre aceștia, doar anumite persoane sunt atrase unele de altele. Totuși, pe măsură ce
studentul ȋncepe să atingă avansare spirituală, relațiile vechi devin din ce ȋn ce mai greu de
menținut, ȋn timp ce noi grupuri de oameni se simt atrași către acesta, fapt ce va cauza
resentimente printre membrii vechiului grup de prieteni care acum se simt respinși. Dacă ne
referim la o situație la locul de muncă, ȋn birou sau ȋntr-o fabrică unde studentul este obligat să
lucreze alături de cei care acum se simt respinși, acest fapt poate crea presiune. Această
presiune nu este de dorit. Viața, și viața spirituală, este destul de grea și fără atacurile pe la
spate ale sufletelor simple care nu ȋnțeleg evenimentele care au loc ȋn interiorul sau ȋn preajma
lor. De aceea, este de preferat să nu formați relații prea apropiate cu prietenii și colegii voștri.
Priviți aceste relații ca fiind temporare, chiar dacă puteți să lucrați umăr la umăr cu anumite
persoane pentru mulți ani. Nu fiți snobi sau aroganți. Fiți naturali și prietenoși, dar ȋncercați să
nu formati legături prea strânse cu ei. Cu toate acestea, relațiile de familie sunt diferite. Dacă
sunteți căsătoriți, aveți datoria de a ȋncerca să vă iubiți partenerul. Voi nu aveți dreptul să
schimbați personalitatea partenerului. Ȋn consecință, dacă voi avansați spiritual și partenerul nu
o face, există o tendință ca cei doi soți să se distanțeze unul de celălalt. Nu lăsați această
distanță să se instaleze. Folosiți-vă spiritualitatea voastră crescută pentru a vă echipa cu
umilința necesară pentru a putea masca această superioritatea și pentru a lăsa ca dragostea să
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rămână ȋntre voi cu orice preț. Nu există numic mai rău decât un snob spiritual și, chiar dacă
reușiți mari progrese, veți fi tot jos comparativ cu potențialul pe care l-ați putea atinge. Ȋnțelegeți
acest lucru și folosiți spiritualitatea voastră pentru a găsi simplitatea pe care, mai devreme sau
mai târziu, oricum va trebui să o adoptați. Asigurați-vă că partenerii voștri nu simt superioritatea
voastră. Aceasta va fi ȋntr-adevăr măsura avansării voastre. Dacă sunteți capabili să vă
petreceți viața ȋn dragoste adevărată față de un partener care este mai puțin avansat spiritual
decât voi, atunci veți fi cu adevărat avansați.
Același lucru se aplică și ȋn relațiile cu copiii voștri și cu cei care vă sunt foarte aproape. Iubiți-i
pe toți ȋn puritate, acceptându-i așa cum sunt. Nu ȋncercați să ȋi schimbați. Schimbările vor
apărea ȋn mod inevitabil și ȋn cei care se află ȋn preajma voastră pe măsură ce personalitatea
voastră se ȋmbunătățește. Totuși, aceste schimbări pot avea loc foarte ȋncet, de aceea voi
trebuie să așteptați cu răbdare ziua ȋn care partenerul și familia voastră vor ȋncepe să răspundă
valurilor pozitive emanate din aura voastră, ridicându-se astfel la un nou nivel. Atunci, veți trăi
cu adevărat ca o familie fericită.
Ȋncă din timpurile când omul s-a ȋntrupat pentru prima oară pe Pământ, au existat numeroase
forțe originând ȋn mințile creaturilor Pământului și chiar ȋn conceptul de minte a planetei Pământ,
care au ținut ființa umană ȋn strânsoarea lor. Ȋnțelegeți că planeta Pământ, la fel ca orice
altceva, este o entitate vie la fel ca voi și, așa cum voi aveți minte și ego, la fel și planeta are
aceste atribute. Scala la care ne raportăm este evident diferită, gradul de conștiință este diferit,
ȋnsă, ȋn esență, toate lucrurile vii care sunt create au un anume grad de vivacitate. Condiția de
ființă vie implică existența unei forme de minte. Mintea planetei Pământ permite anumite forme
de sentimente, emoții, complet ȋndepărtate de conceptele cu care oamenii sunt obișnuiți, dar
care există asemenea unor vârtejuri pe suprafață și ȋn interiorului planetei. Vă puteți imagina că
orice reflexe emoționale create de către mintea planetei vor fi primare ca și natură și ar fi pe
ultimul loc ȋn ierarhia emoțiilor necesare pentru a fi asimilate ȋn condiția umană. Și totuși, de la
data nașterii până ȋn ziua morții omului, aceste emoții ȋl ȋnconjoară, formând legături puternice
ȋntre el și Pământ.
Acest subiect a fost menționat ȋntr-un capitol anterior și sugerează că sentimentul de prizonierat
va continua pe ȋntreaga durată a vieții pământene, cu excepția situațiilor ȋn care oamenii iau
măsuri de a se ridica deasupra acestor legături. Acești pași de urmat pentru a dezvolta spiritul
ȋn interiorul individului sunt ȋntotdeauna aceiași. Rugăciunea, meditația și devotamentul față de
Dumnezeu ȋl vor elibera pe om din strânsoarea Pământului și a oricăror forțe negative ,
oferindu-i șansa de a trăi ȋn pace cu el ȋnsuși și cu semenii săi. O persoană cu atribute spirituale
este desigur o ființă care promovează pacea, frumusețea și fericirea și, conform legilor care
operează ȋn univers, oricine vine ȋn contact cu o persoană spirituală are de câștigat. S-a
menționat faptul că nivelul de avansare spirituală a unei persoane nu este legat de gradul ȋn
care acea persoană iubește, ci de gradul ȋn care acea persoană este iubită de alții. Aceasta
este, ȋn esență, o afirmație adevărată. Progresul spiritual aduce cu sine fericire, iar viețile celor
care vin ȋn contact cu o asemenea persoană se ȋmbogățesc de asemenea cu fericire, făcându-l
pe cel avansat spiritual să fie iubit de semenii săi.
Totuși, este de asemenea adevărat că oamenii legați de Pământ pot reacționa cu furie, ură și
ostilitate atunci când simt prezența unui suflet avansat. Aceasta este o situație periculoasă
pentru student pe durata călătoriei sale spirituale, ȋn sensul că ar putea deveni victima abuzului
emoțional și mental. De aceea, studentul este sfătuit să nu facă public interesul său ȋn căile lui
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Dumnezeu până când nu este sigur că se află ȋn fața unor persoane suficient de avansate ȋncât
să nu reprezinte un pericol pentru el. Desigur, oricine va putea simți ȋntr-o oarecare măsură,
prin aure, spiritualitatea studentului, ȋnsă, din fericire, cei ale căror suflete dorm vor fi incapabili
să descifreze ȋn mod clar informația la nivel de aure și de aceea nu vor putea ȋnțelege pe deplin
nivelul de la care studentul operează. Dacă studentul declară public devotamentul său față de
Dumnezeu, atunci inevitabil celalaltă persoană va ȋncerca, chiar dacă inconștient, să ia toate
măsurile pentru a-l denigra. Ȋnsă trebuie știut că o persoană pe Pământ nu poate face, cu
adevărat, rău unui discipol al lui Dumnezeu odată ce acesta realizează că moartea fizică nu
constituie ȋn sine, un rău, și atunci devine evident pentru student că nu are de ce să ȋi fie teamă.
Viața totuși este dificilă chiar și fără prezența acelora care sunt hotărâți să facă rău, așa că
sfatul pentu student este să ȋi lase pe cei ale căror suflete ȋncă dorm să continue ȋn starea lor de
ignoranță și să Ȋl urmeze pe Dumnezeu ȋn pace, dragoste, și să țină pentru el ceea ce ȋnvață.
Va putea recunoaște, mai devreme sau mai târziu, acele persoane care gândesc asemenea lui,
și va ocroti prietenia acelora, ignorându-i pe ceilalți. Ȋnvățați să interacționați zi de zi cu colegii
de serviciu și cei pe care ȋi ȋntâlniți, vorbiți despre vreme, politică etc, dar nu menționați interesul
vostru major – și anume Dumnezeu. Este greu la ȋnceput, dar pe parcurs vă veți obișnui și
această atitudine vă va feri de multe neplăceri.
De la această idee, putem spune că este posibil să mențineți astfel de rutine zilnice, și ȋn
același timp să meditați la Dumnezeu. Aceasta nu implică ideea de a visa cu ochii deschiși sau
de a nu depune toată concentrarea pe ceea ce aveți de realizat. Este un rol ciudat pe care
mintea ȋl poate juca, fiind ȋmpățită ȋn două, o parte concentrându-se ȋn totalitate pe muncă, iar o
altă parte concentrându-se, ȋn același timp, ȋn totalitate la Dumnezeu.
Poate părea imposibil, ȋnsă această stare se poate atinge, și a fost atinsă de multe persoane
implicate ȋn diverse activități de-a lungul timpului. Oameni obișnuiți care efectuează muncă
repetitivă ȋnvață să ȋși folosească degetele pentru a duce la ȋndeplinire sarcina ȋncredințată lor,
ȋn timp ce mintea lor zboară fie pe tărâmuri imaginare, fie către discuții cu vecinul de birou
despre următorul post disponibil. Călugării, de asemenea, ȋnvață să se concentreze pe sarcinile
zilnice și să le ȋndeplinească foarte corect, ȋn timp ce mintea lor este ocupată cu o mantră sau
rugăciune repetată ȋn continuu.
Urmează să vă dezvăluim cum această divizare a minții ȋn două se poate realiza. Se
recomandă studentului să recite, ȋn mod repetitiv, ȋn mintea sa, o rugăciune către Dumnezeu.
Va observa, ȋn cazul ȋn care ȋncearcă acest lucru, că nu va putea menține rugăciunea ȋn atenția
sa și mintea lui va zbura atunci când el ȋși duce la ȋndeplinire sarcinile lumești. Totuși, dacă
perseverează, va fi capabil să atingă o stare ȋn care va putea să ducă sarcinile sale la bun
sfârșit și să mediteze ȋn același timp, ȋnsă fără să se gândească la meditație. Această stare
totuși nu este cea despre care vorbim. Perseverența ȋl va aduce ȋn final la starea ȋn care, ȋn
mod conștient, pe de-o parte să ȋși ȋndeplinească sarcinile lumești, iar pe de altă parte,
simultan, să mediteze, să se roage sau să discute cu semeni din lumea de dincolo. Această
stare este foarte valoroasă atunci când este atinsă și putem spune că ȋntr-adevăr foarte puțini
oameni sunt capabili să o experimenteze ȋn totalitate. Și totuși, nu ne oprim nici măcar aici. Este
posibil să avansăm la infinit, ȋnvățând să ne divizăm mintea ȋn segmente din ce ȋn ce mai
numeroase, fiecare acționând independent față de altul.
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Istoria menționează că anumiți oameni au fost testați și au demonstrat capacități de a duce la
ȋndeplinire mai mult de douăzeci de sarcini diferite. Foarte bine pentru ei, ȋnsă nu suntem
interesați de aceste situații. Noi suntem interesați de dezvoltarea corpului, a minții și a sufletului
ȋn trinitatea către unitate ȋnspre Dumnezeu. Va fi suficient ca studentul să ȋnvețe să lucreze la
două lucruri deodată. Atunci, va fi ȋn poziția de a-L servi pe Dumnezeu, dar și pe om ȋn același
timp. Este o stare valoroasă pentru că este foarte important să lucrăm ȋn folosul omenirii. Ȋn
zilele noastre, datorită condițiilor economice create de lumea de afaceri și de guverne, oamenii
sunt descurajați să mai muncească, rezultând ȋntr-un climat unde șomajul este integrat ȋn modul
de viață normal.
Această stare este demonică deoarece ființele umane au nevoie să contribuie. Ei au nevoie să
Ȋl slujească pe Dumnezeu. Dumnezeu se manifestă ȋn lucruri și ȋn ființe vii cum sunt oamenii.
Prin actul de contribui ȋn comunitatea sa, prin interacțiune și prin relațiile care se formează,
chiar dacă de multe ori neplăcute, o persoană poate avansă foarte mult către perfecțiune. Statul
degeaba, chiar și atunci când este remunerat de guverne, rezultă ȋn respingerea de către om a
oportunității de a contribui și astfel, de a progresa. De aceea, studentul este sfătuit să caute să
muncească. Prin rugăciune către Dumnezeu, i se vor deschide uși către locuri de muncă
disponibile, pe care le va onora ȋndeplinindu-și sarcinile cu seriozitatea. Este important, de
asemenea, să se evite statul degeaba, deoarece această stare va determina spiritul lui
Dumnezeu din om, latent dar mereu alert și gata să izbucnească, să ȋl ȋmpingă pe om ȋn zone
de nemulțumire pe care va ȋncerca să le satisfacă cu alcool, jocuri de noroc sau crime, pentru a
satisface nevoile spirituale. Având o muncă folositoare comunității sale, studentul se poate
asigura că spiritul lui Dumnezeu este satisfăcut și astfel, el ȋnșuși va fi mulțumit.
Ne ȋndreptăm acum atenția către un aspect al personalității care adesea este trecut cu vederea,
dar care, atunci când este examinat ȋndeaproape, ne ajută să obținem o ȋnțelegere mult mai
profundă despre noi ȋnșine. Ne referim la acel aspect numit inteligență. De ce afirmăm că
inteligența este trecută cu vederea ȋn condițiile ȋn care colegiile, univeristățile și institutele din
ȋntreaga lume ȋși direcționează ȋntreaga energie ȋntocmai către dezvoltarea acesteia?
Răspunsul este simplu. Fiecare centru educațional de-a lungul civilizatiilor a ȋncercat să
dezvolte cunoștințe, confundându-le cu inteligența. Acest lucru ȋnsă nu este adevărat. Orice
persoană cu voința necesară se poate ȋnscrie la o facultate unde poate studia. Dacă este
ȋnzestrată cu o memorie bună și cu voința de a-și dedica o mare parte din timpul său absorbirii
unei mase variate de informație, această persoană va trece examenele cu succes. Ar putea
deveni doctor, fie ȋn medicină, fie ȋn filosofie. Cu toate acestea, inteligența nu este necesară ȋn
acest ȋntreg proces.
Chiar și testele de inteligență ȋi vizează doar pe cei care au ȋntâlnit o problemă similară sau
identică ȋn trecut și dau răspunsul corect imediat, spre uimirea celor care nu au văzut o
asemenea problemă ȋnainte. Inteligența, prin definiție, implică faptul că o persoană este
capabilă să efectueze un salt cognitiv de la ceva ce cunoaște către ceva ce, ȋn interiorul său, nu
recunoaște ca fiind adevărat. Putem să credem că a poseda mai multe cunoștințe poate ajuta o
persoană să exploreze teritorii necunoscute ȋnsă, majoritatea oamenilor, atunci când li se cere
să facă acel salt, vor ezita.
Inteligența este un dar al spiritului și poate fi dezvoltat. La fel ca toate celelalte daruri ale
spiritului, se poate dezvolta prin bine-cunoscuta trinitate a rugăciunii, meditației și
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devotamentului față de Dumnezeu, ȋnsă poate lua ani ȋntregi până când este dezvoltat
corespunzător. Este o stare apropiată de cea de ȋnțelepciune. Ȋnțelepciunea se poate descrie ca
acea stare ȋn care manifestările ȋnalte dumnezeiești se contopesc cu cele joase, lumești, ȋnsă
inteligența este necesar de obținut ȋnainte ca ȋnțelepciunea să poată fi atinsă pe deplin.
Mulți oameni sunt de părere că inteligența este un produs genetic format la naștere. Această
idee presupune că dacă părinții unui copil posedă inteligență ȋntr-o oarecare măsură, atunci și
copilul lor va fi dotat cu o inteligență similară. Copiii care au părinți profesori, de exemplu, au
adesea realizări academice deosebite, ȋnsă ceea ce obțin ȋn viața domestică este, de multe ori,
nu chiar aproape de perfecțiune. Ȋn primul rând, copilul unui cuplu de intelectuali ar putea fi o
persoană care, prin legea atracției reciproce, deja posedă anumite calități intelectuale. Ȋn al
doilea rând, datorită faptului că se află ȋntr-un mediu unde a studia reprezintă norma, inevitabil
copilul va fi avansat comparativ cu unii din colegii lui și va trece examenele cu ușurință.
Totuși, așa cum am menționat ȋnainte, dacă urmărim dezvoltarea acestor copii precoce până la
vârsta adultă, de multe ori observăm că, odată ce sunt forțați să iasă din cochilia mediului
academic ȋn lumea reală, se simt ca și pierduți pe mare. Ei pot fi oameni de afaceri foarte
nepregătiți sau pot avea relații cu cei de sex opus, sau chiar cu cei de a același sex, complet
dezastruoase. Astfel, observăm cum cunoștințele, deși foarte importante, nu reprezintă
inteligență. Această condiție implică faptul că o persoană, indiferent de situația ȋn care se află,
este capabilă să o evalueze și să ia deciziile corecte pentru a se adapta la starea sau condiția
cu care se confruntă. Inteligența implică faptul că relațiile sale cu ȋntreaga manifestare a vieții,
cu toți oamenii, inclusiv cu partenerul de viață, vor fi o reflectare a frumuseții dictate de
ideologie.
Această condiție nu se ȋnvață citind cărți, oricât de profunde ar fi cunoștințele unei persoane.
Este o stare ȋn care procesul de ȋnvățare intelectuală se disipă, lăsând persoana să avanseze
de una singură, urmând o cale pe care nu o vede, dar știe că există și că se ȋndreaptă către un
țel pe care numai atunci când ȋl va atinge, ȋl va putea conștientiza. Inteligență este un dar al
spiritului obținut prin trinitatea rugăciunii, meditației și devotamentului față de Dumnezeu, și este
la ȋndemâna tuturor. Dacă doriți să deveniți inteligenți, urmați calea. Fără inteligență, nu puteți
atinge ȋnțelepciunea, iar fără ȋnțelepciune, nu vă puteți elibera de Pământ pentru a fi unul cu
Dumnezeu și cu toate celelalte suflete eliberate care vă aștepată ȋn ȋmpărăția Lui.
Urmând sfaturile de mai sus, darurile spiritului vă vor fi oferite unul câte unul. De fapt, toate deja
există ȋn voi ȋn stare latentă, ȋnsă ele sunt acoperite de ego. Pe măsură ce ego-ul dispare,
lâsând puritatea divină să ȋi ia locul, darurile spiritului ies la suprafață. Căutați-le cu ardoare,
pentru că vă vor aduce bucurii și binecuvântări atât vouă, cât și ȋntregii omeniri. Căutați și veți
găsi. Bateți la ușă și vi se va deschide. Cereți și vi se va da. Aceasta este o datorie pe care o
aveți față de voi ȋnșivă și față de Dumnezeu.
Să considerăm acum un aspect mai vesel al personalității, acela al căutării diferitelor forme de
plăcere, de la poftele sordide ale unui degenerat până la fericirea ȋngerilor care cântă slava lui
Dumnezeu ȋn ceruri. Ne bucură să discutăm acest subiect deoarece, de prea multe ori, am fost
nevoiți să vă implorăm să acceptați sfaturi care implicau suferință și sacrificiu ca și condiții
premergătoare avansării. Subiectul despre plăcere, bucurie, râs și fericire este ȋntr-adevăr diferit
de ceea ce am discutat anterior pentru că acum nu trebuie să vă cerem să suferiti astăzi pentru
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a culege roadele mâine. Dimpotrivă, vă cerem să vă relaxați și să vă bucurați de roadele
trecutului.
Știm că plăcerea are mai multe forme. Ați observat vreodată o pisică care prinde un șoricel și se
joacă cu el? Pisica nu este flămândă, altfel, l-ar omorȋ pe loc și l-ar mânca. Ȋnsă ea ȋl ține ȋn
gură, apoi ȋi dă drumul. Sărmanul șoricel ȋnspăimântat vrea să fugă. Chiar ȋn momentul ȋn care
crede că a scăpat, pisica se aruncă asupra lui și ȋl prinde ȋn gheare, repetând exercițiul iar și iar
până când șoricelul, fie de frică, sau de epuizare, sau pentru că este rănit, moare, iar pisica ȋși
pierde interesul și merge să doarmă pentru tot restul zilei, complet satisfăcută. Este evident că
pisica ȋși obține plăcerea dintr-un act care, ȋn ochii noștri, este complet greșit și care ar atrage
penalizări karmice mari dacă și noi am ceda unor astfel de impulsuri. De ce se comportă pisica
ȋn acest fel și de ce obține plăcere?
Ȋn primul rând, putem spune că este acceptat ca normalitate ca o pisică să prindă șoareci.
Pisicile sunt carnivore și trăiesc conform acestui specific. Cu toate acestea, felinele ca și
animale de pradă ȋși identifică victima, stau la pândă și atacă la momentul potrivit. Ȋn acel
moment, ele ȋși mușcă prada de gât pentru a o omorȋ imediat, apoi o mănâncă ȋn câteva
momente. Actul de a mânca aduce plăcere tuturor creaturilor, inclusiv oamenilor. De aceea,
putem ȋnțelege de ce animalul ȋși savurează hrana. Ȋnsă, mai mult decât atât, actul de a vâna
devine plăcut deoarece este asociat cu actul de a mânca. Este asociat cu satisfacerea nevoii
acelui animal de a-și asigura sursa de hrană pentru ca spiritul acelui animal să poată avea
ocazia de a se manifesta prin animalul respectiv. Atunci când spiritul este satisfăcut, animalul
este și el satisfăcut.
Satisfacția aduce fericire, de aceea vânătoarea devine un act asociat cu fericirea. Chiar dacă
pisica este hrănită de o persoană iubitoare, ea tot va căuta satisfacția pe care actul de a vâna io oferă. Dacă detectează prezența unui șoricel, atunci desigur că ȋl va vâna până când acesta
va muri. Ȋn acel moment, pisica nu mai simte starea de fericire. Ea nu are nicio dorință de a-l
mânca, preferând hrana savuroasă oferită de servitorul său uman. Așadar, abandonează corpul
șoricelului și pleacă ȋn altă parte.
De aici, ne putem da seama imediat că nobilii lorzi ȋmbrăcați ȋn haine de vânătoare sofisticate și
dotați cu arme care costă cât recompensa unui rege se comportă la fel ca pisica atunci când
străbat cămpuri și păduri ȋn căutarea vulpilor sau atunci când ucid păsări fără apărare zburând
deasupra lor. Actul de a vâna, asociat cu actul de a mânca, este ceea ce le oferă placere.
Nimeni nu poate mânca o zi ȋntreagă, ȋnsă, ȋn loc să ȋși potoleasca foamea și să se ȋntoarcă la
activitati folositoare, oamenii dezvoltă actul de a vâna iar și iar, distrugând nenumărate
splendide creaturi pentru a-și satisface propriile plăceri.
Dacă cineva ar atrage atenția vreunui vânător că acționează ȋntr-un mod animalic, și-ar atrage
probabil, cel puțin o ridicare de sprânceană. Vânătoarea a devenit o activitate respectabilă și a
fost ridicată la o formă de artă. Există o ȋntreagă industrie care confecționează haine speciale
care să corespundă acestei stări a minții. Armele folosite sunt perfecționate și lustruite până
când devin obiecte de o frumusețe deosebită. Nici o cheltuială nu este prea mare pentru a se
atinge cele mai bune condiții de gratificare a simțurilor ȋnsă, desigur, studentul ȋn căutarea
lucrurilor elevate va recunoaște imediat că astfel de oameni sunt ȋn uniune cu regnul animal.
Sufletul lor doarme și reprezită ȋn foarte mică măsură condiția umană ȋn termenii pe care noi ȋi
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considerăm. Ciudat, nu-i așa, că de cele mai multe ori, cei care vânează sunt bogații, influenții,
liderii lumii noastre, regii și suveranii țarilor?
Asta nu ȋnseamnă că mulți dintre cei care sunt de condiție umilă ar fi niște sfinți. Cei mai săraci
vânează cu câini, cu nevăstuici, sau merg la pescuit. Din păcate, trebuie să spunem că aceste
plăceri vin cu un preț. Știm că legea karmei le va aduce răsplata - un ochi pentru un ochi și un
dinte pentru un dinte. Nu spunem că vor fi ȋmpușcați sau mușcați de câini ori de câte ori omoară
păsări sau vulpi. Nu. Tot ce spunem este că ȋntreaga suferința pe care o cauzează creaturilor lui
Dumnezeu ȋn scopul de a obține o formă perveră de plăcere va trebui, ȋn final, să fie plătită fie
ȋn această viață, fie ȋn lumea de dincolo, fie prin reȋncarnări nesfârșite ȋn condiții neplăcute.
Din cele de mai sus, este clar că, ȋn opinia noastră, placerea trebuie să fie inofensivă față de
alții. Această afirmație necesită studiu. Trăim un număr vast de experiențe care ne aduc
plăcere. Nu vom aduce ȋn discuție spectacolul degradant al celor care obțin satisfacție torturând
oameni sau animale, violând femei fără apărare, sau ȋncălcând liberul arbitru al altora prin
diferite acțiuni nenaturale. Astfel de fapte au ca preț povara karmei și este nevoie de ani grei
pentru a fi plătite.
Ȋnsă aducem ȋn discuție actul sexual ȋntre doi adulți care consimt, ca fiind un act aducător de
plăcere. Din nou, menționăm că și acesta este un atribut specific animalelor, ȋnsă nu face rău.
Dimpotrivă, aduce fericire atât oamenilor cât și animalelor și este de o importanță vitală pentru
continuarea speciei. Studentul este trimis la capitolul „Chemările inimii” pentru o discuție
detaliată despre atributele actului sexual și relația sa cu spiritualitatea. Ȋn acest moment, vrem
doar să spunem că, atâta timp cât ambele părți consimt, actul sexual aduce bucurie și are un
efect psihologic important, ajutând la echilibrarea personalităților celor doi parteneri, și
prevenind starea nevrotică, de multe ori ȋntâlnită la cei care ȋși petrec viața ȋn celibat.
De aici, mergem mai departe și analizăm râsul. Nu se ȋntâmplă prea des ca umorul să conducă
la plăceri nevinovate, și a devenit aproape o tradiție printre comedianți să obțină aplauze de la
audiență prin ridiculizarea diferiților oameni, situații sau evenimente, de aici rezultând că râsul
care apare spontan ȋn rândul spectatorilor este departe de a fi inocent. Ȋntr-adevăr, cei care sunt
ținta glumelor nu se simt deloc bine ȋn această ipostază. De asemenea, trebuie spus că nu este
bine să obții plăcere râzând de cineva care alunecă pe o coajă de banană. Și atunci, de ce
teatrele și filmele de multe ori portretizează situații și evenimente triste și ȋncurajează audiența
să râdă? Este un asemenea umor inocent, și este bine să ne oferim libertatea de a fi delectați
cu un astfel de umor?
Trebuie să menționăm că animalele nu au simțul umorului. Râsul nu face parte din existența
unui animal. Ele ȋși obțin fericirea prin alte mijloace, facând parte dintr-un grup, având un loc
uscat și cald, având hrană la dispoziție etc. Animalele nu caută fericirea dincolo de nevoile lor
primare. Așadar, deducem că râsul și umorul trebuie să fie parte din constituția spirituală a
omului. Este deci un concept dumnezeiesc și de aceea, ar trebui să fie nevinovat, incapabil de a
răni sau ofensa pe cineva. Așadar, care tip de umor este adecvat ȋn sensul că nu cauzează
jignire altora?
Anunțăm de la ȋnceput că umorul tradițional va dispărea ȋntr-o bună zi din realitatea voastră. De
obicei, acest umor este foarte copilăresc și este ȋn general folosit ca o supapă pentru a elibera
tensiunea creată de frici și fobii ascunse adânc ȋn psihicul omului. De aceea, umorul este
considerat a fi ȋn legătură directă cu tragedia. Râdem de cineva care a alunecat pe o coajă de
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banană deoarece ne bucurăm că nu ni s-a ȋntâmplat nouă. Râdem atunci când un clovn
primește o plăcintă ȋn față pentru că știm cu siguranță că acea plăcintă nu va ajunge pe fața
noastră. Această stare a minții noastre este rezultatul condiției de victimă pe Pământ. Planeta
Pământ oferă condiții dificile pentru cei ce trăiesc aici, fiind considerat o școală a loviturilor
grele. Ȋnsă nu trebuie neapărat să fie așa. Odată ce sufletul se trezește ȋn om, prin rugăciune,
meditație și devotament față de Dumnezeu, aurele se umplu cu putere, eliberând astfel
persoana de Pământ, astfel ȋncât orice răutate sau problemă ȋntâlnită poate fi ȋnlăturată cu
ajutorul scutului puternic care este puterea lui Dumnezeu.
Cei al căror suflet ȋncă doarme desigur că vor anula această informație considerând-o fără
sens, și astfel continuă drumul lor temându-se constant de ce alt necaz o să ȋi lovească ȋn
continuare. Nu este de mirare că au nevoie de o formă de evadare privind pe alții cum suferă,
chiar și ȋn sens teatral. Pentru asemenea oameni, desigur, umorul prezentat ȋn fiecare seară la
televizor, pe scenă, sau ȋn filme este valid și reprezintă o supapă necesară pentru a evada. Ȋnsă
studentul pe calea către Dumenzeu, care ȋnțelege conceptele mai largi ale vieții, va realiza
foarte repede cât de inutil este acest tip de umor deoarece studentul nu are nicio nevoie de a
evada. El nu este condus de frici și fobii. El știe că nimic nu ȋi poate face rău și că orice
ȋncercare de a-l răni va eșua.
De aceea, studentul se ȋndreaptă către o altă formă de umor. El va râde la acele evenimente
care ȋi vor umple sufletul cu frumusețe ȋn fața uimitoarei puteri a lui Dumnezeu. El ar putea sta
ȋntr-o grădină urmărind cum apa unei fântâni se joacă pe deasupra pietrelor ȋn lumina
strălucitoare a soarelui. Ar putea admira picăturile de apă cum strălucesc ȋn nenumăratele culori
care alcătuiesc lumina soarelui. Privind această manifestare a frumosului, concentrarea lui
devine atât de intensă ȋncât va uita de orice altceva și se va identifica cu starea de frumusete
care i se dezvăluie ȋnainea ochilor și doar pentru plăcerea lui. Acea frumusete ȋi va face inima
să cânte de fericire și ar putea chiar să se surprindă ȋntr-un râs spontan, doar pentru că este
extrem de fericit și dorește să exprime acea fericire.
Similar, ar putea privi animale jucându-se, de exemplu mielușei pe un câmp. Mișcările lor,
salturile și căderile exprimând energia spiritului din ei, este ȋn mod sigur una din cele mai mari
bucurii ale primăverii. Studiați acești mielușei. Identificați-vă cu bucuria simplă pe care ei o simt
și veți fi și voi plini de bucurie. După astfel de experiențe nevinovate și simple, cine s-ar mai
simți gratificat văzând pe cineva cum cade sau facând glume la adresa soacrei?
Dacă vă aflați ȋncă ȋn stadiul ȋn care obțineți fericire din scenarii care utilizează oameni ȋn
ipostaze nefericite, și doriți să depășiți această condiție, rugați-vă pentru ȋndrumare. Limitați
timpul pe care ȋl petreceți acceptând sau urmărind acest tip de umor și ȋncercați să obțineți
starea de fericire din observații mai puțin dăunătoare. Treptat, veți ȋncepe să vedeți frumusețea
lucrurilor simple create de Dumnezeu, iar dorința de a obține gratificare ȋn detrimentul altora va
dispărea.
Poate părea ciudat cum o persoană ȋși poate antrena personalitatea să avanseze sau să
decline ȋn anumite arii, ca și cum personalitatea este separată de ființa care o poate manipula.
Este sugerat că există două persoane ȋn interiorul fiecărei ființe umane. S-a menționat că
persoana care privește lumea de dincolo de mască este, cumva, separată de corpul care se
ȋmpiedică și se ridică de-a lungul vieții, facând greșeli și, de prea multe ori, provocând durere lui
ȋnsuși și altora. Mulți oameni ȋnvățați au observat acest fapt și au comentat, mulți dintre ei
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oferind informații profunde și concludente. Totuși, pentru studentul aflat pe calea către
Dumnezeu nu este ușor să obțină informații relevante despre această dualitate a personalității
deoarece lucrările produse de psihologi și oameni de știință tind să fie greoaie, aproape ca și
când verbozitatea ar fi echivalentă cu veridicitatea.
Așa că vom explica ȋn doar câteva rânduri unele aspecte ale personalității, aparenta sa dualitate
și, mult mai important, cum să combinăm aspectele individuale ȋntr-o unitate bazată ferm pe
Dumnezeu. Inițial, o persoană destinată să se nască pe Pământ are nevoie să formeze ȋn jurul
spiritului lui Dumnezeu conținut ȋn interiorul sufletului un număr de corpuri de lumină pe care le
numim aure. Aceste aure, așa cum am explicat anterior, sunt de fapt o parte din această
persoană și sunt la fel de reale ȋn sferele lor de manifestare cum este corpul uman in planul
Pământului. Totuși, la fel ca și ȋn cazul corpului fizic, aurele nu au putere ȋn ele. Fară spiritul
care ȋl animă, corpul nu ar fi nimic mai mult decât o masă fără viață. Similar, un spirit individual
interactionând cu puterea emanând de la Marele Spirit, Dumnezeu, va putea crea un potențial
de dezvoltare a acelei persoane la nivelul aurelor. Dacă pesoana ȋn cauză ar avea cunoștințele,
dorința și prezența de spirit necesare, și-ar putea ȋncărca aurele cu putere spirituală la fel cum
un scafandru ȋși umple costumul său cu aer comprimat. Pe măsură ce aurele se ȋncarcă, ele
devin corpuri puternice, viabile, atașate psihicului persoanei și reprezintă parte integrală a acelei
persoane, ȋnsă nu sunt mai mult decât niște vehicole care au nevoie de un șofer pentru a-și
duce la ȋndeplinire funcțiile.
Șoferul, bineȋnțeles, nu este corpul fizic. Șoferul este forța vieții ȋn interiorul corpului. Nu este
spiritul lui Dumnezeu. Acest spirit este forța care animă, este combustibilul folosit pentru ca
vehicolul să poată funcționa, iar combustibilul și șoferul sunt separati unul de altul. De aceea,
repetăm că spiritul lui Dumnezeu din interiorul vostru nu reprezintă cine sunteți voi. Voi sunteți
aceia care se uită ȋnapoi la voi dintr-o oglindă. Deci, cine este acea persoană misterioasă pe
care o numiți „eu”? Ȋn mod clar, raspunsul nu este personalitatea. Așa cum am spus mai
devreme, personalitatea este un aspect creat de voi adesea ȋmpreună cu ființe elevate care vă
ȋndrumă și vă protejează pentru ca voi să puteți relaționa cu calea pe care ați ales să o urmați.
Este o formă de a relaționa cu calea și de asemenea o armură protectoare care se asigură că
puteți să vă apărați de atacuri pe toate planurile.
Ȋn continuare, ce este ego-ul? Ȋn terminologia noastră, ego-ul este parte din personalitate. Este
forța care vă face să vă simțiți diferiți de tot ce există, oameni și lucruri. Va ajută să supraviețuiți
oferindu-vă motivația de a o face. Așadar, am trecut ȋn revistă majoritatea aspectelor unei ființe
umane. Am analizat și am concluzionat că nu sunteți spirit, corp, aure, personalitate sau ego.
Totuși, ȋncă nu am descoperit cine sunteți voi. Ȋn mod clar, nu sunteți aspectele enumerate
deoarece voi sunteți capabili să le manipulați, să le pierdeți, și totuși, voi rămâneți forța ȋn
control din spatele tuturor. De aceea, afirmăm că sursa acelui sentiment de a fi, adevaratii „voi”
din spatele măștii, reprezintă ceva ce noi vom numi „id”.
Acest termen ciudat, folosit adeseori incorect de psihologi și de cei care investighează mintea
dincolo de materie, este cel mai potrivit pentru a identifica forța care, ȋn esență, reprezintă ceea
ce sunteti voi. Locul pe care „id” ȋl ocupă ȋn contextul general al personalitătii și forței vieții este
unul separat de toate celelalte aspecte. Așa cum am afirmat anterior, directorii vieții, atunci când
crează ființe umane, iau o parte din forța vieții și ȋi implantează anumite instrucțiuni care vor
cauza ca această forță să atragă materie destinată pentru umanitate. Apoi acea forță a vieții
coboară ușor, se dezvoltă, avansează, crește, până când devine o ființă umană completă, ȋnsă
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spiritul lui Dumnezeu, esența ȋntregii vieți, pe cât este de minunat, nu este capabil să
gândească singur. El este, și ne cerem scuze pentru termenul folosit, doar o forță a vieții. Ceva
trebui să direcționeze tot ceea ce există ȋntr-un tot coerent. De aceea, prin puterea legii atracției
reciproce, pe măsură ce materia este atrasă ȋn jurul nucleului spiritului lui Dumnezeu, are loc un
eveniment ciudat.
Acea materie formează un gestalt care a fost descris ȋn alt capitol ca „ȋntregul fiind mai mare
decât suma părților”. Acest gestalt este sursa creației unei identități, acest id. Ȋnțelegem că
acesta este un concept dificil de ȋnțeles, ȋnsă, cu toate acestea, așa stau lucrurile. Ceea ce este
ȋncă și mai ciudat este că id-ul tuturor este identic. Toți oamenii sunt inițial asemenea gemenilor
identici ȋn sensul că id-urile tuturor ființelor umane au o singură identitate. Mai târziu, pe măsură
ce grupuri de ființe vin ȋmpreună, se formează un id al grupului și așa mai departe, ȋnsă id-ul
individual al vostru, al meu, și al tuturor oamenilor, deși identic din toate punctele de vedere,
ȋnțelege că, pentru a putea urma o anumită cale prin viață, are nevoie inițial de un sens al
separării de toți ceilalti oameni.
Astfel, id-ul crează personalitatea și ego-ul, dând viață unei ființe umane mai ușor de diferențiat.
Pe măsură ce urmăm calea ȋnapoi către Dumnezeu, așa cum am mai spus, personalitatea și
ego-ul se vor diminua și ȋn final vor dispărea, iar sentimentul de separare se va diminua de
asemenea ȋn lumina identității comune a tuturor id-urilor. Mai târziu, pe măsură ce perfecțiunea
este ȋn continuare căutată, id-urile se unesc ȋn armonie și, la un anumit moment, id-urile
individuale vor fi abandonate, iar acele ființe nu se vor mai considera ființe individuale, ci vor
fuziona cu un grup. Atunci apare un id al grupului și, mai târziu, grupuri vor fuziona ȋn alte
grupuri mai largi etc.
Totuși, mai este foarte mult până când vom atinge o asemenea stare. Nu dorim să vă derutăm
ȋn acest moment intrând ȋn comentarii despre nuanțele fine ale vieții. Este suficient, ȋn acest
punct, ca studentul să realizeze că are o identitate personală și un id care, prin intermediul
personalității și al ego-ului, ȋl ajută să apară separat de restul, ȋnsă, ȋn spatele tuturor măștilor,
identitatea sa este una cu identitatea tuturor ființelor care vor trăi vreodată, care trăiesc acum și
care au plecat. Doar personalitatea și ego-ul cauzează sentimentul de separare și, pentru
moment, funcția lor este utilă.
Cândva, va ȋncepe o zi măreață când persoanlitatea și ego-ul vor fi lăsate ȋn urmă, și vom intra
ȋntr-o stare mult mai amplă, mult mai fericită. Nu ȋncercați să grăbiți venirea acelei zile. Veți
eșua. Ce puteți face este să vă ajustați personalitatea, să nu mai hrăniți aspectele negative și
să le eliminați din existența voastră, octorind și alimentând doar pe cele pozitive, și veți fi
recompensați din plin.
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Capitolul 13 – Lucrurile menite a fi
Vă puteţi imagina o situaţie ȋn care trecutul, prezentul şi viitorul s-ar contopi ȋntr-un flux continuu
ȋn care singurul aspect relevant ar fi ȋnlănţuirea evenimentelor? Nu? Ȋnseamnă, probabil, că
sunteţi ȋnţelepţi. Este aproape imposibil pentru o persoană ȋncarnată pe Pământ şi legată de
conceptul de timp, de calendar, de fazele lunii, să considere că, de fapt, timpul nu există şi este
posibil, şi foarte probabil, ca şi după ce vom explica ȋn detaliu această idee, mulţi dintre voi veţi
respinge această informaţie pe motiv că nu este o reprezentare corectă a realităţii. Cu toate
acestea, noi ne vom da silinţa să vă prezentăm informaţia ȋntr-o manieră uşor de ȋnţeles şi vom
lăsa restul ȋn seama aprecierii voastre.
Trăim ȋntr-o lume guvernată de ceasuri. Aceste ceasuri, dacă funcţionează corect, indică
trecerea clipelor ȋn legătură cu rotaţia Pământului. Se deduce astfel că răsăritul apare cu
regularitate. Pentru cei care locuiesc la linia ecuatorului, ȋntr-adevăr răsăritul soarelui are loc la
un anumit timp ȋn fiecare zi, iar apusul se va produce exact doisprezece ore mai târziu. Această
stare de a măsura şi nota trecerea timpului a fost de mare folos umanităţii şi putem spune că
dezvoltarea civilizaţiilor ar fi luat un curs total diferit dacă nu s-ar fi inventat timpul.
Dacă acestă presupusă dezvoltare alternativă ar fi fost mai bună ori mai rea, este deja o altă
discuţie. Cu siguranţă, totul ar fi fost foarte diferit. Totuşi, omul a ȋnceput să descopere că
regulile care guvernează abilitatea sa de a observa trecerea timpului nu pot cuprinde
evenimentele aşa cum au loc ȋn natură. Abilitatea omului de a ţine evidenţa timpului este de fapt
pusă la ȋncercare. Omul a observat că mişcarea deteriorează acurateţea cu care se măsoară
timpul. Din fericire, viteza cu care omul se mişcă pe suprafaţa Pământului este foarte mică, şi
astfel, diferenţa dintre timpul măsurat de ceasuri staţionare şi ceasuri mobile este minimă.
Odată ce omul ȋncepe să călătorească mai rapid, desigur, diferenţa devine mai mare până
când, la un moment dat, măsurarea timpului ȋşi pierde ȋnsemnătatea.
S-a presupus că dacă cineva ar călători cu viteza luminii, timpul nu ar mai fi relevant. De fapt,
noi vrem să vă spunem că, din punct de vedere al conştiinţei cosmice, timpul nu a existat
niciodată. Noi suntem interesaţi să cuantificăm legi care există la scară generală, şi nu doar ȋn
interiorul unui set finit de circumstanţe, şi ştim că regulile care vizează timpul pe Pământ, deşi
importante pentru tipurile de civilizaţii dezvoltate, sunt, ȋn ultimă instanţă, irelevante. Afirmăm
din nou că timpul nu există. Ceea ce există ȋnsă este ȋnşiruirea de evenimente.
O musculiţă se naşte, creşte până la maturitate, se ȋmperechează, şi ȋn final moare, toate
acestea având loc ȋntr-un timp relativ scurt după standardele pământene. Cu toate acestea,
musculiţa ȋşi duce până la capăt ciclul său de viaţă. Un elefant trece prin aceleaşi etape, la fel şi
o broască ţestoasă sau o balenă. Aceste creaturi au nevoie de foarte mulţi ani, ȋn termeni
pământeni, pentru a-şi completa ciclul de viaţă, dar, fără ȋndoială, trec prin aceleaşi etapte. Este
oare viaţa unui elefant mai importantă decât viaţa unei musculiţe, datorită faptului că necesită
mai mult timp pentru a-şi atinge potenţialul? Nu. Ȋntreaga creaţie, ȋn orice formă de manifestare,
este importantă. Ȋn ochii lui Dumnezeu, elefantul şi musculiţa ȋndeplinesc aceeaşi funcţie.
Diferenţa ȋn ceea ce priveşte durata de timp este imaterială. Ceea ce este important este faptul
că cele două forme sunt vii şi procrează. Ȋnşiruirea evenimentelor este, de fapt, reală, şi nu
perioada de timp.
De aici,observăm prea des cum oamenii se preocupă foarte mult de durata de timp necesar
producerii unui obiect. Câte obiecte se pot produce ȋntr-un timp dat, şi cât profit financiar se
poate obţine la o anumită rată de productivitate? Acest mod de viaţă se bazează pe un număr
- 111 -

de supoziţii şi criterii greşite. Ȋn primul rând, aşa cum am mai spus, timpul nu există. De aceea,
conceptul de salariu pe oră, de exemplu, este greşit. Conceptul de timp şi studierea trecerii lui
sunt greşite, deoarece sunt rezultatul inevitabil al unei stări de separare de Dumnezeu.
Dacă o persoană ar avea cu adevărat credinţă că Dumnezeu ȋi poate da tot ce are nevoie, ar
putea fi posibil ca ceea ce se produce să fie pentru semeni, şi fără a urmări obţinerea profitului
financiar. Acele articole produse, dacă ar fi distribuite oamenilor care au nevoie şi pentru slava
lui Dumnezeu, ar atrage recompensa divină. Dacă nu credeţi că este posibil, nu ȋncercaţi pentru
că veţi eşua de la bun ȋnceput. Dacă aveţi suficientă credinţă ȋn Dumnezeu ȋncât să vă lăsaţi ȋn
mâinile Lui, atunci ȋncercaţi. Veţi vedea cu uimire că funcţionează. Dumnezeu ȋntotdeauna ȋi
hrăneşte şi apără pe ai Lui. Puteţi lucra ȋn folosul puterii lui Dumnezeu manifestat ȋn om şi veţi fi
răsplătiţi de Dumnezeu. Nu veţi dori nimic ȋn schimb. Credinţa va fi tot ce aveţi nevoie.
Aşadar, avem două aspecte referitoare la viaţa noastră ȋn afara timpului: ȋnşiruirea
evenimentelor şi credinţa ȋn Dumnezeu. Acestora vom mai adauga un al treilea aspect. Este o
practică normală printre oamenii de afaceri să se acorde o mare atenţie cantităţii de energie
necesară producerii unui articol, nu pentru că oamenii de afaceri ar fi atât de filantropi ȋncât să
le pese de bunăstarea salariaţilor, ci din simplul motiv că energia costă. Banii cheltuiţi pe
energie reduc profiturile. Afacerile ȋnfloresc atunci când se obţin profituri. Noi ȋnsă vă spunem:
nu ţineţi cont de cât de multă energie consumaţi personal pentru orice lucrare făcută pentru
Dumnezeu. Ȋnsă, nu risipiţi resurse.
Atunci când folosiţi o mare parte din propria voastră energie pentru orice muncă depusă, acea
energie va fi ȋnlocuită ȋn şi mai mare măsură, de către Dumnezeu, cu condiţia ca munca voastră
să fie pentru slava Lui. Ȋnsă vi se cere să acordaţi atenţie resurselor naturale care sunt utilizate
ȋn mediul vostru ȋnconjurător. Benzină, curent electric, ulei – toate acestea sunt rezultatul
proceselor care au loc ȋn interiorul Pământului şi, deoarece sunt exploatate pentru profit, nu se
mai regenerează. De aceea, folosiţi-le cât mai puţin.
Acum să le punem pe toate la un loc - ȋnşiruirea de evenimente, credinţa ȋn Dumnezeu şi
consumul de energie. Ce legătură poate avea această grupare de evenimente aparent separate
cu timpul, trecutul sau viitorul? Dacă un muncitor ȋşi foloseşte energia pentru a crea ceva ȋn
numele lui Dumnezeu, având certitudinea că Dumnezeu ȋl va răsplăti şi fără a se gândi la cât
efort personal depune, va descoperi că ceea ce obţine va fi de o mare frumusţe şi va transcede
limitele societăţii de consum ȋn care trăim astăzi. Roadele muncii lui vor continua ȋn viitor,
lucrarea sa fiind admirată de generaţii viitoare. Munca sa va fi legătura lui cu anii ce vor urma,
ca şi cum o mână s-ar ȋntinde ȋn două direcţii pentru a uni trecutul cu viitorul.
Totuşi, nu este neapărat nevoie să produceţi ceva pentru a cuceri timpul. Dacă vă gândiţi bine,
un articol produs nu este decât o extensie a minţii celui care ȋl produce, iar mintea este forţa
creatoare. Este posibil ca oamenii să ȋşi antreneze mintea să se extindă ȋn toate direcţiile ȋn
dorinţa de a se uni şi a fi ȋn armonie cu minţile altora. Cu antrenament, mintea este capabilă să
efectueze lucruri extraordinare, iar a se extinde ȋn trecut şi ȋn viitor este unul dintre acestea.
Metoda prin care se pot obţine astfel de rezultate este, ca de obicei, destul de simplă. Prin
inevitabilul proces de rugăciune, meditaţie şi serviciu adus lui Dumnezeu, aura necesară se va
ȋncărca cu putere, aceasta fiind cheia pentru a ieşi ȋn afara prezentului.
Să presupunem că a fost atins gradul necesar de dezvoltare spirituală. Ȋn această situaţie,
studentul poate să exploreze tărâmurile trecutului şi viitorului. Trecutul este fix, sau aproape fix,
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iar explorarea lui ar trebui să fie destul de uşoară şi cu rezultate consecvente. Totuşi, ceea ce
se observă depinde de foarte multe lucruri. Ca şi exemplu, să presupunem că sunteţi ȋntr-o
navetă spaţială şi veniţi de pe o planetă oarecare, să spunem Marte, să vizitaţi Pământul.
Căpitanul de pe nava spaţială decide să vă lase ȋn diferite zone de pe suprafaţa Pământului şi
ȋn diferite momente ȋn timp. Ce veţi raporta ȋn urma vizitei voastre?
Unul din voi aterizează pe o calotă glaciară. Acesta va raporta că Pământul este acoperit de
gheaţă. Un altul aterizează ȋn deşert. Acesta va raporta că planeta este foarte caldă şi acoperită
de nisip. Un altul aterizează pe mare, altul ȋntr-un oraş aglomerat. Unii aterizează ziua, alţii
noaptea. Din mărturiile contrare ale vizitatorilor, căpitanul ar fi ȋndreptăţit să creadă că planeta
Pământ este un loc capabil să ȋi ȋnnebunească pe toţi cei din echipa sa, şi cu toate acestea,
fiecare spune adevărul.
Dacă aţi intra cu mintea ȋn acea zonă unde sunt păstrate toate evenimentele, ȋn librăria akaşă,
ce aţi vedea? Ceea ce aţi vedea ar semăna vreun pic cu realitatea? Cum aţi putea descifra
adevărul pe baza observaţiilor voastre? Răspunsul, desigur, este să porniţi cu multă
circumspecţie, observând totul, ȋnsă abţinându-vă ȋn a lua decizii cu privire la veridicitatea
observaţiilor voastre. Este evident că ceea ce este observat depinde de puctul de vedere al
observatorului. Mai departe, observaţia este influenţată de personalitatea observatorului şi, ȋn
ultimul rând, este posibil ca ceea ce este observat să fie doar produsul imaginaţiei. Acest ultim
aspect este cel mai dificil deoarece se cere de la student să acţioneze ȋntr-o manieră complet
lipsită de pasiune, lăsând la o parte orice dorinţe, speranţe sau frici pentru a nu reacţiona la
evenimentul pe care ȋl observă. Dacă ȋşi va folosi, ȋn mod inconştient, imaginaţia pentru a crea
evenimentul, studentul va fi ultimul să realizeze ce a făcut. Acel eveniment va părea real, la fel
de real ca orice experienţă trăită cu adevărat.
De aceea, s-a menţionat că aceste călătorii astrale şi toate tehnicile legate de acestea ar trebui
să fie abordate numai de cei cu picioarele bine ȋnfipte pe Pământ, ȋn sens metaforic. Imaginaţia
este un dar util pentru tot ce ȋnseamnă ficţiune sau pentru a contura un plan de creaţie viitoare,
ȋnsă nu se bazează pe realitate. De aceea, studentul serios care doreşte să acceseze
ȋnregistrărilele akaşice trebuie mai ȋntâi să ȋnveţe cum să ȋşi oprească imaginaţia din a crea
evenimente. Dacă reuşeşte să facă acest lucru, atunci tot ceea ce este observat trebuie să fie
real, oricât de bizar ar părea. Totuşi, s-ar putea dovedi complet nefolositor pentru student să
examineze, de exemplu, un loc pustiu, când el de fapt ȋşi doreşte să ȋnâlnească oameni pentru
a-şi forma opinii. Cum la fel nu l-ar ajuta să investigheze un eveniment acvatic, când acţiunea
de care el este interesat se desfăşoară pe pămănt uscat.
De aceea, studentul trebuie să ȋnveţe să ȋşi direcţioneze gândurile către acele zone ale librăriei
akaşe pe care doreşte să le examineze, şi să ignore complet orice alte imagini pe care le
observă pe parcurs. Tehnica este, ȋn esenţă, simplă. Ceea ce trebuie să facă este să ȋşi
ȋndrepte mintea către acea zonă şi să ȋşi menţină atenţia fixată pe acea zonă până când ajunge
la locul dorit. Ar putea părea destul de simplu, până când vă daţi seama că acest proces se
aseamănă cu jocul de a arunca la ţintă. Jucătorul ȋşi fixează intenţia de a nimeri ţinta, ȋnsă câte
săgeţi sunt necesare până când ţinta este nimerită? Aceeaşi problemă este ȋntâmpinată când
ȋncepeţi să intraţi ȋn zona ȋnregistrărilor akaşice. Perseverenţa ȋnsă vă va aduce rezultate. Ce
veţi afla atunci când veţi fi cu adevărat capabili să examinaţi aceste ȋnregistrări?
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Fiecare eveniment care a avut loc de-a lungul existenţei pământeşti a omenirii este acolo şi
disponibil pentru a fi examinat. Fiecare planetă are ȋn jurul ei propria zonă akaşă astfel ȋncât,
dacă doriţi să examinaţi evenimente care au avut loc, de exemplu, pe Marte sau Venus, aţi
putea să o faceţi, cu antrenamentul necesar. Ȋnsă a obţine o interpretare care să aibă sens a
unui eveniment examinat este foarte dificil. Evenimentele care se produc ȋn proximitatea
planetei Pământ sunt mult mai uşor de ȋnţeles. Aţi putea vedea marile războaie ale lumii, viaţa
lui Isus, sau un ţăran ducându-şi viaţa de zi cu zi. Aţi putea observa orice eveniment vă doriţi.
Mai mult decât atât, aţi putea chiar interacţiona cu acele ȋnregistrări. Chiar dacă imaginile
trecutului sunt fixe şi evenimentele s-au ȋntâmplat deja, puteţi totuşi, prin folosirea imaginaţiei
ȋntr-un mod controlat, să participaţi la acele evenimente, ȋn parte. Aţi putea, de exemplu, să
mergeţi cu Hannibal peste Alpi pe un elefant sau aţi putea ajuta un mare chirurg să efectueze o
operaţie. Nu există limite ȋn ceea ce puteţi face ȋn această zonă, cu excepţia limitelor pe care vi
le puneţi singuri. Aţi putea vedea, de sus, că puteţi ȋnvăţa foarte mult prin voi ȋnşivă.
Cui nu i-ar plăcea să se ȋntoarcă ȋn timpul când a trăit Isus, să ȋl asculte vorbind şi să ȋl vadă
ȋnfăptuind miracole? Cui nu i-ar plăcea să ȋmpartă pâine cu ȋnvăţătorul? Aţi avea ocazia să
experimentaţi minunea şi puterea personalităţii lui dumnezeieşti, şi ar fi o sursă infinită de
inspiraţie pentru ȋntreaga voastră viaţă. Această zonă minunată există şi poate fi explorată de
voi dacă veţi face efortul de a intra ȋn ea şi apoi, de a vă controla calea prin ea. Dacă nu doriţi
să faceţi acest efort, atunci librăria akaşă rămâne ȋnchisă pentru voi.
Am discutat despre trecut, dar ce se ȋntâmplă cu viitorul? Mulţi sunt de părere că viitorul, pentru
că ȋncă nu a devenit prezent, practic nu poate exista. Ȋntr-o oarecare măsură, au dreptate.
Trecutul este fix şi ȋncheiat, şi nimic nu ȋl poate schimba, ȋnsă viitorul este mult mai fluid. Poate
că veţi continua să mai citiţi ȋncă o pagină din această carte, sau poate veţi merge la o plimbare.
Poate veţi face o baie sau veţi juca un meci de fotbal. Aparent, există un număr infinit de
posibile evenimente care ar putea avea loc. Ȋn realitate, această afirmaţie nu este adevărată.
Ȋncepem cu menţiunea că accidentele au, ȋntr-adevăr, loc şi sunt neprevăzute ȋn sensul că
nimeni nu poate spune exact când s-ar putea ȋntâmpla. Să luăm un exemplu care nu ne dorim
să aibă loc vreodată. Scaunul pe care staţi are un defect. Am putea spune că la o inspecţie a
scaunului s-ar putea descoperi defectul şi s-ar lua măsuri. Totuşi, să presupunem că acest
defect este ignorat. La un anumit moment, scaunul se va rupe. Cine ar putea spune când se va
rupe? Dacă ar fi posibil să se ştie acest lucru, v-aţi ridica de pe scaun cu câteva secunde
ȋnainte să se rupă, evitând o potenţială lovitură. Nu este posibil să se ştie cu exactitate, astfel că
scaunul, eventual, se va rupe, iar persoana care stă pe el va primi o vânătaie corporală şi una
ȋn propria demnitate.
Similar, ȋn ceea ce priveşte sănătatea, oamenii au grijă de corpul lor ȋnsă, presupunând că
ignoră acest aspect, atunci o boală oarecare poate să se instaleze subit, uneori poate chiar ȋn
mod fatal. Chiar dacă acea boală ar fi putut fi prevenită, momentul exact când apare este
necunoscut. Multe religii, ȋn special cele estice, au o atitudine fatalistă faţă de accidente,
spunând că este voinţa lui Dumnezeu ca un asemenea eveniment să aibă loc şi Ȋi atribuie lui
Dumnezeu marea responsabilitate de a decide momentul precis când acestea apar ȋn viaţa
oamenilor. Dumenzeu nu operează ȋn aceasta manieră. Accidentele au loc ȋntâmplător şi ȋn
mod imprevizibil. Totuşi, nu sunt ȋn totalitate imposibil de prevenit. Remediile sau măsurile de
prevenire ȋn ceea ce priveşte starea de sănătate, stilul de viaţă, precum şi obiectele pe care
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oamenii de folosesc zi de zi pot fi folositoare. Rugăciunea pentru protecţie, de asemenea, pune
un scut ȋn jurul persoanei pentru a o proteja de accidente. Dar totuşi, câteodată, lucrurile merg
prost, ȋnsă, uneori pot duce la evenimente fericite care au loc din gresală. Există ȋntotdeauna un
element aleator ȋn viaţă.
Dacă lăsăm deoparte accidentele pentru o clipă, viitorul posibil al oricărei persoane este,ȋntr-o
oarecare măsură, trasat pentru acea persoană cu mult ȋnainte de a se ȋncarna pe Pământ. Acea
persoană, alături de ghizii şi ȋnvăţătorii săi, a decis deja un anumit flux de evenimente şi acţiuni
necesare pentru dezvoltarea acelei persoane. Scopul este ca orice persoană să devină
conştientă de Dumnezeu, ȋnsă calea care este decisă poate fi lungă şi plină de obstacole. Calea
planificată, bineȋnţeles, nu este una la ȋntâmplare, ci creată ȋn aşa fel ȋncât să asiste persoana
ȋn dezvoltarea acelor arii ale personalităţii care nu sunt aproape de perfecţiune. Apoi, prin legea
atracţiei reciproce, persoana care atrage ȋn viaţa sa anumite evenimente, atragede fapt, şi ȋn
mod inconştient, propriul său viitor.
Datorită faptului că nu cunoaşte viitorul şi zonele care necesită corectare, persoana poate
ȋncerca să se abată de la cale sa, explorând alte zone mai atractive. Pe oricare din aceste căi
alternative va merge, la un moment dat, va ajunge la un capăt de drum. Cu blândeţe sau cu
violenţă, legea atracţiei reciproce va atrage persoana ȋnapoi pe calea trasată inţial. Astfel, puteţi
deduce că, de fapt, există un număr foarte limitat de posibile variante ale viitorului unei anumite
persoane. Omul este obligat să meargă pe cale lui, oricât ar ȋncerca să se abată de la ea.
Totuşi, calea este trasată ȋn sens mai larg, astfel că, din când ȋn când, există răscruci la care
omul poate să aleagă una din două sau mai multe variante ale viitorului.
Aceste variante nu vor fi radical diferite una de alta, ȋnsă pot include interacţiune cu alţi oameni.
De exemplu, o persoană poate alege să se căsătorească cu un anumit partener, sau poate
alege să nu o facă. Poate alege un anumit servicu, sau un angajator diferit. Dorim să ȋnţelegeţi
că există posibile ramuri ale viitorului şi este important ca voi să alegeţi corect, deşi se poate
spune că legile karmei se vor asigura ca voi să experimentaţi exact ceea ce aveţi nevoie să
experimentaţi. Totuşi, viaţa poate fi grea, sau poate fi uşoară. Cineva poate să bâjbâie, ca un
orb, ȋncercând căi pe care nu le poate vedea, ȋn timp ce altcineva poate să vadă alternativele
viitorului şi să facă cea mai potrivită alegere.
Prin procesul de meditaţie, rugăciune şi devotament faţă de Dumnezeu, aura se ȋncarcă cu
putere şi vă poate transporta ȋn zona akaşă de câte ori vă doriţi. Odată ce aţi obţinut acces la
acea zonă, puteţi, aşa cum am descris anterior, să vedeţi evenimente trecute şi să ȋnvăţaţi din
ele. De asemenea, puteţi urma calea viitorului vostru imediat pentru a vedea unde vă duce.
Când sunteţi la răscruce de drumuri, veţi vedea clar posibilele variante ale viitorului
corespunzător fiecărei căi. Urmând cu mintea, pe rând, fecare din alternativele viitoare, puteţi
alege pe cea mai potrivită pentru propria voastră evoluţie. Totuşi, sperăm că la momentul ȋn
care veţi obţine suficiente abilităţi pentru a accesa această zonă, veţi fi suficient de ȋnţelepţi
ȋncât să alegeţi un viitor care să vă ajute să creşteţi pe termen lung, şi nu unul care, aparent, vă
oferă o trecerea uşoară şi superficială prin viaţă.
De asemene, menţionăm că viitorul este ȋntotdeauna de natură puţin fluidă. Deși evenimentele
care au condus la o răscruce și, într-adevăr, evenimentele ce au loc dincolo de aceasta pot fi
examinate şi utilizate pentru o mai bună cunoaştere şi ȋnţelegere, în cele din urmă, examinarea
lor se dovedește a fi doar presupunere, pe măsură ce tot mai multe variante sunt luate în calcul.
Asta nu înseamnă că viitorul nu poate fi manipulat cu succes.
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Să presupunem că aţi examinat o serie de posibile variante ale viitorului şi nu ştiţi pe care să o
alegeţi. Ȋn această situaţie, soluţia este să nu urmaţi niciuna. Aşezaţi-vă şi rugaţi-vă la
Dumenzeu pentru ȋndrumare. Lăsaţi-vă ȋn mâinile lui Dumnezeu şi permiteţi ca El să vă fie ghid
ȋn acel viitor care vă va fi de cel mai mare folos. Puteţi de asemenea să vă consultaţi cu ghizii
voştri spirituali şi fiinţele care vă ajută, dacă aţi dezvoltat deja claraudienţa (sau telepatia). Veţi
afla că Dumnezeu vă va conduce pe calea voastră şi ȋnspre viitor, şi nu veţi da greş.
Se poate menţiona că mulţi oameni care nu au nicio abilitate de a accesa librăria akaşă şi care
poate nici nu au auzit de aşa ceva vreodată, au totuşi credinţa de a se lăsa ȋn mâinile lui
Dumnezeu pentru a fi ghidaţi pe parcursul vieţii lor. Diferenţa este legată de maturitate. Când aţi
fost mici, părinţii voştri au fost cei care v-au ghidat de-a lungul străzii, iar voi aţi avut ȋncredere
că veţi ajunge ȋn siguranţă la destinaţie. Acum sunteţi adulţi, urmaţi calea voastră şi cereţi ajutor
sau ȋndrumare doar atunci când sunteţi pierduţi. Calea spirituală este, ȋn esenţă, calea
maturizării. Vă ȋncurajăm să ȋncetaţi să mai acţionaţi ȋn manieră copilarească şi să ȋncepeţi să
vă comportaţi ca nişte adulţi. Noi vădăm ochi să vedeţi, urechi să auziţi şi cunoştinţe cu privire
la calea de urmat. Apoi vă lăsăm liberi să vă urmaţi calea cu Dumnezeu şi cu maturitate.
Nu puteţi lua decizii ȋnţelepte fără inteligenţă şi fără cunoştinţe. Puţini oameni care au ales calea
spirituală au avut informaţiile pe care noi le punem acum la dispoziţie. Noi nu vă putem da
inteligenţă, ȋnsă v-am arătat cum o puteţi dezvolta. Nu vă putem da ȋnţelepciune, ȋnsă v-am
arătat cum puteţi dezvolta şi acest dar. Acum sunteţi complet echipaţi pentru această călătorie.
Acum sunteţi capabili să vă ridicaţi la un nivel superior de maturitate, de inteligenţă şi de
ȋnţelepciune. Cu aceste atribute, puteţi deschide uşa propriului vostru viitor şi puteţi alege
ȋncotro doriţi să vă ȋndreptaţi. Dumnezeu se află la finalul oricărei călătorii. Este alegera voastră
dacă mergeţi pe autostradă sau pe căi lăturalnice.
Amintiţi-vă că nu sunteţi singuri. Aminţiţi-vă ȋntotdeauna că sunteţi parte a unui grup, a unei
echipe, iar acea echipă se află pe calea către Dumnezeu şi nu poate ajunge la destinaţie decât
dacă şi voi, individual, ajungeţi acolo. De aceea, bucuraţi-vă de peisajele pe care călătoria
voastră vi le oferă, ȋnsă nu zăboviţi prea mult asupra lor. Aţi putea ȋntârzia grupul şi asta ar fi o
impoliteţe. Pe de altă parte, nici nu trebuie să vă grăbiţi. Dumnezeu a creat lumea şi tot ce
există ȋn ea. Lumea este frumoasă şi ar trebui admirată şi studiată. Frumuseţea lumii vă va lărgi
orizonturile şi vă va aduce bucurie. Aceia dintre voi care se grăbesc să ajungă direct ȋn braţele
lui Dumnezeu vor fi recompensaţi, ȋnsă pierd mult din frumuseţea şi misterul ȋmpărăţiei Lui.
Alegeţi calea pe care o veţi urma şi călătoriţi ȋn pace, ȋn dragoste, şi cu certitudinea că veţi
ajunge la destinaţie. Ne veţi ȋntâlni şi pe noi ȋn călătoria voastră. Aşteptăm să vă salutăm. Vă
ridicăm şi vă purtăm ȋn braţe. Fiţi ȋn unitate cu noi. Fiţi ȋn unitate cu ȋntreaga umanitate şi cu
ȋntreaga viaţă. Fiţi unul cu Dumnezeu. Ȋn numele lui Dumnezeu cel Atotputernic, vă
binecuvântăm şi vă trimitem pe aripi de spirit.
Amin.
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Capitolul 14 - Ȋntrebari şi răspunsuri
Acest ultim capitol se aseamănă puţin cu sertarul pentru şosete desperecheate, ȋn care adaug
propriile mele informaţii şi idei formulate ȋn urma parcurgerii cărţii propriu-zise. Acest capitol are
trei părţi. Prima parte explică unele din mesajele ascunse conţinute ȋn Biblie, a doua parte
constă ȋn câteva meditaţii transmise mie de către Marea Frăţie Albă, iar ultima parte cuprinde o
serie de ȋntrebări şi răspunsuri.
Dacă aţi citit cartea „Calea spre libertate” până ȋn acest punct, aţi realizat cu siguranţă faptul că
adevărul spiritual este adesea foarte diferit de aparenta realitate pe care o experimentăm ȋn
vieţile noastre obişnuite. Acelaşi lucru este valabil şi pentru poveştile conţinute ȋn Biblie.
Majoritatea studenţilor teologi au tendinţa de a interpreta informaţia ca şi o ȋnregistrare istorică a
anumitor evenimente care au avut loc ȋn Orientul Mijlociu acum foarte mulţi ani. Cu alte cuvinte,
ei văd Biblia ca pe o carte de istorie. Conform informaţiilor pe care le-am primit de la Marea
Frăţie Albă, lucrurile nu stau deloc aşa. Biblia este o carte despre spiritualitate şi se adresează
oamenilor şi relaţiei personale dintre aceştia şi Dumnezeu. Faptul că anumite personaje şi
evenimente descrise ȋn Biblie sunt ȋntr-adevăr de natură istorică se datorează isteţimii celor
care au scris acest text, codificând mesajul spiritual pentru a ascunde adevărul de cei cu intenţii
ȋndoielnice, care ar fi putut ȋncerca să denatureze mesajul textului.
Parte din cercetătorii biblici, preoţi etc nu au fost ȋntotdeauna cei mai avansaţi din punct de
vedere spiritual şi unii dintre ei, oricât ar părea de greu de crezut, s-au ȋnchinat, şi ȋncă se
ȋnchină forţelor ȋntunericului. Din fericire ȋnsă, modul ȋn care mintea acestor oameni operează ȋi
ȋmpiedică să descifreze adevăratul mesaj ascuns ȋn textele biblice. Alţii, de bună credinţă ȋnsă
limitaţi din punct de vedere al cunoştinţelor, acceptă conţinutul istoric al poveştilor fără a-şi pune
ȋntrebări. Totuşi, studiul conţinutului istoric nu le va aduce prea multă iluminare, ȋnsă, cel puţin,
aceşti oameni nu fac rău nici lor ȋnşişi, şi nici celor aflaţi ȋn căutarea adevărului.
Pentru a putea explica ideea de mesaj ascuns, voi exemplifica prin două poveşti din Biblie şi voi
ȋncerca să prezint mesajul spiritual din spatele acestor două poveşti. Prima poveste se referă la
naşterea lui Hristos. Aşa cum este scrisă ȋn Biblie, povestea ne spune că un bebeluş, Isus
Hristos, s-a născut dintr-o femeie virgină, Maria, ȋntr-un grajd. Acesta poate este adevărul
istoric, sau poate nu este, ȋnsă mesajul spiritual ascuns ȋn acestă poveste spune următoarele
lucruri. Un copil nou născut menţionat ȋn Biblie reprezintă ȋntotdeauna aspectul dumnezeiesc
din fiecare dintre noi oamenii. O fată virgină reprezintă sufletul oamenilor, iar orice tip de
costrucţie, grajdul ȋn acest caz, reprezintă corpul fizic. Astfel, povestea naşterii lui Hristos
ȋnseamnă, de fapt, că omul are spiritul lui Dumnezeu ȋn el, că acesta este conţinut de către
suflet, care nu este altceva decât un ȋnveliş protector ȋn jurul spiritului lui Dumnezeu, ca o coajă
de ou protejând embrionul unei păsări ȋn interior, şi că cele două elemente, spiritul lui
Dumnezeu şi sufletul, se află ȋn directă asociere cu corpul fizic al omului. Acesta este ȋntregul
mesajal acestei poveşti.
A doua poveste pe care o exemplific este cea despre David şi Goliat. Simplificând puţin,
povestea ne spune că două armate s-au ȋnfruntat pe câmpul de bătălie, filistenii şi israeliţii.
Filestenii erau cei răi iar israeliţii erau cei buni. Filistenii aveau de partea lor un uriaş numit
Goliat care ȋi ȋnfricoşa pe israeliţi, astfel, regele Israelului cheamă un băiat cioban şi ȋi cere să
rezolve această problemă. David merge pe câmpul de lupta, ia o piatră ȋn praştia sa şi o aruncă
ȋnspre Goliat. Piatra nimereşte un loc vulnerabil din armura lui Goliat, şi astfel acesta este ucis.
Filistenii dau bir cu fugiţii, iar Israeliţii sunt ȋnvingători.
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Ceea ce povestea vrea să ne spună este că filistenii sunt toţi oamenii din jurul nostru care
ȋncearcă să ne distugă pacea şi fericirea pentru propriul lor profit. Ȋn această categorie intră unii
politicieni, unii bancheri, unii conducători mondiali etc. Goliat este simpla ȋntruchipare a tuturor
acestor vibraţii joase. Israeliţii reprezintă oamenii obişnuiţi şi buni la suflet, nu doar evreii, ci toţi
oamenii, indiferent de rasă şi culoare, care ȋncearcă să trăiască ȋn pace şi armonie cu ei ȋnşişi şi
cu semenii lor. Filistenii, fiind acasă ȋn acest mediu lumesc, reuşesc cu uşurinţă să domine
sufletele bune şi simple, aducând deznădejde ȋn vieţile a milioane de oameni pe măsură ce ȋşi
implementează propriile proiecte diabolice.
Ȋn această poveste, regele israeliţilor, reprezentat de Saul, este de fapt Dumnezeu, Dumnezeul
tuturor oamenilor buni. David ne reprezintă pe fiecare dintre noi, presupunând că „noi” suntem
cu toţii buni. Astfel, ȋn poveste, David vorbeştecu Saul, ceea ce ȋnseamnă că noi oamenii
medităm şi ne conectăm cu Dumnezeu. Prin meditaţie şi rugăciune, primim o armă, puterea lui
Dumnezeu. Piatra pe care David o aruncă ȋn Goliat implică faptul că ne putem ruga pentru
duşmanii noştrii şi, prin acest act, direcţionăm forţa de neȋnvins a binelui, care este Dumnezeu,
către cei care ne vor răul, aducându-i pe aceştia ȋntr-o stare de incapacitate de a ne mai face
rău. Cu Goliat ucis, filistenii nu mai au nicio putere. Povestea lui David şi Goliat ne transmite că,
prin conectarea cu Dumnezeu obţinută ȋn urma meditaţiei, rugăciunii şi devotamentului faţă de
Dumnezei şi semeni, putem să anihilăm puterea celor care vor să ne facă rău. Credeţi-mă că
funcţionează. Prin rugăciune, meditaţie şi ducând o viaţă ȋn care să ȋncercăm să nu facem rău
altora, ne ȋnconjurăm cu o barieră pe care oamenii răi nu o pot străpunge.
Mai existăşi un alt aspect. Dacă avem această barieră protectoare şi cineva ȋncearcă să ne facă
rău, forţa răului care este ȋndreptată către noi ricoşeazăşi se ȋntoarce la agresori, aducând ȋn
vieţile lor tot răul pe care au dorit să ni-l transmită nouă. Aceasta este natura gândului rău –
odată ce este trimis de cineva, trebuie să găsească o destinaţie pentru a se opri. Dacă
acceptaţi, fie conştient sau pentru că nu aveţi această barieră de protecţie, gândul rău se
opreşte la voi. Dacă ȋnsă ricoşează ȋn scutul vostru, trebuie să se ȋntoarcă la cel care l-a trimis.
Cu toate acestea, nu ȋncercaţi să trimiteţi gânduri rele nimănui. Lucrurile nu funcţionează aşa.
Rugaţi-vă pentru cei care ar vrea să vă facă rău şi forţa răului va scădea automat. Nu trebuie să
faceţi nimic, doar ȋnconjuraţi acea persoană negativă cu dragoste. Transmiteţi emoţia dragostei
către acea persoană sau organizaţie care vrea să facă rău, şi Dumnezeu se va ocupa de restul.
Aceasta este piatra pe care David a aruncat-o ȋn Goliat.
Am explicat astfel două poveşti din Biblie şi sper că am demonstrat că acestea pot fi relevante
ȋn viaţă voastră de zi cu zi. Toate poveştile din Biblie pot fi decodificate ȋn mod similar. Acelaşi
mesaj se repetă iar şi iar. Dumnezeu există, iar noi toţi suntem parte din forţa numită
Dumnezeu. Desigur, sunteţi liberi să acceptaţi sau să respingeţi ceea ce am spus până acum.
Dacă doriţi să ȋl vizualizaţi pe Dumnezeu ca pe un bătrân cu barbă albă şi să priviţi poveştile din
Biblie ca simple evenimente istorice, este alegerea voastră.
Ca şi anexă la această carte, ȋmpărtășesc câteva tehnici de meditaţie, precum şi o serie de
ȋntrebări şi răspunsuri care mi-au fost transmise ȋn timp şi pe care ȋmi doresc să vi le prezint.
Poate vă vor fi de ajutor.
Ȋncep cu meditaţiile pe care le-am primit pe o perioadă de mai mulţi ani şi care s-au dovedit
foarte benefice atunci când au fost rostite ȋn şoaptă. Imaginile aduse ȋn minte prin intermediul
acestor fraze sunt esenţiale pentru a aduce pacea şi liniştea ȋn timpul fazelor incipiente ale
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mediaţiei şi ajută la ȋnlăturare gândurilorşi curăţarea minţii cu succes. Ȋmi dores ca toţi care le
ascultă să beneficieze.
Prima meditaţie mi-a fost transmisă pe 9 iunie 1980 de către o persoană cu numele de Părintele
Ignaţiu care, ȋn perioada cât a trăit pe Pământ, a fost călugăr benedictin și a trăit ȋn Devon, ȋntro abaţie numită, ȋn mod ciudat, abaţia Mărăcinele Negru (Blackthorn Abbey). Incep.
Să considerăm roata unui car foarte greu, roata se roteşte, structura roţii este foarte grea, şi
astfel roata se ȋnvârte foarte ȋncet dar cu putere. Imaginaţi-vă că roata este viaţa care merge
ȋncet ȋnainte. Voi staţi pe marginea roţii. Multe impedimente apar ȋn calea roţii ȋncercând să o
oprească, ȋnsă nimic nu o poate opri. Greutatea spiritului face ca roata să se ȋnvârtă ȋn
continuare. La un moment dat, roata face un cerc complet şi ajungem ȋn punctul de unde am
plecat. Deci, nu am realizat nimic? Nu. Prin mişcarea roţii s-au realizat multe. Bunuri au fost
transportate sau un scripete a fost ridicat. La fel se ȋntâmplă şi cu viaţa. Mişcarea roţii este
irezistibilă. Trebuie să mergem alături de ea. Când roata se ȋntoarce la locul de unde a plecat,
măsura realizărilor este dată de munca depusă şi contribuţia adusă.
A doua meditaţie. Ȋncep.
Să ne aşezăm pe nisip, la malul mării. Este o zi caldă de vară. Marea este calmă şi nisipul este
fierbinte. Luăm ȋn mână nişte nisip şi ȋl privim. Observăm că nu este galben şi nici fin. Nisipul
este compus din cristale foarte mici şi multicolore. Unele dintre ele strălucesc că nişte diamante.
Privim ȋntreaga suprafaţă acoperită de nisip şi ne dăm seama că, odată, de mult, aici poate a
existat o stâncă pe care mişcarea valurilor a erodat-o. Priviţi marea – o vastă ȋntindere de apă
albastră-verde unduindu-se ȋncet ȋn adierea brizei. Putem calcula sau imagina câtă apă este?
Putem vedea imensitatea de peşti, plante, animale şi organisme care trăiesc sub apă? Nu
putem, totuşi, ştim că există.
Nu ne ȋndoim de cerul atât de albastru, şi totuşi invizibil ochilor noştri. Observăm câteva păsări
ȋn zbor, dar nu putem vedea insectele, fluturii şi alte creaturi minuscule, la fel cum nu putem
vedea curenţii de aer mişcându-se constant. Acceptăm doar că există. Soarele – fără de care
nimic nu poate trăi, acea lumină fantastică de a cărei căldură depinde ȋnsăşi existenţa noastră
– şi totuşi, cine poate vedea o rază de soare, cine o poate ţine ȋn mână? Ȋnsă nu ne ȋndoim nicio
clipă de puterea soarelui. Magnetismul său ţine ȋntregul univers ȋn echilibru. Valurile mării sunt
influenţate de undele magnetice ale lunii care, din nou, sunt invizibile simţurilor noastre, şi totuşi
ştim că există. La fel este şi cu lumea spirituală. Ea este ȋn ȋntregime invizibilă simţurilor noastre
obişnuite şi totuşi putem crede că există.
Suntem norocoşi pentru că suntem cei aleşi. Noi, cei care putem accepta mai mult decât ceea
ce recepţionăm prin intermediul celor cinci simţuri şi care credem ȋn infinita putere şi creaţie a lui
Dumnezeu, suntem cei aleşi de El. Dumnezeu Ȋşi trimite ȋngerii să ne protejeze şi să ne ţină pe
drumul nostru. Această minune ne este trimisă datorită credinţei noastre, pentru că acceptăm,
fără ȋntrebări, fără ȋndoieli, faptul că existenţa noastră este mai mult decât corpul fizic pe care ȋl
putem vedea, şi că dincolo de orice se află Creatorul, Tatăl nostru, spiritul infinit.
A treia meditaţie. Ȋncep.
Stăm pe malul unui râu ȋntr-o zi de vară şi privim apa cum curge veselă din munte. Râul este
umbrit de frunzele copacilor, iar suprafaţa apei sclipeşte precum diamantele multifaţetate. Dacă
luăm ȋnconsiderare o singură picătură din acea apă, realizăm cât de puţin se preocupă de
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trecutul sau viitorul său. Poate a petrecut ani lungi ascunsă ȋn adâncimile munţilor. Poate a
trebuit să ȋşi croiască o cale prin mlaştini neprimitoare. Poate a fost băută şi eliminată de vreun
animal. Tot ce a fost este lăsat ȋn urmă. La momentul prezent, este curată, proaspătă, plină de
viaţă şi veselie, curgând sub soare. Nu ştie nimic despre viitor. La colţ ar putea fi o cascadă
aşteptând să o zdrobească de stânci. Sau ar putea fi un lac imens care o va absorbi ȋn
nemişcarea sa, ca o formă de moarte. Ar putea fi un animal aştepând să o bea din nou.
Picătura de apă nu ştie nimic şi nu se ȋngrijorează. Ea a fost creată de Dumnezeu, este de la
Dumnezeu şi ȋndeplineşte voia lui Dumnezeu ȋn acest moment.
Noi suntem puţin diferiţi. Avem puterea de a gândi, de a judeca, de a intelectualiza şi de a ne
teme. Noi ne cunoaştem trecutul care ne cauzează nefericire dacă a fost rău sau dacă a fost
mai bun decât prezentul. Suntem ȋn constantă ȋngrijorare ȋn legătură cu ceea ce ne poate aduce
viitorul. Această condiţie se poate asemăna cu o picătură de apă prinsă ȋntr-o mlaştină murdară,
ȋnconjurată de tot ce este neplăcut. Ȋi este foarte greu să ȋşi croiască o cale prin mlaştină şi
poate că ȋi va lua mulţi ani până va ajunge din nou la apa curgătoare. Ȋntr-un final, ȋnsă, va
reuşi. Dumnezeu vrea ca noi să fim precum apa curgătoare. Dorinţa Lui este de a ne lăsa să fim
liberi şi fericiţi ȋn momentul prezent. Noi singuri creem mlaştina cu gândurile şi fricile noastre.
Putem, dacă dorim, să ȋntoarcem spatele regretelor din trecut. Ele nu mai există decât ȋn minţile
noastre. Nu ştim ce ne aşteaptă ȋn viitor. Numai Dumnezeu ştie şi dorinţa Lui este ca noi să
avem credinţă ȋn El precum are o picătură de ploaie. El ne va călăuzi şi ne va proteja ȋn
trecerea noastră prin orice intemperie care ar putea sta la colţ aşteptându-ne.
Cheia pentru a trece din mlaştină ȋn apa clară a lui Dumnezeu este rugăciune şi credinţă. Să ne
rugăm pentru ȋndrumare, putere şi curaj şi ȋn acelaşi timp să mulţumim lui Dumnezeu pentru tot
ajutorul care este deja oferit nouă ȋncă ȋnainte de a ne ruga. Desigur, viitorul este important şi ar
trebui să fim mereu deschişi la o schimbare de direcţie, ȋnsă după ȋndrumarea lui Dumnezeu.
Nu putem forţa lucrurile să se ȋntâmple după voinţa noastră. Dacă suntem fericiţi ȋn prezent,
ȋndeplinim voia lui Dumnezeu, iar El ne va ȋndruma şi ocroti. Ȋntreaga Sa ierarhie de putere
spirituală este trimisă să ajute şi protejeze fii Lui, cei care cred ȋn El şi fac voia Lui.
Următoarea meditaţie.
Să mergem ȋntr-o grădină ȋnconjurată de ziduri, o grădină din acelea construite pe terenuri
vaste ale caselor mari de acum mulţi ani. Este aranjată foarte frumos şi cu mult bun gust, cu
mulţi trandafiri şi alte flori de diferite nuanţe. Toate plantele sunt ȋnflorite. Peste tot este culoare.
Parfumurile sunt ȋncântătoare. Ȋn afara acestei grădini se află un teren neȋngrijit. Chiar dacă
deasupra soarele straluceşte, totuşi aici bate un vânt rece. Cele câteva plante de pe acest teren
sunt pipernicite şi triste. Au fost decimate de vântul neȋntrerupt, de ploaie şi frig. Ȋn interiorul
grădinii, vă puteţi imagina o lume complet diferită. Acelaşi soare străluceşte deasupra, ȋnsă
zidurile ȋnalte protejează de vânt şi frig. Atunci când plouă, picăturile cad cu blândeţe şi hrănesc
plantele.
Condiţia umană poate fi comparată cu aceste locuri. Lumea ȋnconjurătoare poate fi aspră şi
nemiloasă. Dacă trăim ȋn lumea exterioară, dezvoltarea noastră poate fi impiedicată de
condiţiile pe care le experimentăm. Putem ȋnsă să descoperim o altă lume, o lume interioară.
Minţile noastre pot deschide uşa către o lume ȋn care condiţiile aspre din exterior nu ne mai pot
afecta. Ȋn această lume interioară, spiritul nostru poate ȋnflori, hrănit de puterea blândă
coborând din lumea spirituală. Uşa către această lume interioară poate fi deschisă prin
meditaţie şi contemplare ȋn tăcere.
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Ȋncă o meditaţie. Ȋncep.
Sa mergem pe o alee printre copaci. Observaţi viaţa care ne ȋnconjoară – viaţa din aceşti copaci
verzi, insectele, animalele care trăiesc ȋn aceşti copaci şi ȋn iarbă. Mergând pe alee, să ne
imaginăm că fiecare pas pe care ȋl facem este o zi, o săptămână, un anotimp, un an. Decâte ori
facem următorul pas observăm foarte puţină schimbare, şi totuşi, multe s-au modificat. Ȋntreaga
viaţă s-a dezvoltat puţin. Unele insecte au murit, altele s-au născut, altele s-au maturizat, la fel
şi plantele şi copacii.Totul este oarecum schimbat, ȋnsă ȋn momentul când facem acel următor
pas, nu putem vedea schimbarea. Când ajungem la capătul aleii, ne uităm ȋnapoi şi abia mai
putem recunoaşte acea alee pe care am ȋnceput să mergem. Toţi copacii sunt diferiţi.
Majoritatea au crescut. Unii au murit. Alţii abia au răsărit. La fel se ȋntâmplă şi cu vieţile noastre
pe Pământ. Trecem zi după zi prin viaţă şi nu observăm prea multă schimbare. Numai atunci
când facem o pauză şi privim ȋnapoi la o parte a vieţii noastre, sau chiar la o viaţă complet
diferită, putem vedea foarte multe schimbări. Vedem cum speranţele si ambiţiile cu care am
pornit la drum fie au dat rezultate, fie s-au destrămat şi au murit. Vedem cum noi speranţe au
prins viaţă. Ne ȋntrebăm care este natura acelei minţi care construieşte această alee, lăsând
copacii să crească sau să moară, şi dacă privim cu atenţie, vedem mintea lui Dumnezeu. Şi ȋn
cazul vieţilor noastre, dacă vrem, putem să observăm mintea lui Dumnezeu controlând si
construind totul.
Aceasta va fi ultima meditaţie. Ȋncep.
Să mergem ȋntr-o grădină şi să observăm plantele care cresc aici. Ȋn mijlocul grădinii se află un
copac mare. Au trecut foarte mulţi ani de când acest copac a fost plantat. Ne putem ȋntreba câte
veri şi câte ierni a văzut acest copac, câte secete şi câte inundaţii, câte păsări și-au făcut cuib
ȋntre ramurile lui, câte schimbări a suferit grădina ȋn care a fost plantat. Dar copacul ignoră toate
acestea. El simte schimbările de anotimp, precum şi seceta sau inundaţia. Cu toate acestea,
indiferent de ceea ce se ȋntâmplă şi de ceea ce simte, atenţia lui nu se abate niciodată de la
misiunea sa, de la motivul său de a trăi. Acest motiv este de a atinge perfecţiunea. Ȋn interiorul
fiecărui atom care ȋl alcătuieşte se află puterea lui Dumnezeu, ȋn continuu ţintind către
perfecţiune. Copacul ştie acest lucru şi ȋşi concentrează ȋntreaga atenţie către atingerea ţelului
final.
Cu toate acestea, a defini copacul perfect ţine foarte mult de percepţie. Din punctul de vedere al
unei păsări, copacul perfect este acela care ȋi va da hrană, adăpost şi loc potrivit pentru a-şi
face cuib. Ideea unei veverite despre copacul perfect ar fi că acel copac trebuie să aibă o gaură
ȋl el plină cu mâncare. Copacul ideal pentru un om ar avea o anumită mărime, culoare, calitate a
lemnului etc. Copacul nu poate fi niciodată perfect din punctul de vedere al altora. El nu poate fi
perfect decât din propriul punct de vedere. De aceea, ȋncearcă să fie perfect ȋn propriile sale
limitări.
Acesta este finalul acestor cateva meditaţii.
Ȋn continuare prezint un număr de ȋntrebări puse de-a lungul timpului şi ale căror răspunsuri au
fost oferite de diferiţi ghizi spirituali.
Prima ȋntrebare se referă la miracolul ȋnfăptuit de Isus când a transformat apa ȋn vin. Acest
miracol descrie o uniune, un eveniment ȋn care spiritul lui Dumnezeu, ȋn mod normal conţinut ȋn
interiorul sufletului, se uneşte cu corpul eteric şi cu cel fizic. A durat trei zile pentru ca acest
eveniment să aibă loc. De aceea, Isus reprezintă spiritul lui Dumnezeu, mama sa reprezintă
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sufletul, iar discipolii săi reprezintă corpul eteric şi cel fizic. Atunci când a venit timpul ca spiritul
lui Dumnezeu să se unească cu celelalte corpuri, rata de vibraţie a sângelui a fost ridicată
pentru a incorpora spiritul lui Dumnezeu. „Femeie, ce să fac eu cu tine?” indică faptul că trupul
şi sufletul sunt separate. „Timpul meu nu a venit ȋncă” se referă la faptul că sufletul şi spiritul lui
Dumnezeu nu sunt gata de călătoria finală ȋnapoi la Dumnezeu. Organizatorul evenimentului
este Dumnezeu. Deci, când Isus a transformat apa ȋn vin, el de fapt a umplut corpurile eterice
cu spiritul său.
Următorarea ȋntrebare: Pot animalelele progresa ȋnspre condiţia umană şi, dacă nu, care este
calea de dezvoltare spirituală a animalelor?
Raspuns: Ȋntreaga viaţă are locul său ȋn lumea lui Dumnezeu, ȋnsă căile de dezvoltare sunt
diferite. Pietrele, plantele, animalele şi oamenii urmează căi diferite, iar dezvoltarea lor este
hotărâtă şi controlată de către diferie tipuri de arhangheli. Ȋntreaga viată are un singur ţel,
perfecţiunea. Ȋn cazul oamenilor, o persoană caută să atingă perfecţiune spirituală la nivel
individual ȋnainte de a se putea alătura mai multor suflete ȋn căutarea perfecţiunii la nivel de
grup. Animalele, plantele şi pietrele, deşi au un corespondent spiritual, şi anume planul spiritual
unde merg ȋntre ȋncarnări, sunt totuşi create pentru a fi pe Pământ. Sunt creaturi ale
Pământului. Fiecare ȋn interiorul propriei specii caută perfecţiunea speciei respective, sub forma
adaptabilității perfecte la condiţiile de pe Pământ. Acestea vor rămâne ȋntotdeauna pe Pământ
şi nu pot niciodată deveni oameni.
Cu toate acestea, şi ele se dezvoltă şi sunt ȋn continuă transformare. Dacă o anumită specie de
animale este incapabilă de a se adapta la condiţiile schimbătoare de pe Pământ, corpurile fizice
mor. Sufletele lor merg ȋntr-un plan al conştiinţei animale şi se vor dizolva ȋncet ȋn ceea ce
reprezintă puterea de care este nevoie pentru a crea şi fortifica alte animale. Unele maimuţe se
aseamănă cu oamenii, ȋnsă acest lucru nu este nimic mai mult decât o coincidenţă. Animalele
au diferite trasături şi, datorită imensei varietăţi de animale care există, ȋn mod inevitabil apar
asemănări cu oamenii.Totuşi, ȋntre maimuţe şi oameni nu există nicio legătură.
Următoarea ȋntrebare: Spiritele şi ghizii spirituali pe care oamenii ȋi pot contacta sunt entităţi
diferite de oameni sau sunt amintiri din ȋncarnări anterioare?
Acesta este răspunsul: Fiecare fiinţă umană reprezintă o entitate separată ȋn sensul că este
individuală. Fiecare suflet individual, fiecare persoană, personalitate, reprezintă o fiinţă
completă şi perfect capabilă să funcţioneze cu succees ca un om ȋn sensul general acceptat pe
Pământ. Fiecare spirit sau ghid spiritual din sferele Raiului este de asemenea o entitate
individuală cu propriile gânduri, concepte, sentimente şi idei. Totuşi, la fel cum atomii care
constituie, să spunem, o maşină, sunt separati şi compleţi, dar sunt meniţi să călătorească
acolo unde merge maşina, la fel şi sufletele formează grupuri care călătoresc ȋmpreună pentru
totdeauna şi sunt legate prin ceea ce se numeşte familie sau grup de suflete. Face parte din
destinul fiecărui grup de suflete să experimeteze ȋmpreună probleme, să se ajute unii pe alţii şi
să avanseze ca şi grup către perfecţiune.
Aceast fapt are legătură directă cu legea atracţiei reciproce. Sufletele care au fost create ȋn
aceeaşi perioadă tind să se afle ȋn acelaşi stadiu de avansare şi de aceea sunt atrase unele de
altele. Desigur, orice suflet individual poate avansa mai repede sau mai ȋncet, astfel părăsind
grupul pentru a se alătura altui grup cu care se poate identifica. Sufletele aflate ȋn stagnare sunt
atrase unele de altele. Sufletele care se apleacă pentru a face rău sunt atrase unele de altele.
Grupul de suflete căruia aparţinem noi, prietenii voştri ȋn spirit, ştiuţi şi neştiuţi, voi, familiile
voastre şi prietenii cu care ȋmpărtăşiţi interese comune, călătoreşte ȋn această formulă de mulţi,
mulţi ani. Am văzut multe şi am făcut multe, inclusiv multe greseli. Greşelile şi victoriile
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individuale se resimt profund de către grup. Ȋntr-un sens cât se poate de real, grupul de suflete
există ca o entitate de sine stătătoare şi astfel, toţi membrii grupului sunt unul.
Toţi suntem foarte aproape unii de alţii şi ne purtăm unii pe alţii ȋn gânduri ȋn orice moment.
Aurele noastre se ȋntrepătrund. Dacă aţi avea ochii spiritului, aţi putea vedea aurele individuale,
precum şi aura grupului care rezultă ȋn urma unirii aurelor individuale. Nu este natural pentru
creaturile lui Dumnezeu să trăiască ȋn solitudine. Ȋntreaga creaţie operează conform legii
atracţiei reciproce şi, ȋn final, toate sufletele individuale vor fuziona total cu grupul lor, iar
grupurile mai departe vor fuziona ȋntr-unul singur. Această fuziune a avut loc dintotdeauna ȋn
cazul grupurilor mai avansate şi are loc şi acum, ducând la reducerea ȋn importanță a ideii de
individ, și la eliberarea puterii lui Dumnezeu, de la care totul a ȋnceput.
O altă ȋntrebare: Ce ȋnseamnă „iartă-te mai ȋntâi pe tine, apoi iartă pe alții”?
Răspunsul este următorul: Atunci când rănim pe cineva, de fapt noi nu facem rău persoanei
propriu-zie, ci Ȋl rănim pe Dumnezeu manifestat ȋn acel om. Dumnezeu nu se răzbună niciodată
pe noi. Dragostea lui este totală. De aceea, realizăm eroarea majoră pe care o facem de a răni
pe cineva imposibil de a-L urȋ, deoarece Dumnezeu este dragoste infinită. De asemenea, ne
dăm seama că noi ȋnșine suntem parte din Dumnezeu deci, atunci când rănim pe altcineva, de
fapt ȋncercăm să rănim un frate și pe Tatăl nostru. Toți suntem creați ȋn imaginea lui Dumnezeu
și avem o scânteie dumnezeiască ȋn noi, așadar, când ȋncercăm să rănim pe cineva, Ȋl rănim de
fapt pe Dumnezeu prezent ȋn tot ce există. Cu alte cuvinte, incercăm să ne facem rău nouă
ȋnșine. O asemenea faptă prostească de a ne face rău nu poate fi iertată decât de noi ȋnșine. Ȋn
momentul ȋn care realizăm acest fapt și ne pare rău pentru actul imatur de a ne face rău
ȋncercând să facem rău altcuiva, putem de asemenea să observăm acțiunile celor care ar dori
să ne facă rău, neștiind ce fac cu adevărat.
Următoarea ȋntrebare: Ce este Dumnezeu? Cum a apărut Dumnezeu? Ce a fost ȋnainte de
Dumnezeu?
Răspunsul are patru părți.
Prima parte. Dumnezeu este forța pe care o vedem peste tot ȋn jurul nostru, care crează totul.
Nu Ȋl putem vedea pe Dumnezeu, putem doar să observăm efectele și să știm că Dumnezeu
este sursa.
Partea a doua. Dumnezeu este rezultatul natural al celei mai fundamentale legi a cosmosului,
legea atracției reciproce. Ceea ce se aseamănă se atrage. Ȋnainte de a fi existat orice fel de
ordine ȋn acest univers, lege atracției lucra, făcând ca moleculele de materie să se atragă, și ȋn
mod similar, spațiul să atragă alt spațiu. Pe măsură ce atomii se atrag și se unesc, această lege
continuă să lucreze asigurându-se că materia reprezentând frumusețe atrage materie similară,
ȋn timp ce formele discordante atrag alte forme, de asemenea, discordante. Moleculele cu
tendință către viața animată atrag elemente similare, și așa mai departe. Tot ce putem vedea,
din timpuri imemoriale, a fost creat prin această lege. Aceasta este mâna creatoare a lui
Dumnezeu.
Pornind de la această lege spirituală, entități și alte diferite aspecte au fost create și au rezultat
ȋn tot ceea ce putem vedea și cunoaște. Totul a devenit atât de complex ȋncât ne referim la
Dumnezeu ca la o ființă, ȋnsă Dumnezeu este rezultatul ȋn continuă dezvoltare al legii naturale.
Dumnezeu este bun deoarece, conform legii naturale, binele este mai puternic decâ răul, iar
unitatea este mai puternică decât haosul. Dacă ar conduce haosul, totul s-ar destrăma până
când nu ar mai exista nimic, ceea ce ar ȋnsemna autodistrugere. Privind la tot ceea ce există,
trebuie să acceptăm că binele este mai puternic, așadar, Dumnezeu reprezintă binele. Ȋngerii
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sunt conștienti de balanța dintre bine și rău și lucrează continuu la creșterea puterii binelui,
reprezentată prin Dumnezeu. Hristos L-a numit pe Dumnezeu Tată pe bună dreptate, deoarece
legea atracției reciproce care a rezultat ȋn fuziunea substanței spirituale pentru a forma puterea
binelui, a dus de asemenea și la fuziunea materiei de natură pozitivă creând inteligența pe care
o cunoaștem sub numelede Hristos. Acest fapt este valabil pentru toată lumea. Există multe alte
legi care permit spiritului și lumii fizice să se desfăsoare, dar această explicație oferă o bază de
ȋntelegere.
Partea a treia. Ȋnainte de Dumnezeu era doar haos. Apariția ordinii a fost necesară ȋn univers
deoarece legea atracției reciproce operează din ce ȋn ce mai greu cu cât moleculele de
substanță sunt mai ȋmprăștiate. Afirmația referitoare la timpul de care a avut nevoie Dumnezeu
pentru a crea lumea nu poate fi privită decât ȋn sens metaforic.
Cu toții ar trebui sa credem ȋn Dumnezeu, să trăim o viață evlavioasă și să contribuim la
lucrarea lui Dumnezeu pe Pământ deoarece, făcând toate acestea, ajutăm la creșterea puterii
binelui, care reprezintă de fapt Dumnezeu. Orice gând negativ sau faptă rea are, ca rezultat,
negarea puterii binelui, deci negarea lui Dumnezeu. Dacă răul, care ȋnseamnă haos, s-ar
practica la scară largă, ȋntreaga materie s-ar distruge. Nimic pozitiv nu poate fi obținut prin
gânduri sau acțiuni negative. Poate fi o casă construită dacă se ȋmprăștie cărămizile și lemnul?
Următoarea ȋntrebare. Animalele se ȋmbolnăvesc la fel ca oamenii. Ȋn cazul oamenilor, o boală
este considerată o datorie karmică. Cum pot animalele să ȋși creeze datorie karmică?
Răspuns. Animalele nu au datorii karmice aa cum au oamenii. Bolile pe care animalele le
dezvoltă au menirea de a ajuta specia să evolueze către perfecțiune. Bolile identifică și elimină
animalele mai slabe din orice specie, lăsându-le pe cele puternice să ducă specia mai departe.
Astfel, ȋn natură, ȋntrega viață fizică se adaptează și evoluează către perfecțiune.
Ȋntrebare: De ce avem nevoie să trecem prin viață fizică? Arhanghelii au fost nevoiți să treacă
prin experiențe similare? De ce nu putem alege să fim perfecți la momentul când suntem creați?
Răspuns. Atunci când viața este creată, ea este perfectă, ȋnsă fără nicio experiență. Anumite
suflete nu au nevoie să simtă tentație. Ele știu foarte bine, ȋn interiorul lor, că provin de la
Dumnezeu și pentru aceste suflete, tot ceea ce contează constă ȋn sentimente de natura divină.
Astfel de suflete nu pot găsi nicio motivație pentru a se ȋntrupa pe Pământ. Experiența, ȋn cazul
lor, se obține ȋn sferele Raiului – aceea de a ajuta, de a contribui, de a fi umil etc. Ele
progresează către un stadiu foarte apropiat de perfecțiune, și sunt cunoscuți cu denumirea de
arhangheli. Atunci când nu li se mai cere să ajute, ei fac pasul final și fuzionează ȋn uniune cu
Dumnezeu.
Orice suflet, ȋn orice moment, poate progresa ȋn același mod. Nu este nevoie să se ȋncarneze
iar și iar. Prin respingerea tentațiilor și prin menținerea focusului pe căutarea lui Dumnezeu, se
poate ajunge ușor la stadiul ȋn care ȋncarnarea nu mai este necesară. Din acel moment,
progresul se obține numai ȋn tărâmurile spirituale. Rețineți că nu este ȋntotdeauna nevoie de
experiență directă pentru a se obține cunoaștere. Prin credința ȋn Dumnezeu și prin căutarea
activă și continuă a căii către perfecțiune, cunoașterea și puterea sunt oferite printr-un proces
spiritual care ajută persoana să știe, ȋn interiorul ei, ce are de făcut și ce ar trebui să evite.
Acesta este procesul prin care discipolii se ridică la nivelul arhanghelilor.
Ȋntrebare: Este scris ȋn Biblie că Isus, fiind ȋntrebat de un om bogat care este cheia pentru a
intra ȋn ȋmpărăția lui Dumnezeu, i-a răspuns: „Vinde tot ce ai, dă la săraci, și urmează-mă.” Ȋn
lumina acestui răspuns, este corect ca maeștrii spirituali să locuiască ȋn palate și să fie
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ȋnconjurați de opulență?
Răspuns. O persoană avansată spiritual L-ar sluji cu bucurie pe Dumnezeu indiferent de
condițiile ȋn care trebuie să trăiască și să muncească. Cu toate acestea, credeți că Isus
locuiește ȋntr-o magherniță? El locuiește ȋntr-un palat și este ȋnconjurat de frumusețe, ca rezultat
inevitabil al frumuseții emanate din personalitatea lui perfectă.
Ȋntr-o manieră similară, este aproape inevitabil pentru un adevărat discipol al lui Dumnezeu,
care a progresat suficient de mult pe calea către Dumnezeu să atragă frumusețe ȋn jurul lui.
Această frumusețe include nu numai case și mobile frumoase, ci și oameni din viața lui care
emană frumusețe. Aceasta nu implică ȋn niciun moment că discipolul lui Dumnezeu este imoral
sau are vreo vină. Implică doar faptul că Dumnezeu ȋl recompensează pe slujitorul său
credincios cu lucruri frumoase, pe care le merită pe drept pentru contribuția adusă ȋn numele
Lui.
Ȋntrebare. Pentru majoritatea oamenilor, timpul pare insuficient pentru a duce la ȋndeplinire tot
ce este de făcut, și totuși, unii oameni au realizări foarte mari pe perioada vieții. Cum este
posibil?
Răspuns. Există ȋntotdeauna timp suficient pentru a duce la ȋndeplinire orice sarcină.
Dumnezeu ne dă ȋntotdeauna timp suficient pe perioada vieții sau, dacă este nevoie, pe durata
mai multor ȋncarnări. De aceea, nu ar trebui să ne grăbim vreodată. Totuși, viața curge cu o
anumită viteză și adeseori părem ca niște hamsteri pe roată, alergând ȋn cerc să nu pierdem
ritmul. Aceasta se ȋntâmplă deoarece nu avem control asupra vieții noastre. Este esențial să
accesăm adâncimile ascunse din interiorul nostru pentru a elibera puterea necesară ajustării
ritmului de viață până ce ajunge să fie ȋn armonie cu ritmul totalității vieții. Numai când viața
noastră este ȋn ritm armonios cu totalitatea vieții, discrepanțele dispar și timpul pare că stă pe
loc.
Dacă timpul rămâne ȋn nemișcare, avem timp infinit la dispoziție să realizăm tot ceea ce avem
nevoie. Modalitatea prin care ne putem ține viața sub control este să localizăm și să accesăm
izvorul ascuns al puterii spirituale din suflet. Acest lucru se poate obtine prin meditație și
contemplare. La un moment dat, se poate atinge acel nivel ȋn care omul se mișcă ȋn armonie cu
fluxul vieții, și este posibil de experimentat ȋn timpul ȋncarnării pe Pământ. Rezultatul ar consta
ȋn eliberarea de energie suficientă pentru a ȋndeplini sarcina imediată, ȋmpreună cu un
sentiment de bunăstare, de motivație și satisfactie că fiecare ȋndatorire va fi ȋndeplinită la timp și
cu succes.
Ȋncă o ȋntrebare referitoare la dietă. S-a afirmat că oamenii călătoresc de-a lungul uneia din cele
doisprezece raze, sau semne ale zodiacului, ȋnsă plantele etc sunt grupate ȋn funcție de specii
și fiecare specie călătorește de-a lungul unei anumite raze. De ce se ȋntâmplă așa?
Răspunsul este următorul. Tehnica prin care omul se ȋntrupează este mult mai complexă decât
cea prin care plantele ajung să crească pe Pământ. Totul provine din aceeași sursă creatoare
de viață ȋnsă, odată ce o anumită direcție este decisă pentru o formă de viață sau alta, căile prin
care se ajunge pe Pământ diferă. Ȋn cazul ființelor umane, lucrurile se complica mai mult
deoarece oamenii sunt capabili de emoții, gânduri, sentimente și sensibilitate cu mult ȋn afara
spectrului vegetal. De aceea, s-a dovedit a fi necesar și chiar vital să se ȋmpartă viața de natură
omenească ȋn doisprezece raze călătoare și fiecare persoană creată de forta vieții să
călătorească sub una din aceste raze. Plantele, fiind mult mai puțin complexe, nu au nevoie să
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fie ȋmpărțite ȋn mod individual și de aceea, pot fi grupate, iar grupurile vor călători de-a lungul
unei anumite raze.
Ȋn continuare, menționez că oamenii se ȋncarnează de la unul din cele doisprezece posturi de
așteptare ȋn funcție de perioada din an ce corespunde alinierii Pământului cu una din cele
doisprezece planete. Plantele, indiferent de specie, vin direct din Pământ, cu alte cuvinte,
originea lor nu se aseamănă cu originea umană. Dacă luăm exemplul unui morcov, noua
generație de morcovi se formează din semințele morcovului părinte. De aceea, potențialul, sau
embrionul de morcov deja există. El doar are nevoie ca forța vieții să intre direct din tărâmul
spiritual ȋn sămânța care conține embrionul de morcov, ȋn timp ce, ȋn cazul oamenilor, ei se
ȋncarnează de la un post de așteptare aflat ȋntre tărâmul spiritual al creației și Pământ.
Astfel, este posibil ca toți morcovii să vibreze ȋn armonie cu o anumită rază care, la rândul ei, să
nu aibă nicio legătură cu timpul, ȋn sensul general acceptat ȋn cazul ȋncarnării oamenilor.
Materia poate călători de-a lungul unei raze indiferent de perioada din an.
Acest răspuns este ȋnsoțit de următorul sfat, pe care ȋl citez ȋn continuare.
Ierburile nu trebuie folosite ȋn exces la aromatizarea mâncării. Ele sunt benefice oamenilor ca și
medicamente și, dacă sunt consumate frecvent ca parte din dieta zilnică, eficiența lor se
diminuează pe măsură ce corpul se obișnuiește cu proprietățile lor. Dacă vi se pare că dieta
este prea insipidă și neinteresantă, a) ați putea ȋncerca să experimentați diferite combinații de
vegetale, fructe, seminței și leguminoase, b) dieta ar trebui privită ca un act de devotament față
de Dumnezeu, ceea ce implica acceptarea limitărilor acesteia din punct de vedere al aromelor,
și c) considerând că scopul scuză mijloacele, rezultatele respectării acestei diete vor consta ȋn
sănătate radiantă și conștientizarea faptului că vă aflați pe calea corectă.
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