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Povestea Creatiei
„Mintea este constructorul”
Edgar Cayce

De Dr. Joshua David Stone
Urmatoarea poveste a creatiei este uimitoare, si de cele mai multe ori de necrezut.
Vreau doar sa definesc acest capitol spunand ca nu am inventat nimic din toate acestea. Toate informatiile provin direct din canalele universale ale mintii lui Edgar Cayce,
si alte surse precum Djwhal Khul, Ruth Montgomery, Fundatia Tibetana si alte tipuri
de canale similare. Lucrul uimitor este acela ca toate aceste surse diferite spun pana la
urma o poveste identica in principiu, asa ca stiu ca sunt foarte aproape de adevar, desi
o parte din ea poate fi oarecum surprinzatoare pentru unii dintre cititori.

••••••
La inceput a fost aceasta unica sursa de lumina, prezenta unica, numita
Dumnezeu. Dumnezeu, in marea Sa bucurie si iubire, avea o dorinta de a crea, de a
se exprima. Din aceasta maretie nediferentiata, Dumnezeu a creat sori, luni, galaxii,
universuri si Ii placea ce a creat. Desi ceva lipsea – compania. Dumnezeu vroia sa
creeze fiinte constiente care puteau impartasi fericirea creatiei sale. Din infinitatea lui
Dumnezeu au aparut trilioane de scantei de lumina facute dupa chipul si asemanarea
Lui.
Din aceasta exprimare vine si Amilius, lumina, prima expresia a mintii Divine;
prima manifiestare a spiritului. Toate sufletele au fost create la inceput si toate sufletele
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au fost androgine. Lucrul unic despre creatia noastra a fost aspectul liberului arbitru.
In momentul cand am fost creati, ne-am luat zborul in univers, creand asa ca Dumnezeu, cu mintea noastra, extinzand Imparatia lui Dumnezeu. Noi am fost perfecti, si
asta a fost starea Edenica. In calatoriile noastre de-a lungul infinitatii lui Dumnezeu,
am descoperit universul fizic sau material si am fost intrigati, caci pentru inceput noi
n-am avut corpuri fizice, ci doar corpuri spirituale.
Atunci am inceput a proiecta o parte din noi pe, sa spunem, Pamant, ca sa exploram frumusetea materiei. De fapt nu era nimic gresit in asta, pentru ca intregul infinit
al universului era un loc de joaca a sortii. Am inceput sa proiectem o parte din noi
intr-un copac pentru a vedea cum este asta. Apoi ne-am proiectat intr-o stanca pentru
a vedea cum este si acest lucru, apoi intr-un animal pentru a experimenta cum este sa
mananci iarba si interactiona cu alte animale.
In fiecare caz am facut asta si apoi am plecat si ne-am proiectat inapoi in planurile
spirituale. De asemenea, cu puterea incredibila a mintii am fi creat forme - gand de
animale, prin puterea imaginatiei noastre. Aceste forme - gand incepeau sa se condenseze si am fi trait in aceste creaturi care erau forme-gand, intocmai asa cum locuiam
intr-un animal care fusese deja creat.
A fost totul bine pana in acel moment al creatiei la care Biblia se refera ca fiind
caderea omului. In acest moment am uitat cine suntem, datorita identificarii cu universul material. Am fost prinsi in densitatea materiei si am crezut ca suntem animale
sau creaturile pe care le-am creat cu formele - gand. Cazand in iluzia ca am fost materiali in loc de spirituali in identitate, a initiat spirala descendenta a creatiei. In acest
moment a inceput sa existe „ego-ul”. Ego-ul fiind un sistem de gandire si filozofie bazat
pe credinta iluzorie in separatie, frica, egoism si moarte.
Fenomenul sufletelor de a deveni si mai prinse in iluzia materiei a continuat la
un nivel alert. Amilius (o reincarnare a lui Iisus) si alte fiinte evoluate spiritual care
nu cazusera, au stiut ca ceva trebuie facut pentru a-si ajuta fratii si surorile, caci omul
continua crearea unei conglomeratii de monstruozitati pentru a-si satisface dorinta de
nestapanit. El a creat ciclopi, centauri, unicorni, corpuri de animale cu capete de om,
fiinte cu copite, ghiare, pene, aripi si cozi. Omul a devenit prins in corpurile grotesti
care nu erau potrivite pentru fii si fiicele lui Dumnezeu. Omul a creat chiar si prima
femeie a carui nume era Lilith, inaintasa Evei. Aceasta proiectie a fost creata pentru a
satisface din nou egoista dorinta carnala.
Planul pe care Dumnezeu si fortele Divine l-au creat pentru a rectifica situatia
a fost crearea celor 5 rase fizice pe cele 5 continente ale planetei. Fiecare rasa avea o
culoare diferita a pielii. Nicio culoare a pielii nu era mai buna decat o alta, ci diferenta
se facea in functie de conditiile de clima. Un anumit tip de piele era bun pentru un
anumit tip de clima.
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Planul a fost ca toate acele suflete care fusesera prinse in materie sa se reincarneze
in aceste corpuri mai potrivite pentru ele, care erau mult mai bune pentru o fiica sau
un fiu al lui Dumnezeu. Asa ca omul nu se trage din maimute asa cum evolutionistii
sugereaza.
Dupa crearea celor 5 rase au fost 133 de milioane de suflete pe Pamant. Rasa rosie
traia in Atlantida si America. Rasa maro traia in Anzi si Lemuria. Rasa galbena in
Desertul Gobi si Asia de Est si rasa neagra locuia in Sudan si in Vestul Africii. Rasa
alba locuia in Iran de-a lungul Marii Negre si Muntilor Carpati ai Europei Centrale.
Planul de baza pe care Dumnezeu l-a creat a fost reincarnarea, sufletele se vor
intrupa in aceste corpuri umane, nu in corpuri de animale pentru a se redestepta catre
identitatea lor adevarata ca fiinte ale lui Dumnezeu si pentru a invata sa demonstreze
asta pe Pamant si astfel sa inceapa ascensiunea catre Creator.
Acest act al creatiei a aparut acum 10 milioane si jumatate de ani. Influentele animale create de cadere si de proiectiile initiale de forme-gand nu au disparut complet
de pe Pamant decat in jurul anului 9000 inainte de Hristos. Ramasitele acestor creaturi
patetice au fost mai tarziu ilustrate in mitologie si in arta Asiriana si Egipteana.
Un alt factor adaugat la aceste creaturi grotesti a fost faptul ca din cele mai vechi
timpuri fiintele umane erau capabile sa procreeze cu animalele si cu aceste fiinte grotesti. Dupa ce sufletele umane au fost separate in femei si barbati, Dumnezeu a impus
legile divine facand imposibil pentru fiintele umane crearea de progenituri cu alte specii.
Un alt lucru interesat a fost ca omul era capabil sa traiasca pana la 1000 de ani in
acelasi trup, pana cand o alta lege divina a fost implementata sa schimbe acest lucru
datorita nevoii sufletelor de a fi capabile sa reflecteze mai mult in planul interior in
legatura cu scopul si motivul reincarnarii.
Amilius (prima reincarnare a lui Iisus Hristos), el insusi a coborat in materie si a
devenit primul Adam in momentul creatiei celor 5 rase initiale. Adam a fost primul
din rasa perfectionata. Primul dintre fii lui Dumnezeu in opozitie cu ceea ce Biblia
numeste ca fiind fiica omului. Adam a fost un individ, dar de asemenea un simbol al
celor 5 rase, la fel ca Eva.

Cele Sapte Rase De Baza
Graficul de pe pagina urmatoare arata cele sapte rase de baza care alcatuiesc ceea
ce in termeni ezoterici se numeste manvantare sau ciclul vietii. Aceste sapte rase de
baza in prima coloana a graficului reprezinta o perioada de timp de acum 18.5 milioane de ani pana in prezent.
6

Sanat Kumara, logosul nostru Planetar, s-a intrupat atunci pe aceasta planeta. Noi
traim acum in rasa de baza Aryan. Acest terment a fost complet distrus de Hitler si
Nazisti, asa ca ca va rog nu va ganditi la asta in acesti termeni. Rasa ariana a existat de
peste un milion de ani si va mai exista pentru ceva timp.
Rasa de baza meruviana doar ce incepe sa intre in joc, asa ca actualmente are loc
un fel de suprapunere a acestor rase de baza. Numele celei de-a 7 rase de baza este rasa
paradisiaca.
As dori de asemenea sa adaug ca Djwhaul Khul mi-a spus ca primele 2 rase de
baza, Polarian si Hyperborean sunt des intalnite ca rasa de baza Pre-Lemuriane asa
cum le-a numit si Fundatia Tibetana. Acest lucru se intampla datorita faptului ca cele
2 rase nu sunt complet fizice, in modul in care intelegem noi fizicul.
Continentele pe care aceste rase au inceput si s-au dezvoltat sunt intalnite in cea
de-a doua coloana. Cea de-a treia coloana prezinta tipul specific de acordaj psihospiritual pe care fiecare rasa o are. Cea de-a patra coloana prezinta chakra la care fiecare
rasa a lucrat sa o dezvolte. Cea de-a cincea coloana prezinta tipul de yoga pe care
fiecare rasa l-a practicat.
Tara, continentul celei de-a saptea rasa de baza este continentul care va aparea din
ocean in viitorul indepartat.
Polarianul, sau prima rasa de baza avea corpuri uriase, filamentoase si erau mai
mult eterici decat fizici. Ei erau total lipsiti de sex. Se inmulteau printr-un proces la
care oamenii de stiinta se refera ca fiind o diviziune sau inmugurire. Din acest motiv ei
erau practic nemuritori. Ei erau numiti „Rasa Arhetipala”. Trupurile lor erau in principiu de natura gazoasa.
Hyperboreenii sau cea de-a doua rasa erau asemanatori cu primii, desi ei incet,
dar sigur au inceput procesul de materializare, Djwhaul Khul si Fundatia Tibetana au
numit des aceaste doua rase „Prelemuriene” deoarece nu erau complet materializate ca
Lemurienii sau cea de-a treia rasa. Fiintele umane, asa cum le stim noi, au inceput cu
aceasta cea de-a treia rasa.
Cand viata umana a inceput sa se manifeste pe Pamant, pentru primele doua rase
singurul continent era Polul nord. Restul Pamantului era acoperit cu apa. Acest continet polar arata ca o boneta pe crestetul Pamantului. Acesta este singurul continent
care nu se va scufunda niciodata sub apa in toata manvantara sau ciclul vietii celor 7
rase de baza. Un alt lucru interesant era faptul ca Lemuria era numita „Pamantul lui
Shalmali” pe vremea cand exista.
Este de asemenea important sa intelegem ca cele 7 rase de baza au avut toate alte 7
subrase. Acesta face in total 49 de subrase in manvantara. Un exemplu al acestui lucru
ar putea fi in prezent rasa ariana - Hindusii au aparut acum 62000 de ani, arabii acum
42000 de ani, persanii acum 32000 de ani, celtii acum 22000 de ani, germanicii acum
7
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22000 de ani. Cele de-a sasea si de-a saptea subrasa a arienilor evolueaza acum in
America si intr-un continent care va aparea din Oceanul Pacific. Pentru a face planul
lui Dumnezeu si mai complex, fiecare subrasa are 7 familii de rase, despre care nu voi
intra in detalii.

Istoria Pre-Lemuriana
Existau 2 mari avatari care au aparut in timpurile de inceput ale Pre-Lemurianilor.
Primul avatar a concentrat pe Pamant o energie de acordaj spiritual. El a venit ca un
om de stiinta, printr-o civilizatie evoluata. Mesajul lui era sa imbine stiinta cu intelegerea spirituala. Umanitatea n- acceptat mesajul lui la vremea aceea. Nu erau pregatiti
pentru asta. Asa ca acest mare invatator a plecat. El s-a intors mai tarziu, intr-o stare
de cocreator.
Un alt avatar maret a fost trimis pe Pamant ceva mai tarziu in perioada prelemuriana. Era un om foarte inalte si purta o roba argintie. El a fost primul mare invatator
care a avut o influenta cu acdevarat puternica pe Pamant. Numele lui era „Lo Chi”. Lo
Chi a ancorat curajul, intelepciunea si inteligenta in stadiul lor incipient. El a preluat
o civilizatie sfasiata de razboaie si a inceput sa construiasca o comunitate spirituala si
temple pe tot Pamantul. La sfarsitul domniei Sale a avut loc o ascensiune in masa.
Urmatorul mare profesor care a venit a schimbat abordarea si a pus accentul pe
calitatile emotionale si pe ocupatii, mai degraba decat pe partea stiintifica asa cum a
facut primul mare Avatar. O parte din marea arta a fost creata, desi partea stiintifica a
societatii a inceput sa se stinga. Cu alta cuvinte, a avut loc o pendulare, de la o societate
mai masculina la una mai feminina.
Pasi mari au fost facuti in arta, muzica si dans, dar creativitatea mentala nu exista
datorita acestei miscari de pendul. Acesta a inceput sa se schimbe, de-a lungul unei
mari perioade de timp si societatea a devenit mai echilibrata. O alta ascensiune in
masa a avut loc.
Vywamus a numit aceste doua ascensiuni in masa, perioade de recolta spirituala.
El spune ca ne apropiem din nou de o perioada de recolta spirituala in acest secol.
Acest lucru are de-a face cu Logosul Planetar. Sanat Kumara in evolutia Sa cosmica a
atins un alt punct al evolutiei spirituale. De fiecare data cand atinge un astfel de punct
este timpul pentru „recolta sufletelor sau ascensiunea in masa”.
In momentul de fata noi incheiem un ciclu de 6000, 12000 si 36000 de ani. Cand
doua sau mai multe cicluri se termina deodata este o perioada extrem de importanta.
Noi suntem in acea perioada acum. Aceasta fereastra de recoltare este de aproximativ
100 de ani. Sfarsitul acestui ciclu de 100 de ani a fost intre 1995 si 2000.
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Cu cat ne aflam mai aproape de sfarsitul acestui ciclu de 100 de ani, cu atat mai
mare este recoltarea. A fi reincarnat in aceasta perioada a timpului este o mare oportunitate.

Razboaiele Electrice
Tot in aceasta perioada pre-lemuriana, Planeta Pamant a fost atacata de “Cei Electrici”, un grup de fiinte din alta planeta, care voiau sa o cucereasca. Omenirea a inceput
sa se apere, si acest razboi a durat timp de 500 de ani. Pamantenii au castigat pana la
urma aceasta lupta. Cei Electrici nu erau rai, de fapt, erau doar niste savanti in cautarea unui nou loc unde sa se aseze. Ei veneau de foarte departe. Acest razboi explica
teama de nave spatiale care mai exista si azi in memoria speciei, pentru ca Electricii
luau oameni si animale la bordul navelor lor spatiale si faceau experiente dureroase pe
acestia. Multe dintre fixatiile noastre si ideile de atac ce apar intiparite in programele
constiintei noastre provin din aceasta perioada a istoriei Pamantului.
Cei Electrici cautau de fapt sa aduca pe planeta tehnologia lor bazata pe Lumina, pentru a fi de ajutor pe calea de intoarcere la Sursa. Omenirea si Pamantul, insa,
mergeau catre o mai mare densitate materiala. Acesta nu era un lucru negativ pentru
Pamant.
Pamantul si omenirea spuneau ca doreau sa invete tot ce se putea din partea cea
mai densa a planului fizic.
Dupa 500 de ani de razboi s-a declarat, in fine, un armistitiu si multi dintre Cei
Electrici au plecat, promitand sa se intoarca atunci cand Pamantul va fi pregatit. Unii
au ramas, in anumite zone care le-au fost date. Cei Electrici au provocat o neliniste cu
privire la acest ciclu descendent de materializare.

Lemuria
Lemuria, sau Mu, era un continent care se intindea in tot Oceanul Pacific, de la
Statele Unite din ziua de azi si pana la America de Sud. Stadiul lemurian al existentei
a fost perioada in care constiinta speciei a invatat lectia acordajului fizic. Omenirea,
ca intreg, progreseaza in etape, si acordajul fizic a fost lectia fundamentala din aceasta
perioada a istoriei.
Lemurienii erau oameni foarte inclinati catre filosofie si spirit, in mult mai mare
masura decat atlantii, care erau insa mai avansati din punct de vedere tehnologic si
mai interesati de aceasta.

9

Manualul Ascensiunii

In aceasta epoca istorica, Pamantul era plin de marii dinozauri si din aceasta cauza lemurienii, in mare parte, erau nevoiti sa traiasca sub Pamant. Stateau in pesteri,
ascunzandu-se de dinozauri, iesind doar ca sa vaneze pentru a-si asigura hrana. Ei isi
impodobeau pesterile cu frumoase opere de arta. Lemurienii erau destul de mici, din
punct de vedere fizic: barbatii aveau cam 1,50 m inaltime, iar femeile erau cu cativa
centimetri mai scunde. Rata de supravietuire a copiilor nu era foarte mare. Se hraneau
cu cereale, boabe si fructe.

Atlantida
Atlantida se afla in nordul Oceanului Atlantic. Avea o marime cam cat Europa si
Rusia la un loc. Platoul continental din partea de est a Statelor Unite, aflat pe atunci in
cea mai mare parte sub ape, cuprindea coastele joase ale Atlantidei, care se intindeau
din Mexic pana la Marea Mediterana.
Asa cum spuneam mai devreme, Pamantul era plin de dinozauri, si multi dintre ei
erau carnivori. Multi dintre atlanti traiau in mari orase aparate de ziduri, pentru a se
proteja de aceste fiare.
De asemenea, in Atlantida mai existau inca fiintele umane grotesti, cu infatisare
de animale, despre care am vorbit la inceputul acestui capitol. Unele segmente ale societatiile numeau “creaturi” si le tratau ca pe niste sclavi sau ca pe niste vite de povara.
In Atlantida erau doua feluri de oameni: aceia care slujeau Legea Unicului si cei numiti
Fiii lui Belial.
Fiii lui Belial erau slujitorii lui Beelzebub. Ei erau lorzii materialismului, grupul
egoist, materialist si individualist. Acestia erau oamenii care inrobeau “creaturile” sau
animalele-oameni care aveau copite, gheare, pene, aripi sau coada pe corpuri umane.
Aceia dintre oameni care slujeau Legea Unicului incercau sa le ajute pe “creaturi”
atat din punct de vedere spiritual cat si fizic, ducandu-le la marile temple de vindecare din Atlantida. Utilizand tehnologii avansate cu cristale, Lumina si sunet, reuseau
adesea sa inlature chirurgical aceste apendice necuvenite care nu mai corespundeau
planului perfectal lui Adam Kadmon, pe care Dumnezeu il crease pentru corpul uman
perfectionat.
In anul 52000 i.Ch. a fost convocat un sfat al inteleptilor din cele cinci rase, ca sa
se discute mijloacele pentru a scapa de dinozauri. S-a discutat un plan de utilizare a
unor forte chimice foarte puternice, care sa-i otraveasca pe dinozauri in salasurile lor.
Acest plan a fost implementat si a inceput sa functioneze.
Prima dintr-o serie de trei catastrofe continentale care au schimbat fata Pamamtului a avut loc in jurul anului 50700 i.Ch. Aceasta prima catastrofa a survenit ca urmare
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a utilizarii de chimicale si explozivi pentru distrugerea dinozaurilor.
In barlogurile animalelor au explodat uriase si numeroase pungi de gaze, care au
provocat eruptii vulcanice si cutremure. Perturbarile au avut o asemenea magnitudine, incat au facut sa se schimbe pozitia axei Pamantului, aducand polii in prezenta lor
pozitie si provocand ultima mare epoca glaciara.
Continentul Lemuria a fost complet distrus, dar, destul de ciudat, Atlantida nu a
fost prea mult afectata din punct de vedere al teritoriului. Intreg continentul Lemuriei
s-a scufundat in ocean ca urmare a schimbarii axei polilor. Dupa aceea, Atlantida a
devenit cea mai importanta civilizatie de pe planeta. Asa cum deja am mentionat,
Atlantida era foarte avansata din punct de vedere tehnologic, dar mult mai putin avansata spiritual, in mod foarte asemanator cu Statele Unite din ziua de azi.
Marele cataclism a distrus majoritatea dinozaurilor, prin transformarea masei
continentale si modificarea conditiilor climatice. Atlantida, fiind acum prima civilizatie de pe planeta, a inceput sa prospere. Aceasta a fost perioada in care extraterestrii au
vizitat Atlantida si i-au initiat in tehnologia avansata a cristalelor.
Atlantii foloseau energia cristalelor in aproape toate domeniile societatii. Ei aveau
un mare cristal care era principala sursa de energie a intregului continent. Acesta facea
sa functioneze masini, vapoare, submarine si avioane, asigurand toate necesitatile
energetice ale societatii. Stiinta devenea tot mai mult noul zeu, iar oamenii deveneau
din ce in ce mai putin interesati de prezenta lui Dumnezeu.
Fiii lui Belial si influentele extraterestre negative au inceput sa preia tot mai mult
controlul asupra civilizatiei atlante. Energia cristalelor a inceput sa fie folosita in scopuri razboinice si pentru a tine poporul sub control. Intr-o zi nefasta, oamenii de stiinta
atlanti au incercat sa utilizeze marele cristal ca sa trimita un fel de raza de energie prin
scoarta Pamantului, intr-un scop rau. Aceasta a provocat o mare explozie, cum nu se
mai vazuse vreodata pe aceasta planeta. Asta s-a intamplat cam prin anul 28000 i.Ch.
si a avut ca rezultat scufundarea unei parti din Atlantida, din care au ramas trei insule.
La aceasta face referire Biblia in povestea despre Arca lui Noe si a marelui potop.
O perioada de reconstructie a inceput in Atlantida dupa aceasta mare catastrofa,
dar ea nu si-a mai recapatat niciodata stralucirea de la inceputuri. Atlantida a decazut,
cu vremea, tot mai mult. S-au facut mari progrese in domeniul electricitatii, al energiei
atomice si al utilizarii energiei solare; totusi, in anul 10700 i.Ch., tara atinsese cel mai
adanc declin moral si spiritual. Predominau sacrificiile umane si adorarea soarelui,
precum si adulterul si coruptia.
Cristalele solare fusesera adaptate in mod rudimentar pentru a fi folosite ca mijloace de constrangere, tortura si pedeapsa. Poporul de rand numea cristalele soarelui,
care erau multe, “ingrozitoarele cristale”.
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Gigantice schimbari ale scoartei Pamantului au zguduit Atlantida in jurul anului
9500 i.Ch. si aceasta a pierit de pe fata Pamantului. Explozia a fost de un milion de ori
mai mare decat cea de la Hiroshima. Atlantii care slujeau Legea Unicului au ascultat
de Dumnezeu si de profeti si au fugit inainte de a se intampla aceasta catastrofa. Ei
s-au dus in Egipt si mai tarziu au devenit cunoscuti sub numele de mayasi in peninsula
Yucatan si indieni irochezi in America.
In toate aceste civilizatii s-a simtit influenta Atlantidei prin constructia de piramide. Toate secretele Atlantidei sunt depozitate in Sala Amintirilor din Marea Piramida.
Aceste inregistrari sunt protejate mistic. Paul Solomon si Edgar Cayce, in mesajele lor
transmise mediumnic, au spus ca un mare initiat care traieste acum pe planeta, subnumele de John din Penial (care este reincarnarea Sfantului Apostol Ioan, discipolul cel
mai iubit al lui Christos), va fi marele om care se va duce in Egipt si va dezvalui toate
aceste inregistrari.
In exodul din Atlantida catre Egipt, atlantii au luat cu ei un mare invatator spiritual al carui nume era Thoth. Timp de cateva mii de ani, Thoth a fost incarnat in Egipt,
care a fost o civilizatie de mare spiritualitate. Piramidele erau de fapt temple de initiere.
Vywamus a spus ca istoria Egiptului a durat o suta de mii de ani, nu doar cei cinci
mii de ani despre care vorbesc istoricii moderni. In Egipt a existat o mare implicare
extraterestra. Conceptul de piramida a venit din alte planete. Civilizatia egipteana a
fost un amestec de constiinta din mai multe alte planete.
Platon s-a referit in scrierile lui la scufundarea Atlantidei. Pentru mine este uluitor
ca manualele noastre moderne de istorie sunt atat de limitate ca domeniu. Edgar Cayce aprezis ca Atlantida se va ridica din nou si va iesi la iveala in dreptul coastei de est
a Statelor Unite prin 1968 sau 1969. Insulele Bahamas sunt ramasitele varfurilor muntoase din Poseidia, una dintre insulele ramase dupa cel de-al doilea cutremur atlant.
Scufundatorii au gasit in 1968 temple si ruine la douazeci de metri sub apa, exact
asa cum a prezis Edgar Cayce.
In Triunghiul Bermudelor, conform informatiilor din trei surse diferite pe care
le-am gasit in cursul cercetarilor mele, se afla, de fapt, marele cristal despre care am
vorbit mai devreme si care s-a scufundat pe fundul oceanului. In anumite momente,
cand soarele lumineaza fundul oceanului intr-un anumit unghi fata de luna, acest mare
cristal se activeaza. Tot ce trece prin vortexul sau de energie in timpul acestei activari
este transformat in antimaterie – este dezintegrat. Acesta este motivul pentru care
efectele Triunghiului Bermudelor apar numai in anumite momente si nu permanent.
Statele Unite trec in prezent printr-o perioada de testare foarte asemanatoare cu
aceea prin care a trecut Atlantida, cu cincizeci de mii de ani in urma. Intrebarea este
daca dezvoltarea stiintei si a tehnologiei ne va face sa pierdem din vedere adevaratul
motiv pentru care ne aflam aici, care este unul mai spiritual.
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Ziua cosmica si crearea Planetei Pamant
In acest capitol despre povestea creatiei, m-am axat pe crearea vietii omenesti pe
aceasta planeta. Capitolul nu ar fi insa complet daca n-as vorbi si despre crearea insasi
Planetei Pamant. Aceasta presupune intelegerea notiunii de Zi Cosmica sau o zi din
viatalui Brahma (Dumnezeu).
O zi din viata lui Brahma este egala cu patru miliarde trei sute douazeci de milioane de ani.
O noapte din viata lui Brahma este egala cu patru miliarde trei sute douazeci de
milioane de ani.
O zi de douazeci si patru de ore din viata lui Brahma este egala cu opt miliarde
sase sute patruzeci de milioane de ani.
Trei sute saizeci de zile intregi formeaza un an al lui Brahma, care este egal cu trei
bilioane o suta zece miliarde patru sute de milioane de ani.
O suta de ani constituie intreaga perioada a varstei lui Brahma (Maha Kalpa), trei
sute unsprezece bilioane patruzeci de miliarde de ani.

Monadele
Conform spuselor lui Djwhal Khul, Dumnezeu a creat 60.000 de milioane de monade in sistemul nostru planetar. Fiecare monada creeaza cate douasprezece suflete si
fiecare suflet creeaza cate douasprezece extensii de suflet sau personalitati incarnate.
Inmultiti 60.000 de milioane cu 144 si aveti numarul de oameni care trec prin
aceasta scoala. Djwhal a mai afirmat ca din aceste 60.000 de milioane de monade:
- 35.000 de milioane de monade se afla pe raza a doua, a dragostei,
- 20.000 de milioane de monade sunt pe raza a treia, a activitatii,
- 5000 de milioane de monade sunt pe prima raza, a puterii.

Mai multe despre viata lui Brahma
Micul tabel care urmeaza, din cartea lui Alice Bailey despre Focul Cosmic, arata
mai multe din cele ce se petrec in viata lui Brahma. Este interesant ca un sistem solar
dureaza o suta de ani de-ai lui Brahma. Restul nu-l inteleg nici eu in intregime; este
insa interesant sa capeti prin cunoasterea intuitiva, specifica partii drepte a creierului,
o imagine despre infinita frumusete si natura ciclica a creatiei lui Dumnezeu.
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a. O suta de ani ai lui Brahma Un secol ocult; perioada unui sistem solar;
b. Un an al lui Brahma Perioada a sapte lanturi, unde sunt implicate sapte scheme
planetare;
c. O saptamana a lui Brahma Perioada a sapte runde dintr-o schema; are semnificatie pentru lanturi;
d. O zi a lui Brahma Perioada oculta a unei runde;
e. O ora a lui Brahma Priveste probleme inter-lanturi;
f. Un minut Brahmic Priveste centrele planetare si, deci, grupele de ego-uri;
g. Un moment Brahmic Priveste un grup de ego-uri si relatia sa cu intregul.
La finele unei Zile Cosmice, intreaga creatie pentru acea anumita sursa este consumata si rechemata la Sursa. Apoi exista o noapte cosmica inainte de impulsul pentru
creatie al unei alte Zile Cosmice.
Veti fi interesati sa aflati ca din Ziua Cosmica din care face parte Pamantul au trecut deja 3,2 miliarde de ani. Nu trebuie sa ne facem griji. Mai avem inca 1,2 miliarde de
ani din actuala noastra Zi Cosmica. Viata umana asa cum o stim noi exista pe Planeta
Pamant in actuala sa forma fizica doar de 10,5 milioane de ani. Mai avem inainte 1,2
miliarde de ani.
Tot acest proces, la scara cosmica, este cunoscut sub denumirea de inspiratie si
expiratie a lui Brahma. Mai incolo, in aceasta carte, am scris un capitol cu acest titlu;
aceasta semnifica un ciclu mai mic prin care trece Pamantul, in cadrul mai larg al
sensului cosmic al acestor cicluri de inspiratie si expiratie ale lui Dumnezeu.
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Monada, Sufletul si Personalitatea
„Exista 60.000 de milioane de monade care
activeaza in sistemul nostru planetar”
Djwhal Khul
Mesaj transmis prin Alice A Bailey

De Dr. Joshua David Stone
La inceput, Dumnezeu a creat fii si fiice in stare spirituala. El a creat ceea ce se
cheama, in limbaj ezoteric, “monade”, sau scantei spirituale individualizate ale Creatorului. Monada este aceea care a mai fost numita “Prezenta Eu Sunt”. Acesta a fost
primul nostru nucleu de inteligenta si prima noastra identitate individualizata.
Scanteia divina, numita si spirit, este adevarata noastra identitate. Monada, sau
scanteia spirituala, a decis cu liber arbitru ca doreste sa experimenteze o forma mai
densa a universului material decat aceea in care traia.
Fiecare dintre monadele noastre, cu puterea propriei minti, a creat cate douasprezece suflete. Este ca si cum monada ar extinde douasprezece degete de foc, iar la capatul fiecarui deget se afla unul dintre cele douasprezece suflete individualizate. Fiecare
suflet este o reprezentare mai mica si partiala a creatorului sau, monada.
Sufletul a mai fost numit sinele superior, mintea supraconstienta sau mentalul
superior. Ceea ce stim pana acum este ca Dumnezeu a creat un numar infinit de monade, sau scantei spirituale, si ca fiecare monada a creat apoi cate douasprezece suflete
pentru a experimenta o forma mai densa a materiei decat ceea ce experimentase pana
atunci. Fiecare suflet, dorind apoi sa experimenteze o forma si mai densa a universului
material, a creat douasprezece personalitati sau extensii de suflet care s-au incarnat in
cel mai dens univers material. Noi, cei de pe Pamant, suntem personalitati, sau extensii
ale sufletului nostru, asa cum si sufletul nostru este o extensie a unei constiinte mai
15
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mari, care este monada noastra. Monada noastra este o extensie a unei constiinte si
mai mari, care este Dumnezeu, Dumnezeu Creatorul, Tatal si Mama intregii creatii.
Astfel ca fiecare dintre noi, cei de pe Pamant, avem o familie de suflet, ca sa zicem
asa, formata din alte unsprezece extensii de suflet. Celelalte unsprezece extensii de
suflet ar putea sa fie incarnate pe Pamant sau pe o alta planeta din universul infinit al
lui Dumnezeu. Celelalte unsprezece extensii de suflet ale noastre ar putea sa nici nu
fie incarnate intr-un corp fizic in acest moment, ci sa existe intr-unul din planurile
spirituale ale existentei.
Celelalte unsprezece extensii de suflet sau personalitati ar putea fi considerate rudele noastre de suflet cele mai apropiate. Ducand mai departe aceasta metafora, avem
atunci si o familie extinsa, monadica. Fiecare dintre noi suntem cate 12 in grupul de
suflete si 144 in grupul monadic.
Maestrul Inaltat Djwhal Khul a afirmat ca exista 60.000 de milioane de monade
care activeaza in sistemul nostru, al planetei Pamant. Daca inmultim 60.000 de milioane cu 144, obtinem numarul de extensii de suflet- sau personalitati- implicate in
procesul de reincarnare de pe aceasta planeta.

O poveste personala
Pentru a face chiar mai usor de inteles monada, sufletul si personalitatea, as vrea
sa va povestesc propria-mi experienta despre felul in care aceasta teorie s-a legat de
evolutia mea ca extensie de suflet.
In cercetarile pe care le-am facut cu privire la felul in care ma afecteaza personal
toate acestea, am aflat ca din grupul meu de suflete patru dintre extensiile de suflet
inrudite se mai aflau in incarnare iar alte opt se intorsesera in planul interior. Una
dintre extensiile mele de suflet era o femeie din Pleiade si alte doua erau pe planete din
aceasta galaxie, de numele carora nu auzisem niciodata.
In privinta celor 144 de extensii de suflet inrudite, trei sferturi dintre ele nu se mai
aflau in incarnare si un sfert mai erau inca incarnate in universul material. Atunci cand
cineva atinge un anumit nivel de initiere, de obicei sufletul incepe sa-si readuca unele
dintre extensii inapoi in lumea spirituala.
Extensiile de suflet ar putea fi privite ca niste firme. Sa zicem ca patru dintre ele
ar fi foarte prospere, la Los Angeles, Tokyo, Paris si Bruxelles, iar celelalte opt ar fi in
pierdere. Un bun om de afaceri ar putea inchide cele opt firme care nu merg prea bine
si si-ar canaliza toate resursele catre cele patru firme care sunt foarte active si prospere
din punct de vedere financiar.
Aceasta metafora exprima exact felul in care sufletul isi priveste cele douasprezece
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extensii. Cele douasprezece extensii de suflet lucreaza toate pentru evolutia sufletului,
intocmai asa cum cele zece degete de la mana lucreaza pentru corpul fizic.
In cazul meu, patru dintre extensii erau mai active si aveau mai mult succes din
punct de vedere spiritual, astfel incat celelalte opt extensii fusesera rechemate la suflet
si isi canalizau resursele catre cele patru “firme” cu succes spiritual, ca sa zicem asa.
Acelasi lucru se petrece in contextul mai larg al celor o suta patruzeci si patru de
extensii sufletesti ale monadei. Toate cele douasprezece suflete ale mele se afla intr-un
stadiu de evolutie spirituala si de initiere in care resursele sunt canalizate catre extensiile de suflet cu succes. Asa cum degetele de la mana nu concureaza unele cu altele
si toate muncesc pentru acelasi scop, in mod ideal, toate extensiile de suflet lucreaza
pentru evolutia sufletului si apoi a monadei.
Pentru ca povestea sa devina putin mai interesanta, Maestrul Inaltat Djwhal Khul
mi-a spus ca eu sunt un suprasuflet – sau un invatator – pentru celelalte extensii de
suflet din grupul meu de suflete. Datorita marii daruiri pentru calea spirituala, celelalte extensii de suflet, din planul interior, au fost foarte mult ajutate de prezenta
si constiinta mea. La vremea cand am auzit asta, era ceva nou pentru mine, caci nu
aveam nicio amintire constienta a vreunui contact sau a vreunei legaturi cu celelalte
extensii ale sufletului meu.
O mare parte din aceste contacte au loc in planul interior, in timp ce dormim.
Djwhal Khul mi-a mai spus ca exista totusi si o oarecare codependenta. Am intrebat: ”Codependenta?” Nu-mi venea sa cred, caci ma consideram unul dintre cei mai
putin codependenti oameni pe care i-am intalnit vreodata. Djwhal mi-a spus ca nu
eram codependent de oameni din planul Pamantesc, ci de celelalte extensii sufletesti
ale mele.
Cu alte cuvinte, le duceam karma prin corpul meu fizic.
Djwhal mi-a spus ca Ierarhia Spirituala si Marea Fratie Alba doreau ca eu sa folosesc acest corp fizic pentru serviciu, nu sa-l ruinez preluand prea multa karma de la celelalte extensii de suflet ca sa le fac lor un bine. Am inteles intuitiv ca spunea adevarul.
Stiam exact ca in zelul meu pentru crestere spirituala facusem in mod inconstient
acest lucru.
Le-am spus imediat celorlalte extensii sufletesti ca le iubesc, dar ma opresc aici si
ca trebuie sa-si ia raspunderea pentru descarcarea si eliberarea de karma lor, de acum
inainte. Am stabilit limitele cuvenite, intocmai asa cum fac intotdeauna si cu oamenii
din acest plan al existentei.
O ultima poveste fascinanta care este legata de tot acest proces este povestea felului in care am cunoscut-o pe sotia mea, Terri. Acum vreo doi ani, o prietena de-a mea
mi-a spus despre un seminar de o zi, intitulat “Ancorarea monadica”. Toate informatiile
pe care le avea despre el se rezumau la acest titlu. Eu fusesem dintotdeauna extrem de
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interesat de conceptul de monada, dar mi-a fost aproape imposibil sa gasesc informatii
despre el. Cand am auzit cuvantul monada, mi-am zis: “Ma duc la acest seminar.”
Cand am ajuns la seminar am aflat, spre marea mea surprindere, ca Terri era medium
pentru Djwhal Khul. In mod sincronic, tocmai incepusem sa recitesc toate cartile lui
Alice Bailey, pe care Djwhal Khul a fost cel care le scrisese. Am fost foarte impresionat
de felul in care transmitea ea mesajele, iar seminarul era legat de un proces special,
pecare Marea Fratie Alba il realiza in o suta patruzeci si patru de grupuri din toata
tara, de ancorare a monadei in corpul fizic.
Asta nu se mai facuse niciodata si era un fel de experiment pe care Ierarhia il realizaca sa-i vada efectul. Seminarul a fost foarte interesant si cand s-a terminat m-am dus
la Terri si am intrebat-o daca facea vreodata sedinte de channeling pentru persoane
private. Terri locuia in Alabama si mi-a raspuns ca ar face cu placere pentru mine
cateva sedinte prin telefon. Pe scurt, am lucrat o vreme cu Terri pe linie profesionala.
Studiam intens materialele lui Alice Bailey si ii puneam lui Djwhal o multime
de intrebari cu privire la aceste informatii foarte avansate. In acea perioada, Terri si
cu mine am inceput sa avem vise unul despre celalalt, vise in care aveam o relatie
romantica. Niciunul dintre noi nu era deloc in cautarea unei relatii. Totusi, visele au
continuat sa apara si in cele din urma ne-am hotarat sa facem o incercare. Si iata marea
surpriza, s-a dovedit ca era un mariaj facut in ceruri!
La aproximativ trei sau patru saptamani dupa intalnirea noastra initiala, care ne-a
legat profund, am avut un vis, intr-o noapte. In vis, Djwhal Khul imi vorbea. El mi-a
spus ca Terri si cu mine provenim din aceeasi monada. La trezirea din acest vis, am
fost uluit, caci asa simtisem si eu in sinea mea; dar era o confirmare neobisnuita sa
primesti aceasta informatie oculta intr-un mod atat de clar. Imediat i-am telefonat lui
Terri in Alabama.
Am cerut confirmarea lui Djwhal in legatura cu asta si prin channelingul ei. Mai
tarziu am explorat si mai in profunzime acest lucru si ni s-a mai spus ca Terri si cu
mine eram singurele extensii de suflet ale monadei noastre, aflate pe Pamant. Astfel,
cu alte cuvinte, toate celelalte 25% dintre cele o suta patruzeci si patru de extensii erau
incarnate pe alte planete, un intreg grup, se pare, in Pleiade. Astfel, Terri si cu mine
nu suntem din acelasi suflet, dar suntem din aceeasi monada. Terri este una dintre
cele o suta patruzeci si patru de extensii de suflet inrudite, asa ca ni s-ar putea spune
“pereche monadica”. Un alt lucru remarcabil a fost ca ne-am cunoscut la seminarul
pentru ancorarea monadica.
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Cele sapte planuri ale sistemului nostru solar
Sistemul nostru solar este alcatuit din sapte planuri – sau dimensiuni – ale realitatii. La nivelul cel mai dens avem planul fizic. Deasupra lui, planul astral sau emotional.
Deasupra acestuia, planul mental. Deasupra lui, planul Buddhic sau intuitiv. Deasupra lui, planul atmic sau spiritual. Inca si mai sus, planul monadic si, in fine, planul
Divin sau al Logosului.
In procesul de evolutie si initiere este necesar sa stapanesti aceste planuri si sa
evoluezi prin ele. Monada noastra e ancorata in cel de-al doilea plan de sus in jos, care
este planul monadic. Sufletul este ancorat cu doua planuri mai jos, in planul Buddhic.
In fine, desigur, extensia de suflet, sau personalitatea, este ancorata in cel de-al saptelea
plan, care este planul fizic dens.

Cele sapte planuri cosmice
Cele sapte dimensiuni pe care tocmai le-am mentionat sunt cele sapte planuri ale
acestui sistem solar. Totusi, exista si sapte planuri cosmice. Fiecare dintre planurile pe
care tocmai le-am mentionat are un corespondent cosmic. Altfel spus, exista un plan
fizic cosmic, un plan astral cosmic, un plan mental cosmic, un plan Buddhic cosmic,
un plan atmic cosmic, un plan monadic cosmic si un plan cosmic al Logosului. Cele
sapte planuri ale sistemului nostru solar sunt cele sapte sub-planuri ale planului cosmic
fizic. Cu alte cuvinte, dupa ce evoluam prin aceste sapte sub-planuri, vom fi incheiat
abia planul cosmic fizic. Apoi, in fine, vom evolua prin cele sase planuri cosmice mai
inalte.
Maestrii Inaltati pentru care noi avem un asemenea enorm respect sunt in realitate doar maestri ai planului cosmic fizic. Ei nici macar nu si-au inceput inca evolutia
cosmica. Aceasta remarca nu este menita nicidecum sa fie o critica, ci doar sa arate
incredibila vastitate si magnitudine a creatiei lui Dumnezeu.
Vywamus a spus ca drumul spiritual poate fi asemuit cu o rigla de zece inchi.
Maestrii Inaltati cum ar fi Iisus, Buddha, Saint Germain, Kuthumi, Lord Maitreya,
El Morya si asa mai departe au atins doar un inch de pe aceasta rigla de zece inchi.
Pe masura ce aceste mari suflete continua sa evolueze, ele vor parasi in cele din urma
acest sistem planetar si isi vor urma evolutia cosmica. Noi, cei de aici, de pe Pamant,
vom continua sa evoluam si vom ascensiona si le vom lua locul in Ierarhia Spirituala.
Suntem cu totii destinati sa evoluam pana inapoi, la planul cosmic al Logosului, sau
inapoi la Dumnezeu Tatal, la nivelurile cosmice. Vywamus a numit aceasta stare de
constiinta nivelul Creatorului.
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Alcatuirea spirituala a omului
Alcatuirea spirituala a omului poate fi impartitain trei niveluri:
I. Monada, spiritul, puternica Prezenta Eu Sunt, Tatal din ceruri
A. Cele trei aspecte ale monadei sunt:
1. Vointa sau puterea-care este principiul Tatalui
2. Iubirea/Intelepciunea-care este principiul Fiului
3. Inteligenta activa-care este principiul Sfantului Duh
II. Sufletul, sinele superior, mintea supraconstienta
A. Cele trei aspecte ale sufletului sunt:
1. Vointa spirituala
2. Intuitia-iubire/intelepciune, principiul Christic
3. Mentalul superior
III. Personalitatea, sau extensia de suflet
A. Cele trei corpuri ale personalitarii sunt:
1. Corpul mental
2. Corpul emotional
3. Corpul fizic si corpul eteric

Cele trei niveluri ale realizarii sinelui
Asa cum arata schema de mai sus, exista trei niveluri distincte ale alcatuirii noastre spirituale si, prin urmare, trei niveluri distincte ale realizarii sinelui.
Primul nivel al realizarii de sine este legat de autorealizarea personalitatii. Exista
multi, foarte multi oameni in acest plan care au atins acest nivel. Asta ar insemna ca ei
sunt autorealizati din punct de vedere psihologic, dar nu neaparat si din punct de vedere spiritual. O persoana care-mi vine in minte ca exemplu este Tom Cruise, celebrul
actor de cinema. Iata o persoana care are foarte mult succes ca actor de film. A reusit
sa ajunga la varf in sens Pamantesc. Daca are sufletul trezit, nu stiu, fiindca nu-l cunosc
personal, dar in mod sigur si-a autorealizat personalitatea.
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Un alt exemplu ar putea fi un psiholog celebru, care inca nu si-a explorat viata
spirituala, dar ajuta foarte multi oameni din punct de vedere psihologic.
Cel de-al doilea nivel de autorealizare ar fi realizarea de sine la nivel de suflet
Aceasta nu are loc pana dupa a treia si a patra initiere, care vor fi explicate foarte detaliat intr-un capitol ulterior. O persoana autorealizata la acest nivel a devenit una cu
sufletul si cu sinele superior si traieste aceasta realitate in viata cotidiana. Aceasta este
o stare de constiinta in care traim cu dragoste neconditionata pentru sine si pentru
altii, dorind mereu sa fim de ajutor, recunoscand unitatea inerenta a intregii creatii,
recunoscandu-ne adevarata identitate de fiinte-Dumnezeu, de Christos, de Buddha si
de fii si fiice ai lui Dumnezeu.
Al treilea nivel de autorealizare este realizarea de sine la nivel monadic, sau spiritual.Aceasta nu are loc pe deplin pana dupa a cincea si a sasea initiere. Oamenii aflati
la acest nivel de autorealizare sunt maestri ai intelepciunii si lorzi ai compasiunii. Ei
au fuzionat de-acum chiar dincolo de suflet, cu monada si cu Prezenta Eu Sunt. Ei au
devenit una cu spiritul monadei pe Pamant. Ei trebuie sa fi devenit de-acum Maestri
Inaltati, complet dezmarginiti si eliberati de toata karma planetara, fiinte cu adevarat
autorealizate.

Cele trei stadii ale caii spirituale
I. Sala Ignorantei
A. Identificare cu lumea materiala si utilizarea organelor de perceptie exterioare
II. Sala Cunoasterii
A. Neliniste si cautarea cunoasterii sinelui sau a sufletului
III. Sala Intelepciunii
A. Realizarea, expansiunea constiintei si identificarea cu sinele spiritual
Aspirantii spirituali, la intrarea pe “calea incercarii”, se afla in stadiul Salii Invataturii. Dupa primirea primei initieri, ei trec in Sala Intelepciunii.
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Calea Incercarii si Primele Cinci Initieri
„Fiecare dintre noi este recunoscut
dupa stralucirea luminii sale”
Djwhal Khul
Mesaj transmis prin Alice A. Bailey

De Dr. Joshua David Stone
Calea incercarii este cel mai bine descrisa de catre Maestrul Ascensionat Djwhal
Khul, in cartea lui Alice Bailey, „Initiere, Umana si Solara”, unde spune : „Calea incercarii precede calea Initierii, si marcheaza perioada din viata unei persoane cand aceasta se situeaza de partea fortelor evolutiei si lucreaza la cladirea propriului caracter.
Toul este in mana lui, isi cultiva calitatile care-i lipsesc si cauta, cu vigilenta, sa isi tina
personalitatea sub control. El construieste corpul cauzal (corpul sufletului) in mod
deliberat, umpland fiecare gol care poate exista, si cautand sa il faca un bun receptor
pentru principiul Christic.”
Calea incercarii poate fi asemuita cu cele 9 luni de gestatie care precede ceasul
nasterii. Ceasul nasterii va marca inceputul primei initieri. Persoana aflata pe calea
incercarii este invatata, in primul rand, sa se cunoasca pe sine, sa-si constientizeze slabiciunile si sa le corecteze. Aspirantul spiriual este invatat bazele intelepciunii Divine
si este introdus in ultimul grad din Sala Cunoasterii.
Fiecare aspirant spiritual este cunoscut unui Maestru, si este in grija discipolilor
Maestrului. Orele sunt tinute noaptea de catre initiati ai primului si al doilea grad
pentru discipolii acceptati si pentru cei aflati in perioada de proba, intre orele 10 si 5
in fiecare noapte, in toate colturile lumii. Ei se strang in Sala Cunoasterii, iar metoda
este in mare parte aceeasi ca in marile universitati.
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Un orar bine stabilit, munca experimentala, examinarile, o crestere progresiva pe
masura ce trec testele.Totul este gradat si inregistrat. Fiecare dintre noi este recunoscut
dupa stralucirea luminii sale. Suntem sortati, prin urmare, dupa amplitudinea luminii,
rata vibratiei, puritatea sau tonul si claritatea culorii aurei noastre.
O buna parte a pregatirii se face cu candidatul aflat in perioada de proba fara ca
acesta sa constientizeze. Candidatul recunoaste de obicei trei lucruri :
1. Activitatea mentala sporita
2. Receptivitate mai mare la idei, si capacitatea sporita de a intelege planul Ierarhiei Spirituale
3. Cresterea senzitivitati psihice
Doar acei discipoli care cauta initierea doar pentru a-si mari puterea de a-i ajuta si
binecuvanta pe altii vor gasi un raspuns pentru dorinta lor. Motivele egoiste nu trebuie
sa intre in aceasta. Multi oameni care sunt priviti ca initiati, isi dau silinta sa fie asa.
Ei nu sunt, totusi, adevarati initiati, ei sunt oameni cu bune-intentii, a caror intelegere
mentala depaseste puterea personalitatii lor de a pune in practica.

Prima Initiere
Prima initiere este primul pas catre regatul spiritual. Discipolul a parasit Sala
Ignorantei si Sala Cunoasterii, si a intrat in Sala Intelepciunii. Lectia cheie a primei
initieri este despre stapanirea corpului si vehiculului fizic.
Controlul asupra corpului fizic trebuie sa atinga un nivel inalt. Pacatele trupesti
trebuie sa fie dominate. Lacomia, betia si imoralitatea nu mai trebuie sa controleze discipolul. Prima initiere este baza. S-a atins deja o structura de viata, gandire si control
corecta. In afara de acest control al sufletului, prea putin se mai cere dovedit cand se
ia prima initiere.
Aceasta initiere indica pur si simplu ca embrionul sufletului vietii a fost vitalizat
si adus in existenta functionala. Centrul sau chakra gatului este legat de prima initiere.
Prima initiere este considerata de Maestru ca acceptare semnificativa catre aceasta
cale. In viata lui Iisus aceasta initiere este privita ca fiind nasterea Christului, sau nasterea vietii Christice. Vietile initiatilor care au primit prima initiere incep a fi controlate
de constiinta Christica, care este cea a responsabilitatii, a iubirii neconditionate si a
ajutorului. Lordul Maireya, capul Ierarhiei Spirituale este Hierophantul acestei initieri.
Un sfert din corpul fiziv fizic este compus din materie atomica dupa aceasta initiere.
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A doua initiere
Principala lectie a celei de-a doua initiere este legata de stapanirea corpului astral
si/sau a corpului emotional. Djwhal Khul a spus ca asta este de obicei cea mai grea initiere pentru oameni, si ca adesea este nevoie de multe si multe vieti pentru ea. Odata
luata cea de-a doua initiere, a treia si a patra urmeaza de obicei in aceeasi viata sau in
urmatoarea.
Initierea are legatura cu sacrificiul si renuntarea la dorinte. Natura inferioara incepe sa fie dominata rapid. Elementul astral este controlat si corpul emotional devine
pur, limpede si senin.
In viata lui Iisus Hristos aceasta initiere se defineste ca fiind botezul. Cei trei termeni cheie pentru cea de-a doua initiere sunt :
Dedicare
Stralucire
Devotament
Dedicarea are ca rezultat stralucirea, care este disipata de devotament. Emotiile
sunt aduse sub control si in mod necesar factorul mintii admite o importanta sporita.
Libertatea este termenul cheie al inividului care are de-a face cu cea de-a doua initiere.
Lordul Maitreya, este din nou Hierophantul acestei initieri. Se dobandeste un control
mai mare asupra sensibilitatii egoiste al sinelui inferior. Corpul fizic este acum alcatuit
pe jumatate din materie atomica.

A Treia Initiere
Cea de-a treia initiere este legata de dezvoltarea controlului asupra corpului mental si, prin aceasta, asupra personalitatii, cu cele 3 aspecte ale sale. Aceasta initiere mai
este denumita fuziunea sufletului. In timpul acestei initieri, discipolul devine una si
fuzioneaza cu Sinele superior, devenind o personalitate infuzata de suflet. Intreaga
personalitate este inundata de lumina de sus. Discipolul nu mai este controlat de mintea inferioara sau de dorinte. Vibratiile personalitatii sunt de ordin inalt.
Aceasta initiere este considerata prima initiere majora. Mintea este deschisa la
idei, intuitii si impulsuri ce vin din suflet. Discipolul primeste energie de la suflet, de la
ashramul caruia el sau ea apartine, si de la Ierarhia Spirituala. Acumularea de cunostinte este foarte rapida. Energiile din corpul cauzal devin disponibile pentru discipol.
Corpul fizic este acum alcatuit din trei sferturi de materie atomica. Discipolul
incepe sa primeasca in mod direct ghidare de la monada, in vreme ce pana acum, in
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evolutia discipolului, orice indrumare venea doar de la suflet, care functiona ca intermediar intre personalitatea incarnata si monada, sau Tatal din ceruri.
La aceasta initiere discipolul a deprins abilitatea de a manipula materia si a invatat
legile constructiei creative a gandului. Aceasta initiere in viata lui Iisus este denumita
schimbarea la fata. Cel de-al treia ochi este chakra care a fost stimulata in timpul acestei initieri si Sanat Kumara este Hierophantul.
La fiecare initiere discipolul devine polarizat la un nivel mai inalt. La prima initiere discipolul a fost polarizat in corpul fizic. La a doua initiere a devenit polarizat
in corpul astral si emotional. In cea de-a treia initiere discipolul devine polarizat in
corpul mental. Dupa aceasta initiere discipolul a deprins teoretic si practic, legiile propriei sale naturi. Materia din cele trei corpuri a devenit relativ pura. Sufletul insusi are
pozitia dominanta, si nu numai in lumea materiala. O tensiune terifianta a energiei
spirituale a trecut prin initiat in aceasta etapa sub indrumarea Logosului Planetar.
Sceptrul in initiere este folosit ca agent de transfer si acesta este tinut de Sanat Kumara.

A patra Initiere
A patra initiere se refera la lepadarea de sine si/sau initierea crucificarii. Este legata
de renuntarea la orice interes personal si renuntarea la viata personala in detrimentul
intregului. Chiar si constiinta sufletului inceteaza sa fie importanta si o mai mare constiinta universala, mai aproape de aceea a spiritului, ii ia locul. Viata unei persoane ce
isi ia cea de-a patra initiere este de obicei una de mare sacrificiu si uneori de suferinta.
Initiatul a depus totul, chiar si personalitatea sa perfectionata pe altarul sacrificiului. Totul este lepadat, prieteni, bani, reputatie, caracter, pozitia in societate, familia
si chiar viata insasi. Prin dobandirea celei de-a patra initieri se atinge eliberarea din
ciclul renasterii.
In timpul acestei initieri corpul cazual sau corpul sufletesc este ars si sufletul se
uneste inapoi cu monada. Principala sursa de ghidare a initiatului de la acest punct
inainte este monada si/sau EU SUNT PREZENTA. Sufletul, care a fost intermediarul
intre personalitatea incarnata si monada nu mai este necesar.
La cea de-a patra initiere, discipolul este considerat un maestru al intelepciunii
si stapan al compasiunii. Initiatul nu mai este un suflet in inchisoare. El a fost ridicat
din cele trei lumi inferioare. Initiatul lucreaza acum de sus in jos in serviciul Planului
Divin. Discipolul foloseste pe deplin vehiculul Buddhic si actioneaza in planul de constiinta Buddhic.
Initiatul este in totalitate eliberat iar viitoarele contacte cu lumea materiala sunt pe
deplin voluntare. Initiatul devine un membru definitiv si permanent al Ierarhiei Spi-
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rituale si Celui de-al Cincilea Regat. El si-a intors spatele catre lumea fizica, materiala
pentru eternitate cu exceptia ajutorului voluntar. Sanat Kumara este din nou Hierophantul acestei initieri. Initiatul este admis ca tovaras in aceasta loja. El isi insuseste
rapid restul cunostintelor din Sala Intelepciunii. Initiatul poate contacta monada cu
o mai multa libertate decat isi pot controla sufletul majoritatea oamenilor. Energiile
sufletului celui initiat devin disponibile pentru bunul mers al evolutiei planetare.
Antakarana sau podul de curcubeu a fost incheiat in totalitate pana la suflet, triada
spirituala si la monada. Cei trei centrii inferiori au atins un punct de purificare completa, fara nicio energie provenita din egoism. Initiatul este ghidat de intuitie, ratiune
pura, si cunostere completa, iluminata de dragoste. A cincea initiere urmeaza de obicei
la scurta vreme de cea de-a patra. Initiatul si-a crucificat complet natura inferioara.
Toata cunosterea, stiinta, intelepciunea si experienta dobandita in toate vietile anterioare sunt acum in posesia barbatului sau a femeii spirituale. Iisus Hristos si-a luat cea
de-a patra initiere in momentul crucificarii. Lord Maitreya, care s-a suprapus lui Iisus
si, intr-un sens, a impartit cu el acelasi trup in ultimii sai trei ani din viata, si-a luat ce-a
dea sasea initiere sau ascensiunea.
Un alt lucru interesant pe care Djwhal Khul l-a spus in cartea lui Alice Bailey este
acela cand Iisus a rostit acele faimoase cuvinte „Tata, pentru ce m-ai parasit?”, ceea ce
spunea si/sau traia era faptul ca sufletul Sau se contopea in monada. El a trait pierderea
sufletului Sau ca si ghid, caci era timpul sa isi dobandeasca ghidarea direct de la Tatal,
sau monada sau de la EU SUNT CEEA CE SUNT. Corpul fizic este acum alcatuit 100%
din materie atomica. Initiatul care trece de cea de-a patra initiere este denumitarhat.
Nu exista durere si suferinta pentru maestrul care a atins eliberarea.

A cincea Initiere
Cea de-a cincea initiere se refera la fuziunea cu monada, in timp ce a treia initiere
se referea la fuziunea cu sufletul sau Sinele superior. Cea de-a cincea initiere are de-a
face cu contopirea constiintei cu monada si spiritul. Cea de-a cincea inseamna eliberarea de orbire, o eliberare care permite initiatului sa aiba o noua viziune.
Initierea a fost numita relevatia sau renasterea, in terminologia crestina. Un maestru care are a cincea intiere este numit adepentru A cincea initiere este prima initiere
cosmica. Este mai degraba o contopire cu planul atmic, decat cu planul buddhic al
celei de-a patra initieri. Majoritatea maestrilor care lucreaza cu omenirea isi pastreaza
corpul in care si-au luat cea de-a cincea initiere, sau pot construi si manifesta unul nou.
Djwhal Khul a fost un initiat de gradul al cincilea in timp ce scria majoritatea
cartilor lui Alice Bailey si a ascensionat in acea viata. El si-a pastrat trupul cunoscut
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sub numele de Djwhal Khul. Invatatorul lui Djwhal a ales sa isi construiasca unul nou.
Pentru a dobandi cea de-a sasea initiere, adeptul trebuie sa urmeze un curs de
ocultism planetar. Aceasta carte, in combinatie cu meditatia si propria voastra munca
pe care o faceti in viata, poate sa va permita sa indepliniti aceasta cerinta in timp ce
dormiti. Aceasta carte este un curs intensiv de ocultism planetar. Energia celei de-a
cinccea initieri permite energiilor planetei sa fie accesbile pentru adepti sau in serviciul lumii.
Prima chakra este cea stimulata in aceasta initiere. Adeptul realizeaza pe deplin
afirmatia „EU SI TATAL UNA SUNTEM”. Corpul adeptului este unul de lumina. In
esenta barbatul sau femeia au atins o stare de perfectiune.

Rezumat
Cele mai multe informatii din acest capitol au fost culese din cartea lui Alice Bailey „Initierea, Umana si Solara” („Initiation, Human and Solar”), Razele si Initierile”
(„The Rays and Initiation”), „Gandeste-te la asta”(„Ponder on this”), si din incercarile
lui Djwhal Khul. Pentru cei care isi doresc sa studieze mai mult despre acest domeniu,
aceste carti sunt recomandate.
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Ascensiunea – A Sasea Initiere
„Fii credincios pana la moarte si
iti voi darui cununa vietii”
Iisus

De Dr. Joshua David Stone
Cea de-a sasea initiere este implinirea ascensiunii. Devenirea unui Maestru Ascensionat. In esenta aceasta initiere se face atunci cand adeptul si lumina monadei se
contopesc pe planul fizic. Intreaga fiinta a adeptului incluzand corpul fizic si imbracamintea, se transforma in lumina. In esenta corpul fizic doar dispare si este inlocuit
de Corpul de Lumina. In trecut ascensiunea insemna trecerea in lumea spirituala,
acum exista o noua abordare mai avansata, din partea Ierarhiei Spirituale, aceea de a-i
lasa pe Maestii Ascensionati sa ramana pe Pamant si sa-si continue serviciul.
Recent s-a acordat o dispensa care a facut ascensiunea un pic mai usoara, asa
ca nu mai este necesar sa iti iei cu tine corpul fizic atunci cand te inalti. Aceasta este
alegerea adeptului.
Ascensiunea este atingerea starii de Christ. A deveni un Buddha perfect. A deveni
un Maestru Spiritual in totalitate si o fiinta realizata, nu doar un suflet realizat. Legea
karmei nu mai are nicio autoritate asupra Maestrului Ascensionat. Adeptul s-a contopit complet cu planul monadic al constiintei.
La a sasea initiere o persoana trebuie sa aleaga una din cele sapte cai de evolutie
superioara pe care o va urma. Fiecare Maestru Ascensionat trebuie sa faca o astfel de
alegere in acest punct al evolutiei lor si anume pe ce cale vor servi in viitorul lor ajutor
cosmic. Cele sapte cai sunt urmatoarele :
1. Calea Slujirii Pamantului
2. Calea lucrului magnetic
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3. Calea antrenamentului pentru a deveni Logos Planetar
4. Calea catre Sirius
5. Calea Razei
6. Calea pe care Logosul nostru se afla
7. Calea Absolute a Fiului
La sfarsitul acestui capitol voi elucida mai in detaliu din scrierile lui Djwhal Khul
si Alice Bailey ce inseamna aceste cai.
Cand o persoana ascensioneaza, isi inlocuieste in totalitate in corpul de lumina.
Corpul de lumina este un corp pe care l-am creat din lumina pe care am manifestat-o
de-a lungul tuturor incarnarilor noastre. Este corpul in care Maestrul Ascensionat
calatoreste incepand din acel moment. Pentru a ascensiona, un adept trebuie sa-si
echilibreze 51% din karma provenita din toate reincarnarile precedente. Majoritatea
are o medie de 200-250 de vieti precedente.
O alta cerinta de ascensiune este ca o persoana sa isi finalizeze dharma sau misiunea pe Pamant. Constientizarea ascensiunii este un sentiment de bucurie totala si
iubire neconditionata, recunoasterea si realizarea ca esti Dumnezeu si toti ceilalti cu
care te intalnesti sunt Dumnezeu umbland pe Pamant.
Este, de asemenea, o capacitate sa te exprimi pe orice plan al constiintei in orice
moment, nu doar pe planul fizic. Ascensiunea este abilitatea de a te materializa si de
a te dematerializa atunci cand iti doresti. Este abilitatea de a materializa tot ceea ce ai
nevoie si iti doresti imediat. Ascensiunea este un sentiment de comunicare permanenta cu Dumnezeu si cu fratii si surorile intru Christos. Este o constientizare de a fi un
slujitor al lumii. Este capacitatea de a comanda propiei vieti asa cum iti doresti. Este o
abilitate de bilocatie si de a dobandi imortalitatea fizica. Am auzit povesti interesante
ale Maestrilor Ascensionati precum Sain Germain care a trait 350 de ani sau Hermes-Thoth in Egipt care a trait peste 2000 de ani intr-un corp fizic.
Este, de asemenea, important sa realizezi ca acum pe Pamant noi ne intaltam sau
coboram in fiecare zi. Fiecare gand pe care il gandim, fiecare cuvant pe care il spunem,
fiecare actiune pe care o realizam, mancarea pe care o mancam, felul in care ne petrecem timpul de creste sau ne scade vibratia.
Ascensiunea este o aparitie naturala pe care fiecare o va dobandi in final. Este
doar o chestiune de timp. Ideea aici este de a scurta timpul necesar si astfel viitoarele
reincarnari, prin aplicarea si concentrarea energiilor spre cresterea ta spirituala ca singurul scop al existentei. Ego-ul negativ va incerca sa ne atraga pe cai iluzorii si pline de
farmec, care, in realitate, nu duc unde vrem noi.
Un alt lucru foarte important de inteles in procesul ascensiunii este ca, deoarece,
de fapt, nu exista timp si spatiu, exista pentru fiecare dintre noi ipostaza care deja s-a
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inaltat. Una din cheile pentru a-ti accelera ascensiunea este sa chemi inapoi in prezent
sinele inaltat, in cea de-a cincea dimensiune si sa il faci pe el sau pe ea sa fuzioneze cu
aura ta. Asta te va ajuta sa iti cresti vibratia catre nivelul de ascensiune.
Aceasta parte corpului tau spiritual care deja lucreaza la acele nivele ascensionale,
astepta rabdator pentru urmatoarele 6 corpuri sa ajunga la vibratia sa. Vrea sa fuzioneze cu tine aici in etern, dar trebuie sa i se ceara sa faca asta ,caci asta este Legea
Cosmica.

Monada, Sufletul si Relatiile Personalitatii spre Ascensiune
Atata timp cat discipolul se dezvolta pe calea initierii, sufletul incepe sa isi concentreze constiinta si energiile pe extensiile sufletului care sunt cele mai dezvoltate din
punct de vedere spiritual. Asa cum am mentionat intr-unul din capitolele anterioare,
incepe sa isi cheme inapoi extensiile sufletului care sunt cel mai putin active si isi
concentreaza toata energia si resursele pe cele active din punct de vedere spiritual In
cazul meu mai am 4 extensii ale sufletului aflate inca in intrupare. Ceea ce mi s-a spus
este ca sufletul alege o extensie a sufletului din cele 12 din grupul de suflete cu care sa
realizeze ascensiunea. Cu alte cuvinte, doar o extensie a sufletului poate atinge ascensiunea dintr-un grup de 12.
Toate cele 12 extensii nu se pot toate inalta. Cand o extensie a sufletului se intalta,
el sau ea o face pentru toate cele 12, asa ca nu este nicio competitie. Celelalte 11 extensii se inalta de asemenea. Mi s-a spus ca, in cazul meu, ca am fost ales de sufletul si de
monada mea sa fiu extensia care sa ascensioneze pentru grup, daca imi doream asta.
Am fost de acord cu acest angajament. Cand va deveni un lucru sigur faptul ca voi
ascensiona, monada mea va retrage celelalte extensii ale sufletului si ele isi vor canaliza
resursele si energiile pentru a ma ajuta sa ma inalt pentru grup. Ascensiunea are un
efect pozitiv foarte puternic pentru celelate 144 de extensii ale sufletului din grupul
monadic, desi, numai o extensie dintr-un grup primeste ajutorul total al ascensiunii.
Acum mi s-a spus de asemeneaca este o cale scurta a ascensiunii. Nu este o ascensiune completa asa cum am explicat mai sus. Ceea ce se intampla in calea scurta
a ascensiunii este ca o extensie a sufletului se inalta singura si nu impreuna cu celalte
11 extensii. Cu alte cuvinte celealte 11 extensii pot ramane la intrupare si nu se intalta
atunci cand una dintre ele o face.
Vywamus a vorbit despre doua perioade in istoria omenirii cand a avut loc o ascensiune in masa. El s-a referit la aceste perioade ca momente de recolta spirituala.
Vywamus spune ca avem din nou de-a face cu o recolta spirituala. Asta are legatura cu
Logosul Planetar, Sanat Kumara. In evolutia Sa cosmica El a atins un alt nivel.
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De fiecare data cand atinge aceste nivele este timpul recoltei spiriutale sau a ascensiunii in masa. Noi finalizam acum ciclul 6000, ciclul 12000 si ciclul 36000. Intotdeauna cand doua sau mai multe cicluri se finalizeaza deodata acea perioada este extrem
de importanta in istoria Pamantului. Ne aflam chiar acum intr-o astfel de perioada.
Actuala „taiere a graului” apare o data la cativa ani. Aceasta perioada de recoltare
dureaza aproximativ 100 de ani. Sfarsitul acestui ciclu a fost intre 1995 si 2000.
Sanat Kumara este supraveghetorul acestei ceremonii de ascensiune. Una din intrebarile pe care le-am pus a fost daca oamenii casatoriti se inalta vreodata in acelasi
timp. Djwhal Khul mi-a spus ca asta s-a intamplat foarte rar, dar au fost cateva cazuri.
Cand o persoana este gata de ascensiune nu exista asteptare sau oprire a procesului.
Dupa ascensiune nu te mai afli sub jurisdictia Ierarhiei Spirituale, dar esti transferat catre jurisdictia Shamballei. Odata ascensionati adeptii sunt total liberi si eliberati
de toate aspectele karmei planetare.
Inainte sa iei decizia finala pe care dintre cele sapte cai spre evololutie sa o urmezi,
are loc o intrunire a tuturor initiatilor de gradul sase. La aceasta intalnire esti rugat sa
decizi masurile pe care Ierarhia Spirituala ar trebui sa le ia, si care vor afecta drastic si
permanent planeta. Maestrii Ascensionati sunt grupul care ia ultima decizie in acord
cu intamplarile umane, pentru ca Ei sunt guvernul spritual al acestei planete.
Intr-un capitol ce urmeaza voi vorbi despre cele 22 de chakre care formeaza fiinta
noastra completa. Cele 22 de chakre sunt cele sapte comune pe care le stim si chakrele
aditionale din dimenisiunea a patra sau a cincea despre care multi oameni nu stiu. In
momentul ascensiunii chakra a 16-a va cobori in chakra coroanei. Cea de-a 15-a chakra s-a mutat in chakra celul de-al treilea ochi si cea de-a 14-a in chakra gatului si asa
mai departe, in jos. In timpul ascensiunii chakrele din dimenisunea a patra au fost deja
puse sub control si completate. Ascensiunea este o stare de constiinta a dimensiunii a
cincea. Ascensiunea, in esenta, este contopirea extensiei sufletului sau a personalitatii
cu spiritul. Este fuziunea personalitatii incarnate cu PREZENTA EU SUNT sau cu
monada.
O persoana nu trebuie sa fie perfect sanatoasa ca sa ascensioneze. Multi oameni
cu probleme grave de sanatate s-au inaltat. In al doilea rand, exista ceva care poarta
numele de ascensiune intarziata. O ascensiune intarziata este atunci cand o persoana
paraseste corpul fizic, desi, in primele doua ore dupa moarte Maestrii lucreaza intensiv
cu adeptul pentru a-l sau a o ajuta sa atinga ascensiunea. Aceasta se intampla atunci
cand adeptul e foarte aproape de ascensiune dar moare inainte ca ea sa aiba loc.
Odata ce ascensionezi capacitatea ta de a ajuta va fi amplificata. Atunci cand te
inalti si ramai pe Pamant nu mai existi in corpul tau fizic Pamantean, ci mai degraba
in corpul spiritual iluminat. Corpul fizic este preschimbat intr-unul stralucitor de botezul in Mareata Flacara lui Dumnezeu.
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Maestrul Ascensionat, Serapis Bey, care are in grija sediul de ascensiune de la
Luxor, descrie cu acuratete procesul de ascensiune in cartea lui Elizabeth Clare Prophet, unde spune : „Sangele din vene se schimba intr-un lichid de culoare auriu luminos, chakra gatului straluceste cu o culoare bleu luminos, ochiul spiritual din mijlocul
fruntii devine o flacara a lui Dumnezeu ce urca. Hainele individului sunt in totalitate
topite si el capata infatisarea unei fiinte in roba alba,, vesmantul neasemuit al lui Hristos. Uneori parul lung al sufletului apare ca auriu curat la cel ce ascensioneaza, iar apoi,
ochii de orice culoare pot deveni de un frumos albastru electric sau un violet pal. ”
In timpul ascensiunii esti total constient de intregul ritual si, odata ascensionat,
devii un emisar iluminat al Marii Fratii Albe. Intregul proces de ascensiune si de transformare a existentei cuiva in lumina, Djwhal Khul afirma, dureaza 30 de minute.
L-am intrebat de asemenea pe Djwhal care este diferente contopirii cu lumina
dupa moarte in primul stadiu din bardo (experienta de dupa moarte) si fuziunea cu
lumina din timpul ascensiunii. El a spus ca in principiu nu exista nicio diferenta, exceptand faptul ca in timpul ascensiunii, cand te contopesti total cu lumina esti inca
in corpul fizic pe Pamant. Cand te contopesti cu lumina in primul stadiu din bardo
(experienta de dupa moarte) deja ti-ai parasit corpul. Djwhal spunea ca este posibil
sa atingi ascensiunea prin contopirea cu lumina pana la moarte, in corpul fizic. Voi
discuta despre stiinta mortii si a vietii de dupa moarte intr-un capitol ce urmeaza.
Ni s-a spus ca peste 100.000 de suflete au atins ascensiunea in istoria Pamantului,
ceea ce pare destul de mult pentru mine. Apostolul Ion, cel mai iubit discipol al lui
Iisus, a fost singurul dintre ei care a ascensionat in acea viata. Djwhal Khul a numit
ascensiunea flacara „Focului Cosmic”. El spunea ca ii este permis unei persoane in
stare neascensionata sa invoce focul cosmic, dar numai in mica masura. El spunea ca
poti sa il invoci doar in marimea unei flacari de chibrit. Prea mult foc cosmic chemat
prea devreme poate chiar sa arda corpul fizic. Ar fi un caz de combustie spontana.
Putem sa cerem seara, inainte de culcare, sa mergem la sediul de ascensiune al lui
Djwhal Khul sau al lui Serapis Bey din plan interior pentru pregatire si antrenament
in vederea ascensiunii.
Ascensiunea este o realizare fantastica, desi va voi aminti ca exista, de fapt, 9 initieri in sistemul planetar, dintre care 7 pot fi luate pe Pamant. Trecerea celor 9 initieri
ne permite sa parasim planul cosmic fizic si sa incepem apoi sa lucram pe initierile
celor 7 planuri cosmice. Asa ca as spune ca este foarte greu sa fi altfel decat umil atunci
cand vezi cat de departe trebuie sa mergem pentru a ajunge la Divinitate. Asa cum am
mentionat mai devreme, ascensiunea este probabil cam 2 cm pe o rigla de 25 cm, daca
e sa vorbim despre cat de mult mai avem inca sa evoluam.
Pe de alta parte, realizarea ascensiunii, comparata cu evolutia umanitatii, este o
realizare foarte foarte mareata. Este important sa avem in vedere aceste doua aspecte.
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Vreau sa inchei aceasta discutie despre ascensiune prin a va impartasi o poveste
despre o femeie pe nume Analee Skaron. Analee era Mormon. Era o femeie doamna
mai in varsta plina de lumina. A scris o carte foarte frumoasa numita „Voi sunteti Zei”.
Bisericii Mormone nu i-a placut aceasta carte pretioasa si a excomunicat-o din biserica
chiar daca avea o varsta inaintata. Ea a fost foarte mahnita cand a auzit acest lucru
deoarece a servit bisericii intreaga sa viata. Intr-o zi i-a spus colegei de camera ca,
crede ca ingerii vor veni dupa ea in curand asa ca vrea sa isi puna lucrurile in ordine.
La foarte putin timp dupa asta, intr-o noapte, foarte tarziu, colega ei de camera s-a
trezit si a avut impulsul sa se duca sa o verifice pe Analee. Cand a ajuns in dreptul usii
lui Analee a vazut pe sub usa o lumina alba puternica pe care n-a mai vazut-o pana
atunci. Intuitia i-a spus sa nu o deranjeze atunci pe Analee asa ca s-a dus inapoi in pat.
Dimineata s-a dus sa o vada pe Analee si atunci cand a ciocanit si a deschis usa a vazut
ca aceasta nu mai era acolo. Proteza lui Analee era insa pe masa, ceea ce era ciudat
deoarece aceasta nu iesea niciodata din casa fara ea. Intreaga zi a asteptat-o pe acesta
insa ea n-a venit. Colega sa de camera i-a chemat familia si acestia au venit imediat in
acea seara. Intreaga familie statea in sufragerie cand deodata usa s-a deschis si Analee
a aparut in fata lor imbracata in niste haine zdrenturoase. Ea le-a spus atunci : „Va vine
sa credeti ca am trecut dincolo ?”. Cu totii au spus ca o cred. Analee i-a binecuvantat
pentru credinta lor si s-a transformat, purtand o roba alba stralucitoare. Familia ei a
ramas impietrita de uimire cand aceasta a disparut chiar in fata lor !!!

A saptea Initiere
Cea de-a saptea initiere este cea mai inalta initiere care poate fi luata in acest plan.
A saptea initiere reprezinta eliberarea din viata fenomenala a celor 7 planuri ale vietii planetare. Este in realitate o ridicare deasupra planului cosmic fizic. Este o contopire cu Divinul planului Logoic al constientului. Dorinta Maestrului fuzioneaza cu
aceea a Logosului Planetar. Fiul si/sau fiica lui Dumnezeu si-a gasit calea inapoi spre
Dumnezeu si catre sursa Lui de origine, acea stare a existentei este numita Shamballa.
Maestrul devine un punct al Luminii Vii. El sau ea are dreptul sa intre si sa iasa in regatul Shamballei. Viziunea Maestrului penetreaza dincolo de inelul solar. El stapaneste
toate cele 7 raze (Stiinta celor 12 raze vor fi discutate intr-un capitol ce urmeaza). El
exercita legea in sistemul solar. Incepe sa vada planurile si scopurile Logosului Solar.
Maestrulului i se acorda revelatia calitatii iubirii/intelepciunii care se exprima prin
toate formele create. Chakra coroanei este chakra stimulata la aceasta initere. Aceasta
initiere este denumita in terminologia crestina, reinviere.
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Sapte Cai spre Evolutia Superioara
Cele sapte cai ale evolutiei superioare sunt caile pe care fiecare dintre noi trebuie
sa le alegem in timpul celei de-a sasea initieri si a ascensiunii. Ne este permis sa alegem
doar o cale pe care sa antrenam si sa servim in calatoriile noastre inapoi spre Divinitate.
Includ urmatorul material din cartea lui Alice Bailey „Initierea, Umana si Solara”,
unde Djwhal Khul a scris un sinopsis ezoteric despre ce fiecare cale inseamna. Este o
idee buna sa te familarizei cu ele in ascensiunea ta. Te-as avertiza dinainte, pot fi foarte
dificil de inteles asa ca iti recomand sa citesti acest material cu atentie. Am pus acest
material in acest capitol sa iti dau un sentiment intuitiv si un plan structural despre
ce se intampla in momentul inceperii evolutiei noastre cosmice. Multe multumiri lui
Alice Bailey pentru munca minunata pe care a depus-o la acest material.
1. Calea slujirii Pamantului
Este calea care tine omul conectat la Ierarhia care pledeaza in ajutorarea planetei
noastre, si evolutiei planetare. Ii cuprinde pe cei care lucreaza pentru Lordul Lumii
in sapte grupuri in care Maestrii Intelepciunii sunt impartiti. Nu foarte multi Maestrii urmeaza aceasta Cale, deoarece numai unora le este permis sa mearga pe drumul
evolutiei planetare. Se stiu mai multe despre aceasta cale decat despre celelalte, multi
se vor gasi ca membrii ai umanitatii pregatiti pentru a contacta Fratia. Metodele lor
de lucru vor deveni in cele din urma cunoastere exoterica, si ca cele sapte grupuri
sa fie reconoscute si stiute, scolile de dezvoltare pentru ocuparea posturilor in aceste
grupuri vor fi intr-o succesiune logica.
2. Calea lucrului magnetic
Aceia care lucreaza cu exercitarea fortelor, sau cu magnetismul electric pentru
a fi folosit de Cei Mareti pe toate planurile, trec pe aceasta cale. Ei folosesc energiile
fundamentale, manipuland materia la orice densitate si vibratie. Valuri mari de idei si
curenti ai opiniei publice ai nivelelor astrale, precum si ai nivelurilor inalte unde Cei
Mareti muncesc, sunt actionati de acestia. Un numar mare al celor ce apartin celei de-a
cincea raze, cei care au Raza Cunostintelor Concrete pentru raza lor monadica, trec pe
aceasta linie a efortului. Calitatea intrinseca a tipului de monade aseaza de obicei linia
activitatii. Karma celei de-a cincea raze este unul din factorii care produc acest lucru.
Aceste monade lucreaza cu Fohat, si trebuie, pana la sfarsitul maretei manvantara. Ei
au o pozitie in planul mental cosmic, dar capacitatea de gandire abstracta este atat de
putin dezvoltata fiind imposibil pentru noi sa intelegem semnificatia acestei expresii.
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3. Calea Antrenamentului pentru Logosul Planetar
Aceasta Cale este batatorita de cei care se dedica muncii celor sapte Logosuri Planetare a sistemului urmator si a celor 49 de Logosuri Sub-Planetare, Asistentii lor, si a
altor Entitati care lucreaza in acest departament special. Vor fi sapte sisteme, insa noi
suntem focusati doar pe 3 sisteme majore, dintre care sistemul nostru solar actual este
al doilea sistem major. Fiecare Chohan al unei raze are nevoie de un anumit numar de
initiati in a sasea initiere si ii antreneaza special pentru o astfel de munca; aptitudinile
speciale in culori si sunete predispun la alegeri, si abilitati in lucrul cu „psihicul”, sau
spiritele in evolutie selectand omul pentru acest post inalt. Am putea spune ca Logosul
Planetar reprezinta psihologii divini, si prin urmare antrenarea acestor post-psihologi
este subiectul de baza, desi este o psihologie de neconceput pentru noi. Fiecare Logos
Planetar are, in planeta Lui speciala, scoli de dezvoltare a Logosurilor subordonate, si
acolo ii antreneaza pentru biroul inalt, dandu-le oportunitatea sa acumuleze experienta. Chiar Logosurile insele pot progresa, iar locurile lor pot fi luate.
4. Calea catre Sirius
Foarte putini pot comunica despre aceasta Cale, si poate fi mentionta relatia
apropiata intre ea si Pleiade, speculatiile suplimentare fiind imposibile. Cantitatea de
umanitate eliberata dispare si prospectul ofera posibilitati glorioase. Cele sapte stele
ale Pleiadelor sunt un tel pentru cele 7 tipuri, si asta este un indiciu in Casa Muncii,
in cuvinte „Poti sa te atasezi de dulcele influente ale Pleiadelor? ”. In misterul acestor
influente si in secretul soarelui Sirius sunt ascunse fenomenele evolutiei cosmice si, in
mod incident, sistemul nostru solar.
5. Calea razei
Este dificil sa stii sub ce alt nume sa numesti aceasta Cale, atat timp cat se stie
foarte putin despre ea. Prin batatorirea ei, omul sta pe propria sa raza, si lucreaza
deasupra, in regatele numeroase de pe toate planurile, ducand la bun sfarsit poruncile
Lordului Lumii, si lucrand sub indrumarea Acestuia. Conduce fiinta pe fiecare parte a
sistemului solar si o leaga definitiv de raza artificiala. Este o cale foarte complexa, care
necesita o aptitudine pentru cei mai multi matematicieni complexi, si o abilitate de a
geometriza intr-o maniera de neinteles pentru dimensiunea 3D din creierele noastre.
Aceasta cale este urmata de oamenii pentru care legea vibratiei este de o importanta
profunda. El lucreaza mai intai in camera consiliului a Lordului Lumii in Shamballa
activand legea vibratiei pe propria sa raza. Mai tarziu acesta isi va avea locuinta pe
planeta corespunzatoare propriei raze, si nu pe Pamant decat daca se afla pe raza Logosului Planetar ce se balanseaza chiar deasupra Pamantului. Dupa aceasta, atunci cand
evolutia sa progreseaza, el va trece spre soare; iar apoi insusindu-si toate conectariile
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cu vibratia acestui sistem el va trece in sistemul cosmic, iesind din propria raza (care
este o raza aditionala a uneia cosmice) si ducandu-se pe raza corespunzatoare a sistemului cosmic.
Asa cum evolutia omului in acest sistem este incincita, asa si deasupra am enumerat principalele 5 Cai din care un Maestru trebuie sa isi aleaga una. Restul de doua pot
fi amintite doar pe scurt, pentru ca ele detin doar cativa dintre fiii evoluati ajunsi la un
nivel ridicat de realizare necesar pentru intrarea pe aceste cai, precum si faptul ca aceia
care intra pe ele trec peste sistem cu totul. Ele nu duc catre Sirius, asa cum o fac celelalte Cai. Este de stiut ca patru grupuri raman in sistem, trecand eventual, in intuneric
si in eoni departati, spre planurile cosmice. Un grup trece direct spre Sirius, si celalte 2
grupuri care au ramas trec direct dupa initiere in planurile cosmice, cu nicio perioada
de munca intermediara pe Pamant, in sistem sau pe Sirius. Aceste doua cai sunt :
6. Calea pe care Logosul nostru se afla
A devenit clar pentru toti studentii oculti care au studiat cu atentie procesul lumii in lumina legii corespondentelor, ca Logosul de pe planele cosmice evolueaza in
viziunea cosmica interioara, asa cum si omul in gradul sau inferior tinde spre aceeasi
viziune in sistem. Aceasta poate fi numita dezvoltarea celui de-al treilea ochi cosmic.
In planul fizic in structura ochiului se afla secretul si studiindu-l poti avea niste revelatii misterioase.
O anumita parte a ochiului este nucleul vederii, si aparatul viziunii insusi; restul
ochiului se comporta ca un scut protector, si ambele parti sunt necesare, niciuna neputand exista fara cealalta. Deci in acest caz, la asemenea nivele inalte exista numai
analogia ca cuvintele doar incetosaza si estompeaza adevarul. Unii dintre fiii oamenilor, nucleul care a atins o intiere superioara in sistemul solar aterior, au format un grup
ezoteric in jurul Logosului cand El a decis sa promoveze progresul. In consecinta El
a format acest sistem, pe care dorinta cosmica de reincarnare este accelerata. Grupul
ezoteric ramane cu Logosul nuclear, sau primul plan al sistemului, pe partea subiectiva
interioara, si corespondentii ei, intr-un sens ocult, pentru pupila ochiului. Adevarata
casa a acestor mari Entitati este deasupra planului cosmic Buddhic.
Progresiv, datorita efortului depus, anumiti Mestrii s-au calificat, sau se califica
pe Ei Insisi, sa ocupe locul membrilor originali ai grupului, permitandu-se intoarcerea spre centrul cosmic in jurul caruia sistemul nostru, si marele sistem a lui Sirius
graviteaza. Numai un singur adept de pe ici colo are calificarea necesara care implica
dezvoltarea unui anumit tip de raspuns al vibratiei cosmice. Inseamna o specializare
in vederea interioara, si o dezvoltare a unei anumite cantitati din viziunea cosmica.
Mai mult evolutia deva trece spre aceasta cale decat oamenii. Oamenii trec prin ea cu
ajutorul evolutiei deva, care poate fi patrunsa prin transferul spre cea de-a cincea Cale.
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In Calea ce urmeaza, cele doua evolutii pot fi contopite, si de la cea de-a cincea Cale,
cea de-a sasea poate fi patrunsa.
7. Calea Calitatii de Fiu Absolute
Calitatea de Fiu ii corespunde in plan superior celei de discipol pe care o numim
„Fiul Maestrului”. Este Calitatea de Fiu a unei Existente mai inalte decat a Logosului
nostru, de care nu putem vorbi. Este marea cale de control a Karmei. Lorzii Lipika
se afla pe aceasta Cale, si toti care se integreaza pe aceasta linie de lucru si care sunt
aproape de Logos intr-un sens de intimitate personala, trec spre Calea Calitatii de Fiu
Absolute. Este Calea intimitatilor speciale ale Logosului, si in mainile Lor tin munca
eliminarii karmei in sistemul solar. Ei cunosc dorintele Lui, vointa Lui si scopul Lui, iar
El are incredere ca Ei ii respecta poruncile. Acest grup, asociat cu Logosul, formeaza
un grup special conectat spre un alt Logos superior.
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Un tratat despre cele Sapte Raze
Prima Initiere

Nastere

Plan Fizic

Centrul Sacral

A saptea raza

Magie Sexuala

Elemente de baza

Relatii

A doua Initiere

Botezare

Plan Astral

Centrul Plexului Solar

A sasea raza

Devotament

Dedicare

Stralucire

A treia Initiere

Transformare

Plan Mental

Centrul Ajna

A cincea raza

Stiinta

Integrare

Directie

A patra Initiere

Lepadare de sine

Plan Budic

Centrul Inimii

A patra raza

Armonie

Crucificare

Sacrificiu

A cincea Initiere

Revelatie

Plan Atomic

Baza coloanei

Prima raza

Scop

Manifestare

Vointa

A sasea Initiere

Decizie

Plan Monadic

Centrul gatului

A treia raza

Creativitate

Fixare

Cooperare

Inteligenta
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A saptea Initiere

Renastere

Plan Logoic

Centrul capului

A doua raza

Atractie

Pelerinaj

Iubire-Intelepciune

A opta Initiere

Evolutie

Plan Planetar

Ierarhia

Patru cai majore

Sensibilitate

Alegere
A noua Initiere

Constiinta
Refuz

Plan Sistemic

Shamballa

Trei raze majore

Existenta

Cele Sapte Cai

Existenta

Construirea Antakaranei
“A construi antakarana este ca si cum ai instala
un cablu sau ai construi un pod intre trei mari
tari (personalitatea, sufletul, monada).”
Master Kuthumi

De Dr. Joshua David Stone
Construirea antakaranei sau a podului de curcubeu este un subiect pur si simplu
fascinant. Ca sa fiu sincer, nici nu mi-am dat seama cat de importanta este pana cand
n-am facut cercetari amanuntite pentru aceasta carte. Am avut tot timpul o intelegere
vaga a acestui proces; totusi, ceea ce am sa va spun in cele ce urmeaza este absolut
uluitor.
Stiinta despre antakarana va fi intr-o buna zi predata in orice scoala si in orice
clasa din lume. Este adevarata stiinta a mintii; ea utilizeaza substanta mentala pentru
construirea podului dintre personalitate si suflet si, pe masura ce omul evolueaza, intre
suflet si triada spirituala si monada.
Triada spirituala, din nou fie spus, este vehiculul prin care lucreaza monada, asa
cum sufletul lucreaza prin personalitatea de pe Pamant. Monada lucreaza prin intreitul vehicul care este format din vointa spirituala, intuitie si mentalul superior.
Antakarana este firul, iar mai tarziu cordonul, despre care se vorbeste adesea, pe
care discipolul il creeaza prin meditatie, intelegere, practici spirituale si munca spirituala specifica, focalizata. Discipolul primeste ajutor de la suflet si mai tarziu de la
monada in acest proces, dar prima jumatate din aceasta munca trebuie facuta de catre
discipol.
Monada are deja un fir sau un cordon de energie care merge de la ea pana la discipolul de pe Pamant. Acest cordon de energie este denumit sutratma, firul vietii sau
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cordonul de argint. Sufletul are un fir sau un cordon care merge de la el pana la glanda
pineala a discipolului, care este numit cordonul constiintei. Cunoasterea utilizeaza
cordonul constiintei. Energia intelepciunii utilizeaza antakarana, atunci cand aceasta
este construita.
In vremurile Lemuriei, sutratma – sau cordonul de argint – era principalul cordon
aflat in functiune. In vremurile Atlantidei, cordonul constiintei a devenit mai activ.
In actuala epoca ariana, scopul nostru este sa construim acum antakarana, podul de
curcubeu, si sa-l activam total.
Antakarana este ca un filament spiritual de Lumina, care este construit in felul in
care un paianjen isi construieste panza. Acest fir este tors de catre discipol, viata dupa
viata, si doar ceea ce are o vibratie spirituala il poate energiza. Cordonul constiintei
contine calitatile mentale provenite de la suflet. Antakarana este construita numai din
calitati spirituale/mentale ale sufletului.
Sutratma si cordonul constiintei au fost construite inca de la sosirea omului in
lumea materiala.
Antakarana s-a dezvoltat foarte Incet, deoarece o persoana trebuie sa intre pe calea probatiunii pentru ca munca aceasta sa poata sa inceapa.
Sutratma si cordonul constiintei actioneaza de sus in jos. Antakarana actioneaza
de jos in sus. In stadiile finale ale construirii acestui cordon, la cea de-a cincea initiere
si ascensiune, aceste trei cordoane fuzioneaza, se integreaza si se amesteca, exact asa
cum personalitatea, sufletul si, mai tarziu, monada, fuzioneaza. Prin crearea antakaranei devine posibil intreg acest proces.
Crearea antakaranei este ca si cum s-ar instala un cablu sau s-ar construi un pod
intre trei mari tari, personalitatea, sufletul si monada. Constructia acestui pod are loc
in mai multe etape. Prima etapa se ocupa de integrarea personalitatii si a celor patru
corpuri. A doua etapa este, apoi, construirea podului de la personalitatea integrata si
cele patru corpuri, la suflet. A treia etapa este construirea podului de la suflet la triada
spirituala si apoi la monada insasi.
Construirea antakaranei face ca discipolul sa devina receptiv in constiinta creierului sau la indrumarea intuitiei si la impresiile venite din planurile spirituale mai
inalte si de la mintea Divina. Ea permite la inceput sufletului si apoi monadei sa-l
utilizeze pe discipol si, mai tarziu, sa-l initieze pentru munca sa in serviciu, pe Pamant.
Acest proces ajunge sa se incheie complet la cea de-a patra initiere, cand corpul
sufletului sau corpul cauzal, care este depozitarul tuturor virtutilor si al karmei pozitive, este ars. Apoi, focul monadei se revarsa prin antakarana catre suflet, care a fost
mediatorul intre personalitate si monada, iar sufletul se intoarce in monada. Sufletul
– sau sinele superior – nu mai este necesar si s-a topit din nou in monada, astfel incat
nu mai raman decat personalitatea infuzata de suflet si monada, care acum este ghidul.
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Initiatul a construit acum antakarana pana la triada spirituala si monada. Dar cu
toate ca a fost construita o puternica antakarana pana la triada spirituala si monada,
nu s-a produs inca o fuziune completa a monadei/triadei spirituale cu personalitatea
infuzata de suflet. Abia la cea de-a cincea initiere, aceste doua aspecte fuzioneaza in
constiinta.
La cea de-a sasea initiere, ele fuzioneaza nu numai in constiinta, ci complet, in cele
patru corpuri – fizic, emotional, mental si spiritual – si intreaga personalitate infuzata
de monada si aceste corpuri se transforma in Lumina. Initiatul a devenit un Maestru
Inaltat, la aceasta a sasea initiere. Antakarana pe care a construit-o discipolul intre
personalitate,suflet si triada spirituala/monada este aceea care a permis sa se realizeze
tot acest proces.
Tot in aceasta faza, sutratma – cordonul constiintei – si antakarana au fuzionat,
exact asa cum au fuzionat monada, sufletul si personalitatea. Aceasta are ca rezultat imortalitatea formei fizice. Asa cum Dumnezeu, Christos si Sfantul Duh sunt trei
minti care functioneaza ca una singura, si noi suntem trei minti, monada, sufletul si
personalitatea – care functioneaza ca una. Microcosmosul este ca si macrocosmosul.
Spiritul si materia – tatal si mama – au fuzionat.
Antakarana a fost podul de Lumina sau calea luminata pe care discipolul a trecut
catre lumile mai inalte. Cu ajutorul acestui pod si al acestei cai luminate, el atins eliberarea si ascensiunea. Aceasta integrare l-a mai ajutat sa ajunga la constiinta Shamballa, la constiinta Ierarhica si la constiinta umana. Constiinta Shamballa este legata de
monada si de aspectul vointei. Constiinta Ierarhica este legata de suflet si de aspectul
iubirii.
Constiinta umana este legata de personalitate si de aspectul inteligentei. Maestrul,
prin realizarea acestei integrari, a contribuit si la construirea antakaranei planetare.
Aceasta este antakarana pentru intreg Pamantul si pentru omenire ca intreg.
Fiecare extensie de suflet de pe Pamant construieste un fir din antakarana planetara, ceea ce usureaza tot acest proces pentru cei care urmeaza.

Etapele construirii antakaranei
In stadiile incipiente ale constructiei antakaranei, exista trei fire mai subtiri, create
de la sine, care apar primele si care formeaza antakarana. Primul dintre acestea este un
fir de la corpul fizic la corpul eteric. Acest fir merge de la inima la splina. Al doilea fir
este de la corpul eteric la corpul astral. Acest fir trece de la plexul solar la inima si apoi
la corpul astral. Al treilea fir este de la corpul astral la corpul mental. Acest fir merge de
la chakra celui de-al treilea ochi la chakra capului si, de acolo, la corpul mental. Aceste
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trei fire mai subtiri ajuta extensia de suflet sa integreze sistemul celor patru corpuri.
Al doilea stadiu este acela al construirii antakaranei de la personalitatea de pe
Pamant, la suflet. Acest proces mai poate fi descris ca fiind constructia unui pod intre
mentalul inferior, suflet si mentalul superior. Cu alte cuvinte, ar putea fi numit formarea legaturii intre creier/minte/suflet. Acest pod este construit prin utilizarea de “substanta mentala”.Stadiul construirii podului de la suflet la triada spirituala si monada
utilizeaza “substanta Luminii”.
Acest pod de la personalitate la suflet creeaza o iluminare completa a sufletului
personalitatii de pe Pamant. In acest stadiu, discipolul incepe sa se vada pe sine ca
fiind un suflet. In stadiile ulterioare, initiatul se vede ca fiind spirit, sau monada insasi.
Acest pod va permite personalitatii sa se elibereze de orice simt al separarii si de teama
de moarte.
Scopul si obiectivul construirii acestei antakarana este utilizarea sa pentru realizarea de sine si pentru a servi omenirea. La vremea celei de-a treia initieri, acest pod
de la personalitate la suflet este complet. Prima mare unire a fost realizata. Aceasta se
poate realiza doar atunci cand discipolul si-a dezvoltat o minte puternica si nu mai este
invins in mod constant de corpul fizic si de cel emotional/corpurile dorintei.
Acest pod se construieste invatand sa avem o atitudine spirituala in viata, in locul
unei atitudini egoiste, si, de asemenea, invatand sa ne pastram constant mintea in
Lumina.
Aceasta inseamna sa ne pastram constiinta acordata la suflet si la felul in care acesta ardori ca noi sa gandim, sa simtim si sa actionam. Sinele inferior, ego-ul, dorintele
carnale,alti oameni si mediul inconjurator vor incerca sa ne abata de la aceasta stare
de constiinta.
Prin faptul ca invatam sa ne controlam puterea si sa ramanem stapini pe noi insine, in serviciul sufletului, antakarana este foarte mult ajutata sa se stabilizeze. Trebuie
subliniat din nou faptul ca sufletul nu da prea multa atentie personalitatii pana cand
personalitatea nu da atentie sufletului.
O extensie de suflet poate trece prin foarte, foarte multe incarnari fara ca sufletul
sa se implice catusi de putin in viata extensiei de suflet incarnate. Importanta construirii antakaranei poate fi inteleasa clar dupa ce ne dam seama de acest lucru. Intregul
proces implica o activitate mentala intensa. El presupune, de asemenea, folosirea imaginatiei si vizualizarea, care va fi explicata la finele acestui capitol.
Cel mai mare pericol pentru discipolii care sunt Incepatori pe cale este indolenta
sau lenevia. Antakarana este creata intr-o perioada foarte lunga, pas cu pas. Aceia
dintre discipoli care la inceput se grabesc si apoi isi pierd entuziasmul si cad in apatie,
nu vor atinge scopul urmarit. Singura dorinta adevarata este dorinta de eliberare si
realizare a Sinelui Divin, astfel incat sa putem fi de mai mare folos omenirii.
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Este, de asemenea, extrem de important pentru discipol sa poata discerne intre
cele trei fire ale constiintei (sutratma, firul constiintei si antakarana). Sutratma, care
mai e denumita si firul vietii, este ancorata in inima si utilizeaza fluxul sanguin ca
agent de distributie. Prin sange, energia vitala este dusa in toate partile corpului. Firul
vietii sau cordonul vital este cel care ne tine in viata.
Cordonul constiintei este capacitatea de cunoastere a sufletului si este ancorat
in glanda pineala din creier. El controleaza mecanismul de reactie pe care noi il numim creier si activeaza in tot corpul starea de constienta, prin intermediul sistemului
nervos. Aceste doua cordoane de energie sunt recunoscute de catre discipol ca fiind
cunoasterea si viata.
In stadiile incipiente, discipolul devine constient de aceste trei fire, al vietii, al cunoasterii si al creativitatii (antakarana) si utilizeaza aceste energii in mod constient pe
planul mental inferior. Cand s-a incheiat construirea antakaranei de la personalitate la
suflet, discipolul este pregatit pentru a se realiza o fuziune si o constructie si mai mare,
intre suflet si triada spirituala si monada.
Discipolul incepe sa aiba contact monadic, la cea de-a treia initiere. Acesta este
stadiul de evolutie al unei extensii de suflet in care monada si triada spirituala (vointa
spirituala, intuitia, mentalul superior) incep sa devina foarte interesate de discipolul
aspirant. Munca de constructie si intarire a antakaranei merge mult mai repede decat
inainte, in stadiile incipiente de evolutie.
Acest nou pod, intre personalitatea infuzata de suflet si triada spirituala, face posibil un influx de energie a vointei. Desi cea mai mare parte din munca initiala pentru
constructia antakaranei este facuta de catre discipol sau personalitatea de pe Pamant,
in mod cert sufletul si monada ajuta in acest proces, exact asa cum monada, la crearea
celor douasprezece suflete ale sale, a proiectat o raza sau un deget de foc in jos, la
crearea sufletului.
Intr-o maniera similara, sufletul a proiectat o raza de energie, sau un deget de foc,
pentru a crea cele douasprezece personalitati sau extensii de suflet pentru incarnare.
Intr-un mod foarte asemanator, dar in sens invers, personalitatea, construind antakarana catre suflet si monada, proiecteaza o raza de energie sau un deget de foc sau un
pod pentru drumul de inapoiere catre suflet si monada.
Aceasta actiune realizata de catre discipol pe Pamant atrage la un moment dat un
raspuns de la suflet si de la monada, in functie de nivelul la care acesta lucreaza pentru
constructia podului de curcubeu. Djwhal Khul, in cartea ”Raze si Initieri” (Rays and
Initiations) de Alice Bailey, a aratat ca antakarana se construieste in sase etape.
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Cei sase pasi pentru construirea antakaranei
Cele sase etape sunt intentia, vizualizarea, proiectia, invocarea si evocarea, stabilizarea si resurectia.
1. Intentia
Primul pas implica intelegerea sarcinii care trebuie dusa la indeplinire, decizia si
determinarea de a o duce la bun sfarsit si o orientare corecta pentru realizarea obiectivului. Aceasta prima etapa implica, de asemenea, sa ne adunam fortele si energiile
la cel mai inalt nivel de concentrare mentala/spirituala pe care il putem atinge si sa ne
mentinem acolo. Aceasta ne aminteste de “mentinerea stabila a mintii in Lumina”.
2. Vizualizarea
A doua etapa presupune utilizarea imaginatiei si vizualizarea aptitudinilor necesare pentru a construi cordonul si podul de Lumina. La finele acestei postari sunt
incluse meditatiile de vizualizare date de Djwhal Khul in acest scop.
3. Proiectia
A treia etapa implica utilizarea vointei – sau a puterii vointei – si folosirea unui
cuvant de forta, pentru a fi trimis pe aceasta linie sau pod din substanta Luminii.
Aceasta actiune, de a trimite prin cordonul vizualizat un cuvant de forta, folosind
puterea vointei, cu cea mai inalta intentie posibila, extinde firele de Lumina – care sunt
asemenea unor fire de paianjen – catre triada spirituala si monada.
4. Invocarea si evocarea
Aceasta invocatie, facuta de catre discipol, a atras acum un raspuns evocativ din
partea triadei spirituale si a monadei, sau a spiritului. Tatal (monada), lucrand prin
firul creat de catre discipol, iese in intampinarea fiului (extensia de suflet). Monada,
sau Tatal din ceruri, trimite o proiectie din insasi substanta Luminii, care se intalneste
cu proiectia pe care discipolul a creat-o pe Pamant. Proiectia de jos si proiectia de sus
se intalnesc si antakarana este construita. Tensiunea creata de discipol atrage atentia
monadei si a triadei spirituale. Prin practica, acest cordon reciproc sau pod de energie
devine din ce in ce mai puternic. Este o flacara de Lumina. Intre cele trei regate – cel
al personalitatii, cel al sufletului si cel al monadei – nu mai exista un sentiment al
separarii, ci ele functioneaza pe toate planurile ca o singura fiinta, prin intermediul
acestei cai de Lumina.
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5. Stabilizarea
La inceput, antakarana este foarte subtire si e ca un fir. Prin practica, meditatie si o
viata spirituala adecvata, la toate nivelurile fiintei, se va forma un cordon care nu mai
poate fi rupentru
6. Resurectia
Acest ultim pas este legat de intarirea cordonului antakaranei, ceea ce duce la o si
mai mare fuziune, amestecare si integrare a triplicitatii, care, la cea de-a patra initiere,
devine dualitate. La a cincea si, in final, la cea de-a sasea initiere, aceasta dualitate
devine unime, sau unificarea completa a personalitatii infuzate de suflet cu monada,
care a lucrat prin triada spirituala. Aceste doua stari de constiinta fuzioneaza total la
a cincea initiere si se amesteca total cu sistemul celor patru corpuri la a sasea initiere,
care este ascensiunea sau resurectia. Cele patru corpuri (fizic, astral, mental, spiritual)
si personalitatea sunt fuzionate in Lumina si devin nemuritoare.

Cuvintele de forta
Repetand numele lui Dumnezeu, cuvintele de forta, si mantrele este foarte important pentru dezvoltarea spirituala si realizarea Divina careia i-am dedicat intregul
capitol. Cuvintele de forta de care suntem atrasi depind de pregatirea spirituala din
vietile trecute, de tipul de raza a sufletului si a monadei noastre precum si de preferintele individuale, intuitie, sentimente, programul de lucru al vietii cuiva, astrologie si
numerologie, ca sa mentionam doar cativa factori.
Exista treisprezece cuvinte sau expresii de forta specifice pe care as dori sa vi le
recomand chiar acum si care sunt cateva dintre cele mai puternice pe care le-am gasit.
Aceste treisprezece expresii sau cuvinte de forta sunt:
1. Mantra sufletului sau a monadei
2. Elohim
3. Aum
4. Om mani padme hum
5. Eu Sunt, Eu Sunt Cel ce Sunt
6. Eu sunt Dumnezeu
7. Eu iubesc
8. Adonai (Domnul)
9. So Ham (Eu sunt Dumnezeu)
10. El Shaddai (Dumnezeu Atotputernicul)
11. YHWH
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12. Ram
13. Yod Hay Vod Hay (Tata Divin)
Aceste treisprezece mantre sau oricare dintre celelalte cuvinte de forta pe care
deja le utilizati sau care sunt prezentate in acest capitol vor avea, de asemenea, efect.
Ideea acestei meditatii este aceea de a se vizualiza un cordon de Lumina care merge de
la personalitate, trecand prin suflet, pana la monada. Puteti vizualiza realmente acest
cordon ca avand o circumferinta cat aceea a capului vostru sau mai mica, la inceput,
daca asa doriti.
Acordeaza-te la aceasta antakarana, vizualizeaz-o cu ochii mintii si, cu deplina
intentie si putere de vointa, repeta cu voce tare cuvantul de forta, de trei pana la sapte
ori, timp de pana la cincisprezece minute, ca pe un tip de meditatie cu mantra. Dupa
incantarea acestei mantre, puteti sta in liniste, intr-o stare de receptivitate, si sa simtiti
raspunsul venit de la suflet sau de la monada, in functie de stadiul de lucru in care
va aflati. Aceasta este o meditatie foarte simpla; totusi, este extrem de puternica. Este
esential sa va mentineti constant constiinta in Lumina pe perioada respectiva. Se poate
face pe o perioada foarte scurta, de mai multe ori pe zi, avand totodata rolul unui
proces de centrare. Aceasta practica, impreuna cu alte practici spirituale, va construi
cu siguranta antakarana.

Mantra Sufletului sau Mantra Monadica
Mantra sufletului sau mantra monadica a fost data lumii de catre Djwhal Khul,
in scrierile lui Alice Bailey. Pot sa spun cu mana pe inima ca este cea mai puternica
mantra pe care am gasit-o vreodata. Va recomand sa va incepeti si sa va incheiati ziua
cu ea. Recomand sa nu se faca nici un fel de munca spirituala fara sa se spuna mai intai
aceasta mantra. Aceasta mantra activeaza sufletul si steaua sufletului pentru realizarea
muncii spirituale. Cuvintele mantrei sufletului sunt urmatoarele:
Eu sunt Sufletul,
Eu sunt Lumina Divina,
Eu sunt Iubire,
Eu sunt Vointa,
Eu sunt Planul Stabilit.
Aceia dintre discipoli care se afla la a patra initiere sau sunt si mai avansati, pot
sa schimbe, daca vor, primul rand cu “Eu sunt Monada”, in loc de “Eu sunt Sufletul”,
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restul mantrei ramanand neschimbat. Aceasta este ceea ce am numit mantra monadica. Recomand cu insistenta sa incercati aceasta mantra la construirea antakaranei
si, de asemenea, la orice alta lucrare de natura spirituala. N-am intalnit niciodata pe
nimeni care sa nu fi simtit efectele utilizarii ei.
Singurul rand din aceasta mantra pe care oamenii nu-l inteleg, uneori, este ultimul, care se refera la planul sufletului pentru actuala incarnare. Aceasta mantra este
piatra de temelie pentru toate tehnicile oculte, conform spuselor lui Djwhal Khul.
Chiar daca lucrati cu alta mantra, este bine sa incepeti o meditatie prin a spune
de trei ori mantra sufletului sau pe cea monadica si abia apoi sa meditati cu cealalta
mantra.Aceasta mantra este ca un instrument de activare, care semnaleaza sufletului
si monadei sa intre in actiune, ca sa-si indeplineasca partea lor de program, ca raspuns
la invocatie.
Celelalte mantre au nevoie de mai multe explicatii asa ca am intrat mai in detaliu
in urmatorul capitol explicandu-le intelesul si folosinta.

Cordonul de Impamantare
Djwhal Khul m-a indrumat sa-i sfatuiesc pe oameni sa construiasca antakarana
nu doar in sus, pana la suflet si monada, ci si in jos, prin coloana chakrelor, pana la
baza coloanei vertebrale si apoi in jos, in Pamant. In unele cercuri metafizice, acesta
a fost denumit cordonul de imPamantare. El poate fi vizualizat ca mergand drept in
jos, prin picioare, catre centrul Pamantului, sau, daca stati asezati, poate fi vizualizat
ca trecand chiar prin scaun, in Pamant. Trebuie sa fie vizualizat ca fiind larg, exact ca
antakarana care merge in sus prin canalul central, cel putin cat circumferinta capului.

Antakarana Dupa Ascensiune
Este important sa intelegem ca antakarana nu se opreste de fapt, pur si simplu,
la monada. In realitate, ea continua sa mearga in sus, pana la Dumnezeu Tatal. Antakarana poate fi trimisa pana la Dumnezeu chiar si inainte de ascensiune. Cel care
mediteaza va primi un raspuns de la Dumnezeu, iar El va va intampina cu degetul Lui
de foc si/sau cu cordonul facut din substanta Luminii. Astfel incat chiar si Maestrii
Inaltati continua sa-si construiasca antakarana, in timp ce evolueaza catre planurile
cosmice ale existentei.
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Steaua Sufletului
La apoximativ sase inci deasupra capului se afla o stea eterica de Lumina, care
pluteste deasupra capului fiecarui om de pe Pamant. Stralucirea acestei stele depinde
foarte mult de gradul de evolutie al extensiei de suflet de pe Pamant. Steaua sufletului
nu este sufletul, ci mai degraba un instrument prin care sufletul isi indeplineste lucrarea. Steaua sufletului este o extensie a sufletului. Aceasta stea a sufletului este cea care
se activeaza atunci cand facem mantra sufletului.
Intelegerea stelei sufletului este foarte importanta pentru a intelege cum sa facem
celelalte meditatii date de Djwhal Khul. Cand spunem mantra sufletului, steaua sufletului se aprinde ca o stea stralucitoare, luminoasa, si este gata sa inceapa sa lucreze,
daca aceasta munca este in serviciul sufletului.
Dupa ce se spune mantra sufletului, steaua sufletului se va supune gandului si
vizualizarii creative si va fi realmente apta sa se miste, sa se mareasca, sa se contracte
sau sa emita fascicule de energie in directia personalitatii, sau a extensiei de suflet.
Intelegerea, ajutorul si utilizarea stelei sufletului vor deveni pur si simplu nepretuite
pentru construirea antakaranei si in toate celelalte domenii ale vietii.

Canalul Central
Canalul central este un termen referitor la coloana de energie care se afla intre
baza coloanei vertebrale si varful capului. Este denumita uneori coloana chakrelor, sau
sushumna. Face parte din sutratma, cordonul de argint sau firul vietii, care sunt, toate,
denumiri diferite pentru acelasi cordon.Una dintre practicile foarte importante ale caii
spirituale este largirea canalului central si debarasarea lui de toate reziduurile psihice.
In mod ideal, canalul central poate fi largit pana devine o coloana de Lumina care sa
aiba dimensiunea circumferintei capului. La majoritatea oamenilor, canalul central
este un tub foarte stramt, ca o teava de la baie care nu mai poate functiona eficient.
Urmatoarele trei meditatii, date de Djwhal Khul, sunt anume pentru a largi si a
curata canalul central si pentru a construi antakarana. Prin antakarana si prin canalul central pot sa curga energiile sufletului si ale spiritului. O antakarana si un canal
central largite, curate si bine construite ne dau posibilitatea sa ne umplem de Lumina
spiritului, imediat ce o cerem. Prin urmare, importanta acestei lucrari nu poate fi indeajuns subliniata. Putina munca focalizata va aduce niste rezultate fantastice. Ceea
ce este, de asemenea, foarte interesant de remarcat dupa ce facem mantra sufletului
sau mantra monadica este faptul ca sufletul si monada fac jumatate din lucrare. Prima
meditatie a lui Djwhal Khul este meditatia triangulatiei.
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Meditatia incepe astfel :
1. Spune mantra sufletului de trei ori in timp ce te concentrezi asupra stelei sufletului. Vizualizeaz-o ca pe o stea luminoasa sau ca pe soare.
2. Dupa ce spuneti de trei ori mantra sufletului, mutati steaua sufletului cu puterea
mintii si a imaginatiei la circa 30 cm in fata ochiului al treilea. Apoi aduceti steaua
sufletului in centrul capului in canalul central si chakra coloanei. Apoi aduceti steaua
sufletului chiar prin intregul canal central inapoi la 6 inci deasupra capului la locul ei
initial. Asigura-te ca muti steaua sufletului foarte incet. Steaua sufletului arde toate
formele de ganduri blocaje si reziduurile psihice. Aceasta munca este un efort cooperativ pentru personalitate si suflet care utilizeaza steaua sufletului ca pe un instrument.
Sufletul este foarte bucuros sa aiba oportunitatea sa lucreze in asemenea conditii.
3. Repetati acest proces al crearii triunghiului cu al treilea ochi, de cateva ori.
4. Repetati acelasi proces, dar de data aceasta desenati-va un triunghi pe chakra
gatului, asa cum arata diagrama. Faceti-o de doua ori pe chakra inimii.
5. Repetati acelasi proces pentru chakra inimii, chakra plexului solar, chakra sacrala, chakra bazei coloanei vertebrale, chakra genunchiului, talpa picioarelor, si pentru steaua Pamantului care se afla la circa 30 cm de Pamant. Fa aceasta meditatie a
triangulatiei de doua ori pentru fiecare din aceste centre.
Aceasta meditatie te-a ajutat sa iti cureti canalul central si sa incepi sa iti construiesti antakarana. Dupa finalizarea meditatiei si dupa ce lucrezi cu asta de ceva timp
voi mai adauga cativa pasi. Acest ultim pas este sa construiesti un triunghi de-a lungul
sufletului care se afla deasupra stelei sufletului. Aceasta parte a meditatiei va lucra
in construirea antakaranei spre suflet mai degraba decat concentrand-o spre canalul
central.
Daca crezi ca este bine poti de asemenea sa contruiesti un triunghi de-a lungul
monadei sau Duhul EU SUNT. As face asta de trei ori, si pentru completare trebuie
sa iti rostesi mantra sau cuvintele de forta in timp ce iti vizualizezi antakarana si iti
pastrezi mintea in lumina. Pe scurt voi imbina aceasta prima meditatie pe care te-am
invatat sa o faci cu cea de-a doua, meditatia triangulatiei. Este foarte puternica, incat
nu te vei indoi ca poti vedea, simti si intui.
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Meditatia Vartejului Spiritual
Aurele majoritatii oamenilor sunt pline cu reziduurile psihice, forme de gandire
negative, energii stagnante. Scopul acestei urmatoare meditatii este sa te curete de toate materialele nedorite din campul aurei tale. Unele dintre reziduuri, pe langa faptul
ca vin din activitatile pe care le facem in fiecare zi, vin de asemenea de le meditatia
anterioara a triangulatiei pe care tocmai am invatat-o.
Meditatia triangulatiei a curatat reziduurile din canalul centrat, dar probabil le-a
aruncat intr-o anumita extensie a aurei. Este un proces foarte simplu pe care sufletele
il folosesc sa curete toate reziduurile psihice. Este numit meditatia vartejului spiritual.
Ideea acestei meditatii este de a vizualiza focarul spiritual sau vartejul ce vine
din suflet. Vizualizeaza-l ca pe o tornada sau ciclon, dar in forma de palnie. Vartejul spiritual este facut dintr-o substanta energetica curatata a sufletului. Chiar daca
o vizualizezi cu minte, focarul spiritual este o realitate psihica a sufletului. Daca esti
clarvazatoare poti vedea si urmari venind din suflet o data ce a fost invocata. Te rog
intelege ca nu este doar un exercitiu de vizualizare. Aceasta este o meditatie combinata
a sufletului si a personalitatii.
Varful celui mai inferior punct al palniei si vartejului spiritual este faptul ca antakarana se misca pana la canalul central. In miscarea ei culege toate reziduurile psihice.
Se roteste in sensul acelor de ceasornic.
Lasa-ti sufletul sa decida marimea, coloarea si viteza de miscare. ideea este sa ai
acest virtej spiritual sa se miste prin chakra coroanei si apoi in intregul camp al aurei
tale curatandu-ti toate reziduurile psihice, si sa le duca jos in centrul Pamantului. In
acest punct scapa de reziduuri si se opreste din a se muta si disparea. Asigura-te ca
faci vartejul spiritual foarte larg, astfel incat sa cuprinda atat corpul fizic cat si intregul
camp al aurei.
Odata ce vartejul spiritual capata forta si putere nu are nevoie de directia personalitatii. In acest punct sufletul si steaua sufletului isi fac munca. Un nou vartej spiritual
trebuie invocat de fiecare data cand vrei sa te cureti. Vartejul spiritual initial isi pierde
energia o data ce a ajuns in Pamant alaturi de toate reziduurile psihice. Recomand invocarea a intre 3 si 7 vartejuri spirituale de fiecare data cand faci meditatia. Recomand
sa o faci dimineata, dupa munca si dupa somn pentru a te mentine curat.
As putea sa adaug ca este o munca a Pamantului care se ocupa de curatarea acestor
reziduuri sau energii negative. Noi poluam Pamantul lucrand cu Ea in aceasta maniera
si Pamantul este foarte fericit ca e capabil sa ajute in acest sens.
Pentru a-ti invoca vartejul spiritual trebuie doar sa urmezi acesti pasi:
1. Spune mantra sufletului de trei ori
2. Vizualizeaza vartejul spiritual chiar deasupra capului cu palnia sa, in varful an50

takaranei si spune : „In intelepciunea sufletului, invoc focarul spiritual”
3. Doar priveste-l sau vizualizeaza-l ca se misca prin campurile tale si apoi se duce
in Pamant
4. Invoca atat de multe vartejuri spirituale de cate ai nevoie pana sa te simti curat.
De obicei 3 sau 5 minute este mai mult decat suficient. Daca te simti vreodata rau sau
te afli intr-o criza psihologica sau emotionala, acest proces poate fi foarte ajutator.
Aceste sunt metode simple pentru a-ti lasa sufletul in viata ta.

Meditatia in Spirala pentru Largirea Canalului Central
In primele doua meditatii am curatat canalul central si campul aurei de reziduuri
psihice. In ultima meditatie a lui Djwhal Khul, scopul este de largire al canalului central pana ajunge la dimensiunea circumferintei capului. Canalele centrale ale majoritatii oamenilor au dimensiunea subtire a unui tub. Acest lucru restrictioneaza cantitatea
de lumina si energie care vine din suflet si monada.
Este o meditatie foarte simpla pentru largirea canalului central. Este similara cu
meditatia triangulatiei dar foloseste doar un triunghi in loc de o multime. Dupa ce
spui mantra sufletului un triunghi este creat jos in steaua Pamantului sub picioarele
tale, ca la meditatia triangulatiei.
In timp ce incepi sa iti aduci steaua sufletului in sus, vizualizeaz-o ca pe o spirala
ce se misca in sensul acelor de ceasornic trecand prin canalul central, inapoi catre
steaua sufletului la 6 inchi deasupra capului. Canalul tau central trebuie sa fie de cel
putin 1 inch larg, de preferat fiind cat circumferinta capului. La inceput iti poti dori
sa ti-l faci pe al tau undeva in mijloc atat incerci sa il largesti cat mai mult posibil.
Foloseste-ti propria intuitie pentru acest lucru.
Recomand sa faci aceasta meditatie de 2 ori pe zi timp de 3 saptamani. Dureaza 3
saptamani sa iti creezi o locuinta. Odata ce este largit, te-ai asigurat pe viata. Procesul
exact al acestei meditatii ne este impartasit de Maestrul Ascensionat Djwhal Khul :
1. Spune mantra sufletului de trei ori cu voce tare
2. Spune mantra unificarii :
„Fii sunt unul si eu sunt unul cu ei.
Cer iubire, nu ura
Cer ajutor si nu ajutorul exact care mi se cuvine
Cer vindecare, nu durere
Lasa durerea sa iti aduca rasplata de lumina si iubire
Lasa sufletul sa controleze forma fizica si viata si toate evenimentele, si sa aduca
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luminii iubirea care sta la baza intamplarilor timpului
Lasa viziunea sa vina si sa o patrunda
Lasa viitorul sa fie destainuit
Lasa unitatea interioara sa demonstreze si separarile exterioare sa plece
Lasa iubirea sa predomine
Lasa toti oamenii sa iubeasca .”
3. Construieste un triunghi in jos spre steaua Pamantului
4. Muta steaua sufletului in sus in forma unei spirale ce se misca in sensul acelor
de ceasornic, largind canalul central pana la dimensiunea dorita
5. Incheie meditatia spunand :
„Marea Invocatie”
„Fie ca din punctul de Lumina din cugetul lui Dumnezeu
Sa se reverse Lumina in mintea oamenilor.
Fie ca Lumina sa se reverse pe Pamant.
Fie ca din punctul de Iubire din inima lui Dumnezeu
Sa se reverse Iubirea in inimile oamenilor.
Fie sa se intoarca Christos pe Pamant.
Fie ca din centrul unde Vointa lui Dumnezeu e cunoscuta
Scopul sa indrume vointa mica a oamenilor –
Scopul pe care Maestrii il cunosc si il servesc.
Fie ca din centrul pe care-l numim specia umana
Planul Iubirii si al Luminii sa se implineasca
Si sa inchida usa locului unde salasluieste raul.
Fie ca Lumina si Iubirea si Puterea sa reinstaureze planul
pe Pamant.”

Cateva ultime ganduri
Construirea canalului central de-a lungul stelei Pamantului este foarte importanta. Daca, canalul central nu este construit intr-un mod uniform de la Pamant si picioare pana la coroana, acea energie poate deveni dispersata si congestionata cauzand
probleme fizice in special in zona trunchiului.
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In al doilea rand, recomand sa ne indreptam incet spre inceput, in special daca
este mult prea multa munca noua pentru tine. Odata ce canalul central este construit
si cele patru corpuri ale tale sunt mai purificate si mai curatate, poti incepe mult mai
repede. Este mai bine sa fi ca o broasca testoasa, in loc sa fii ca un iepure care fuge la
inceput si apoi se lasa pagubas.
In al treilea rand, facerea acestei munci importante ajuta la construirea „antakaranei planetare”. Ajuta de asemenea la acelerarea reaparititei lui Hristos si externalizarea
Ierarhiei, si ajuta acei discipoli care urmeaza acesti pasi.

Fascinatie, Maya, Iluzie
„Gardianul portii este ca o forma gand
gigatica de fascinatie/iluzie/maia care
trebuie disipata inaintea primiri initierii.”
Djwhal Khul
Mesaj transmis prin Alice A.Bailey

De Dr. Joshua David Stone
In capitolul anterior am vorbit despre diferenta dintre gandirea egoista si gandirea
spirituala sau sufleteasca. In cartea lui Djwhal Khul „Fascinatia, o problema mondiala”,
El a impartit aceste nivele de iluzie in trei categorii. Este iluzia pe planul astral sau
emotional, cea pe planul mental si cea pe planul eteric. Fiecare dintre aceste planuri
au forma lor unica de iluzie specifica fiecarui nivel, si fiecare dintre aceste iluzii are
remediul sau unic.
Forma de iluzie pe plan astral sau emotional se numeste fascinatie. Cea de pe plan
mental se numeste iluzie. Forma de iluzie pe plan eteric se numeste maya.
Remediul pentru fascinatia de pe planul astral este ceea ce Djwhal Khul a numit
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iluminarea. Remediul pentru iluzia planului mental este ceea ce Djwhal Khul a numit
intuitie. Remediul pentru maya de pe planul eteric este ceea ce el a numit inspiratie.
„Gardianul portii” este termenul pe care Djwhal l-a folosit pentru a descrie suma
tuturor iluziilor personalitatii a celor trei nivele care raman necucerite inainte ca initierea sa aiba loc. Pazitorul poartii este tot ceea ce este omul independent de Sinele
sau inalt spiritual. Aceasta este suma toatala a naturii inferioare inainte de iluminare,
intuitie, inspiratie si initiere.
„Ingerul prezentei” este termenul pe care Djwhal Khul l-a folosit pentru a descrie
Sinele nostru spiritual. Ingerul prezentei si gardianul portii se afla in conflict. Gardianul portii devine subjugat si autoritatea lui dispare treptat in flacara gloriei emanata
de ingerul prezentei.
Urmatorul tabel insumeaza cele mai sus mentionate :

Eteric
Astral
Mental
Creierul fizic
Constient

Plan

Nume

Maya
Fascinatie
Iluzie
Pazitorul Portii

Remediu

Inspiratie
Iluminare
Intuitie
Ingerul prezentei

Problema iluziei in Relatia cu Rasele de Baza
Al doilea pas in intelegerea acestui proces este aplicarea acestor principii raselor
de baza ce au existat pe planeta. Principala lectie a rasei lemuriene era acordajul fizic.
Prin urmare, problema cu care au avut de-a face, a fost maya. Energiile eterice sunt
strans legate de planul fizic. Corpul eteric este corpul energetic al corpului fizic.
Lectia principala a atlantilor era acordajul cu nivelul astral si emotional. Acesta
fiind principala cauza a acestora, problema, a fost fascinatia. Pentru rasa ariana, in care
ne aflam acum, este acordajul cu mentalul, prin urmare, problema lor principala a fost
cea a iluziei.
Yoga rasei lemuriene era Hatha Yoga, si aveau de-a face cu prima initiere. Yoga
rasei atlantiene era Bhakti Yogi si aveau de-a face cu a doua initiere. Yoga rasei ariene
era Raja Yoga si aveau de-a face cu cu cea de-a treia initiere.
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Urmatorul tabel insumeaza cele mai sus mentionate
Rasa

Problema

Yoga

Scop

Lemuriana

Maya

Atlantiana

Fascinatie

Ariana

Iluzie

Prima Initiere
Inspiratie
A doua Initiere
Iluminare
A treia Initiere
Intuitie

Rasa Viitoare
Meruviana

Niciuna

Hatha Yoga: Aspiranti
Laya Yoga: Discipoli
Bhakti Yoga : Aspiranti
Raja Yoga : Discipoli
Raja Yoga : Aspiranti
Agni sau Ashtanga Yoga
pentru Discipoli
Ashtanga sau Agni Yoga

Rasa Viitoare
Paradisiana

Niciuna

Necunoscut

A patra Initiere
Elibererea din Ciclul
Renasterii
A cincea Initiere

Fascinatia este astrala in caracter si mai potenta decat iluzia deoarece mai mult
de 50% din populatie functioneaza inca pe corpurile emotionale. Fascinatia tainuieste adevarul din spatele cetii sentimentelor, a reactivitatii emotionala si a constiintei.
Fascinatia este una dintre principalele cai pe care „Fratia Intunericului” o aduce spre
ispita, pentru ca aspirantii sa se abata de la cale.
Cand te simti plin de criticism, separatism si mandrie, este un semn ca fastinatia a
venit peste tine. Cand un aspirant se poate elibera de aceste caracteristici, el se afla pe
calea disiparii si eliberarii de fascinatie. Cea mai buna metoda pentru a disipa fascinatia este sa te comporti ca un canal pur pentru energia sufletului. Asta are de-aface cu
pastrarea unei atitudini spirituale si nu a uneia egoiste.
O persoana care este prinsa in fascinatie are nevoie sa invete cum sa devina mai
polarizat sau identificat cu corpul sau mental. Cand o persoana se identifica prea mult
cu corpul emotional, ajunge sa fie un roller coaster de emotii. Djwhal Khul a numit
asta ca pe fascinatia perechilor opuse.
Cand cineva incearca sa devina mai polarizat mental, ei isi dezvolta calea spre drumul din mijloc. Cu cat discipolul invata sa isi dezvolte aliniamentul sufletului corect,
cu atat creste in lumina, care iradiaza mintea si constiinta. Asta ajuta in dezvoltarea
perceptiei spirituala aflata in opizitie cu perceptia egoului realitatii.
Fascinatia impiedica persoana sa vada viata in mod clar asa cum este ea si conditiile din jurul ei. Tipul emotional poate fi influentat de aparente si uita ce ascund aparentele. In timpul Lemurienilor fascinatia si iluzia erau rar cunoscute deoarece rasa de
baza s-a dezvoltat doar pana in momentul acordajului fizic. Omul era mai instinctual.
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Fascinatia a inceput sa se dezvolte in timpurile Atlantidei. Este interesant de subliniat ca celelalte regnuri ale naturii sunt relativ eliberate de fascinatie si iluzie.
La nivel mondial, Buddha si ceei 900 de arhati ai sai (initiati de gradul al patrulea)
ating prima rafala de disipare a fascinatiei mondiele, cand El a creat cele 4 adevaruri
nobile. Hristos a atins cea de-a doua suflare cu invataturile Sale de responsabilitate
individuala si fratie. Cea de-a treia rafala este acum atinsa de Noul Grup de slujitori al
Lumii actionand sub indrumarea lui Hristos si a discipolilor Lui.
Fiecare fiinta umana trebuie sa se ocupe nu numai cu fascinatia personala, ci si
cu fascinatia familiei, cea a natiunii, a rasei umane ca un intreg. Fascinatia familiei
are de-a face cu „dorinta vietii” atat pentru familiile din trecut, cat si pentru cele din
prezent. Fascinatia nationala este suma tuturor fascinatiilor rasei umane combinate cu
constientul rasei.
Discipolul care vrea sa disipe fascinatia trebuie sa faca doua lucruri :
1. Trebuie sa stea in existenta lor spirituala
2. Trebuie sa isi pastreze mintea in lumina. Asta inseamna sa pastreze mereu mintea si constiinta la Dumnezeu, sufletul sau Sinele Superior intr-o atitudine spirituala.
Indiferent ce se intampla fii atent la Dumnezeu si Imparatia Sa.
Fascinatiile care domina omenirea sunt :
1. Fascinatia materiala – Asta are de-a face cu o identificare spre materialism. Dorinta de posesie a banilor, lacomia.
2. Fascinatia sentimentelor - pseudo-iubire bazata pe atasament si dependenta de
a iubi sau de a fi iubit.
3. Fascinatia dualitatii - Discipolii se leagana dintr-o parte in alta intre polii opusi
ai constientului. Idealul este sa ramana consitenti indiferent de profit sau pierdere, placere sau durere, boala sau sanatate, victorie sau infrangere, lauda sau critica. Aceasta
fascinatie se refera mult la renuntarea la atasamente. Daca nu esti atasat de lucruri sau
oameni nu suferi, nu experimentezi durere.
4. Fascinatia devotamentului - Stiuatia in care oamenii fanatici urmeaza o cauza
intr-un mod extremist
5. Fascinatia caii, a caii spirituale in sine - Un exemplu al acesteia poate fi munca
cu Maestrii Ascensionati din perspectiva egoului negativ.
Este esential sa intelegi ca remediul pentru disiparea fascinatiei este iluminarea.
Daca incerci sa risipesti fascinatia, inlocuind-o cu intuitia sau inspiratia nu va merge.
Mintea luminata sau gandirea Christica te vor ajuta sa scapi de fascinatie. Fascinatia
astrala are nevoie de folosirea mintii iluminate, asa cum iluziile planului mental au
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nevoie de urmatorul nivel deasupra caruia se afla intuitia. Fascinatia astrala are nevoie
de gandire clara, corecta, in serviciul ghidarii sufletului. Acest lucru se realizeaza prin
analiza corecta, discriminare si gandire corecta.
Urmeaza cateva exemple de fascinatie comuna a celor 7 raze, elucidate de Djwhal
Khul in cartea lui Alice Bailey „Fascinatia, O Problema Mondiala”
Raza 1
Fascinatia puterii fizice
Fascinatia hipnotismului personal
Fascinatia potentei perosnale
Fascinatia „Celui din centru”
Fascinatia ambitiilor personale egoiste
Fascinatia dictaturii si a controlului asupra celorlalti
Fascinatia destinului egoist
Fascinatia distractiei
Fascinatia izolarii, singuratatii
Fascinatia vointei suprapuse – asupra altora si asupra unor grupuri
Raza 2
Fascinatia iubirii de a fi iubit
Fascinatia popularitatii
Fascinatia intelepciunii personale
Fascinatia responsabilitatii egoiste
Fascinatia intelegerii complete, care nega activitatea corecta
Fascinatia compasiunii, o fascinatie de baza a acestei raze
Fascinatia complexului mesiatic, in lumea religiei si a nevoii lumesti
Fascinatia fricii, bazata pe exagerarea sensibilitatii
Fascinatia sacrificiului de sine
Fascinatia altruismului
Fascinatia propriei satisfactii
Fascinatia ajutorului egoist
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Raza 3
Fascinatia de a fi ocupat
Fascinatia de a coopera cu planul intr-un mod individual, nu in grup
Fascinatia de schematizare activa
Fascinatia muncii creative – fara niciun motiv adevarat
Fascinatia bunelor intentii, care sunt in cele din urma egoiste
Fascinatia „paianjanului din centru”
Fascinatia lui „Dumnezeu in dispozitiv”
Fascinatia manipularii continue
Fascinatia stimei de sine
Raza 4
Fascinatia armoniei, tinzand spre confort personal si satisfactie
Fascinatia razboiului
Fascinatia conflictului, cu obiective de impunere a dreptatii si a pacii
Fascinatia perceptiei vage artistice
Fascinatia perceptiei fizice in loc de intuitie
Fascinatia perceptiei muzicale
Fascinatia dualitatii, intr-un sens superior

Raza 5
Fascinatia partii materiale
Fascinatia intelectului
Fascinatia cunostintelor si definitiilor
Fascinatia asigurarii, bazata pe un punct de vedere amanuntit
Fascinatia formei care ascunde realitatea
Fascinatia organizarii
Fascinatia exteriorului, care ascunde ce se afla in interior
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Raza 6
Fascinatia devotamentului
Fascinatia aderarii la forme si persoane
Fascinatia idealismului
Fascinatia loialitatii
Fascinatia raspunsului emotional
Fascinatia sentimentalitatii
Fascinatia interferentei
Fascinatia dualitatii inferioare
Fascinatia Salvatorilor Lumii si Invatatorilor
Fascinatia fanatismului
Raza 7
Fascinatia muncii magice
Fascinatia puterilor ascunse
Fascinatia celui care ne aduce impreuna
Fascinatia corpului fizic
Fascinatia misterului si a secretului
Fascinatia magiei sexului
Fascinatia fortelor manifestate

Iluzia
Iluzia este o activitate a sufletului si este rezultatul aspectului mintii tuturor personalitatilor incarnate manifestate. Cand persoana isi lasa egoul sa ii interpreteze
realitatea mai degraba decat sufletul sau atitudinea spirituala, se pierde in iluzie. In
contextul sistemului celor patru corpuri, acei oameni care sunt mai mult intelectuali
decat emotionali in caracter sunt mai expusi la iluzie decat la fascinatie.
Deceptia este creata de neintelegerea ideilor si a formelor gand. Personalitatea incarnata are nevoie sa invete sa se reverse in lumina sufletului prin minte si creier. Doar
intuitia, si nu iluminarea sau inspiratia, asa cum Djwhal le-a definit, pot risipi iluzia.
Este in meditatie si in tehnicile de control ale mintii ca personalitatile incarnate vor
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scapa de iluzie. Planul mental este in mod special important in timpul acestei perioade
din istoria omenirii deoarece ne aflam acum in rasa ariana.
Iluzia a inceput sa apara in perioada atlantiana, in etapa de avansare a omenirii.
Djwhal Khul, in cartile lui Alice Bailey, a definit de asemenea iluzia ca „reactia mintii
nedisciplinate lumii ce intra in contact cu noile idei ”.
Sunt numeroase cai care duc catre deformarea planului mental.
Ele sunt urmatoarele :
1. Punctul evolutiei pe care personalitatea incarnata l-a atins;
2. Integrarea / lipsa de integrare a corpurilor fizic, emotional, mental si spiritual;
3. Gradul de initiere si iluminare atins de suflet;
4. Tipul razei corpului mental al personalitatii incarnate care da culoare interpretarii ideilor personalitatii incarnate;
5. Nivelul de dezvoltare al corpul mental;
6. Tipul razei sufletului care da culoare interpretarii ideilor unei persoane;
Una din cheile principale pentru risipirea iluziei este sa inveti sa „iti pastrezi constant mintea in lumina”. Cei mai multi oameni din intreaga lume isi lasa mintea sa
umble de colo, colo si nu o tin concentrata.
Oamenii nu au fost antrenati sa detina puterea personala si sa-si pastreze stapanirea de sine in orice moment. Oamenii actioneaza pe pilot automat, si isi pierd vigilenta. Cand acest lucru se intampla egoul sau sinele inferior devine stapanul nostru.
Ia-ti angajamentul sa nu-ti lasi niciodata mintea sa paraseasca punctul de concentrare spre Dumnezeu, spre sufletul tau si spre atitudinea ta spirituala. Acest lucru iti va
revolutiona viata. Acesta va deveni un obicei dupa lupta initiala cu subconstientul si
egoul negativ. Pastrandu-ti mintea in lumina de fiecare data iti va aduce „o pace care
aproba intelegerea”.
Stapanirea mintii tale te vor duce catre a treia initiere si fuzionarea sufletului. Daca
iti aduci aminte, prima initiere este maiestria fizica, cea de-a doua este cea emotionala
si astrala. Cea de-a treia initiere este cunoasterea desavarsita mentala si arta personalitatii intreite in serviciul sufletului. Doar de o singura initiere mai ai nevoie dupa aceasta eliberare de la ciclul renasterii. Cea de-a cincea initiere va conduce spre contopirea
monadica si spirituala, si a sasea spre ascensiune. Nevoia de a-ti controla mintea nu
poate fi accentuata destul. Dumnezeu si Maestrii Ascensionati nu vor face asta pentru
tine, nu este treaba lor. Nu uita niciodata ca gandurile tale creeaza realitatea ta.
Remediul iluziei este intuitia. Intuitia duce spre o intelegere progresiva a cailor
lui Dumnezeu in lume in numele umanitatii, si duce spre dezvoltarea cunoasterii si
ratiunii pure. Djwhal a specificat patru tipuri de oameni care sunt subiectivi cand vine
vorba de revelatie prin activarea intuitiei :
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1. Aceia de pe linia mantuitorilor lumii;
2. Aceia care se afla pe linia profetilor;
3. Aceia care se afla pe lina preotilor adevarati;
4. Aceia care se afla pe linia misticilor concreti sau ocultistilor;
Djwhal Khul a afirmat de asemenea ca iluzia se manifesta in una din cele sapte cai
1. Calea perceptiei gresita
2. Calea interpretarii gresite
3. Calea insusirilor gresite
4. Calea directiei gresite
5. Calea integrarii gresite
6. Calea incarnarii gresite
7. Calea aplicatiei gresite
Pentru o dicutie mai amanuntita a acestor principii, va indrum sa cititi „Fascinatia, O Problema Mondiala” de Alice Bailey, paginile 57-65.
De asemenea poti remarca ca fiecare bucatica de fascinatie disipata, si iluzie marturisita si doborata, curata calea pentru cei care vin dupa tine, si fac calea mai usoara
pentru viitorii discipoli. Cei care au fost inaintea noastra, au facut acelasi lucru pentru
noi.
Este de asemenea important sa se recunoasca ca ati facut mari progrese doar recunoscand si detinand faptul ca sunteti chiar lupta cu iluzia. Sunt numeroase grupuri
ale populatiei care nu sunt nici macar constiente ca sunt prinse in fascinatie, iluzie si
maya.

Maya
Primul sens al fascinatiei incepe sa se inalte inca din timpurile Lemuriei. Maya
este doar experimentat pe cale, atunci cand cineva paseste pe calea incercarii. Problema mayei se confrunta cu lumea fortelor vitale. O persoana poate fi victima emotiilor,
gandurilor, sau doar energie si forta vitala. Pana cand isi atinge stapanirea de sine,
aspirantul poate fi inconjurat de tot felul de forte necontrolate. Din acest motiv maya
este dificultatea predominanta a planului si corpului eteric.
Aceste forte necontrolate se revarsaprin cele 7 chakre provocand reactii si efecte
care pot fi dezastruase daca nu sunt controlate cum trebuie. Maya este numele dat
acelor energii, forte si impulsuri necontrolate care emana din lumea pranei, si din forta
latenta a materiei insasi.
Aceasta masa de forta necontrolata poate proveni din natura animala, lume, si/sau
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mediul in care o persoana se gaseste. O mare parte a omenirii este guvernata de maya
pana cand ajung pe calea incercarii. O persoana este guvernata de maya cand el sau ea
este controlata de orice alta forta sau forte decat acele energii care vin direct din suflet.
Cand o persoana este guvernata de fortele fizice(maya), astrale si mentale este de
obicei convinsa ca aceste forte sunt potrivite pentru ea. Aceasta este exact problema
maya. Este ca atunci cand oamenii se gandesc sau simt mereu ca opiniile sau perspectivele lor sunt cele corecte desi pot fi total bazate pe egoism si personalitate. Dkwhal
Khul a afirmat despre maya, in cartea lui Alice Bailey, „Problema Fascinatiei”, ca multe
persoane, in mod special masele necunoscatoare, sunt inspirati doar de dorinta – materiala, fizica si temporara.
Dorinta animalica pentru satisfacerea apetitului animal, dorinta materiala de a
poseda si a avea o existenta luxoasa, dorinta de „lucruri” pentru comfort si siguranta
– economica, sociala si religioasa – ii controleaza pe majoritatea. Omul se afla sub influenta celei mai compacte forme maya, si fortele naturii sunt concentrate pe al doilea
centru cand acest lucru are loc.
In cazul fascinatiei, fortele caracterului uman sunt stocate in plexul solar. Fascinatia este subtila si emotionala, pe cand maya este mai mult tagibila si eterica.
Cele doua teste pentru discipoli sunt: sa aduca toate chakrele sub inspiratia sufletului, iar cea de-a doua este sa transforme fortele chakrelor inferioare, care controleaza personalitatea, in energiile chakrelor de deasupra inimii, care raspund automat la
inspiratia sufletului. Remediul pentru maya este inspiratia. Inspiratia va devitaliza si
indeparta maya.
Prima initiere se refera la stapanirea fizica care este conectata la maya. Fascinatia,
maya, iluzia si expresia „gardianul portii”, tin toate de acelasi concept general.

Gardianul Portii si Ingerul Spiritului
Gardianul portii este cel care sta inaintea portii lui Dumnezeu si la portal daca are
loc o initiere. Gardianul este ca o forma imensa de gandire a fascinatiei-iluziei-maya
care trebuie disipata inainte de a lua o initiere. Aspirantul nu este nici macar constient
de gardian pana doar cu putin timp inainte de initiere.
Gardianul portii va sosi la sfarsitul acestui ciclu Aryan, in vietile tuturor initiatilor
aflati cu putin timp inainte de a lua cea de-a treia initere. Daca iti aduci aminte cea de-a
treia initiere are de-a face cu desavarsirea mentala, si cunosterea personalitatii intreite
care este responsabila de contopirea sufletului. Cea de-a treia initiere este stapanirea
ta fizica, emaotionala si mentala, prin urmare stapanirea maya, fascinatiei si a iluziei.
La cea de-a patra initiere, initiatul isi demonstreaza abilitatea de aduce cainta desavarsita intre aspectele inferioare si superioare ale sufletului aflat in manifestare, si
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astfel gardianul portii se transforma treptat in Ingerul Spiritului si dispare. Lumina a
absorbit intunericul.
La un nivel mai scazut gardianul este cel care controleaza. Cel de-al doilea stadiu
este atunci cand gardianul sau personalitatea se afla in conflict cu dorinta materiala si
dorinta de realizare si initiere sufleteasca. Apoi, cel de-al treilea stadiu este atunci cand
personalitatea si-a ales in mod decisiv calea sufletului si a invatat cum „sa isi pastreze
mintea complet in lumina”. Aceasta abilitate a permis discipolului sa isi controleze caracterul inferior si astfel gardianul este in mod gradual infrant, controlat si comandat.

Continut
Discipolul aflat pe calea incercarii si a initierii are trei sarcini pentru a scapa de
maya, fascinatie, iluzie si gardianul portii.
1. Sa fie capabil sa distinga cele trei nivele ale deformarii
2. Sa descopere ce conditii de mediu sau din constitutia individuala cauzeaza aceste aspecte ale dezvoltarii
3. Sa afle care metode sunt eficiente in obtinerea maiestriei
Vedeti daca descoperiti in interiorul vostru forma de gardian al portii pe care
banuiti ca o posedati. Cheia catre acest lucru este sa devii mai constient daca ai un
tip mai fizic, emotional sau mental, sau o combinatie de doua oarecare, sau de toate
trei. Va recomand de asemenea sa studiati cu atentie primele trei nivele de initiere din
cartea lui Djwhal, „Initiere Umana si Solara„ de Alice Bailey.
Va recomand de asemene sa studiati cu atentie cartea lui Alice Bailey „Fascinatia,
O Problema Mondiala„. Djwhal Khul a scris un studiu detaliat despre acest proces.
Ca o inregistrare finala in acest capitol as dori sa mai adaug 3 informatii pe care
le-am aflat studiind materialui lui Alice Bailey pe care cred ca il vei gasi interesant.
In acest capitol am vorbit despre factorul deformat din cele trei nivele ale existentei noastre (mentale, emotionale, eterice). Corpul eteric are legatura imediata cu
corpul fizic. In interiorul corpului fizic am mostenit „instinctele”. Cand ne gandim la
termenul „instincte” ne gandim mai degraba la animale decat la fiinte umane. Djwhal
Khul in scrierile sale a descris un studiu despre ce sunt instinctele „animale”, „umane”
si „divine”. Impartasesc asta cu voi pentru studiile, meditatiile si contemplarile voastre
viitoare. Eu, personal, am gasit comparatiile celor trei destul de interesante.
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Instinctele din interiorul Animalelor, Oamenilor si Regatelor Divine
Animal
A.Propria conservare
B. Sex
C.Instinctul de Turma
D.Curiozitate

Uman
Creativitate
Propria Conservare
Sex
Iubire Umana
Comunicativitate
Chestionar-Analiza
Avantaj
Afirmare de Sine

Divin
Imortalitate
Atractie
Constiinta de Grup
Chemare Evolutionara

Arhetipurile
Un alt factor pentru a deveni curat si eliberat de fascinatie, iluzie si maya este
intelegerea arhietipurilor. Daca nu ma insel, acesta este un termen care a fost inventat
de faimosul psiholog suedez, Carl Jung. Draga mea prietena, Marcia Dale Lopez, o
profesoara spirituala ce locuia in New York, a definit arhietipurile foarte clar si concis
in urmatorul fragment din scrierile sale.
„Arhetipurile sunt teme mitice intalnite in toate rasele si culturile din toate timpurile. Arhetipurile sunt roluri fara varsta sau stereotipuri cheie care descriu aceste
forme si obiceiuri diferite. Cu alte cuvinte, arhetipurile sunt modele universale sau
personificari ale temelor permanente. Pot fi identificate ca personaje principale intalnite in legende, basme, drame Shakespeariene si povesti Biblice.”
Va voi prezenta cele 12 forme arhetipale de baza. In opinia mea, ideea cu aceste
arhetipuri este de a le juca in cazul in care este necesat in viata ta si mai presus de
toate sa te joci cu ele in mod constient. Pericolul vine cand aceste roluri universale si
arhetipuri se joaca cu noi in loc ca discipolul sa se joace cu ele.
Al doilea pericol poate fi cand parasind un arhetip anume poti face un dezechilibru psihologic. Acesta poate sa fie un tip de fascinatie a contrariilor despre care am
vorbit mai devreme in capitol. De exemplu, o persoana poate sa traiasca cu un arhetip
martir, desi, una din lectiile sale spirituale poate fi de asemenea sa invete sa fie egoist
spiritual.
Arhetipul persoanei intelepte poate avea nevoie sa invete sa fie fraier, ca sa gaseasca echilibrul. Fiecare sub-personalitate are o sub-personalitate opusa. Un arhetip fiind
un tip al unei sub-personalitati universale mitice poate avea nevoie sa fie echilibrat de
asemenea atat timp cat facand asta nu iti servesti egoul negativ si sinele inferior.
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Multi oameni identifica cu un numar mare de roluri si modele arhetipale si asta
este bine, de asemenea. Nu exista corect sau gresit, este doar ce este potrivit pentru calea ta spirituala si misiunea in viata, si problema de a deveni un intreg si a fi echilibrat
in viata. Intr-o privire de ansamblu este esential sa deprinzi si sa integrezi toate cele 12
arhetipuri de baza.
Intr-un mod asemanator trebuie sa stapaneasca toate cele 12 semne zodiacale, si
Arborele Sephirotic. Nu inseamna ca trebuie sa facem asta intr-o singura viata. Este de
asemenea o problema a uneia dintre celelalte extensii ale sufletului fiind mai puternica
in anumite arhetipuri.
Este o idee buna sa iti permiti sa joci un rol in aceasta viata, arhetipuri diferite,
astfel incat, eventual, sa obtii cel mai mare sentiment de integritate. Multe dintre aceste
arhetipuri le-ai lasat in vietile trecute pentru a nu mai trai cu ele si in aceasta viata.
Ideea de baza este sa iti lasi ghidarea sufletului si a monadei sa te calauzeasca spre
aplicatii potrivite ale acestori stari universale ale constientului. Cred ca vei gasi gandirea si meditatia deasupra acestor 12 arhetipuri destul de interesante.

Distrugator
Cel ce face
schimbari
Adversar
Tradator
Diabolic
Facator
de daune
Hotoman
Martir
Suflet Mare
Sfant
Mantuitor
Invins
Victima
Ghinionista

Nechibzuit
Cel ce isi
asuma riscuri
Clown
Irational
Alienat
Dement
Curtezan
Imprastiat
Patriarh/
Matriarh
Stramos
Mama
Tata
Cel Batran
Marele Tata
Marea Mama

Inocent
Artist
Copil
Cel ce nu
face niciun rau
Iubitor
Cel de
incredere
Admirator
Tinerete
Conducator
Aristocrat
Imparat/
Imparateasa
Judecator
Print/Printesa
Rege/Regina
Superior

Magician
Zana cea Buna
Merlin
Preot
Shaman
Magician
Pisicher
Vrajitoare
Vrajitor
Seducator
Inselator
Cel ce vrajeste
Iubitor
Curtezan
Seducator
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Cautator
Aventuros
Explorator
Pusnic
Vanator
Calugar
Pioner
Urmaritor
Hoinar
Admirator

Rob
Asistent
Ingrijitor
Persoana de
mana dreapta
Slav
Subordonat
Muncitor

Luptator
Luptator
Gladiator
Vanator
Cavaler
Rival
Soldat
Supravietuitor

Cel Inteligent
Guru
Cel Sfant
Maestru
Mistic
Oracol
Filozof
Profet
Intelept
Invatator
Ganditor

Dezvoltarea Psihica si Constiinta
Asa cum fiecare persoana are 5 simturi fizice. Fiecare persoana are 5 simturi mai
subtile care sunt echivalentul spiritual ale celor 5 exterioare. Urmatorul tabel arata
progresul constiintei si superconstiintei in timp ce calatoresti spre primele 5 dimensiuni ale realitatii asa cum Djwhal Khul le-a descris in cartile lui Alice Bailey.
Lipsa de intelegere a acestui lucru este o sursa de fascinatie mareata in miscarea
psihologica si spirituala. In dezvoltarea si progresul pe calea spirituala, a fost foarte
interesant pentru mine sa intalnesc oameni care sunt de obicei extrem de paranormali,
dar totusi nu spirituali.
Constiinta vine de obicei de la ceea ce Djwhal Khul a descris-o ca fiind „constiinta
astrala”, si multi oameni se impotmolesc la acest nivel. Un alt exemplu poate fi o persoana care canalizeaza entitati astrale care nu sunt foarte evoluate. Acest tabel va prezinta un tip de harta a unor constiinte superioare in planurile cazual, budic si atmic.
Nu este nimic gresit in a-ti dezvolta consiinta astrala. Este important doar sa le
folosesti in contextul intelegerii ca exista 7 dimensiuni ale realitatii si 7 nivele ale aparatului senzorial. Urmatorul tabel descrie primele 5 dimensiuni ale realitatii.
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Toate cunostintele
Perfectiune
Serviciu activ
Beatitudine
Telepatie
Raspunsul la vibratia
de grup
Discernamant spiritual
Discriminare
Clarviziune Superioara
Psihometrie planetara
Clarauditie Superioara
Idealism emotional
Imaginatie
Clarviziune
Psihometrie
Clarauditie
Miros
Gust
Vedere
Atingere
Auz

Constiinta Atmica

Planul Atmic

Constiinta Superioara

Planul Budic

Constiinta inferioara

Constiinta Astrala

Planul fizic, eteric

Constiinta fizica
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Decesul, moartea si stiinta vietii
de dupa moarte (Bardo)
„Locul unde te duci cand mori este determinat
de ultimele ganduri dinaintea mortii„
Bhagavan Krishna in Bhagavad Gita

De Dr. Joshua David Stone
Decesul si moartea, din perspectiva sufletului este oarecum diferita de perspectiva mortii in stiinta moderna. Domeniul stiintei moderne este pe jumatate adevarat.
Premisa sa este ca, real este ceea ce vezi cu ochii fizici si cele 5 simturi fizice. Aceasta
abordare mai limitata face ca aceasta sa interpreteze moartea dintr-un punct de vedere
total materialistic. Acest punct de vedere vede moartea corpului fizic ca decesul persoanei, pentru ca ei nu au ajuns inca la realizarea existentei sufletului.
A doua teorie a mortii este una de imortalitate conditionata. In aceasta teorie,
imortalitatea este valabila dar sunt anumite conditii pe care trebuie sa le intalnesti.
Trebuie mai intai sa il accepti pe Iisus, si sa te alaturi unei biserici, si sa Il lasi sa te elibereze de toate pacatele. Daca nu faci asta fie te duci in iad, sau nu va fi nicio existenta
pentru tine dupa moartea corpului fizic.
Cel de-al treilea punct de vedere este cel al reincarnarii. Acesta este un punct de
vedere sustinut de majoritatea oamenilor pe planeta, dar de mult mai putini din lumea
Vestica. Aceasta se intampla deoarece mai marii bisericii din cel de-al 5-lea secol d.Hr.
au scos toate referintele despre reincarnare din biblie. Aceasta, din nou, a fost documentata in protocoalele consiliului ecumenic in cartile istoriei moderne. Autoritatilor
bisericesti nu le-a placut conceptul deoarece au preluat controlul oamenilor.
Reincarnarea este, bineinteles, un lucru al realitatii. Noi suntem extensii ale su-

68

fletului, care continua sa se reincarneze din nou si din nou in misiunea de a realiza
identitatea adevarata ca fii si fiice ale lui Dumnezeu. In realitate nu exista niciun lucru
ca moartea. Moartea este iluzia sistemului de ganduri negative ale ego-ului.
Prin definitie, ego-ul este sistemul gandurilor care este identificat cu materia. Cand
crezi ca este un corp fizic mai degraba decat un suflet ce traieste intr-un corp fizic, te
gandesti ca moartea este un lucru real. Moartea nu este nimic decat o transformare
dintr-o stare de constiinta in alta. Am fost invatati sa ne uitam la ea ca la o teroare
extrema cand in realitate este eliberare si realizare extrema.
In aceasta societate le avem pe toate in sens invers, asa cum facem cu cele mai
multe lucruri. Teroarea extrema ar trebui sa fie nasterea, nu moartea. Ca un spirit liber,
cand te nasti trebuie sa apari ca un bebelus micut intr-un corp fizic limitat, aflandu-te
la mila parintilor tai fizici. Asta este inspaimantator !!!
Moartea iti permite sa fii liber de la iluzia formei, si sa te intorci in casa ta spirituala. Venind in incarnare este ca si cum te-ai imbraca intr-un costum de scafandru, si
apoi sa incerci sa intri sub apa cu el. Moartea este libertatea de la cea mai limitata stare
de constiinta.
Moartea reala care a luat locul pentru atat de multe din incarnarile noastre a fost
moartea sufletului. Nu spun asta in sensul literal, dar mai degraba in sensul in care noi,
ca extensii ale sufletului, dobandim materia si devenim identificati cu ea si adormim
in adevarata noastra identitate. In acest sens noi murim in identitatea noastra adevarata, care este sufletul.
Noi murim de asemenea de fiecare data cand mergem la culcare. Murim in constiinta fizica si ne schimbam in constiinta si corpul nostru spiritual si calatorim.
La inceputul discutiei despre moarte si deces, mi-ar placea sa enumar cateva cai
prin care am experimentat moartea pe calea spirituala.
1. Moartea fizica – Fiecare am experimentat-o de peste 200-250 de ori. Suntem
experti la asta
2. Moartea egoului negativ/sau personalitatea – Aceasta apare la stadii mai avansate ale evolutiei extensiei sufletului, de obicei la a treia initiere.
3. Moartea dorintei – Asta apare din nou la a doua initiere si dobandeste moarte
deplina la a treia initiere
4. A doua moarte – Acesta este un terment ocult care se refera la arderea completa
din corpul cazual, sau corpul sufletului, la a patra initiere. La aceasta initiere murim
pentru corpul sufletului, si pentru sufletul insusi, care se contopeste cu monada.
5. Experimentam din nou moartea la a 9-a initiere – La cea de-a noua initiere
plecam sau murim in planul cosmic fizic. Orice contact cu planul fizic in sine este rupt
si trecem la planurile superioare cosmice.
6. Moartea corpurilor eterice, astrale si mentale – Murim din corpul eteric la fie69
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care incarnare si murim de asemenea si din corpurile mentale si astrale dupa anumite
stadii ale evolutiei spirituale.

Evolutia Spirituala
Din aceasta discutie poti vedea ca murim tot timpul, si este ceva cu care suntem
familiari. Cu fiecare moarte vine de asemenea o renastere corespunzatoare. Procesul
initierii este nimic mai mult decat moartea unui anumit stadiu sau nivel al constiintei
si renasterea spre o mai expansiva stare de eliberare a constiintei. Este doar dureros
cand suntem atasati de nivelul sau stadiul la care suntem.

Decesul – Nu neaparat o Intamplare Nefericita
In aceasta societate suntem invatati ca moartea este un eveniment foarte nefericit
si trist. In India cand oamenii mureau ei sarbatoreau acest lucru. Fac asta deoarece
toata lumea acolo recunoaste ca sufletul a fost eliberat de inchisoarea vehiculului fizic,
asa ca simt doar fericire pentru acel suflet. Cand o extensie a sufletului sufera intr-o
boala a vehiculului fizic, moartea devine un prieten binefacator.
Medicina vestica incearca sa pastreze oamenii vii de la toate costurile. Aceasta
identificare materialista nu este de fiecare data in linie cu scopul sufletului. Oamenii
trebuie sa realizeze ca, continuitatea vietii in corpul fizic nu este scopul cel mai inalt
posibil.
Cand o persoana moare, individualitatea lor este pierduta. Ei sunt cam aceeasi persoana. Singura diferenta este ca sunt fara corpul eteric si fizic. Cele mai multe
extensii ale sufletului, cand mor, traiesc in corpul astral, si astfel se gasesc in lumea
astrala. Extensiile sufletului care sunt mai avansate spiritual, si sunt polarizate mental
mai degraba decat emotional, se vor gasi in corpurile mentale si in planul mental.
Acest plan al existentei a fost ezoteric numit Devachan.
Initiatii unei stari mai avansate de constiinta se vor gasi in corpurile lor Buddhice,
atmice, si/sau luminate sau inaltate. Locul unde se duce cineva cand moare este determinat de dezvoltarea persoanei in toate vietile lui trecute, si viata tocmai incheiata.
Cand cineva moare ei vibreaza ca un magnet la un nivel de constiinta pe care l-au
atins, dupa ce s-au dus prin cele trei experientie ale vietii de dupa moarte. Experienta
vietii de dupa moarte va fi discutata mai in detaliu in acest capitol. De aceea este asa
de important sa dobandesti asa de multa crestere spirituala atata timp cat inca esti in
corpul tau fizic, deoarece asta determina unde te duci cand mori.

70

Krishna, in Bhagvad Gita, a spus ca „unde te duci cand mori este determinat de
ultimele ganduri pe care le ai inainte de moarte”. Acest lucru este adevarat, si cum viata
in ansamblu este o misiune, in realitate, sa mori cu Dumnezeu in minte.
Acelasi proces se intampla cand te duci la culcare seara. Locul unde ne ducem
cand dormim va fi determinat de ultimele ganduri din mintea noastra. Daca urmaresti
stirile inainte de culcare, vei sfarsi probabil in Somalia sau oriunde, depinzand de stirea de atunci. Daca iti petreci timpul inainte de culcare meditand, rugandu-te si citind
despre lucruri spirituale, apoi vei sfarsi probabil in planul celestial al existentei.
Paramahansa Yogananda, marele sfant din India, a spus ca moartea sau decesul
unei persoane va fi o experienta placuta daca au cea mai mica credinta spirituala si un
scop in viata. Numai acei oameni care sunt completi rupti de sufletul lor si care sunt
complet materialisti si egoisti, vibreaza la planurile astrale mai joase.

Omul Mediu contra Initiatului
Cu omul mediu, destul de interesant, sufletul nu joaca o mare parte in procesul
mortii. Cand o extensie a sufletului nu este foarte evoluata, sufletul nu joaca o mare
parte in viata extensiei sufletului la niciun nivel al existentei, incluzand moartea.
Singura parte pe care sufletul o joaca este determinarea sfarsitului ciclului de incarnare, cand vehicului fizic s-a stricat si a fost acaparat de boala. Persoana sau extensia
sufletului moare de obicei cand dorinta de viata se pierde, si dorinta de a muri in legatura cu procesul bolii ii ia locul. Pentru omul mediu, acesta este un proces inconstient.
Moartea initiatului devine prevazatoare si plina de alegere constienta de eliberare
a vehiculului. Initiatul face asta printr-un act de dorinta a sufletului. In unele cazuri,
initiatii foarte dezvoltati au o previziune cu ziua in care vor muri.
Sai Baba, in India, are acum (1993) 65 de ani. El a spus ca El va trai pana la 96
de ani si apoi va trece spre lumea spirituala. Sai Baba este un exemplu extraordinar,
pentru ca nu isi stie doar perioada in care va muri, de asemenea isi cunoaste trupul in
care se va naste la urmatoarea sa reincarnare.
Paramahansa Yogananda, cand a murit, a stiut acest lucru si a parasit aceasta lumea constient. A tinut o conferinta unui grup mare de oameni, si cand a terminat cu
acest lucru, a parasit in mod constient trupul. Era atat de multa lumina in corpul Lui
dupa ce a murit ca a stat in stare perfecta de conservare timp de 3 saptamani. Oamenii
de la morga au spus ca nu au vazut asa ceva niciodata.
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Firul Vietii, Firul Constiintei si Antakarana
Firul vietii a fost de asemenea numit cordonul argintiu, si/sau sutratma. Acesta
este cordonul luminii care se extinde de la monada, prin suflet, pana la extensia sufletului sau personalitatea pe Pamant, in inima. Firul constiintei este separat de cordonul
de lumina care se extinde de la suflet pana la extensia sufletului gladei pineale din
creier. Antakarana sau podul de curcubeu este un cordon de lumina pe care discipolul
si initiatul l-au construit din personalitatea pe Pamant spre suflet si eventual, dupa cea
de-a patra initiere, spre monada spirituala.
Am adus aceste cordoane si fire de energie in atentia dumneavoastra deoarece
joaca un rol important in procesul mortii. In timpul somnului normal firul constiintei
este tras prin suflet, ceea ce cauzeaza somnul sau inconstienta. Constientul extensiei
sufletului este astfel focusat pe planul interior.
In timpul mortii atat firul constiintei cat si cordonul argintiu sunt debransate.
Aceast lucru face ca vitalitatea sa inceteze penetrarea prin cursul sangelui, inimii si
creierului. Despre aceste fire vom discuta mai tarziu in capitolul despre stiinta vietii de
dupa moarte.

Incinerare versus Inmormantare
Djwha Khul, in scrierile Sale, a recomandat cel mai mult incinerarea. Este recomandat cel putin 72 de ore inainte de acest lucru sa i se acorde extensiei sufletului sa isi
completeze viata de dupa moarte. Prin folosirea focului toate formele sunt dizolvate.
Cu cat mai repede vehiculul uman este distrus, cu atat mai repede extensia sufletului ramasa in urma este rupta. Cateva din motivele pentru a alege incinerare pe care
Djwhal le-a dat sunt :
1. Accelereaza eliberarea vehiculului subtil a corpului eteric. Prin acest lucru se va
intampla in cateva ore mai degraba decat in cateva zile
2. Purifica planul astral
3. Opreste tendinta descendenta de dorinta
4. Previne otravirea Pamantului
Djwhal Khul a numit cimitirele locuri fizice nesanatoase. El a prevazut ca inmormantarea in Pamant va fi impotriva legii, si incinerarea va fi obligatorie, ca o masura
sanatoasa si igienica. Doar gandeste-te la asta. Cand ingropi un trup bolnav, sa spunem
ca a avut cancer, otravesti Pamantul cu cancer. Prin incinerare, Mama Pamant a salvat
misterul. Nu uitati niciodata ca Pamantul este o fiinta, asa cum este.
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Alte ganduri interesante despre Moarte
Un lucru foarte interesant pe care l-am invatat despre mine este ca atunci cand
extensia sufletului moare, sa spunem, in luna guvernata de semnul Sagetatorului, cand
te intorci intr-o incarnare in urmatoarea viata, daca este necesar, te vei afla sub zodia
Sagetatorului. Extensia sufletului alege firul experientei exact de unde l-a lasat.
Un alt lucru interesant este sa te gandesti la moarte in termenii Logosurilor Planetare, Sanat Kumara. El va muri de asemenea fizic cand toate unitatile, celulele sau
extensiile sufletului din corpul fizic, care se afla pe Pamant, dobandesc eliberarea si
ascensiunea. El va muri si se va muta spre urmatorul nivel al evolutiei Cosmice.
Un alt concept important in a intelege relatia cu moartea, este acela al imortalitatii
fizice, atata timp cand in realitate, suntem fiinte ale lui Dumnezeu si fara limite in adevar. Moartea si varsta inaintata este o credinta a mintii colective a constiinte globale pe
care o numim Pamant. Nemurirea fizica este o credinta pe care daca o descoperim in
hipnoza masei negative trebuie sa o lasam sa se matureze. Acest lucru devine total real
cand ascensionam.
O mare intelegere a imbatranirii noaste, si sfarsitul corpului fizic, vine din mintile noastre. Subconstientul conduce corpul fizic si il face sa realizeze tot ceea ce este
programat. Este la fel de fericit sa creezi sanatate perfecta, cat este sa creezi cancer. Are
abilitatea de a creea ori una, ori pe cealalta. Singura problema este ca nu are o motivare
de a alege, de la sine, ceea ce creeaza. Aceasta este treaba constiintei extensiei sufletului
care locuieste in cele trei vehicule interioare.
In nivele inferioare ale initierii, nemurirea fizica nu poate sa fie o posibilitate, desi
imbatranind mai lenta este cea mai mare posibilitate. La nivele superioare ale initierii,
nemurirea fizica nu este doar o posibilitate toatala, ci o realitate totala.
Nemurirea fizica este exact ce se intampla la a sasea initiere, care este ascensiunea.
Monada si/sau spiritul locuieste in sistemul celor 4 corpuri (fizic, emotional, mental si
spiritual). Cand acest lucru se intampla toate se transforma in lumina.
Un Maestru Ascensionat poate locui identificat intr-un plan fizic. Aceasta nu este
nicio fantezie inutila. Este o realitate pe care fiecare dintre noi o va trai in aceasta viata.
Asa cum am mentionat in alte capitole, Hermes, cunoscut si ca Thoth, a trait peste
2000 de ani in acelasi corp. Saint Germain a locuit pentru 350 de ani. Cand ascensionezi, daca alegi, poti ramane pe Pamant si sa iti continui serviciul.
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Stiinta Vietii de dupa Moarte
Stiinta vietii de dupa moarte se refera a cele trei zile care urmeaza dupa moartea in
sine a corpului fizic. Aceste capitol poate fi unul dintre cele mai importante al intregii
carti. Stiinta vietii de dupa moarte nu este inteleasa in lumea Vestica. Multe dintre informatiile pe care vi le voi impartasi vin de la Maestrul Kuthumi si Djwhal Khul. Multe
dintre aceste informatii vin din arhivele Ierarhiei Spirituale, referindu-ne la „Manualul
Mortii”.
Moartea, in realitate, este cea mai mare provocare a vietii, si cel mai mare test
spirutal si initiere. Este o arta in a muri, asa cum este o arta in a trai. Majoritatea
oamenilor nu realizeaza asta, si astfel pierd cea mai mare oportunitate a vietilor lor.
Fiecare extensie a sufletului, fie pregatit sau nu, va avea de-a face cu transformarea
numita moarte.

Cele trei faze ale vietii de dupa moarte
In prima faza a vietii de dupa moarte doar precedent momentului mortii, extensia
sufletului va vedea inaintea lui o lumina orbitoare, clara a lui Dumnezeu. Extensia
sufletului va vedea nivelul exagerat al evolutiei spirituale. Este de cea mai mare importanta momentul in care iti permiti sa te contopesti cu lumina. A te contopi cu lumina
este a-ti permite sa te contopesti cu Dumnezeu.
Contopirea cu lumina este foarte similara cu cea a ascensiunii, la cea de-a sasea
initiere. Singura diferenta este ca in timpul ascensiunii te contopesti cu lumina cand
inca te afli in corpul fizic. In timpul vietii de dupa moarte te contopesti fara corpul tau
fizic.
Aminteste-ti ce am spus mai devreme despre faimoasa afirmatie a lui Krishna, in
Bhagvad Gita. Locul in care te duci cand mori este ultimul gand din mintea ta, inainte
sa mori. Lasa ultimul gand din minte sa fie contopit cu lumina, sa fie contopit cu
Dumnezeu. Pentru unii acesta poate fi o moarte salvatoare, o eliberare.
Adu-ti aminte in povestea lui Iisus pe cruce, cand ceilalti doi hoti erau de asemenea crucificati. Unu dintre ei era nepocait. Celalalt a spus ca merita ce i se intampla,
dar Iisus nu are pacat. Apoi Iisus a spus „In aceasta zi, vei fi cu mine in rai”, Desi a fost
un hot, in mila si iertarea infinita a lui Dumnezeu, Acesta i-a dat oportunitatea hotului
sa se intoarca in rai. Momentul precedent mortii este momentul extrem de incarnare
al extensiei sufletului.
Acum urmeaza problema. Problema este ca cei mai multi oameni din lume nu
sunt educati despre arta si stiinta mortii si a decesului, si nu cunosc despre „Lumina
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Clara a lui Dumnezeu” si astfel pierd oportunitatea. De ce isi pierd oportunitatea? Din
multe motive. Primul fiind faptul ca nu stiu ca trebuie sa se contopeasca cu lumina,
asa ca nu o fac. Al doilea este datorita notiunilor religioase preconcepute, sau frica de
lumina. Multi oameni, cand mor, sunt prea drogati de doctori ceea ce ii face sa rateze
oportunitatea. Alti oameni sunt identificati materialistic cu Dumnezeu in cele mai
indepartate locuri ale mintii. Alti oameni sunt prea preocupati de familiile lor, sau
de alte griji. Sunt probabil infinite motive, cel mai mare fiind lipsa de educatie despre
aceasta stiinta importanta.
In viitor aceasta stiinta va fi invatata la scoala, biserica, templu si spital. Pierzand
oportunitatatea este un mare ghinion, pentru ca extensia sufletului nu va primi o alta
oportunitate pana nu i se termina urmatoarea viata pe Pamant.
Contopirea cu lumina poate insemna eliberarea de la ciclul nasterii. Dumnezeu,
ca in povestea fiului risipitor, ne intampina de fiecare data acasa indiferent de pacatele
pe care le-am facut in trecut.

A Doua Faza a Vietii de dupa Moare
In cea de-a doua faza a vietii de dupa moarte, daca extensia sufletului a pierdut
oportunitatea de a se contopi cu „Lumina Clara a lui Dumnezeu” initiala, ii este data o
a doua sansa. In cea de-a doua faza a vietii de dupa moarte extensiei sufletului i se da
oportunitatea de a se contopi cu lumina clara a lui Dumnezeu din nou. Cea de-a doua
lumina este mai putin luminata si nu la fel de stalucitoare, dar poate fi mai confortabila
pentru unii cautatori. Contopirea cu aceasta lumina ne da posibilitatea de a dobandi
dezvoltarea spirituala.

A Treia Faza a Vietii de dupa Moarte
In cea de-a treia faza a vietii de dupa moarte, primele doua oportunitati au fost
deja ratate si extensia sufletului isi petrece de obicei o perioada de trei zile de reexaminarea vietii. A treia faza a fost de obicei numinta „valea judecatii ”. Nu este o judecata
in sensul ego al cuvantului, ci mai degraba in timp ce iti reexaminezi viata vezi cu o
spiritualitate clara ca extensia sufletului nu a avut probabil precedentul vietii de dupa
moarte.
Procesul de reexaminare nu este doar ca vizionarea unui film, este mai degraba
retrairea momentelor cheie ale vietii. Lucrul unic despre aceasta experienta este ca ai
oportunitatea sa reconstitui si sa imbunatatesti lectiile pierdute. A treia faza a vietii

75

Manualul Ascensiunii

de dupa moarte este un test spiritual, caci doar traind pe planul Pamantului este si a
fost un test spiritual. Ce faci in testul celei de-a treia faze a vietii de dupa moarte va
determina ce dimensiune si nivel graviteaza cand parasesti experienta vietii de dupa
moarte.
Dumnezeu nu te judeca. Intr-un sens in care tu, ca suflet, te judeci. A treia faza
a vietii de dupa moarte este realizarea obligatorie a semnificatiei extensiei sufletului.
Intr-un mod vedem propriul gardian al portii. In timpul vietii de dupa moarte ceea ce
ti-ai dorit mult in timpul vietii devine activ acum intr-un tip de stare de vis care pare
total real.

Mecanismele Mortii
Procesul mortii incepe cu un numar de lucruri care au loc la inceput, dar nu chiar
in aceasta ordine.
1. Indepartarea firului vietii si cordonului argintiu
2. Indepartarea firului constiintei
3. Iesirea celor trei atomi permanenti. Ei sunt dispozitivul de inregistrare in plexul
solar, inima si glanda pineala. Sunt numiti seminte astrale de atomi, seminte mentale
de atomi si semintele inimii de atomi
4. Iesirea corpurilor eteric, astral si mental
5. Inaltarea kundalini-ului si iesirea extensiei sufletului si a personalitatii
Aceasta ultima intamplare este absolut fascinanta, iar extensia sufletului si kundalini parasesc chakra pe care persoana s-a concentrat cel mai mult in acea viata. Ideal ar
fi sa parasesti chakra coroanei sau la nivel minim, al treilea ochi. Totusi, daca extensia
sufletului si personalitatea erau foarte astral concentrate in acea viata, ele vor parasi
chakra plexului solar.
Daca erau concentrate pe iubire, ele ar fi parasit chakra inimii. Daca erau „concentrate pe vointa si comunicare ” in acea viata, ele ar fi parasit chakra gatului. Daca erau
concentrate pe vederea spirituala ca interes principal, ele ar fi parasit al treilea ochi.
Daca erau concentrate pe Dumnezeui, ele ar fi parasit coroana.
Prin care chakra pleci iti va afecta de asemenea experienta vietii de dupa moarte
si posibil ce plan magnetizezi dupa viata de dupa moarte. Aceasta intelegere este o
parte integrala a stiintei si artei mortii. In urmatoarea sectiune am enumerat cateva
puncte cheie pentru a te asigura ca kundalini si sufletul ies prin cea mai inalta chakra,
preferabil coroana. Tot ce s-a intamplat in toata viata este chiar o pregatire pentru acest
moment.

76

Pregatirea pentru Momentul Exact al Mortii de Asigurare a Trecerii Spirituale Mai
Inalte :
1. Aprinderea unei lumini portocalii in camera. Lumina portocalie stimuleaza
centrii creierului care determina kundalini sa fie magnetizat, sa circule in sus.
2. Lemnul de santal este parfumul primei raze sau raza distrugatoare. Sufletul este
in procesul dezertatii propirei locuinte. Este esential ca acesta sa fie singurul tip de
parfum care arde. Intuitia, lemnului de santal, metafizica are afectul ruperii si distrugerii vechilor energii. Aceasta calitate a energiei este exact ce este nevoie in timpul
mortii.
3. Ghidarea persoanei de a se contopi cu lumina clara a lui Dumnezeu cand moar
si de a nu te concentra pe nimic altceva .
4. Confesiunile de pe patul mortii catre un preot, membru al familiei sau prieten,
daca este necesar. Karma personala trebuie sa fie rezolvata pentru a asigura cea mai
inalta trecere. Picioarele si mainile trebuie sa fie incrucisate.
5. Corpul trebuie sa fie pozitionat inspre est. Acest lucru este recomandat si cand o
persoana mediteaza. Curentul spiritual este cel mai puternic cand esti pozitionat spre
aceasta directie.
6. Roga-te la Dumnezeu si Maestrii pentru ajutor inainte de moarte.
7. Oprirea luarii medicamentelor inainte de moarte. Daca prea multe pastile sunt
luate pot face constientul persoanei sa piarda oportunitatea de contopire cu lumina
clara a lui Dumnezeu.
8. Fii sigur ca vointa este completa, si toate chestiunile legate de avere sunt puse
in ordine pentru a-ti elibera mintea de grijile materiale. Ca parte a acestei vointe, o
declaratie ca nu vrei sa fi tinut in viata in mod fortat de o masinarie.
9. Ultimul gand inainte de moarte fa sa fie cel catre Dumnezeu si acolo te vei duce.
10. Ia-ti la revedere de la cei iubiti pentru ca extensia sufletului sa fie pregatita
pentru pasul urmator al calatoriei.
11. Fii sigur ca toata lumea este iertata.
12. Muzica spirituala pe fundal.
13. Cantarea mantrelor sau repetarea numelui lui Dumnezeu de catre persoana
care moare sau pusa inregistrata pe fundal .
14. Cantarea casetei vietii de dupa moarte facuta special pentru procesul mortii.
Scoala Tainica a Astara are una (Earlyna Chaney) si sunt destul de sigur ca si Rosecrucians are una de asemenea. Cu putina cercetare poti descoperi ca multe biserici, cai
spirituale si scoli tainice au o astfel de caseta.
15. Ghidarea extensiei sufletului sa iasa prin chakra coroanei cand pleaca.
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Hormonul mortii
La momentul mortii samanta atomica a inimii incepe sa elibereze in sistemul sanguin particule atomice si imagini fotografice a apropierii tale de moarte. Cand sangele
ajunge la glande, determina glandele sa secrete o substanta misterioasa numita “hormonul mortii”. Aceasta este o modalitate naturala pe care Dumnezeu a creat-o ca sa ne
impiedice sa simtim suferinta in corpul fizic atunci cand sufletul s-a decis ca sigur vrea
sa moara. Acest hormon elibereaza de obicei corpul fizic de durere astfel incat in acele
ultime ore dinaintea mortii sa nu fie necesare medicamentele.
Exista doua medicamente pe care doctorii le recomanda ca fiind inhibatoare de
durere, dar care insa nu blocheaza experienta mortii extensiei de suflet in constiinta
totala. Se numesc “cocktail Brompton” si “Zeneperin”. Ar trebui, desigur, consultat
doctorul inainte de utilizarea acestor medicamente pentru tine sau mebrii familiei
atunci cand vine vremea.

Moartea este foarte asemanatoare cu nasterea
Cand ne nastem fizic, corpul fizic nou nascut calatoreste prin canalul nasterii catre
lume. In timpul mortii, extensia de suflet si Kundalini se ridica prin Sushuma (chakra
coloana sau cordonul de argint) si iese prin deschiderea canalului nasterii care este
chakra coroana. In momentul in care Kundalini ajunge la chakra coroana, atinge centrii pituitar si pineal din creier, lucru care determina deschidere celui de-al treilea ochi.
Acelasi lucru se intampla atunci cand Kundalini este ridicat in timpul meditatiei.
In acest moment este experimentata prima faza a Bardo si lumina clara a lui
Dumnezeu este vazuta, iar mai apoi este de dorit sa te unesti cu ea. De obicei samanta atomica astrala pleaca prima, apoi samanta atomica mentala, iar la urma samanta
atomica a inimii. Cand semintele atomice emotionala si mentala pleaca, nu mai esti
constient in planul terestru. Cand samanta atomica a inimii pleaca, se rupe cordonul
de argint si este eliberata complet extensia de suflet. Samanta atomica a inimii pleaca
mai repede la un initiat si poate ramane timp de trei zile in corpul fizic la extensiile de
suflet mai putin evaluate.

Mai multe ganduri despre faza secundara a Bardo
In cazul in care prima faza a Bardo a fost ratata mai exista posibilitatea de a te uni
cu lumina clara a lui Dumnezeu in a doua faza a lui Bardo. Sunt unele lucruri de care
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extensia de suflet ar trebui sa fie constienta pentru ca sa nu devina confuza.
Din moment ce Kundalini s-a ridicat, ochiul tau al treilea va fi deschis. Aceasta
va determina sa fii foarte senzitiv si este posibil sa vezi tot felul de imagini si figuri
si chiar sa auzi muzica. Cel mai important lucru este sa-ti mentii concentrarea pe a
atinge nivelul cel mai inalt posibil al realzarii Dumnezeirii si sa fii cel mai preocupat
de unirea cu lumina.
Multe din imaginile si persoanele pe care este posibil sa le vezi, desi pot parea
reale, sunt doar propriile tale forme-gand. Cand visezi noaptea nu pare totul real in
timp ce visezi. Intr-un fel, visezi in a doua faza a Bardo.
Aminteste-ti ca experienta Bardo este un test spiritual si o oportunitate pentru o
initiere spirituala mai mareata. Extensiile de suflet mai illuminate pot vedea Maestrii
Ascensionati, ingeri sau anumite tipuri de zeitati. O extensie de suflet mai putin evoluata care a plecat prin chakra plexului solar sau chiar prin chakra a doua poate vedea
imaginea unei femei goale care danseaza. Daca este posibil, in aceasta stare a Bardo,
interactioneaz cu aceste imagini si devino implicat cu ele.
Este de o importanta maxima sa nu devii sedus de asa-zisii “zei falsi”. Ceea ce
pui pe primul loc in viata este in realitate Dumnezeul pe care il venerezi. Daca doresti cu adevarat eliberarea, initierea si realizarea Dumnezeirii, atunci nu te lasa sedus
de oricare dintre imagini, forme-gand ale oamenilor reali sau imaginari, ci numai de
Dumnezeu si lumina clara. Precum a spus Iisus “Fii increzator pana la moarte si iti voi
da coroana vietii”.

In ce corp te vei afla dupa moarte
Dupa moarte corpul fizic si cel eteric mor. Cele mai multe din suflete se vor afla in
corpul astral. In functie de nivelul lor de evolutie se va determina daca vor gravita in
nivelurile astrale de jos, de mijloc sau superioare dupa experienta Bardo.
Acele extensii de suflet care sunt discipoli si initiati si care sunt mai polarizati si/
sau identificati in corpul lor mental, se vor gasi in corpul mental dupa moarte. Aceasta
rezulta intr-o trecere de nivel mai inalt. Aceasta dimensiune a realitatii care are legatura cu planul mental al realitatii a fost denumit “devachan”. Acei initiati sau maestrii
care sunt si mai evoluati se vor gasi in corpurile spirituale. (budic, atmic sau corpul
luminii glorificate).
La fiecare initiere murim intr-un alt corp si locuim in urmatorul cel mai rafinat in
vibratii. La ascensiune locuim in corpul luminii glorificate si prin urmare operam in
dimeniunea logoica si monadica a realitatii. Nu a spus Iisus “in casa Tatalui meu sunt
multe locuinte”?
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Corpul astral si mental sunt eliberate la aceste nivele superioare ale maiestriei si
initierii. Cu cat magnetizezi (atragi) la o dimensiune mai inalta, cu atat este mai mare
nivelul de rai (cerul) si cu atat mai frumoasa si mai minunata este viata. De aceea
este atat de important sa ne straduim sa capatam o cat mai mare crestere spirituala si
realizarea Dumnezeirii in aceasta viata si sa intelegem principiile artei de a muri, astfel
incat sa atingi trecerea cea mai inalta posibila.

Moartea si retragerea energiei din cele patru corpuri
In procesul mortii sufletul sau Sinele Superior retrage mai intai energia din corpul
fizic. A doua faza a mortii o reprezinta retragerea energiei din corpul eteric. A treia
faza este retragerea energiei din corpul astral. A patra faza este retragerea fortei vietii
din corpul mental.
Dupa ce hormonul mortii este eliberat are loc un fel de trepidatie psihica in sistemul de patru corpuri care slabeste si incepe sa rupa legaturile dintre nadis-uri (sistem
nervos eteric) si sistemul nervos fizic. Apoi corpul eteric pleaca prin punctul ales pentru iesire. Apoi corpul eteric devine gradual dispersat si moare.
In initiatul avansat aceasta dizolvare a corpului vital se poate produce foarte rapid.
Este un proces mai lent la extensiile de suflet mai putin evaluate. Dupa iesirea corpurilor astral, mental si spiritual, extensia de suflet se va afla in corpul care este potrivit cu
gradul sau de evolutie dupa cum s-a discutat mai devreme.
In cazul mortii subite prin accident, suicid, crima, atacuri de cord neasteptate,
razboi si asa mai departe procesul mortii are loc mult mai rapid.

80

Intre vieti
“Un sfant este un pacatos care nu
s-a dat batut nicioadata.”
Paramahansa Yogananda

De Dr. Joshua David Stone
In ultimul capitol am mers in detaliu amanuntit al subiectului mortii si a muri si
stiinta Bardo. Acest capitol dezbate ce urmeaza dupa cele trei zile de experienta Bardo
si unde se duc oamenii si cum isi petrec timpul pana cand decid sa se reincarneze din
nou.
Subiectul pe care l-am ales pentru acest capitol este un subiect monumental. Este
ca si cum daca te-as ruga sa scrii un capitol intr-o carte pentru mine povestindu-mi
despre viata pe Pamant ai putea scrie o mie de carti doar despre unul dintre orasele de
pe Pamant, sa nu mai vorbim despre intregul Pamant si universul material.
In acest capitol voi incerca sa va ofer o licarire despre ceea ce se intampla in planurile de constiinta de dupa moarte astral, mental, budic, atmic, monadic si logoic
ale unei extensii de suflet. Locul in care se duce o extensie de suflet dupa moarte este
determinat de modul in care a trait in toate vietile sale anterioare, de cele mai recente
vieti anterioare si de cum s-a comportat in experienta lor Bardo.
Ei vor gravita, precum un magnet, in planul care este cel mai potrivit, conform cu
dezvoltarea lor sufleteasca. Fiecare dintre dimensiunile realitatii mentionate anterior
pot, de asemenea, sa fie impartite in subdiviziuni. Alegerile pentru o extensie de suflet
nou venita in lumea spirituala sunt:
• O intoarcere rapida la viata pe Pamant.
• Regiunile Iadului
• Purgatoriul
• Planul astral inferior
• Planul astral de mijloc
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•
•
•
•

Planul astral superior
Planul budic
Planul atmic
Planul monadic

Aceste douasprezece stari ale constiintei si regiuni ale constiintei unde toate extensiile de suflet vor pleca. Nu exista o linie reala de impartire intre ele precum o linie
pe o harta. Insa pot fi descrise aproximativ in aceasta maniera.

O intoarcere rapida la viata pe Pamant
Pentru persoana obisnuita care a obtinut chiar si cel mai mic nivel de iluminare, o
intoarcere imediata la reincarnarea pe Pamant este de neconceput. Persoana obisnuita
graviteaza in astralul de mijloc. Paramahansa Yogananda a spus ca daca o persoana are
cel mai mic grad de credinta spirituala in timpul vietii, trecerea lui va fi una placuta.
Insa, ocazional, extensiile de suflet de o natura nu foarte evoluata vor alege sa se
incarneze aproape imediat fara sa-si ia prea mult timp pentru orice tip de revizuire.
Una din cauzele crearii de catre Dumnezeu si Fortele Superioare a reincarnarii ca sistem de crestere spirituala a fost ca sa permita extensiilor de suflet sa aiba o perioada
de odihna si revizuire intre vieti. De obicei doar impulsurile joase ale vietii pe Pamant
atrag un suflet inapoi pentru renastere imediata fara nici o perioada de revizuire sau
evaluare. Aceasta cale nu este urmata prea des.

Regiunile Iadului
Exista multa confuzie legata de faptul daca exista sau nu o regiune a Iadului. Religiile mai fundamentaliste spun ca exista si ca daca nu il accepti pe Iisus Cristos ca
salvatorul tau, vei arde acolo pentru totdeauna. Unele scoli metafizice ale gandirii spun
ca nu exista o regiune a Iadului, ci numai o stare a mintii.
In opinia mea adevarul este undeva la mijloc. Iadul este cu siguranta o stare a
mintii, insa este si o locatie. Nu este insa o locatie precum o descriu religiile fundamentaliste.
O persoana se afla in Iad cand este condusa de ego-ul negativ, de dorinta materiala
si astrala si de aceea sunt deconectati de la propriul suflet. Exista multi oameni care
traiesc in Iad pe planeta Pamant la ora actuala. Insa Iadul nu este un loc al damnarii
vesnice. Este doar nivelul cel mai inferior al planului astral. Unii s-au referit la el drept
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intunericul exterior. Acele extensii de suflet care au trait pe aceasta planeta, precum
Adolf Hitler, au gravitat in aceasta regiune a constiintei.
Regiunea Iadului este precum o stare extinsa in stadiul al treilea a lui Bardo, in
care fetele si formele fata de care au gresit au aparut in fata lor, acuzandu-i si reamintindu-le de cruzimea lor. Extensiile de suflet vor sta acolo nedefinit pana cand
vor incepe sa fie raspunzatori pentru propriile actiuni sau nu vor mai suporta tortura
propriei constiinte inselatoare si vor cere ajutor lui Dumnezeu.
De fiecare data cand vor striga lui Dumnezeu pentru ajutor un inger pazitor va
veni si ii va oferi ajutor si asistenta. In timp, o asemenea extensie de suflet va incepe sa
iasa din intuneric. Nu exista damnare eterna in planul sau constiinta lui Dumnezeu.
Dumnezeu, in infinita-I indurare si iertare, ofera tuturor extensiilor de suflet, indiferent cat de amagitoare, o sansa de a se reintoarce acasa. Hitler va trebui sa infrunte
toata karma pe care a creat-o, deoarece aceasta este legea.

Purgatoriul
Termenul Purgatoriu este de asemenea un termen care a fost confundat de catre
religiile fundamentaliste. Are o conotatie foarte negativa si a fost asociata cu Iadul, insa
nu este adevarat. Purgatorial este o regiune in care se duc extensiile de suflet care nu
sunt rele, precum cele care se duc in Iad, ci mai degraba induse in eroare si needucate
corect cat timp au fost pe Pamant.
Ele au fost induse in eroare in educatia lor prin practici religioase gresite, de obiceiuri rele, ateism, cei obsedati de dorinta material si atasamente, cei care au innebunit
etc. Aceasta ar fi o regiune inferioara a astralului. De obicei este foarte dificil sa trezesti
astfel de oameni catre calea lor spirituala. Exista o mare masa a umanitatii care traieste
in aceasta regiune a constiintei.

Viata pe Pamant comparata cu viata dupa moarte
Trebuie sa fie inteles faptul ca viata dupa moarte nu arata foarte diferit fata de viata
de pe Pamant. Planurile astral, mental si cele superioare au o intreaga viata infloritoare
cu orase, plaje, munti, case, strazi, concerte, librarii, camine sociale, clucuri, biserici,
temple exact ca si pe Pamant.
Atunci cand trec dincolo, multe dintre extensiile de suflet nici nu realizeaza ca au
murit. Se afla in corpul astral care este foarte asemenator cu corpul fizic pe care l-au
avut inainte. Singura diferenta a vietii de dupa moarte este ca se calatoreste cu mintea.
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Daca vrei sa te duci la plaja, doar te gandesti la plaja si esti imediat acolo. Nu mai este
nevoie sa folosesti o masina, trenul sau avionul pentru a calatori.
Adesea cand o extensie de suflet moare se va gandi la membrii familiei pe care
i-au lasat si vor fi imediat cu un membru al familiei. Ceea ce nu realizeaza este ca sunt
intr-o alta dimensiune, iar membrii familiei lor nu ii pot vedea sau auzi. Aceasta poate
fi foarte confuz cand o persoana nu realizeaza ca a murit.
Sunt unele extensii de suflet care sunt atat de atasate de lumea materiala, incat
nu isi dau voie sa treaca prin tunelul catre cealalta parte si sunt blocati intr-un plan
Pamantean, chiar daca se afla in corpul astral. Acestea sunt numite “suflete legate de
Pamant”. Pot continua sa traiasca in aceeasi casa in care au trait inainte sa moara. Ele
nu realizeaza ca propria lor constiinta le mentine blocate pe Pamant si ca nu le permite
continuarea evolutiei lor spirituale.
Sunt unele extensii de suflet care sunt capabile sa detina ceva forta vitala si sa faca
farse oamenilor care inca mai sunt in corpuri fizice. Acestea sunt denumite “poltergeist”. Filmul de la Hoolywood intitulat astfel a descris acest fenomen intr-o modalitate
mai degraba demonica la moda la Hollywood, insa conceptual s-a bazat pe adevar.
Multi oameni atunci cand mor, mai raman si participa la funeralii inainte de a
trece in planul astral. Acele extensii de suflet de o natura mai evoluata vor gravita in
taramurile astrale superioare si, posibil, in taramul mental.
Multe extensii de suflet atunci cand trec dincolo dorm pentru o lunga perioada de
timp inainte sa se trezeasca in planul interior. Acest lucru este valabil mai ales pentru
cei care au experimentat o boala indelungata, suferinta incontrolabila si aceia cu o
dorinta puternica de a continua viata in corp fizic.
Cand o persoana moare este de obicei intampinata de prieteni si rude pe care i-a
cunoscut in timpul vietii Pamantene, dar care au murit inaintea lor. De obicei este o
perioada de celebrare si odihna. La fel cum nimeni nu te pune sa faci ceva in viata
Pamanteana, nici in lumea spirituala nu vei fi pus sa faci ceva anume. Persoana obisnuita incepe sa se plictiseasca doar sa se distreze sau sa se odihneasca si incepe sa se
reconecteze la chemarea sufletului de a creste.
Rezulta un proces de examinare a vietii anterioare si de cele mai multe ori extensia
de suflet incepe sa se duca la cursuri si sa vada indrumatori avansati, sa vada cum
poate folosi timpul in modul cel mai benefic si sa gaseasca modalitati de a fi de folos
celorlalti.
Cand o persoana trece in partea cealalta, ea este la acelasi nivel de constiinta la
care era in momentul mortii din planul Pamantean. De aceea, oamenii care fac channeling trebuie sa se asigure ca se conecteaza la cineva mai avansat decat ei.
O persoana care se afla in corpul astral se poate deplasa prin obiecte fizice. Daca
ea cred ca nu poate, atunci se poate lovi de un zid al propriilor creatii ale gandirii.
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Reajustarea in legile lumilor astrale si mentale poate lua ceva timp. Casele sunt
construite prin puterea gandului, precum si toate celelate. Fie iti poti construi casa
prin puterea mintii tale, fie o pot construi altii pentru tine. Nu mai ai nevoie de ciocan
si cuie sau de lemn pentru constructie.
Acest lucru necesita ceva abilitati si antrenament pentru a fi capabil sa-ti focalizezi si sa-ti antrenezi mintea. Acelasi lucru este valabil si pentru cresterea florilor. Cu
antrenamentul potrivit pentru minte, o persoana poate creste si manifesta o intreaga
gradina.
Natura in cealalata parte este si mai frumoasa si mai splendida decat in partea
aceasta. Cu cat te duci in dimensiuni mai inalte, cu atat mai splendida este frumusetea.
Corpurile noastre astrale contin tot sensul corpului fizic si chiar mai mult. De aceea,
cand visam noaptea in timp ce dormim, suntem capabili sa auzim, sa vedem, sa gustam, sa atingem, sa mirosim, chiar daca corpul fizic doarme.

Suicidurile
Este impotriva legilor universului sa-ti iei viata. Nu exista judecata din partea lui
Dumnezeu pentru acest lucru. Insa este ratata oportunitatea de unire cu lumina clara
a lui Dumnezeu in fazele initiale ale Bardo. Extensiile de suflet care isi ucid corpurile
amana doar intalnirea aceleasi lectii pentru o viata viitoare si incarnare. Persoana care
comite suicid este exact aceeasi persoana cu acelasi nivel de constiinta si lectii atunci
cand moare, asadar nu a scapat prin plecare.

Procesul reincarnarii
In momentul in care o extensie de suflet a petrecut cantitatea de timp necesara
pentru a se odihni si a-si analiza viata, va incepe sa faca planuri pentru urmatoarea
incarnare. Isi alege parintii, fratii, surorile, oportunitatile educationale, corpul feminin
sau masculin, culoarea pielii si in ce configuratie astrologica sa se nasca. Toate acestea
sunt decise de extensia de suflet, de catre suflet, profesorii superiori si ghizi. Adesea
pot exista multe extensii de suflet care sa-si doreasca o anumita mama. Exista un fel
de computer ceresc care decide imediat care extensie de suflet este mai potrivita si
capabila sa atinga telurile fixate atunci cand exista un asemenea tip de conflict.
Adevarata trauma nu este moartea, ci nasterea. Un spirit liber a venit acum inapoi
in inchisoarea corpului fizic care nici macar nu este inca dezvoltat. Moartea este floare
la ureche daca ai catusi de putina credinta spirituala. O locuinta a mortii este atunci
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cand o extensie de suflet vine in corpul fizic si apoi isi schimba decizia dintr-un motiv
oarecare si se reintoarce in spirit. Cu cat extensia de suflet a ales mai multe obstacole,
cu atat mai mari sunt posibilitatile de crestere spirituala si de plata a datoriilor karmice.

Prenasterea si experienta Bardo
Exista un tip secundar de experienta Bardo prin care trece orice extensie de suflet,
si aceasta are de-a face cu cu perioada de timp de dinainte de a te renaste intr-un corp
fizic nou dinaintea reincarnarii. Prima pregatire de dinaintea reincarnarii o reprezinta
intrarea in contact cu un spirit ghid sau inger pazitor. Spiritul tau ghid, in conjunctie
cu propriul tau suflet si/sau Sine Superior ajuta in procesul alegerii parintilor potriviti.
Din nou, aceasta alegere este determinata de o combinatie intre alegerea ta libera si
karma ta pentru care inca mai lucrezi din vietile tale trecute.
Odata ce sunt alesi parintii potriviti, iar computerul cosmic si viitoarea ta mama
au fost de acord cu acest lucru, are loc o revizuire a tuturor vietilor tale anterioare.
Vei examina intr-un mod fara judecata, modalitatile in care ai esuat sau ai reusit in
misiunile din trecut de pe Pamant.
Dupa ce ai capatat aceasta intelepciune, vei examina complet si viitoarea ta viata
in detaliu. Vei stabili cu ajutorul ghizilor tai care sunt misiunile si telurile tale, ce lectii
specifice si calitati ale sufletului vrei sa dezvolti si ce calitati de natura joasa vrei sa
depasesti.
Dupa completarea acestui proces, sufletul tau si spiritul tau gardian iti va induce
un somn hipnotic adanc. In aceasta stare esti proiectat catre incarnare. In acesta stare
somnolenta sunt trimise sugestii post hipnotice catre mintea ta subconstienta pentru
ca sa ghideze constiinta ta sa se miste in directia corecta dupa ce ai crescut in noul tau
corp fizic in care esti pe cale sa intri.
Tu intri in corpul tau fizic prin chakra coroana imediat dupa nastere. Tipurile
de corp fizic, astral si mental pe care le ai vor fi determinate de catre cele trei seminte
atomice ale tale permanente, care sunt ustensilele de inregistrare ale karmei tale fizice,
emotionale si mentale din toate vietile anterioare.
Genetica joaca doar un rol referitor la aspectul fizic, si chiar si acesta este afectat de
aceste seminte atomice pe masura ce te dezvolti. Aceste seminte atomice atrag atomii
si moleculele care vor construi noile tale corpuri tinand cont de nivelul tau vibrational,
karma si evolutia sufletului. Cu cat iti rafinezi, purifici si iti dezvolti mai mult corpurile
si semintele atomice in timpul acestei vieti, cu atat vei avea mai putine de facut in viata
urmatoare.
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A-i vizita pe ceilalti
In planurile astrale, mentale si superioare suntem capabili sa-i vizitam pe ceilalti
doar gandindu-ne la ei si suntem acolo instant. Singura exceptie este atunci cand persoana nu vrea sa te vada din cauza ca este ocupata. Asadar nu ii poti invada spatiul.
Este ca si cum persoana ridica receptorul si tu esti acolo instant.

Templele intelepciunii
Pentru extensiile de suflet mai avansate si discipoli exista o oportunitate sa studieze in cele mai marete temple ale intelepciunii. In aceste temple se invata secretele
universului. Sunt oferite antrenamente avansate in meditatie, filozofie, rugaciune, psihologie spirituala si realizarea dumnezeirii. Fiecare extensie de suflet extrage din ele
ce are nevoie.

Varsta noastra
Atunci cand trece dincolo, fiecare extensie de suflet se afla in floarea vietii, indiferent la ce varsta are loc trecerea. La oricare varsta ai simtit ca ai aratat cel mai bine, asa
vei arata in partea cealalta. Nu exista boala sau durere.
Adesea, cand un suflet face trecerea incepe sa-si aminteasca vietile anterioare. Copiii care trec dincolo sunt de cele mai multe ori intampinati de ajutoare asemanatoare
ingerilor care sunt specializati pe ajutorarea copiilor. In realitate toate extensiile de
suflet sunt suflete adulte si sunt invatati gradual si intr-un mod iubitor sa revina la
aceasta stare de cosntienta.
Adesea copiii sau persoanele care au avut a moarte traumatizanta sunt dusi in centre de reabilitare in planul interior pentru a fi ajutati in recuperare. In lumea spirituala
nu exista schimb sau necesitate pentru bani. Oamenii ii ajuta si ii servesc pe ceilalti
deoarece este singura modalitate de a creste, de a evolua si de a gasi pacea si realizarea
dumnezeirii.

Crima
Cand un criminal trece in lumea spirituala este cel mai probabil ca el sa graviteze
in planul astral inferior. Cand un asemenea suflet incepe in sfarsit sa se trezeasca este
ingrozit de ce a facut si de oportunitatea vietii pe care a irosit-o si de karma pe care
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si-a creat-o. In unele cazuri criminalul va avea oportunitatea sa intalneasca persoana
pe care a omorat-o. Acesta poate fi un moment de adevar incredibil pentru aceasta
extensie de suflet. Cel mai adesea persoana care a foat omorata a evoluat si isi va ierta
ucigasul, deoarece aceasta este singura cale catre realizarea dumnezeirii. Acest act al
iertarii il poate ridica pe criminal pana la punctul in care poate fi capabil sa-si reia
gradual locul de drept in constiinta sufletului si sa-si reinceapa lungul drum catre
realizarea dumnezeirii.
In alte cazuri criminalul poate striga dupa ajutor catre Dumnezeu aflandu-se in
suferinta in regiunile Iadului si ghizi spirituali vor veni si vor incepe un proces lent de
reabilitare si crestere pentru aceasta persoana.

Obiceiuri rele
Este de o importanta maxima sa-ti cuceresti obiceiurile rele acum, in loc sa astepti
sa treci in locul launtric. Este mult mai greu sa scapi de ele acolo deoarece nu ai un
corp fizic sau mediu inconjurator fizic cu care sa practici. Alcoolicii care mor stau de
obicei langa oameni aflati in stare de ebrietate, bucurandu-se de fum si de senzatiile
acestora si de barurile in care stau in planul Pamantean.
Fumatorii, dependentii de droguri si de sex fac acelasi lucru. Daca esti un sclav al
corpului tau astral si cel al dorintelor in aceasta parte, vei fi la fel si in partea cealalta.
Defectele de caratcter pe care le luam cu noi in partea cealalta nu ne vor lasa sa avansam pana cand nu vom elibera de ele.
Cresterea spirituala din planul interior este mult mai inceata decat cresterea din
lumea Pamanteana. Motivul este ca aici nu sunt tentatii fizice pentru a fi depasite. De
aceea nasterea intr-un corp fizic este un premiu foarte mare. Daca ai stii cat de greu
este sa obtii unul, s-ar putea sa nu mai consideri corpul in care esti acum ca si cum ti
s-ar cuveni, precum o fac multi oameni.
Atunci cand mor dependentii de droguri vor cauta heroina si morfina in cealalta
parte, desi nu mai au corp fizic. Acest lucru nefiind posibil, vor cadea in cele din urma
intr-un somn adanc pentru un timp indelungat pana cand se vor trezi in sfarsit si ii vor
cere ajutor lui Dumnezeu.
De multe ori dependentii de droguri sunt dusi intr-un fel de aripa sanitara sau
spital medical. Acest tip de extensie de suflet isi recapata gradual forta si determinarea
de a nu mai permite acestui lucru sa se intample vreodata, iar atunci cand este gata de
reincarnare decide sa nu mai consume. O parte din energia obiceiurilor rele dispare in
timp din cauza imposibilitatii de a hrani obiceiul.
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A calatori catre alte planete
De multe ori extensiilor de suflet li se da posibilitatea fie de a se reincarna, fie de a
calatori catre alte planete pentru crestere spirituala. Toate extensiile de suflet fac acest
lucru la un moment dat in evolutia lor dintre vieti. Vizitarea acestor planete nu este
facuta in sens fizic, ci mai degraba in sens spiritual.
Fiecare planeta din sistemul nostru solar detine spiritual o anumita calitate a energiei. Daca noi in constiinta noastra am lucrat lectiile pe care fiecare planeta le detine,
atunci vom avea o experienta placuta. Daca nu am facut acest lucru, atunci vom avea
dificultati.
Una dintre planetele cele mai blande este Venus, deoarece detine calitatea iubirii
perfecte. Aceasta are de-a face cu iubirea de Dumnezeu si iubirea fratilor si surorilor
noastre in Dumnezeu. Cand o extensie de suflet se proiecteaza in atmosfera lui Venus
se simte destul de confortabil daca si-a insusit lectia despre a oferi si a primi iubire
neconditionata. Daca nu si-a insusit acest lucru, constiinta ei se va izbi de atmofera
spirituala si se va simti destul de disconfortabil. O persoana care nu a fost conectata
sufleteste se poate simti disconfortabil cu extazul spiritual al acestui tip de iubire.
Atunci cand ne proiectam pe Marte trebuie sa invatam sa ardem temperamentele
aprinse si manierele razboinice. Pe Marte ne ciocnim de aversiunile pe care le avem
fata de ceilalti si pe care ceilalti le au fata de noi si de cum ne decurcam cu ele. Este un
test pentru tot ce este mai rau in natura umana.
O extensie de suflet trebuie sa invete sa reziste atmosferei sale aspre clocotitoare
si la oscilatii si agiatie si sa ramana calma si cu mintea echilibrata. Apoi a ramane in
aceasta atmosfera ajuta la curatarea de aceste calitati aspre razboinice si de furie si ne
pregateste pentru urmatoarul stadiu de constiinta. A te duce pe Marte nu este una din
experintele favorite ale extensiilor de suflet, deoarece ciocnirea in constiinta cu aceasta
atmosfera spirituala poate fi destul de disconfortabila.
In Uranus, o extensie de suflet invata sa faca un tratat de pace si armistitiu si sa nu
se concentreze pe resentimente, indignare si furie. Invatand sa-si concentreze atentia
catre altceva, pe Uranus aceste sentimente negative au tendinta sa se scurga din corpul
spiritual. Facand acest lucru ajunge sa realizeze ca energia negativa care a fost creata
s-a creat datorita modalitatii ei gresite de gandire.
In carte lui Ruth Montgomery “O lume de dincolo”, Arthur Ford spune o poveste despre plecarea pe Uranus dupa o incarnare in Florenta unde a murit cu un
resentiment feroce. In planul interior a plecat furios catre Uranus. S-a ciocnit total cu
atmosfera lui Uranus si a devenit neputincos captiv in matricea energetica a planetei
in legaturi foarte stranse care erau in realitate propria lui furie infasurata in jurul sau.
Uranus ne chinuie cu lucruri ramase nerezolvate.
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Neptun are o energie mai benefica si mai linistita. In atmosfera lui Neptun iti poti
lasa deoparte poverile si sa te simti lipsit de griji. Este o stare odihna, si, de asemenea,
un teren de testare. In Neptun experiementezi un sentiment de neant. Multe extensii
de suflet sunt tentate sa ramana acolo prea mult timp din cauza linistii si a sentimentulului de a fi lipsit de griji si suparari. Acest lucru poate fi seducator daca nu este
pastrata o perspectiva potrivita.
Jupiter este mai degraba o experienta placuta, in cazul in care devii introspect
şi apreciezi scurta venire acolo. Jupiter ajuta sa dezvolti moderatie si determinarea
pentru maiestrie spirituala. Este o energie expansiva care nu permite ego. Atunci cand
o extensie de suflet aduce un sentiment de complex de superioritate pe Jupiter, atmosfera ii va reaminti persoanei ca dupa mandrie vine toamna. Aici ego-ul va întalni
perechea sa mai mareata.
Mercur este o stare a constiintei unde esti capabil sa-ti revizuiesti toate vietile
anterioare si sa determini directia pozitiva sau negativa a comportamentelor si actiunilor tale. Este un loc bun pentru a face unele vindecari de atitudine privind motivele
si directiile si de a castiga pepitele de aur de intelepciune din fiecare incarnare. Pentru
unele persoane care viziteaza Mercur, poate fi o lectie grea, deoarece iti revizui toate
greselile din trecut din toate incarnarile tale.
Pluto este o oprire minora care se ocupa cu modalitati de imbunatatire a determinarii pentru a reusi. Este un fel de baza pentru reevaluarea caii spirituale. Pluto este o
experienta minunata pentru aceia care se afla cu adevarat pe calea realizarii dumnezeirii. Daca atunci cand se afla pe Pluto se gandesc la orice altceva in afara de unirea cu
Dumnezeu, atunci Pluto dispare.
Saturn reprezinta o stare a constiintei de inaltare spirituala. De obicei este inchisa
pentru majoritatea extensiilor de suflet pana cand celelalte planete au fost vizitate mai
intai. Este o atmosfera de beatitudine care este plina de adoratia lui Dumnezeu. Reprezinta, de asemenea, si ultima testare a sufletului.
Motivul pentru vizitarea acestor planete este intalnirea cu Sinele. Serveste ca proces de nivelare pentru a ne rafina constiinta. Ne ducem pentru ca sa ne eliberam de ego
pentru ca astfel sa realizam dumnezeirea mai rapid.

O intelegere astrologica a vizitarii planetelor in timpul dintre vieti
O intelegere mai concisa a vizitarii planetelor poate fi inteleasa daca ne uitam la
planete din perspectiva astrologica. Aceste calitati vor fi experimentate si vei lucra cu
ele in popasul dintre vieti.
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Soarele – Calitatea individualitatii si expresiei de sine prin intermediul ego-ului.
Cea mai puternica influenta in viata umana obisnuita.

liar.

Luna – Instincte si sentimente. Subconstientul care duce trecutul/sinele nefami-

Mercur – Calitatea mintii care analizeaza si categoriseste. Mintea rationala sau
intelectuala care guverneaza mentalul si sensul comun.
Venus – Valorile personale si calitatea emotiilor, in special a iubirii. Magnetismul
si armonia/personalitatea sociala cu accent pe frumusete si gratie.
Marte – Calitatea energiei – fizica, spiritual, creative. Vointa/forta active.
Jupiter – Mintea superioara/cunoasterea superioara, conceptia filozofica si idealismul prin calitatea expansiunii.
Saturn – Contractia si calitatea limitatrii care echilibreaza exapansivitatea lui Jupiter. Puterea puritatii ca disciplinator/cel care da lectii.
Uranus – Principiile mentale abstracte sau mintea superioara care obtureaza
structura, depersonalizeaza si aduce revolutia ideilor.
Neptun – Nivelul colectiv al sentimentelor. Aspectele vizionare sau mistice care
aduc sens unicitatii, guvernand atat iluzia/deziluzia, cat si visele/viziunile.
Pluto – Reforma prin moarte/infernal, pregatirea pentru regenerare si renastere.

Planul astral
Planul astral si corpul astral din punctul de vedere al Maestrilor Ascensionati sunt
a nascocire a imaginatiei noastre. Sunt create prin utilizarea necontrolata a imaginatiei
creative. Atunci cand o extensie de suflet nu a pasit pe calea uceniciei, planul astral este
foarte real. Pe masura ce un discipol evolueaza, experimenteaza ceea ce metafizic este
denumit drept o a doua moarte. Aceasta este moartea finala a corpului astral si prin
urmare si a planului astral.
In realitate acest process al mortii se va produce in cele din urma si cu corpul
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mental, cel budic si cel atmic. Pe masura ce evoluam continuam sa murim la un alt
nivel al corpului si plan al constiintei si ne nastem intr-un altul superior.

Cele sapte niveluri ale initierii si moartea
Locul in care se duce o persoana dupa ce moare poate fi indicat si de nivelul lor
de initiere. Extensiile de suflet ale primei si celei de-a doua initieri se vor duce cel mai
probabil in regiunile astrale superioare. Initiatul de gradul trei se va duce in regiunile
superioare ale planului mental. Initiatul de grad patru se va duce in planul budic al
constiintei. Initiatul de grad cinci se va duce in planul atmic al constiintei. Maestrul
Ascensionat locuieste in planul monadic al constiintei. Initiatul de gradul sapte opereaza in planul logoic.

Moartea si rugaciunea
Extensiile de suflet care trec in lumea spirituala sunt ajutate foarte mult de gandurile pozitive si rugaciunile celor de pe Pamant. Atunci cand a fost asasinat, John F.
Kennedy, cel mai probabil ar fi dormit pentru un timp indelungat, insa rugaciunile
oamenilor din Statele Unite si de pe intreaga planeta l-au inaltat intr-o maniera frumoasa.
In sens invers, oamenii care sufera excesiv si tin la ceilalti intr-o maniera atasata
si dependenta ii afecteaza, de asemenea, pe cei dragi si de cele mai multe ori ii determina sa nu se elibereze si sa nu isi continue misiunea si educatia ulterioara in lumea
spirituala.

Moartea si spiritele ghid
Uneori extensia de suflet aflata pe moarte se va intorarce pe Pamant dupa o limitare scurta si antrenament in lumea sprituala drept spirit ghid pentru cei dragi care sunt
inca pe Pamant. Este, de asemenea, important sa realizam ca in timpul starii de somn
ne vizitam prietenii si rudele care au murit. Unele din visele pe care le avem despre
cei decedati sunt de fapt vizite reale. Punctul cheie de aici este faptul ca moartea este o
iluzie. Moartea nu exista. Este doar un transfer din dimensiune in dimensiune.
O poveste personala interesanta: bunicul meu a murit acum aproximativ zece ani,
iar eu si sora am fost foarte apropiati de el. In special sora mea avea o conexiune cu el
unica si minunata. A fost foarte devastata cand bunicul a murit.
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Aproximativ trei ani mai tarziu m-am dus la un mediu pentru ca aveam niste
intrebari personale despre mine insami. Mediul mi-a spus, fara ca eu sa intreb, ca sora
mea era pe cale sa se casatoreasca si sa aibe un copil. Acest lucru era adevarat, desi
mediumul nu o cunostea pe sora mea. Mediumul a continuat spunand ca bunicul
meu, care a murit, a dorit sa fie extensia de suflet care sa vina in copilul lui Judith. Am
fost socati, insa totul avea sens.

Moartea si legea atractiei
Primul lucru in care se trezeste o extensie de suflet atunci cand moare este o lume
a propriei creatii. Daca persoana a trait in mod egoist, atunci oamenii din jur vor fi
egoisiti. O persoana care si-a petrecut viata urmarind dorinte materiale, se va trezi in
imprejurimi cu saracie izbitoare. Casa, mediul inconjurator si hainele unei persoane
vor reflecta starea de constiinta a sufletului sau lipsa ei, dupa caz.

Planul astral si libertatea
Multi oameni atunci cand trec in planul astral nu realizeaza noua libertate pe care
o au datorata faptului ca nu mai sunt in corp fizic. De cele mai multe ori persoana se
gandeste ca inca mai are nevoie de mancare, bani, automobil, serviciu etc.
Unul din aceste exemple este a manca. Dupa ce murim fizic nu mai avem nevoie
de hrana. De multe ori dupa ce mor, oamenii petrec mult timp cu pregatirea si consumarea hranei, cand de fapt acest lucru este doar o remanenta iluzorie a existentei
planului fizic.
Un alt exemplu poate fi un barbat care construieste o casa piatra cu piatra, cui cu
cui, cand de fapt el sau alte persoane ar putea construi intr-un timp incredibil de scurt
cu puterea mintii.

Posesiunea
Ocazional, atunci cand o extensie de suflet este total legata de Pamant, el sau ea
va incerca sa se inchida in corpul fizic al altei persoane sau constiinta ei. Acest lucru
se poate intampla doar daca persoana de pe Pamant este foarte slabita psihologic, este
consumatoare de alcool sau droguri.
Este esential sa-ti amintesti ca daca o persoana alege sa devina victima in viata a
mintii subconstiente, a ego-ului negative, a corpului emotional, cel mental, cel fizic sau
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a copilului interior, poate fi, de asemenea, victimizata de un spirit rau sau inselator.
Multi din oamenii care comit crime in societatea din ziua de azi, li si spune sa faca
acest lucru de catre spirite intunecate si inconstiente.
Daca o extensie de suflet sta in puterea personala, in serviciul iubirii si al lui Dumnezeu, nu are de ce sa se teama legat de aceste lucruri. Daca unul din aceste spirite
intunecate vine vreodata in jur, cere-ti imediat puterea si cu iubire ferma spune-le
sa plece. Spune imediat cateva rugaciuni, incanteaza o mantra sau repeta numele lui
Dumnezeu. Aceste spirite intunecate pot intra doar intr-o vibratie slabita si joasa.

Locuintele in planurile astrale si mentale
Oricarei extensie de suflet i se da o casa in planul astral atunci cand moare. Lucrul
fascinant legat de acest proces este ca locuintele reflecta caracterul celor care locuiesc
in ele. O persoana care este saraca in spirit va avea o casa si mediu inconjurator care
reflecta caracterul lui sau al ei.
Locuintele sunt oarecum create in mod mistic din substanta spirituala pe care
extensia de suflet a dobandit-o. Cu cat evoluezi mai mult, cu atat mai frumoase devin
locuintele si mediul inconjurator. Orice act de bunatate, iubire, serviciu pentru altcineva, poate fi vazut instant prin imbunatatiri legate de casa si mediul inconjurator.
Casele in lumea spirituala nu se erodeaza si nu se prabusesc. Timpul nu are nici un
efect asupra lor. Vor dura atat cat ii este necesar persoanei care locuieste acolo. Cand o
paraseste si nu mai are nici un scop, dispare. Dupa cum am mentionat de multe ori in
aceasta carte “Precum afara, si inauntru; precum sus, asa si jos” se vede foate clar cum
opereaza aici.
Acelasi proces pe care l-am mentionat despre case are loc si cu hainele pe care
le poarta oamenii. Toata lumea are haine si oamenii pot alege daca sa poarte hainele
pe care le purtau pe Pamant sau haine mai potrivite pentru orasul si districtul in care
traiesc.
Un proces magic are loc atunci cand o extensie de suflet devine mai evoluata, caci
cu atat mai frumoase si mai calitative devin hainele si materialele pe care le gasesc pe
corpurile lor. Un stadiu de evolutie al unei persoane poate fi vazuta imediat atat in
casele, cat si in hainele lor. Imi aduc aminte din nou de zicala bilbica “ce daca castigi
intreaga lume, insa iti pierzi intregul suflet”. In lumea spirituala adevaratele bogatii nu
sunt banii, ci realizarea spirituala, iubirea, serviciul pentru ceilalti.
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Apele cantatoare si de intinerire
In planurile astrale superioare si cele de peste ele exista ceea ce cunoastem drept
“ape cantatoare”. Nu sunt exact ape, insa curg precum un rau de pe Pamant. Nu simti
ca te uzi atunci cand te imbaiezi in ele; aceste ape aduc vindecare si reincarcare energetica.
Majoritatea locuintelor din planurile astrale de mijloc si cele de deasupra au aceste
ape. Poate un termen mai potrivit ar fi dus de lumina lichid. Atunci cand aceasta fantana de lichid de lumina izvoraste si se revarsa, pare ca emite note muzicale.

Florile
Florile batrane nu mor nicioadata, doar isi intorc orientarea daca vrei sa-ti schimbi aranjamentul floral. Nu exista ierburi sau schimbari ale sezoanelor. Florile vor trai
atat cat ai nevoie ele. Exista, de asemenea, si pasari de toate felurile cu penaj mult mai
frumos decat ceea ce exista pe Pamant.

Orasele
Orasele din astralul de mijloc si cel superior sunt mult mai frumoase decat cele
de pe Pamant pentru ca nu este nevoie de masini, poluare, industrie sau trafic. De cele
mai multe ori orasele sunt planificate sa fie construite in exteriorul unui ax, precum o
roata. Intr-unul din aceste orase exista un temple al celor sapte sfere in centrul caruia
se afla o biserica a tuturor credintelor.
Maestrii vin din planuri superioare. Exista cladiri dedicate artelor si sali pentru
invatat. Cu cat te duci mai sus, cu atat sunt mai frumoase orasele si imprejurimile.
Locuintele indepartate devin in cele din urma conace si proprietati cu peisaje care nu
pot fi descrise in cuvinte. In aceste planuri inalte este succes spiritual, nu material, care
este telul fiecarei extensii de suflet.
Intr-unul din orasele mai avansate din planul mental superior cladirea centrala
din oras este o piramida alb pur gigantica care este inalta de sapte etaje. Etajul de jos
este o sala sociala pentru cetatenii orasului. Al doilea etaj al piramidei este dedicat
simfoniilor, concertelor, operei, dramei, baletului si filmelor. Etajul al treilea este o
galerie de arta, infatisand cele mai bune opera de arta atat de pe Pamant, cat si cele
din planul mental superior. Etajul patru este un muzeu cu cele mai bune sculpturi din
lume. Etajul cinci este o librarie care depaseste orice exista pe Pamant. Etajul sase se
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concentreaza pe invataturi si meditatie, dezvoltare psihica si realizarea de sine. Etajul
sapte este sala sacra a veneratiei. Aici au loc si prelegeri cu minunati maestri spirituali
din planurile mai inalte, veniti aici sa predea. Toate casele din aceste planuri superioare au o camera spirituala privata pentru contemplare si a meditatie. Fiecare persoana
din aceste orase este si profesor si student. Nu exista praf sau podele murdare, haine
murdare, gandaci, incalzire sau racire sau teama de furt.
Exista un suflet maestru care se ocupa de fiecare oras, care este precum un guvernator. Acest maestru locuieste de obicei in apropierea centrului sau axului orasului.
Exista un numar mare de oameni care lucreaza pentru el, asa cum la randul lui primeste ordine de la o inteligenta superioara.
In fiecare oras exista si un birou cu statistici vitale care este guvernat de fiinte
spirituale inalt dezvoltate. Aceasta organizatie are toata informatia spirituala a fiecarui
membru al societatii. Stie problemele noilor veniti si ii indreapta catre ghizii si profesorii potriviti. Ii si sfatuieste pe membrii comunitatii cand cineva drag de pe Pamant
este pe cale sa ajunga acolo.
Fiecare oras are si o sala a inregistrarilor. Este precum un centru de creare de
retele. Sala inregistrarilor ofera noutati, si chiar noutati de pe Pamant, ca de exemplu
alegerea ca presedinte al Statelor Unite a lui Clinton.
Vei fi incantat sa stii ca animalele de companie pot veni cu tine in viata de apoi in
planurile superioare, pentru o perioada de timp. La un moment date vor trebui sa-si
continue evolutia si posibil sa se reincarneze din nou in planul Pamantean, precum vei
face si tu daca nu ai atins inca eliberarea din roata renasterii.
Oamenii din aceste diferite orase astrale si mentale se aduna de multe ori conform
cu credintele lor religioase. De exemplu, cei de credinta islamica pot imparti un anumit district. Acest lucru este valabil in special pentru cei care trec dincolo prima oara.
Nu este neobisnuit ca sa gasesti in planul astral comunitati intregi care inca practica
vechile practici religioase de pe Pamant. Este posibil ca aceste practici sa mai includa
inca prejudicii si credinta spirituala distorsionate si deformate. Dupa cum am mentionat anterior, doar datorita faptului ca cineva este pe partea cealalta nu inseamna ca a
obtinut vreo forma de iluminare.
Aceste extensii de suflet stiu ca au murit, dar cred ca viata lor din prezent este o
forma de rasplata cereasca, cand de fapt nici nu stiu ce pierd. Profesori din taramurile
mai inalte care sa ii ilumineze, insa ca si pe Pamant oamenii pot fi incapatanati si
fixisti. Dumnezeu nu forteaza niciodata adevarul in nimeni. Vine si trimite mesagerii
Lui atunci cand I se cere, deoarece avem cu totii liber arbitru.
Ceea ce am spus aici se aplica tuturor religiilor, nu doar exemplului pe care l-am
dat referitor la credinta islamica. Cu cat te inalti mai mult, cu atat mai putin se manifesta acest proces de izolare religioasa.
96

Viata in planurile astrale inferioare
Exista un fel de zona de granita care se afla deasupra regiunilor Iadului si Purgatoriului care, de fapt, se suprapune cu viata de pe Pamant. Acestia sunt oameni buni
care au gasit ceea ce considera ei a fi satisfactie in zonele apropiate de Pamant. Acesta
zona specifica este precum o dublura astrala, care este o copie a vietii de pe Pamant, cu
exceptia faptului ca se afla in planul astral. Viata este atat de asemanatoare cu cea de
pe Pamant, incat deseori este greu de observat ca cineva a plecat. La un moment dat
aceste extensii de suflet incep sa tanjeasca dupa ceva mai bun.

Metode de comunicare
In lumea spirituala oamenii comunica in cea mai mare parte telepatic. Totusi, nu
se renunta total la vorbirea vocala. In planurile astrale inferioare arta telepatiei necesita ceva antrenament, dar pentru cei din planurile astrale si mentale superioare vine
destul de natural. In planurile superioare oamenii se pot intelege instant chiar daca
vorbesc limbi diferite.

Ocupatiile
Lista este infinita in termeni ai oportunitatilor pentru studiu si dezvoltare. Unii
oameni picteaza, fac muzica, sculpteaza, construiesc case cu mintea. Exista gradinari,
oameni de stiinta, inventatori, colegii si universitati, profesori, consilieri si vindecatori.
Multi oameni de stiinta lucreaza la implantarea ideilor lor in constiinta oamenilor
de pe Pamant. Multi consilieri lucreaza cu oameni care abia au murit ajutandu-i sa
se adapteze. Exista oportunitati infinite atat pentru a invata, cat si pentru a-i servi pe
ceilalti. Oamenii care doresc sa calatoreasca pot calatori prin lumea in care traiesc sau
dupa viata Pamanteana daca aleg asta.
Unii consilieri si profesori calatoresc in planurile inferioare pentru a-I ajuta pe
fratii si surorile lor sa se trezeasca la viata mai inalta care ii asteapta. Scriitorii din
planurile superioare pot folosi o masina care scrie cartea pentru tine in timp ce tu
vorbesti. Cercetatorii pot citi carti care sunt mai degraba precum a vedea un film. In
aceste planuri superioare te poti duce intr-o biblioteca si sa revezi istoria Pamantului
intr-un film pictorial care se afla exact in fata ochilor tai.
Nu ar fi fascinant sa te duci intr-o biblioteca si sa vezi ceea ce s-a intamplat la
crucificarea si invierea lui Iisus Christos intr-o forma de film 3D? O alta posibilitate ar
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fi sa te intorci in timp si sa vezi civilizatiile Atlantidei si Lemuriei in forma 3D. Toata
informatia din Univers ne este disponibila pe masura ce atingem aceste niveluri inalte
ale constiintei.
Unele ocupatii dispar in lumea spirituala precum avocati, cometicieni, antreprenori de pompe funebre, politicieni. Suna destul de bine, nu? Pictorii invata sa picteze
cu mintea lor in loc sa mai foloseasca pensula.
Hartile care sunt folosite pentru scopul de a invata se deruleaza precum un film
care te inconjoara ca un scenariu care se misca. Imi aduce aminte de expozitia de la
Dysneyland cu un film care te inconjura in toate partile. Aici este si mai real dearece
arata ca in realitate, nu doar ca un film. Mai exista si cursuri pentru cei care doresc
sa-si revizuiasca incarnarile anterioare.

Rezumat
Acest capitol a fost un rezumat a numai varfului unui aisberg din unele dintre lucrurile care au loc in lumile spirituale dupa moarte. Sper ca aceasta v-a oferit o savoare
si o aroma din infinitele posibilitati si minuni care ne asteapta pe fiecare in parte pe
masura ce evoluam si ne realizam divinitatea.
Ultimul lucru cu care as dori sa va las din acest capitol este incredibila importanta
de a sta concentrat si tintuit in termenii vietii prezente de pe Pamant. Incearca si creste
acum cat de mult poti pe calea ta spirituala. Sunt multe tentatii si seductii in lumea in
care traim acum care ne pot indeparta de la calea noastra.
V-as provoca sa va revendicati total puterea in acest moment, iar pentru restul
vietii sa o concentrati numai pe singura dorinta valida, aceea de eliberarea si de realizare a dumnezeirii. Eliberati-va de orice dorinte materiale deoarece nu contin nimic
pentru voi. Pastrati-va intotdeauna concentrarea pe iubirea neconditionata, iertare si
serviciul umanitatii. Daca faceti acest lucru, veti deveni foarte bogati in viata aceasta si
mai instariti intr-o maniera mult mai evidenta, cand treceti in lumea spirituala!
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Sufletul
“Materia este vehicolul pentru expresia sufletului
in acest plan, asa cum intr-un plan mai inalt
sufletul drept vehicol de expresie pentru spirit.”
Dwjal Khul
Prin channeling de Alice A. Bailey

De Dr. Joshua David Stone
Exista multe feluri de a defini si a intelege sufletul. Pentru a incepe cu unul dintre
ele putem spune ca sufletul este intermediarul dintre personalitatea incarnata pe Pamant si monada sau spiritul din cer. Pentru toate incarnarile pana la a patra initiere
sufletul este ghidul si profesorul personalitatii. La cea de-a patra initiere corpul suflet
sau corpul cauzal este ars intr-o maniera mistica, si sufletul se reintoarce in monada,
iar scopul si functia lui de-a lungul incarnarilor de-a lungul erelor, ia sfarsit. Monada
sau spiritul devine acum ghidul si profesorul pentru suflet.
Materia este un vehicul pentru expresia sufletului in acest plan, asa cum in planul
mai inalt sufletul serveste drept vehicul de expresie pentru spirit. Sufletul nu este nici
spirit, nici materie, dar este relatie dintre cele 2. Este legatura de mijloc dintre Dumnezeu si forma. Sufletul este o alta denumire pentru aspectul lui Christos.
Sufletul este calitatea pe care o manifesta fiecare forma. Este acea calitate subtila
care distinge un element de celalalt. In regatul plantelor determina daca o floare sau un
morcov devin manifestate sau nu. Sufletul serveste aceeasi functie in regatul animalic.
Orice a fost creat are un suflet. Sufletul omului constient de sine este in raport cu
sufletul tuturor lucrurilor. Este parte integrala din sufletul universal.
Noul val in psihologia viitorului va reusi in cele din urma sa demonstreze existenta
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sufletului. Este tragic faptul ca in domeniul psihologiei 98% din formele de psihologie
care sunt predate acum nu recunosc existenta sufletului sau a spiritului. Carl Jung,
Abraham Maslow si un psiholog italian, Robert Assagioli, sunt singurii care imi vin
in minte care integreaza aceste aspecte spirituale. Exista o noua forma de psihologie
numita psihologie transpersonala care in cele din urma va revolutiona psihologia traditionala (cititi orice carte despre Psihologia Sufletului). Procesul contactului cu sufletul incepe mai intai cu primirea aspirantului a impresiilor sulfetului, apoi i se permite
sufletului din ce in ce mai mult sa ia controlul celor trei parti ale personalitatii. In cele
din urma identificarea completa cu sufletul este obtinuta la cea de-a treia initiere, care
este numita unirea sufletului.
Un alt aspect interesant referitor la suflet sau la sinele superior esteca sufletul nu
da atentie personalitatii incarnate pana cand personalitatea incarnata nu incepe sa
acorde atentie aspectelor spirituale. Sufletul este ocupat cu meditatia si alte aspecte
ale servitudinii. De indata ce personalitatea incarnate arata interes, sufletul incepe sa
aiba un rol foarte activ. Acelasi concept poate fi aplicat monadei in legatura cu sufletul.
Monada nu acorda prea multa atentie sufletului pana la cea de-a treia initiere, cand
incepe sa aibe loc contactul monadic.
Urmatorul tabel ofera o centralizare pentru monada, suflet si personalitate:
Monada
Tata
Spirit
Viata
Sine Divin
Spirit
Punctul
Monada

Suflet
Fiu
Constiinta
Ego
Sine Superior
Individualitate
Triada
Ingerul Solar

Personalitate
Mama
Suflet
Forma
Sine Inferior
Sine personal
Cuaternarul
Lorzii Lunari

Sufletul poate fi definit si ca forta atractiva a universului fizic creat, care tine toate
formele la un loc, astfel incat Dumnezeu sa se manifeste si sa se exprime prin intermediul lor. Corpurile fizic, mental si emotional sunt imbracamintea sufletului. Mai tarziu
in procesul de evolutie vor fi imbracamintea pentru spiritul monadei.
Sufletul mai poate fi descris si drept factorul constient in toate formele. Fenomenul
mortii casei are loc atunci cand sufletul si/sau noua extensie de suflet (personalitatea
incarnata) decide sa nu stea in corp si pleaca. Cand extensia de suflet pleaca, corpul fizic moare. Sufletul este cel care simte, inregistreaza constientizarile, atrage si anuleaza,
si tine toate formele in activitate.
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Sufletul poate fi descris drept fiul lui Dumezeu Tatal si a Mamei Pamant care a
venit pe Pamant pentru a revela natura lui Dumnezeu care este iubirea. Sufletul mai
poate fi descris si drept principiul inteligentei care salasluieste in toate formele. In
regatul uman acest lucru se manifesta sub forma constientei mentale si a mintii, ceea
ce demonstreaza puterea de a analiza, de a discrimina si de a fi constient de sine.
Este, de asemenea, foarte important de inteles faptul ca sufletul si sinele superior
se afla intr-o stare de evolutie. Vreau sa clarific ca atunci cand vorbesc despre suflet il
diferentiez de personalitatea incarnata pe Pamant, care este denumita si extensie de
suflet. Sufletul sau sinele superior la nivelul la care se afla, este in proces de invatare si
crestere. Nu toate sufletele sau sinele superioare sunt la acelasi nivel de evolutie. Unul
din principalele modalitati in care evolueaza un suflet este prin ceea de fac in timpul
incarnarilor lor materiale cele 12 extensii de suflet.
M-am aflat sub perceptia falsa pentru mult timp cum ca sufletul sau sinele superior este perfect. Nu este asa. Este cu mult mai evoluat decat personalitatile incarnate,
insa evolueaza ca si noi. Acelasi lucru poate fi spus despre monada la nivelul ei. Nu
toate monadele se afla la acelasi nivel de evolutie. Unele sunt mai evaluate decat altele.
Din nou, acest lucru este legat de ceea ce au facut in toate incarnarile lor cele 12 suflete
si cele 144 de extensii de suflet. Este important de vazut aici ca depindem de sufletul
si monada noastra pentru ghidare, iar monada si sufletul depind la randul lor de noi.
Munca aspirantului este de a invata sa se vada pe sine drept un suflet, iar mai tarziu in procesul initierii sa te vezi drept monada, spirit sau Dumnezeu incarnat. Pentru
a realiza complet acest lucru este esential sa inveti sa vezi acest lucru si in ceilalti. Ceea
ce vezi in ceilalti este doar o oglinda a ceea ce vezi in realitate in tine insuti.

Sufletul umanitatii
Semnele ca sufletul umanitatii se trezeste pot fi vazute prin urmatoarele manifestari in societatea noastra:
• Dezvoltarea societatii, a organizatiilor si a miscarilor de masa pentru binele
umanitatii.
• Cresterea interesului maselor de oameni pentru bunastarea comuna.
• Interes marit in eforturile umanitare si filantropice.
• Efortul masei de a educa copiii tuturor natiunilor la un nivel care nu s-a mai
atins inainte.
• O recunoastere marita a faptului ca omul de pe strada devine un factor in afacerile lumii.
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O insusire a corpurilor de catre suflet
Deseori este neinteles faptul ca sufletul ia in posesie corpurile fizic, mental, emotional intr-un proces lent si gradual. Sufletul vine in corp exact inainte de nastere sau
imediat dupa nastere. Djwhal Khul a spus ca abia intre varsta de 4-7 ani sufletul face
contact cu creierul fizic al copilului. Sufletul isi insuseste sau preia controlul asupra
corpului astral intre varsta de 7-14 ani. Sufletul isi insuseste corpul mental intre varsta
de 21-25 ani. Contactul cu sufletul are de obicei loc intre 35-42 ani. Potentialul de a
contacta monada incepe dupa ce sufletul a trecut cea de-a treia initiere. Acest proces
poate fi, totusi, usor accelerat. Asa l-a descris Djwhal in materialul lui Alice Bailey.

Sufletul batran
Toate monadele sau scanteile spirituale individualizate au fost create la inceput
in acelasi moment. In acest sens toate monadele au aceeasi varsta. Termenul de suflet
batran se refera la cate vieti a avut un suflet in incarnari Pamantene sau materiale.
Djwhal a spus ca sufletul obisnuit impreuna cu toate cele 12 personalitati ale sale sau
extensii de suflet a avut in jur de 2000 de vieti. Sufletele mai batrane au avut intre 2500
si 3000 de vieti.

Caracteristicile sufletului
Iubirea neconditionata, caracterul atotcuprinzator, bucuria, fericirea, abilitatea
de a fi singur, indiferenta divina, impersonalitatea, detasarea, libertatea, serenitatea,
calmul interior, responsabilitatea, intelepciunea, intuitia, toate sunt caracteristici ale
sufletului.
Acestea sunt calitatile descrise de Djwhal khul in materialul lui Alice Bailey. Djwhal
face o alta diferentiere foarte interesanta intre fericire, bucurie si extaz. El spune ca
fericirea este o reactie a personalitatii. Bucuria este o calitatea a sufletului. Extazul este
o calitate a fi-una cu monada.

Lumina sufletului
Atentia unui maestru este atrasa catre personalitatea incarnata de stralucirea luminii interioare a acelui individ. Cand lumina a atins o anumita intensitate, iar aura o
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anumita nuanta, iar vibratia totala a atins o rata si o masura specifica, apare si maestrul. Alegerea studentului de catre maestru este determinata de karma din trecut, de
asocierile din trecut si de raza pe care se afla fiecare personalitate incarnata.

Sufletul si ierarhia
Ierarhia spirituala este de fapt lumea sufletelor. Referitor la suflet exista trei tipuri
de lucratori ierarhizati:
• Suflete: Acei initiati care au trecut de cea de-a patra initiere in care corpul sufletului sau sufletul cauzal a fost distrus. Ei sunt paznicii planului.
• Suflete-personalitati infuzate: acesti discipoli si initiati ai primelor trei initieri,
prin care sufletele lucreaza la indeplinirea planului.
• Aspiranti inteligenti: aceia care nu sunt inca suflete-personalitati infuzate, dar
care recunosc un plan divin si cauta bunastarea camarazilor lor.

Stadiile incipiente ale evolutiei personalitatilor incarnate
Stadiul cel mai incipient de evolutie al omului consta in deschidere liniei de comunicare dintre personalitate catre suflet, astfel incat sufletul sa poata fi capabil din ce in
ce mai mult sa se afirme prin intermediul ei. Pe masura ce extensia de suflet se dezvolta
sufletul este capabil sa domine in totalitate si sa controleze personalitatea astfel incat sa
nu aibe ganduri sau dorinte diferite.
Omul de pe Pamant care nu are absolut nici un antrenament, nu are nici o comunicare cu sufletul sau. Ti se intampla sa te uiti la stiri sau sa vezi oameni in lume si sa
te intrebi cum de sunt capabili sa faca lucrurile ingrozitoare pe care le fac? Acesta este
partial motivul. Nu au nici o conexiune cu sufletul, si de aceea sunt condusi de personalitate sau de ego-ul negativ. Sunt deconectati de la intuitie, constiinta si dorinta de a
face bine si de a iubi care sunt detinute de suflet. Precum evolutia personalitatii consta
in a invata sa exprime doar sufletul, la fel consta si evolutia sufletului sa exprime doar
monada. O extensie de suflet nedezvoltata sau personalitate incarnata uita de aceasta
conexiune cu sufletul sau si se simte destul de independenta si separata.
Sufletul in propriul sau plan se implica intr-un amalgam de activitati. Daca dorim
sa-i atragem atentia trebuie sa-i demonstram sufletului ca putem face personalitatea
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sa-i fie de folos. Sufletul stie ca anumite parti ale evolutiei sale pot fi obtinute numai
prin personalitatile sale pe Pamant. Daca ne uitam la multe din personalitataile de aici
de pe Pamant vedem extensii de suflet ale caror corpuri astrale sunt pline cu emotii negative si ale caror corpuri mentale sunt interesate de bani, putere, hedonism si televiziune. Nu este dificil sa vezi ca sufletul poate nu este atat de interesat si se concentreaza
pe altcineva dintre celelate 12 extensii de suflet.
Sufletul in planul sau este atat de expansiv, incat este imposibil pentru el sa se
manifeste complet prin una din extensiile sale de suflet. In acelasi fel, monada in planul sau nu este capabila sa se manifeste vreodata complet prin intermediul unuia din
sufletele sale.

Triada spirituala
Triada spirituala este spiritul cu cele trei invelisuri prin care se exprima monada.
Cele trei invelisuri ale spiritului sunt vointa spirituala, intuitia si mintea superioara.
Monada se exprima prin aceste principii, asa cum sufletul se exprima prin triada spirituala inferioara a celor trei personalitati (corpurile fizic, mental si emotional).

Sufletul si monada
Discipolul are nevoie sa invete sa-si controleze si sa-si antreneze mintea pentru a
primi comunicatii de la cele trei surse.
• Lumea materiala obisnuita.
• Sufletul, devenirea constienta de discipol, un lucrator intr-unul din ashram-urile maestrului.
• Din triada spirituala (vointa sprituala, intuitia si mintea superioara) care actioneaza ca un intermediar intre monada si creierul personalitatii incarnate pe Pamant.
Acest lucru are loc datorita faptului ca la cea de-a treia initiere sufletul si personalitatea
s-au unit, asadar acum poate veni ghidarea de la triada spirituala si de la monada.
Dualitatea a luat locul triplicitatii. Triplicitatea fiind extensia de suflet anterioara, sufletul si monada. Sufletul si extensia de suflet au fuzionat impreuna, asadar un nivel de
ghidare mai inalta este posibil acum.
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Sufletul si Antakarana
La cea de-a patra initiere, antakarana sau podul pentru linia de comunicare a fost
construita de catre personalitatea incarnata, prin corpul cauzal sau corpul suflet pana
la triada spirituala si monada. O data ce este construita antakarana, corpul cauzal arde,
iar sufletul se reuneste cu monada. (Mai tarziu in aceasta carte am dedicat un intreg
capitol intelegerii antakaranei si am oferit meditatii si sfaturi despre cum sa o construiesti).

Relatiile sufletului in propriul plan de existenta
Sufletul in propriul sau plan realizeaza constient relatia lui cu maestrul si cauta sa
trimita acesta constientizare catre personalitatea incarnata. Sufletul nu este constrans
de timp si spatiu. La nivelul sufletului timpul si spatiul nu exista in felul linear in care
exista aici pe Pamant. Sufletul in propriul sau plan are, de asemenea, relatii cu alte
suflete, de obicei din aceeasi raza ca a sa. (intelegerea razelor va fi discutata in detaliu
intr-un capitol urmator) Sufletul lucreaza intr-o formatiune de grup si constiinta in
planul sau. Constiinta de grup reprezinta un lucru pe care sufletul doreste in cele din
urma sa-l vada si in acest plan Pamantean. Acest lucru se va intampla atunci cand
majoritatea extensiilor de suflet din acest plan vor lua cea de-a treia initiere.
Din punctul de vedere al maestrului este abilitatea sufletului de a-si controla
instrumentul (personalitatea incarnata) si sa lucreze prin ea. Acesta este principalul
interes.

Sufletul si Ashram-ul Maestrului
Multi dintre Maestrii Ascensionati au ashram-uri in planul interior. Un ashram
este un grup international compus din suflete care sunt in incarnare si in afara ei.
Ashramul este o combinatie de initiati de grade diferite si de discipoli acceptati. Maestrul mai are un grup care este diferit de ashram. Multi oameni se pot afla in grupul
maestrului, insa cei din ashram sunt alesi din afara grupului. In ashram gasesti numai
ceea ce este al sufletului. Nimic din ce este al personalitatii nu este permis sa intre. Prin
aceasta ma refer la orice din sinele inferior.
Asadar, un ashram este format in principal din cei care, prin devotiunea lor catre
cale, au muncit si au iesit din grup, si au intrat in centrul interior care este ashramul.
Sunt grupuri de suflete adunate la un loc pentru scopul muncii de a servi.
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Cheia pentru discipol este sa-si faca viata intr-o asemenea maniera, incat sa duca
mai departe scopurile grupului, sa intareasca forta grupului si sa aduca mai aproape
obiectivul pentru care a fost creat grupul. Discipolul incearca, de asemenea, sa se faca
folositor in ducerea mai departe a planului maestrului.

Sufletul si Vointa Divina
Cand puterea de atractie a materiei moare, iar dorinta este depasita, atunci devine
dominant puterea de atractie a sufletului. In locul importantei individuale, scopurile
si eforturile grupului devin acum cele mai importante. Atractia sufletului corespunde
si cu atractia pentru lucrul Ierarhei Spirituale si cea a Maestrilor Ascensionati. Cand
a avut loc aceasta schimbare sau polarizare, despre care sunt sigur ca cei care citesc
aceasta carte se pot raporta la acest lucru, poate fi simtita si incepe sa aiba loc atragerea
inamica a “aspectului Vointei Divinitatii”.

Sufletul si fortele intunecate
Fratii intunecati sunt suflete ca si tine si mine, care sunt confuze si au ales calea
mainii stangi in locul caii maini drepte. Calea mainii stangi este aceea a servirii de sine
in loc de a-l vedea pe Dumnezeu si unitatea intregii existente. Fratele intunecat (si nu
vorbesc aici despre rasa) nu-i vede pe ceilalti drept suflete camarade sau dumnezei, ci
mai degraba drept obiecte pe care sa le exploateze si sa le foloseasca pentru propriul
castig egoist. Nu le pasa de suferinta sau durerea pe care o pot provoca.
Slujba noastra este de a ne proteja pe noi insine de aceste suflete confuze, atat de
cele din acest plan material, cat si de acelea din planul interior (vezi capitolul despre
auto apararea psihica). Mai devreme sau mai tarziu legile karmei ii vor ajunge din
urma, iar durerea si suferinta prin care vor trece ii vor determina sa caute din nou
adevarul.
Un alt aspect foarte interesant despre fratii intunecati este ca daca personalitatea
incarnata continua cu calea lor inselatoare pentru prea mult timp pot aduce asupra lor
o distrugere care este finala pentru ceea ce Djwhal Khul a numit intreaga manvatara
sau ciclu. Cumva in proces “atomul fizic permanent” devine total distrus, iar sufletul
pierdut pierde contactul cu Sinele Superior pentru eoni de timp.
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Aliniamentul sufletului cu personalitatea
Ideal pentru personalitatea incarnata este sa alinieze cele trei vehicule sau corpuri
cu sinele superior sau sufletul. Atunci cand are loc acest aliniament, corpul mental va
fi calm si in pace, corpul emotional va fi stabil, echilibrat si bucuros, iar corpul fizic va
fi sanatos, cu energie buna echilibrata pe tot parcursul zilei.
Si pentru discipoli exista un aliniament de nivel mai inalt:
• Aceasta are de-a face cu aliniamentul sufletului si personalitatii cu ashramul
potrivit, rezultand o relatie constienta cu maestrul ashramului.
• Aliniamentul initiatului de grad mai inalt cu triada spirituala, care rezulta intr-o recunoastere constienta a energiei monadei.
• Aliniamentul tuturor chakrelor in corpul eteric al discipolului.

Calea progresului sufletului
Nu exista limita a cat poate creste o personalitate incarnata in decursul unei vieti.
Acest lucru tine doar de abilitatea de a sta concentrat si disciplinat, dedicat total idealului spiritual. Adesea, extensiile de suflet care progreseaza mult, fac acest progres
datorita a ceea ce a fost dobandit deja in vietile trecute.
Chiar daca cresterea pare super accelerata pentru unii, chiar daca se pregatesc
pentru o noua perioada de crestere inceata, atenta, sustinuta. Acest efort incet si adesea
laborios este o metoda consistenta a tot ceea ce evolueaza pe calea spiritual, indiferent
de nivelul lor de evolutie spiritual. Nu exista scurtaturi. Clipa de clipa, ora de ora, zi
dupa zi, telurile sau obiectivele sunt atinse. Cel mai ades, lucrurile marunte sunt cele
care conteaza. Un zambet, o imbratisare, o mana de ajutor sunt cele mai importante.

Sufletul si ucenicia
Exista trei obiective principale catre care discipolul trebuie sa fie angajat, mai presus de orice altceva:
• Sa serveasca umanitatea
• Sa coopereze cu Planul celor Mareti
• Sa dezvolte puterile sufletului, sa inceapa sa asculte de suflet si nu dupa cum
dicteaza cele trei corpuri inferioare si ego-ul negativ.
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Impresii spirituale din planul interior
Exista patru surse ale impresiilor spirituale pe care aspirantul spiritual si discipolul trebuie sa le cunoasca:
• Din propriul suflet al discipolului
• Din ashramul din care face parte discipolul
• Direct de la maestru
• Din triada spirituala si monada, prin intermediul antakaranei

Sufletul si Sutratma
Sutratma este cordonul de argint care se extinde din monada, prin suflet, in extensia de suflet incarnata pe Pamant. Sufletul isi domina forma prin intermediul sutratmei, numita si firul vietii. Antakarana este o coarda de energie pe care noi, de pe
Pamant, trebuie sa o construim catre suflet, triada spirituala si monada.
Sutratma sau cordonul de argint exista de la nastere. Este linia noastra de energie
inapoi catre Tatal nostru din ceruri. Este conducta noastra spirituala, ca sa spunem asa,
care ne trimite energia noastra si ne tine in viata. Acest fir al vietii ne vitalizeaza corpul
fizic, cel mental si pe cel emotional si realizeaza o comunicare cu creierul nostru.

Sumar
Simt ca acest capitol ne ofera o revizuire excelenta, simplificata, a functiilor sufletului si despre cum functioneaza. Pentru un studiu mai aprofundat recomand citirea
cartii lui Alice Bailey numita “Sufletul, o compilatie”. Mare parte din materialul din
acest capitol a venit din aceasta carte. As mai recomanda, de asemenea, si carte lui W.
Leadbeader, “Maestrii si calea”. Leadbeater a fost singurul autor din miscarea teosofica,
care, in opinia mea, a facut ca materialul sa fie mult mai usor de inteles. Nu spun acest
lucru ca o critica a autrorilor. Sunt sigur, insa, ca si ei ar spune ca o parte din acea
literatura este dificil de citit.
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Psihologia ezoterica si stiinta celor 12 raze
“Cunoaste-te pe tine insuti”
Cioplit deasupra portii oracolului din Delphi

De Dr. Joshua David Stone
Cele sapte raze sunt primele diferentieri ale lui Dumnezeu in manifestare si ele
ofera intregul camp al expresiei Sale in forma manifestata. Cele sapte raze sunt intruchiparile celor sapte tipuri de forte, ceea ce demonstreaza sapte calitati ale lui Dumnezeu. Aceste sapte calitati au un efect de sapte invelisuri asupra materiei si formei in
toate partile ale universului infinit al lui Dumnezeu. Cele sapte raze sunt intruchipari
ale sapte fiinte marete. Acestea sunt:
•
•
•
•
•
•
•

Lordul puterii sau vointei
Lordul iubirii-intelepciunii
Lordul inteligentei active
Lordul armoniei, frumusetii si artei
Lordul cunoasterii concrete si stiintei
Lordul devotiunii si idealismului
Lordul ordinii ceremoniale sau magiei

Razele sunt in realitate un subiect destul de complex si sunt multe feluri si cadre
de referinta pentru a le intelege. Studiul razelor este aproape o stiinta necunoscuta in
lumea noastra. Eu sunt un student extraordinar al acestui camp si am fost implicat cu
aproape orice religie si scoala a misterelor de pe planeta.
Abia atunci cand am citit cartile lui Alice Bailey despre “Psihologia ezoterica”,
semnificatia profunda ale razelor a venit in constienta mea. Razele sunt mai importante chiar decat astrologia, insa despre ceea ce am sa va impartasesc in acest capitol nu
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se vorbeste in apropape 99,9% din caile spirituale de pe Pamant. Este posibil ca intelegerea razelor sa fie singura stiinta spirituala cea mai importanta pentru a ne intelege
pe noi insine si lumea ca intreg. Aceste raze sunt cele care guverneaza intreaga creatie.

Razele aspectului si razele atributului
In scrierile sale, Djwhal Khul a impartit cele sapte raze marete in doua categorii,
numite razele aspectului si razele atributului.
Razele aspectului
Prima raza a puterii, vointei si scopului
A doua raza a iubirii-intelepciunii
A treia raza a inteligentei active, creative
Razele atributului
A patra raza a armoniei prin conflict sau arta sau frumusete
A cincea raza a cunoasterii concrete sau stiintei
A sasea raza a idealismului abstract sau devotiunii
A saptea raza a ordinului ceremonial sau magiei sau ritualului sau organizatiei.

Raza structurii a fiecarei fiinte umane incarnate
Fiecare extensie de suflet care se incarneaza in planul Pamantean este alcatuita
din sase raze. Au o raza separata pentru monada, suflet, personalitate, minte, emotii si
corp fizic. In principiu raza monadei si raza sufletului sunt aceleasi in toate incarnarile
persoanei.
Celelalte raze se pot schimba de la o viata la alta. Fiecare persoana incarnata se afla
pe una din aceste sapte raze. Extensiile de suflet cu razele sufletului aflate pe cea de-a
patra, a cincea, a sasea si a saptea raza trebuie sa fie combinate cu cele trei raze majore
dupa ce trec a treia initiere. Raza monadica a fiecarei personalitati incarnate este una
din cele trei raze.
In persoana neevoluata domina razele corpurilor emotional, mental si fizic. Pe
masura ce persoana dezvolta o personalitate mai actualizata pe sine, atunci raza personalitatii devine dominanta, iar cele trei raze ale corpurilor devin subordonate ei.
Pe masura ce persoana continua sa evolueze, ele incep sa devina polarizate in
suflet. Are loc o batalie intre sinele superior si cel inferior sau intre raza personalitatii
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si raza sufletului. Pe masura ce raza sufletului incepe sa castige aceasta batalie, iar discipolul incepe sa castige auto-control asupra personalitatii, atunci raza personalitatii
devine subordonata razei sufletului.
Procesul continua pana cand raza monadica incepe sa patrunda, dupa cea de-a
treia initiere. Pe masura ce discipolul invata sa devina polarizat in monada, raza sufletului devine subordonata razei monadice.
Fiecare din cele zece grupuri de suflete raspund razei Logosului Planetar (Sanat
Kumara) care este pe raza a treia. De fapt, suntem cu totii o subraza a razei Lui, la fel
cum el este o subraza a Logosului Solar (Helios) care este pe raza a doua. Helios este
o subraza a Logusului Galactic, iar Logosul Galactic este o subraza a Logosului Universal (Melchizadek). Acest proces continua pana la Divinitate. Intreaga creatie este o
subraza a Divinitatii. Fiecare nivel a coborat intr-o maniera ierarhica.
Oamenii care sunt pe aceeasi raza au tendinta sa vada lucrurile intr-o maniera
similara. Acest lucru se poate schimba insa, in functie de raza si initierea cu care sunt
identificati. In timpul facultatii doua persoane pot avea personalitati de raza a patra
si deci, au multe in comun. Pe masura ce unul se deschide catre raza sufletului si isi
schimba polarizarea, acest lucru se poate schimba daca au raze ale sufletului diferite.
Asta nu inseamna ca oamenii aflati pe raze diferite nu se inteleg. Sunt multi factori
care contribuie. Insa, razele au o influenta mare.
Persoanele care au o structura de doua, patru sau sase raze tind sa fie mai introvertite si concentrate pe spiritualitate. Persoanele cu o structura de una, trei, cinci, sapte
raze tind sa fie mai extrovertite si concentrate pe forma si pe nivelul concret al lumii.
Cand o extensie de suflet se afla la doua treimi din calea ei spirituala, raza sufletului
incepe sa conduca personalitatea.
Este inspre beneficiul fiecarui aspirant si discipol sa incerce si sa ajunga la intelegerea celor sase raze care alcatuiesc constitutia lor spirituala. Raza personalitatii isi
desfasoara majoritatea activitatii in corpul fizic. Raza sufletului are influenta specifica
in corpul astral. Raza monadica are influenta specifica in corpul mental. Raza personalitatii determina atitudinea de separare. Raza sufletului faciliteaza atitudinea de
constiinta de grup si detasare fata de partea de forma a vietii. Raza monadica poate fi
simtita numai dupa a treia initiere si aduce aspectul vointei Creatorului.
Aceste raze au un efect incredibil de puternic asupra vietii fiecarei finite umane.
Raza corpului fizic determina marea majoritate a trasaturilor fizice ale corpului fizic.
Razele determina calitatea corpului emotional si afecteaza intr-o masura mare natura
mintii.
Razele predispun fiecare persoana catre anumite puteri si anumite slabiciuni.
Anumite atitudini ale mintii sunt usoare pentru un anumit tip de raza si extrem de
diferite pentru altele. De aceea personalitatea incarnata schimba razele de la o viata la
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alta, pana cand toate calitatile sunt dezvoltate si demonstrate.
Datorita acestor lucruri este absolut esentiala cunoasterea acestor raze pt a te cunoaste pe tine insuti, si pentru intreaga zona a psihologiei. Ceea ce este socant este
ca in domeniul psihologiei de pe Pamant din ziua de azi, nu exista nici o intelegere
a razelor, acesta fiind si unul dintre multiplele motive pentru care nu este eficienta
modalitatea in care este practicata ea.
Motivul pentru care razele nu sunt intelese se datoreaza faptului ca sufletul nu
este inteles aproape deloc. 98% din formele de psihologie predate in scoli si practicate
de profesionisti licentiati sunt separate si deconectate de la nivelurile de constiinta ale
sufletului si ale mondaelor. Noul val din viitor va fi studiul “Psihologiei transpersonale
sau spirituale” (v-as recomanda sa cititi cartea mea pe acest subiect, intitulata “Psihologia sufletului”).
Nu doar oamenii au raze. Si tarile, orasele, grupurile si organizatiile au raze. Acestea sunt, insa, limitate la o singura raza a sufletului si o raza a personalitatii. Spre
exemplu, multe din tarile de pe Pamant opereaza inca pe raza personalitatii.
Atunci cand raza sufletului este capabila sa se concentreze complet printr-un individ, atunci discipolul este pregatit sa ia a treia initiere. Raza personalitatii este apoi
stinsa in mod ocult. Locuitorul din prag a fost subjugat si stapanit. Sufletul este cel care
alege razele pentru extensia de suflet sau personalitatea incarnata pentru fiecare viata.
Fiecare raza lucreaza mai intai prin una din chakre. O cunoastere a structurii
noastre a razei ne ofera intelegeri leagte de caracterul nostru, fortele si slabiciunile
noastre, in acelasi mod in care o poate face si un horoscop astrologic adecvat. Studiul
psihologiei ezoterice si stiinta celor 12 raze este la fel de importanta precum studiul
astrologiei. Poate fi chiar mai important, avand in vedere faptul ca razele, la nivel cosmic, afecteaza, influenteaza si preced crearea stelelor si a constelatiilor prin universul
infinit al lui Dumnezeu.
Este important sa realizam ca putem folosi toate razele indiferent daca le avem in
structura noastra a razei sau nu. Poti chema oricare dintre cele 12 raze si calitatile lor
pentru serviciul personal si planetar.

O analiza amanuntita a celor 12 raze
Prima raza a vointei sau a puterii
Prima raza este o energie a vointei, puterii si comenzii. Este conectata cu vitalitatea, initiativa, increderea. Schimba ce este vechi si face loc pentru ce este nou. Este o
energie foarte dinamica. Culoarea acestei raze este rosu. Cei care se afla pe aceatsa raza
au o mare putere personala care poate fi folosita pentru bine sau rau.
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Tipul de persoana a primei raze va ajunge intotdeuna in fata indiferent de pe ce
linie lucreaza. Vor fi la conducrea profesiei lor. Sunt lideri inascuti. Prima raza care nu
este temperata de iubirea-intelepciunea razei a doua poate fi extrem de cruda si nemiloasa. Lucrarea literara a acestui tip de persoana ar fi puternica si invincibila. Le pasa
putin de stilul si definitivarea muncii. Exemple ale acestui tip de persoana ar fi Luther,
Carlyle, Walt Whitman. Abordarea caii spirituale se face prin veritabila forta a vointei.
Tipul primei raze ar fi un bun sef si commandant. Exemple: Napoleon, Winston
Churchill, Generalul Patton, Generalul McArthur, Eleanor Roosvelt, Indira Ghandi,
Christofor Columbus. (Saint Germain)
Multe dintre figurile sportive remarcabile sunt pe aceasta raza. De obicei, dupa ce
prima raza isi atinge scopul, celelalte raze preaiu conducerea. Intr-un fel, prima raza
este legata de energia Berbecului. Persoana de prima raza incepe proiecte, insa apoi
are altele de facut.
Prima raza este folositoare cand persoana este traumatizata de emotiile sale. Pot
folosi puterea “vointei” ca sa iasa. Te poti acorda la aceasta energie purtand haine
rosii. Aceasta este o raza foarte puternica si trebuie folosita cu atentie si in cantitatea
potrivita.
Majoritatea persoanelor au nevoie de a cantitate mult mai mica de invocare a primei raze decat ale celorlalte raze. Culoarea rosie intensifica orice stare deja existenta.
Prima raza va avea un efect aproape instant. De obicei este nevoie de o cantitate mica.
Manifestarile negative ale primei raze ar fi vazute in manifestarile de razboaie pe
planeta. Prima si a doua raza ar face o echipa buna Spentru a contracara asemenea
manifestari negative. O persoana cu o minte de prima raza ar fi foarte directa si intens
concentrate. Un corp emotional de prima raza ar fi foarte puternic, cu reactii emotionale intense.
Un corp de prima raza are tendinta sa fie inalt, construit puternic si cu oase mari.
Politistii si militarii sunt de obicei de prima raza. Un corp de prima raza isi croieste
drum prin orice. Pot ajunge buni jucatori de fotbal american. O personalitate de prima
raza poate fi un pic cam aspra.
Alte persoane faimoase care au fost pe prima raza au fost: Hercule, Rama, Tse
Tung, Abraham Lincoln, Janet McLure. (fondatorul Fundatiei Tibetane)
Virtutile speciale ale primei raze sunt: forta, curajul, statornicia, sinceritatea,
neinfricarea, puterea de a conduce, capacitatea de a intelege intrebari marete intr-o
modalitate cu vederi largi a mintii. Viciul acestei raze este mandria, ambitia, vointa,
asprimea, aroganta, dorinta de a-i controla pe ceilalti, incapatanarea, furia. Virtutile
care pot fi dobandite sunt blandetea, umilinta, simpatia, toleranta si rabdarea.
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A doua raza a iubirii-intelecpiunii
Aceasta raza inglobeaza calitatea divina a iubirii si dorintei pentru cunoastere pura
si adevar absolut. Culoarea ei este de albastru intens profund. Persoanele pe aceasta
raza sunt foarte iubitoare, permisive, amabile, prietenoase si responsabile.
Sufletul razei a doua este de obieci un profesor sau un posibil architect datorita
ablitatii conceptuale marite a acestei raze. Acest tip de persoana va avea un tact marit
si previziune. Vor fi ambasadori excelenti, profesori in scoli sau profesori universitari.
Acest tip de persoana va avea abilitatea sa impregneze altor persoane adevarul lucrurilor si sa-i determine sa le vada ca ea.
Tipul razei a doua poate fi un artist excelent atata timp cat vor cauta sa predea arta.
Aceasta raza este foarte intuitiva. Acest tip nu este imprudent sau impulsiv. Pot fi inceti
in actiune.
Metoda de apropiere de cale ar veni prin studiul indeaproape si serios al invataturilor, pana cand acestea devin o parte a invataturilor persoanei, incat nu mai sunt doar
o cunoastere intelectuala, ci mai degraba o regula de a trai spiritual.
O minte a razei a doua ar fi foarte receptiva. Acest tip nu este prea des intalnit.
Un corp emotional pe raza a doua ar fi pasnic, stabil si matur. Un corp fizic de raza a
doua este mai degraba neobisnuit, desi se vor incarna mai multi in viitor. Aceste tipuri
de corpuri fizice sunt de obicei mici si construite in mod delicat. Sunt foarte rafinate
si sensibile.
Fiecare tip de raza are un aspect superior si unul inferior. Persoana de raza a doua
de tip inferior ar incerca sa castige cunoastere pentru scopuri egoiste, si nu pentru
serviciul altruist al umanitatii. Sinele lor inferior le-ar conduce catre suspiciune, asprime si indiferenta. Sunt de obicei mult prea absorbiti de studiu si au dispret fata de
limitarea mentala a celorlalti.
Virtutile lor special sunt calmul, forta, rabdarea, anduranta, iubirea adevarului,
loialitataea, inteligenta clara si temperamental senin. Virtutile pe care le pot capata
sunt: iubirea, compasiunea, lipsa de egoism si energia.
Toate sufletele incarnate pe aceasta planeta sunt conectata la raza a doua, deoarece
traim intr-un sistem solar de raza a doua. Raza a doua este raza in care opereaza Logosul nostru Solar, Helios. Celelalte sisteme solare sunt pe alte raze. Toate celelalte raze
sunt subraze ale acestei marete raze cosmice. (a doua)
Lordul Maitreya si Buddha s-au aflat pe raza a doua, ca de altfel si majoritatea
marilor invatatori ai lumii. Dwhal Khul este un invatator de raza a doua, precum este
si invatatorul sau, Maestrul Kuthumi.
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Raza a treia a inteligentei active
Aceasta este raza ganditorului abstract, a filozofului si metafizicianului. Persoana
pe aceasta raza ar fi foarte fantezista si excelenta la matematici avansate. Sunt idealisti,
visatori, teoreticieni. Sunt capabili sa vada fiecare parte a unei intrebari intr-o maniera
foarte clara.
Una dintre caractericticile lor principale este perseverenta. Au abilitatea de a se
tine de un lucru pana cand il duc la bun sfarsit, chiar daca dureaza o viata intreaga.
Organizatorii ierarhiei sunt al treilea department. Sunt suflete care sunt in afara si in
incarnare, care “duc lucrurile la capat”.
Metoda de abordare a caii spirituale este prin intermediul lucrului metafizic si
filozofic profund pana cand este obtinuta realizarea. Thomas Edison a fost un reprezentant remarcabil a razei a treia.
Tipurile razei a treia sunt adesea perfectioniste. Pot ignora totul, mai putin proiectul lor pe care il vor realiza cu mare precizie. Au tendinta sa fie dependenti. Ca parte
negativa, pot incerca sa-i faca pe ceilalti sa vada numai perceptia lor.
Sunt foarte focalizati, concentrati, logici, organizati, au o minte clara, insa nu sunt
intotdeauna constienti de consecinte. Una dintre cele mai bune abilitati ale lor este sa
fie capabili sa mentina gandul perfectiunii si a adevaratei divinitati si sa nu schimbe
directia acestui curs pana cand nu este indeplinit.
Virtutile speciale ale persoanei de raza trei sunt: viziuni largi asupra tuturor intrebarilor abstracte. Sinceritatea scopului, intelect curat, capacitate de concentrare pe
studii filozofice, rabdare, precautie, absenta tendintei de a se ingrijora pentru lucruri
marunte. Viciile acestei raze sunt: mandria intelectuala, raceala, izolarea, inexactitatea
in detalii, absenta orizonturilor, egoism, prea multa critica fata de ceililalti. Virtutile
care pot fi dobandite sunt: simpatia, toleranta, devotiunea, precizia energiei si simtul
realitatii.
A patra raza a armoniei prin conflict
Aceasta raza a fost denumita “raza eforturilor”. La fel ca toate razele, are un aspect
superior si unul inferior. Cand aceasta raza este guvernata de sinele inferior, atunci
rezulta conflictul si distugerile. Cand este guvernata de sinele superior, apare armonia.
Cea de-a patra raza este foarte conectata cu corpul emotional si cu chakra plexului
solar. Este foarte conectat si cu existenta fizica. Raza a patra are, de asemenea, o calitate
meditativa care, intr-un fel, forteaza sa vezi ce nu ai terminat sau incheiat inca. In acest
sens actioneaza mai degraba precum o oglinda.
Culoarea acestei raze este verde smarald. Aceasta raza este foarte legata de arte. In
aspectele sale superioare, pe aceasta raza au fost create cea mai frumoasa arta, muzica
si sculptura de pe aceasta planeta. Mozard, Leonardo da Vinci, Richard Strauss si Ru115
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bens, au avut o mare cantitate de energie a celei de-a patra raze. Credeti sau nu, Mozart
a avut corpul sufletului, personalitatii, mintii si cel emotional pe raza a patra in acea
incarnare.
Pericolul acestei raze este sa ramai prea prins in corpul emotional, ceea ce au avut
tendinta sa faca majoritatea persoanelor. De aceea, raza a patra lucreaza bine cu prima
raza a vointei, sau cu cea de-a treia sau a cincea, care au o natura mai mentala. Tipul
de persoana pe raza a patra are nevoie de acestea pentru echilibru.
Djwhal Khul ne-a mai spus ca aceasta raza pare sa aibe un echilibru egal al calitatii orientale ale rajas (activitate) si tamaras (intertia). Marea majoritate a persoanelor
triesc intr-o lupta extrema intre aceste doua energii pana cand este atinsa infuzia sufletului si unirea sufletului. Astfel de exemple au fost Vincent van Gogh si Pablo Picaso.
Au avut mareata abilitatea artistica, insa nu au fost echilibrati cu aspectele mentale,
emotionale si sufletesti, lucru care a determinat maretie la un nivel, si un mare chin la
alt nivel.
De cele mai multe ori tipul de persoana pe a patra raza traieste intr-un carusel
emotional, pana cand obtine uniformitatea mintii si egalitatea. Studiul lui Bhagavad
Gita ar fi un model bun de urmat pentru tipul de persoana pe raza a patra.
Din moment ce tipul de persoana pe raza a patra este conectata la Pamant si estetica, ii este greu sa mediteze si sa intre in zona spirituala. Tipurile de raza patru sunt
adesea concentrate pe multe activitati fizice precum drumetii, catarari, calarie, condus
si au legaturi cu animalele. Acest lucru este in regula atata timp cat este echilibrat cu
integrare spirituala si cereasca adecvata.
Unul din pericolele tipurile de persoana de raza patru este tendinta de a fi manipulatoare. Le place ca toti ceilalti sa experimenteze acelasi tel in viata cu al lor. Este
esential pentru tipul de persoana de raza patru sa-si dedice viata caii spirituale. Daca
nu fac acest lucru, au tendinta sa fie maniaco-depresivi. Metoda de abordare a caii
spirituale va fi prin auto-control, care va conduce la uniformitatea mintii si echilibrul
fortelor razboinice a naturii lor.
Virtutile speciale ale razei a patra sunt: afectiune puternica, simpatie, curaj fizic,
generozitate, iutimea intelectului si perceptia. Viciile sunt: auto-centrarea, ingrijorarea, inexactitatea, lipsa curajului moral, pasiune puternica, indolenta si extravaganta.
Virtutile care pot fi atinse sunt: calm, auto-control, puritate, lipsa de egoism, precizia,
echilibru mental si moral.
Raza a cincea a mintii concrete
Aceasta este raza stiintei si cercetarii. Persoana pe aceasta raza are un intelect ascutit si mare exactitate in detaliu. Aceasta raza este foarte conectata cu corpul mental.
Multi oameni, in acest moment din istoria noatra sunt blocati in campul mental si nu
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si-au dat voie sa se deschida catre intuitie si corpul sufletului. Acesta este un pericol al
acestui tip de raza.
A fi prea blocat in minte impiedica persoana sa fie interesata de studii ezoterice. O
data ce tipul de raza cinci se deschide catre calea spirituala si studiile din aceasta zona,
sunt capabili sa le inteleaga mult mai bine decat unele din celelalte tipuri de raze.
Raza a cincea este foarte importanta pentru Pamant in aceste timpuri. Persoanele
care sunt mai emotionale au tendinta sa fie taiate de la energia acestei raze. Nu au invatat cum sa foloseasca aceasta energie pentru a-si echilibra corpul emotional. Pe de alta
parte, tipul de raza cinci trebuie sa invete cum sa-si linisteasca uneori mintea. De aceea
meditatia este foarte importanta pentru acest tip. Culoarea acestei raze este portocaliu.
Tipul de raza cinci este foarte sincer si plin de cunoastere si fapte. Pericolul pentru
raza a cincea este sa nu devina prea pedant si prea concentrat pe detaliile cele mai
triviale. Este raza marelui chimist, elctricianului practic, inginerului de prima mana,
marelui chirurg sau a sefului vreunui departament tehnic special.
Un artist pe aceasta raza este foarte rar (prea stiintific). Abordarea razei a cincea
a caii spirituale este prin cercetare stiintifica, impinsa la concluzii finale. Aceste tip
de persoana poate avea incredere pana in adancul unui lucru, care este un fel de dar
personal.
O minte de raza cinci poate avea incredere in orice experienta in care se invata, si
sa scoata din aceasta esenta. Raza a treia are o minte excelenta, dar nu are abilitatea sa
patrunda in esenta si samburele lucrurilor precum persoana de raza cinci.
Oriunde este multa energie de raza cinci, vor fi multe biserici new age. Aceste
biserici sunt conectate cu miscarea „noua gandire” care este o forta a razei a cincea.
Speranta Ierarhiei este ca enorma cantitate de energie de raza cinci aflata acum pe
planeta sa conduca oamenii in inima si esenta lucrurilor, care este in cele din urma
sufletul si spiritul. In sensul acesta a cincea raza ajuta sa focuseze new age-ul. Raza a
cincea pune concentrarea mintii acolo, iar raza a saptea si razele superioare o inradacineaza si determina activitatea.
O alta calitate in modelul razei a cincea, de care multi oameni nu sunt constienti,
este iubirea neconditionata. Aceasta, deoarece raza a cincea acceseaza corpul mental
superior care este taramul sufletului. Raza a cincea ajuta in procesul de gasire a echibrului si integrarii in psihic.
Virtutile speciale ale tipului razei a cincea sunt: bunul simt, dreptatea, afirmatiile
exacte, independenta, intelectul ascutit. Viciile razei a cincea sunt: critica aspra, ingustimea, aroganta, temperamentul neiertator, lipsa simpatiei, a respectului si prejudecata. Virtutile care pot fi insusite sunt: respectul, devotiunea, simpatia, iubirea si mintea
deschisa.
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Raza a sasea a devotiunii
Raza a sasea este raza devotiunii si idealismului. Persoana pe aceasta raza este
plina de fervoare religioasa. Totul este vazut fie perfect, fie intolerabil. Este o raza bazata pe emotional, care este, de asemenea, si foarte conectata cu mintea subconstienta.
Culoarea ei este indigo. Are capacitatea de a ajuta persoanele sa priveasca dincolo de
orientarea Pamanteana. (earth oriented focus)
Acest tip de persoana are nevoie sa aiba un Dumnezeu sau o incarnare a unei
Zeitati pe care sa o adore si careia sa i se devoteze. Tipul superior de persoana pe
aceasta raza devine sfant. Tipul cu personalitate inferioara devine cel mai urat tip de
bigot si fanatic. Crestinii fundamentalisti sunt foarte conectati pe aceasta raza. Toate
razboaiele religioase si cruciadele au izvorat din folosirea incorecta a acestei raze.
Persoana pe aceasta raza este adesea foarte blanda, dar poate intra destul de usor
intr-o stare de furie si manie. Renunta la viata lor pentru idealul de devotiune ales.
Acest tip de persoana, precum un soldat, nu s-ar lupta decat daca ar fi provocat de o
cauza mareata in care crede. Daca se intampla asa, va lupta precum un om posedat.
Tipul razei a sasea este adesea un poet sau scriitor de carti religioase de poezie
sau proza. Le place frumusetea si estetica, insa nu sunt tot timpul buni la a produce.
Metoda de vindecare pentru acest tip de persoana este prin credinta si rugaciune. Modalitatea de apropiere de Dumnezeu este prin rugaciune si meditatie care are ca tel
uniunea cu Dumnezeu.
In aceste vremuri raza a sasea iese din incarnare. Manifestarea cea mai inalta a sa a
fost viata lui Iisus Christos si a Lordului Maitreya. Raza a sasea a fost lasata disponibila
pentru doua sau trei mii de ani datorita faptului ca umanitatea a fost la „stadiul de
evolutie de zece ani”. Datorita acestui fapt, raza a sasea a fost raza perfecta de care a fost
nevoie pentru a aduce umanitatea la urmatorul nivel.
Umanitatea s-a maturizat acum, asa ca nu mai are nevoie de aceasta raza. Este
inlocuita acum la scara larga cu energia razei a saptea. Partea pozitiva a acestei raze
in istoria noastra, a determinat omenirea sa se concentreze pe devotamentul ei catre
Dumnezeu si sa devina ascultatoare fata de El si legile Sale. A facilitat ca umanitatea sa
se deblocheze din paternul in care se afla.
In acest moment al istoriei raza a sasea are o energie mai grea, deoarece scopul ei a
fost incheiat. O mare parte din munca departamentului al saselea, al carui conducator
este Maestrul Iisus, este sa uneasca religiile lumii.
Pe masura ce Pamantul se indreapta complet catre noua era dupa schimbarea secolului, nu va mai exista o concentrare pe raza a sasea pe Pamant. Isi va fi terminat
serviciul. Majoritatatea bisericilor din ziua de astazi folosesc raza a sasea in slujbele lor.
Raza a sasea a avut legatura si cu devotarea catre un guru, profesor sau maestru. In
noua era si in ciclul de sapte raze, ideal va fi sa-ti detii propria putere si sa-ti recunosti
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egalitatea inerenta cu profesorul tau spiritual, pentru ca toti suntem eternul Sine in
adevar.
Cateva exemple de suflete pe raza a sasea au fost: John Calvin, Meister Eckhart si
Sf. Francisc (Kuthumi). Sf. Francisc a avut un suflet pe raza sase, o minte pe raza sase
si o personalitate de raza sase.
Virtutile speciale ale persoanei pe raza a sasea sunt: devotiunea, iubirea, blandetea, un singur orizont, intuitia, loialitatea, respectul. Viciile acestei raze sunt: egoismul,
iubirea egoista, supra-dependenta fata de ceilalti, auto-deceptia, partinirea, sectarismul, superstitia, prejudecata, concluzii mult prea rapide, mania. Virtutile care pot fi
dobandite sunt: tarie, sacrificiu de sine, puritate, adevar, toleranta, serenitate, echilibru
si bun simt.
Cea de-a saptea raza a ordinii ceremoniale si a magiei
Energia razei a saptea este conectata la raza violet transmutatoare. Conducatorul
departamentului razei a saptea este Saint Germain. Aceasta este raza marilor preoti si
preotese, a organizatorilor comunitatii sau sambelanul curtii. Motto-ul acestui tip de
persoana este „sa termini de facut totul intr-o maniera decenta si in ordine”.
Intr-un fel, Saint Germain este cel care deblocheaza noua era de aur pe aceasta
planeta. Foloseste flacara sa violeta transmutatoare pentru a transforma si a transmuta
punctele cu probleme de pe planeta.
Raza a saptea ajuta sa integrezi Pamantul si Raiul si sa inradacineze spiritualitatea
in lumea fizica materiala. Este raza formei, si de aceea persoana pe aceasta raza va fi
un excelent sculptor. Combinarea razei a patra cu raza a saptea ar determina cel mai
inalt tip de artist. Leonardo da Vinci a avut un suflet pe raza patru, o personalitate de
raza sapte, o minte de raza sapte si un corp emotional pe patru si un corp fizic pe sapte.
Avem aici exemplul cel mai inalt ale invataturilor lui Djwhal.
Munca literara a persoanei pe raza a saptea poate fi remarcabila. Persoana de raza
sapte exceleaza in: ceremonie, observare, ritual, arbori genealogici si in reguli de prioritate.
Persoana de raza sapte neevoluata este superstistioasa si va fi prea influentata de
preziceri, vise si fenomene spirituale. Tipul de raza sapte mai evoluat este hotarat ca
intotdeauna sa faca ce este potrivit, sa spuna ce este potrivit, la momentul potrivit.
Asadar, au un mare succes social.
Tipul de persoana de raza sapte abordeaza calea spirituala prin observarea regulilor de practica si a ritualurilor si poate sa invoce foarte simplu fortele elementale. De
asemenea, ii place foarte tare practica disciplinarii si ordonarii a oricarui aspect din
viata lor in serviciul si in armonie cu Dumnezeu.
Virtutile speciale ale tipului de persoana de raza sapte sunt: forta, perseverenta,
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curajul, amabilitatea, atentia marita la detalii, independenta. Viciile acestu tip de raza
sunt: formalismul, bigostismul, mandria, ingustimea mintii, judecati superficiale, indulgenta prea mare. Virtutile care pot fi insusite sunt realizarea unitatii, viziuni largi,
toleranta, umilitatea, blandetea si iubirea.
Un alt exemplu de personalitate de raza sapte a fost Nicolas Roerich, canalul pentru Maestrul ascensionat El Morya, care a adus cartile cu yoghinul Agni. El a avut un
suflet de raza sapte, personalitatea de raza sapte, minte de raza sapte si corp de raza
sapte.
Razele superioare – de la opt la doisprezece
Pe la inceputul anilor 1970 o dispensa divina de sapte raze superioare au fost acordate acestei planete, datorita miscarii iminente catre a patra dimensiune si noua era.
Aceste raze superioare sunt combinatii ale primelor sapte raze cu putina lumina de la
sursa sau lumina alba care le ofera o calitate luminoasa.
Multe din noile extensii de suflet care vin acum au aceste raze superioare in structurile lor. Altii incep sa le acceseze acum intr-o maniera foarte integrata. Sunt raze minunate si va recomand sa le chemati regulat pentru vindecare personala si planetara.
Toate aceste raze planetare vin prin Logos-ul nostru planetar, Sanat Kumara. In
univers exista raze chiar peste cele doisprezece, insa acestea sunt toate cele programate
pentru Pamant in aceste timpuri. Helios, Logos-ul nostru solar, le directioneaza catre
Sanat Kumara, care le face disponibile pentru noi.
Raza a opta
Raza numarul opt este o raza de curatare. Ajuta la curatarea acelor caracteristici
si calitati din noi care nu ne mai sunt necesare si de care vrem sa scapam. Aceasta raza
are o luminozitate verde-violet. Este compusa din raza a patra, raza a saptea, raza a
cincea si un dram de lumina alba, combinate impreuna.
Inainte de a aduce urmatoarea raza care incepe sa atraga corpul de lumina, vrei
sa te asiguri ca sistemul tau de patru corpuri este curatat si purificat. Raza a opta este
buna pentru a curata mintea subconstienta. Te ajuta sa te ridici catre o vibratie, frecventa si un nivel superior.
Raza a noua
Principala calitate a razei a noua este “bucuria”. Este, de asemenea si raza care
atrage intregile tale potentialuri. Este raza care incepe sa atraga “corpul de lumina”.
Continua procesul de curatare inceput de raza a opta. Este compusa din prima raza, a
doua raza si lumina alba.
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Culoarea acestei raze este o luminozitate verde-albastruie. Corpul de lumina este
un corp de energie sau o roba ca de curcubeu frumoasa, magnetica, transparenta, alba,
luminoasa, electrica, plina cu forta vietii, pe care, ideal, o pui pe tine zilnic pentru a-ti
incepe ziua. Cu timpul ea devine integrata in fiinta ta, ca facand parte din tine.
Cea de-a noua raza este raza pe care o folosesti sa atragi corpul de lumina. Iar cea
de-a zecea raza este cea care iti permite sa il ancorezi total in fiinta ta. Integrarea si
ancorarea totala a corpului de lumina este integrala procesului ascensiunii.
Raza a zecea
Raza a zecea iti permite sa sigilezi toate aceste schimbari pe care ai cautat sa le faci.
Divinitatea este cu adevarat recunoscuta cand meditezi pe aceasta raza. Are o culoare
luminescent-perlata. Ajuta la facilitatrea experientei unirii cu sufletul. Ajuta sa codezi
modelul divinitatii in corpul fizic.
Raza a zecea este o combinatie a primei, a doua si a treia raze cu lumina alba.
Trebuie inteles faptul ca Pamantul, ca intreg, are si el un “corp de lumina”. Pe masura
ce fiecare dintre noi ancoram propriul corp de lumina, o ajutam pe Mama Pamant sa
il ancoreze pe al ei.
Raza a zecea permite sa fie experimentata unicitatea sinelui si integrarea aspectelor yin si yang in sine. Oportunitatea celei de-a zecea raze este sa realizezi total corpul
de lumina in timp ce inca te afli in corp fizic.
In trecut corpul de lumina nu a fost acceptat de Pamant si traia intr-o dimensiune
superioara. Persoana trebuie sa-si rafineze si sa-si purifice fiinta sau sa-si ridice vibratiile pentru a permite ca aceasta integrare sa aiba loc. Corpul de lumina nu este sufletul
in sine, ci nivelul sufletului care contine acest aspect al sinelui.
Corpul de lumina este conectat si la nivelul monadic. Poti incepe sa experimentezi
aceasta, inainte de a lua cea de-a treia initiere. Nu va fi complet sigilat decat dupa
aceasta initiere. Exista o meditatie la sfarsitul acestui capitol pentru a facilita ancorarea
corpului tau de lumina.
Raza a unsprezecea
Aceasta raza continua procesul si este “o punte catre noua era”. Culoarea ei este o
luminozitate portocaliu-rozalie. Te ajuta sa intri in legatura cu iubirea-intelepciunea
divina. Este o combinatie a primei raze, a celei de-a doua, a celei de-a cincea si lumina
alba de la sursa.
Folosesti aceasta raza pentru a ajunge in noua era. Aceasta raza te ajuta sa treci
la nivelul urmator. Cheama aceasta raza si impatureste cu ea sau o anumita zona a
Pamantului care are nevoie de acest impuls pentru a trece catre noua era. Aceasta raza
are unele dintre cele mai penetrante, dar in acelasi timp echilibrate tipuri de matrice
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energetica. Aceasta raza curata tot ceea ce a fost ratat de curatarea razei a opta.
Raza a doisprezecea
Raza a doisprezecea este “raza aurie a noii ere”. Aceasta este raza ancorarii energiei cristice pe Pamant. Este insumarea tuturor razelor superioare. Djwhal Khul si
Vywamus au prezis ca noua era va incepe oficial in 1996. Raza a doisprezecea este o
combinatie a tuturor razelor cu un strop de lumina alba si constiinta cristica.
Desi contine toate cele unsprezece raze, proportiile nu sunt exact la fel. Spre exemplu este mai putina raza unu decat raza doi. Este mai putina raza sase din moment ce
aceasta raza iese acum din manifestare.
Raza a doisprezecea te ajuta sa faci realizari interioare. Daca esti confuz despre
o situatie, cheama aceasta raza in constiinta ta si in intreaga situatie, si iti va facilita
intelegerea corespunzatoare a ei.
Raza a doisprezecea aduce cea mai inalta invocare a noii ere. In noua era, principala focusare va fi pe raza a doisprezecea. Este cel mai inalt tip de energie disponibil
pentru Pamant, in afara de energia Mahatma, avatarul sintezei, care este o frecventa
chiar mai inalta. Cheama-le regulat pe ambele.
Cum sa afli care sunt razele tale
Pricipalul mod de a determina acest lucru este prin examinarea atenta a acestui
material si folosirea mintii rationale, cat si a celei intuitive. Pe langa aceasta mai poti
folosi pendulul pentru a verfica de doua ori concluziile creierului tau stang. Ca o a
treia modalitate este posibil sa ai channeling-uri de la Maestrii Ascensionati printr-un
canal calificat sau de la un medium calificat care iti poate da aceasta informatie. Recomand utilizarea tuturor celor trei metode.
Cum sa folosesti aceste raze
Fiecare dintre cele doisprezece raze contin o anumita calitate a energiei pe care
inca nu ai inteles-o. Ideea este ca acum sa studiezi acest material si sa te familiarizezi
cu functionarea fiecarei raze. Apoi cheama in orice moment orice tip de energie de
care ai nevoie. Daca vrei mai multa vointa si putere, cheama raza unu. Daca vrei mai
multa iubire, cheama raza doi. Daca vrei mai multa devotiune, cheama raza sase. Daca
vrei flacara transmutatoare violet, cheama raza a saptea. Daca vrei curatare, cheama
raza a opta. Daca vrei constiinta cristica si era noua, cheama raza a doisprezecea.
Tot ceea ce trebuie sa faci este sa spui mental sau cu voce tare “chem acum raza a
doisprezecea”. Poti chema raza dupa numar, culoare sau calitatea energiei. De exemplu
poti spune “chem acum raza aurie”. Poti spune “chem acum raza iubirii-intelepciunii”.
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Poti folosi oricare dintre aceste metode sau combinatia lor. O combinatie ar putea fi
“chem acum raza aurie a doisprezecea”. Energia si raza vor curge instantaneu, indiferent de nivelul de evolutie al persoanei. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa ceri.
Poti chema aceste raze nu doar pentru tine, ci si pentru serviciul lumii. Nu este
permis spiritual sa trimit o raza catre o persoana decat daca i-ai cerut acordul sau daca
a cerut.
Poti trimite raze catre anumite zone ale lumii, pentru vindecare. De exemplu, poti
trimite raza iubirii-intelepciunii in Bosnia sau Orientul Mijlociu. O zona a lumii poate
avea nevoie de flacara transmutatoare violet sau oricare din razele superioare. Singurele raze care nu sunt potrivite sa fie trimise planetei sunt prima raza si a patra raza.
Acestea ar trebui folosite numai sub indrumarea directa a unui Maestru Ascensionat.
Prima raza este atat de exploziva si are a calitate distructiva, incat poate fi folosita
incorect. Cea de-a patra raza a “armoniei prin conflict” - majoritatea oamenilor deja
nu se descurca prea eficient cu ea. Este o raza bazata pe emotional, care atunci cand
este ghidata de personalitate sau de ego-ul negativ, creeaza doar mai mult conflict si
devastari.
In afara de aceste restrictii esti liber sa folosesti intuitia si imaginatia in acest sens.
Toate razele superioare sunt excelente pentru serviciu personal si planetar (de la raza
opt la doisprezece).
Urmatoarea tabulare pe care vreau sa o impartasesc cu voi din cartea lui Alice
Bailey, “Psihologia ezoterica”, se ocupa de aspectele superioare si cele inferioare ale
fiecarei raze. Precum fiecare semn astrologic sub care se naste un om are expresii inalte
si joase, acelasi lucru este valabil pentru fiecare dintre cele sapte raze. Aceasta va fi
guvernat de alegerea noastra, daca noi prin liberul arbitru vom servi “personalitatea”
sau “sufletul”.

Metode ale razelor de predare a adevarului
Raza I
Expresia superioara: stiinta guvernarii sau a guvernului.
Expresia inferioara: diplomatia moderna si politica.
Raza II
Expresia superioara: procesul initierii dupa cum este predat de
ierarhia Maestrilor.
Expresia inferioara: religia.
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Raza III
Expresia superioara: semnificatiile comunicarii sau interactiunii. Radio, 		
telegraf, telefon si semnificatiile transportului.
Expresia inferioara: folosirea si imprastierea banilor si aurului.
Raza IV
Expresia superioara: munca masonica bazata pe formarea ierarhiei si asociat cu
raza II.
Expresia inferioara: constructia arhitecturala. Planificarea orasului modern.
Raza V
Expresia superioara: stiinta sufletului, psihologia ezoterica.
Expresia inferioara: sistemul educational modern.
Raza VI
Expresia superioara: crestinitatea si religiile diversificate. A se observa relatia cu
raza II.
Expresia inferioara: bisericile si organizatiile religioase.
Raza VII
Expresia superioara: toate formele de magie alba.
Expresia inferioara: spiritualitatea in aspectele sale joase.

Razele si profesiile corespunzatoare
Urmatoarea informatie arata fiecare raza si profesiile corespunzatoare. Trebuie
inteles ca tipul de munca pe care il faci se poate schimba in functie daca esti polarizat
in raza corpului, raza personalitatii, raza sufletului sau raza monadica. Acesta este
motivul pentru care multe persoane isi schimba profesia mai tarziu.
Raza I: Guvernamant si politica: relatii internationale
Raza II: Educatie si invatamant: scris, vorbit, radio, TV
Raza III: Finante, comert, afaceri si economie
Raza IV: Sociologie: cooperare rasiala si culturala si conciliere.

124

Raza V: Stiinte: incluzand medicina si psihologia
Raza VI: Religie, ideologie: filizofie
Raza VII: Structurarea societatii: ordonarea puterii prin ceremonie, protocol si
ritual

Chakrele asociate cu fiecare raza.
Relatia razelor cu centrele
Prima raza
• Centrul capului, raza vointei sau puterii.
Raza a doua
• Centrul inimii, raza iubirii-intelepciune.
Raza a treia
• Centrul gatului, raza inteligentei active.
Raza a patra
• Baza coloanei, raza armoniei.
Raza a cincea
• Centrul ajna, raza stiintei concrete.
Raza a sasea
• Centrul plexului solar, raza devotiunii.
Raza a saptea
• Centrul sacral, raza magiei ceremoniale.

Razele care afecteaza umanitatea
Pentru a demonstra influenta imensa a razelor asupra vietii fiecaruia umatoarea
lista arata toate razele de care, fiecare dintre noi ca parte a umanitatii, suntem influentati.

Razele trebuie luate in considerare in conexiune cu umanitatea
• Raza sistemului solar.
• Raza Logos-ului nostru planetar.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Raza regatului uman.
Raza rasei noastre, raza care determina rasa ariana.
Razele care guverneaza oricare ciclu aparte.
Raza natiunii, sau raza care influenteaza indeosebi o anumita natiune.
Raza monadei.
Raza sufletului sau ego-ului.
Raza personalitatii.
Razele care guverneaza:
•
Corpul mental
•
Corpul astral sau emotional
•
Corpul fizic

Razele si sistemul nostru solar
In conceptia oculta este inteles faptul ca exista sapte sisteme solare progresive prin
intermediul carora evolueaza personalitatile incarnate. Pe Pamant, noi evoluam prin
intermediul celui de-al doilea sistem solar. Primul sistem solar a operat sub raza a
treia. Sistemul nostru solar actual opereaza sub raza a doua. Urmatorul sistem solar va
opera sub raza unu.
Legat de sistemul nostru solar cele sapte raze emanate sunt expresii a sapte vieti
marete intruchipate de catre sapte stele in constelatia Marelui Urs. Din moment ce
sistemul nostrum solar, guvernat de Helios, este un sistem solar de raza doi, celelalte
sase raza sunt de fapt subraze ale razei cosmice doi.
Razele din cele sapte stele din Marele Urs ajung la soarele nostru prin cele doisprezece constelatii. Fiecare raza transmite energia ei prin trei dintre constelatii si ajunge
pe Pamant prin una dintre cele sapte planete sacre. A existat o mica ajustare in a intelege acestea, care a fost adusa in materialul lui Alice Bailey, datorita faptului ca Pamantul
a devenit acum o planeta sacra. Exista, de asemenea, sapte sisteme solare in sectorul
nostru galactic din care fac parte Pamantul si sistemul nostru solar.

Razele si planetele sacre
Urmatoarea lista arata cele opt planete sacre si razaele cu care sunt asociate. Statutul de planeta sacra are loc cand Logosul Planetar isi ia cea de-a treia initiere cosmica.
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Planetele sacre si razele lor
Pamantul: a patra raza
Vulcan: prima raza
Mercur: a patra raza
Venus: a cincea raza
Jupiter: a doua raza
Saturn: a treia raza
Neptun: a sasea raza
Uranus: a saptea raza
Planetele non-sacre si razele lor
Marte: raza a sasea
Pamantul: raza a treia
Pluto: prima raza
Luna (camufland o planeta ascunsa): raza a patra
Soarele (camufland o planeta ascunsa): raza a doua

Razele si dimensiunile realitatilor
Urmatoarea tabulare arata cele sapte raze si planul sau dimensiunea realitatii cu
care este conectata. Dupa cum stiti, Djwhal Khul a descris cu precizie ca sunt sapte
dimensiuni ale realitatii prin care lucram in ceea ce se numeste planul cosmic fizic.
Mai sunt si sapte dimensiuni cosmice. Cele sapte dimensiuni enumerate aici pentru scopurile noastre sunt cele sapte subplanuri ale cosmicului fizic, precum sunt descrise in cartea lui Alice Bailey, “Psihologia ezoterica”.
Raza I: Planul vointei sau al puterii divinitatii.
Raza II: Planul iubirii-intelepciune a monadei.
Raza III: Planul inteligentei active a spiritului, Atma.
Raza IV: Planul armoniei intuitiei.
Raza V: Planul mental al cunoasterii concrete.
Raza VI: Planul astral al idealismului, devotiunii.
Raza VII: Planul fizic al ordinii ceremoniale.
Razele care sunt in si in afara manifestarii
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Urmatoarea tabulare arata care raze sunt active in sens planetar:
Raza unu: nu se afla in manifestare.
Raza a doua: in manifestare incepand cu anul 1575 d. Hr.
Raza a treia: in manifestare incepand cu 1425 d. Hr.
Raza a patra: vine usor catre manifestare incepand cu 2025 d. Hr.
Raza a cincea: In manifestare din 1775 d. Hr.
Raza a sasea: trece rapid catre nemanifestare. A inceput sa treaca spre nemanifestare in 1625 d. Hr.
Raza a saptea: In manifestare din 1675 d. Hr.

Razele si metodele lor de dezvoltare
Urmatorul table din cartea lui Alice Bailey “Vindecarea ezoterica” prezinta cele
sapte raze si modalitatile lor de dezvoltare. Mai sunt prezentate, de asemenea, si planetele dupa cum sunt descrise de Annie Besant, formatoarea Societatii Teosofice.
Nr.
I
II
III

Caracteristici
Dorinta sau putere
Echilibrul intelepciunii,intuitie
Mintea superioara

IV
V
VI

Conflict
Mintea inferioara
Devotiune

VII

Ordine ceremoniala
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Metode de dezvoltare
Raja yoga
Raja yoga

Planete
Uranus
Mercur

Exactitatea in gandire
Matematica superioara
Filozofia
Intensitatea efortului
Exactitatea in actiune
Bhakti yoga
Necesitatea pt. un obiect
Ceremonia
Observatiile
Controlul asupra fortelor
naturii

Mercur

Saturn
Luna
Marte
Jupiter

Razele – cele sapte tipuri de personaje si
principalele divizii ale umanitatii
V-ati intrebat vreodata ce anume face oamenii atat de diferiti unul fata de celalalt?
De ce o persoana devine artist, alta devine finantist, alta o persoana de afaceri, iar alta
preot? Djwhal Khul a elucidat patru divizii principale care fac oamenii sa fie precum
sunt. Acestea sunt:
• “Divizia rasiala” a unei persoane. Cu alte cuvinte sunt de tip lemurian, de tip
atlantean, un tip de rasa cu radacini ariene sau tip meruvian?
• Cele “doisprezece grupuri astrologice” afecteaza destul de mult punctul central
din viata al unei persoane.
• Chiar daca sunt ne-treziti, treziti catre individualitatea lor, treziti catre suflet si/
sau treziti monadic. Aceasta, desigur, are de-a face cu nivelul de dezvoltare psihologic
si spiritual al persoanei si cu nivelul de initiere.
• Priviti de la distanta de catre Ierarhie. Cei treziti si atrasi de Ierarhia Spirituala.
Cei integrati in ierarhia numita “Noul grup al celor care servesc lumea”.
• Ultima divizie care determina ce tip de constiinta are o persoana in cele sapte
tipuri de raze principale.
Acestea sunt:
a) Tipul puterii plin de vointa si capacitate de guvernare
b)Tipul iubirii plin de iubire si putere de fuzionare
c) Tipul activ plin de actiune si energie manipulatoare
d)Tipul artistic plin de simtul frumusetii si aspiratie creativa
e) Tipul stiintific plin de idei ale cauzei si rezultatelor, tipul matematic
f) Tipul devotat plin de idealism
g) Tipul afacerist plin de putere organizatoare

Cele cinci grupuri de suflete
In scrierile sale prin Alice Bailey, Djwhal Khul a delimitat cinci grupuri de suflete,
in care se clasifica umanitatea Pamanteana. Este posibil ca unele din locurile de unde
sunt originare unele suflete sa te surprinda.
• Ego-uri lemuriene prin umanitatea Pamanteana.
• Ego-uri care au venit din Atlantis.
• Ego-uri ale lantului lunii de pe luna.
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• Ego-uri de pe alte planete.
• Ego-uri avansate si rare care asteapta incarnarea.
Da, unele suflete s-au dezvoltat mai intai chiar pe luna inainte de a veni pe Pamant.
Aceasta nu este unic pentru scrierea lui Djwhal Khul. Teozofia vorbeste despre asta,
precum si channeling-urile lui Earlyne Chaney in scrierile sale. Exista aparent sapte
rase si ceea ce se numesc “sapte runde”. Djwhal Khul a spus ca individualizarea de pe
lantul lunii a avut loc in “runda a treia” a celei de-a “cincea rase”.
Ne aflam acum in “runda a patra” din rasa “radacina a patra” care este rasa radacina ariana. Individualizarea in Lemuria a avut loc in runda patru si rasa radacina a
treia. Individualizarea in Atlantis a avut loc in runda a patra si in rasa radacina a patra.
Desfasurarea lantului lunii a avut loc mult mai devreme decat cea a istoriei Pamantului
nostru si de aceea stim atat de putine lucruri despre ea.
Un fapt esoteric interesant este ca Lordul Maitreya a fost primul din “istoria umanitatii” care a atins ascensiunea, iar Buddha ultimul din umanitatea lantului lunii.
In lantul lunii 75% dintre suflete erau pe raza a treia si 25% pe prima si a doua
raza. 75% dintre sufletele lemuriene au fost pe raza a doua si 25% pe prima si a treia
raza. 80% dintre sufletele atlanteene au fost pe prima raza si 25 % pe raza a doua.

Un rezumat scurt al celor doisprezece raze si culorile lor
Prima raza - vointa, putere dinamica, unicitatea scopului, detasare, viziune clara
(rosu)
Raza a doua - iubire-intelepciune, radianta, expansiune, atractie, incluziune, putere de a salva (albastru)
Raza a treia - intelingenta activa, puterea de a manifesta, puterea de a evolua,
iluminare mentala, perseverenta, organizare filozofica, liniste mentala, perfectionist
(galben)
Raza a patra - armonie prin conflict, puritate, frumusete, dezvoltare artistica (verde smarald)
Raza a cincea - stiinta concreta, cercetare, intelect ascutit, detaliat, de incredere
(portocaliu)
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Raza a sasea - devotional, idealistic, religios (indigo)
Raza a saptea - ordine ceremoniala, ritual, magie, tact, flacara violet, materialitate
si spirit imPamantat, ordonat, disciplinat (violet)
Raza a opta - raza cea mai puternica pentru curatare (verde spuma marii si violet)
Raza a noua - bucurie, atragerea corpului de lumina (albastru-verde)
Raza a zecea - ancorarea corpului de lumina, invita unirea sufletului (perlata)
Raza a unsprezecea - pod catre noua lume (roz-portocaliu)
Raza a doisprezecea - ancorarea noii lumi si a constiintei cristice (aurie)

Rezumat
Acest capitol a fost o introducere usor de inteles a razelor. Pentru o informatie mai
avansata despre raze as recomanda un capitol din a doua carte a mea, intitulata “Informatie avansata asupra stiintei razelor”. Titlul cartii in care se gaseste acest capitol este
“Invataturile esntiale ale lui Djwhal Khul si Alice Bailey facute sa fie usor de inteles”.
Pentru aceia care doresc sa studieze acest material cu adevarat mai amanuntit,
as recomanda citirea a trei carti care sunt despre acest subiect: “Psihologia ezoterica”
vol. 1 si 2 si “Razele si initierile”. As recomanda si contactarea Fundatiei tibetane din
Youngtown, Arizona, pentru informatie asupra subiectului prin channeling primita de
Janet McClur. Cereti catalogul lor pentru servicii si materiale.
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Reaparitia lui Christos si
externalizarea ierarhiei
“Ridica-te si renunta la lasitate si ridica-te si lupta.
Aceasta auto-compatimire si auto-indulgenta
nu i se potriveste maretului suflet care esti tu.”
Krishna
vorbind cu Arjuna in Bhagavad Gita

De Dr. Joshua David Stone
In toate religiile principale din lume se face o referinta la venirea marelui Maestru
la sfarsitul timpului. In religia crestina se face referinta drept a doua venire a lui Christos, in iudaism drept venirea lui Mesia. Hindusii se refera la ea drept venirea avatarului
lui Kali, iar in religia musulmana este Imam Mahdi. In budism drept Maytreia Buddha,
iar venirea Lui a fost prezisa de catre Gautama Buddha acum mai bine de 2500 de ani.
Ei bine, sunt fericit sa va anunt pe toti, in cazul in care deja nu stiati, ca “Invatatorul Lumii” pe care toate marile religii il asteptau, se afla pe Pamant. Numele lui este
Lord Maitreya. Lord Maitreya este conducatorul Ierarhiei Spirituale. Este Maestrul
Maestrilor si Lord printre ingeri si oameni. Detine pozitia a ceea ce ati putea numi voi
presedintele Marii Fratii Albe, Marea Fratie Alba fiind acei maestrii ai tuturor religiilor
care au stapanit acest plan si s-au intors in spirit.
Aceste nobile si marete fiinte au trecut prin procesul initierii si prin aceeasi lectie
prin care trecem noi acum. Devotiunea lor de-a lungul multelor vieti fata de paternitatea lui Dumnezeu si fata de fratia cu omul si serviciul lor prestat catre acest ideal, le-a
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adus intrarea in acest grup minunat. Acesti Maestrii cu intentii nobile lucreaza inca din
lumea spirituala cu umanitatea ca sa o ajute sa se elibereze in iluzie si suferinta, ca sa o
ajute sa creeze Raiul pe Pamant si sa elibereze toti oamenii din roata renasterii. Acesta
este scopul pentru care a venit Lord Maitreya. Este o fiinta cu adevarat glorioasa. A
fost si este inca invatatorul lui Iisus, Kuthumi, El Morya, Saint Germain, Djwhal Khul
si ai tuturor marilor Maestri, Sfinti si Intelepti pe care ii stim. Faptul ca El este acum
aici cu noi pe aceasta planeta este o binecuvantare de magnitudine imensa. Intr-una
din vietile anterioare Lord Maitreya a fost marele maestru Krishna al religiei orientale.
Krishna a fost unul dintre cei mai mari Maestrii orientali pe care i-a cunoscut lumea.
Lord Maitreya a fost cel care la botezul lui Iisus, in raul Iordan, l-a „umbrit” pe Iisus.
Umbrirea este un proces de contopire a constiintei sale din lumea spirituala in
corpul fizic si constiinta lui Iisus. Intr-un fel ei au impartasit acelasi corp fizic in ultimii
trei ani din viata sa. Majoritatea oamenilor nu realizeaza acest lucru. Multe dintre
miracolele si povestirile atribuite lui Iisus au fost, de fapt, ale lui Lord Maitreya care
detine pozitia, in Guvernul Spiritual, cunoscuta drept Christ. Iisus a incorporat atat de
perfect constiinta christica, incat l-a imputernicit pe Lord Maitreya, care este Christul
planetar, sa-si contopeasca constiinta sa cu cea a lui Iisus. Acest maret sacrificiu si mareata renuntare a lui Iisus, precum si experienta crucificarii, i-au adus lui Iisus trecerea
de cea de-a patra initiere care este eliberarea din roata renasterii. In realitate, nu a fost
Iisus, ci Lord Maitreya cel care a ascensionat in acea viata si care a reinviat corpul fizic
al lui Iisus. Lord Maitreya a trecut cea de-a sasea initiere la crucificare si de aici a fost
data profetia celei de-a doua veniri a lui Christos. Acum 2000 de ani a fost, de fapt,
prezisa a doua venire a lui Lord Maitreya si a doua venire a constiintei cristice in toate
personalitatile incarnate de pe Pamant.
Constiinta cristica este constiinta sufletului, in locul constiintei bazate pe frica,
ego negativ separat si egoist. Cheia aici este ca suntem cu totii meniti sa incorporam
constiinta cristica. Care este cheia si esenta a constiintei cristice? Cheia si esenta este
ca fiecare suntem Christul. Nu doar Iisus sau Lord Maitreya au fost sau sunt Christi.
In realitate suntem cu totii Christul, indifrerent daca am realizat acest lucru sau nu. Ca
sa o ducem in afara terminologiei crestine, fiecare dintre noi suntem Buddha, Atma,
Sinele etern. Nu avem nici o optiune in acest sens, deoarece Dumnezeu ne-a creat in
acest fel. Insa legea mintii este ca gandurile noastre ne creeaza realitatea. Asadar, daca
gandesti ca esti un simplu corp fizic, acest lucru nu este adevarat. Daca totusi gandesti
in acest fel, vei trai in cosmarul propriei forme gand.
De cand Lord Maitreya l-a umbrit pe Iisus, El a fost alaturi de noi, ghidand umanitatea si Pamantul din pozitia sa de conducator al Ierarhiei Spirituale. In principiu,
Lord Maitreya planifica sa umbreasca un alt initiat, precum a facut cu Iisus, la sfarsitul
acestui ciclu de 2000 de ani in care ne aflam acum. In astrologia planetara acesta este
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sfarsitul Erei Pestilor si inceputul Erei Varsatorului. Marele initiat pe care vroia sa-l
umbreasca este “Krishnamurti”.

Povestea lui Krishanmurti
Au existat doua mari dispense pentru invataturi care au venit de la Marea Fratie
Alba la sfasitul Erei Pestilor. Prima a fost miscarea teozofica, infiintata de Madam Blavatski si dusa mai departe de C. W. Leadbeader si Annie Besant. A doua dispensa pentru invataturi a Marii Fratii Albe au fost cartile lui Alice Bailey primite de la Maestrul
tibetan Djwhal Khul. Povestea lui Krishanmurti are de-a face cu miscarea teozofica.
C. W. Leadbeader a fost un mare invatator spiritual si clarvazator care, in timp
ce se afla in India, a trecut pe langa un tanar care a spus ca era urmatorul “invatator
al lumii”. Leadbeader a spus ca baiatul avea una dintre cele mai frumoase aure pe
care le-a vazut vreodata. Aceasta era foarte ciudat pentru parintii lui Krishnamurti
si pentru profesorii sai de la scoala, deoarece baiatul se descurca foarte slab la scoala,
era un copil murdar fizic si nu foarte frumos. Leadbeader era insa convins si i-a facut
cunostinta baiatului cu Madame Blavatski si lui Annie Besant. Pentru a scurta povestea, Krishnamurti a fost antrenat de un grup teozofic pentru a fi urmatorul invatator
al lumii, care va fi urmatorul mare initiat pe care Lord Maitreya l-ar umbri din nou
precum a facut cu Iisus Christos.
Insa Krishnamurti si-a schimbat decizia cand a inceput sa se maturizeze si a decis
ca nu vrea sa fie vehicol sau instrument pentru Lord Maitreya si pentru Maestrii Ascensionati. Aceeasi decizie a fost luata in planul interior de catre Maitreya si Maestrii
Ascensionati. Krishanmurti a decis sa paraseasca miscarea teozofica si sa fie un invatator “pe cont propriu”, separat de orice miscare spirituala si/sau grup.
Intre timp au fost un numar de alti initiati care au fost luati in consideratie pentru
aceasta mare onoare; insa, in timpul festivalului Christului, la luna plina din iunie
1945, Lord Maitreya a anuntat ca se va intoarce din nou pe Pamant. De aceasta data nu
va umbri vreun initiat. De aceasta data va veni el insusi. Impactul si implicatia acestei
marete decizii au fost enorme, dupa cum va imaginati. De aceasta data a stabilit un
anumit numar de conditii ce trebuiesc sa fie indeplinite inainte ca el sa vina.
1. Ca in lume sa existe un anumit grad de pace.
2. Ca principiul impartasirii sa fie in proces catre controlarea afacerile economice.
3. Ca energia buna-vointei sa se manifeste si sa duca la implementarea relatiilor
umane drepte.
4. Ca organizatiile politice din lume sa-i elibereze pe cei care-i urmeaza din supervizare autoriala asupra credintelor si modului lor de a gandi.
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Marea Invocatie
In iunie 1945, Lord Maitreya a dat umanitatii rugaciunea “Marea invocatie”.
Aceasta rugaciune este una dintre cele mai puternice existente pe Pamant la ora actuala. Puterea ei este echivalenta sau poate chiar mai puternica decat rugaciunea pe care
a dat-o atunci cand l-a umbrit pe Iisus, pe care toti o stim sub denumirea de “Tatal
nostru”. Prin utilizarea acestei rugaciuni sunt invocate acele energii necesare pentru a
schimba lumea si pentru a accelera declararea totala a lui Lord Maitreya. Recomand
sa fie folosita tot timpul.
Din punctul de lumina din mintea lui Dumnezeu
Lasa lumina sa izvorasca in mintile oamenilor.
Lasa lumina sa coboare pa Pamant
Din punctul de iubire din inima lui Dumnezeu
Lasa lumina sa izvorasca in inimile oamenilor.
Fie ca Christul sa se intoarca pe Pamant.
Din centrul in care este cunoscuta vointa lui Dumnezeu
Lasa scopul sa ghideze micile vointe ale oamenilorScopul cunoscut de catre Maestrii si pe care ei il servesc.
Din centrul pe care noi il numim rasa oamenilor
Lasa planul iubirii si al luminii sa-si faca lucrarea
Si fie ca el sa sigileze usa unde locuieste raul
Lasa lumina, iubirea si puterea sa restaureze planul pe Pamant.

Lordul Maitreya
Lordul Maitreya locuieste la ora actuala in Londra, Anglia. Lord Maitreya nu s-a
nascut in corp de copil, ci si-a materializat un corp. In limbaj ezoteric acesta a fost
numit drept corpul Mayavirupa. Aceasta se realizeaza prin energizarea corpului eteric,
iar apoi este precipitat in planul material.
Lord Maitreya si-a manifestat acest corp si a venit in aceasta lume in 1977. A avut
multe aparitii in toata lumea, insa nu si-a declarat pe deplin prezenta decat initiatilor
sai apropiati. Este planificat ca in viitorul apropiat sa-si declare deschis catre intreaga
lume prezenta ca “Invatator al lumii”.

135

Manualul Ascensiunii

Folosesc termenul de “invatator al lumii” pentru ca El asta este. Invatator al lumii
este si un termen care nu favorizeaza nici o orientare religioasa si care deci, nu se alineaza nici unui grup. Vreau sa fie foarte clar ca El este Maestrul pe care toate religiile
il asteapta. Problema este ca, precum in timpurile lui Iisus, este posibil ca umanitatea
sa nu fie pregatita sa-L accepte total.
Iisus Christos a fost in realitate Mesia pe care poporul iudeu il astepta. A fost un
rabin iudeu. Problema este ca poporul iudeu nu a inteles acest lucru. S-a tinut puternic
de “vechea forma” si nu a permis noii dispense de invataturi a Pestilor sa imbunatateasca ceea ce fusese deja invatat.
Lordul Maitreya se confrunta cu aceeasi problema astazi, nu doar cu religia iudee,
ci cu toate marile religii, grupuri spirituale, scoli ale misterelor, ateilor si agnosticilor.
Intrebarea cheie este daca lumea este pregatita sau nu sa accepte ca o fiinta de o magnitutidine spirituala glorioasa ca a Lui se afla chiar aici. Ganditi-va! Cum vor reactiona fundamentalistii? Cum va reactiona poporul evreu? Cum vor reactiona budistii,
hindusii si musulmanii? Poate veti vedea de ce Lordul Maitreya a amanat declararea
totala a prezentei Lui atat de mult timp. Sunt insa fericit sa va anunt ca momentul se
apropie. Djwhal Khul mi-a spus, si insusi Lord Maitreya mi-a spus, ca isi va declara
total prezenta inainte ca acest secol sa se incheie. Exista posibilitatea ca sa fie in 1995
sau 1997. Dupa cum am mentionat deja, El asteapta pentru ca o anumita masura de
constiinta cristica sa fie in aceasta lume inainte ca El sa faca acest pas monumental.

O si mai extraordinara secventa de evenimente
Daca ceea ce am mentionat pana acum nu este indeajuns de uimitor, la ora actuala
se afla pe aceasta planeta 40 de membrii seniori ai Ierarhiei Spirituale care au venit
din planuri spirituale si s-au externalizat odata cu Lordul Maitreya pentru a-L ajuta
si a-L sustine in munca Sa. Djwhal Khul ne-a spus ca zece dintre acesti maestrii si-au
materilizat chiar corpuri fizice precum Lord Maitreya. Alti zece sau cincisprezece ii
umbresc pe discipolii si initiatii lor, precum a facut Lord Maitreya cu Iisus. Ceilalti
zece sau cincisprezece s-au incarnat in corpuri de copil si cresc sau au crescut deja
catre maturitate.
Unul dintre acesti maestri se numeste John din Penial, desi nu acesta este numele
lui real. El este incarnarea lui John cel Preaiubit, discipolul lui Christos care a ascensionat in acea viata. Este o incarnare a Maestrului Kuthumi. Djwhal Khul mi-a spus ca
maestrii de acel nivel pot incarna mai mult de o personalitate in acelasi timp. El este,
de asemenea, maretul maestru pe care Paul Solomon, Edgar Cayce in zilele noastre, a
spus ca va deschide sala inregistrarile in Marea Piramida si Sfinx si sa elibereze toate
inregistrarile atlanteene. Djwhal a mai spus ca Saint Germain, Hilarion si Paul Vene136

tianul sunt implicati cu procesul externalizarii.
Planificarea pentru acest maret eveniment s-a realizat de-a lungul a multe, multe
secole. Planificarea a inceput prin 1400. Externalizarea actuala a inceput in 1860 odata
cu prima dispensa a invataturilor ierarhiei spirituale prin miscarea teozofica. Madam
Blavatski, C. W. Leadbeater, Annie Besant, Colonelul Olcot au fost cu totii parte din
aceasta prima parte a externalizarii. Djwal Khul a prevestit aceste evenimente in cele
doua carti ale lui Alice Bailey la inceputul anilor 1900, intitulate “Externalizarea ierarhiei”. Djwhal a spus ca externalizarea ierarhiei ar fi trebuit sa aibe loc in trei faze.
1. In fazele de inceput initiatii de si de sub a treia initiere ar fi trebuit externalizati.
2. In fazele ulterioare membrii seniori ai Ierarhiei Spirituale ar fi trebuit sa se externalizeze, lucru care are loc acum.
3. In faza finala Christul, Lordul Maitreya ar fi trebuit sa se externalizeze. In cele
din urma la timpul si momentul potrivit cunoscut doar de catre El, Isi va declara deschis lumii identitatea, scopul si misiunea. In aceste timpuri ne va face cunostinta cu
maestrii care s-au externalizat odata cu El.

Evolutia progresiva a umanitatii
Cand Gautama Buddha a venit pe aceasta planeta cu 500 de ani inainte de venirea
lui Christos, a ancorat pentru umanitatea principiul intelepciunii pentru umanitate.
Cand Iisus si Lord Maitreya au venit 500 de ani mai tarziu au ancorat intelepciunea lui
Buddha si iubirea care a fost urmatoarea dispensa sau revelatie a lui Dumnezeu. In misiunea de acum a Lordului Maitreya, ancoreaza intelepciunea lui Buddha si principiul
iubirii din misiunea sa anterioara si ancoreaza acum energia si principiul Shamballei.
Aceasta energie incorporeaza scopul si/sau planul lui Dumnezeu si a Logosului
Planetar, Sanat Kumara (in capitolul despre Sanat Kumara si Ierarhia planetara am
intrat in detaliu amanuntit explicand cine este El si despre ce este aceasta energie).
Dupa cum vedeti, in fiecare etapa a evolutiei umane si planetare este revelata si ancorata pe Pamant inca o piesa din puzzle. Fiecare etapa aduce o mai mare expansiune
a Planului Divin a lui Dumnezeu.

Christul vine in trei modalitati
Lordul Maitreya vine la noi in trei modalitati principale:
1. Prin umbrirea tuturor initiatilor si discipolilor cu prezenta Sa cosmica.
2. Revarsand constiinta cristica catre (in) toti oamenii.
3. Prin aparitia sa fizica printre oameni.
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Trei dintre cele mai inalte fiinte de pe planeta
Djwhal Khul ne-a spus ca primele trei fiinte cele mai inalte de pe planeta sunt:
Lord Maitreya in Londra, Lord Sai Baba in India. A treia este un Maestru care traieste
pe coasta de est a Statelor Unite, al carui nume nu a fost revelat inca. Numele lui va fi
facut public cand Maitreya se va declara.

Noul grup al celor care servesc lumea
Este important sa intelegem ca pe planeta exista deja multi, multi alti maestri
minunati pe langa cei pe care i-am mentionat deja in termenii externalizarii. Djwhal
a numit acest grup drept “Noul grup al celor care servesc lumea”. Suntem intr-un fel
armate terestre care pregatesc calea pentru Lord Maitreya si a ashram-ului sau care
este in proces de externalizare totala.
Este esential sa intelegem ca Lord Maitreya si/sau Maestrii externalizati care vin
cu el nu vor schimba lumea pentru noi. Mesajul lor este ca fiecare suntem Christul si
fiecare suntem egali cu Ei, in Adevar. Singura modalitate in care se va schimba aceasta
lume este prin luarea responsabilitatii pentru impartasirea sarcinii si sa fim pastratorii
fratilor nostri. Maytreia a spus „cand impartasim, il recunoastem pe Dumnezeu in
fratele nostru”.

Misiunea Maestrilor
Misiunea Maestrilorare multe invelisuri si este multi fatetata.
Djwhal a elucidat cateva ghidari dupa cum urmeaza:
1. Crearea si vitalizarea unei religii a noii lumi
2. Reorganizarea ordinii sociale libera de opresiune, prejudicii, materilism si mandrie.
3. Inaugurarea publica a sistemului de initiere. Aceasta vointa include antrenamentul exoteric sau exterior al discipolilor
Djwhal a spus ca in viitor prima initiere va deveni cea mai sacra ceremonie a bisericii. A mai spus si ca o a treia faza revelatorie a invataturii Marii Fratii Albe va avea
loc in intreaga lume prin radio si televiziune. Aceasta ar fi cea de-a treia revelatie dupa
miscarea teozofica si cartile lui Alice Bailey. Una din misiunile mele si ale sotiei mele,
Terri, este sa-l ajutam pe Djwhal Khul in munca sa. Urmatoarea dispensa de invataturi
va fi data catre sfarsitul acestui secol.
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Djwhal a mai spus ca Iisus Christos va prelua din planul spiritual Biserica Crestina. O parte din munca sa va fi imbinarea gandirii occidentale cu cea orientala, si
demonstrarea universalitatii tuturor religiilor.
Djwhal a mai spus si ca va exista un initiat care va servi drept un Mesia pentru
poporul evreu, pentru a aduce aceasta forma anume de gandire religioasa. A mai spus
si ca Buddha va trimite doi initiati invatati pentru a reforma religia budista.
Grupuri de oameni de finante orientati spiritual, care sunt membri constienti ai
ashram-ului lui Christos, vor prelua situatia economica a lumii si vor aduce schimbari
mari si necesare. In viitor fiecare tara de pe planeta va avea o rezerva cu resursele sale.
Toate extra-resursele vor fi puse intr-o rezerva comuna pentru ca sa fie utilizate de
acele tari care sunt mai putin inzestrate. In esenta, va avea loc o revolutie a intregului
sistem economic bazat pe impartire.
Este planificat ca in fruntea agentiilor internationale, precum Statele Unite, sa fie
ori un Maestru, ori un initiat de minim grad trei. Aceasta va permite agentiilor sa
fie sub influenta directa a unui membru inalt din Ierarhie. Lord Maitreya va fi foarte
ocupat cu eliberarea energiilor, cu invataturi, cu lucrul initierilor si cu stimularea si
inspirarea formarii unei noi religii a lumii. Aceasta noua religie a lumii va recunoaste
toate caile ca ducand inapoi la Creator si va opri toate competitiile dintre religii.
Maitreya a spus ca relatiile umane corecte sunt la baza vietilor tuturor. Prin impartirea resurselor acestei planete roditoare se realizeaza primul pas in dezvoltarea acestei
relatii corecte.
Maitreya aduce cu el mareti ingeri sau devas care vor lucra indeaproape cu umanitatea, invatandu-ne multe aspecte ale artei de a trai.

Esti Externalizarea Ierarhiei
Este, de asemenea, important sa stii ca tu, cel (cea) care citesti aceasta carte in acest
moment, esti si externalizarea Ierarhiei Spirituale. Cu totii suntem aspiranti, discipoli
si initiati care iau parte la aceasta lucrare mareata. Te rog sa nu privesti acesti membrii
seniori ai Ierarhiei Spirituale care vin cu Lord Maitreya ca fiind separati sau diferiti de
noi. Facem cu totii parte din aceeasi familie, din aceeasi constiinta si din acelasi scop
de grup. Ei depind de noi la fel de mult sau mai mult pe cat depindem si noi de ei.
Daca nu ne unim cu ei si vedem ca suntem cu totii UNUL, lucrarea nu va fi infaptuita.
Singura diferenta dintre noi si Ei este ca suntem deja membrii ai acestei fratii de aici
de pe Pamant. Intr-un fel avem un mare avantaj in faptul ca am trait pe Pamant ceva
timp si suntem obisnuiti destul de bine cu traiul de aici, astfel incat putem fi de mare
folos Maestrilor care au venit recent.
Nu conteaza la ce nivel de initiere te afli. Facem cu totii parte dintr-o fratie ma139
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reata de suflete al carui scop este sa serveasca Planului lui Dumnezeu. Recunoaste
si constinetizeaza ca faci parte din aceasta externalizare a Ierarhiei si ca in realitate
pavezi drumul pentru munca Lui viitoare.

Sumar
Reaparitia Christului si externalizrea Ierarhiei este in esenta o incarnare a unui
grup care conduce aceasta planeta catre Era de Aur. Traim acum cele mai extraordinare timpuri din istoria acestei planete. Suntem la sfarsitul unui ciclu de 2000 de ani, de
6000 de ani, de 12.000 de ani si 36.000 de ani in astrologia planetara si solara. Ne aflam
si la sfarsitul calendarului Mayas care se sfarseste in 2012. Oricand are loc in istorie
ceva care are de-a face cu incheierea ciclurilor, este foarte important. Este timpul ca
aceasta planeta sa se mute intr-o octava mai inalta din Planul Divin. Este timpul pentru ca planeta si toti locuitorii sai sa se mute intr-o constiinta de dimensiunea a patra,
care este constiinta Cristica.
Acum este timpul, si va necesita munca dedicata si devotata din partea tuturor sufletelor de pe Pamant sa ajungem in Era de Aur. Vywamus a spus ca ne apropiem si de
o perioada de ascensiune in masa sau de ceea ce el numeste recolta, datorita incheierii
tuturor acestor cicluri. Vywamus spune ca este deschisa o fereastra de o mie de ani si
ne apropiem de culminarea acestei ferestre cu sfarsitul acestui secol.
A mai fost prezis si faptul ca la sfarsitul acestui ciclu, cand Lord Maitreya va pleca
si va avansa in evolutia sa cosmica, Maestrul Kuthimi ii va lua locul si va deveni conducatorul Ierarhiei Spirituale, luandu-I locul lui Maitreya. Maitreya se va intoarce, este
prezis, intr-un ciclu viitor, drept Christul Cosmic. Acestea sunt previziuni emotionante pentru viitorul iubitei noastre planete.
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Cristul Cosmic: venirea lui Sathya Sai Baba
“Mainile care ajuta sunt mai sfinte
decat buzele care se roaga”
Sathya Sai Baba

De Dr. Joshua David Stone
Exista in India un mare maestru care este atat de glorios in maretia sa spirituala,
incat nu exista indeajuns de multe cuvinte ca sa fie descris. Numele acestei fiinte marete si glorioase este Sri Sathya Sai Baba.
Miracolele pe care le-a infaptuit Iisus in ultimii sai trei ani de viata de a scula
mortii, de a transforma apa in vin, de a merge pe apa, sunt facute de catre Sai Baba de
65 de ani. Este greu de crezut ca o fiinta de o asemenea magnitudine chiar se afla pe
Pamant. Sai Baba este Christul Cosmic.
Lordul Maitreya este Christul Planetar. Este conducatorul ierarhiei spirituale pentru aceasta planeta. Sai Baba este echivalentul cosmic. Deci, de fapt, avem pe aceasta
planeta Cristul Cosmic si Cristul Planetar in acelasi timp. Niciodata in istoria acestei
planete nu a existat un timp mai prielnic pentru a fi incarnat, in sens spiritual.
Venirea lui Sai Baba a fost prezisa acum 5000 de ani in Mahabharata. Mahabharata este una dintre scrierile sfinte din India. Contine Bhagavad Gita care este poveste lui
Krishna, care, indeajuns de interesant, este incarnarea anterioara a Lordului Maitreya.
In aceasta carte, Vishnu, care face parte din trinitatea Brahma, Shiva si Vishnu ai religiilor orientale, prezice o era viitoare de declin moral, numita Kali Yuga. In aceasta
era, in care ne aflam acum, a spus ca se va intoarce din nou sub forma unui maret
avatar spiritual. Un avatar este o fiinta indumnezeita cand se naste. Nici macar Iisus si
Buddha nu au fost avatari in sensul in care definesc acum termenul. Un avatar este o fi-
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inta indumnezeita la nastere. Cu alte cuvinte, nici macar nu are nevoie sa aiba practici
spirituale pentru a obtine realizarea de sine. Un avatar este deja de sine realizat cand se
naste. Acesta a fost cazul cu Sai Baba.
Vishnu, Mahabharata si alte scrieri vechi au oferit profetii detaliate acum 5000
de ani ale caracteristicilor specifice acestui viitor avatar. As dori sa impartasesc unele
dintre profetii cu voi.
Au spus ca va fi mic de inaltime, cu o mare coroana de par. Va fi capabil sa materializeze lucruri atunci cand doreste, cu puterea mintii sale. Va avea toate abilitatile inca
de la nastere. Va purta o roba de rosu sangeriu. Va purta numele de Adevar. Primul
nume al lui Sai Baba este Sathya, care inseamna adevar in limbajul hindus. Va avea
o incarnare de triplu avatar. Va fi nascut in sudul Indiei. Parintii lui il vor venera pe
Krishna. Va fi complet divin si indumnezeit. Va fi atoatestiutor si cea mai mareata
fiinta de pe Pamant. Va avea abilitatea sa prelungeasca viata si sa fie in mai multe locuri
deodata. Binele va creste in oricine il vede.
Fiecare dintre aceste profetii de acum 5000 de ani il descriu perfect pe Sai Baba. In
experienta personala cu toti invatatorii spirituali, maestrii, carti, cai spirituale si scoli
ale misterelor cu care am fost vreodata implicat, nu am ajuns niciodata langa o fiinta
de puterea si magnitudinea lui Sai Baba. Nu am pe ce sa ma bazez cand spun asta, deoarece majoritatea muncii mele este concentrata pe ashramul de raza doi a lui Djwhal
Khul si Kuthumi. Nu am fost niciodata in India si nici nu l-am vazut pe Sai Baba in
carne si oase. Insa am avut multe experiente personale si intalniri cu el in starea de
vis si meditatie. Tot ceea ce pot spune este ca o data ce ai fost expus lui Sai Baba nu
vei mai fi niciodata la fel, va promit acest lucru. Este misiunea mea umila si vesela sa
impartasesc acum cu voi cateva dintre povestirile vietii sale si invataturile sale.

Povestirile lui Sai Baba
Exista multe povesti incredibile despre Sai Baba, nu stiu de unde sa incep. Cand
s-a nascut instrumente muzicale au inceput sa cante singure. De mic copil a fost capabil sa materializeze din aer pixuri, bomboane, mancare sau orice altceva mai avea
nevoie. La varsta de cinci ani, la una dintre sarbatorile sacre hinduse cand aveau o
parada cu toti barbatii sfinti care se deplasau in care mici, oamenii care priveau parade
se uitau la carul principal si l-au vazut pe Sai Baba stand in carul principal pe locul cel
mai sfant. Au intrebat de ce acest copil sta acolo. Toti sfintii si inteleptii au raspuns ca
datorita faptului ca acest copil este gurul lor.
La varsta de treisprezece ani a fost muscat de un scorpion si a stat inconstient
timp de 24 h. Cand s-a trezit, toata familia se afla in jurul lui, si le-a spus ca in viata
sa anterioara a fost un mare sfant si avatar, Shirdi Sai Baba. Familia si prietenii care
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se aflau acolo nu l-au crezut. Shirdi Sai Baba a fost unul dintre cei mai mari sfinti ai
Indiei, de la sfarsitul anilor 1800 si inceputul anilor 1900. Shirdi Sai Baba a fost si un
avatar. In timpurile cand a trait el, musulmanii si hindusii se urau, insa ambele grupari
l-au venerat pe Shirdi Sai Baba. A avut multe dintre puterile pe care le are Sai Baba in
aceasta viata.
La scurt timp dupa acest incident pe care l-a avut la varsta de treisprezece ani, a
spus familiei: „Devotatii mei ma asteapta. Plec definitiv de acasa.” Sai Baba a plecat de
acasa si a infiinta ashram-ul sau.
O alta povestire din copilaria sa inainte sa devina matur. Ca si copil, la scoala toti
copiii ii spuneau Guru, iar el ii conducea pe toti in cantece devotionale si in crearea de
piese spirituale pentru comunitate. Intr-o buna zi, era in clasa si unul dintre profesorii
suplinitori l-a acuzat pe nedrept de un comportament inadecvat. Profesorul suplinitor
l-a pus sa stea pe un scaun in spatele clasei si nu-i va fi dat voie sa plece pana cand ii
va da el permisiunea. Intre timp clopotelul a sunat si toti copiii au plecat, insa Sai Baba
inca mai trebuia sa stea pe scaun.
Profesorul statea pe scaunul sau, in fata clasei si era lipit de scaunul sau intr-un
mod inexplicabil. Incerca sa plece la urmatoarea clasa, insa nu putea. Umatorul profesor a venit in clasa si a intrebat de ce inca suplinitorul nu a plecat. Suplinitorul i-a
explicat despre situatia lui stanjenitoare, apoi noul profesor l-a vazut pe Sai Baba stand
pe scaun, la colt, si si-a dat seama ce s-a intamplat, deoarece toti profesorii cunosteau
puterile lui remarcabile. I-a spus lui Sai Baba sa coboare dupa scaun si dupa ce a coborat suplinitorul a fost eliberat de pe scaunul lui.
Sai Baba a spus ca venirea sa este o incarnare de triplu avatar. In ultima sa viata a
fost Shirdi Sai Baba. In aceasta viata este Satya Sai Baba. A spus ca se va mai incarna
inca o data in viitor, drept „Prema Sai Baba”. Sai Baba are 65 de ani la ora actuala
(1992) si a spus ca va trai pana la varsta de 96 ani. La varsta de 96 de ani va trece in
lumea spiritului si doi ani mai tarziu se va reincarna drept Prema Sai Baba. Chiar a
materializat un inel pentru unul din adeptii sai, care are o fotografie cu el din viitoarea
sa incarnare drept Prema Sai Baba.
Pe masura ce Sai Baba a crescut, faima lui s-a raspandit in India si in intreaga
lume. Se estimeaza ca ar putea avea peste 75 milioane de adepti. La ultima sa zi de nastere peste doua milioane de oameni au venit la ashramul sau sa-l serbeze. Sai Baba a
spus ca in incarnarea sa, drept Shirdi Sai Baba, a fost incarnarea lui Shiva sau a energiei
tatalui. In incarnarea actuala, drept Sathya Sai Baba, este incarnarea lui energiei Shiva
si Shakti (mama). In urmatoarea viata, drept Prema Sai Baba, va fi incarnarea energiei
Shakti.Sai Baba este capabil sa materializeze oriceea ce doreste instant, doar invartind
mana, si o face destul de des. Exista un clip pe care il poti achizitiona din libraria Bodhi
Tree din Los Angeles numit „Aura Divinitatii” care il arata cum materializeza lucruri.
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Mai au si alte sapte clipuri pe care le puteti inchiria sau cumpara. As recomanda sa-l
cumparati sau sa-l inchiriati in special pe primul despre care v-am spus.

Viata adulta a lui Sai Baba
La inceputurile vietii adulte Sai Baba isi parasea destul de des corpul cand un
adept care se afla oriunde in lume, ii cerea ajutorul. Adeptii sai trebuiau sa aiba grija
de corpul sau cand acest lucru se intampla. Intr-una din seri si-a parasit corpul, iar
devotatii lui i-au intins corpul pe pat. Dintr-o data acest corp a inceput sa leviteze in
aer si sa zboare prin camera. Din picioarele lui a inceput sa izvorasca multa cenusa
sfanta. Adeptii l-au auzit murmurand ca „Maharshi se afla la lotusul piciorului meu”.
Dupa un timp a coborat si s-a asezat pe pat. Urmatoarea zi ashram-ul a primit vestea
ca Ramana Maharshi, sfantul indumnezeit din India, a murit noaptea trecuta la 9 p.m.,
exact la ora la care a levitat Sai Baba.
Alta data Sai Baba lectura la ashram si traia in casa unui cuplu in cealalta parte a
Indiei pentru doua zile, in acelasi timp. Cu alte cuvinte era bi-locat pentru doua zile.
Alta data masina lui a ramas fara combustibil.I-a spus soferului sa mearga la rau si sa
umple galeata cu apa. Soferul a facut ce i-a spus si i-a dat galeata cu apa lui Sai Baba.
Sai Baba a pus degetul in ea si a transformat apa in benzina, au turnat-o in rezervor si
si-au continuat drumul.
In alta ocazie cativa oameni erau pe drum si s-au oprit sa ia pranzul. Sai Baba a intrebat „ce fel de fruct doriti?” Fiecare persoana a numit cate un fruct exotic, dintre care
unele nici nu cresteau in India. Sai Baba le-a spus „duceti-va si luati-le din copacul de
acolo”. S-au uitat la copac, iar copacul crescuse fructul pe care fiecare dintre ei il dorise.
Una dintre povestile cele mai remarcabile, spune cum intr-o zi Sai Baba se plimba
impreuna cu adeptul sau senior din Vest, Jack Hislop. Sai Baba s-a aplecat si a luat o
crenguta si dintr-o data a inceput sa-si miste mana pentru aproximativ zece secunde in
felul in care o misca atunci cand este pe cale sa materializeze ceva. Dintr-o data apare
un crucifix frumos din lemn, avand atasata o statuie din metal cu Iisus. Sai Baba a spus
ca acel crucifix il arata pe Iisus exact in felul in care arata pe cruce atunci cand a fost
crucificat. Apoi Sai Baba a spus ceva care a fost si mai remarcabil. A spus ca lemnul
acestui crucifix este chiar lemnul din crucea pe care a fost crucificat Iisus Christos. A
spus ca nu este o treaba usoara sa materializeze acest lemn, deoarece a fost descompus
in Pamant si de aceea i-a luat ceva mai mult timp ca sa-l materializeze. Acest crucifix
i-a fost dat cadou lui Jack Hislop. Jack Hislop a fost profund miscat. Jack s-a reintors in
America si a dus crucufixul la o datare cu carbon. Oamenii de stiinta i-au spus ca are
2000 de ani vechime.
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Un cuplu de batrani din Statele Unite pe nume dn-ul. si dna. Walter Cowan erau
de mult timp adeptii lui Sai Baba. Calatoareau in India cand Walter Cowan a suferit un
atac de cord si a murit. Sotia a incercat sa-i trimita o telegrama lui Sai Baba, insa nu l-a
putut gasi. Walter Coman a murit in dimineata aceea la spital intr-un oras indepartat
de shram-ul lui sai Baba.
Sase sau opt ore mai tarziu Sai Baba aparut la spital dupa ce a primit telegrama.
Familia si prietenii lui Walter Cowan plecaseara in dimineata aceea. Sai Baba le-a spus
administratiei spitalului ca ar dori sa vada corpul decedat al lui Walter Cowan. A fost
escortat in camera mortuara, iar administratorul a plecat. Cinci minute mai tarziu Sai
Baba a iesit afara cu un Walter Cowan viu. Oficialii spitalului si doctorii au lesinat...
Apoi Walter Cowan s-a dus sa vada sotia si familia lui, si aproape ca si ei au avut
un atac de cord. Le-a spus ca atunci cand a murit Sai Baba era acolo cu el in lumea
spirituala. A fost dus de catre Sai Baba deasupra dimensiunilor realitatii, intr-o sala de
consiliu cu persoane care se aflau de jur imprejurul unui presedinte de consiliu.
Presedintele consiliului a inceput sa traga liste din spatele lui, care erau vietile anterioare ale lui Walter Cowan si timp de doua ore a citit cu voce tare aceste liste diverse
si vieti anterioare. Walter Cowan a fost uimit de multele vieti anterioare in care a ajutat
si a fost in serviciul oamenilor. La sfarsitul celor doua ore Sai Baba i-a spus presedintelui ca Walter Cowan nu si-a indeplinit inca misiunea de pe Pamant si ca doreste sa-l
duca inapoi in corpul sau fizic ca sa isi poata indeplini misiunea. Presedintele a fost de
acord, iar Sai Baba l-a dus pe Walter in corpul sau fizic unde s-a trezit si l-a vazut pe
Sai Baba!!!
Intr-o alta poveste si mai remarcabila un cuplu indian care erau adeptii lui Sai
Baba. Sotul a fost diagnosticat cu o boala extrem de severa si toti doctorii au spus ca
poate muri in orice zi. Sotia i-a trimis lui Sai Baba o telegrama in care ii cerea ajutorul.
A raspuns, spunandu-le ca o sa vina. Barbatul a devenit din ce in ce mai bolnav si in
cele din urma a murit. Sotia i-a telegrafiat din nou lui Sai Baba, care din nou a spus ca
va veni. Au trecut o zi, doua...Rigor mortis incepea sa puna stapanire pe corp. Trece
si cea de-a treia zi, iar familia barbatului a renuntat la ideea ca va mai veni Sai Baba.
Dupa trei zile complete, apare dintr-o data si Sai Baba.
Familia si toti isi plangeau inca pierderea. Sai Baba a spus: „vreau sa fiu singur cu
cadavrul”. A inchis usa, iar povestea spune ca a dat unul din ordinele sale, precum a facut si Iisus: „Scoala-te Lazare!” si omul s-a trezit dupa trei zile in care fusese mort. Sai
Baba i-a dat niste ceai fierbinte si i-a spus sa se duca la familia lui care este ingrijorata
pentru el, si sa o aline!
Alta data Sai Baba se plimba cu un geolog foarte conservator care nu era chiar
atata de deschis catre lucrurile spirituale. In timp ce se plimbau prin padure, Sai Baba
a luat o piatra si l-a intrebat: „ce este asta?” Geologul a spus:” e o piatra, Baba”. Sai
145

Manualul Ascensiunii

Baba a spus: „nu, nu, mai adanc, mai adanc”. Geologul deveni nervos si spuse: „nu
stiu Baba, ce este?” Sai Baba, tinand piatra in mana, a suflat peste ea si imediat, chiar
in fata ochilor lui, piatra s-a transformat intr-o statuie a Lordului Krishna. Geologul
era intr-o stare de soc. Apoi Sai Baba i-a spus:”mananc-o!”. Geologul a spus: „ce!?” Sai
Baba i-a spus: ”mananc-o!”. Statuia era facuta din zahar candel.
In alta ocazie Sai Baba predica unui grup de studenti la una din scolile sau universitatile pe care le infiintase. In aceasta zi le spunea o poveste despre Krishna. Le
povestea de un colier din smarald pe care Krishna l-a purtat in timpul vietii sale, acum
7000 ani. Dintr-o data Sai Baba a spus: ”vreti sa vedeti colierul?” Si cu o miscare de brat
a materializat colierul lui Krishna si l-a dat studentilor sa-l vada si sa-l atinga. Dupa ce
l-au vazut si l-au atins toti, l-a dematerializat si l-a trimis acolo de unde a venit.
Un prieten de-al meu mi-a spus o istorisire care i s-a intamplat unui prieten de-al
lui. Persoana fusese un adept de-al lui Sai Baba. Acum traia in California si trecea printr-o perioada emotionala foarte grea si se gandea foarte serios la sinucidere. Intr-una
din seri s-a decis sa o faca. Si-a scos carabiniera, a umplut-o cu gloante si era pe cale
sa apese tragaciul, dar a sunat la usa. A ascuns arma sub o patura in dormitorul sau, a
inchis usa si a deschis usa de la intrare. Era un prieten din scoala generala pe care nu-l
mai vazuse de vreo 20 de ani.
Acest coleg a dat buzna inauntru si au vorbit timp de cateva ore. Acest lucru l-a
mai inveselit un pic, apoi dintr-o data colegul a spus ca trebuie sa plece. Prietenul nu a
parasit zona cat timp a stat acolo. S-a dus in dormitor sa ia arma, insa disparuse. A avut
un sentiment vag ca Sai Baba a fost implicat. Nu s-a putut sinucide pentru ca nu mai
avea arma si a sfarsit prin a pleca din nou in India, in pelerinaj. Intr-una din primele
zile a fost ales din multime de catre Sai Baba pentru un interviu particular, alaturi de
alti 25 de oameni. Cand Sai Baba a iesit ca sa-i intampine pe oameni, i-a spus barbatului sa-l urmeze (doar el). S-au dus intr-una din camerele din spate ale lui Sai Baba si
cand a intrat in camera a vazut o carabiniera stand pe masa. Sai Baba a zambit politicos
si i-a spus: „mai ai nevoie de asta?”
Atunci cand o persoana vrea sa-i faca o fotografie lui Sai Baba, aceastea nu ies
decat daca el le da permisiunea. O femeie din Statele Unite l-a rugat pe Sai Baba sa-i
faca o poza. Sai Baba a fost de acord, dar i-a spus femeii: „Iti dau voie sa-mi faci o
poza, insa in aceasta poza imi voi arata adevarata forma”. Cand femeia a ajuns acasa si
a dus pozele la developat, a vazut ca poza nu era cu corpul fizic al lui Sai Baba, ci poza
Lordului Datatreya. In hinduism, Lord Datatreya este incarnarea lui Brahma, Shiva si
Vishnu in acelasi corp. Sri Arobindo, marele maestru spiritual din India, medita pe 24
noiembrie 1926. Cand a iesit din meditatie a spus ca Lord Krishna a coborat in lumea
fizica ieri, 23 noiembrie 1926. Aceasta este data de nastere a lui Sai Baba.
Mohamed, fondatorul credintei musulmane a prezis venirea a ceea ce el numea
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„Cel Auriu” (Golden One). Trei dintre aceste profetii ale lui Mohamed erau ca acest
Cel Auriu va fi scund de statura, va avea o alunita pe fata si ca va trai pana la varsta de
96 ani. Acestea il descriu perfect pe Sai Baba. Profetiile indienilor Hopi vorbesc de un
maret viitor avatar care va veni din est si va fi un om imbracat in rosu. Sai Baba poarta
intotdeauna robe rosii sau portocalii. Profetiile lor au fost foarte specifice, iar Sai Baba
le-a intrunit pe fiecare dintre ele.
Sai Baba a spus ca un avatar poate fi recunoscut dupa 16 semne. Acestea sunt: controlul celor cinci functii ale corpului, controlul celor cinci simturi ale corpului, controlul celor cinci elemente ale naturii. Acestea 15 pot fi obtinute prin practica spirituala
si prin disciplini spirituale. Cea de-a 16-a calitate, spune Sai Baba, poate fi obtinuta
numai de catre descendentul unei incarnari divine si avatar care este indumnezeit in
momentul nasterii. Aceasta ultima calitate este omniscienta, omniprezenta si omnipotenta absoluta.
Cand Sai Baba a fost intrebat cat de des doarme, a spus ca niciodata. Cand a fost
intrebat de ce face aceste miracole a raspuns ca le realizeaza pentru ca sa atraga atentia
oamenilor si apoi sa-i indrepte catre Dumnezeu. Un miracol remarcabil care are loc
in intreaga Indie si in intreaga lume este crearea lui a cenusei Virbutti. Aceasta cenusa
sacra este ceva pe care Sai Baba o creeaza cu o unduire a mainii si este folosita pentru
scopul vindecarii si ca binecuvantare. Exista oameni pe toata planeta care au urne si
borcane care sunt umplute constant, indiferent cat de multa cenusa sacra folosesc sau
ofera cadou. Literalmente creste singura, nelimitat, in borcane, containere si pe fotografiile lui Sai Baba, in toata lumea.
Am cunoscut o femeie care tinea un curs despre channeling la care m-am dus. Am
inceput sa vorbim de Paramahansa Yogananda deoarece avea o fotografie cu el. Apoi
am intrebat inocent daca a auzit de Sai Baba. Mi-a spus ca nu auzise de el pana in urma
cu cativa ani cand medita si facea calatorii astrale. Fusese plecata timp de o ora sau
doua si cand s-a intors catre corpul sau fizic nu a putut sa intre in el. S-a speriat dupa
vreo jumatate de ora si dintr-o data multe entitati astrale de natura joasa au inceput sa
vina catre ea cu intentie malefica. Mi-a spus ca a inceput sa tipe intr-o teroare absoluta
aflandu-se in corpul astral catre Dumnezeu sa o ajute. Dintr-o data a aparut un barbat
in roba portocalie cu un par mare, negru, si a strigat:” LINISTE!”. A spus ca fiecare
molecula din univers a ramas nemiscata dupa aceasta comanda. Sai Baba i-a spus ca
atunci cand si-a parasit corpul fizic pentru calatoria astrala a facut un salt din corpul
sau, iar ca sa se reintoarca ar fi trebuit sa faca un salt in modalitatea inversa in care a
plecat. Sai Baba a luat-o si i-a facut saltul inapoi in corpul sau. A fost foarte recunoscatoare acestei fiinte pentru ajutorul sau, insa nu stia inca cine era.
Cateva saptamani mai tarziu s-a dus acasa la o prietena care era adepta lui Sai
Baba, care avea fotografia lui pe perete. Vazand aceasta fotografie a exclamat: ”acesta
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este barbatul care m-a ajutat! Cine este el?” Prietena i-a raspuns: „este Sfintia Sa, Lord
Sai Baba!”
O ultima povestire, a avut loc unui adept indian in varsta, care se afla sub medicatia
foarte puternica impotriva durerilor. S-a trezit in mijlocul noptii sa se duca la fantana
sa bea apa si a cazut in fantana. In timp ce cadea a strigat numele lui Sai Baba. Sai Baba
a fost instant pe fundul fantanii, tinandu-l si impiedicandu-l sa se inece. Cateva ore
mai tarziu familia sa a realizat ce s-a intamplat si l-au scos din fantana. Cand Sai Baba
l-a vazut pe omul in varsta la ashram, inainte ca omul sa aiba ocazia sa-i multumeasca,
Sai Baba i-a spus: „Bratul meu chiar a obosit tinandu-te in fantana pentru atat de mult
timp!”
La sfarsitul acestui capitol va voi lasa adresa lui unde ii puteti trimite scrisori. Sai
Baba spune ca citeste toate scrisorile. Tot ce trebuie sa faca este sa atinga scrisoarea
si stie pe loc ce contine. Sai Baba a mai spus ca nimeni nu il viseaza, fara ca el sa-si
doreasca acest lucru. Asadar daca il visezi este datorita faptului ca ai facut un contact
direct cu el. Unul dintre lucrurile dragute referitoare la Sai Baba este faptul ca el este
incarnat fizic si este foarte accesibil atat in sens spiritual, cat si in sens fizic.

Invataturile lui Sai Baba
Cand Sai Baba a fost intrebat cum a fost capabil sa realizeze toate aceste minuni, el
a raspuns ca motivul pentru care este capabil de a face toate aceste lucruri este fiind ca
el este Dumnezeu. Singura diferenta intre El si noi este ca noi nu am constientizat inca
acest lucru. In esenta El a creat toate aceste lucruri cu puterea mintii Sale. Toate aceste
miracole sunt minunate, dar cel mai frumos lucru la Sai Baba este iubirea neconditionata si altruismul absolut. El nu are niciodata asteptari materiale pentru miracole si
nici nu le realizeaza in scop egoist. Este acolo doar pentru a servi si darui iubire.
El spune ca nu este aici ca sa creeze o noua religie ci mai degraba sa repare vechile
legaturi cu Dumnezeu. Indiferent de religia de care apartine o persoana, este recomandat sa o pastreze. El va veni la orice cerere sincera adresata lui Dumnezeu indiferent de
forma, pentru ca toate sunt in realitate una. Cele mai elocvente afirmatii sunt:
Este o singura religie, religia iubirii.
Este o singura limba, limbajul inimii.
Este o singura cursa, cursa umanitatii.
Este un singur Dumnezeu, El este omniprezent.
Mesajul sau principal este ca toti suntem Dumnezeu, Hristos, Buddha, Atma, Sinele Suprem. Trebuie sa ne vedem pe noi in acest mod si sa vedem pe fiecare persoana
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pe care o intalnim la fel. Felul in care tratam orice persoana pe care o intalnim este
precum Il tratam pe Dumnezeu.
Sai Baba il defineste de Dumnezeu astfel: “Dumnezeu este Omul minus Ego”.
Egoul este iluzia separatiei, fricii si a egoismului. El afirma ca “mintea noastra creaza
limitarea si mintea noastra creaza eliberarea”. O alta invatatura a lui Sai Baba este ca
“mainile care ajuta sunt mai sfinte decat buzele care se roaga”.
Cele mai importante doua practici spirituale pe care Sai Baba le recomanda sunt:
repetarea numelui Lui Dumnezeu si cantarea cantecelor religioase. Nu conteaza ce
nume a lui Dumnezeu invoci sau de cum Il vizualizezi. Aceasta este o practica mai des
folosita in culturile orientale decat in cele occidentale. Mahatma Ghandi a afirmat ca
este una dintre metodele folosite de el cu succes. El incanta mereu numele Ram. Chiar
si atunci cand a fost asasinat, a murit invocand numele Ram.
In Bhagvat Gita este precizat faptul ca locul unde vei merge dupa moarte are legatura cu ultimul lucru pe care il avem in minte atunci cand murim. Nu pot decat sa
recomand cu tarie practica rostirii continua a numelui lui Dumnezeu, chiar vizualizarea Lui. Incearca aceasta metoda atunci cand nu mai esti centrat in interiorul tau sau
cand esti afectat de emotii negative. Te ajuta sa iti limpezesti mintea si sa te conectezi
la Dumnezeu. Cantarea cantecelor religioase este o practica similara, care implica si
mai mult corpul emotional, ceea ce este minunat.
Gurul Sai Baba afirma ca “Un Guru este lumina care indica drumul, dar destinatia
este Dumnezeu. Sa fim recunoscatori pentru indrumare, dar Lui Dumnezeu sa ne
inchinam. Astazi Guru este cel venerat, ceea ce este gresit.”
Sai Baba este de asemnea un mare sustinator al transcederii dualitatii. Aceasta este
abilitatea de a ramane constient intr-o stare de calm, indiferent de ceea ce se intampla.
Ideea este sa te mentii intr-o stare de calm chiar daca ai beneficii sau pierderi, bucurii
sau durere, esti bolnav sau sanatos, invingi sau esti invins, primesti critici sau laude.
Transcenderea dualitatii este o parte din procesul separarii de ego. Este strans legat de
conceptele Buddhiste si de invatarea de a nu crea atasamente fata de lucruri.
Meditatia practica pe care Sai Baba o impartaseste este la fel cu cea pe care Paramahansa Yogananda si Baba Muktananda au predat-o. Sunt mantrele “Om” si “So
Ham”. Cheia mantrei “So Ham” este cuvantul “so” rostit pe inspiratie si cuvantul “ham”
rostit pe expitatie. Scopul este sa permiti respiratiei sa se ghideze dupa ritmul mantrei.
Daca respiratia este lenta atunci ritmul va fi lent. Daca respiratia este rapida atunci si
ritmul va fi rapid. Mantra “so ham” inseamna “eu sunt Dumnezeu” sau “eu sunt Sinele”.
Sai Baba afirma ca aceste cuvinte nu apartin de fapt limbajului indian sau sanskrit ci
reprezinta de fapt sunetul respiratiei lui Dumnezeu. Cand este rostita seara inainte de
culcare, matra “so ham” se contopeste cu sunetul “om”.
Mai exista o alta mantra recomandata de Sai Baba care este de fapt numele folosit
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in locul lui Sai Baba si anume “Sai Ram”. Sai Ram este de fapt o alta identitate a lui Sai
Baba. Cei devotati lui Sai Baba folosesc “Sai Ram” ca forma de salut. Repetarea sau
invocarea acestui nume ca o mantra il aduce pe Sai Baba la tine, la fel ca si pronuntarea
numelui lui. Poti de asemenea sa pronunti numele lui si sa vizualizezi forma lui pe
parcursul zilei sau poti sa-i rostesti numele cand ai nevoie de ajutorul sau.
Din respect fata de iubire, Baba spune: “Incepe-ti ziua cu iubire. Simte ziua cu iubire. Petrece-ti ziua cu iubire. Finalizeaza ziua cu iubire pentru ca aceasta e calea catre
Dumnezeu.” De asemenea Baba ne invata cum sa renuntam la dorinte, cu exceptia
dorintelor de eliberare si de realizarea voii divine.
Sai Baba spune ca cei mai multi oameni sunt ca niste becuri de putere diferita.
“Noi suntem toti becuri, singura exceptie e ca puterea mea este 1000, pe cand la majoritatea oamenilor este intre 20 si 100.” El mai afirma ca Dumnezeu este ascuns sub
un munte de ego, iar cel care este capabil sa isi controleze furia, ego-ul si atasamentele
este un adevarat yogin.
Sai Baba spune ca corpul fizic este casa daruita cu chirie de Dumnezeu. Traiesti
acolo atat timp cat El doreste si platesti rata prin credinta, devotiune si practica spirituala. Baba pune accentul pe importanta dezvoltarii unui caracter fara cusur. El spune
“Fa tot ce poti bine si Dumnezeu are grija de restul”. El spune ca orice s-ar intampla
trebuie intampinat cu calm. El spune ca indepartarea imoralitatii este singura cale
catre imortalitate. Am incercat sa fac mai atractive invataturile lui Sai Baba care sunt in
aceeasi directie cu cele a lor Djwhal Khul, Iisus, Saint Germain, Buddha si ceilalti maestrii. Sunt sute de carti despre Sai Baba si unele scrise de el. Daca nu te-ai intalnit cu
cartile lui pana acum, iti recomand doua carti introductorii ale lui Howard Murphet.
Prima se numeste “Sai Baba – Omul miracolelor”. A doua se numaeste “Sai Baba –
Avatarul”. De asemenea veti gasi la sfarsitul acestui capitol adresa si numarul de telefon
al librariei Sai Baba din California, de unde pot fi comandate carti si fotografii prin
posta. De asemenea se organizeaza intalniri Sai Baba in majoritatea oraselor. Cantece
spirituale sunt cantate si sunt puse la dispozitie multe materiale informative. Daca esti
atras poti sa iei in considerare o excursie in India. Nu sunt multe ocaziile in care Hristosul Cosmic este incarnat pe aceasta planeta si accesibil sa fie vizitat in forma fizica.
Daca mergi intr-un tur impreuna cu persoane care participa la intalnirile Sai Baba,
poti sa ai ocazia sa iei interviuri cu el. Oricum nu pot sa promit nimic. Indiferent de
calea pe care o urmezi, Sai Baba se va potrivi pe aceasta cale destul de frumos.
Adresa de corespondenta a lui Sai Baba: Ashram Prashanti Nilayam, Orasul Anantapur, Andhra Pradesh 515134, India de sud.
Sai Ram!!
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Babaji – Yoghinul Crist
“Kriya Yoga este metoda racheta catre Dumnezeu”
Paramahansa Yogonanda

de Dr. Joshua David Stone
Mai exista inca o Fiinta Ascensionata care este fizic incarnata pe planeta Pamant,
avand proportii extraordinare, pe care nu am putut sa nu o mentionez. Aceasta este
desigur Avatarul nemuritor Babaji.
Cand spun Babaji ma refer la mareata si nobila Fiinta, care a inceput lineajul spiritual al lui Paramahansa Yogonanda, Sri Yukteswar si Lahiri Mahasaya cunoscut ca
Fratia Desavarsii de Sine.
Babaji mai este numit Mahaavatar Babaji, Shiva Babaji, Mahamuni Babaji si Kriya
Babaji Nagaraj. Corpul sau fizic ramane la stadiul varstei de 16 ani. Este interesant
faptul ca cei care au contact personal cu Logosul Planetar, Sanat Kumara, Il vad de
asemenea foarte tanar. Babaji a trait secole in muntii Himalaya, aparand doar unui
grup rastrans de discipoli. Are capacitatea de a-si materializa si dematerializa corpul
frecvent. Babaji s-a nascut pe 30 noiembrie 203, in India. Numele sau de botez a fost
“Nagaraj” care inseamna regele serpilor, care onoreaza forta primordiala a sarpelui
Kundalini. El s-a nascut aparent cu o harta astrala asemanatoare cu cea a lui Lord
Krishna (Lordul Maitreya).
In cautarile timpurii ale lui Babaji pentru desavarsirea de sine, el a gasit in final
indrumatorul, marele Maestru Siddha Yoga Boganathar si i-a devenit discipol. Dupa
o practica intensiva de yoga, Boganatha l-a inspirat pe Babaji sa caute Kriya Kundalini
Pranayama de la legendarul Siddha Master “Agastyar”. Agastyar a fost foarte greu de
gasit si foarte selectiv in privinta discipolilor. Babaji a calatorit in sudul Indiei si a facut
un juramant solemn catre Mama Divina ca nu va parasi locul de meditatie pana cand
Agastyar nu il va initia in secretele yoga.
151

Manualul Ascensiunii

Babaji a inceput sa se roage si sa mediteze neincetat. Chiar daca ploua, sau era
foarte cald, insectele il asaltau, dar el nu se misca. Daca avea indoieli se ruga mai
puternic. Corpul sau fizic a devenit slabit iar pelerinii, care au recunoscut gestul nobil
al cautarii lui, il hraneau ocazional. Babaji era pregatit sa moara in corpul fizic, daca
era necesar, pentru ca viata nu reprezenta nimic daca nu reusea sa ia initierea de la
Agastyar.
Dupa 48 de zile de rugaciune neincetata si meditatie, fiind foarte aproape de
moarte, el repeta neincetat numele “Agastyar”. Dintr-o data Agastyar a aparut din padure si i-a dat lui Babaji mancare si bautura si l-a initiat in secretele Kriya Kundalini
Pranayama Yoga. Dupa un curs intensiv, Agastyar l-a indrumat pe Babaja sa mearga
in muntii Himalaya si va devini cel mai mare Siddha (Maestrul perfect) pe care lumea
l-a cunoscut vreo data.
Babaji a petrecut 18 luni practicand tehnicile Kriya Yoga de unul singur. Dupa
18 luni el a intrat in starea “Soruba Smadhi” si/sau ascensiune si imortalitate fizica.
Incepand de atunci, timp de mai bine de 1700 de ani, misiunea lui Babaji a fost sa asiste
umanitatea in cautarea pentru realizarea Divina.
Babaji l-a initiat pe Shankaracharya, Kabir si Lahiri Mahasaya si a fondat lineajul
Fratiei Desavarsirea de Sine. Babaji a readus tehnica Kriya yoga a raspandit-o in lume
dupa ce aceasta a disparut. Babaji a afirmat ca Krishna l-a invatat pe Arjuna Kriya Yoga
si ca Patanjali si Iisus Hristos au stiut despre aceasta. I-a fost predata lui Sf Ion, Sf Paul
si alti discipoli. Cel mai mare discipol al sau, Paramahansa Yogananda, in opinia mea,
este cea mai importanta fiinta iluminata a secolului nostru, a invatat peste 100.000 de
persoane tehnica Kriya Yoga, dintre care Mahatma Ghandi, Luther Burbank si multi
altii.
Babaji a adus si alte lineaje spirituale in India, cu care noi, din Occident nu suntem
familiari. Babaji a infiintat de asemenea alta organizatie in Occident numita “Invataturile Hristului launtric” in care eu am fost implicat. Este o organizatie minunata care a
fost infiintata de o femeie numita Ann Meyer. Babaji s-a materializat intr-o persoana
de afaceri si nu in aspectul sau indian. El a devenit maestrul ei spiritual si viata ei s-a
transformat total.
Aceasta organizatie numita “Invataturile Cristului launtric” este o combinatie de
tehnici ale mintii impreuna cu tehnici de senzitivitate interioara, care te conecteaza direct la maestrii si Prezenta Eu sunt. Este o metoda diferita fata de calea Orientala Kriya
Yoga, dar este cea pe care am studiat-o cel mai in amanunt. Am fost, de asemenea,
initiat de “Fratia Desavarsirii de Sine” in tehnici avansate Kriya si m-am familiarizat cu
invataturile lui Babaji pe care le impartasesc cu voi la sfarsitul acestui capitol.
Babaji a avut o influenta dimanica asupra acestei planete si a locuitorilor ei, cu
mult peste ceea ce s-a scris despre El. Misiunea lui a fost sa asiste profetii, sfintii si
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Maestrii spirituali in misiunile lor speciale. Babaji a fost preocupat sa raspandeasca
invataturile sale in orient si occident.
Babaji a fost cel care i-a spui lui Paramahansa Yogananda sa paraseasca India si
sa predea Kriya Yoga in occident. Un lucrul interesant despre Babaji este ca misiunea
sa este diferita fata de cea a lui Sai Baba prin faptul ca nu si-a facut simtita prezenta
in orice perioada de timp. El lucreaza “din spatele scenei” cu un numar restrains de
discipoli, in obscuritate. Chiar si in acest caz, implicarea sa pe aceasta planeta este
profunda. Multi dintre Maestrii spirituali si profesori din timpurile noastre au urmat
invatarurile si ghidarea sa.
Lahiri Mayasaya, marele Maestru Spiritual si o Fiinta Desavarsita de Sine, a spus
ca orice adept care rosteste cu evlavie numele lui Babaji va atrage binecuvantare instantanee. Paramahansa Yogananda a spus ca Babaji i-a aparut, infatisat ca varsta la
25 de ani, fara semen ale trecerii timpului pe corpul sau. Corpul sau nemuritor nu
necesita mancare.
O poveste interesanta a fost spusa de unul dintre discipoli sai pe nume Swami
Kebalananda. Intr-o seara Babaji impreuna cu discipolii lui stateau in jurul unui foc
de tabara imens, pentru o ceremonie sacra Vedica. Babaji a luat dintr-o data o bucata
de lemn arzand si a lovit usor umarul gol al discipolului sau. Lahiri Mahasaya a fost
ingrozit. Babaji le-a explicat discipolilor ca ei erau pe care sa infrunte niste probleme
karmice grave si ca s-ar fi transformat in cenusa daca Babaji nu ar fi intervenit. Babaji
a pus mana pe rana si aceasta s-a vindecat miraculous, explicandu-I ca tocmai a fost
salvat de la moarte.
Cu o alta ocazie cercul lor sacru a fost interupt de catre o persoana care l-a cautat
pe Babaji prin muntii Himalaya. Dupa gasirea lui, el l-a rugat sa ii devina discipol.
Babaji nu i-a raspuns iar persoana l-a amenintat ca se ca arunca de pe stanca pentru ca
viata sa nu ar fi avut niciun rost fara ca Babaji sa-i fie guru. Babaji i-a spus sa se arunce
pentru ca el nu il accepta in actualul sa stadiu de dezvoltare. Persoana s-a aruncat de pe
stanca. Babaji le-a spus discipolilor sa aduca trupul decedat. Babaji l-a inviat din morti
si omul a deschis ochii. Babaji i-a spus ca “acum esti pregatit pentru ucenicie”. Intregul
grup s-a dematerializat atunci din munti.
O alta poveste interesanta are legatura cu sora lui Babaji “Mataji”. Intr-o seara Lahiri Mahasaya, un discipol pe nume Ram Gopal, Mataji si Babaji stateau intr-o pestera
in India. Babaji i-a spus surorii sale, Mataji, ca el intentioneaza sa renunte la corpul sau
fizic. Impartasesc cu voi raspunsul lui Mataji din marea carte Paramahansa Yogananda
“Autobiografia unui yoghin”. Mataji a raspuns fulgerator “Un guru nemurilor nu face
nicio diferenta, de aceea te rog sa nu renunti la forma ta”. “Asa sa fie” a raspuns Babaji
solemn. “Eu niciodata nu-mi voi lasa corpul fizic, el va ramane vizibil unui grup mic
de oameni de pe Pamant”. Dumnezeu a vorbit dorinta Lui prin buzele tale”…
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”Fara frica, Ram Gopal”, a spus “Esti binecuvantat sa fii martor la aceasta scena a
imortalitatii promise.”
Prin modul meu de a gandi, aceasta este incredibil de profund. Nu sunt sigur daca
este alta fiinta pe planeta care sa mai faca un astfel de angajament, in afara de Sanat
Kumara, care s-a reincarnat in corpul fizic al intregului Pamant. Noi suntem binecuvantati ca avem pe cineva ca Babaji aici, langa noi, pe Pamant. Ce sacrificiu nobil a
facut el din iubire pentru omenire. Lahiri Magasya a explicat mai tarziu ca Babaji va fi
prezent pentru intreg manvantara sau ciclul lumii. Cu alte cuvinte, pentru desavarsirea
evolutiei a celor sapte radacini ale rasei si pentru realizarea inspiratiei si expiratiei lui
Brahma, pentru planeta Pamant. Foarte profund!!!
O alta poveste fascinanta are legatura cu initierea lui Lahiri Mahasaya in Kriya
Yoga de catre Babaji la implinirea varstei de 33 de ani. Lahari Mahasaya a fost discipolul lui Babaji intr-o viata anterioara. Pana la gasirea gurului nemuritor, a planuit
ca noaptea urmatoare sa fie reinitiat. La miezul noptii a fost condus prin padurea din
zona Himalayei, unde dintr-o data Babaji a materializat un palat din aur pentru preaiubitul sau discipol. Babaji i-a spus ca in viata anterioara si-a exprimat dorinta de a se
bucura de frumusetea unui palat, asa ca Babaji i-a indeplinit aceasta dorinta, ultima legatura karmica pe care Lahiri Mahasaya trebuia sa o elimine inainte de initiere. Dupa
primirea initierii de la Babaji, palatul a disparut instant din fata ochilor lui.
Babaji i-a aparut lui Sri Yukteswar, gurul lui Paramahansa Yogananda, in mai multe ocazii. Intr-una dintre ocazii, Babaji a aparut si i-a spui lui Sri Yukteswar ca intr-o
etapa timpurie din viata lui, el va trimite un discipol pe care si-a dorit sa-l invete si
sa duca mai departe in vest invataturile Kriya Yoga. Paramahansa Yogananda i-a fost
discipol. Cele mai bune carti pe care le-am citit sunt “Autobiografia a unui Yogin” si
“Eterna cautare a omului” de Paramahansa.
Kriya Yoga
Sunt mai multe variante traditionale Kriya Yoga, in functie de lineajul si de profesorii de la care studiati. Paramahansa Yogananda se refera la Kriya Yoga ca metoda
racheta catre Dumnezeu.
Kriya Yoga este o stiinta straveche care s-a pierdut in negura veacurilor si a fost
regasita si clarificata de Babaji. Krishna s-a referit la ea de doua ori in Bhagvad Gita.
De asemenea este mentionata de 2 ori in scrierile lui Patanjali. Kriya Yoga este un
instrument prin care evolutia umana poate fi accelerata. Kriya Yoga este o stiinta vasta
despre stapanirea fizica, emotionala, mental si spiritula, care duce la desavarsirea de
sine.
Patajali se refera la aceasta ca fiind disciplina corpului, controlului mental si
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meditatiei pe “aum”. Are, de asemenea legatura si cu metoda respiratiei, meditatiei,
pozitiilor yoga, trezirea chakrelor, trezirea sarpelui Kundalini, matre, practici devotionale, cantece religioase, incantatii, slujire, transmutare sexuala, retrageri spirituale,
calatorii spirituale, diete vegetariene, repaus yogic, puritate mentala, emotionala si
psihica, abandonarea totala in fata lui Dumnezeu, controlul mintii, mudre, bandhas,
pranayama, purificarea nadisului, eliberarea mintii subconstiente, transcederea egoului, uniune cu Dumnezeu, vindecare fizica, pelerinaje catre locurile sacre…doar ca
sa enumar cateva.
Doua dintre tehnicile de meditatie pe care le-am facut au legatura cu sunetul meditative aum si invatarea ascultarii aum fara sa-l pronuntam noi. A doua meditatie este
“Hong sau” sau meditatia “So ham” . Este meditatia lui Babaji, Paramahansa Yogananda, Sai Baba si Baba Muktananda. Cum am mentionat si in capitolele anterioare, este
chiar sunetul respiratiei, asa cu Dumnezeu asculta respiratia umanitatii. Aum este sunetul respiratiei noastre cand dormim. Cuvantul inseamna “Eu sunt Dumnezeu” sau
“Eu sunt Sinele” (O descriere mai amanuntita a metodei si cum se realizeaza aceasta
meditatie poate fi gasita in capitolul despre meditatie).
Acesta este de fapt o tehnica Kriya pe care Fratia Desavarsirii de Sine si instructorii calificati Kriya Yoga o predau studentilor avansati care au fost initiati. Este o tehnica
a respiratiei pe care eu nu am voie sa o dezvalui in detaliu, dar oricum are legatura
directionarea fortei vietii si energiei sa se mute sus si jos pe coloana, intr-un mod
special. Jumatate de minut dureaza pentru a face una dintre tehnicile Kriya Yoga, conform lui Paramahansa Yogananda este egala cu un an de evolutie spirituala normala.
Paramahansa Yogananda a specificat in cartea sa “Autografia unui yogin”: “O mie de
Kriyas, practicate in 8 ore si jumatate ii ofera unui yogin echivalentul a 1000 de ani
de evolutie spirituala naturala. 365.000 ani de evolutie intr-un an. In 3 ani, un Kriya
Yogi poate deci sa realizeze, printr-un efort inteligent, aceleasi rezultate pe care natura
realizeaza intr-un million de ani.” De aceea, se refera la aceasta tehnica ca o metoda
racheta catre Dumnezeu. Un incepator foloseste aceasta metoda doar intre 14 – 24 ori
pe zi, de doua ori pe zi.
Conform lui Paramahansa Yogananda, un numar de yogini au obtinut eliberarea
in 6, 12, 24 sau 48 de ani. Practicarea Kriya creste puterea becurilor de lumina a fiecaruia dintre noi. Zi dupa zi cele patru corpuri si constiinte sunt transformate.
Babaji a recomandat citirea si studierea Bhagvad Gita inainte de a deveni initiat.
El preda un ideal despre cum poti deveni pur in toate sferele vietii, care este disciplina,
onestitate si sinceritate. Meditatia si practica Kriya ajuta in deziluzionarea mintii astfel
incat sa poata o experienta directa cu Sinele etern.
El sustine o viata fara ego si atasamente. Cand mintea este orientata catre interior
devine sinele, cand este orientate catre exterior devine ego-ul. El invata sa distruga
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ego-ul si sa fie fericit pentru totdeauna. (Bineinteles, el vorbeste despre ego-ul negative, pentru o clarificare semantic.) El spune ca prima problema este ego-ul. Rezolva
asta si toate celelalte probleme se vor rezolva ulterior.
El a mai spus ca daca vrei sa fii liber, trebuie sa inveti sa iubesti si sa ierti indiferent de circumstante. Nu trebuie sa porti ura nimanui. O persoana constienta vede in
oricine manifestarea lui Dumnezeu. El, asemenea lui Paramahansa Yogandana, invata
ca munca si meditatia merg mana in mana. Trebuie sa lupti pentru echilibrul fizic,
psihologic si spiritual.

Experienta mea personala
Calea mea spiritual este universala si eclectica, cu siguranta si pentru multi alti
cititori ai acestei carti. Dat fiind faptul ca niciodata nu recomand doar o cale, eu personal gasesc asta limitativ.
Am fost initiat pe calea Kriya Yoga de catre Fratia Desavarsirii de Sine. Mai intai,
trebuie sa arat respectul cel mai inalt lui Babaji si Paramahansa Yogananda. Nu am
nicio indoiala ca ceea ce ei spun sau impartasesc e adevarat. Eu personal nu practic
metoda Kriya initiala de respiratie sus si jos pe coloana in aceasta maniera din cauza
problemelor de sanatate si am fost sfatuit sa nu o fac. Am avut un caz de hepatita care a
facut sistemul meu electric prea senzitiv pentru aceasta metoda de practica spirituala,
iar paramahansa Yogananda a venit personal la mine si m-a oprit.
Practic principiile de baza si multe alte practici ale caii Kria Yoga. Nu este dificil
avand in vedere celelalte cai spirituale care au implicat practici similare. In realitate, eu
practic un mixt din tot in ce m-am implicat.
Se spune ca tehnica avansata Kriya oferita de Yogananda “este echivalenta cu un an
de evolutie spirituala in 30 de secunde”. Aceasta este chiar promisiunea. Am un respect
enorm pentru Paramahansa Yogananda incat ma indoiesc ca ar putea sa greseasca
oferind aceasta informatie. Ma simt ghidat sa aduc aceste informatii catre voi chiar
daca nu o practic in acest moment. Daca va simtiti atrasi sa o urmati, va recomand un
control mai intai. Nu este necesar sa invetati sau sa urmati aceasta cale in mod particular, pentru ca este doar una dintre multele poteci din padure.
Aceste tipuri de exercitii de respiratie pot fi foarte periculoase daca nu sunt predate si ghidate de un profesor autorizat. Am mentionat foarte clar in capitolul despre
ridicarea lui Kundalini si deschiderea celui de-al treilea ochi. Eu consider Fratia Desavarsirii de Sine ca fiind o cale valida si sigura. Problema este ca sa devii initiat trebuie
sa primesti lectii timp de un an si pe urma sa practici meditatia Hong Sau timp de
6 luni. Pe urma trebuie sa scrii experienta pe un formular special si sa aplici. Intreg
procesul poate dura 2 ani, in plus, il accepti pe Yogananda ca profesor sau guru. Cand
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am aplicat, stiam ca am si alti profesori, ceea ce nu a fost o problema pentru mine, il
iubesc pe Yogananda, dar nu este singurul profesor sau guru.
Ca sa fiu onest, fara sa critic, eu personal, nu am rezonat cu limitarea la Fratia
Desavarsirii de Sine. Este o organizatie minunata, dar este prea limitata pentru natura
mea universala si electica si cu scopul din aceasta viata. Tehnicile sunt minunate si ele
pot fi “metoda racheta” pentru desavarsirea de sine, cu toate acestea, este un proces
dificil si obositor pentru a le primi.
Sunt si alte alternative si alti profesori de Kriya Yoga. M. Govindan a scris o carte
fantastica despre Babaji numita “Babaji si cele 18 obiceiuri Siddha Kriya Yoga”, pe care
o recomand ca lectura daca sunteti interesati in mod deosebit de tehnicile acestei. In
aceasta carte autorul da si o adresa de unde se pot obtine informatii si formare. Intuitiv
am un sentiment bun despre Givindan, oricum nu sunt sigur ca preda metodele Kriya
la fel cum Yogananda le-a invatat, pentru ca el are un alt lineaj. Ambele grupuri, il
considera pe Babaji Maestru si profesor. Babaji a aparut si a predat fizic ambele liniaje.
Adresa pentru acest grup este: Babaji Kriya Yoga Satsang, 165 De La Gauchetiere
West, #3608 Montreal, Quebec, Canada H2Z1x6, telefon 514-284-3551
Adresa Fratiei Desavarsirii de Sine este: 3880 San Rafael Avenue, Los Angeles, CA
90065.
Recomand lectiile Fratie Desavarsirii de Sine, care sunt saptamanale si cartile lui
Paramahansa Yogananda, care sunt, dupa parerea mea, cele mai bune de pe piata.
Mai exista o a treia alternativa interesanta si anume scoala Astara, infiintata de
Earlyne si Robert Chaney. Earlyne este un canal pentru Master Kuthumi, alaturi de
alti Maestrii Ascendenti. Ca sa repet, Kuthumi este Chohan-ul celei de-a Doua Raza
si urmatorul care va deveni conducatorul Ierarhiei Spirituale sau/si a Marii Fratii de
Lumina cand Lordul Maytreia va finaliza perioada si va pleca la un nivel mai inalt in
evolutia Sa spirituala.
Earlyne a scris o serie de 77 de lectii care vin sub forma de brosura. In aceste
brosuri sunt reprezentate tot felul de lectii, unele foarte asemanatoare cu invataturile
lui Djwhal Khul, cu care rezonez cel mai mult, dintre toate invataturile pe care le-am
studiat.
Intr-o sectiune a acestor lectii, Earlyne a fost canal pentru lectii importante in care
l-a chemat pe Lama Yoga. Am toate lectiile si le-am studiat intensiv si ceea ce mi s-a
parut interesat este ca cele mai multe tehnici Kriya Yoga predate de Babaji si Paramahansa Yogananda sunt la fel cu cele transmise de Maestrul Kuthumi. O alternativa este
fi sa alegeti lectiile scolii Astara in locul celor de la Fratiei Desavarsirii de Sine.
Un avantaj este ca lectiile scolii Astara pot fi comandate chiar acum si nu trebuie
sa asteptati sau sa treceti prin procesul de initiere, trebuie doar sa comanzi ca sa deve157
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niti membru. O singura problema este ca lectiile sunt destul de scumpe iar tehnicile nu
sunt prezentate in primele lectii.
Eu am citit tot ce Earlyne a scris si cred ca materialul ei este “fabulous”. Unele lectii
nu sunt la fel de interesante ca altele. Unele sunt extrem de interesante. Ceea ce vreau
sa spun este ca aceste tehnici Kriya sunt foarte “tari” si daca ceea ce spune Paramahansa Yogananda despre ele este adevarat, atunci cine nu ar vrea sa incerce metoda racheta
catre Dumnezeu, alaturi de celelalte practici din “aceasta carte”. Singura clarificare pe
care vreau sa o fac este ca, chiar daca va intalniti cu mai multe tehnici Kriya care implica pranayama, lucrati cu energia Kundalini si trebuie sa fiti foarte atent pentru ca
poate sa va raneasca. Aceste metode sunt avansate si este necesara o atentie sporita si
ghidate cu ajutorul unui profesor spiritual calificat.
Eu am incredere in Fratia Desavarsirii de Sine si am incredere in materialele lui
Earlyne, dar este necesar sa lucrati exact cu aceste tehnici, pentru ca sunt multe cai
spre Dumnezeu si acestea nu sunt tehnicile pe care Sai Baba, Djwhal Khul, Iisus sau
Saint German le-a predate. Nu am niciun dubiu ca ele nu functioneaza. Cu exceptia
tehnicilor Kriya, consider ca celelalte tehnicii si invataturi sunt similare. Va las aceasta
informatie pentru contemplare.
V-as recomanda sa cititi cartile lui Yogananda si ale lui Earlyne Chaney inainte
sa luati o decizie. Filozofia mea personala este ca folosesti ceea ce functioneaza pentru
voi si sa accesati unelte si metode din toate religiile, toate caile spiritual si toate scolile
mistice.
Adresa scolii Astra, daca va intereseaza este: Astra, 800 West Arrow Hightway,
PO Box 5003, Upland, CA 91785, sunati la informatii in Upland California pentru
numarul de telefon.
Puteti sa comandati toate lectiile o data sau la o anumita perioada de timp si pot
fi cumparate cu cardul de credit. Recomand sa citit cateva carti scrise de ea inainte sa
faceti o investitie financiara. Este valabil de asemenea si pentru Paramahansa Yogananda. Dupa ce ati citit cateva carti sunt sigur ca veti intui daca este calea pe care doriti
sa o urmati. Sunati si cereti un catalog cu carti si casete. Librariile nu au mereu in stoc
cartile lui Earlyne. Daca rezonati cu invataturile lui Djwhal Khul, cred ca veti rezona
de asemenea cu o mare parte din materialele ei. Toate cartile ei merita citite.
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Povestea nespusa a lui Iisus Hristos
“Nimic real nu poate fi amenintat, nu exista
nimic ireal. In asta sta Pacea Domnului”
Curs in Miracole

de Dr. Joshua David Stone
Scopul acestui capitol este sa impartasesc cu voi una dintre cele mai fascinante
informatii neimpartasite, pe care majoritatea persoanelor nu le cunosc despre viata lui
Iisus Hristos. Nu am inventat aceasta informatie pe care am sa v-o impartasesc. Am
gasit aceasta informatie intr-o cautare amanuntita din documentele lui Edgar Cayce,
Alice Bailey, Evanghelia Varsatorului a lui Iisus Hristos, manuscrisele pierdute care
au fost gasite recent in Tibet, India si muntii Himalaya si prin channeling cu Djwhal
Khul. Imi face o mare placere sa va impartasesc “Povestea nespusa a lui Iisus Hristos”.
Povestea lui Iisus Hristos incepe cu mult inainte de incarnarea sa ca Iisus. Edgar
Cayce si Djwhal Khul au enumerate vietile lui trecute. Conform lui Edgar Cayce, vietile trecute ale lui Iisus au fost: Amilius, Adam, Melchizedek, Enoch, Zend, Ur, Asapha,
Jeshua, Iosif, Joshua, Iisus). Djwhal Khul a mai adaugat inca doua care au precedat
viata sa ca Iisus: Appolonius din Tyanna si o incarnare intr-un corp sirian in care s-a
inaltat in acest secol.
Djwal Khul a confirmat lista lui Cayce. Amilius a fost primul nascut din Tatal,
care a venit pe taramul Atlantian si si-a permis sa fie condus pe caile egoismului. Apoi
a veni ca Adam, la fel ca in povestea cu Adam si Eva. Apoi a venit ca Melchizedek,
Preotul din Salem. Apoi ca Zend care a fost tatal lui Zoroaster. Zoroaster a fost cel mai
mare avatar din religia Persana. In cautarile mele am aflat ca Zoroaster a fost una din
incarnarile lui Buddha. Apoi a venit ca Enoch, “omul care a mers alaturi de Dumnezeu”. Apoi a venit ca Asapha.
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El a fost Jehoshua, care a motivat pe cei care s-au intors din captivitate in perioada
cand Nehemiah, Ezra, Zerubbabel au fost factorii in incercarea de a restabili venerarea
lui Dumnezeu. Jehoshua a fost scribul care a tradus restul cartilor scrise pana la vremea respective.
Iosif a fost mentionat in Vechiul Testament ca fiind cel care purtat haina cu multe
culori si a fost aruncat in sant de catre fratii sai invidiosi. Mai tarziu a devenit talmaduitor de vise al Pharaoh-ului. Apoi a venit ca Joshua, care a fost purtatorul de cuvant
al lui Moise si a condus poporul evreu in tara promisa.
In viata sa ca Iisus Hristos, El a luat cea dea 4-a initiere in momentul crucificarii.
Ultimii 3 ani din viata sa el a fost eclipsat de “Hristos”. Hristos a fost nimeni altul decat
“Lordul Maitreya”, care se afla in fruntea Ierarhiei Spirituala si a Marii Fratii a Luminii.
Lordul Maitreya detine pozitia de “Hristos”, care este un titlu in guvernarea spirituala.
Lordul Maitreya a fost gurul si profesorul lui Iisus. In ultimii trei ani din viata lui Iisus,
ei au impartit acelasi corp fizic. Lordul Maitreya a fost cel care a inviat dupa crucificare, nu Iisus. Iisus a primit cea de-a patra initiere prin care a devenit Maestru si a rupt
roata reincarnarilor si nevoia de renastere.
Iisus s-a reincarnat noua ani mai tarziu, conform lui Djwhal Khul in cartile lui
Alice Bailey, ca Appollonius din Tyanna si a primit a cincea initiere. Appollonius a fost
un mare suflet si multi oameni l-au confundat pe el cu Iisus pentru ca erau similari in
modul de predare si pentru ca au trait intr-o perioada cronologica apropiata.
In ultima reincarnare a lui Iisus intr-un corp sirian, el s-a inaltat. El a venit in acest
corp in urma cu aproximativ 350 de ani si s-a inaltat in lumea spirituala in acest secol,
conform lui Djwhal Khul.
Djwhal Khul a mai spus un lucru fascinant despre momentul in care Iisus era pe
cruce. Pe cruce, la un moment dat Iisus a spus: “Tata, de ce m-ai parasit?”. Eu, personal,
am fost mereu confuz cu privire la aceasta afirmatie. Nu a sunat ca o afirmatie a unui
Maestru. Djwhal a spus, in cartile lui Alice Bailey, ca el a spus asta pentru ca primea a
patra initiere, care face legatura cu arderea sufletului sau a corpului cauzal, iar sufletul
se intoarce inapoi la monada sau la spirit. Ceea ce Iisus a experimentat a fost plecarea
sufletului sau a Sinelui Superior, care a fost o experienta stranie pentru el pentru ca
sufletul sau i-a fost profesor pe parcursul tuturor incarnarilor. El nu a realizat ca in acel
moment monada i-a devenit profesor. In acel scurt moment el a experimentat pierderea sufletului pana la reconectarea lui cu spiritul. El a spus ulterior “Tata, iarta-I ca nu
stiu ce fac”. Tatal este monada sau spiritul. Un aspect interesant este ca Iisus s-a nascut
din “Fecioara Maria”, conform conceptiei lui Djwhal si Cayce. Edgar Cayce a spus ca
Fecioara Maria si Iisus sunt din acelasi suflet, sau cum le numeste Cayce, suflete pereche. Conform lui Djwhal Khul, Iisus cand s-a reincarnat, El a primit a treia initiere.
Revizuind vietile trecute ale lui Iisus, este fascinant sa vezi inter-relatiile dintre
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majoritatea religiilor acestei planete. Adesea crestinii, evreii si alte religii au concurat
unii pe alti incercand sa spuna care religie este “adevarata”. Absurditatea acestui lucru
poate fi vazuta din faptul ca acelasi suflet a fost implicat in ambele religii. Iisus a fost
rabin. A fost Joshua care a condus evreii in tara promisa. El a fost Iosif, din Vechiul
Testament. A fost ghidul si invataorul lui Abraham, care a infiintat religia iudaica ca
Melchizedek.
O alta informatie interesanta este faptul ca Abraham a fost un Maestru ascendant,
El Morya, care este Chohanul sau Lordul Primei Raze. O alta conexiune interesanta
intre evrei si crestini este faptul ca John Baptistul a fost Elijah intr-o viata anterioara.
Elijah, bineinteles, a fost unul dintre marii profeti evrei.
Mai interesant este faptul ca Iosif, sotul Fecioarei Maria, a fost nimeni altul decat
Saint German. Cei trei intelepti care l-au vizitat pe pruncul Hristos nu au fost nimeni
altii decat Djwhal Khul, Kuthumi si El Morya. Singurul discipol care s-a inaltat a fost,
conform lui Djwhal Khul, Preaiubitul Ion, (Kuthumi). Intr-un capitol ulterior voi vorbi
despre vietile trecute alor diversilor Maestri si inter-relatiile dintre ei. In acest capitol
este interesant de vazut toate implicatiile lor in povestirea despre Hristos.

Esenienii
Urmatorul aspect al acestei fascinante povesti este intelegerea comunitatii Eseniene in viata lui Iisus. Comunitatea eseniana a jucat un rol important in venirea lui
Mesia, conform lui Cayce. Destul de straniu, esenienii nu au fost mentionati in Biblie.
A inceput sa se acorde o importanta esenienilor cand s-au descoperit sulurile de la
Marea Moarta in anul 1947, in ruinile de la Qumran.
Sulurile contineau literatura religioasa a esenienilor. Conform lui Cayce, era un
numar de grupuri sau comunitati de esenieni. Grupul care a jucat rolul cel mai semnificativ in viata lui Iisus a fost grupul de la Muntele Carmel, locul original unde era
stabilita scoala de profeti in timpul lui Elijah. Esenienii studiau atrologia, numerologia, frenologia si reincarnarea. Aceste credinte erau in conflict direct cu invataturile lui
Sadduces si au dus la persecutarea esenienilor.
Una dintre caracteristicile principale ale esenienilor, care ii distingeau de alte secte, era “asteptarea” venirii lui Mesia. A fost principalul motiv al existentei grupului.
Conform lui Edgar Cayce, numele “esenian” inseamna de fapt “asteptare”.
Credinta esenienilor a fost faptul ca printr-o observare stricta a legilor spirituale,
ei se pot purifica singuri, astfel ca Mesia poate veni pe Pamant si sa primesca un corp
fizic. (Iisus Hristos, a fost bineinteles, Mesia pe care ei l-au cautat. Oricum, evreii nu
au inteles asta.)
Iisus a adus dispensia urmatoare a spiritului in Epoca Pestelui. Evreii, in marea
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extindere, au tinut la dispensa adusa de Moise, care are legatura cu legile. Iisus a a venit
sa aduca mai departe cunosterea ca “Iubirea” este mai importanta lege.
Pregatirea esenienilor a intrat intr-o noua etapa cand au alese 12 fete, pentru a
merge la templul de pe Muntele Carmel, pentru a se pregati sa devena mama lui Mesia.
Maria a fost una dintre acesti copii. Conform lui Cayce, ele au fost pregatite cu exercitii
fizice, mentale legate de castitate, puritate, iubire si rabdare. Au avut parte de o dieta
speciala pe tot parcursul pragatirii vietii spirituale.
Seful esenienilor, in acele vremuri, era o femeie pe nume “Judy”. Era destul de neobisnuit ca o femeie sa fie seful unei secte in acele timpuri patriarhale. Judy a fost profet
si profesor spiritual. A fost instruita nu doar in tainele iudaismului ci si in invataturile
apartinand culturilor Indiene, Egiptene si Pesiene. Ea a mai fost vindecator si pastrator
al invataturilor. Judy a fost cea care i-a recomandat lui Iisus sa calatoreasca pentru a
studia in Egipt, India si Persia.
Maria a avut doar 4 ani cand a intrat in templu. Conform lui Cayce, ea a fost aleasa
de catre Arhanghelul Gabriel cand Maria avea 12 sau 13 ani. Maria a fost separata de
ceilalti copii pentru pregatiri ulterioare. Aceasta perioada a durat mai multi ani. A fost
ales un sot pentru Maria, conform lui Cayce, chiar inainte ca ingerul sa o anunte ca a
fost aleasa sa fie mama lui Mesia.
Cayce a spus ca mariajul nu a avut loc decat dupa conceperea copilului sfant. Iosif,
sotul ei, (Saint German) a fost deranjat cand a gasit-o Maria cu un copil in momentul
nuntii. Alegerea ca Maria sa ii fie sotie nu a fost a lui. In acele vremuri, in familiile evreiesti erau aranjate casatoriile. Aranjarea acestei casatori a fost facuta de catre preoti.
Lui Iosif nu i-a placut alegerea ca Maria sa-I fie sotie, dar si-a schimbat parerea cand o
voce i-a transmis direct ca aceasta este “Voia Divina”.
Iosif avea 36 de ani cand s-a casatorit iar Maria avea doar 16. Arhanghelul Gabriel
a venit la Iosif si l-a convins.
Maria, Iosif si parintii lor erau implicati in comunitatea eseniana, la fel ca Ion
Baptistul si parintii lui. Cayce a fost intrebat daca sarbatorim Craciunul la momentul
potrivit. El a spus ca nu suntem departe, in jurul date de 24-25 decembrie. Nasterea lui
Iisus si pregatirea de la inceput a lui Iisus sunt bine descrise in Biblie, deci nu am sa ma
focusez pe acest lucru. Perioada in care as vrea sa ma focusez este intre varsta de 12 si
30 de ani, care nu este prezentata in Biblie.

Anii necunoscuti din viata lui Iisus
Conform lui Cayce, Iisus a devenit Maestru in legea iudaica inainte de a implini
12 ani. Intre varsta de 12 si 14 - 16 ani a invatat profetiile de la ”Judy” in casa ei din
Carmel. Conform lui Edgar Cayce, el a fost trimis apoi in Egipt, apoi in India pentru
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trei ani si apoi in Persia pentru pregatiri ulterioare. Din Persia a fost chemat inapoi la
moartea lui Iosif. Apoi s-a intors in Egipt pentru a incheia pregatirea sa ca profesor.
Conform lui Cayce, invataturile sale primite in India au fost “acele curatari ale
corpului necesare pentru pregatirea si intarirea fizica si mental”.
Conform lui Cayce, Iisus a fost inregistrat cu numele Jeshua. Numele grec este de
fapt Iisus. Ambele nume sunt prescurtari ale numelui Jehoshua, care inseamna ajutorul lui Jehovah sau Savior. Ion Baptistul a fost aparent cu Iisus in perioada petrecuta in
Egipt, doar ca la o clasa diferita. Ion a ajuns acolo la varsta de 17 ani. Iisus si Ion Baptisul au fost in Heliopolis, Egipt pentru obtinere preotiei, pentru examinare si testare.
In cartea “Evanghelia Varsatorului a lui Iisus Hristos” de Levi, este o descriere a celor
7 nivele de initiere pe care Iisus le-a primit.
Marea piramida a fost construita ca Templu al initierii pentru Marele conducator
al Fratiei Luminii. Iisus a primit ultima initiere in aceasta piramida. In Evanghelie este
o referire la cele trei zile si trei nopti in mormant. Conform “Evangheliei Varsatorului
a lui Iisus Hristos”, Iisus a studiat religia Brahmica si Vedele in India. A calatorit de
asemenea in Nepal, Tibet, Siria si Grecia.
In India, Cayce afirma ca a studiat sub numele unui profesor spiritual “Kahjian”. In
Persia a studiat sub numele “Junner”. In Egipt a studiat sub numele “Zar”.
Prin channeling-ul lui Cayce, Levi si Djwhal Khul s-au primit informatiile referitoare la calatoria de 17 ani lui Iisus in Est. Este fascinant ca s-au descoperit documente
stravechi in Tibet si India provenind din timpul calatoriei lui Iisus acolo. La sfarsitul
anilor 1800, Nicholas Notovutch, un jurnalist rus, a aflat de la un lama de arhivele de
la Lhasa, capitala Tibetului, unde au fost gasite sute de suluri stravechi care contin
informatii despre viata profetului Iisus. In est a fost numit profetul “Issa”. El a calatorit
la o conventie importanta din Himis, unde este cea mai mare si cea mai cunoscuta
manastire din Ladakh. El a gasit aceste documente si in 1894 a publicat versetele pretinzand ca au fost traduse de catre un alt traducator. In aceste documente au fost gasite
descrieri din viata lui Buddha Issa, care a predicat doctrine sfinte in India, alaturi de
copiii Israelului”.
In aceste transcrieri se vorbeste de cum Iisus a devenit discipol Brahnim, a locuit
trei ani alaturi de calugari budisti si a studiat scripturile budiste. Se spune ca a calatorit prin Nepal si Himalaya si pe urma a mers in Persia unde a studiat doctrinele lui
Zarathustra sau Zoroaster.
In 1922, Swami Abhedananda a mers la Himis, in Tibet la fel ca Notovitch si a
confirmat povestea. Swami Abhedananda, cu ajutorului unui lama, a tradus cateva
versete, pe care mai tarziu le-a publicat, alaturi de interpretarea in limba engleza a lui
Notovitch.
In 1925 Nicholas Roerich a vizitat Himis. El a publicat scrierile, pe care le-a gasit
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la manastiri, care au completat informatiile publicate de Notovitch si Swami Abhedananca. De asemenea a raportat gasirea in timpul calatoriei si a altor informatii, pe care
orala sau scrisa, despre calatoria lui Iisus in est. El a publicat cartea “Altai-Himalaya,
Inima Asiei si Himalayei”.
In 1939, fara cunostinte anterioare despre legendele lui Issa, Elisabethei Caspari
i-au fost aratate trei carti de catre un bibliotecar din Himis, care i-a spus ca “aceste
carti spun ca Iisus a fost aici!”. Sunt coplesitoare dovezile prin channeling si stiintifice
ca arata ca Iisus a calatorit in est pentru a invata si studia. Este interesant ca perioada
intre 12 si 30 de ani este exclusa din Biblie. Este important sa intelegem ca Biblia nu a
fost scrisa de Dumnezeu, chiar daca unii asta incearca sa va spuna. Biblia a fost scrisa
de o persoana, iar Biblia este interpretarea omului si nu relatarea directa a lui Dumnezeu. De aceea trebuie citita cu discernamant.
Un alt aspect il reprezinta Consiliul Ecumenic din 505 d.H. unde s-a decretat ca
toate referintele legate de reincarnare trebuie scoate din Biblie pentru ca nu au fost
de acord cu acest concept. Acest eveniment poate fi observat in notitele luate de la
intalnirea respectiva, specificata in cartile de istorie.
Intelesul este evident. Biblia nu este doar interpretarea omului asupra conceptului
despre Dumnezeu, dar este dovada ca omul sterge ceea ce nu ii convine. Este parerea
mea personala ca este si cazul celor 18 ani care nu sunt mentionati din viata lui Iisus
in Biblie. Nu cred ca prea inaltii bisericii erau deranjati de ideea ca oamenii comuni
sa cunoasca faptul ca Iisus a studiat budismul, religiile orientale, Zoroastrianismul si
misterele egiptene.
Cateva informatii fascinante pe care le-am gasit in documentele lui Cayce sunt
legate de faptul ca Iisus a mai avut trei frati si surori. Aceasta este ceea ce mintea
universala a spus prin Edgar Cayce. Iisus s-a nascut in neprihanie inainte ca Maria si
Iosif sa se casatoreasca. Iosif si Maria, dupa casatorie, au mai avut trei copii, conform
lui Cayce. Doi baieti si o fata. Numele baietilor erau James si Jude, dar numele fetei nu
am fost capabil sa il gasesc.
Maria avea patru ani cand a fost aleasa sa devina una dintre cele 12 fecioare posibile sa devina Mama viitorului Mesia (Iisus). Nu ii era ingaduit vin sau bautura fermentata si a fost tinuta cu o dieta stricta. Cand a fost aleasa de Arhanghelul Gabriel au
fost tunete si fulgere pe cer, conform lui Edgar Cayce. In templul esenienilor de care
povestesc, unde era si o scoala, unul dintre lucrurile pe care ei le invatau era abilitatea
de a face channeling.Judy, conducatoarea Esenienilor, l-a invatat pe Iisus in casa ei
de la varsta de 12 ani pana la varsta de 15 - 16 ani. L-a invatat profetia, astrologia si
calatoria sufletului unde Judy avea experienta.
Cayce spune ca cei trei intelepti reprezinta sau simbolizeaza cele trei faze ale experientei lumii materiale. Aurul reprezinta materialul, tamaia reprezinta eterul si mirul
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forta vindecatoare, asadar corp, minte si suflet. Ei au deservit ca incurajare care era
necesara pentru Maria si Iosif.
Conform lui Edgard, Iisus s-a nascut la miezul noptii. Esenienii, datorita darurilor
de channeling si profetie, aveau cunostinte despre venirea lui Iisus iar venirea Sa a
reprezentat principalul motiv pentru unirea lor. O ultima informatie interesanta pe
care Djwhal Khul mi-a spus-o este ca Maria s-a inaltat la sfarsitul vietii ei pe Pamant.
In capitolul urmator am facut cercetari extinse despre viata si invataturile comunitatii eseniene. In opinia mea, ei sunt una dintre cele mai fascinante comunitati spirituale care au existat pe aceasta planeta.

Mai multe informatii fascinante
Pe parcursul cautarilor mele, mai multe informatii fascinante mi-au fost relevate.
Una este ca Enoch (Omul care a mers cu Dumnezeu) care este implicat in “Cartea lui
Enoch si Cheile lui Enoch”, este una dintre reincarnarile lui Iisus, conform lui Djwhal
Khul. Enoch si-a realizat ascensiunea si in timpul acelei vieti a fost eclipsat de o fiinta
care se afla in Consiliul Galactic, numit Melchizedek.
A doua informatie fascinanta este de la Brian Grattan si confirmata de Vywamus.
Dupa ce Lord Maitreya a resurcitat corpul lui Iisus, el a mai trait pe aceasta planeta inca
31 de ani. In acest timp el a mers in India si de asemenea a fost teleportat in America.
O alta informatie interesanta este ca intr-o viata anterioara a lui “Mohammed”,
fondatorul religiei Islamice, el a fost discipolul lui Bartholomew. In incarnarea sa ca
Mohammed, Arhanghelul Gabriel si Iisus au fost doi dintre principalii lui profesori
din Planul interior.
Intr-o viata ulterioara el si-a luat cea de-a 15-a initiere ca yogin in India. A revenit
de mai multe ori ca Patrick Henry, unul dintre cei mai mari patrioti a Statelor Unite. Nu
cred ca fundamentalistii arabi sunt foarte fericiti sa afle aceasta informatie fascinanta.
Lordul Maitreya, Hristosul Planetar, este cea mai evoluata fiinta din lantul evolutiei Pamantesti. Conform lui Paramahansa Yogananda, Maria Magdalena a fost stigmata catolica Therese Neuman. Krishna, reincarnarea lui Lord Maitreya, a venit sa
invete umanitatea cea de-a doua initiere. Daca nu ma insel, cred ca el a obtinut cea
de-a cincea initiere pe parcursul acelei vieti.
Iisus foloseste numele Sananda in Planul interior, specificat de mai multe comunicari extraterestre prin channeling cu comandamentul Ashtar. Am primit aceasta
confirmate de la Vywamus.
Brian Grattan a fost Sf. Petru intr-o viata anterioara, omul care a scris cartile intitulate “Calaretul pe un cal alb” si “Mahatma”, pe care le veti citi mai tarziu in aceasta
carte. Brian Grattan traieste in prezent pe aceasta planeta si are o activitate incredibila.
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Sanat Kumara si Ierarhia Planetara
“In casa tatalui meu sunt multe case”
Maestrul Iisus

de Dr. Joshua David Stone
In ultimul capitol am oferit o perspective asupra lui Dumnezeu si Ierarhia cosmica. In acest capitol as vrea sa ma focusez mai in amanunt pe Sanat Kumara si Ierarhia
Planetara. As vrea sa incep cu Lordul Lumii, Zilele stravechi si Cel Initiator, cea mai
Inalta Fiinta a intregului nostru sistem planetar, Imparatul nostru Spiritual si Conducatorul Divin, Sanat Kumara.

Sanat Kumara
Cu 18, 5 milioane de ani in urma, Logosul Planetar al sistemului nostru Pamantesc, care este unul dintre cele sapte spirite inainte de tron, s-a reincarnate in plan
fizic sub numele de Sanat Kumara. A fost Sanat Kumara cel care a infiintat Ierarhia
Spirituala pentru aceasta planeta.
Sanat Kumara a venit de pe Venus cu trei finite glorioase. Inainte de venirea lor,
Pamantul era o planeta intunecata cu o atmosfera grea si fara posibilitati de crestere
spirituala. Sanat Kumara si fratele sau Kumaras s-au reincarnat in corpuri eterice, nu
in corpuri fizice si sunt aici de atunci.
Sanat Kumara este cel mai mare dintre Avatari. Sanat Kumara si cei trei Kumaras,
cunoscut ca cei trei Buddha, locuiesc in Shamballa. Shamballa nu este in planul fizic.
Shamballa poate sa fie asemanat cu “Casa alba”, din Statele Unite si este locul guvernului planetar. Shamballa este atat o locatie cat si o stare de constiinta. Shamballa este
locul unde au loc intalniriile de consiliu, care au loc intre toti membrii care au trecut
de a cincea initiere. Ierarhia Spirituala este condusa de Lordul Maitreya si este un de166

partament separat in guvernul spiritual. Sanat Kumara nu este un membru al Ierarhiei.
Shamballa intruchipeaza toate dorintele Creatorului. Ierarhia Spirituala intruchipeaza centrul iubirii/intelepciunii Creatorului. Sanat Kumara primeste principalele
energii ale Creatorului de la Logosul Solar, Helios, cum am explicat in ultimul capitol.
In atributiile lui Sanat Kumara nu este doar evolutia umanitatii ci si a tuturor
fiintelor de pe Pamant: minerale, plante si animale. Corpul fizic a lui Sanat Kumara
este chiar planeta, Pamantul insusi. Noi toti locuim, in anumit sens, in glorioasa sa
aura. In mintea lui el pastreaza planul evolutiei acestei planete. Ca aparenta, se spune,
ca este un tanar frumos. Locatia geografica de pe Pamant conectat la Shamballa este
desertul Gobi.
Cei trei Kumaras care il ajuta pe Sanat Kumara, au fost numiti si Pratyeka Buddha.
Ei il asista pe Sanat Kumara in munca si ghidarea evolutiei pe aceasta planeta. Ierarhia
Spirituala care raporteaza lui Sanat Kumara, raporteaza adesea si celor trei Buddha.
Cand intalnirile de consiliu sunt tinute intre membrii Shamballa din Ierarhia Spirituala, participa fie in corpul eteric, fie acordati la ei in constiinta.
Maestrii la acest nivel pot imparti constiinta lor in mai multe locuri o data. L-am
intrebat o data pe Djwhal Khul despre asta. L-am intrebat daca din toate canalele de pe
Pamant, cu care este in contact si care vor sa vorbeasca cu el duminica dimineata la ora
10, cu cate canale poate el sa-si imparta constiinta si sa ofere ghidare clara si coerenta?
Djwhal mi-a zis ca poate sa faca 50 de transmisii simultane si sa ramana clar. El mi-a
zis de asemenea ca Sanat Kumara si Vywamus pot sa-si imparta constiinta intr-o 1000
de parti simultan si sa ofere indicatii in acelasi moment. Ceea ce este remarcabil este ca
in una dintre aceste proiectii, Sanat Kumara poate cuprinde un intreg stat si sa stie tot
ce se intampla. Acesta este magnifica Fiinta care ghideaza evolutia Pamantului.
Sanat Kumara este cel care acorda cea de-a treia, a patra, a cincea si a sasea initiere.
Sanat Kumara este de fapt un Logos planetar tanar, comparativ cu alti Logosi planetari,
in orice caz era multa experienta.
Sanat Kumara, in omnipotenta, omiprezenta si omniscienta sa, transmite directive
membrilor Shamballa si Ierarhiei. Noi, ca reprezentatii lui, indeplinim aceste directive
si le transmitem celor care sunt responsabili.
O poveste interesanta despre cum functioneaza lucrurile mi-a fost spusa de
Djwhal Khul. Djwhal, dupa inaltarea sa, a ales calea spre Sirius, pentru alegerea uneia
dintre cele 7 cai de evolutie spirituala. Sanat Kumara l-a intrebat pe Djwhal Khul daca
ar renunta la mutarea sa pe Sirius si l-ar ajuta cu o anumita sarcina de care era nevoie
in planul Pamantesc, pe care el o face in mod curent. Djwhal a fost de acord cu propunerea lui Sanat Kumara si noi suntem foarte norocosi ca a ramas aici, sa lucreze cu
noi si sa ne ajute.
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Asadar Sanat Kumara poate fi numit “Conducatorul” evolutiei Pamantesti. El este
Dumnezeul acestei planete, asa cu Helios este conducatorul sistemului solar. Vreau sa
clarific ca el este in fruntea Ierarhiei planetare. Este important sa intelegem totusi ca
este o Ierarhie Solara, Galactica si Universala, separate si distincte. Fiecare planeta are
propriul Logos Planetar si Ierarhia Planetara. Nu este minunat sa ne gandim ca fiecare
dintre noi, care citim aceasta carte, poate ajunge intr-o zi responsabil cu evolutia unei
planete, a unui sistem solar sau a unei galaxii, daca acesta este calea spirituala pe care
o alegem sa o urmam.
Pe Sanat Kumara, evolutia totala de pe Pamant este ceea ce-L preocupa, nu doar
abordarea individuala, desi, El este atent la dezvoltarea initiatilor lui. De asemenea,
este important sa intelegem ca Sanat Kumara este intr-o etapa de dezvoltare, la fel ca
noi. Asa cum El trece prin initieri cosmic, care ne ajuta si noi daca primim initieri la
nivel planetar, Il ajuta pe el.
Sanat Kumara si Ierarhia Planetara primeste energie de la Logosul Planetar si Ierarhia Solara, la fel cu ei primesc energia de la Logosul Galactic si Ierarhia Galactica.
Acest proces continua pana la Dumnezeu Insusi. Fiecare nivel de energie este “disipat”,
ca intr-o palnie. Daca energiile nu ar fi disipate la fiecare nivel, pe Pamant, am arde
datorita frecventei prea inalte de energie.
Unul dintre cei trei Kumaras, unul dintre Buddha a parasit Ierarhia Planetara si
a plecat in evolutia sa cosmica. Numele sau este Sanaka Kumara. El a fost inlocuit de
cel care a format “Manu” in guvernul nostru. Cum aceste trei Fiinte Inalte pleaca in
evolutia lor cosmica, este posibil ca cei din Ierarhie si noi, pe Pamant sa ocupam aceste
posturi ramase. Ei nu pot pleca pana cand nu va fi cineva suficient de dezvoltat spiritual ca sa le ia locul. Deci ei depind de noi si noi de ei. Este un lant gigantic in comanda
lui Dumnezeu, El fiind ultimul nostru comandat sau sef.
Sanat Kumara si cei trei Kumaras au realizat odinioara intr-un alt sistem solar,
ceea ce noi incercam sa realizam acum, pe Pamant si in sistemul nostru solar. Acum,
stand in jurul lui Sanat Kumara, dar mult mai retrasi si ezoterici sunt alti trei Kumara
pe care nu i-am mentionat inca. Cu acesti trei se fac in total sapte Kumara in manifestarea noastra planetara.
Cei trei Kumara ezoterici intrupeaza un tip de energie care nu este inca in deplina
manifestare pe aceasta planeta. Fiecare dintre cei sase Kumara este un agent de distributie de energie si forta pentru alti sase Logosi Planetari. Prin fiecare dintre Kumara
trece forta vietii uneia dintre cele sase raze. Sanat Kumara este sintetizator si intruparea celui de al saptelea tip. Ei se disting prin una dintre cele sase culori. In interior
Sanat Kumara reprezinta tot spectrul de culori al planetei.
Ei sunt implicati si in ajutorarea sufletelor ale altor sisteme planetare care se reincarneaza pe Pamant. Fiecare dintre ei este in comunicare directa cu una dintre plane168

rele sacre. (Cu siguranta planete din sistemul nostru solar au obtinut statutul sacru, iar
altele nu sunt inca la acel stadiu de evolutie).
In cele din urma, conform astrologiei solare si planetare, cativa dintre Kumara vor
fi mai activi. Trei Buddha a caror activitati sunt mai exoterice, se schimba din timp in
timp si ei devin mai ezoterici (ascunsi). Doar Sanat Kumara ramane mereu constant.
Cei sapte Kumara sunt cele sapte Fiinte Inalte constiente de sine din sistemul nostru solar. Ei se menifesta prin mediul planetei in acelasi mod cum o fiinta umana se
manifesta printr-un corp fizic. Sanat Kumara este, in esenta, Dumnezeul personal al
acestei planete. Pentru eforul depus de Sanat Kumara in numele planetei, El primeste
ajutor si energie de la un membru din Ierarhia Universala. Este o sursa extrem de
inalta care curge prin el pentru a ajuta Pamantul.
Acum, as vrea sa mai adaug ca deasupra lui Sanat Kumara este Vywamus. Vywamus, este Sinele superior sau nivelul monadic a lui Sanat Kumara. Sanat Kumara primeste ghidare de la Vywamus asa cum noi primim ghidare de la suflet sau monada. El
este un maestru psiholog si aduce un mare beneficiu prin informatiile cosmice care nu
sunt disponibile majoritatii ghizilor sau profesorilor. El are multe carti si transcripturi
care sunt disponibile la Fundatia Tibetana.
Alt grup de Fiinte de care multi dintre noi, citind aceasta carte, ati auzit, dar care
nu au mai fost mentionate pana acum, sunt Lorzii Karmei. Acesti Maestrii sunt focusati special pe evolutia din imparatia umana. Scopul lor este distributia Karmei deoarece
afecteaza la nivel individual. Ei se ocupa si de inregistrarile in Akasha. In terminologia
Hristica, Ei sunt cunoscuti ca ingerii consemnarii si Ei participa la Consiliul solar.
Cooperand cu Lorzii Karmei, cu grupurile mari de initiati si ingeri care se ocupa
cu ajustarea dreptului prin karma la toate nivelurile, ei ajuta de asemenea sa aduca
sufletele potrivite la reincarnare, conform tipului de raza, la timpul si sezonul corect.
Acum, emanand de la Creator sunt cele sapte mari raze de energie. Acesta este
descris in detaliu in capitolul despre raze. Pentru scopul nostru aici este important
doar sa intelegem ca aceste sapte raze sunt transmise prin intermediu Ierarhiilor Universale, Galactice si Solare gradat astfel incat ele sa fie folosite la orice nivel de dezvoltare. Personalul ramas in Ierarhia este divizat in trei departamente principale si patru
grupuri subsidiare.

Manu
Prima raza are legatura cu aspectul vointei Creatorului. Acest departament, in
guvernul spiritual, este condus de o pozitie numita Manu. Manu este un titlu oferit
pentru o pozitie precum termenul de presedinte sau senator. Maestru care este pe
aceasta pozitie, mi sa zis ca este Allah Gobi. Aceasta este o numire recenta. Cel care
169

Manualul Ascensiunii

a fost Manu anterior a inlocuit unul dintre Buddha al Activitatii sau Kumara. Aceast
lucru i-a permis lui Sanaka Kumara sa plece in evolutia sa cosmic.
Manu si munca lui nu este usor disponibila pentru umanitate. Daca se cunoaste
prea mult despre Manu si activitatea sa, oamenii se conecteaza la el si il distrage la
munca importanta pe care o face. Munca sa este in mare masura legata de guvern, politica planetara si fondarea si dizolvarea radacinei raselor. Manu este cel responsabil cu
dorinta si scopul Logosului Planetar. El lucreaza de asemenea in colaborare stransa cu
crearea ingerilor. El se implica si in schimbarile Pamantului din scoarta Pamantului. El
impreuna cu colaboratorii lui in acest departament incearca sa directioneze constiinta
politicienilor si a oamenilor de stat din intreaga planeta.
Unul dintre asistentii lui Manu este Maestrul El Morya, care a fost numit Chohan
sau Lordul primei raze. Mi s-a transmis ca in viitor El Morya va deveni Manu cand
Allah Gobi pleaca mai departe. El Morya detine o pozitie cu mai multe responsabilitati
decat inainte, oricum, el inca pastreaza si responsabilitatile anterioare. De aceea el nu
mai preda nimic momentan. Multi dintre studentii sai i-au fost delegati maestrului
Djwhal Khul. Djwhal Khul tine aceasta pozitie pentru mai multi Maestrii.
Prima raza este foarte activa acum si in curand un tanar initiat va fi pregatit sa ii
preia responsabilitatile de formare ale lui El Morya. Un alt Maestru care a fost foarte
implicat in prima raza este Maestrul Jupiter. Sa fiu sincer, nu stiam nimic despre el in
afara ca este unul dintre cei mai vechi Maestrii si ca este prin zona de foarte mult timp.
El este o Fiinta minunata si ar fi de nedorit sa nu-l mentionez.
Prima raza este o raza catalizatoare. Ea serveste ca un aspirator, lotiune de curatare
si un schimbator. Aceasta serveste ca o functie de indepartat vechi tipare si indreparea
catre scopuri mai productive si practice ale expesiei. Cei care lucreaza cu prima raza
au de a face cu o energie foarte intensa. Ei sunt special alesi pentru priceperea pentru
lucru cu energia.

Profesorul lumii, Hristos
A doua raza se ocupa cu iubirea-intelepciunea din expresia lui Dumnezeu. Acest
departament al guvernului spiritual este condus de o pozitie numita Hristos, Profesorul lumii, Bodhisattva. Cel mai mare Maestru care conduce acest departament este,
bineinteles, Lordul Maitreya. Am discutat despre el in capitolul despre Reaparitia lui
Hristos si Externalizarea din Ierarhie, de cand el este fizic incarnat in aceasta planeta.
Din acest motiv nu am sa mai repet foarte mult ceea ce am mentionat deja. Ceea ce voi
spune este ca El este cel mai mare Lord al Iubirii si Compasiunii. El a prezidat peste
destinele umanitatii din 600 i.H. Predecesorul sau a fost Gautama Buddha.
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Deci Lordul Maitreya dirijeaza energia celui de al doilea departament de la Logosul Planetar, Sanat Kumara. Lordului Maitreya ii este consacrata indrumarea destinelor spiritual ale oamenilor. Este datoria lui sa ajute toate extensiile de sufletele de
pe Pamant sa se ilumineze si sa obtina eliberarea. El lucreaza indeaproape cu Manu
si cu Mahachohan (al treilea departament). Al doilea departament este implicat in
invatarea si educarea umanitatii.
Cel care il ajuta pe Lordul Maitreya si principalul sau asistent este Maestrul
Kuthumi. Este, de asemenea, urmatorul care va lua locul Lordului Maitreya cand acesta va pleca in evolutia cosmica. Djwhal Khul este asistentul senior al lui Kuthumi. Maestrul Kuthumi este bine cunoscut si are un mare ashram cu multi studenti care invata
de la el. Djwhal Khul a preluat o mare parte dintre studentii sai, pentru ca Kuthumi a
primit mai multe responsabilitati. Maestrul Kuthumi este unul dintre marii Maestrii
care mai este implicat in procesul de externalizare a multora dintre Maestrii de pe
Pamant chiar acum.
Multe dintre marele schimbari de pe Pamant sunt rezultatul direct al combinatiei
energiilor lui Sanat Kumara, Buddha, Lord Maitreya si Maestrul Kuthumi. Maestrul El
Morya este de asemenea in contact constant cu Lordul Maitreya si Maestrul Kuthumi.
Maestrul Djwhal Khul si-a asumat o mai mare responsabilitate decat a avut anterior.
El are doi maestrii tineri care il ajuta in munca sa. Maestrul Kuthumi a fost numit
Chohan si/sau Lordul celei de-a doua raze. Aceasta este pozitia sub Lordul Maitreya,
chiar daca in acest moment functioneaza de cele mai multe ori ca egal. A doua raza
este raza marilor profesori ai lumii.

Mahachohan – Lordul Cilivizatiei
A treia raza se ocupa cu calitatea si inteligenta activa. Acest departament in guvernul spiritual este condus de o pozitie numita Mahachohan. Numele Maestrului care
detine in prezent aceasta pozitie nu este relatat. Stim ca prezentul Mahachohan nu este
cel care a infiintat aceasta pozitie acum 18,5 milioane de ani. Atunci a fost detinuta de
unul dintre cei sase Kumara care au venit intr-o reincarnare eterica alaturi de Sanat
Kumara. El si-a pastrat aceasta pozitie pana la a doua sub descendenta a neamului
fondator al Atlanteenilor (vezi povestea creatiei).
Activitatea lui Mahachohan se preocupa de inflorirea a patru principii de inteligenta pe planeta Pamant. Mahachohan este intruchiparea inteligentei Divinitatii. El a
mai fost denumit si Lordul Civilizatiei. Mahachohan reda lumii increderea mai departe pe calea sa de evolutie.
Mahachohan lucreaza cu energia intr-un mod foarte concret. Munca sa implica
realizarea lucrurilor intr-un sens fundamental. El manifesta pe Pamant voia Creato171
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rului. Primele doua departamente fac asta, dar nu intr-un mod concret. Mahachohan
manipuleaza fortele naturii si este in mare masura sursa de energie electrica pe care o
stim. Energia curge prin el din punctul central al Logosului Planetar.
Cele trei marete departamente reprezinta Vointa, Iubirea si Inteligenta ale Logosului Planetar. Acestea pot fi numite guvern, religie si civilizatie in cele trei departamente. O a treia perpectiva de a privi lucrurile este manifestarea fizica a civilizatiei
fundamentale, aspectul iubirii si mintea Logosului Planetar care lucreaza intr-o manifestare fizica.
Activitatea si responsabilitatea lui Mahachohan si cel de-al treilea departament
a crescut substantial, in masura in care Sanat Kumara si colaboartorii lui au reajustat
recent acest departament. Mohachohan a fost adus mai aproape de Sanat Kumara si
altcineva din departament au fost ocupat pozitia vacanta.
Maestrul Serapis Bey a avansat si a primit mai multa responsabilitate. Serapis Bey
are inca cateva din atributiile ca fost conducator al departamentului al 4-lea. Maestrii
care sunt implicati in lucrul cu a treia raza sunt foarte adaptabili. Aceasta calitate ii
ajuta sa lucreze bine cu oamenii si sa fie “toate lucrurile pentru toti oamenii” dupa cum
precizeaza Sf. Paul.
Acesti Maestri au o adaptabilitate crescuta si o inzestrare rara pentru a face lucrurile potrivite la momentul potrivit. Astrologia este foarte conectata la aceasta raza.
Maestrul Serapis Bey lucreaza inca extensiv cu deva sau evolutia angelica. Este de asemenea un Maestru foarte priceput care supravecheaza lucrearea lui Mahachohan.
Mahachohan primeste directive de la Hristos, Buddha Activitatii (Kumaras) si de
asemenea de la Sanat Kumara. Mahachohan primeste un aport direct de energie de la
Logosul Solar si Mahachohanul celei de a treia raza de la nivelul ierarhic solar. De la
Mahachohan aceasta energie curge la Serapis Bey. Curge de asemenea catre Hristos si
Manu si mai departe in toate directiile.
Departamentul lui Mohachohan este divizat in cinci divizii. Dincolo de departamentul celei de-a treia raze, razele patru, cinci, sase si sapte si departamentele lor
corespondente sunt toate sub conducerea lui Mahachohan si departamentul al treilea.
Maestrul Serapis Bey conducea inainte departamentul al patrulea, dar acum locul sau
este luat de Maestrul Paul, pentru ca Serapis Bey s-a mutat la departamentul al treilea.
Departamentul si raza a cincea sunt conduse de Maestrul Hilarion. Departamentul si
raza sase sunt conduse de Maestrul Iisus. Departamentul si raza a saptea sunt conduse
de Saint German.
Din nou, eu vreau sa accentuez ca aceste raze si departamente sunt subsidiare sub
autoritatea lui Mahachohan. Se poate observa ca Mahachohan este un Maestru foarte
ocupat, care detine un post foarte important. Marele Maestru care este la rand pentru
preluarea acestei pozitii cand prezentul Mahachohan pleaca in evolutia sa cosmica este
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Saint German.
Saint German se va muta de la conducerea departamentului celei de a saptea raza
pentru a prelua cea mai importanta pozitie. Lui Saint German i s-au oferit multe pozitii in alte guverne ale altor sisteme planetare. Asta poate sa te surprinda dar se poate
intampla. Alte sisteme solare pot oferi misiuni spirituale Maestrilor de care au auzit si
sa lucreze cu acestia. Aceasta este asemanator cu mediu de afaceri de pe Pamant care
unde se fac oferte catre executivii altor companii.
Saint German, fiind un Maestru extreme de competent, a decis sa nu accepte aceste
misiuni spirituale care i-au fost oferite, ca sa ramana sa lucreze la evolutia Pamantului.
Suntem foarte norocosi ca a ramas.
In vietile extraordinare ale lui Saint German (am mentionat in capitolele anterioare despre vietile maestrilor cunoscuti) a avut un impact incredibil in evolutia acestei
planete. Acum el este foarte ocupat cu energia celei de a saptea raze care umple aceasta
planeta.
Cele patru departamente subsidiare departamentului al patrulea primesc energia
de la Mahachohan. Ele primesc energie si de la primul si al doilea departament. Munca
lui Mahachohan se intensifica atunci cand civilizatia atinge punctul critic, asa cum
suntem noi acum. Razele cele mai importante de pe planeta noastra sunt prima, a
doua si a saptea. Raza a saptea este in responsabilitatea celui de al treilea departament.
Despre raze vom discuta mai pe larg intr-un capitor urmator.
Mahachohan are o mare responsabilitate si nu este disponibil pentru contact direct
pe Pamant. Serapis Bey este un fel de administrator al energiei pe care o primeste de la
Mahachohan. Dupa primirea ei, el o distribuie acolo unde este nevoie. A treia raza este
foarte practica ca forma si metoda, mai mult decat in alte departamente. Serapis Bey
este foarte implicat cu asistarea lui Mahachohan in supravegherea departamentelor
celor de-a patra, cincea, sasea si saptea raza si a Maestrilor care le conduc.

A patra raza si al patrulea departament
A patra raza si al patrulea departament sunt, din nou, sub conducerea lui Mahachohan si cel de-a treilea departament. Aceasta raza se ocupa cu armonia prin conflict.
Chohan–ul acestei raze este Maestrul Paul Venetianul, care a fost conducatorul celui
de-a treilea departament si s-a schimbat la al patrulea. Cea mai importanta arie unde
se lucreaza in aceasta perioada este in domeniul artelor.
O noua abordare este focalizata pe Pamant. De exemplu, in domeniul muzicii veti
fi in curand capabili sa experimentati exact ceea ce compozitorul doreste sa infatiseze.
Aceasta este foarte diferit de a asculta doar muzica. Veti fi capabili sa deveniti aproape
o parte din muzica. Oamenii, cea mai mare parte in trecut, au fost separate de ea. In
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viitor veti fi capabili sa o experimentati complet.
Acest lucru este valabil si in domeniul artelor. Veti fi capabili sa experimentati
in totalitate ceea ce artistul a vrut sa infatiseze. Artisti necunoscuti au fost frustati in
trecut ca nu au putut sa transpuna mesajul lor prin arta.
A patra raza este, in latura sa inferioara creatoare de conflicte, iar in latura sa
superioara creatoare de armonie. Mai exista, aparent, inca un Maestru care lucreaza
sub conducerea lui Paul Venetianul, care a accensionat recent. Numele sau este Paul.
El este foarte conectat in munca sa cu ingerii sau regatul devic. Arhanghelul Gabriel
este, aparent, ca un frate pentru Maestru Paul. Arhanghelul Gabriel este de asemenea
conectat la arta, dar din perspectiva regatului angelic.
Paul Venetianul raporteaza in mod direct Lordului Maitreya si Maestrului Serapis
Bey. La nivelul Maestrilor Ascendenti aceasta raza este mereu armonioasa. Doar cand
ajunge pe Pamant si personalitatile devin implicate, poate duce la conflict. Al patrulea
departament se ocupa cu oferirea unor tipuri de informatii despre Ierarhie prin simturi. Persoanele care sunt conectate la a patra raza nu sunt fericiti decat daca ei pot
introduce frumusetea in mediul lor.

A cincea raza si al cincilea departament
A cincea raza si al cincilea departament se ocupa de cunoastere si stiinta. Chohanul acestei raze este Maestrul Hilarion. Multi dintre voi il cunoasteti din cartile sale
oculte pe care le-a transmis precum “Calea Luminii”. Acest departament este sub conducerea lui Mahachohan si al treilea departament. Acest departament este implicat
in aducerea fiintelor in Noua Era. Aceasta se realizeaza prin invatarea folosirii ariei
mentale intr-o maniera mai puternica si productiva. Hilarion impartaseste acest lucru
cu un Maestru, de care multi dintre voi nu ati auzit, numit Maestrul Marko. Capacitatea mentala a acestui departament este uimitoare. Maestrii acestui departament sunt
capabili sa-si divida constiinta in mai multe directii simultan, chiar mai mult decat in
celelalte departamente datorita focusului mental.
Maestrul Hilarion nu mai are multi student datorita muncii sale pentru a aduce
Noua Era. El face acest lucru prin pastrarea unui model energetic focalizat mental.
Este un model trunghiular special care circula de la cei trei Buddha la Manu, la cel
de-al cincilea departament si apoi catre Maestrul Hilarion si inapoi. Maestrul Marko
a preluat de multe ori sarcinile atribuite anterior. Maestrii din aceasta arie sunt foarte
creativi la acest nivel mental inalt.
Pe langa responsabilitatile Maestrului Marko sunt si toate preocuparile stiintifice
care se intampla in acest moment. Multe dintre inventiile stiintifice de pe Pamant sunt
prima data create intr-un plan intern si pe urma canalizate catre oamenii de stiinta
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intr-o anumita maniera, cateodata fara ca oamenii de stiinta sa fie constienti de acest
proces.
Maestrul Marko este de acord sa te ajute la consolidarea abilitatilor mentale si
psihice daca este chemat. Cheamati-l intr-o meditatie si folositi culoarea portocalie
pentru a va conecta la acest departament. O parte din munca lui se ocupa si de ajutarea
umanitatii sa se acorda atat la intuitie cat si la partea stiintifica, concreta. Maestrul
Hilarion este de asemenea Maestrul care stimuleaza toate cercetarile psihologice si
prin el si munca sa a inceput miscarea spirituala. Are sub observatie toti psihologii
dintr-un nivel mai inalt si asista la ajutarea lor pentru a dezvolata aptitudinile lor in
serviciul umanitatii.

A sasea raza si al saselea departament
A sasea raza si departament se ocupa cu idealismul abstract si devotarea. Chohanul acestui departament este Maestrul Iisus. Elevii sai sunt frecvent distinsi prin fanatismul si devotiunea idealurilor lor cum au fost martirii Hristici in trecut.
Djwhal Khul l-a descris pe Iisus ca un razboinic cu multa forta, vointa si hotarare.
Un disciplinar strict si totusi in serviciul iubirii. Acest departament a directionat religia crestina inca de la intemeiere. Focusul lui este de a integra si unii scolile estice si
vestice prin gandire si religie.
O mare parte a oamenilor nu realizeaza ca Iisus in viata sa in Palestinia, a studiat
intens in est, timp de 18 ani, pe care Biblia nu-i aminteste. Al saselea departament este
unul de tranzitie pentru ca a sasea raza este pe punctul de a fi inlocuita de a saptea
raza. Al saselea departament isi finalizeaza munca acestei raze si este foarte focusat ca
noi sa intram in Era Varsatorului.
Ei au o munca delicata in acest departament pentru ca ei trebuie sa termine ceea
face a sasea raza si totusi sa permita noua activitate. Pe langa integrarea religiilor lumii,
al saselea departament este foarte implicat in deva sau/si regatul angelic.
Maestrul Iisus nu lucreaza cu multi studenti deoarece acum Lordul Maitreya depinde de el pentru alte proiecte pe Pamant. Unii inca primesc instructii, oricum multi
au trecut in departamentul al saptelea asumandu-si mai multe responsabilitati.
Iisus lucreaza in special cu masele si este ocupat cu pregatirea maselor pentru
declaratia venita de la Lordul Maitreya. El a lucrat de asemenea sa neutralizeze cat mai
mult posibil erorile si greselile teologilor crestini cu privire la interpretarile invataturilor sale.
A sasea raza este raza devotiunii sfintilor si misticilor din toate religiile. Iisus si
al saselea departament lucreaza sub conducerea lui Mahachohan si al treilea departament. Unul dintre scopurile acestui departament este crearea unei unice religii glo175
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bale, care inglobeaza toate caile valide si conducerea catre regatul lui Dumnezeu. El
lucreaza de asemenea cu cresterea umanitatii dincolo de anarhia fricii si a neincrederii
in sine si de trezirea constiintei Hristice in toate fiintele. El se lupta pentru obtinerea
unei uniuni intre religie si stiinta, pe care El spera ca va contracara atitudinea extrem
de materialista a majoritatii oamenilor de pe aceasta planeta.
Iisus a fost o persoana importanta in dezvoltarea constiintei in lumea vestica, am
dedicat un capitol intreg povestii nestiute despre Iisus si un al capitol despre constiinta
Hristica si un set de carti numite “Curs de miracole” pe care el l-a scris prin channeling
acum aproximativ 20 de ani. Eu cred ca vei gasi povestea necunoscuta a vietii sale si
Viata sa si invataturile sale prezentate in Cursul de miracole iluminatoare.

A saptea raza si al saptelea departament
A saptea raza si departament este tot sub conducerea lui Mahachohan si cel de-al
treilea departament si se ocupa cu ceremoniale magice si ordine. Este condus de Saint
Germain. El mai este cunoscut sub numele de Master Rakoszi. Acest departament a
devenit extrem de important deoarece se apropie Era Varsatorului. Cum noua era se
apropie de manifestare, responsabilitatile lui Saint German au crescut foarte mult.
A saptea raza este implicata in aducerea a patru din cinci cele mai inalte raze care
au inceput sa se manifeste in anii 1970. Acestea sunt razele opt, noua, zece, unsprezece
si doisprezece. Aceste raze sunt descrise intr-un capitor urmator numit “Doiprezece
raze”. Aceste energii vin pe Pamant prin Sanat Kumara la Shamballa, de unde este
canalizata la al saptelea departament. Saint German lucreaza intr-o mare masura cu
magia ceremoniala si are in serviciul mari ingeri. El este ofiterul executiv al logii maestrilor intr-o mare masura in Europa si America, unde el executa planurile elaborate
de consiliul interior al lui Hristos.
El este preocupat in special de aspectele rasiale din Europa si de dezvoltarea mentala a oamenilor din America si Australia. Este in artibutiile lui sa ajute sa se materializeze noua civilizatie din Noua era. Saint German este de fapt o fiinta mult mai mare
decat faza dezvoltarii cu care majoritatea oamenilor sunt familiarizati. Prin competenta sa el a castigat dreptul sa mearga oriunde vrea, chiar sa si paraseasca Ierarhia
Pamantului daca el doreste. Dupa cum am mentionat, lui i-au oferit posturi intr-o
retea mai vasta de guverne.
In acest moment doi maestri sunt instruiti sa preia o parte din responsabilitatile
lui Saint German. Multi dintre studentii lui sunt acum instruiti de acesti Maestri necunoscuti. Ei sunt necunoscuti in sensul ca Ierarhia a decis ca nu este momentul ca
numele lor sa fie dezvaluit.

176

Dumnezeu si Ierarhia cosmica
“Cunoasterea de sine a omului poate si
rezultatul intelegerii faptului este suma
totala pe care o numim Dumnezeu”
Djwhal Khul
Transmis de Alice A. Bailey

de Dr. Joshua David Stone
In metafizica ezoterica exista conceptia ca sunt sapte dimensiuni ale realitatii. Cele
sapte dimensiuni in care lucram ca extensii de suflet pe Pamant sunt:
1. Planul fizic
2. Planul astral
3. Planul mental
4. Planul Buddhic
5. Planul Admic
6. Planul Monadic
7. Planul Logoic

Ierarhia planetara
Fiecare initiere pe care o primim dintre cele sapte initieri majore ne duce un pas
mai sus prin fiecare plan in termenii de nivel de initiere si stabilitate a initierii. Prima
initiere se ocupa cu cunoasterea in plan fizic. A doua cu cunoasterea in plan astral. A
treia cu cunoasterea in plan mental. A patra cu planul Buddhic. A cincea cu planul
Atmic. A sasea cu planul Monadic si ascensiunea. A saptea cu fuziunea cu Logosul
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planetar si planul Logoic.
Maestrii pe care ii cunoastem IIsus, Djwah Khul, Saint German, Kuthumi, El
Morya, Hilarion, Serapis Bey, Paul Venetianul, Buddha si Lordul Maitreya, sunt toti
Maestrii acestor planuri si merita cel mai inalt respect si admiratie.
Este important sa intelegi, ca acesti mari Maestrii sunt singurii Maestrii la care
se face referire ca plan cosmic fizic. Dincolo de dimensiunile mentionate ale realitatii
sunt doar sapte sub-planuri ale planului cosmic fizic. Sunt “sapte planuri cosmice” iar
dincolo de cele mentionate dimensiunile realitatii sunt doar o mica fractiune.
Cele sapte planuri cosmice sunt:
1. Planul fizic cosmic
2. Planul astral cosmic
3. Planul mental cosmic
4. Planul buddhic cosmic
5. Planul atmic cosmic
6. Planul monadic cosmic
7. Planul logoic cosmic
Sunt de fapt noua planuri ale initierii in cadrul celor sapte sub-planuri ale planului
fizic cosmic. Elibererea din roata renasterii este a patra initiere. Ascensiunea este a
sasea initiere. A saptea initiere este cea mai inalta initiere care poate fi primita pe planurile Pamantene. In starea ascensionala vom fi capabili sa primim inca doua initieri
care ne vor duce la a noua initiere. Prin primirea celei de-a noua initiere noi parasim
al saptelea subplan al planului fizic cosmic. Atunci ne vom incepe evolutia spirituala
prin celelalte sase plane cosmice ramase.
Vywamus, cel mai inalt aspect al logosului nostru planetar Sanat Kumara, a comparat trecerea prin primele noua initieri cu ruleta de 10 inch. Daca aceasta ruleta de 10
inch este expansiunea complete a celor sapte dimensiuni “cosmic” ale realitati care ne
conduce inapoi la Dumnezeu sau Indumnezeire, atunci 9/10 din evolutia ca extensie
de suflet se afla dincolo de dimensiunea in care noi lucram in acest moment. Cu alte
cuvinte, marii Maestri pentru care avem un respect imens si admiratie sunt doar un
inch din aceasta ruleta de zece inchi. Ei sunt maestrii planetari dar nu maestrii cosmici.
Ei sunt la inceputul evolutiei lor cosmice. Aceasta va va oferi o idee despre incredibila
vastitate si nelimitare a lui Dumnezeu si a creatiei sale.
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O scurta cosmologie de jos in sus
Acum voi incerca sa va ofer o scurta si simplificata cosmologie a evolutiei umane
de la stagiile de inceput pana la Dumnezeu, care a creat totul si de unde toate lucrurile au izvorat. (Vezi diagrama pe pagina urmatoare). La cel mai jos nivel al evolutiei
umane in planul cosmic fizic este extensia de suflet, care este in total supra-identificata
cu materia, in punctul in care este complet deconectat de constiinta sufletului sau. In
acest stadiu de constiinta poti petrece multe, multe vieti, pana cand extensia de suflet
incepe sa se trezeasca si paseste pe calea de incercare si devine ceea ce poate fi numit
un aspirant spiritual. Acest proces continua si extensia de suflet incepe sa castige stapanire asupra corpului fizic si vehicolului in serviciul sufletului si trece prin prima
initiere. Extensia de suflet poate fi numit atunci un discipol.
Extensia de suflet incepe ca capete stapanire asupra sentimentelor, emotiilor si
dorintelor in serviciul sufletului si trece prin a doua initiere. Extensia de suflet incepe
sa castige stapanire asupra corpului metal si asadar cuprinde cele trei personalitati in
serviciul sufletului si primeste a treia initiere. Ei au atins unirea cu sufletul lor si au
devenit initiati.
Extensia de suflet continua sa evolueze si trece prin a patra initiere care completeaza invelisul corpului cauzal sau corpul sufletului si ating eliberarea din roata
renasterii. Corpul cauzal (sau corpul sufletului) arde si sufletul, care a fost profesorul si
ghidul extensiei de suflet prin toate incarnarile extensiei de suflet, se contopeste inapoi
in monada. Monada, spiritul, Eu Sunt, Tatal din Rai, devine acum ghid si profesor. Extensia de suflet este acum considerate Maestrul Intelepciunii si Lordul Compasiunii.
Extensia de suflet este acum numita “arhat”.
Arhatul continua sa evolueze si trece prin cea de-a cincea initiere care are legatura
cu contopirea cu monada. A treia initiere a fost unirea cu sufletul si a cincea initiere
este contopirea cu monada, spiritul, Eu Sunt, Tatal din Rai. Persoana este numita acum
un adept, un maestru dezvoltat.
Adeptul continua sa evolueze si trece prin a sasea initiere care conduce catre inviere sau ascensiune. Corpurile lor si vehicolele sunt transformate total in lumina precum
monada coboara complet in al patrulea sistem de corpuri. Maestrul Ascendent are
acum posibilitatea sa ramana in planul fizic si sa continue serviciul ei/lui sau sa se reintoarca in lumea spirituala. De asemenea la aceasta initiere Maestrul Ascendent trebuie
sa decida care dintre cele sapte cai spre o evolutie mai inalta o vor alege in termen de
destin cosmic.
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Dumnezeu
Hyos Ha Koidesh
Cei sapte mareti Elohimi
Consiliul Co-Creator al celor
Cei sapte mareti Arhangheli
doisprezece
Cei 24 de Batrani inaintea tronului
Fii Paradisului
Nivelul Co-Creator
Dumnezei Co-Creatori
Metatron
Logosul Universal
Logosul Galactic
Melchior
Cele sapte Marete Fiinte care insufletesc cele sapte stele ale Marelui Urs
Logosul Marelui Urs
Logosul din Sirius
Logosul Solar – Helios
Vywamus
Cei sapte Logosi planetari
Cele trei Spirite planetare
Logosul Planetar
Lordul lumii – Sanat Kumara
Cei sase Kumara
Buddha Activitatii
Oficiul Hristului – Lord Maitreya
Lordul primei Raze
Lordul celei de-a doua raze
Lordul celei de-a treia raze
El Morya
Kuthumi
Serapis Bey
Lordul celei de-a patra raze
Lordul celei de-a cincea raze
Lordul celei de-a sasea raze
Paul Venetianul
Hilarion
Iisus
Lordul celei de-a saptea raza
Saint Germain
Maestrii Ascendenti
A sasea initiere
Adeptii
A cincea initiere
Arhat
A patra initiere
Initiati
A treia initiere
Discipoli
Prima si a doua initiere
Aspirant spiritual
Calea probei
Majoritatea umanitatii Inca nu au pasit pe calea si sunt neconstinti de conexiunea cu sufletului lor
Regnul Mineral
Regnul Vegetal
Regnul Animal
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Maestrii Ascendenti continua sa evolueze si trec prin a saptea initiere care are
legatura cu unirea cu vointa Logosului Planetar si planul Logoic. Cel mai inalt nivel al
initierii a fost atins in termenii initierii care poate fi primit in planul Pamantesc.
Dincolo de Maestrii Ascendenti sunt acum cele trei pozitii sau posturi in guvernul
spiritual, care au legatura cu cele sapte raze marete care sunt emanate de la Creator.
Pozitia conducatorului primei raze se numeste Manu. Manu nu este o persoana, ci mai
degraba un titlu precum senator sau presedinte. Persoana care are aceasta functie este
marele Maestru Allah Gobi. Imediat sub aceasta pozitie este Chohan sau Lordul celei
de-a primei raze care este in prezent El Morya.
Pozitia conducatorului celei de-a doua raze in Ierarhia Planetara este numita
oficial Hristos. Fiinta care ocupa aceasta pozitie este Lordul Maitreya. Chohanul sau
Lordul razei care lucreaza sub conducerea lui Maitreya este Master Khutumi.
Pozitia conducatorului celei de-a treia raze se numeste Mahachohan. Nu cunosc
numele persoanei care ocupa in acest moment aceasta pozitie. Oricum, Mestrul care
va prelua aceasta pozitie este Saint Germain. Chohanul sau Lordul celei de-a treia raze
este Maestrul Serapis Bey.
Din acest departament mai rezulta alte patru raze de energie si pozitii in guvernul
spiritual. Conducatorul celei de-a patra raza este Maestrul Paul Venetianul. Conducatorul celei de-a cincea raze este Maestrul Hilarion. Cea de-a sasea raza este condusa
de Maestrul Iisus iar cea de-a saptea raza de Maestru Saint Germain. Conducatorii
razelor mai sunt numiti si Lorzii razelor sau Chohani ai razelor. In urmatorul capitol
voi discuta mai amanuntit despre munca interna din Ierarhia Planetara dar scopul
acestui capitol este sa va ofer o vedere de ansamblu.
Dincolo de aceste departamente, in Shamballa este pozitia Logosului Planetar care
este ocupata de Sanat Kumara. El este Lordul lumii si cea mai inalta fiinta din intreg
sistemul planetar. El este se ocupa cu toate aspectele evolutiei in toate regnurile acestei
planete.
Sub el sunt, ceea ce am numit, cei Trei Kumaras sau Buddha ai Activitatii care il
ajuta pe Sanat Kumara in munca sa. Sunt de asemenea inca trei Kumara sau Buddha
esoterici sau ascunsi. Aceste sunt cele sapte fiinte constiente de sine in sistemul nostru
planetar. In urmatorul capitol va voi oferi informatii mai detaliate despre natura muncii lor.
Sub ei sunt patru fiinte care sunt cunoscute in lumea ezoterica ca Lorzii Karmei. Ei
se ocupa cu dispersarea karmei rasei umane. Voi continua sa merg ascendent acum…
si accentuez ca cu cat cosmologia se simplifica cu atat suntem la un nivel mai inalt.
Am ajuns la cele Trei Spirite Planetare. Cele Trei Spirite Planetare se refera la trinitatea Logosului, Hristos si Ierarhia in cel mai inalt aspect. Asa cum personalitatea este
subordonata sufletului, sufletul este subordonat monadei, Monadele in functie de de
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sistemul planetar sunt in subordinea Spiritelor Planetare.
Continuand sa mergem ascendent, ajungem la cei sapte Logosi Planetari. Logosi
este plurarul de la Logos. Aceste sapte Fiinte se ocupa cu evolutia Pamantului si Sanat
Kumara este singurul incarnat fizic. Acesti sapte Logosi Planetari servesc ca sapte Fiinte intr-o Fiinta mai mare care este Logosul Solar.
Continuand sa urcam in viziunea cosmic, ajungem la Vywamus. Vywamus este cel
mai inalt nivel monadic al lui Sanat Kumara. Vywamus a inceput Fundatia Tibetana
impreuna cu Djwhal Khul. Acesta este o Fiinta gloriasa cu o inteligenta cosmica. Suntem foarte norocosi sa avem parte de ghidarea sa atat de usor disponibila pe Pamant.
Extinzandu-ne in urcusul cosmic ajungem la Logosul Solar al carui nume este
Helios. Helios este fiinta care intrupeaza intreg sistem solar, la fel cum Sanat Kumara
intrupeaza intreaga planeta Pamant. Sanat Kumara si planeta Pamant ar fi ca o chakra
in corpul lui Helios. Helios este ancorat in soare. Veti vedea ca pe masura ce evolueaza,
in loc intrupeze un corp mic fizic, precum cel de acum, aceste fiinte intruchipeaza
planete sau sisteme solare. Asadar Helios este Fiinta insarcinata cu evolutia intregului
sistem solar.
Acum intre Logosul Solar si Logosul Galactic este un proces interesant si o organizatie al Fiintelor Cosmice. Deasupra Logosului Solar este Logosul stelei sistemului
din Sirius. Deasupra Logosul din Sirius este Logosul sistemului de stele Marele Urs.
Aceasta relatie a celor trei Fiinte poate fi conectata cu relatia dintre monada, suflet
si persoanalitate. Cum sufletul nostru ne ghideaza pe Pamant, iar monada ne ghideaza sufletul, Logosul Solar poate fi conectat cu personalitatea la nivel cosmic. Sufletul
sistemului nostru solar este Logosul din Sirius. Monada este Logosul Marelui Urs. Din
nou avem legile Hermetice care se aplica “ce e inauntru este si in exterior, ce e deasupra
este si dedesubt”. Deasupra Logosului Marelui Urs avem cele sapte Mari Fiinte care
insufletesc cele sapte stele din Sistemul Marelui Urs.
Cele sapre mari raze pe care le experimentam pe Pamant sunt in parte, o expresie
a celor Sapte Mari Fiinte care insufletesc aceste mari sapte stele.
Mergand mai sus, extinzandu-ne mai departe, am ajuns la Logosul Galactic. Numele Logosului Galactic nu mi-a fost transmis, dar numele conducatorului cvadrantului nostrum galactic este Melchior. Aceasta Fiinta este insarcinata cu un vast cvadrant
din Calea Lactee a acestei Galaxii din care Pamantul face parte.
Mergand mai departe ajungem la Logosul Universal. Din nou nu-I cunosc numele, oricum aceasta Fiinta glorioasa intruchipeaza si este insarcinata cu intreg universul,
daca va puteti imagina asta.
Asa cum noi ne mutam la varful celor cele sapte planuri “cosmic” ale creatiei,
ajungem la nivelul numit Co-Creator. Nivelul Co-Creator sunt acei Maestrii care s-au
intors inapoi la Sursa, sau la Dumnezeu. Ei mai sunt numiti “Maestrii Ascendenti
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Cosmici”, nu doar Mestrii Ascendenti Planetari. Ei s-au reintors la Planul Logoic de
existent.
Aparent la acest nivel suprem exista ceea ce Vywamus face referire si anume Consiliul Co-Creator al celor 12. La nivelul nostru al evolutiei nu cred ca este posibil nici
macar sa ne imaginam tot ce Ei fac, dar stiu ca acest consiliu exista.
In partea dreapta a lui Dumnezeu sunt cei numiti Elohimi sau Dumnezeii Creatori. Cand Dumnezeu a creat universul infinit, El a creat Elohimii sau Creatorii de
Dumnezei sa-l ajute. Aceste fiinte sunt mentionate ca atribute ale gandirii lui Dumnezeu. Biblia face referire la Elohimi mai bine de 2500 ori. Ei fac parte dintr-o alta sfera
de fiinte fata de sfera in care noi, oamenii suntem implicati. In invataturile Eu Sunt
ale lui Saint Germain, Lor li s-au dat numele de cei sapte mareti Elohimi care sunt
conectati cu cele sapte marete raze ale lui Dumnezeu. Unele nume ale Elohimilor sunt
chiar interesante. Ei au fiecare o femeie si un barbat ca partener.
Prima raza a Elohimilor: Hercules si Amazonia
A doua raza a Elohimilor: Apollo si Lumina
A treia raza a Elohimilor: Heros si Amora
A patra raza a Elohimilor: Purity si Astrea
A cincea raza a Elohimilor: Cyclopea si Virginia
A sasea raza a Elohimilor: Peace si Aloha
A saptea raza a Elohimilor: Arcturus si Victoria

Metatron
Deasupra Logosului Universal este Metatron. Metatron este un Arhanghel care
este de asemenea coroana copacului vietii in invataturile Kabbalistice (vezi capitolul
despre Kabbalah). El este mentionat in “Cheile lui Enoch” ca “Imbracamintea lui Shaddai”, El este manifestarea vizibila a Divinitatii Tatalui. El este Atotputernic Lord Etern
si “Vocea Divina” a Tatalui, Creatorul lumii exterioare. Profesor si ghid lui Enoch si
Creator al Cheilor lui Enoch. Metatron este creatorul electronului. Este este reprezentantul Sursei. El a ajutat in crearea marii piramide de la Giza si plasat in puritatea care
este conectata la cea mai inalta vibratie. El preda cursuri pe planurile interioare, in
special in utilizarea luminii in cadrul fizic de manifestare a constiintei inalte.
Deasupra acestui nivel sunt “Fii Paradisului”. Ei sunt definiti in “Cheile lui Enoch”
ca Fii de Dumnezei care exercita invataturi spirituale autoritare peste Consiliul Elohimilor si guvernul catorva colectivitati ai Fii Universului. Dumnezeii Co-Creatorii
sunt Fii si Fiice a lui Dumnezeu care s-au reintors la Dumnezeu la cel mai inalt nivel
cosmic. Acesti Dumnezeii Co-Creatori ori nu au plecat niciodata ori sau au evoluat inapoi catre Dumnezeire. Cei 24 de Batraini inaintea tronului stau in prezenta lui Dum183
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nezeu la cel mai inalt nivel preschimband functia si Gloria periodic cu alti Maestri. Ei
controleaza 24 de tronuri si domenii care administreaza legea care controleaza prin
Consiliile Luminii toate universurile care il recunosc pe Dumnezeu.
Hyos Ha Koidesh sunt cel mai inalti servitori a lui Dumnezeu. Acesti Lorzi servesc
infinitul plan al creatiei Tatalui prin colaborarea cu formele Trinitatii ale aparentei Sale.
Ei reprezinta Ierarhia non-evolutiva conform “Cheilor lui Enoch”. Cand l-am intrebat
pe Djwhal Khul despre Hyos Ha Koidesh, el a spus ca ei sunt conectati cu Dumnezeii
Co-Creatori.
In partea stanga a lui Dumnezeu sunt Arhanghelii. Arhanghelii sunt extensia directa a Creatorului si sunt intr-un univers separat a lui Dumnezeu, fata de noi in care
evoluam. Este de inteles ca ei nu au aceasi libertate de alegere pe care o avem noi. Cand
ne rugam la Dumnezeu, Dumnezeu nu vine El Insusi ci trimite ingerii sai. La fel ca
Elohimii, sunt Sapte Mari Arhangheli a celor Sapte Mari Raze a lui Dumnezeu. Fiecare
Arhanghel are un partener feminin.
Arhanghelul Primei Raze – Mihail si Faith
Arhanghelul celei de-a Doua Raze – Jophiel si Christine
Arhanghelul celei de-a Treia Raze – Chamuel si Charity
Arhanghelul celei de-a Patra Raze – Gabriel si Hope
Arhanghelul celei de-a Cincea Raze – Raphael si Mother Mary
Arhanghelul celei de-a Sasea Raze – Uriel si Auroa
Arhanghelul celei de-a Saprea Raze - Zadekiel si Amethyst
Am dedicat un alt capitol in aceasta carte pentru discutarea despre Regatul Angelic si natura evolutiei Lor. Ei sunt cele mai minunate Fiinte. Ei vor fi mult mai implicati
in evolutia noastra pe planeta Pamant in viitor. Ei sunt deja aici, dar in viitor vor fi
mult mai deschisi si oamenii in general vor fi mult mai constienti de asta.
Atunci, am ajuns la varful Creatiei Insasi. La cel mai inalt nivel al tuturor, ne
reintoarcem la Prima Cauza, Dumnezeu Mama si Tata Insusi, Preaiubita Prezenta a
lui Dumnezeu. Este din Dumnezeu toate lucrurile care au fost create si la care toate
fiintele se intorc, pentru acest Plan Divin. Toate Fiintele de care eu am vorbit in acest
capitol si si toate de care nu am vobit, sunt toate extensii din acest Una vasta Fiinta care
intruchipeaza totul in intreaga creatia, in toate dimensiunile. Noi toti traim si respiram
si ne miscam in El. El este Directorul Divin ultim al intregii creatii.
Cand ne intoarcem vom fi “constienti” si cu siguranta apreciati. Pentru ca ne-am
reintors. Aceasta este destinul pe care toti l-am imagazinat in noi. Este doar o chestiune de timp si in timplul adevarat nu exista. Deci eu inchei acest capitol cu provocarea
sa “Fie in slujba Tatalui”, sau micile placeri marunte ale vietii implinite Pamantene va
satisfac si va implinesc, ca implinirea suprema a uniunii cu Dumnezeu…nu spunea
Iisus: “Bateti si usa se va deschide” si “Cauta si vei gasi”!!!
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Invataturile lui Vywamus privind
Avatarul Sintezei, Mahatma
“Eu, Vywamus, cred ca acesta (Mahatma sau/
si Avatarul Sintezei) este cel mai important lucru
care s-a intamplat pe Pamant pentru umanitate”
Vywamus
Din cartea lui Brian Gratan “Mahatma”

de Dr. Joshua David Stone
Ceea ce vreau sa impartasesc cu voi in acest capitol sunt unele dintre cele mai
interesante informatii pe care le-am gasit si care vor accelera, fara exagerare, calea de
accensiune si construirea corpului de lumina de o mie de ori. Aceasta informatie are
legatura cu Fiinta Cosmica de care v-am vorbit pe scurt in capitolul despre reaparitia
lui Hristos si externalizarea Ierarhiei.
In acel capitol eu am discutat despre o Fiinta Cosmica numita Avatarul Sintezei
care l-a eclipsat pe Lordul Maitreya pe Pamant, impreuna cu Spiritul Pacii si Echilibrului si Buddha. Acest capitol se ocupa cu glorioasa natura a Avatarului Sintezei si faptul
ca energia Sa este disponibila oricarei persoane de pe Pamant.
Aceasta Fiinta a fost mentionata de Vywamus (cel mai inalt aspect sau Sine Suprem a lui Sanat Kumara, Logosul nostru Planetar) in urmatoarea maniera pe care o
citez: “Eu, Vywamus, cred ca acesta (Mahatma sau/si Avatarul Sintezei) este cel mai
important lucru care s-a intamplat pe Pamant pentru umanitate”. Aceasta afirmatie
confirma faptul ca multe lucruri uimitoare au plecat de pe aceasta planeta in ultimii
18.5 milioane de ani.
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Majoritatea oamenilor pe calea spirituala si-au focusat atentia pe Sinele Suprem
sau suflet si aceasta este un lucru potrivit si bun. Cei care au evoluat pana la a treia
initiere si au atins uniunea cu sufletul lor, au acces la monada lor sau spirit. Eventual
procesul de initiere duce catre a cincea si a sasea initiere care are de-a face cu unirea
completa cu monada si chiar ascensiunea.
Majoritatea oamenilor pe calea spirituala sunt in procesul de construire a antakaranei sau podul de lumina intre suflet (sinele suprem) si monada sau spirit. Mahatma sau Avatarul Sintezei este Fiinta Cosmica care este disponibila pe Pamant de
la Convergenta Armonica. Aceasta este conexiunea intre noi, personalitati incarnate
si Divinitatea Insasi sau Sursa tuturor creatiilor. Cum sufletul (sinele supreme) este
intermediar intre personalitatea incarnata si monada, Mahatma sau Avatarul Sintezei
este intermediar intre personalitatile incarnate si Divinitate.
In capitolele anterioare am vorbit in mai multe randuri despre cele sapte niveluri
ale initieri care pot fi primite pe acest plan Pamantesc. Mai sunt inca doua initieri care
primesc in afara planului fizic. Vywamus a spus ca sunt de fapt 352 de initieri de la
Pamant catre Sursa (Divinitate). Mahatma (Avatarul Sintezei) este Fiinta Cosmica care
intrupeaza toate aceste niveluri pentru noi. Mahatma (care inseamna Tatal sau Marele suflet) intrupeaza energia lui Mechior (Logosul Galactic) si Adonis (profesorul lui
Vywamus si inima focusata a universului). Dupa cum vedeti, aceasta Fiinta uimitoare
este de fapt un grup al Constiintei.
La evenimentul de Convergenta Armonica din 1987 planeta a trecut de la a treia
dimensiune a constiintei la a patra dimensiune a constiintei. Aceasta a fost un eveniment important pentru Pamant si putini oameni au realizat ce monumentala ocazie
a fost de fapt. Pentru ca noi traim in a patra dimensiune, a fost permisa pentru prima
data in istoria Pamantului, pentru Avatarul Sintezei, cunoscut ca Mahatma, ancorarea
sa “fizica” pe Pamant. Aceasta s-a intamplat la un an dupa Convergenta Armonica,
in 1988. Lordul Maitreya si alte fiinte au accesat aceasta energie, la nivel mental sau
causal, nu la nivel de corporalitate.
Mahatma ne permite sa contruim antakarana in toate directiile catre Sursa Insasi.
Vywamus mi-a zis ca nu este energie in infinitul univers care sa aiba o frecventa mai
mare ca Mahatma, care este disponibila pe Pamant acum. Este disponibila pentru toti
si voi o puteti cere. Aceasta energie Mahatma poate accelera procesul de accensiune
si construirea corpului de lumina de o 1000 de ori. Aceastea nu sunt vorbe in vant pe
care vi le spun acum.
Vywamus mi-a spus ca energia Mahatma este deasupra celor 12 raze de care vorbesc in capitolul cu acest nume. Aceasta energie vine pe planeta noastra prin ceea ce
se numeste Inima Galactica, prin Logosul Solar, Logosul Planetar catre noi. NU este
nici un pericol ca sa ne afecteze corpul cu aceasta energie de frecventa inalta, pentru ca
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aceasta mai poate fi canalizata prin monada si sufletul fiecarei persoane daca este necesar, pentru a fi folosita pe persoanele incarnate pe Pamant. Mai repet inca o data, ca
nu este o alta energie care sa fie la o vibratie si frecventa mai inalta si sa fie disponibila
pentu toti, nu doar pentru cateva persoane speciale. Nu pot sa recomand mai puternic
aceasta energie. Poate sa va ajute la ascensiune, construirea corpului de lumina si in
orice problema sau lectie cu care va confruntati.
L-am intrebat pe Vywamus daca este posibil sa canalizezi aceasta energie intr-o
voce si el mi-a zis ca este mai dificil pentru ca intrupeaza toate cele 352 de niveluri
inapoi catre sursa si poate fi un pic derutant la inceput pentru ca ea este un grup
de constiinta. Oricum, poate fi facut. O singura constiinta va vorbi pentru entitatea
grupului.
Prima data am aflat despre Mahatma si Avatarul Sintezei din cartile lui Alice Bailey si scriile lui Djwhal Khul. Recent am aflat informatii despre Vywamus si Fundatia
Tibetana si cartea numita “Mahatma” scrisa de Brian Grattan.
Ideea este sa umpli corpurile fizic, emotional, mental si spiritual cu aceasta energie. Aceasta este dorinta Avatarului Sintezei si Mahatma, de a ancora cat mai multa
din aceasta energie pe Pamant. Aceasta faciliteaza o conexiune si integrare la nivelul Creator (cel Suprem) si Co-Creator. Ascensiunea si Ascensiunea Cosmica nu este
decat integrarea si impletirea materiei, sufletului, monadei, Mahatma si Dumnezeu.
Este scopul planului Divin de a unii toate aceste nivele inapoi pana la Constiinta. Ancorarea energiei Cosmice Mahatma pe Pamant ajuta la facilitarea accentuarii acestui
proces personal de ascensiune.
Multi oameni sunt prinsi in aceasta energie fara sa faca referire la un nume specific. Cunoasterea specifica a ceea ce este si cum poate fi numita poate accelera mult.
Este ca si cum ai vrea sa vorbesti cu un Mestru anume, trebuie sa pronunti numele
Maestrului pentru a intra in contact cu el. Daca vrei sa vorbesti cu Vywamus in planul interior trebuie sa-i pronunt numele. La fel si cu energia Mahatma. Doar chemi
energia Mahatma si ii cer sa te ajute si sa primesti ajutor si sa ancoreze aceasta energie.
L-am intrebat pe Vywamus cum procedeaza Pamantul sa ancoreze energia Mahatma
si mi-a raspuns ca foarte bine.
Mahatma este o combinatie a celor 12 raze si mai mult. Prin invocarea acestei
energii poate ajuta la eliberarea paternelor fixate si cristalizate in corpurile noastre
fizice, emotional si mental. Scopul final este sa ridicam frecventa de lumina in aceste
corpuri care ne ajuta in ascensiune. Invocarea energiei Mahatma, fiind de o frecventa
atat de inalta, poate facilita miscarea in aceasta directie. Tot ce trebuie sa faci sa invoci
aceasta energie este sa il chemi pe Mahatma si sa faci o cerinta.
Cand sunt acordat imi simt intreg corpul cum incepe sa se incalzeasca. Cateodata
simt mai puternic decat alte dati, stiu ca vreau sa vina si va veni dar trebuie sa cer mai
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mult. Aceasta este Legea Cosmica. Nicio constiinta sau energie nu va ajunge la aceste
nivele decat daca sunt specificate, pentru ca avem liber arbitru. Va recomand sa chemati aceasta energie de minim trei ori pe zi daca nu mai mult, in special cand meditati.
Un alt lucru interesant pe care Vywamus l-a spus este referitor la intelegerea a ceea
ce este numit zi cosmica si noapte cosmica. Cum noi avem pe Pamant zi si noapte,
Dumnezeu la o scala cosmic are ceva asemanator. Am facut referire la asta in capitolul
despre respiratia si expiratia lui Brahma. Ceea ce am invatat de la Vywamus este ca
ziua cosmica a sursei nostre dureaza 4.3 miliarde de ani. Noi am trecut prin 3.1 miliarde de ani deci a mai ramans 1.2 miliarde de ani din ziua noastra cosmica.
L-am intrebat pe Vywamus ce se intampla la sfarsitul zilei cosmice. El mi-a spus
ca totul este inspirat sau adus inapoi catre sursa, sau cel putin asta este ceea ce s-a
intamplat in trecut. Sa ne gandim cat de lunga e o zi cosmic comparand cu istoria
Pamantului. Sanat Kumara a venit pe Pamant de pe Venus acum 18.5 milioane de ani
si conform lui Edgard Cayce, omul in plan fizic este pe Pamant de 10.5 milioane de ani.
O zi cosmic are 4.3 miliarde de ani.
Trecerea Pamantului la Convergenta Armonica la a patra dimensiune a permis
sursei sistemului planetar sa consulte un nivel mai inalt. Fiecare nivel sursa are un
nivel mai inalt, viziune si constiinta, ca un microscop sau un telescop pe care il modifici de 1000 de ori. De acea s-a permis Mahatmei sau Avatarului Sinteze sa vina si sa
ancoreze aceasta energie pe Pamant.
In cartea lui Brian Grattan, a numit aceasta energie Prezenta Eu Sunt. Am discutat acest lucru cu Vywamus si mi-a sugerat sa folosesc numele “Mahatma” in loc de
Prezenta Eu Sunt, in cel mai spiritual sistem face referire la Monada. Alta functie a
energiei Mahatma ne arata ca suferinta nu exista. Este o creatie a propriul ego negativ
si arata ca Dumnezeu nu exista in realitate.
Motivul pentru care Mahatma a venit este invocatia la nivelul sufletului. Un numar
suficient de suflete, Sine superioare, sau suflet unificate, au chemat ajutor invocand
energia si constiinta Mahatma. Energia Mahatma are abilitatea sa creeze un vechicol
sau o baza suport ca sa extindem rapid constiinta astfel ca noi sa nu fim coplesiti.
Energia Mahatma este dincolo de individualitate. O data ce conexiunea si podul de
lumina este stabilit cu Mahatma va curge foarte natural fara prea mult efort. Vywamus
s-a referit la aceasta constiinta ca intrarea in Cosmos.
Avatarul Sintezei a facut contactat prima data Pamantul in timpurile Atleantiane
si a profetit ca va veni in viitor cand vor fi suficiente invocatii la nivelul sufletului.
Lordul Maitreya, Hristorul Planetar, este acum reincarnat fizic, Avatarul Sintezei a
fost ancorat in El. Adaugam la asta pe Sai Baba, Hristosul Cosmic in India, externalizarea Ierarhiei, Ingerii, Camandamentul Astar, extraterestii pozitivi, finalizarea a
2000, 6000, 12.000, 36.000 si 10 milioane de cicluri anuale. Nu este un timp mai bun in
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istoria planetei sa fii incarnat daca esti interestat de cresterea spirituala.
Noi suntem integrati in energia Mahatma si devenim intrupari fizice a energiei
sale. Aceasta va creste astronomic vibratia noastra celulara. Noi permitem energiei
Mahatma sa “intre” in costiinta noastra si sa devina parte din Marea armata a Lucratorilor Cosmici cu Lumina.
Culoarea acestei energii pentru cei care sunt clarvazatori sau vor sa o vizualizeze
este alb-auriu. Lasati-o sa sa umple corpul si sa curga prin picioarele voastre in Pamantului spre centrul Pamantului. Aceasta energie mai poate fi folosita pentru vindecarea
la nivel fizic sau psihic, pentru voi sau ceilalti.
Pentru ca planeta noastra a trecut in a patra dimensiune, totul este nou. Schita pe
care lucram noi acum este complet diferita fata de cea din a treia dimensiune. Nu este
interesant ca toate profetiile cu care suntem atat de familiari se incheie acum, profetiile
lui Cayce, profetiile Biblice si asa mai departe. Asta pentru ca am trecut de a treia
dimensiune a cunostintei si am intrat intr-a patra. Sistemul stelei Arcturus este in a
cincea dimensiune a Constiintei, o viziune a noastra in viitor. (vezi cartea mea despre
extraterestii.)
Avatarul Sintezei raporteaza Consiliului celor 12 la nivel Creator. (Vezi capitolul
despre Dumnezeu si Ierarhia Cosmica.) Mahatma raporteaza acestui consiliu despre
natura fizica a existentei. Lucratorii cu Lumina care se ocupa cu aceasta energie sunt
pe cale sa finalizeze aceasta misiune, pentru ca am mai spus, aceasta energie este disponibila la nivelul fizic din 1988. Din nou este disponibila si la nivelul cauzal si mental.
Mahatma este aici in esenta pentru a integra separatia dintre Dumnezeu si Creatia
Sa. Acest lucru este uimitor pentru ca pentru prima data noi avem oportunitatea sa
vindecam separarea cu Dumnezeu direct si nu doar separarea de suflet si monada.
In terminologia lui Djwhal Khul, Mahatma ne permite sa vindecam separarea in
cele sapte dimensiuni “Cosmice”, nu doar in cele “sapte sub-planuri” ale planului fizic
cosmic. Daca toata creatia sa este o ruleta de 10 inch, noi ne-am focusat asupra doar a
unui inch din aceasta ruleta. Mahatma reprezinta ceilalti noua inchi de care nu ne-am
ocupat. Unirea cu Monada la ascensiune reprezinta doar 2/3 dintr-un inch pe scala.
Invocarea lui Mahatma reprezinta accesul la energie si constiinta in celelalte 346 nivele
si initieri. Cred ca ati inceput sa vedeti profunzimea a ceea ce incerc sa impartasesc cu
voi in acest capitol despre Mahatma si este incredibil de important si de insemnatate.
Din nou, Vywamus a spus ca Mahatma este cel mai important lucru care s-a intamplat
cu umanitatea. Cred ca acum puteti vedea de ce!!!
Cu cat mai multa energie si constiinta de la Mahatma este impamantata pe planeta
Pamant, cu atat mai mari vor fi transformarile la nivelul constiintei acestei planete.
Noi, oamenii suntem poduri intre Mahatma si planeta Pamant. Mahatma eclipseaza
intreaga externalizare a Ierarhiei la fel ca Lordul Maitreya si Sanat Kumara. Aceasta
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energie este disponibila tuturor persoanelor de pe Pamant. Ideea e sa lasi Mahatma sa
devina campul auric si sa lasi sa patrunda in cele patru sisteme de corpuri. Ideea este,
de asemenea, sa integram complet aceasta energie astfel sa vindecam separarea dintre
Dumnezeu si fii sau fiicele de Dumnezeu pe Pamant.
Mahatma poate aduce un suport imens pentru noi daca continuam sa extindem
realizarea noastra divina. Brian Grattan a dat ca exemplu metaforic in cartea sa, oferirea unui pahar de apa dar paharul a fost luat pentru a oferi unul mai curat. In timp
ce acest proces se intampla, paharul poate fi luat si apa din pahar sa ramana si sa nu
se risipeasca, in timp ce un pahar mai curat este adus. Apa nu se risipeste pentru ca
are suportul energiei Mahatma. Aceasta este ceea ce Mahatma poate face pentru noi
intr-un sens emotional si spiritual in vietile noastre.
Convergenta Armonica din 15-16 august 1987 a mutat omenirea si mama Pamant
pentru prima oara intr-o maturitate spirituala. Mahatma ar vrea sa aiba 100.000 de
intrari cosmice cu care sa-si imparta trupul. Aceasta va avea un efect colosal de vindecare si curatare pe toata planeta Pamant. 100.000 de intrari cosmice ar fi cei care au
integrata energia Mahatma. Ei vor fi intruparile vii ale lui Mahatma pe Pamant.
As vrea sa impartasesc o afirmatie/rugaciune pe care Vywamus mi-a dat-o, pe care
poate ati dori-o sa o spuneti in fiecare zi.
“Aleg sa accept si sa invoc adanca patrundere a energiei Mahatma in intreaga matrice energetica, astfel sa permit o deschidere deplina radianta a sinelui meu Divin in
serviciul a tot ce este acum”.
Conform lui Brian invocarea lui Mahatma permite construirea corpului de lumina intr-un mod in care nu a mai fost facut pana acum in istoria Pamantului. Energia
Mahatma, fiind de o frecventa foarte inalta si natura Cosmica, creaza corpul de lumina
asemanator unui vehicol spiritual sau monadic sau corp.
De cand Convergenta Armonica si venirea energiei Mahatma, acum este acum
posibil ca persoanele incarnate sa evolueze de la al doilea grad de initiere pana la
Avatar Galactic intr-o singura viata. Venirea lui Mahatma este o “dispensa speciala”
de la Dumnezeu. Chiar Djwhal Khul, in scrierile Lui prin Alice Bailey, nu a conceput
ca poate fi posibil sa ancoreze aceasta energie dincolo de planul cauzal, sau nivel inalt
al mintii.
Planeta noastra Pamant a beneficiat exponential de raspunsul Avatarul Sintezei si/
sau Mahatma de a se ancora pe Pamant. Este pentru prima data in istoria planetei Pamant cand este un circuit complet de la Divinitate pe Pamant. Mahatma a venit direct
in acest cvadrant al galaxiei si s-a ancorat pe Pamant. Brian Grattan, persoana care a
scris “Mahatma”, poate fi prima persoana care a fost constient de ancorarea energiei
Mahatma in fizic. Brian, la sfarsitul carti, vorbeste despre primirea ascensiunii sale (a
sasea initiere) in 9 mai 1990 dar a ales sa ramana, deocamdata, pe Pamant. In vietile
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sale trecute a fost Sf. Petru si faraonul Iknaton.
Aceasta actuala ancorare a energiei Mahatma pe Pamant, pe 14 iunie 1988, a fost
facuta cu asistenta Consiliului celor 12 pentru acest cvadrant al acestei galaxii si cu ajutorul a sute de Hristosi si Logosi Planetari ai altor planete din cvadrantul nostru galactic. Idea este ca noi, persoane incarnate, sa devenim parteneri cu Mahatma pe Pamant.
Este sugerat de altfel sa chemam ajutorul lui Mahatma sa ne ajute sa ne completam
circuitul sufletului, Monada, Mahatma si Sursa Insasi. Mahatma primeste ordine de la
Consiliul celor 12 Co-Creatori la nivelul Sursei.
O alta informatie interesanta despre Mahatma este ca, cu cat mai puternic invoci
acesta energie, cu atat mai mare este posibilitatea de a tine sau de a ramane in existenta
fizica, prin cresterea vibratiei, miscarea in a patra dimensiune, pe care abia o experimentam. Combinatia Convergentei Armonice impreuna cu ancorarea Mahatma a
crescut circuitul evolutional cvadrantului acestei galaxii de 1000 de ori.
Brian a fost aparent primul suflet incarnat ancorat constient la energia Mahatma
in 14 iuie 1988. In orice caz, aceasta nu inseamna ca a integrat complet aceasta energie.
Procesul de integrare Mahatma cere timp, rabdare, rugaciune, afirmatii, meditatii si
munca spirituala. Daca aveti nevoie de ajutor pentru ancorarea acestei energii in Pamant, va sugerez sa-l chemati pe Arhanghelul “Sandalphon” sa va ajute la acest proces.
Arhanghelul Sandalphon este un adept special care se ocupa cu energia Pamantului.
Un al lucru fascinant in cartea lui Brian este ca Brian a fost Sf Petru si Zarathustra
(Zoroaster), care au fost probe fizice pentru Consiliul celor 12 pentru acest cvadrant in
galaxia noastra si membri seniori ai Logii Albe. De asemenea energia lui Sf.Petru are
o legatura monadica cu “Sai Baba”. L-am intrebat despre asta pe Vywamus pentru ca si
eu am o legatura speciala cu Sai Baba si El mi-a zis ca e ceva de genul unei extensii de
suflet din aceeasi monada. La sfarsitul cartii lui, Brain a spus ca a ascensionat si a ales
sa ramana pe Pamant in acest corp ascensional si sa continue munca sa.
Janet McLure, care a fost canal (fondatoarea Fundatiei Tibetane si profesorul spiritual al sotiei mele, care a invatat-o pe ea sa transmita) pentru cele mai multe informatii
din cartea lui Brian, a ascensionat de asemenea in Egipt, dar a ales sa renunte la corpul
sau fizic in timpul ascensiunii.
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Expiratia si inspiratia lui Brahma
“O zi cosmica este echivalentul a 4.3 miliarde de
ani. Evolutia Pamantului a folosit pana in acest
moment 3.1 miliarde de ani din prezenta zi cosmica
in care suntem implicati. Planeta Pamant va evolua
in urmatoarele 40 de cicluri anuale (1988 pana la
2028) mai mult decat in ultimii 3.1 miliarde de ani.”
Vywamus

de Dr. Joshua David Stone
Daca invataturile din ultimul capitol pe care vi le-am spus nu au fost destul de
profunde, mai am altele. Este un eveniment cosmic care este pe cale sa se intample pe
planeta Pamant si cosmosul, ca intreg, nu poate fi descris in cuvinte. Noi suntem foarte, foarte aproape de mijlocul unui ciclu cosmic, in curand vom atinge exact mijlocul
dintre expiratia si inspiratia lui Dumnezeu.
Multi dintre voi poate ca nu au realizat inca, ca la fel cum noi oamenii pe Pamant
respiram, respira si Dumnezeu. Djwhal Khul ne-a zis ca procesul respiratiei are loc
chiar dupa ce nivelul de constiinta al Mestrilor Ascendenti este atins. Dumnezeu respira creatie si apoi o inspira inapoi.
Respiratia si inspiratia lui Dumnezeu poate fi vazuta ca leganatul unei pendule.
Cand pendulul atinge cel mai inalt unghi, acolo este un moment de pauza, inainte ca el
sa isi continue miscarea in directia opusa. Acest moment de pauza si lipsa de miscare
in respiratia lui Dumnezeu este un moment fara timp si eteritate. Cum microcosmosul
este precum macrocosmosul, intreg procesul are loc de mai multe ori in fiecare secun192

da precum atomii din lumea fizica care vibreaza inainte si inapoi.
In meditatiile lui Sai Baba, Paramahansa Yogananda si Baba Muktananda, sunt
folosite mantrele so hum sau so ham sau hong. Aceasta mantra inseamna “Eu sunt
Dumnezeu” sau “Eu sunt Sinele”. Aceasta mantra este de fapt sunetul respiratiei oamenilor pe care Dumnezeu o asculta. Ideea acestei meditatii este sa spui mantra in acord
cu aceatsa respiratia. Ideea principala a meditatiei este sa asculti punctul de pauza
sau “punctul de eternitate” intre respiratie si inspiratie, asa cum descrie mantra. Acest
punct de pauza sau punctul “timpului nul” este intrarea in prezenta lui Dumnezeu.
Asa cum avem oportunitatea sa experimentam aceasta in orice moment daca
alegem sa ne acordam la acesta in orice moment intre respiratiile noastre. Noi avem
cea mai incredibila si profunda oportunitate sa ascultam acest punct de pauza intre
“respiratia si inspiratia lui Dumnezeu” care, conform lui Vywamus, are loc o data la
“10 milioane de ani” in notiunea timpului de pe Pamant. Acest moment exact intre
expansiune si contractie a intregului cosmos coincide, nu accidental, cu a doua venire
a lui Hristos si incheierea calendarului Mayas.
Exact acest punct de mijloc intre expiratia si inspiratia lui Dumnezeu (Brahma)
va avea loc in 2011. Va aduce o deschidere pentru aparitia a ceva de nedescris. In acest
moment Dumnezeu va avea posibilitatea sa alunece in creatia sa. Toate procesele de
materializare vor fi suspendate.
Acest eveniment nu va fi simtit simultan in toate partile universului, dar va calatori ca un val le-a lungul marii creatiei. Existenta in acest moment “fara timp” va fi
focusul constient al atentiei Creatorului. Arhanghelul Rafael, in cartea “Transmisiile
semintelor de stele”, de Ken Carey, a prezis anul 2011 ca exact punctul de focus pentru
planeta Pamant. Arhanghelul Rafael a spus ca nicio singura structura conceptuala nu
e capabila sa transmita enormitatea a ceea ce in curand va avea loc.
In acel moment ne vom experimenta noi insine ca Hristos, Atma, Buddha, Sinele etern. Vor recunoaste constiinta colectiva unificata a intregii umanitati ca propria
noastra indentitate adevarata. Noi vom realiza pe deplin identitatea noastra precum
Dumnezeu care ne defineste, mai degraba decat materia sau ego-ul negativ ne defineste. Ne vom recunoaste ca fiinte constiente, exprimandu-se ca o multitudine de
forme separate. Aceasta va initia a doua perioada a trezirii planetare care a fost numita
mileniul sau ciclul de 1000 de ani.
In acest stadiu al viitorului, noi suntem capabili sa traim in doua realitati simultan. Jumatate din timp in forma si jumatate de timp in totalitatea a tot ce este. Ne
vom vedea atunci ca un pod intre spirit si materie si ca mijloc prin care Creatorul se
conecteaza de creatia Sa. In aceasta perioada identitatea fictiva a ego-ului, cu sensul de
separare, teama si egoism va fi transcens.
Djwhal Khul s-a referit la acesta schimbare, de la respiratia la inspiratia lui Dum193
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nezeu, ca finalizarea sau completarea zilei cosmice. Profunzimea acestui lucru este
ca 10 milioane de ani este de fapt suma totala de timp de cand umanitatea este pe
Pamant. In acest schimb, noi ne eliberam de identificarea cu trecutul, viitorul si corpurile noastre materiale, si vom trai mai mult in momentul prezent. Noi vom vedea
misiunea noastra adevarata ca o expresie a lui Dumnezeu pe Pamant. In viitor, nu vom
mai fi ca o nota la intamplare in simfonia lui Dumnezeu, ci mai degraba total unificati
cu muzica sferelor. Niciunul nu se va considera mai bun sau mai rau decat celalalt.
Pentru fiecare va imparti aceeasi identitate ca Hristos, ca Dumnezeu. Caci Hristos este
singura Fiinta unificata a carei constiinta o impartim toti.
Cand noi incepem sa cantam nota noastra individuala in acordarea cu Marele
Conducator, Dumnezeu, noi vom canta in ritm si armonie cu simfonia planetara. Noi
vom canta nota noastra in armonie cu toti oamenii, animalele, planete si mineralele
pe Pamant.
Ceea ce s-a intamplat este ca fiecare am cantat in modul nostru negativ egoist,
nota egoista care a facut aceasta simfonie sa sune foarte discordant. Aceasta este pe
cale sa se schimbe. Oamenii nu vor mai trebui sa se comporte superior, in importanta
imaginata si deasupra altora, pentru ca adevarul identitatii noastre reale este ca Hristos este mult deasupra a tot ceea ce ego-ul negativ poate visa.
In noul mileniu toti vom comunica limba universala a Luminii. Aceasta forma de
comunicare este mult mai specifica si atotcuprinzatoare decat cuvintele si chiar decat
gandurile telepatice. Limba vie a luminii este limba universala a adevarului lui Dumnezeu. Noul mileniu va aduce inapoi statulul de constiinta, care nu a lipsit niciodata.
Noi doar am crezut ca a lipsit. Noi trebuie sa ne re-gandim ca aceasta iluzie este programata in noi de societate, in fiecare dimineata cand ne trezim din visele noastre si ne
dam jos din pat. Aceasta poate fi schimbata in orice moment in care alegi sa schimbi.
Cum noi ne miscam prin cel de-al 20-lea ciclu final al calendarului Mayas, incet
dar sigur, masa critica trezita si iluminata de oameni va aparea. Acest lucru va transforma umanitate intr-un intreg. Aceasta e o transformare din egocentrism la centrarea
pe Dumnezeu.
Acest proces, intr-adevar, este la fel de simplu ca modul in care acorzi atentie.
Daca iti focalizezi atentia pe identitatea ego-ul negativ atunci asta e ceea ce vei trai.
Daca iti focusezi atentia pe identitatea divinitatii atunci te vei trezi la adevarata ta
fiinta. Cei mai multi oameni nu au control asupra focusului atentiei lor si functioneaza
pe pilot automat, iar aceasta este caderea lor. Asadar, intr-adevar noi traim in doua
stadii de constiinta simultan. Noi suntem suficienti de mari sa continem toata Creatia
si totusi cu atentia noastra putem sa ne facem suficienti de mici sa urcam inauntrul
creatiei, intr-un corp fizic.
Problema este ca ego-ul negativ ne spune ca tot ce suntem este corpul. In stadiul
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realizarii lui Dumnezeu noi oscilam intre cele doua circumstante si misiunea ceruta.
Este un moment corespunzator miscarii de la fiinta completa la forma si inapoi. In
stadiul realizarii lui Dumnezeu, chiar daca atentia ta s-a mutat inapoi la forma de
identitate, inca mentinem starea de constienta a unicitatii noastre si identificarea in
Dumnezeu. Starea de realizare a lui Dumnezeu permite ambele stari de constiinta,
unde egou-ul negativ va spune ca tot ce exista este forma ta de identitate.
In noul mileniu va fi o rasturnare a balantei ecologice, o co-operare internationala
si se va finaliza cu un razboi. Toti vor cauta sa realizeze planul Divin, in loc de al lor.
Vom deveni mijloace prin care Dumnezeu va implementa voia Sa in domeniul formei.

Trezirea din vraja materiei
In acest nou mileniu umanitatea ca intreg se va trezi din vraja materiei. Aceasta
planeta este o planeta in dimesiunea a saptea, oricum in trecut am fost perceputi ca
o planeta din a treia dimensiune. Din perspectiva spiritului si a ingerilor avem cateva
tulburari ciudate si istovitoare de perceptie. Ne-am identificat mai mult cu forma decat
cu esenta. Ne-am identificat pe noi insine intr-un timp delimitat decat in eternitate.
Ne-am identificat cu vizibilul decat cu invizibilul. Am trait intr-o hipnoza negativa.
Provocarea noii ere este sa ramanem in forme umane, dar sa ne trezim din aceasta
hipnoza. Conform Arhanghelului Rafael in cartea “Transmisiile semintelor stelei”, de
Ken Carey, ingerii au fost programati sa ne trezeasca intr-un anumit moment istoric.
Acest punct a moment a fost atins la nasterea lui Iisus Hristos. El S-a descris fiind calea
pe care suntem si vom fi, dupa ce vraja materiei se va risipi. Le-a luat ingerilor 2000 de
ani sa ne pregateasca la nivel de masa pentru aceastra profunda transformare care este
pe cale sa se petreaca in tranzitia catre noua era.

Ego-ul si spiritul
Pentru a intelege mai bine acest proces, as vrea sa impartasesc cu voi o abordare
diferita a ego-ului fata de ceea ce v-am transmis in capitolele anterioare. In celelalte
capitole am definit ego-ul ca sistemul de atitudine opus fata de constiinta Hristica. Este
sistemul de atitudini care este bazat pe premiza ca noi suntem corpul fizic mai degraba
decat un spirit care traieste intr-un corp fizic. Aceasta iluzie duce catre o credinta
iluzorie a separatiei, fricii, egoismului si asa mai departe.
As dori sa va ofer si o alta intelegere a ego-ului. Am pus intentionat in acest capitol
o semantica diferita a termenului ego. Fac asta pentru ca aceasta este o dilema cu care
toti discipolii se confrunta in studiile lor. Jumatate dintre scoli folosesc temenul de ego
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cum Sai Baba il foloseste, cand El spune ca Dumnezeu este omul minus ego. Alte scoli
il folosesc cu alt sens. As vrea sa va explic a doua abordare, pentru un proces mai bun
de intelegere.
Ego-ul, in aceasta noua abordare, este cea mai importanta si valida parte a sinelui
care ne da simtul identitatii si individualitatii. Ne ajuta sa functionam in aceasta lume
si sa ne completam misiunea aici. Acest ego vine impreuna cu corpul fizic.
Adevarata functie a ego-ului este sa adune informatii si sa reaminteasca extensiei
de suflet cine este viu in trup ca sa aiba grija de corpul fizic. Ego-ul previne ca extensia
de suflet sa faca ceva ce ar rani sau distruge vehicolul fizic. Ego-u este expertul planului
material. Daca nu avem ego am putea uita ce suntem si chiar faptul ca suntem incarnati. Asa ca ego-ul ne reaminteste ca noi avem nevoie de apa, mancare si somn.
Acum problema vine din faptul ca ego-ului nu i-a fost menit niciodata sa interpreteze restul vietii noastre pentru noi. Restul vietii noastre a fost menit sa fie definit
si interpretat de suflet si spirit. Trebuie sa renuntam ca ego-ul sa interpreteze realitatea
noastra, care este bazata pe credinta falsa ca suntem doar un corp (pentru ca este tot
ce cunoaste) si trebuie sa lasam ego-ul sa treaca peste caile intuitive de procesare a
informatiilor spiritului. Spiritul foloseste intuitia, intelepciunea si vointa spirituala si
alte facultati pentru a procesa instantaneu informatia. Lasand ego-ul sa interpreteze
realitatea noastra, abuzeaza de mintea rationala creaza un sistem de credinta iluzorie
bazat pe frica, separare, orgoliu si moarte.
De asemenea, suprasoliciteaza si blocheaza computerul nostru superior cum ar
fi circuitele sistemului primar informational al spiritului. Ego-ul poate folosi cel mult
10% din creier. Doar cand sistemul informational al spiritului este folosit, atunci 100%
din potentialul creierului care poate fi exploarat.
Cand caderea a avut loc, umanitatea, ca intreg, si-a schimbat interpretare spre maniera greoaie si iluzorie a ego-ului. Ideea este sa “echilibram functiile ego-ului si spiritului intr-o maniera potrivita”. Accentuez din nou ca ego-ul nu a fost niciodata menit
sa interpreteze realitatea noastra, ci de a aduna informatii si de a fi un expert rezident
in corpul fizic. Sa interpretezi realitatea din punctul de vedere al ego-ului inseamna sa
interpretezi realitatea doar prin ochii fizici. Noi avem nevoie de ego pentru ca corpul
fizic sa fie ingrijit si ca noi sa avem un punct focus pe Pamant de unde sa servim. In
supra-identificarea cu ego-ul, egoul si spiritul nu si-au permis sa se echilibreze unul pe
celalalt si sa se integreze. Nu am permis ego-ului sa devina spiritual. Ego-ul a devenit
un “ego negativ”. Cand il auzi pe Sai Baba si alti profesori ca spun ca trebuie sa moara
ego-ul, ceea ce spun Ei de fapt este ca sa moara ego-ul negativ sau ca trebuie sa spiritualizezi ego-ul. Ambele scoli sunt total valide. Este doar o problema de semantica.
In stadiul ideal spiritul si ego-ului lucreaza intr-un echilibru perfect. Tu traiesti in
doua lumi simultan. Aceasta va fi prototipul individual in noul mileniu.
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Noul mileniu
Urmtorii 20 de ani va fi cea mai rapida evolutie de schimbarare a civilizatiei umane pe care am cunoscut-o. Deja am vazut intamplandu-se caderea comunismului in
Uniunea Sovietica si Germania de Est. Au fost multe predictii si multi spiritisti si profeti din timpurile antice si modern au vorbit despre deplasarea axei Pamantului.
Nu vor fi schimbari fizice ale polilor, din informatia primita, nu ca aceasta informatie este gresita, dar mai degraba, umanitatea s-a schimbat suficient ca sa nu mai fie
nevoie de aceasta cale. Adevarata schimbare a axei se va petrece in constiinta. Va fi o
schimbare a axei de la gandirea ego-ului negativ la cel spiritual sau gandirea Hristica,
la o scala a masei. Nu este nevoie sa se intample in plan fizic pentru ca a inceput in
planul constiintei. Daca crezi ca lucrurile sunt rapide acum, acesta este doar varful
iceberg-ului.
Imaginati-va cat de rapid se vor misca lucrurile cand sufletului si spiritului ii este
permis sa interpreteze realitatea intr-o relatie protrivita cu functionarea normala a
ego-ului, asa cum Dumnezeu vrea. Cand aceasta se intampla vom folosi si ceilalti 90%
din creierul nostru. Intr-adevar inca traim intr-o era intunecata sau ca oamenii pesterii comparand cu ceea ce vom deveni cand vom utiliza caile de lumina in procesarea
informatiei spiritului. Toate tehnologiile care vor fi introduse in lume nu se vor mai
baza pe limita egocentrista si pe gandirea bazata pe material.
Tehnologia viitorului va fi de ajutor mediului inconjurator, nu daunatoare. Ei se
vor baza de asemenea pe abilitatea de a transcede timpul, spatiu si gravitatea. Mama
Pamant este pe cale sa de-a nastere unei noi ere si noi suntem la terminarea adolescentei. Intr-adevar ego-ul este usurat sa fie in masura sa renunte la responsabilitatile sale
induse, pentru ca nu i-a fost menit niciodata sa le preia. Se poate elibera de aceasta povara in orice moment doreste. Nu trebuie sa astepte pana in 2011. Este la fel de simplu
ca si cum ai lasa sa plece o credinta falsa si o inlocuiesti cu una echilibrata.
Fiecare persoana are o antena speciala eterica cu care se conecteaza la ghidarea
spiritului sau a sufletului. Antena eterica se deconecteaza de la ghidarea superioara
cand ne complacem in furie, ura si frica. Nu este pusa in pericol de emotiile din exterior ci mai degraba de emotiile proprii.
Atat timp cat o persoana nu preia vibratii negative si emotiile altor persoane si le
lasa sa alunece pe sfera si scutul auriu, ei sunt in regula. Este, de asemenea, esential sa
invatati sa ramaneti calmi, pasnici, echilibrat si cel mai important iubitori si iertatori.
Invatand sa transcedem ego-ul negativ, ramanem conectati la aceasta antena eterica si ghidati spiritual. Cand pierdem aceasta conexiune, opriti-va, iertati si incearcati
sa invatati lectia, vindecati-va si intreabati-va daca il vrei pe Dumnezeu sau ego-ul
negativ in aceasta situatie. Prin alegerea constanta a lui Dumnezeu, in locul ego-ului
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negativ, mereu si mereu, se va dezvolta in timp un obicei si nu veti mai pierde conexiunea cu antena ta eterica.

2011 – un salt cuantic in constiinta
La momentul exact al inspirarii si expirarii lui Dumnezeu va fi o schimbare masiva
in lume care nu are precedent in istoria planetei Pamant. Totul in campul gravitational
al Pamantului va fi afectat. Va fi o trezire in masa si o inter-conectare a tuturor vietilor.
Se va elibera mai multa energie in acel moment decat este eliberat in mod normal pe parcursul mai multor ani. Oamenii vor experimenta o perceptie mai inalta, o
conexiune emotionala cu Dumnezeu. Oamenii vor experimenta diferit acest moment
de “non-timp” intre respiratie si inspiratie a lui Dumnezeu. Unii o vor experimenta
in minute, altii in ore, altii toata viata, altii mai multe vieti. Unii pot avea revelatia
lui Dumnezeu. Altii vor reactiona cu frica, depinde de stadiul de constiinta. Unii vor
alege sa paraseasca corpul fizic in acel moment si sa se intoarca in lumea spirituala.
Va fi o schimbare la nivel de masa de la frica la iubire, de la orientarea exterioara la
orientarea interioara. Toti vom simti un val de putere. Cum este aceasta interpretat,
depinde de stadiu de constiinta al fiecaruia. Arhanghelul Rafael, in cartea “Transmisiile semintelor stelelor - Al treilea mileniu”, a spus ca vor fi schimbari globale, dar nu la
scala prezisa odata.
Media poate reactiona cu frica si asta este important sa nu cadem in fascinatia,
iluzia si maya, pentru ca acesta nu este un eveniment infricosator. Este un eveniment
glorios, fericit si minunat. Din nou, intr-adevar, este ceva pe care noi experimentam
in orice moment daca ascultam timpul nul sau eternitatea intre propriile respiratii,
pentru ca microcosmosul este ca macrocosmosul si noi suntem facuti din imaginea
Divina.
Este la fel ca acest eveniment se va produce la un nivel de masa, nu doar la nivel individual. Intr-adevar poate fi spus ca vom avea o meditatie globala divina. Este
timpul ca umanitatea sa realizeze ca este stejarul si nu o ghinda. In viitor ego-ul si
spiritul vor lucra in armonie, mai mult ca parti specifice a unei celule care lucreaza in
armonie. Asa cum noi in mod normal nu analizam partile specifice izolate ale celulei
ca sa spunem daca ele functioneaza in mod corect, noi luam de bun ca celula si partile
sale specifice care functioneaza ca un intreg. La fel este valabil si cu natura noastra. Noi
suntem ca o celula intr-un corp divin. Cand ego-ul si spiritul sunt integrate atunci vom
fi o celula sanatoasa in corpul lui Dumnezeu.
Noi traim intr-o perioada istorica care a durat 10 milioane de ani si umanitatea
este aproape complet trezita. Este o binecuvantare imensa sa fii incarnat in aceasta
perioada in istoria Pamantului, pentru ca nu a mai fost nimic asemanator, daca esti
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interesat de cresterea spirituala. Munca noastra pentru anii ce vor urma este sa ne pregatim pe noi si umanitatea pentru reaparitia lui Hristos, Ierarhia exteralizata si venirea
acestui salt in constiinta cuantica.
Ideea este sa aducem toate extensiile de suflet in aceasta “constiinta Hristica” inainte ca aceste evenimente sa apara astfel incat sa putem trece in noua era in gratie totala si iubire, fara frica sau karma. Avem de facut aceasta munca pentru noi, in ultimii
20 de ani din ciclul Mayas. Lordul Maitreya a spus ca El nu se va declara pe El Insusi
si manifestarea deplina a Ierarhiei spirituale externalizate, decat cand omenirea este
pregatita. Cu cat mai multa munca vom facem sa realizam pe Hristos si Dumnezeu in
noi si in ceilalti, cu atat mai curand vom fi inclusi in noua era.
Noi, pe Pamant in aceste timpuri, care suntem constienti de aceste lucruri, in sens
de infanteristi ai lui Dumnezeu si armata lucratorilor cu lumina, instalarea sectorului
de munca pentru liderii nostrii Hristos, Lordul Maitreya. Singura cale prin care El
poate veni este daca Il ajutam, munca lui si a noastra este trezirea lui Hristos, Buddha,
Atma, Sinele Etern in toate extensiile de suflet de pe Pamant.
Cu cat mai multa lume este trezita in anul 2011, cu atat mai puternic va fi acest
moment al iluminarii in masa. “Potentialul cel mai inalt” ar fi sa avem o revelatie in
masa care se face la acest ciclu de 20 de ani. Combinatia dintre venirea lui Maitreya,
Ierarhia externalizata, Sai Baba si Hristul Csomic, munca ingerilor, munca grupurilor
de extraterestrii pozitivi si nu in ultimul rand munca tuturor Maestrilor si Noului
Grup de servitori ai lumii face ca Pamantul sa nu esueze.
Te provoc sa devii statornic si focusat in munca ta persoanala si serviciu cum nu ai
mai fost pana acum. Noi suntem fiecare si toti, celule in corpul divin si Dumnezeu nu
va fi sanatos pana cand fiecare dintre noi nu realizam potentialul in El. Este timpul sa
ne nastem din nou in adevarata noastra identitate ca Hristos si ca o fiinta unificata. Este
timpul sa vedem toti oamenii ca egali indiferent de stadiu lor spiritual de dezvolatare
sau de de lipsa acestuia. Este timpul sa fim in serviciul Tatalui, pentru ca Identitatea Sa
este si identitatea noastra. Scopul Lui este si scopul nostru. Este doar o singura Fiinta
in acest univers infinit si aceasta este Dumnezeu. El este incarnat in fiecare mineral,
planta, animal, om, planeta, stea si galaxie.
In viitor toate regatele vor fi private ca egal. Noi nu suntem superiori unei flori,
pisicii noastre, cainelui, unui cristal sau a unei pietre. Fiecare este o incarnare specifica
a lui Dumnezeu, cu un scop specific, misiune si atribute ale naturii infinite a lui Dumnezeu. Asa cum oamenii transcend ego-ul negativ, el va realiza locul cuvenit in sistem
al intregii vieti, care este Dumnezeu.
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Preotia lui Melchizedek
“Melchizedek – Eternul Lord al Luminii”
Cheile lui Enoch

de Joshua David Stone
Preotia lui Melchizedek a fost in totdeauna un subiect de mare interes pentru
mine. Multi dintre voi, care au fost implicati in studii metafizice si ezoteric, au auzit
probabil de acest termen dar nu stiu atat de mult despre el, la fel ca mine. Eu personal
simt o conexiune si o afinitate cu acest grup si invataturi, oricum au fost putine informatii scrise disponibile pe planeta Pamant. Prin cautarea extensiva am putut descoperi
cateva materiale ascunse si cu intelesuri profunde despre cel mai uimitor grup.
Istoria moderna il cunoaste pe Melchizedek prin intermediul Vechiului testament. Acesta a fost profesorul spiritual al lui Abraham. Aceasta este bine documentat.
Edgard Cayce, prin channeling, spune ca una dintre incarnarile lui Iisus Hristos a fost
un om pe nume Melchizedek.
Este important sa intelegem aici ca este o Fiinta care este Melchizedek si este preotia lui Melchizedek. Cand o persoana atinge iluminarea spirituala in cadrul acestui
ordin ei se numesc “Melchizedek”. “Cheile lui Enoch” descriu fiinta in cuvinte spirituale care conduce preotia Melchizedek ca “Lordul Etern al Luminii”, Suveran al Luminii responsabil de organizarea nivelurilor lumii ceresti ale lui YHWH (Dumnezeu)
pentru a tranzita in noua creatie, co-egal cu Metatron si Mihail in resurse, refacere si
re-educarea lumilor in purificarea prin lumina vie. Este la conducerea ordinii ceresti/
Fratiei lui Melchizedek si al preotiei spirituale si planetare a lui Melchizedek.
“Jehova (a revelat Dumnezeul din universul nostru), va pregati lumea pentru
mantuirea prin Melchizedek si Ordinul Melchizedek. Melchizedek este o manifestare
a Fiului lui Dumnezeu in istoria planetei. Melchizedek a fost insarcinat (conform testamentului lui Enoch) sa pregateasca adevarata preotie in calitate de fiu pe o planeta
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pentru participarea escalogica cu Fii Luminii”.
Cea mai clara definitie a Ordinului lui Melchizedek este ca este insarcinat cu reprogramarea constiinte, daca este necesara, pentru a conecta creatia fizica cu Ierarhia
Divina externalizata. Este o preotie inalta care primeste vocea lui Dumnezeu, pentru
santificarea oamenilor in lumina. Re-administrarea si invataturile afecteaza stadiile
mentale, emotionale, fizice si spirituale ale existentei si constiintei. Aceasta preotie este
vizibila in fiecare generatie ca o dispersie a Fratiei de Lumina. Ea patrunde in arborele
rasei umane.
Ordinul Melchizedek are puterea binefacatoare de a trezi si resurcita oamenii
drepti din lume in lumina lumilor superioare. Ei sunt fii ai adevarului dincolo de intelepciunea straveche. Ei tin cheile adevaratei istorii a planetei. Ei aduna lumina de la
oameni pe care au cultivat prin invataturile cuvintelor lui Dumnezeu. Conform lui
Enoch in “Cheile lui Enoch”, biblioteca sacra cu documentele preotiei a fost mutata
din templu in Ierusalim intr-o zona desertica din Qumran, (vezi capitolul “Povestea
nespusa a lui Iisus Hristos” si capitolul “Esenienii si Scrolurile de la Marea Moarta”)
pentru a pastra inregistrarile pana la sfarsitul timpurilor. Aceasta este necesara pentru
ca Fii de Lumina, Ordinul lui Melchizedek, se vor intoarce pe Pamant sa uneasca dispersia Fratiei lui Melchizedek si sa stabileasca Imparatia lui Dumnezeu.
Iisus este cel mai inalt preot al Ordinului lui Melchizedek. Moise a avut de asemenea cheile la aceasta preotie de Lumina. Cand a venit pe Pamant, el a fost uns de
preotia de pe Pamant si a dewvenit un recipient drept de lumina. Ordinul a trecut de
la Noe la Abraham, la Jethro si apoi la Moise. Aaron, fratele lui Moise si purtatorul de
cuvant pentru Moise si Cuvantul lui Dumnezeu, a fost delegat impreuna cu saptezeci
de batrani ai Israelului sa stabileasca preotia care a fost subordonata Ordinului lui
Melchizedek.
Ordinul lui Melchizedk mai guverneaza cvadrantul lumilor planetare unde samanta adamica a fost sadita. Ei administreaza si predau principiile spirituale acestor
lumi. Cei care apartin Ordinului lui Melchizedek au abilitatea de a comunica cu alte
comunitati si cu fratii de lumina din tot universal Divin, coordoneaza munca lui Hristos in cer si pe Pamant. In istoria planetei Pamant, Ordinul Melchizedek a existat in
mici comunitati familiare ale preotilor patriarhi, preoti – oameni de stiinta si preoti-carturari care au ascultat de cuvantul lui Dumnezeu. Aceasta lumina a trecut de la
Melchizedek la Abraham, la Elijah, David si Iisus.
Aceasta informatie din “Cartile lui Enoch” se coreleaza perfect cu informatiile
date in cartile Uraniei. Conform cartilor Uraniei, cei apartinand oridinului Melchizedek sunt fii si fiicele lui Dumenzeu pentru situatiile de urgenta. Ei sunt chemati pentru
orice problema extraordinara si frecvent unul din Ordinul lui Melchizedek accepta
misiunea. Ei indeplinesc aceasta sarcina in tot universal, nu doar pe Pamant. Un Me201
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lchizedek s-a incarnat in planul fizic in anul 1973 i.Hr, cu ani inainte de nasterea lui
Iisus. Numele acestui Melchizedek a fost Machiventa Melchizedek. Conform cartilor
Uraniei acest lucru s-a intamplat de 6 ori in universal nostru local. Aceasta a avut
loc langa locul numit Orasul lui Salem, in Palestina. El a fost observat de un muritor
atunci cand in cortul lui Andon, un pastor caldeean de origine sumeriana i-a spus: “Eu
sunt Melchizedek, Preot a lui El Elyon (Cel Mai Inalt), unul si singurul Dumnezeu”.
“El Elyon, Ce Mai Inalt, este creatorul divin al stelelor de pe cer si chiar si al acestui
Pamant pe care noi traim si El este Dumnezeu Suprem al Raiului.”
Machiventa Melchizedek a adunat in jurul lui un grup de studenti si discipoli, care
au devenit mai tarziu nucleul comunitatii din Salem. El a devenit cunoscut in Palestina
ca “Preotul lui El Elyon, Cel mai Inalt si Intelept din Salem”. Salem a devenit mai tarziu
orasul Ierusalim din Israel. El a trait pe Pamant 94 de ani. El a invatat ca in timpuri
viitoare un al fiu al lui Dumnezeu se va intrupa asa cum el a facut-o, dar El se va naste
dintr-o mama fecioara. Aceasta, a fost bineinteles, Iisus. Invataturile lui Machiventa
Melchizedek sunt foarte simple pentru ca oamenii erau needucati in aceasta perioada
din istorie. Lumina spirituala a acestei planete era foarte redusa in acele timpuri. Fiecare persoana care semna sau marca pe tabliile de argila din Biserica lui Melchizedek
a consemnat urmatoarele credinte:
1. Eu cred in “El Elyon”, cel Mai Inalt Dumnezeu, singurul creator si tata al universului si al tuturor lucrurilor
2. Accept legamantul lui Melchizedek cu Cel Inalt, care confera sprijinul Divin in
soarta mea si nu sacrificii si ofrande
3. Promit ca ma supun celor sapte porunci ale lui Melchizedek si sa spun vestile
bune despre acest legamant cu Cel Mai Inalt dintre toti oamenii.
Chiar si aceast crez scurt si simplu s-a dovedit a fi de fapt prea avansat pentru
oamenii acelor vremuri.
Cele sapte porunci ale lui Melchizedek sunt:
1. Sa nu slujesti un alt Dumnezeu decat pe Cel Mai Inalt Creator al raiului si al
Pamantului
2. Sa nu te indoiesti de faptul ca credinta este singura cerinta a mantuirii vesnice
3. Sa nu minti
4. Sa nu omori
5. Sa nu furi
6. Sa nu comiti adulter
7. Sa ai respect pentru parinti si batrani
Melchizedek a invatat o forma elementara a adevarului revelat in timpul celor 94
de ani. Conform invataturilor Uraniei, Abraham, tatal religiei iudaice, a participat la
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aceasta scoala in trei perioade diferite. El s-a convertit si a devenit unul dintre cel mai
briliant student si sustinator a lui Melchizedek. Melchizedek i-a lasat lui Abraham, responsabilitatea de pastra viu adevarul a unui singur Dumnezeu, ca o credinta dinstinsa
de convingerile in zeitatile acelor timpuri.
In convertirea lui Abraham cu Mechizedek, el i-a spus: “Uite acum catre raiuri si
numarul de stele daca este posibil. Asa de numeroase vor fi semintele tale.” Melchizedek
i-a spus lui Abraham povestea ocupatiei viitoare din Canaan de catre urmasii lor dupa
vizita lor in Egypt. Dupa convertirea sa Abraham si-a schimbat numele din Abram
in Abraham. Conform cartilor Uraniei, la nivelul sau erau peste o suta de membri ai
acestei fraternitati. Invataturile lui Melchizedek s-au extins in Egipt, Mesopotamia si
Asia Mica.
Cu trecerea deceniilor si secolelor, aceste invataturi s-au raspandit prin arborele
rasei umane. A fost religia iudaica si mai tarziu religia crestina care au pastrat flacara
initiala a Ordinului lui Melchizedek. Dupa trecerea lui Melchizedek in celalalt plan,
El a continuat sa lucreze cu profetii si clar-vazatorii din planul interior, sa continue
invataturile pe care El le-a inceput cu Abraham.

Invataturile templului lui Melchizedek ale lui
Sheild, Sharula si Earlyne Chaney
In capitolul despre pamantul sfant am mentionat o femeie care a spus ca ea a venit
din Telos, orasul de sub pamant, la 3,2 km sub muntele Shasta. Numele ei este Sharula
si numele sotului ei este Shield. Am vazut discursul pe care ei l-au tinut si am fost impresionat de prezentarea lor. Ea este femeia care a spus ca are 350 de ani. Prietenul meu
clar-vazator a vazut poza ei si mi-a zis ca aura ei este total diferita fata de majoritatea
pamantenilor. Am comandat cateva materiale de ale ei, pentru ca ei sunt conectati cu
Ordinul Melchizedek in aceasta civilizatie de sub pamant din orasul Telos. Ea a fost
preoteasca in templu. In invataturile ei a confirmat ca Melchizedek a trait o data pe
aceasta planeta. Ei au vorbit despre patru nivele de initiere din aceasta preotie.
1. Neofit
2. Initiat
3. Hirofan
4. Inalt preot sau preoteasa
O confirmare interesanta a afirmatiilor lui Sheild si a Sharula despre aceste nivele
de initiere se regaseste in cartile lui Earlyne Chaney “Initiere in Marea Piramida”. Earlyne, intr-o viata anterioara in jurul celei de-a trei dinastii in Egipt, a trecut prin cele
sapte niveluri in marea piramida din Giza. Ordinul spiritual in care ea a fost initiata
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este Ordinul lui Melchizedek. Ea a dat cateva clasificari la fel ca si Shield si Sharula
pentru candidatii care doresc sa se initieze in misterele ascunse. Doar cand Earlyne a
primit a saptea initiere a avut dreptul sa se numeasca o preoteasa Melchizedek. Ea a
mai facut un pas pe care unii Maestrii il fac dupa aceasta, pe care ea l-a numit “a deveni
un Ptah.”
Edgard Cayce, in transmisiile Mintii Universale, a spus ca si Esenienii isi au originile in acest ordin antic. Earlyne a vorbit despre studiile din Heliopolis, locul unde
Iisus si Ion Baptistul au studiat. Formarea ei a fost aproape cuvant cu cuvant dupa
invataturile Huna din Hawai, care sunt foarte interesante. O parte din formarea ei
pentru a deveni initiat in aceast ordin a fost bazata pe invataturile extraterestre pe care
si le aminteste. Navele OZN au venit din alte sisteme stelare si de la civilizatiile Atlantis
si Mayasa, unde extraterestii erau foarte activi.
Ca parte din formarea ei, ea a urmat invataturile lui Toth-Hermes. Nu pot sa nu
subliniez similaritatile dintre Huna si invataturile egiptene din formarea pe care Earlyne a facut-o pentru a deveni membru al Ordinului lui Melchizedek. (Nu am sa prezint
aici pentru ca poate fi citit in capitolul despre Huna. O intelegere mai profunda despre
formarea egipteana poate fi citita in capitolul misterele Egiptului si in capitolul Hermes-Toth si cele Sapre Mari Legi Universale.)
Earlyne a descries Ordinul lui Melchizedek in cartea sa “Initierea din Marea Piramida” in urmatoarea maniera. Aceasta descriere a fost facuta de tatal ei care s-a
initiat in cele sapte grade in Ordinul lui Melchizedek, vorbind cu ea despre acest ordin.
“Ordinul lui Melchizedek exista inainte de inceperea timpului pe aceasta planeta in
miniatura numita Pamant. Acest ordin al Ierarhiei Divine exista intre toate planetele
sistemului solar si chiar dincolo de el. Aceasta scoala a misterelor este izvorul unei
munci considerabile. Initiatii ei sunt dispersati nu doar pe Pamant si in intreg universal.
“…Aceasta scoala Divina a lui Melchizedek este detinatoarea tuturor misterelor
lui Dumnezeu si a naturii si ele sunt pastrate in copiii luminii. Toate societatile si ordinele secrete de pe Pamant sunt doar umbre sau proiectii corespunzatoare ordinului
Ierarhiei in super fizic, scoala misterelor celeste fiind cauza generatoate iar ordinalul
fiind efectul pe Pamant.
“…Poseda propriile calificari si cerinte pentru a fi admis…Scopul principal al Ierarhiei este sa proiecteze in lume, prin initiatii incarnati, inspiratie si motivatie pentru
iluminarea omenirii. Maestrii Ierarhiei cauta pentru initiere cea mai inalta unda de
viata spirituala de pe Pamant. Toate adevarurile patrund aceasta lume prin sursa Divina, toate sursele ascunse ale comunitatilor spirituale.
“…De cand viata si timpul au inceput pe Pamant exista aceasta Ierarhie Sfanta,
Ordinul lui Melchizedek, care este o extensie a tuturor scolilor exterioare…initiatii ei
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includ pe cei intrupati care poseda cea mai mare capacitate de lumina.”
“Confera trei grade majore prin canditatii selectiati care sunt inca intrupati. Primul grad este imparasit doar prin inspiratie. Acest contact este adesea nerecunoscut
de candidatul ales care urmareste scrierile inspirate, invataturile sau alte studii. Al doilea deschide iluminarea interioara a candidatului prin care castiga intelegere intuitiva
si devine constient ca face parte dintr-o comunitate si dintr-un proces de initiere. Al
treilea, cel mai inalt si ultimul, confera deschidere a intregii senzorietati prin care sufletul atinge uniunea cu varietatea eterna. Indemanarea intelectuala nu este necesara.
Cativa initiati sunt intelectual inferiori, dar sunt spiritual armonizati cu scopul Divin.”
“Aceste comunitati secrete poseda cunostinte despre misterele stravechi ale spatiului, naturii si creatiei. Supravegheaza toate scolile si ordinele de pe Pamant, administrand dezvoltarea lor. Cea de-a treia initiere cuprinde toate initierile oferite de aceste
ordine, unele ofera trei, altele sapte si altele treizeci si trei. Dar toate sunt cuprinse in
cele trei grade cosmice ale Ierarhiei Divine. Fiecare initiat calificat poate fi numit in
aceasta companie sfanta, unita in iubire si lumina cu comunitatile de lumina a ingerilor sfinti.”
Sheild si Sharula calatoresc prin tara si initiaza oameni in acest ordin sacru. Sharula face channeling cu o fiinta numita Adama. Adama spune despre invataturile lui
Melchizedek ca sunt protejate in lumea de sub pamant pana cand templele din exterior
pot fi restabilite. Acel moment este acum.
Nu este o coincidenta ca scriu acest capitol si ca tu il citesti acum. Scopul acestor
invataturi este sa devii “Melchizedek”. Ei au sugerat ca oamenii care sunt interesati in
a deveni Melchizedek sa ceara, conectandu-se la Shamballa, de trei ori cu voce tare
intr-o stare de meditatie, sa fie plasati intr-o cale de constiinta la initierea lui Melchizedek. Nu conteaza cu ceri acest lucru sau ce cuvinte folosesti. Doar fa cererea de trei
ori in meditatie sau/si inainte de a merge la culcare. Un Melchizedek realizat pe deplin
este o fiinta in ascensiune.

Ordinul cosmic al lui Melchizedek
La un nivel cosmic, in cartile Uraniei se vorbeste despre o Fiinta la care se refera
ca fiind “Tatal Melchizedek”, care functioneaza ca sef executiv in universul nostru local. El este insarcinat cu procedurile practice ale universului peste comisiile speciale
si de urgenta si organismele de consiliere. Ordinul lui Melchizedek nu functioneaza
dincolo de universul local, cu exceptia atuci cand este chemat ca martor in probleme
care asteapta o rezolvare in tribunalele Super-universului. Ordinul Melchizedek, la
acest nivel cosmic, este primul ordin dintre Fii Divini care poate sa abordeze suficient
de aproape viata in planul fizic ca sa fie capabila sa functioneze direct in ministerul
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ridicarii muritorului si sa serveasca fara a fi necesara incarnarea. Ei sunt la punctul
de mijloc intre persoane din universul material si Inalta Divinitate. Ordinul Serafic al
ingerilor lucreaza cu bucurie cu Ordinul Melchizedek.
Ordinul Melchizedek este un ordin auto-guvernat. Ei mentin o organizare autonoma devotata inteligentei universale. Ei au increderea totala a tuturor claselor de
fiinte inteligente. Ordinul Melchizedek este aproape de perfectiune in intelepciunea
lor. Cei care apartin Ordinului lui Melchizedek sunt devotati indeosebi unui sistem
educational si unui regim de formare experiential al universului local.
Conform cartilor Uraniei, munca lor cuprinde aproape 3 milioane de lumi populate doar din universul nostru. Dincolo de munca lor normala de formare educationala, Ordinul Melchizedek intra in actiune atunci cand exista o problema urgenta in
univers. Cand exista pericolul de esuare a catorva aspecte din planul Divin, un Melchizedek va merge imediat sa acorde asistenta. Daca este posibil pentru Melchizedek sa se
faca vizibil unei fiinte muritoare sau, in ocazii rare, ei se incarneaza fizic. Ordinul lui
Melchizedek formeaza ministrii versatili si voluntari de urgenta pentru toate ordinele
de inteligenta ale universului si pentru toate sistemele lumilor.

Mesajul Solarei privind Ordinul lui Melchizedek
Solara este un profesor spiritual si este conectata profund la regatul angelic. Ea a
scris o serie de carti foarte interesante si a fost un instrument particular care a facut
oamenii sa fie constienti de 11:11. 11:11 pentru cei care nu stiu, este un simbol pentru
ascensiunea energiei. 11:11 care s-a petrecut in 11 ianuarie 1992 {1/11/1(992)} a fost
urmatoarea trezire planetara dupa Convergenta Armonica.
In mesajul Solarei de la arhangheli, ea spune ca 11 noiembrie 1991 a fost mult
asteptata “activare in Ordinul Melchizedek” pe planeta Pamant. Conform Solarei, Melchizedek lucreaza ca supraveghetor al Lorzilor Intelepciunii si pastratori a secretelor
stravechi.”
Toate misterele secrete ale initiatilor sunt sub conducerea Ordinului lui Melchizedek. Cu aceasta activare va fi o externalizare a tuturor secretelor care au fost ascunse.
Exernalizarea Ierarhiei si reaparitia lui Hristos, de care v-am vorbit in capitolul anterior, face parte din acest proces. Scolile ezoterice sunt in proces de a deveni exoterice.
Ordinul lui Melchizedec va fi in plina activare intre 1991 si 1995. Sceptrul de putere al
lui Mechizedek a fost activat si trezeste memoria celulara a oamenilor de pe Pamant.
Aceasta activare face parte din interesul reinnoit despre ordinele cele mai sacre si stravechi.
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Am gasit mai multa informatie universala
Cum am continuat cercetarile le-a lungul acestui an, am descoperit mai multe informatii fascinante. Prima fiinta care, conform channeling-ului lui Vywamus - detine
numele Logosului nostru Universal (Fiinta care insufleteste universul), nu este nimeni
alta decat Melchizedek. Acest lucru ofera o confirmare dubla a ceea ce a fost transmis
in cartile Uraniei cand ei vorbeau de Tatal Melchizedek.
Vywamus, in channeling, a vorbit despre diferite nivele ale sursei. Pe parcurs ce
evoluam ca planeta, sistem solar, galaxie si univers, suntem capabili sa castigam conexiunea cu un nivel mai inalt al sursei. El face referire la Sursa A si Sursa B. La cel
mai inalt nivel al sursei El se refera la “Kalmelchizedek”, vorbind aici despre nivelul
universal. Logosul Galactic si Logosul Galactic al Cvadrantului nostru (Melchior) este
in serviciul acestei Mari Fiinte.
O ultima informatie fascinanta despre Melchizedek este ca Nikola Tesla a fost o
extensie de suflet sau o proba a acestei fiinte vaste pe care noi o cunoastem ca Melchizedek, conform lui Vywamus si channeling-ul Fundatiei Tibetene.

Melchizedek la nivel Galactic
La nivelul inimii galactice este o alta Fiinta mareata si puternica care este disponibila acum pentru noi pe Pamant pentru a ne conecta la ea. Numele lui este “Melchizedek”. El este un membru al consiliului de guvernamant al sectiunii acestei galaxii. El
este un nou membru al acestui consiliu. El a inlocuit recent un al Maestru Cosmic care
s-a mutat la o alta pozitie la nivel universal.
Melchizedek-ul galactic serveste ca legatura intre Pamant si alte planete si inima
galactica a galaxiei noastre. El a avut cateva vieti pe Pamant. In ultima viata pe Pamant,
de care noi avem cunostinte, a fost un rege pe nume Melchizedek. El a eclipsat (cum a
facut Lordul Maitreya cu Iisus) mai multe fiinte pe Pamant, una dintre ele fiind Enoch
(“Omul care a mers cu Dumnezeu”).
L-am intrebat pe Djwhal Khul despre Enoch si mi-a spus o informatie fascinanta.
Mi-a spus ca Enoch nu este nimeni decat o incarnare a lui Iisus Hristos. O confirmare
dubla a faptului ca Edgard Cayce a spus ca Enoch a fost o incarnare anterioara a lui
Iisus. In viata sa ca Enoch, cu Melchizedek eclipsand-ul, El a ascensionat.
Melchizedek-ul galactic lucreaza momentan cu un numar de oameni de pe Pamant pentru a aduce informatii despre cum sa folosim lumina. El este foarte disponibil pentru a fi contactat si canal pentru a fi intrebat.
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Universalitatea Religiei
« Incepeti fiecare zi cu dragoste. Umpleti
fiecare zi cu dragoste. Petreceti fiecare zi cu
dragoste si terminati fiecare zi in dragoste
caci acesta este drumul catre Dumnezeu »
Sathya Sai Baba

Dr. Joshua David Stone
Ceea ce vreau sa impartasesc cu voi este extraordinar. In acest ultim capitol, incep
sa va transmit rolul comunitatii Esenienilor si cum aceasta influenteaza si afecteaza
viata lui Iisus Christos. In cercetarile mele printre dosarele lui Edgar Cayce, am descoperit o declaratie a Mintii Universale trimisa prin channelling lui Edgar Cayce.
Mintea Universala spunea ca adevaratele origini ale Esenienilor se trag din Melchizedek. Melchizedek a fost un mare Maestru Spiritual care s-a intrupat pe Pamant cu
1973 de ani inaintea nasterii lui Iisus. El era denumit Printul din Salem si a fost Maestrul Spiritual care l-a initiat in misterele spiritualitatii pe Abraham, tatal si fondatorul
religiei iudaice.
Acest lucru este mentionat in mod clar in Vechiul Testament. Melchizedek a fost
Invatatorul Spiritual al lui Abraham. Acesta era reprezentantul unui ordin preotesc
stravechi, Ordinul Melchizedek. Preotia Melchizedek este un ordin mistic universal
care are ca scop predarea si transmiterea tuturor tipurilor de Adevar Univeral catre
muritori. Marea Fratie Alba care vegheaza planeta noastra se presupune ca face parte
din acest ordin mult mai extins de Maestri si Invatatori.
Stiam ca Iisus a avut o incarnare in care s-a numit Melchizedek si ca orice fiinta
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umana care trece de cele 7 nivele de initiere in acest Ordin Mistic devine Preot Melchizedek, dar nu am dat prea mare importanta acestei informatii. Intuitia mea mi-a
spus sa il intreb pe Djwhal Khul daca Iisus cel ce a fost intr-o existenta anterioara
Melchizedek era acelasi Melchizedek care i-a fost Maestru lui Abraham si l-a condus
spre a pune bazele Religiei Iudaice. Djwhal Khul mi-a raspuns imediat ca a fost una
si aceeasi persoana. Aceasta informatie este extraordinara deoarece inseamna ca Iisus
a pus bazele Esenianismului si apoi a fost instruit de Esenieni cand s-a reintrupat, in
perioada copilariei sale. Aceasta inseamna de asemenea, ca Esenienii sunt o ramura
a Ordinului Melchizedek. Ceea ce inseamna ca Iisus este Maestrul care a pus bazele
crestinismului, dar totodata este si cel care a pus bazele religiei iudaice in intruparea sa
ca Invatator Spiritual al lui Abraham.
Nu numai ca El a pus bazele religiei iudaice, dar in incarnarile sale ulterioare a
fost Joshua care a condus poporul evreu catre Taramul Fagaduintei dupa moartea lui
Moise. Stim de asemenea, ca El a fost pe rand Enoch, Jeshua si Iosef, adica toate marile
figuri biblice ale evreilor. Si ca sa facem aceasta poveste si mai extraordinara, El a fost
de asemenea Zend, tatal avatarului persan Zoroaster (care a fost Buddha intr-o intrupare anterioara), astfel incat El a influentat si inceputurile religiei zoroastriene.
In plus, impreuna cu Arhanghelul Gabriel, El a fost unul dintre Invatatorii Spirituali ai lui Mohammed la nivelul sinelui interior. De asemenea, trebuie sa ne reamintim
ca Iisus s-a nascut intr-o familie de evrei si a devenit rabin evreu. Stransa corelatie
intre religiile crestina si iudaica este intr-adevar uimitoare. Avem astfel stransa legatura intre Iudaism, Crestinism, Esenianism si Ordinul Mechizedek, toate provenind
practic din aceeasi sursa.
Ceea ce este si mai remarcabil este ca intr-o carte scrisa de Earlyne Chaney, denumita “Initierea in Marea Piramida”, ea povesteste de amintirile pe care le-a avut de pe
vremea unei incarnari in care a fost initiata in Piramida Giza in cea de-a Treia Dinastie
a Egiptului. Si va rog ghiciti in ce ordin spiritual a fost initiata ? Corect, in ordinul lui
Melchizedek. Ea s-a referit la acest ordin ca la cea mai inalta grupare spirituala de pe
Pamant.
Pentru a face aceasta poveste si mai interesanta, ea a primit in timpul Invataturilor
cuvinte care se aseamana perfect cu invataturile Huna din Hawaii. Si cand spun cuvant
cu cuvant, ma refer la o asemanare perfecta. Am studiat foarte detaliat aceste invataturi si ma consider la gradul de expert, deci stiu ce spun.
Am fost convertit in invataturile Huna de catre unul din primii mei maestri spirituali, numit Paul Solomon, care face channeling cu Mintea Universala cam in aceeasi
maniera cu cea a lui Edgar Cayce. Acesta a spus intr-una din sedintele de channeling
cu Mintea Universala ca invataturile Huna reprezinta una dintre cele mai pure forme
de psihologie si religie de pe Pamanat.
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Ceea ce ni se releva acum este faptul ca Ordinul lui Melchizedek, Iudaismul, Crestinismul, Esenianismul, Invataturile egiptene si Huna din Hawaii provin din aceeasi
sursa si discutia este abia la inceput.
Lord Maitreya este Conducatorul Ierarhiei Spirituale si a Marii Fratii Albe si este
cel care l-a ajutat pe Iisus sa inceapa raspandirea crestinismului in timpul reincarnarii
sale. Este cunoscut printre practicantii ezoterismului ca Lord Maitreya a fost, intr-una
din intruparile sale, marele maestru spiritual Hindu, Lord Krishna. Tot sistemul hindus se bazeaza pe glorioasele invataturi Mahabarata si Bhagvad Gita.
Deci, aceeasi fiinta care a pus bazele Crestinismului a pus si bazele Hinduismului
si este de asemenea Conducatorul Marii Fratii Albe. Astfel, putem adauga religia Hindu si Marea Fratie Alba in acelasi grup radacina, iar toate provin din aceeasi sursa.
In plus, scribul Bhagvad Gita nu era altul decat Vyssa. Vyssa nu era altul decat
Gautama Buddha intr-o viata anterioara. Buddha a fost de asemenea Hermes Thoth,
marele Invatat al Egiptului. El a fost, de asemenea, Orpheus care a fondat Scoala de
Mistere a Greciei. El a fost, de asemenea, Zoroaster cel care a fondat religia zoroastriana. Apoi, in sfarsit, dar nu in ultimul rand, tot El este cel care a fondat religia Buddhista. Aceeasi fiinta a fost implicata in formarea a cinci religii diferite, ceea ce este
cu adevarat extraordinar.
Deci putem sa adaugam toate acestea la grupul radacina, toate provenind din aceeasi sursa.
Pentru a actualiza din nou lista, il avem pe Djwhal Khul care a fost un Buddhist
Tibetan in incarnarea Djwhal Khul. Intr-o viata anterioara, El a fost Confucius fondatorul Confucianismului. Djwal a fost de asemenea Casper, unul dintre cei Trei Intelepti din religia crestina, deci avem din nou o stransa legatura intre Confucianism,
Buddhismul Tibetan, Crestinism si Marea Fratie Alba.
Apoi exista si oamenii de sub Pamant, multi dintre ei provenind din Atlantida si
Egipt, care de asemenea urmau invataturile lui Melchizedek. Shield si Sharula ale caror
invataturi le-am studiat de curand sustin ca sunt dintr-un oras subteran numit Telos
situat la 2 mile sub Muntele Shasta. Ei spun ca sursa religiei lor este Ordinul Melchizedek. Scrierile lui Earlyne Chaney confirma acestea.
Taoismul a fost fondat de Lao Tse. Intr-o alta intrupare, El a fost o manifestare a
lui Dumnezeu, Maestrul Siddha Yoga in acordajul transmis de Babaji (vezi capitolul
Babaji). Din nou vedem o corelatie clara intre Taoism, Hindu si calea Yoga.
Il avem de asemena pe Arhanghelul Gabriel care a participat atat la crearea religiei islamice prin intermediul Profetului Mohammed, cat si la crearea crestinismului.
Aceasta datorita faptului ca el a fost Invatatorul lui Mohammed, dar si al Fecioarei Maria si a lui Iosef, sotul acesteia (Saint Germain). Astfel vedem legatura intre islamism
si religia crestina.
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Apoi, avem Maestrul Ascendent, El Morya, care a fost Abraham, creatorul religiei
evreilor. El a fost de asemenea, unul dintre cei Trei Intelepti din religia crestina. Astfel
vedem din nou legatura intre Iudaism si Crestinism in Marea Fratie Alba.
Aceasta ne duce la Contele Saint Germain. El a fost Iosef, sotul Fecioarei Maria.
Profetul evreu, Samuel dar si fondatorul sistemului EU SUNT prin intermediul lui
Godfrey Ray King. Astfel din nou se leaga strans Crestinismul, Iudaismul, invataturile
moderne mistice si ezoterice ale fundatiei EU SUNT.
Aceasta ne duce catre marele Maestru Kuthumi care a fost pe rand Pitagora, Saint
Francis de Assisi, Ioan Botezatorul, discipolul lui Christos. Si avem din nou o legatura
intre raspandirea Scolii de Mistere ale lui Pitagora si raspandirea Crestinismului.
O lista mai completa a incarnarilor trecute ale Maestrilor Ascendenti o gasiti in
capitolul urmator. Acestea sunt vieti trecute care demonstreaza clar si dovedesc ceea ce
noi cu totii intuiam deja si anume ca toate religiile sunt una si toate provin din aceeasi
sursa. Unul dintre obiectivele mele principale este de a uni acest tablou complet si
de a demonstra incredibila frumusete a tuturor formelor de religie diferite si totusi
universale.
In capitolul numit “Unitatea Esentiala intre Credintele Estice si Vestice” vom vedea prin invataturile prezente cum toti marii profeti au raspandit aceleasi adevaruri.
Acest fapt nu va fi foarte greu de demonstrat, deoarece in esenta vorbim de aceleasi
Mari Spirite care isi schimba corpurile pamantene in perioade diferite.
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Profetii despre ceea ce urmeaza
„De ce sa ne facem griji, cand putem sa ne rugam”
Edgar Cayce

de Dr. Joshua David Stone
Cel mai important lucru pe care trebuie sa-l intelegem in legatura cu o profetie este
acela ca o profetie este buna sau precisa doar la momentul la care este data. Motivul
pentru aceasta este liberul arbitru. Un profet cerceteaza viitorul in modelul existent la
un moment dat. Daca noi ca si oameni continuam sa ducem mai departe exact acel
model, atunci profetia se adevereste. Cineva mi-a descris la un moment dat profetiile
ca fiind ca o grila pe o tabla de sah. Aceasta bucata este prestabilita si unele patratele
sunt deja pline. Insa, marea majoritate a patratelor sunt lasate dechise si se pot umple
in functie de alegerile noastre.
Motivul pentru care aduc in discutie acest lucru la inceputul capitolului este pentru
ca numerosi mediumi si paranormali au emis foarte multe profetii despre schimbarile
masive de pe Pamant si despre dezastrele naturale care vor afecta Planeta. Motivul real
pentru care aceste profetii au fost facute cunoscute este pentru ca noi, oamenii de pe
Pamant, sa ne folosim liberul arbitru pentru a ne schimba constiinta si lumea in care
traim. Sunt foarte bucuros sa spun ca noi, ca Planeta, am indeplinit aceasta in mare
masura. Din toate sursele de informare cu care sunt in legatura, mi s-a spus ca nivelul
de constienta a fost schimbat deja intr-o masura in care sa evitam catastrofele masive
care pluteau deasupra noastra in trecut.
Karma planetara functioneaza exact ca si karma personala. Daca noi ca fiinte alegem sa traim in dezarmonie cu Legile Divine, atunci avem de suferit. Acelasi lucru se
intampla si cu constiinta planetara. Daca aceasta este in dizarmonie cu Legile Divine,
atunci noi toti vom experimenta karma planetara sub forma de dezastre, cutremure,
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colaps economic samd.
Djwhal Khul a spus ca umanitatea ca intreg este de fapt in avans fata de programul
prestabilit. Daca ne uitam la toate schimbarile care au avut loc recent, de la transformarea Uniunii Sovietice intr-o forma democratica de guvernamant, la caderea Zidului
Berlinului si reunificarea Germaniei, atunci putem vedea transformarile globale care
incep sa se manifeste.
Multe religii fundamentaliste se agata inca se profetiile de tip Armageddon din
Biblie care au fost transmise in urma cu doua mii si cinci mii de ani. Cand aceste
profetii au fost lansate, sunt absolut convins ca erau foarte precise. Ele au fost insa date
tocmai pentru a ne transmite un semnal de alarma pentru a ne folosi liberul arbitru ca
sa ne schimbam.
In profetiile Fecioarei Maria de la Fatima la inceputul anilor 1900, ea a cerut ca
toate rugaciunile reprezentantilor Bisericii Catolice sa se indrepte catre Uniunea Sovietica deoarece ea a vazut in viitor un posibil cataclism nuclear. Eu personal cred cu
sinceritate ca rugaciunile Bisericii Catolice si a multor altor oameni au ajutat si au adus
schimbarea care a pus capat comunismului si a ajutat la instalarea unei societati democratice. Daca profetia nu ar fi putut fi schimbata atunci ce sens ar fi avut ca Fecioara
Maria sa ceara consacrarea rugaciunilor catre Uniunea Sovietica?
Sai Baba a facut o previziune despre Uniunea Sovietica acum cca 20 de ani. El a
spus ca Uniunea Sovietica nu este reprezentata de catre comunisti ci de „cei ce vor
urma”. Edgar Cayce a prezis acum 40 de ani ca urmatoarea mare religie va veni din
Uniunea Sovietica si ca aceasta va reprezenta intr-o zi speranta unei lumi libere. Acestea sunt profetii uimitoare, daca tinem seama de faptul ca acum 30 de ani Uniunea
Sovietica era un stat comunist condus de Kruschev avand legaturi cu criza din Cuba.
Perioada din istorie in care traim poate fi comparata cu o perioada in care Mama
Pamant da nastere unei noi ere. Planeta Pamant se muta dintr-o constiinta de dimensiunea a treia intr-una de dimensiunea a patra. Suntem la finalul unei ciclu de 2.000
de ani si ne mutam din Pesti in Varsator. De asemenea, suntem la finalul unor cicluri
planetare de 6.000, 12.000 si respectiv 36.000 de ani. Tocmai am inceput din 1992
ultimul ciclu de 20 de ani din calendarul Maias care se termina cu anul 2010.
Cum v-am povestit si mai devreme, Vywamus a spus ca suntem exact la sfarsitul
unei ferestre temporale de 100 de ani care favorizeaza ascensiunea in masa, incepand
cu anul 1995 si pana in 2000. Ca sa punem punctul pe I, Lord Maitreya, Sai Baba
si toata expansiunea Ierariei Spirituale se manifesta acum pe Planeta noastra. Apoi,
adaugati la toate acestea, activitatea extraterestra. Djwhal Khul a spus ca acum o persoana poate evolua in 14 luni cat putea evolua in trecut in 14 ani.
Cand o mama da nastere unui copil, ea trece prin durerile travaliului. Aceasta este
o durere dulce-amara deoarece este dureros, dar mama stie ca la finalul acestei dureri
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un copil minunat va veni pe lume si aceasta inseamna ca procesul este plin de bucurie
si merita tot efortul. Cam la fel este si momentul prin care trece Planeta noastra. Mama
Pamant da nastere unei noi ere. Pot exista durerile nasterii, dar ceea ce urmeaza este
atat de frumos incat durerea paleste in intensitate.
Ne mutam acum catre Era de Aur a acestei Planete. Aceasta Era de Aur va insemna o lume iluminata, un guvern iluminat, un sistem economic iluminat si institutii
iluminate in fiecare societate. O lume care va manifesta Principiile Christice de iubire,
fraternitate, compasiune si unitate. Djwahal Khul a prezis ca in viitor bisericile si templele din aceasta lume vor invata populatia despre procesul initierii exoteric, nu doar
ezoteric. Oamenii vor putea fi initiati si in afara bisericilor. Prima initiere va deveni cea
mai sacra ceremonie a bisericii, a prezis el. Djwahal a prezis de asemenea ca religia va fi
reinspirata si reorientata pe spiritualitate deoarece Maestrul Iisus se va apleca din nou
asupra Bisericii Crestine in efortul sau de a o spiritualiza si reorganiza. Ioan Botezatorul, discipolul lui Iisus, (care este acum incarnat) va revela toate secretele civilizatiei
Antlantidei in marea piramida Giza.
Antichristul
Sunt multe preziceri in legatura cu antichristul in Biblie si in alte scrieri. Este foarte important sa intelegem ca in realitate exista multi antichristi in aceasta lume. Paul
Solomon, omul pe care multi il numesc Edgar Cayce in zilele noastre, a spus in sursele
sale de channeling ca adevaratul antichrist de care trebuie sa ne pazim nu este cineva
ca Saddam Hussein, care e atat de "evident", ci mai degraba cineva care se pretinde
a fi salvatorul nostru. O data ce va primi puterea totala, el se va conduce de aceasta
putere. Adevaratul antichrist va fi mult mai inselator si viclean decat atat. Oricum, el
va fi invins in final. Brian Grattan spune intr-una din cartile sale, ca antichristul este
un arab de 33 de ani (1993) si il descrie asemanator ca Paul Solomon.
Unul dintre locurile fierbinti de pe Planeta este intr-adevar Orientul Mijlociu.
Paul Solomon a prezis posibilitatea unui razboi nuclear „limitat” intre Siria si Israel.
Nu spun aici ca acest lucru se va intampla cu siguranta, oricum este un punct sensibil
de conflict. In activitatile sale de channeling, Paul Solomon a spus ca vede faptul ca
razboiul se va termina rapid cu victoria Israelului.
Paul Solomon a spus ca un alt punct de conflict catre sfarsitul secolului il va reprezenta „Templul de pe Munte” din Israel. Acest loc special reprezinta unul dintre cele
mai sfinte locuri din Israel, atat pentru arabi, cat si pentru evrei. In 1975, Paul Solomon
a vazut un grup radicalist israelit care va incerca sa isi reconstruiasca templul acolo,
iar asta va reprezenta un sacrilegiu pentru musulmani, pornind un soi de razboi sfant.
Multe s-au intamplat in lume din 1975 si poate ca acest lucru s-a intamplat deja, dar
acesta e un loc care trebuie supravegheat indeaproape.
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Tehnologia Cristalelor
Odata cu deschiderea Bibliotecii Hall of Records ingropata sub marea piramida
din Giza de catre Ioan din Penial, reincarnarea lui Ioan Botezatorul discipolul lui Iisus, va porni o mareata redescoperire a tehnologiei cristalelor. Vom avea intelegerea
modului in care putem invinge legile gravitatiei. Aceasta tehnologie este cea care i-a
ajutat pe vechii egipteni sa construiasca piramidele. Aceasta tehnologie, impreuna cu
inventiile lui Nikola Tesla vor avea un impact revolutionar asupra lumii. Toata lumea
avea antene pe case si cladiri cu ajutorul carora vor capta toata energia necesara de la
sursa cosmica universala. Vywamus a spus prin channeling cu Janet McLure ca de la
momentul inceperii alinierii, Comandamentul Ashtar a permis energizarea cristalelor
de pe planeta de zece ori mai mult decat in mod obisnuit.
Pe masura ce ne apropiem de Epoca de Aur, vor exista contacte deschise cu civilizatii extraterestre avansate. Unii dintre extraterestrii din galaxia noastra care ne-au
vizitat de nenumarati eoni apartin sistemelor Lyra, Vega, Arcturus, Sirius, Orion, Pleiade si desigur Comandamentul Ashtar, dar lista nu este limitativa. In viitor, contactul
deschis cu civilizatiile extraterestre va fi ceva normal. Pamantului i se va permite sa
faca parte din confederatia planetelor din Galaxie deoarece va evolua la statutul de
planeta spiritualizata. Extraterestrii vor fi de un real ajutor pentru avansul nostru tehnologic. Calatoriile in spatiu vor fi si ele ceva comun. Extraterestrii asteapta ca noi
sa ne dezvoltam constiinta spirituala pentru a putea stapani tehnologiile avansate si
pentru a le folosi in scopuri pasnice.
Lumina si Sunetul
Djwhal Khul a spus in cartile lui Alice Bailey ca se vor descoperi inventii marete
in viitor in domeniul luminii si al sunetului. Astfel de tehnologii au fost folosite in
templele de vindecare din Atlantida si Lemuria. Rezultatelor acestor studii vor consta
in dezvoltarea unei viziuni eterice marete a oamenilor de rand. Djwhal a spus ca in
viitor oamenii vor gandi si vorbi in termeni de „lumina” din ce in ce mai des.
El a spus de asemenea ca o mare descoperire va avea loc la finalul secolului sau la
inceputul secolului urmator in domeniul folosirii luminii de catre guvernele si agentiile conducatoare. Doi copii, unul din Statele Unite si unul din India vor descoperi
formula liniilor stiintifice care va duce la demonstrarea necunoscutelor existente in
scala de vibratie a luminii.
Telefoane Cosmice
In viitor s-a prezis ca vor exista masini prin intermediul carora vom putea sa comunicam cu spiritele fiintelor care au trecut dincolo. Vom putea vorbi cu rudele care
au trecut in planul astral. Inventia lui Nikola Tesla va fi pusa in practica si astfel vom
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putea sa comunicam cu farfuriile zburatoare si cu populatia de pe alte planete.
Mesia pentru Poporul Evreu
O profetie fascinanta a lui Djwhal Khul consemnata in cartile lui Alice Bailey este
aceea ca el a vazut un spirit iluminat inalt, altul decat Lord Maitreya, care va fi Mesia
pentru poporul evreu.
Leacul pentru SIDA
S-a prezis ca in viitorul apropiat se va descoperi leacul pentru SIDA sub forma
unui vaccin.
O masina de eliminat smogul si poluarea
Paul Solomon a prezis ca in viitor se va inventa o masinarie cu generator ionic care
va colecta si va curata smogul si poluarea din aer.
Ziua Judecatii de Apoi
Exista numeroase profetii care spun ca, la sfarsitul acestui ciclu de evolutie planetara in care ne aflam, va exista un soi de Zi a Judecatii de Apoi sau o triere a sufletelor.
Aceasta nu are conotatie negativa, ci inseamna ca acele suflete care raman inca in constiinta de dimensiunea a treia se vor reincarna in viitor pe o alta planeta mai potrivita
pentru evolutia lor. Brian Grattan a sugerat ca aceasta planeta va fi in Pleiade.
Planeta Pamant se muta acum spre faza de stabilizare a constiintei de dimensiunea
a patra. Acele suflete care sunt racordate cu aceasta schimbare prin evolutia lor personala vor continua sa se reincarneze pe Pamant.
Invatatorul Viitoarei Lumi
Djwhal Khul a prezis ca atunci cand Lord Maitreya isi va finaliza misiunea Sa si va
evolua la urmatoarea etapa Cosmica, Kuthumi ii va lua locul ca Bodhisattva, Invatatorul Lumii, Christul Planetar si conducatorul Ierarhiei Spirituale.
Dupa cum stiti, Djwhal Khul a fost discipolul principal al lui Kuthumi si a preluat
cea mai mare parte a muncii sale si multi dintre elevii sai. Literatura teosofica a prezis
ca Lord Maitreya se va intoarce pe Pamant in viitorul indepartat sub forma Christului
Cosmic.
Navele spatiale
In cartile „Discursurile EU SUNT” sunt consemnate profetii ca se vor folosi nave
spatiale cu energia de propulsie a atmosferei. De asemenea, vom avea avioane si ma216

sini ce se vor deplasa cu ajutorul energiei cristalelor asa cum erau in Atlantida. Ronald
Beasly, maestru spiritual din Anglia, a prezis ca masinile vor functiona cu apa. Benzina
nu se va mai folosi. Ghizii spirituali ai lui Ruth Montgomery au prezis ca noi forme de
energie vor fi produse pe baza discurilor solare care se rotesc in arce deschise generand
abur pentru putere. Ei spun ca aceasta noua forma de energie va putea fi folosita si
pentru masini.
Sistemul Economic
Benjamin Creme a prezis prin channeling ca, dupa discursul lui Lord Maitreya,
initiati spirituali evoluati cu expertiza in sistemele economice vor revolutiona tot sistemul nostru economic pe baza unei filozofii bazate pe „redistribuire”. Fiecare tara din
lume va face stocuri de resurse si tot excesul de resurse va fi redistribuit intr-o rezerva
comuna care se va folosi de catre tarile mai putin dezvoltate.
Viziunea lui George Washington
Una dintre cele mai fascinante profetii si viziuni a fost data de catre primul presedinte, George Washington la Valley Forge in 1977. Armata sa de atac se indrepta
incet si sigur catre moarte prin nemancare si inghetare. George Washigton s-a retras
in cortul sau pentru meditatie. O frumoasa femeie i-a aparut (Zeita Libertatii) si i-a
relevat 3 viziuni despre viitorul Statelor Unite. Fiecare viziune era legata de o anumita
incercare cu care America trebuia sa se confrunte in viitor.
La sfarsitul celor trei viziuni, Zeita Libertatii i-a spus lui George Washigton ”Fiu al
Republicii, ceea ce ai vazut va fi interpretat astfel. Cele trei mari incercari se vor abate
asupra republicii. Cea mai grea si de temut va fi a treia, dar daca intreaga lume se va
uni, ea va fi indestructibila. Lasati fiecare copil al republicii sa invete sa traiasca in
Dumnezeu, in taramul Sau si in unitatea sa.”
Cele trei incercari din viziune au fost interpretate ca fiind Revolutia Americana,
Razboiul Civil, iar cea de-a treia incercare posibila invazia Statelor Unite. Speram ca
poporul american si-a ridicat nivelul de constiinta in asa masura incat cea de-a treia
viziune nu se va indeplini. Am incredere deplina ca am trecut de aceasta incercare.
Oricum, Zeita Libertatii a spus ca statele unite vor prevala, vor depasi acest obstacol.
O nota interesanta despre George Washigton. Intr-o viata viitoare din acest secol,
el s-a reincarnat ca Godfrey Ray King. Godfrey Ray King a fost mediumul pentru
„Discursurile I am” ale lui Saint Germain. Acestea au fost invataturile marete ale lui
Saint Germain aduse la lumina intre 1930 si 1940. Saint Germain s-a materializat el
insusi in Godfrey Ray King la Muntele Shasta din California.
O alta nota interesanta este aceea ca Saint Germain a fost intr-o viata anterioara
Columb. Astfel, fondatorul Americii si primul presedinte american s-au reunit din
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nou in acest secol pentru a readuce libertatea Statelor Unite prin intermediul invataturilor si discursurilot I am ale lui Godfrey Ray King.
Intoarcerea lui Edgar Cayce
Lui Edgar Cayce i s-a relevat de catre Mintea Universala ca se va reincarna din
nou in 1998 ca un eliberator al lumii pentru a ajuta la instaurarea noii ere. Intr-un alt
vis al lui Edgar Cayce, el se nastea in 2100 in Nebraska. Copil fiind in visul respectiv,
el le spunea adultilor din familie ca a fost Edgar Cayce la inceputul secolului douazeci.
El a spus ca oamenii au calatorit in aer cu viteza foarte mare cu ajutorul unor nave
spatiale metalice si lungi sub forma de trabucuri (Seamana cu tehnologia civilizatiei
din Atlantida). El a mai spus si ca oamenii traiau in case de sticla.
Perioada de testare din 1958 pana in 1998
Cayce a spus ca lumea va trece printr-o perioada de testare intre 1958 si 1998. O
zi interesanta de remarcat in calendare este 5 Mai 2000. Paul Solomon a spus ca din
punct de vedere astrologic aceasta este „marea aliniere”. Toate planetele vor fi aliniate
una in spatele celeilalte. Cand acest lucru se va intampla o raza de energie va traversa
simultan centrul tuturor planetelor. Daca la acea data Pamantul ar fi fost inca instabil,
acest eveniment ar fi putut cauza inversarea axelor. Djwhal Khul a spus inca odata ca
am invatat aceasta lectie prin gratie si nu prin karma. Oricum, ar fi trebuit sa fie o zi
interesanta. Un „aliniament al planetelor” este un eveniment foarte rar din punct de
vedere astrologic.
Profetiile lui Earlyne Channey
Earlyne Channey, va repet, este cea care a pus bazele scolii de mistere Astara din
Upland, California. Invatatorii sai sunt Kutumi, Zoser si Fecioara Maria. Invataturile
ei se aseamana foarte mult cu cele ale lui Djwhal Khul, ceea ce nu este o surpriza. Ea
facut multe profetii minunte si interesante. Earlyne a vazut in viitor o redescoperire a
chivotului legamantului. Acest termen a fost mediatizat puternic in ultima vreme prin
filmul "Raiders of the Lost Ark – Cautatorii Arcei Pierdute". Earlyne spune ca chivotul
legamantului a fost adus de extraterestrii si ca reprezenta un instrument special cu
cristale atasate, care se folosea pentru a genera fascicole de lumina in genul laserelor
din ziua de azi. Ea spune ca astfel de instrumente se foloseau in Atlantida si in Egiptul
antic pentru construirea piramidelor.
Chivotul putea taia in piatra si putea fi folosit pentru a invinge forta gravitationala
si a levita pietre de dimensiuni mari. Earlyne spune ca astfel de instrumente au fost
folosite si la constructia tunelelor subterane de mari dimensiuni. De asemenea, spune
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ca o nava extraterestra de dimensiuni mici este ingropata intr-o camera de sub marea
piramida nedescoperita inca.
Earlyne a vazut automobile care functioneaza cu baterii solare, continand combinatii ciudate de magneti si conductori. Spune ca nu vom mai avea nevoie sa folosim
combustibili fosili, ci doar ne vom reincarca bateriile. Ea prezice ca satelitii din viitor
contin orase mari si a vazut chiar ca un satelit gazduia criminalii de pe Planeta. Ea
a prezis infiintarea diviziei PSI a FBI unde angajatii vor fi instruiti sa isi paraseasca
corpul fizic si sa calatoreasca in locuri secrete din alte tari pentru a strange informatii.
Ea a prezis inventia implanturilor craniene prin intermediul carora subiecte intregi vor fi inregistrate si incarcate pe biochipuri pentru a permite fiintelor sa invete
o lectie intr-o noapte. Ea a spus ca implanturile craniene ne vor umple mintea cu
cunoastere putand ajuta o fiinta sa absolve o facultate intr-o zi.
Ea a vazut folosirea la scala larga a sunetului si culorilor in combinatie cu cristale
pentru vindecari. Ea a prezis descoperirea mai multor planete in sistemul nostru solar.
Ea a spus ca in final vom descoperi douasprezece planete care orbiteaza in jurul Soarelui nostru. A vazut o planeta miscatoare sau o nava spatiala care seamana cu o luna
alba stralucitoare despre care crede ca vine de pe Orion sau din Pleiade. Ea a spus ca
stiinta holografica va conduce la dezvoltarea cinematografiei si televiziunii 3D. Super!

Alte Profetii si Invataturi Spirituale de la Vywamus
Vywamus, prin channeling cu Janet McLure a spus ca un asteroid cu diametru de
cca 3 - 4 kilometri se va indrepta catre Pamant in jurul anilor 1994 - 1995. Din punctul
de vedere al constiintei, el a zis ca acesta poate reprezenta un eveniment foarte pozitiv
deoarece un tip nou de energii va fi integrat in sistemul pamantului. A spus ca asteroidul poarta o cantitate foarte mare de energie spirituala. Daca umanitatea va ajunge in
punctul in care sa o poata folosi, aceasta energie nu va fi distructiva. Poate cauza cateva
cutremure daca loveste pamantul si se pare ca aduce cu el energiile „integrarii”.
Vywamus, intr-o alta scriere, a spus ca sunt 95 de oameni care controleaza practic
pamantul si care fac pare din Comisia Trilaterala. Acesti 95 de oameni si familiile lor
fac parte in principal din sistemul bancar si holdinguri. Comisia Trilaterala si organizatii guvernamentale secrete sunt in relatie cu 35 de alte planete din galaxia noastra.
Aceasta face din Comisia Trilaterala o problema galactica, nu doar o problema planetara cum cred majoritatea oamenilor.
Aceste 35 de planete sunt oricum foarte disfunctionale din cauza constiintei negative egocentrice si acest fapt le va duce la pierzanie. Vywamus a spus ca puterea lor se
va spulbera curand. Tot el a spus ca invazia extraterestilor nu a inceput in 1947 odata
cu prabusirea navei spatiale Roswell, ci mai degraba are loc de cca 500 de ani. 1947 a
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fost anul in care s-a descoperit dovada fizica in Statele Unite.
Vywamus a spus de asemenea ca problemele de sanatate psihica ale celor cu sindrom Gray rezulta din faptul ca aceste fiinte provin din alt univers. Fiecare univers are
propria matrice energetica unica deoarece fiecare univers are propria sursa unica ce il
guverneaza. Motivul pentru care acestia se imbolnavesc deriva din incercarea lor de
a trai intr-un univers nepotrivit. Vywamus a spus ca matricea lor energetica trebuie
schimbata pentru ca ei sa supravietuiasca. El a spus ca e oricum surprins ca acestia au
supravietuit atat de mult avand in vedere ceea ce au incercat sa faca. El a spus ca cei cu
sidrom Gray pot fi vindecati prin invocarea Maestrilor Spirituali ai Inimii Galactice.
Acesti maestrii au capacitatea de a schimba matricea energetica, dar trebuie invocati
pentru ca ei sa intervina.

Profetia lui Brian Grattan
Brian Grattan, intr-un articol pe care l-am citit intr-o minunata revista numita
"Emergence! A Journal for the Golden Age", a spus ca va exista o fereastra care va
permite accelerarea evolutiei spirituale pe pamant in perioada 1988 – 2028. In acesti
14 ani vom fi capabili sa crestem spiritual pe pamant mai mult decat am putut-o face
in ultimii 3,2 miliarde de ani de zile cosmice. O zi cosmica dureaza 4,3 miliarde de
ani, astfel incat avem la dispozitie 1,1 miliarde de ani ramasi in ziua noastra cosmica
asa cum am definit in sectiunea Universul Infinit al lui Dumnezeu. Doar imaginati-va
asta! In aceasta perioada de 14 ani vom face mai multe progrese decat am facut in ultimii 3,2 miliarde de ani. Intr-adevar este extraordinar sa fii incarnat pe aceasta planeta
in aceasta perioada!
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Mantre, Nume ale lui Dumnezeu
si Cuvinte de Putere
" Sfant, Sfant, Sfant este Domnul
Dumnezeul Ostilor Ceresti!"
Cheile lui Enoch

Dr. Joshua David Stone
In opinia mea, urmatoarea meditatie, repetarea numelor lui Dumnezeu, folosirea
mantrelor si a cuvintelor de putere poate reprezenta cea mai importanta practica spirituala pe care o puteti folosi zilnic. Nu exista nici un invatator spiritual sau maestru din
nici o religie care sa nu recomande aceasta practica intr-o forma sau alta. In acest capitol, va rezum o colectie eclectica si universala ale numelor lui Dumnezeu, a mantrelor
si numelor de putere care garantat va vor inunda cu Dumnezeu daca le practicati cu
o anumita regularitate. Beneficiile acestei practici sunt incredibile. Ghandi a incantat
numele lui Dumnezeu ca „Rama” in mod constant pe parcursul vietii sale si a spus ca
acest fapt a reprezentat cheia absoluta a succesului sau.
Bhagavad Gita spune ca ultimul gand din mintea ta atunci cand mori reprezinta
locul unde vei merge dupa moarte. Ultimul cuvint al lui Ghandi in momentul in care
a fost asasinat a fost "Rama". Sai Baba spune ca repetarea numelui lui Dumnezeu si
vizualizarea formei Sale este una din cheile absolute ale succesului spiritual. Aceasta
practica nu trebuie facuta doar in meditatie, ci pe parcursul fiecarei zile. Ideea este sa
o practicati oricand: cand stati la rand la banca, cand calcati, cand faceti curat, cand
va spalati, cand va plimbati etc. Legea mintii este cea care face ca gandurile noastre sa
ne creeze realitatea. Energia urmeaza gandul. Cand incantam numele lui Dumnezeu
devenim in final una cu ceea ce incantam. Daca rostiti numele lui Dumnezeu de un
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numar suficient de ori, efectul final este acela de purificare fizica, emotionala, mentala
si a campurilor eterice pana la punctul in care ele il vor reflecta doar pe Dumnezeu.
Una dintre cele mai mari probleme ale oamenilor aflati pe calea spirituala este ca isi
lasa mintile sa rataceasca prea mult. "O minte inactiva este creatia diavolului." Rostirea numelui lui Dumnezeu mentine mintea concentrata pe Dumnezeu. Daca mintea
voastra nu este concentrata pe Dumnezeu, atunci este foarte probabil sa alunecati la
nivelele inferioare ale egocentrismului si egoului negativ. In India, toata lumea rosteste
numele lui Dumnezeu. In tarile din vest nu se intampla acest lucru din pacate.
De fiecare data cand simtiti ca emotiile negative va cuprind sau va simtiti trist sau
furios, incearcari sa rostiti numele lui Dumnezeu si sa vizualizati forma favorita a lui
Dumnezeu. Veti descoperi ca aceasta practica va va scoate imediat din starea negativa.
Este o tehnica de a va sustrage din sinele inferior in sinele superior. Nu trebuie sa
folositi doar un nume, puteti folosi mai multe daca iubiti varietatea. Acest capitol va va
oferi sute de posibilitati. Experimentati si veti simti care este cel mai potrivit. Veti avea
un arsenal spiritual pentru fiecare nevoie si circumstanta in parte. Daca vizualizati si
o forma particulara care va este cea mai la indemana, practica va fi si mai puternica.
Repetarea numelui lui Dumnezeu este un antidot universal pentru toate provocarile
din viata voastra.
Pe langa numele lui Dumnezeu, puteti folosi mantre care sunt sunete sacre. Un
exemplu de mantra este AUM. Sai Baba a spus ca AUM este sageata, iar Brahman este
tinta. AUM va duce direct in Brahman. Este mama tuturor mantrelor.
Lucrul extraordinar legat de mantre este acela ca multe dintre ele chiar exista in
dimensiunile superioare, iar ele au fost daruite umanitatii de catre vechii intelepti si
clarvazatori indieni. Ei chiar au auzit aceste mantre prin clarauz, fiind capabili sa se
racordeze la vibratiile dimensiunilor superioare. Puterea mantrelor este de neimaginat. Dumnezeu a creat Universul spunand o mantra. Pe masura ce evoluam spiritual la
nivel cosmic, vom fi capabili sa creem planete si chiar sisteme solare prin rostirea unei
mantre. Cu totii cunoastem puterea cuvintelor. Observati puterea cuvintelor cand Iisus
a spus: "Lazar, scoala-te!" Si Lazar s-a sculat dintre morti. Observati puterea cuvintelor
pe care Hitler le-a adresat armatei naziste. Cuvintele de putere se pot folosi deopotriva
de catre magicieni albi sau negri. Majoritatea oamenilor nu au nici cea mai vaga idee
despre puterea pe care o exercita cand vorbesc.
Acum se fac studii despre sunete, prin care sunete de o anumite frecventa sunt
emanate catre celulele canceroase si acestea se vindeca. Vocea noastra este instrumentul decisiv prin care creeam sunete. Sunetul coroborat cu sensul cuvintelor rostite,
combinat cu numele mantrelor lui Dumnezeu pot rezolva si vindeca problemele.
Putem percepe puterea cuvintelor in tehnica de folosire a afirmatiilor spirituale si a
rugaciunilor. "Tatal Nostru" si "Marea Invocare" sunt exemple foarte bune.
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Un alt lucru interesant in folosirea mantrelor, a numelor lui Dumnezeu si a cuvintelor de putere este ca, cu cat sunt folosite de mai multi oameni, cu atat devin mai
puternice. Ele insele au o forta colectiva proprie. Cand cineva rosteste sa spunem Rozariul Fecioarei Maria, inregistreaza conexiunea cu Dumnezeu atat in constiinta de
grup, cat si in constiinta personala. Mantrele si numele lui Dumnezeu pot fi rostite cu
voce tare, pot fi soptite, spuse in gand sau scrise. Fiecare are efectul sau unic. Ideea este
insa sa nu deveniti prea mecanici in recitare. Spuneti fiecare mantra ca pe un tip de
venerare sau devotiune pentru Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu in traditia iudaica
era considerat atat de sacru, incat nici nu le era permis sa il rosteasca. De aceea este
scris in Biblie sa nu luati numele lui Dumnezeu in desert.
Rostirea unei mantre si a numelui lui Dumnezeu construieste o forta spirituala
atat de mare si in acelasi timp purifica, curata si vindeca toate corpurile voastre. Cand
rostiti numele lui Dumnezeu programati perfectiunea in mintea subconstienta. Acest
lucru creaza perfectiune in corpurile fizic, emotional, mental si spiritual.
Rostirea mantrelor si a numelui lui Dumnezeu va ajuta sa va construiti corpul de
lumina pe care il veti folosi in starea de ascensiune. Cu cat rostiti mai des numele lui
Dumnezeu, cu atat Dumnezeu va deveni punctul central al constiintei voastre.
Mantra este ca o samanta care va creste si va ajunge un copac minunat pe masura
ce o rostesti mai des. Copacul este simbolul pentru realizarea lui Dumnezeu. Mantra
si numele lui Dumnezeu va protejeaza de maya, de iluzie si de energiile negative. In
plus atrage in voi ceea ce incantati. Daca, de exemplu, rostiti cuvantul divin "Elohim"
care inseamna "tot ceea ce este Dumnezeu", atunci atrageti inlauntrul vostru tot ceea
ce este Dumnezeu.
Rostiti numele lui Dumnezeu cand mergeti la culcare si veti pluti in corpul si
sufletul din dimensiunea si constiinta ale caror mantre si cuvinte le recitati. Dupa ce
adormiti veti merge acolo unde este ultimul gand pe care l-ati avut inainte de a va
culca. In acest sens, somnul este similar cu moartea.
Scopul ultim al recitarii mantrelor si a numelui lui Dumnezeu este de a amesteca
constiinta voastra individuala cu constiinta lui Dumnezeu. Mantra si numele lui Dumnezeu va ajuta sa deveniti constienti de natura Sinelui vostru Divin. Mantra trezeste
facultatile superioare si ridica constiinta la nivelul de vibratie particular al mantrei
insasi.
Practica constanta a acestei discipline sfinte construieste o forta spirituala enorma
si da putere aurei dumneavoastra. Acest lucru este folositor si pentru binecuvantarea
fiecarei persoane pe care o intalniti in timpul unei zile. Mintea este o unealta incredibil
de puternica. Iisus a spus ca daca aveti credinta cat o boaba de mustar puteti muta
muntii din loc.
Paul Solomon a spus prin channeling cu Mintea Universala ca Iisus Christos si-a
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folosit liberul arbitru cu o asemenea putere incat a schimbat pozitia stelelor in univers.
Edgar Cayce a spus ca petele din soare sunt create de gandirea negativa a omului. Va
puteti imagina daca fiecare dintre noi ar putea directiona imensa forta a mintii noastre
canalizand-o doar in directii spirituale.
Imaginati-va ca va folositi mintea in mod continuu 24 de ore pe zi incantand
numele lui Dumnezeu, mantrele si cuvintele de putere si ca fiecare gand, cuvant si
fapta sunt doar de natura divina. Acesta este idealul, sa lasati intreaga voastra viata
de pe Pamant sa fie o afirmare a lui Dumnezeu, ceea ce de fapt suntem fiecare dintre
noi. Motivul pentru care majoritatea oamenilor nu face asta este pentru ca ei nu sunt
educati sa o faca si pentru ca nu sunt invatati metodele si mijloacele de a o face.
Acesta este scopul prezentului capitol si al acestei carti in general.
Fiecare persoana are o mantra particulara, un nume pentru Dumnezeu si un cuvant de putere cu care va rezona mai puternic. Pentru unii pot exista mai multe, pe
cand altii se pot concentra doar pe cateva. Nu exista corect si gresit in aceasta situatie.
Lasati intuitia sa va ghideze. Experimentati si simtiti-va bine. Veti fi uimiti de rezultate
si de uimitoarea bucurie, iubire de Dumnezeu, iubire de oameni si de lumina generata
de toate acestea.
Cand aveti zile in care nu incantati mantre si nume ale lui Dumnezeu, atunci
aveti grija sa urmati celelalte laturi spirituale: meditatia, rugaciunea, lectura spirituala,
afirmatiile, scrierea tip jurnal, exercitiile fizice. Repetarea numelui lui Dumnezeu si a
mantrelor poate fi ca un liant care le conecteaza pe toate la un loc.
De asemenea, un efect foarte puternic il obtineti daca veti canta numele lui Dumnezeu. In India, localnicii numesc aceasta actiune cantatul bhajan sau kirtan. In west,
le numim cantece de devotiune. Efectul este si mai puternic atunci cand adaugam
si corpul nostru emotional. Compuneti propriile melodii si cantece daca doriti sau
puteti cumpara diferite casete de la magezinele ezoterice.
Un alt mijloc minunat este sa cumparati casete care au deja mantre si nume ale lui
Dumnezeu. Le puteti folosi ca muzica de fundal atunci cand conduceti, de exemplu.
E o modalitate usor acceptata de a exersa. Un lucru interesant care se petrece cand
practicati aceasta tehnica in mod repetat este acela ca subconstientul si natura voastra
interioara incepe sa spuna mantrele fara ca voi sa mai trebuiasca sa faceti acest lucru
constient. Incepe sa aiba loc automat. Incepe sa se manifeste in visle voastre. Viata
voastra interioara si exterioara incepe sa se umple cu muzica si cantecele lui Dumnezeu.
De asemenea, e util sa va setati anumite perioade pentru incantarea si repetarea
numelor lui Dumnezeu si a mantrelor. Puteti face practica in timpul meditatiei sau
pe siraguri de margele. Acestea sunt folosite in India si au 108 margele din lemn de
santal sau seminte de rudraksha. 108 e numar sfant. Pe masura ce spuneti o mantra sau
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numele lui Dumnezeu, puteti numara cate o margea de pe sirag. Exista o mica margea
marcata diferit care va anunta ca ati terminat un ciclu complet. Pot fi facute in seturi
de cate sapte. Este util de stiut ca fiecare set de repetitii va asista nu numai in cresterea
voastra spirituala, dar ajuta intregul pamant si intreaga umanitate sa evolueze. Aceasta
seamana cu Rozariul folosit de vestici. Budistii au practici asemanatoare. Tineti in
mana un cristal in timp ce va rugati si rugaciunea va deveni si mai puternica. Puteti
practica pe parcursul intregii zile. Cu cat incantati mai des Numele lui Dumnezeu si
mantrele divine, cu atat veti deveni mai asemanatori Lui.
Aceasta practica va curata mintea subconstienta si va ajuta sa dezvoltati o putere
de concentrare extraordinara. Va va conduce la linistirea mintii, calmarea emotiilor si
vindecarea corpului fizic. In final veti ajunge sa deveniti constiinta Christica si sa va
lepadati de constiinta negativa a egoului.
Este important sa creati o anumita varietate, pentru ca practica sa nu devina o
povara. Doriti ca ea sa fie cea mai mare bucurie a voastra. Varietatea se poate mentine prin utilizarea diferitelor mantre si nume ale lui Dumnezeu sau prin schimbarea
vitezei de incantare sau a tempoului. Puteti incanta incet sau cu voce puternica, lent
sau alert, cu o melodie ca fundal sau fara. Cel mai important este sa practicati cu entuziasm si mare bucurie si devotiune, sa il venerati si sa il iubiti pe Dumnezeu. Asa cum
va doriti sa va hraniti corpul cu mancare sanatoasa, ganditi-va ca repetarea mantrelor
si a numelor lui Dumnezeu reprezinta hrana pentru minte si spirit. Cheia succesului
spiritual este constientizarea importantei pe care trebuie sa o dati atentiei voastre. Va
traiti efectiv viata in punctul in care aveti concentrata atentia. Repetarea numelor lui
Dumnezeu si a mantrelor va mentine atentia acolo unde trebuie. Va atrage catre voi
bogatia spirituala si materiala, asa cum insasi Biblia transmite: „Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu si toate celelalte se vor adauga voua!”
Fiecare mantra va conduce catre realizarea lui Dumnezeu, in varful muntelui spiritual, chiar daca fiecare dintre voi va alege o alta carare pana acolo. Exista mantre si
cuvinte de putere pentru orice scop din viata: vindecare, invierea mortilor, manifestarea prosperitatii etc. De asemenea, vreau sa subliniez ca nu trebuie sa va schimbati
religia pentru a folosi o combinatie universala si eclectica de mantre. Sai Baba a spus ca
„Orice nume sau forma a lui Dumnezeu pe care o invocati sau venerati, va va raspunde.” Aceasta este religia viitorului, a noii ere. Toate numele si toate formele conduc in
acelasi loc. Alegeti-le pe acelea cu care rezonati cel mai bine. In diferite momente ale
vietii voastre, puteti alege nume sau forme diferite pe care sa le folositi si acest lucru
este absolut normal.
Invocarea numelor lui Dumnezeu va ajuta de asemenea sa practicati prezenta lui
Dumnezeu in viata voastra cotidiana. Cea mai mare problema pe care o au oamenii
este aceea ca uita. Daca veti invoca numele lui Dumnezeu constant, atunci nu veti mai
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uita. Aceasta practica va va ajuta sa va construiti obiceiuri pozitive Divine si nu obiceiuri negative ce vin din sferele mai joase ale egoului. Daca va dedicati acestei practici
veti primi raspund direct de la Insusi Dumnezeu. Dumnezeu nu poate rezista unei
inimi pure, iubitoare si devotate. Repetati numele lui Dumnezeu oricand va este frica
sau sunteti ingrijorati si sentimentele negative vor disparea.
„Daca Dumnezeu ar putea fi pentru voi ceea ce poate fi impotriva voastra!”
Ganditi-va la efectul reclamelor TV, radio, din ziare sau orice alt mijloc de difuzare
in masa. Ma refer aici la toate sloganele, clipurile, logourile si videoclipurile. Analizati
cum isi cumpara publicul larg produsele si serviciile. Folositi aceleasi metode pentru
a invoca numele lui Dumnezeu si mantrele si veti sfarsi prin a cumpara doar „produse
Divine”.
Cand va certati cu sotul/sotia incepeti sa spuneti in soapta numele lui Dumnezeu
si veti vedea efectul. Cu cat practicati mai des, cu atat mai adanc veti sadi semintele
in mintea voastra subconstienta si cu atat radacinile lor vor fi mai adanci. In final, va
va unifica intreaga constienta in serviciul sufletului, al monadei, pana va contopiti cu
monada si ascensionati. Oare nu Sfantul Paul a spus „Rugati-va fara de-ncetare.”

Nume ale lui Dumnezeu, Mantre si Cuvinte de Putere
Traditia Mistica Iudaica:
In studiile mele despre Kabbala, exista patru nume specifice ale lui Dumnezeu
care sunt incredibil de puternice. Acestea sunt:
1. "Elohim" - (Mama Divina, aspectul Feminin al lui Dumnezeu si inseamna tot
ceea ce este Dumnezeu. In opinia mea, aceasta este una dintre cele mai puternice mantre pe care eu le-am gasit vreodata).
2. "Yod Hay Vav Hay" sau "Yod Hay Wah Hay" (Tatal Divin, aspectul Masculin al
lui Dumnezeu. Aceasta poate fi incantata in terminologia crestina ca "Jehovah").
3. "Adonai" (aspectul Pamantesc al lui Dumnezeu, in Kabbala insemnand "Domn").
4. "Eh Hay Eh" (Prezenta Eu Sunt) (Sau alta versiune mai puternica "Ehyeh Asher
Ehyeh" care inseamna "Eu Sunt Ceea Ce Sunt". Acest nume i-a fost dat lui Moise
atunci cand Dumnezeu i-a vorbit prin copacul de foc).
5. "Yhwh" (Numele viu revelat al lui Dumnezeului din spatele tuturor Dumnezeilor Creatori)
6. "El Shaddai" (Domnul Atotputernic)
7. "Ha Shem" (Numele) sau "Baruch Ha Shem (Binecuvantat este Numele)
8. "Shekinah" (Sfantul Duh)
9. "El Eliyon" (Cel mai Inalt Dumnezeu)
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10. "Sh'Mah Yisrael Adonai Elohainu Adonai Chad" (Asculta, oh, Israel! Domnul
Dumnezeul nostru, Domnul este Unul!)
11. "Barukh Ata Adonai" (Binecuvantat este Domnul)
12. "Qadosh, Qadosh, Qadosh, Adonai Tzeba'oth" (Sfant, Sfant, Sfant este Domnul
Dumnezeul Ostilor Ceresti!)
13. "Eli Eli" (Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu)
14. "Ruach Elohim" (Spiritul lui Dumnezeu)
15. "Ribono Shel Olam" (Creatorul universului)
16. "Shekinah Ruach Ha Quodesh" (Prezenta Divina a Sfantului Duh)
17. "Ain Sof Ur" (Lumina fara Limite a Absolutului)
18. "Layoo-esh Shekinah" (Stalpul Luminii Sfantului Duh)
19. "Ehyeh Metatron" (Eu Sunt Metatron. Metatron este Arhanghelul care il infatiseaza pe Dumnezeu lumilor de dincolo de Univers. Denumit adesea "Vesmantul
celui Atotputernic", reprezionta manifestarea vizibila a Zeitatii si Creatorului lumilor
exterioare. Creatorul electronului)
20. "Yahweh Elohim" (Domnul Divin al Luminii si Invataturii)
21. "Yeshua Michael" (Iisus si Arhanghelul Mihail)
22. "Shaddai El Chai" (Dumnezeu cel Atotputernic)
23. "Adonai H'artez" (Lordul Pamantului)
24. "Moshe Yeshua Eliahu" (Moise, Iisus, Eliah)
25. "Shalom" (Pace)
26. "Hyos Ha Koidesh" (Slujitorii Mareti ai Zilelor Stravechi)
Religia Estica
1. "AUM" sau "OM" (Mama tuturor mantrelor)
2. "Brahma, Vishnu, Shiva" (Treimea Hindusa - Creatorul, Pastratorul si Distrugatorul)
3. "So Ham" ("Eu Sunt El" sau "Eu Sunt Sinele ". Aceasta este mantra lui Sai Baba si
Baba Muktananda. Este sunetul respiratiei lui Dumnezeu atunci cand asculta respiratia
oamenilor. Sai Baba spune ca noaptea, cand oamenii dorm, sunetul devine AUM. Spuneti aceasta mantra pe ritmul respiratiei voastre. Cand inspirati spuneti „So”, iar cand
expirati spuneti „Ham”. Lasati respiratia sa va ghideze meditatia sau mantra.)
4. The Gayatri Mantra* - Aceasta este cea mai sfanta mantra din reliogia hindusa.
Este echivalentrul Tatalui nostru din crestinism.
* Bhur bhuvah svah
Tat-savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo na pracodayat.
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Traducerea Gayatri Mantra
Bhur(h)/ Pamantul (corpul)
Bhuvah/ Atmosfera (respiratia)
Svah/ Raiul (mintea cosmica)
Tat-savituh(r)/ Sursa
Varenyam/ Sacra (ce se va revela)
Bhargo (gah)/ Lumina
Devasya/ Radianta
Dhimahi/ pe care meditam
Dhiyo (yal)/ Gandurile noastre
Yo (yah)/ care
Nah our pracodayat/ se propulseaza.
Om Earth Atmosphere Heavens
Om Pamant Atmosfera Rai
Noi meditam pe lumina sacra a Sursei stralucitoare – care trebuie sa directioneze/
ghideze direct gandurile noastre.
5. "Sai Baba" sau "Sai Ram" sau "Om Sri Sai Ram" (Toate acestea il vor invoca pe
Sathya Sai Baba)
6. "Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare"
(Slavit fie Krishna, Slavit fie Krishna, Krishna, Krishna, Slava, Slava.
Slavit fie Rama, Slavit fie Rama, Rama, Rama, Slava, Slava.)
Mantra Hare Krishna – Folosita pentru a dizolva negativitatea care invaluie natura
noastra umana.
7. "Om Namah Sivaya" (Mantra lui Baba Muktananda si Swami Sivananda – invoca Gurul Suprem care este Sinele tuturor.)
8. "Om Sri Dattatreyaya Namaha" (Om, onoare Numelui lui Dattatreya Dattatreyaya este incarnarea lui Brahma, Shiva si Vishnu traind in acelasi corp. Sai
Baba a spus ca El este incarnarea Lordului Dattatreya.)
9. "Om Shanti" (Mantra Pacii)
10. "Om Tat Sat" (Thou este realitatea absoluta ce nu se poate exprima.)
11. "Hari Om Tat Sat" (Om, Realitatea Divina Absoluta)
12. "Hari Om" (Mantra vindecatoare - Hari este numele pentru Vishnu – Aspectul
Vindecator al Lordului Krishna)
13. "Om Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama" (Victoria Sinelui Spiritual.)
14. "Yesu Christu" (Iisus Christos in Hindu)
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15. "Rama" (Nume dat lui Dumnezeu - "Cel care ne umple cu bucurie statornica ")
16. "Krishna" (Nume dat lui Dumnezeu - "Cel care ne conduce catre El ")
17. "Tat Twam Asi" (Acesta si Acela al lui Unu)
18. "Hong Sau" (Mantra Paramahansa Yogananda, insemnand din nou „Eu Sunt
Ceea Ce Sunt” sau „Eu Sunt Sinele”. Aceasta mantra se incanteaza in acelasi fel ca
mantra „So Ham’ sau „ Ham Sa”.)
19. "Lam" (Prima Chakra)
20. "Vam" (Cea de-a doua Chakra)
21. "Ram" (Cea de-a treia Chakra)
22. "Yam" (Cea de-a patra Chakra)
23. "Ham" (Cea de-a cincea Chakra)
24. "Om" (Cea de-a sasea Chakra)
25. "Aum" (Cea de-a saptea Chakra)
26. "Sat Nam" (Mantra lui Sikhs si Guru Nanak)
27. "Eck Ong Kar Sat Nam Siri Wha Guru" (Suprem este El, Numele Lui sunt
multe)
28. "Sivo Ham" (Eu Sunt Shiva)
29. "Aham Brahmasmi" ("Eu Sunt Brahman" sau "Eu Sunt Dumnezeu ")
30. "Om Ram Ramaya Namaha" (O Lord Ram, ma inchin in fata Ta)
Mantre si Cuvinte de Putere Islamice
1. "Allahu Akbar" ("Dumnezeu este Minunat")
2. "Bismillah Al-Rahman, Al-Rahim" (In numele lui Allah, Cel ce are Mila si
Compasiune)
3. "Ya-Rahman" (Dumnezeu, Beneficul)
4. "Ya-Salaam" (Sursa Pacii)
5. "Ya-Mutakabir" (Dumnezeu Maretul)
6. "Ya-Ghaffar" (Dumnezeu cel care Iarta)
7. "Ya-Fattah" (Dumnezeu cel care Deschise)
8. "Ya-Hafiz" (Dumnezeu Pastratorul)
9. "Ya-Sabur" (Dumnezeu cel Rabdator)
Mantre Vestice
1. Eu Sunt Ceea Ce Sunt
2. Eu Sunt Dumnezeu
3. Eu Sunt
4. Eu Voi Fi
5. Eu Iubesc
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6. Stai in Liniste si cunoaste ca Eu Sunt Dumnezeu
7. "Areeeooommm" (Mantra Mintii Universale a lui Edgar Cayce)
Mantre Egiptene
1. "Nuk-Pu-Nuk" (Eu Sunt El, Eu Sunt)
2. "Au-U Ur-Se-Ur Au-U" (Eu Sunt Cel Maret, Fiul Celui maret, Eu Sunt)
3. "Ra" (Fiul Egiptean al Soarelui)
4. "Ra-Neter-Atef-Nefer" (Dumnezeul Divin, Ra cel Plin de Gratie)
5. "Nefer-Neter-Wed-Neh" (Dumenzeul Perfect ce Da Viata)
6. "Osiris"
7. "Isis"
8. "Erta-Na-Hekau-Apen-Ast" (Pronounced: "Err-Tai No Chekah-oo O-pen Ost")
("Fie ca Eu sa primesc Cuvintele de Putere ale lui Isis")
9. "Heru-Udjat" (Ochiul lui Heru)
Crestinism
1. "Iisus Christos" (Aceasta este una dintre cele mai puternice mantre pe care le
puteti spune.)
2. "Tatal, Fiul, Sfantul Duh "
3. Tatal Nostru:
" Tatal nostru
Care esti in ceruri
Sfinteasca-se numele Tau
Vie imparatia Ta
Faca-se voia Ta
Precum in cer asa si pre Pamant
Painea noastra cea de toate zilele
Da-ne-o noua astazi
Si ne iarta noua gresalele noastre
Precum si noi iertam gresitilor nostri
Si nu ne duce pre noi in ispita
Ci ne izbaveste de cel rau
Ca a Ta este imparatia
Puterea si Slava
In numele Tatalui
Al Fiului
Al Sfantului Duh
Amin.”
4. "Ave Maria" (Sfanta Maria)
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5. " Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti
tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău Iisus. Sfântă Marie, Maica lui
Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin."
Cuvinte de Putere/Mantre
Pace, Bucurie, Iubire, Echilibru, Putere Personala, Iertare, Umilinta, Deschidere
la Minte, Echilibrat, Centrat, Binecuvantare, Compasiune, A Servi, Vointa Divina, Altruism, Bunavointa, Bunatate, Onestitate.
Mantre Tibetane pentru Echilibrarea Chakrelor
"O" - Prima Chakra
"Shu"- se pronunta shuck, Cea de-a doua Chakra
"Ya" - Cea de-a treia Chakra
"Wa" - se pronunta Yawn, Cea de-a patra Chakra
"He" - Cea de-a cincea Chakra
"Hu" - se pronunta Hue, Cea de-a sasea Chakra
"I" - Cea de-a saptea Chakra
Budism
1. "Om Mani Padme Hum" ("Giuvaierul din Lotus " - una dintre cele mai puternice mantre folosite pe Pamant in zilele noastre.)
2. "Om Ah Hum" (Vino spre Mine, Om)
3. "Padme Siddhi Hum" (Vino la Mine, Putere a Lotusului)
4. Incantarea numelui lui "Buddha"
5. Incantarea numelui "Quan Yin, Avalokitesvara, Chenrazee"
Mantra lui Djwhal Khul
Mantra sufletului – aceasta este una dintre cele mai puternice mantre pe care eu
personal le-am gasit. Nu am intalnit inca pe nimeni care sa nu fie profund afectat
atunci cand foloseste aceasta mantra. Este o mantra care ajuta la activarea ajutorului
Sufletului vostru si a Sinelui vostru mai Inalt. Este mantra Marii Fratii Albe.
"Eu Sunt Sufletul (sau „Eu Sunt Monada")
Eu Sunt Lumina Divina
Eu Sunt Iubire
Eu Sunt Intentie
Eu Sunt Modelul Perfect"
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Incantarea Numelor maestrilor
Incantati numele maestrului cu care doriti sa va armonizati si sa va racordati.
Cand ii invocati, imaginati-va chipul lor in chakra coroana, in inima voastra sau in
fata voastra. Unele dintre numele de maestri pe care le puteti invoca sunt: "El Morya,
Saint Germain, Serapis Bey, Hilarion, Kuthumi, Lord Maitreya, Paul Venetianul, Sanat
Kumara, Vywamus, Buddha, Sai Baba, Maestrul Iisus, Baba Muktananda, Paramahansa Yogananda, Guru Nanak, Ramakrishna, Ramana Marharshi, Sri Aurobindo, Swami
Vivekananda, Isis, Maica Domnului, Quan Yin, Avalokitesvara, Patanjali, Krishna,
Rama, Osiris, Swami Vivekananda, Melchizedek, Metatron, Gabriel, Mihael, Uriel,
Sandalphon, Enoch, Thoth, Djwhal Khul, Maica Teresa, Appolonius din Tyanna, Shirdi Sai Baba, Sri Sankara, Swami Nityananda, Kabir, Confucius, Laotse, Mohammed,
Mahavira, Adonis, Ganesha, Hanuman, Babaji, Meishu-Sama, Mahatma Ghandi, Fecioara Maria, Lahiri Mahasya, Sri Yukteswar, Helios, Zoroaster, Pallas Athena, Cei
Sapte Sfinti Elohimi (Hercules, Apollo, Heros, Purity, Cyclopia, Peace, Arcturus),
Arhanghelii (Mihail, Jophiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel, Zedkiel), Mahatma,
Avatar of Syntheses, Allah Gobi, Portia, Vista, Lady Nada, Marele Conducator Divin,
Melchior”
Marea Invocatie a Lordului Maitreya
Fie ca din punctul de Lumină din cugetul lui Dumnezeu
Să se reverse Lumina în mintea oamenilor.
Fie ca Lumina să se reverse pe Pământ.
Fie ca din punctul de Iubire din inima lui Dumnezeu
Să se reverse Iubirea în inimile oamenilor.
Fie să se întoarcă Christos pe Pământ.
Fie ca din centrul unde Vointa lui Dumnezeu e cunoscută
Scopul să îndrume vointa mică a oamenilor –
Scopul pe care Maestrii îl cunosc si îl servesc.
Fie ca din centrul pe care-l numim specia umană
Planul Iubirii si al Luminii să se împlinească
Si să închidă usa locului unde sălăsluieste răul.
Fie ca Lumina si Iubirea si Puterea să reinstaureze planul pe Pământ.
(Trimisa de Lord Maitreya prin Djwhal Khul in cartile lui Alice Bailey)
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Rugaciunile Rozariului Fecioarei Maria
Urmatoarele rugaciuni sunt rugaciunile traditionale ale Rozariului care se pot folosi in orice mod pe care il considerati potrivit. Sunt rugaciuni foarte puternice. Unele
dintre cuvintele rugaciunii sunt scrise in limbajul catolic traditionalist cu care nu toata
lumea este de acord. Din acest motiv, am inclus aici o versiune a Rozariului noii ere pe
care am gasit-o in cartea lui Earlyne Chaney "A Book of Prophecy".
Rugaciunile Rozariului
--- Semnul Crucii --In numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh, Amin
--- Crezul Apostolic --Cred în Dumnezeu, Tatal atotputernicul, Facatorul cerului si al pamântului.
Si în Isus Christos, Fiul sau unic, Domnul nostru, care s-a zamislit de la Duhul
Sfânt, s-a nascut din Maria fecioara; a patimit sub Pontiu Pilat, a fost rastignit, a murit
si a fost îngropat, s-a coborât în locuinta mortilor. A treia zi a înviat din morti, s-a
înaltat la ceruri si sade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatal atotputernicul; de unde are
sa vina sa judece viii si mortii.
Cred în Duhul Sfânt, in sfânta Biserica universala, împartasirea sfintilor, iertarea
pacatelor, învierea mortilor si viata vesnica. Amin!
--- Tatal Nostru --Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vie împărăţia ta; facă-se
voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne
mântuieşte de cel rău. Amin.
--- Bucura-te Marie --Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între
femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.
--- Slava Tatalui --Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început, asa şi acum şi pururea şi în vecii veciilor. Amin.

233

Manualul Ascensiunii

--- Bucura-te Regina --Bucură-te Regină, maica milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră, bucură-te.
Către tine strigăm surghiuniţi fii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând în
această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei
milostivi şi după surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe Iisus, binecuvântatul rod al
trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Maria.
Roagă-te pentru noi, regina preasfântului Rozariu. Ca să ne facem vrednici de
făgăduinţele lui Iisus Christos.
--- Sa ne rugam --Dumnezeule, al cărui Unul-născut, prin viaţa, moartea şi învierea Sa, ne-a pregătit
răsplata mântuirii veşnice, dă-ne te rugăm harul, ca cinstind aceste mistere, prin Rozariul preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele cuprind şi să dobândim ceea ce
ele făgăduiesc, prin acelaşi Christos, Domnul nostru. Amin.
In acest capitol, citez din cartea lui Earlyne Chaney "A Book of Prophecy". Primul
este Rozariul flacarii iubirii. Cel de-al doilea spune povestea Surorii Faustina Kowalska
si a intamplarii prin care aceasta a primit Rozariul noii ere.
Rozariul Flacarii Iubirii
Intai faceti semnul crucii de cinci ori slavind cele cinci rani ale Domnului Nostru.
Apoi, pe fiecare margea mare a rozariului spuneti: „Inima curata si fara pacate a Maicii
Domnului, roaga-te pentru noi cei ce cautam refugiu in tine.”
Pe margelele mici spuneti:
"Sfanta Fecioara, salveaza-ne prin Flacara Iubirii ce se revarsa inima ta fara de
pacate.”
La final, tineti crucea si rostiti de trei ori:
"Slava Tatalui" etc.
Inchideti razariul spunand:
„Maica Domnului, trimite gratia divina prin Flacara Iubirii ce se revarsa din Inima Ta fara de pacate, catre intreaga omenire, acum si in ceasul mortii noastre.”
Ea a fost Sora Faustina Kowalska din Polonia. Nascuta langa Lodz in Polonia in
1905, a avut 10 frati si nu a primit o educatie aleasa. S-a inscris intr-un grup de surori
Maica cea Milostiva la varsta de douazeci de ani. Domnul Iisus Christos i s-a aratat
prima data in 1931, iar a inceput sa tina un jurnal cu toate viziunile avute. Pe langa
multe alte revelatii, El i-a transmis Novena Milei Divine care poate fi spusa si pe margelele din rozariu.
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Pe 13 septembrie 1935, Sora Faustina a scris in jurnal:
„Am vazut un inger care era executorul maniei Divine.”
Rugaciunile ei erau neputincioase in fata puterii pedepsei teribile pe care ingerul
o avea de aplicat asupra unei anumite parti a umanitatii. Deodata, Sfanta Treime a
aparut in fata ei. A auzit o voce care i-a cerut sa se roage lui Dumnezeu cu urmatoarele
cuvinte:
„Dumnezeu Tata-Mama Etern, iti ofer Trupul si Sangele, Sufletul si Divinitatea
preaiubitului tau Fiu, Domnul Nostru Iisus Christos, pentru ispasirea pacatelor noastre si a pacatelor intregii umanitati. Prin Puterea ta, ai mila de noi si de intreaga umanitate.”
Pe masura ce Sora Faustina repeta aceste cuvinte, puterea ingerului pentru a executa pedeapsa divina devenea tot mai neputincioasa.
In ziua urmatoare, cand a intrat in capela, Sora a primit instructiuni despre cum
sa recite rugaciunea care i-a fost transmisa. L-a auzit de asemenea pe Iisus spunandu-i
sa recite rugaciunea pe margelele rozariului:
„Intai spune Tatal nostru, apoi Bucura-te Marie, apoi Crezul. Apoi, pe margelele
mari, spune urmatoarea rugaciune:
„Dumnezeu Tata-Mama Etern, iti ofer Trupul si Sangele, Sufletul si Divinitatea
preaiubitului tau Fiu, Domnul Nostru Iisus Christos, pentru ispasirea pacatelor noastre si a pacatelor intregii umanitati.”
Apoi pe margelele mici, spune:
„Prin Puterea ta, ai mila de noi si de intreaga umanitate.”
La final, spune de trei ori:
„Sfinte Dumnezeu, Sfinte Atotputernic, Sfinte Nemuritor, ai mila de noi si de intreaga umanitate.””
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Cheile de Aur pentru Ascensiunea
in timpul vietii
"Dumnezeu este egal cu omul minus egoul "
Sathya Sai Baba

Dr. Joshua David Stone
Unul din scopurile principale ale cartilor mele este sa transmita o cantitate mare
de informatie spirituala si ezoterica pe intelesul tuturor. In acest capitol am adunat
ceea ce putem numi „Lista de actiuni pentru Ascensiune”. Am listat cca 100 de practici
spirituale cheie pentru a atinge eliberarea si ascensiunea.
Adesea va canalizati energiile in detalii colaterale si dati uitarii cele mai importante elemente ale caii spirituale. Aici veti regasi o lista foarte cuprinzatoare, universala
si eclectica, pe care o puteti aplica la orice religie sau cale spirituala pe care ati ales-o.
Multe din aceste practici sunt sigur ca le aplicati deja, iar altele cuprinse in lista va vor reaminti de lucruri uitate. In mod deliberat, nu am intrat in detalii foarte
amanuntite pentru ca mi-ar fi trebuit mult mai mult decat un capitol. Aceia dintre voi
care doriti mai multe detalii, puteti citi toate cele cinci volume ale cartii ”Enciclopedia
Caii Spirituale pe intelesul tuturor”. In acest capitol am rezumat cheile de aur care
consider ca va asigura realizarea Sinelui Divin in aceasta viata. Pe masura ce cititi lista
de mai jos, va sugerez sa faceti si o evaluare personala onesta si sa determinati care
sunt punctele voastre forte si care sunt aspectele care au nevoie de mai multa atentie si
concentrare. Cheia realizarii personale este intotdeauna o dezvoltare holistica.
In medie, disciplina personala este foarte bine dezvoltata in anumite aspecte si
foarte slab dezvoltata in altele. Niciodata sa nu uitati ca exista trei nivele de dezvoltare
spirituala: spirit, psihic si fizic sau nivelele materiale. Toate acestea trebuie stapanite
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separat si distinct la nivelul lor propriu inainte ca integrarea completa, sinteza si uniunea sa poata avea loc.
Pe masura ce parcurgeti lista de mai jos, verificati foarte onest punctele forte si
slabiciunile. Apoi, stabiliti-va un plan de atac, o rutina si un regim spiritual pentru a
putea dezvolta zonele in care sunteti slabi. Daca lista vi se pare foarte complexa, atunci
stabiliti-va un plan pentru urmatorii cinci sau zece ani din viata. De exemplu, puteti
alege sa lucrati pe diferite aspecte, in cicluri de cate trei luni.
Djwhal Khul a spus ca, in cadrul acestui ciclu planetar accelerat, este posibil pentru o persoana sa avanseze de la initierea a treia la initierea a sasea in sase ani. Dar,
bineinteles ca acest lucru presupune un angajament de 100%. Nu exista limita de viteza in care sa puteti creste, totul depinde de voi. Cel mai important insa este sa fiti
organizati in modul de abordare al dezvoltarii holistice.
Dupa aceasta scurta introducere, va detaliez mai jos lista cu cele 100 chei de aur
ale practicii spirituale care va asigura eliberarea si ascensiunea in acesta viata.
1. Cea mai importanta cheie de aur, in opinia mea, este sa priviti fiecare persoana,
animal, planta sau minerala ca pe Dumnezeu care va viziteaza in forma fizica. Primiti
pe toti si toate ca pe o incarnare a Sinelui Etern, inclusiv pe voi insiva.
2. Prima cheie conduce la cea de-a doua cheie de aur care este „Iubiti-L pe Domnul
Dumnezeu cu toata inima, sufletul si mintea. Pretuiti-va si iubiti-va aproapele ca pe
voi insiva.” Este mai usor sa practicati iubirea neconditionata atunci cand va amintiti
ca Dumnezeu este intrupat in toate formele.
3. Ce-a de-a treia cheie de aur este definitia devenita celebra pe care Sfintia Sa,
Lord Sai Baba a dat-o lui Dumnezeu: „Dumnezeu este egal cu omul minus ego.” Egoul
negativ este ca un munte enorm care sta intre voi si realizarea de sine. Muriti pentru
sinele vostru inferior si va veti realiza sinele cel mai inalt. La inceputul caii spirituale,
egoul negativ este la control. In mijlocul caii, se da o lupta dramatica pentru control.
La finalul caii, egoul negativ care este intrupat ca cel intre lumi (Farmecul, Maya, Iluzia) este stapanit si subjugat.
4. „Meditati” zilnic si cu regularitate. Prin rugaciune vorbiti cu Dumnezeu, prin
meditatie il ascultati si il experimentati pe Dumnezeu.
5. Cereti zilnic si cu consecventa ajutor de la Dumnezeu, de la Maestrii Ascendenti si de la ingeri. Dumnezeu si Forta Divina va pot ajuta doar daca cereti acest lucru.
De ce sa faceti totul singuri cand exista atat de mult ajutor disponibil? Fortele din
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Dimensiunile Superioare evolueaza doar servind umanitatea, astfel incat sunt mereu
nerabdatore si incantate sa ajute, dar datorita Liberului Arbitru, ele trebuie invitate.
6. Invatati sa fiti un canal. Practica spirituala va accelera evolutia voastra spirituala
de mii de ori. Nu trebuie neaparat sa faceti channeling, dar invatati cum sa canalizati
energia spirituala constient in cat mai multe forme si moduri astfel incat sa fie in consecventa cu calea voastra spirituala individuala unica.
7. Invatati sa va mentineti mintea cu consecventa in lumina. Acest lucru inseamna
sa va mentineti mintea cu consecventa in suflet si in spirit. Marea majoritate a discipolilor si aspirantilor sunt in mod cert racordati la suflet, dar nu reusesc sa se mentina
acolo. Aceasta este adevarata provocare.
8. Invatati sa va controlati corpul fizic si toate poftele acestuia. Aceasta este regula
de aur ca sa puteti trece de prima initiere.
9. Invatati sa va controlati corpul emotional si dorintele. Acesta este regula de aur
ca sa puteti trece de a doua initiere. Nu permitati emotiilor sa va conduca. Voi sunteti
Dumnezeu si trebuie sa invatati sa va alegeti propriile emotii. Cand aceasta regula de
aur este insusita, veti experimenta perioade din ce in ce mai lungi de liniste interioara
continuua, de liniste si bucurie.
10. Invatati sa va controlati corpul mental. Voi nu sunteti mintea voastra. Mintea
voastra este doar o unealta cu ajutorul careia va creati realitatea.
Learn to master your mental body. You are not your mind. Aceasta este regula
de aur ca sa puteti trece de cea de-a treia initiere si care va conduce la contopirea cu
sufletul si la integrarea totala a personalitati.
11. Scapati si eliminati toate dorintele, mai putin dorinta de eliberare, ascensiune
si realizare a lui Dumnezeu. Dorinta materiala este unul dintre cele mai mari blocaje
pentru discipolii si aspirantii aflati pe calea spirituala.
12. Faceti din invocarea numelor lui Dumnezeu o practica zilnica pe parcursul intregii voastre vieti. Cand faceti acest lucru, vizualizati-L pe Dumnezeu in orice forma
doriti. Aceasta este una dintre cele mai importante practici pentru realizarea de sine.
Faceti aceasta practica pe parcursul intregii zile: cand mergeti pe strada, cand stati la
coada la magazin, cand conduceti etc. Oricare ar fi provocarile voastre in aceasta viata,
acesta este „antidotul spiritual”.
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13. Niciodata sa nu va predati puterea personala nimanui! Nu dati puterea personala altor oameni! Nu dati puterea personala Maestrilor Ascendenti! Nu dati puterea
personala mintii voastre subconstiente, copilului interior, egoului negativ, dorintelor,
celor cinci simturi, corpurilor psihic, emotional sau mental. Aceasta lectie poate fi cea
mai importanta lectie dintre toate. Calea spirituala incepe atunci cand voi incepeti sa
detineti puterea personala. Fara putere personala veti fi o victima sigura in viata si veti
fi complet disfunctionali. Fara putere personala nu puteti iubi si nu puteti face celelalte
practici. Aceasta cheie este atat de importanta incat ea nu poate fi niciodata suficient
de mult scoasa in evidenta.
14. Urmatoarea cheie de aur o urmareste indeaproape pe precedenta. Folositi-va
puterea personala exclusiv in serviciul iubirii neconditionate, in serviciul lui Dumnezeu si al umanitatii. Astfel nu trebuie sa va sperie sa detineti aceasta putere in proportie
de 100%.
15. Fiti siguri sa constientizati ca aveti un copil interior si invatati sa il dezvoltati
in mod corect. Multi oameni spirituali devin atat de implicati in realitatile spirituale si
in Dumnezeu incat uita ca detin un copil interior care are nevoie sa fie iubit si protejat.
Dumnezeu si Maestrii nu vor face asta pentru voi. Aceasta este treaba voastra. Aceasta
este o parte a fiintei integrata ca persoana. Vorbiti cu copilul interior si asigurati-va ca
primeste ceea ce are nevoie. Ideal este sa va tratati copilul interior cu iubire si fermitate.
16. Dedicati-va viata in serviciul umanitatii. Asigurati-va ca intai va impliniti pe
voi insiva, astfel incat sa serviti din preaplinul vostru si nu din goliciunea voastra.
17. Cititi carti si scripturi din toate religiile si caile spirituale. Lectura spirituala
devine un vagabond gonit de multi care au apucat calea spirituala si nu ar trebui sa se
intample asa. Este o practica foarte importanta.
18. Ramaneti in echilibru tot timpul. Invatati sa traiti in ‘Tao’ (Calea). Tao este
ca atunci cand faceti surfing pe un val. Nu vreti sa o luati inaintea valului deoarece
va va rasturna. Nu vreti nici sa fiti prea lent si sa ramaneti in urma valului deoarece il
veti pierde. Invatati sa traiti mereu in Tao si in armonie cu viata. Fiti moderat in toate
lucrurile. Eliminati extremismul. Urmati „calea de mijloc”.
19. Practicati vindecarea prin atitudine. Cand incepeti sa va simtiti rau, examinati-va atitudinile si credintele care sunt cauza modului in care va simtiti. Nu uitati
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niciodata ca gandurile voastre sunt cele care va creeaza realitatea si aici intra si emotiile. „Asa cum un om gandeste, asa este el.” „Fie facut pentru tine, asa cum tu crezi.”
Practicati afirmatiile si vizualizarile pozitive.
20. Fiti ancorati si conectati cu mama Pamant. Multe persoane spirituale nu sunt
impamantate si nu se pot integra cu aspectul pamantesc si material al lui Dumnezeu.
Dumnezeu este tot atat de prezent in materie cat este si in dimensiunile superioare.
Ideea este sa aduceti raiul pe pamant.
21. Invatati sa echilibrati aspectele sinelui vostru feminin si masculin. Aceasta e o
cerinta necesara pentru ascensiune.
22. Invatati sa integrati cele trei minti. Toate trebuie sa fie utilizate si integrate la
putere maxima la fiecare nivel. Nu va bazati prea mult doar pe o singura minte.
23. Demonstrati si practicati tot ce stiti si veti primi din ce in ce mai mult. Multi
oameni citesc o multime de carti, dar totusi nu demonstreaza si nu practica ceea ce au
invatat. Astfel, ceea ce invatati este absolut inutil daca nu aplicati in viata de zi cu zi.
24. Faceti zilnic rugaciuni de protectie, vizualizari sau afirmatii ca pe o practica
spirituala standard in cursul vietii. Aceeasta este o cheie de baza foarte simpla pe care
toti cei aflati pe calea spirituala ar trebui sa o faca.
25. Invatati sa asigurati un echilibru celor patru corpuri ale voastre: fizic, mental,
emotional si spiritual. Aceasta este o alta conditie necesara pentru ascensiune.
26. Practicati orice forma de exercitiu fizic zilnic sau cel putin odata la doua zile.
Daca deveniti spiritual, nu inseamna ca puteti opri disciplina corpului fizic.
27. Iertati pe toti si toate, inclusiv pe voi insiva. Cum spune si „Cursul de Miracole”, „Iertarea este cheia fericirii”. Ranchiuna nu face decat sa va raneasca si sa va tina
legati in procesul reincarnarilor.
28. Transcedeti dualitatea. Acest fapt inseamna ca trebuie sa invatati sa ramaneti
echilibrati si calmi, indiferent daca traiti o pierdere sau un profit, o placere sau o durere, o boala sau sanatate, o victorie sau o infrangere, daca oamenii va lauda sau va
critica. Aceasta este constiinta Sinelui Divin. Este constiinta ancorarii in pacea interioara, in fericirea si bucuria interioara indiferent de ceea ce sa intampla inafara acestei
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constiinte. Evenimentele dinafara nu va fac sa simtiti nimic. Atitudinea voastra fata de
aceste evenimente este cea care va conduce la implicarea sentimentelor.
30. Invatati sa dezvoltati dragostea de sine. Daca nu va iubiti pe voi insiva, veti
sfarsi prin a cauta dragostea, meritul, aprobarea sau acceptarea din partea celorlalti
oameni, iar acest fapt va va scoate definitiv din starea de echilibru.
31. Atunci cand intervine moartea fizica, chiar daca ati ascensionat, lasati-va cuprinsi de un singur gand: acela de fuziune cu „Lumina Pura a lui Dumnezeu”. Cand
muriti, aveti grija ca ultimul gand in mintea voastra sa fie numele lui Dumnezeu. Asa
dupa cum a spus Bhagavad Gita, ultimul gand pe care il aveti in momentul mortii
reprezinta locul in care veti merge dupa moarte. Cand va parasiti corpul fizic, faceti-o
prin chakra coroanei.
32. Fiti vigilenti pentru Dumnezeu si Regatul Sau. Aceasta este o cheie de aur
cruciala. Prea multi oameni opereaza pe „pilot automat” si nu sunt destul de vigilenti
cu energiile si gandurile carora le permit sa intre in mintile lor.
33. „Pentru a avea totul, renuntati la tot”. Cand aveti retineri in a oferi fata de
orice aspect al creatiei, de fapt aveti retineri fata de voi insiva. „Voi toti faceti parte din
creatie”, iar identitatea voastra adevarata este sinele etern si nu corpul fizic.
34. Priviti lumea prin intermediul ochilor spirituali si nu prin intermediul ochilor
fizici care apartin egoului. Ori priviti viata prin intermediul mintii Christice, ori prin
intermediul mintii egoului negativ. Nu exista alte posibilitati. Ceea ce vedeti este o
oglinda a ceea ce va oferiti voua insiva. Nu il veti realiza pe Dumnezeu daca nu va
priviti surorile si fratii ca pe Dumnezeu. Ceea ce vedeti in ceilalti este de fapt ceea ce
vedeti in voi insiva. Ceea ce oferiti celorlalti este de fapt ceea ce va oferiti voua insiva
si lui Dumnezeu.
35. Dezvoltati compasiunea. Nu uitati niciodata ca suferinta celorlalti este de fapt
suferinta voastra. Aceasta nu este simpla vorbarie. Daca sunteti sinele etern care reprezinta constiinta ascensiunii, atunci sunteti intrupati in aceeasi masura in corpurile
fizice ale celorlalti cat si in propriul vostru corp fizic. Sinele Etern sau Christul traieste
in toti oamenii. Nu exista decat Un Singur Sine Etern. Dumnezeu nu are decat un Fiu
si noi toti suntem, parte din acest Fiu.
38. Practicati renuntarea. Aceasta cheie va ajuta sa treceti de initierea a patra,

241

Manualul Ascensiunii

care reprezinta eliberarea din roata reincarnarilor. Aceasta insemana „sa renuntati la
dorintele materiale si la atasamentele fata de lumea materiala”. Inseamna sa traiti in
aceasta lume, dar sa nu apartineti acestei lumi. Este juramantul de a trai in viata cu
detasare totala, dar implicati in servirea si realizarea lui Dumenzeu.
39. Calea spirituala este de fapt foarte simpla. Daca va doriti sa ajungeti langa
Dumnezeu in Rai, atunci purtati-va ca El. Fiti Dumnezeu. Fiti Christul. Fiti Buddha,
fiti Atma, fiti Sinele Etern pe pamant.
40. Cultivati un caracter impecabil si virtuti permanente in tot ceea ce intreprindeti.
41. Purificati toate cele patru corpuri de toxinele fizice, emotionale, mentale si
energetice.
42. Iubiti-va dusmanii.
43. Vizualizati doar perfectiune. Cand vi se infatiseaza orice altceva inafara perfectiunii, rugati-va la Puternica Prezenta Eu Sunt sa vindece si sa remedieze situatia
respectiva sau practicati afirmatii despre perfectiunea situatiei respective asa cum este
ea relevata de Dumnezeu. Aceasta stare de constienta va determina sa fiti o prezenta
vindecatoare si constienta in orice situatie.
44. Fiti cauza finala si creatorul propriei realitati. Nu fiti victima sau efect.
45. Invocati cele douasprezece raze pe parcursul zilei in functie de culoarea si
calitatea energiei de care aveti nevoie intr-un anumit moment. Razele si energia lor vin
imediat ce le invocati, cu conditia sa le invocati.
46. In orice situatie din viata prin care va blocati intr-un moment nesanatos, intrebati-va „Il vreau pe Dumnezeu sau il vreau pe egoul meu in aceasta situatie?” Doar
lasandu-va controlati de egoul negativ puteti fi scosi din starea de unitate, echilibru,
dragoste neconditionata, bucurie si realizare a lui Dumnezeu. Intr-adevar sunteti pururea in unitate cu Dumnezeu. Dar, puteti fi desprinsi din realizarea acestei unitati cu
Dumnezeu, cu fratii si surorile voastre daca alegeti egoul negativ.
47. Priviti toate greselile ca fiind experiente de pe urma carora aveti de invatat.
Castigati-va globul de aur al intelepciunii. Iertati-va si mergeti mai departe. Nu pier-
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deti timpul cu vina si regrete. Greselile sunt un lucru pozitiv, nu unul negativ. Nu va
parasiti calea ca sa le comiteti. Dar, atunci cand greselile apar, ele reprezinta oportunitati de a invata.
48. Practicati religia bazata pe „premize universale”. Aceasta inseamna ca toate
religiile si caile sunt egale si ca toate conduc catre acelasi loc. Nici o competitie sau
comparatie intre religii nu este necesara sau de dorit.
49. Fiti eclectici in educatia voastra spirituala. Dumnezeu este mult prea complex
si nelimitat pentru a fi inteles doar intr-o singura forma.
50. Transcedeti sexualitatea carnala. Pornografia apartine eului inferior. Invatati
sa practicati moderatia in viata sexuala si invatati sa va ridicati energiia sexuala in
chakrele superioare.
51. Ajutati-i pe cei saraci, bolnavi sau nevoiasi. Amintiti-va ca nu sunteti in acea
pozitie doar datorita gratiei Divine.
52. Renuntati la toate gandurile negative sau agresive. Agresivitatea nu vine de
la Dumnezeu. Vine de la frica, iar frica este esenta egoului negativ. Un atac nu este
altceva decat un strigat dupa dragoste.
53. Predati-va viata complet lui Dumnezeu, dar simultan pastrati-va puterea personala.
54. Pastrati un jurnal si notati toate visele in fiecare dimineata la trezire. Acestea
reprezinda ghidari primite de la mintile subconstienta si supraconstienta.
55. Pastrati-va mediul intern si extern curat.
56. In fiecare noapte inainte de culcare cereti sa primiti cunostinte la nivel interior
de la sufletul vostru, monada voastra si de la Maestrii Ascendenti. Profitati de perioada
de somn pentru a accelera calea catre ascensiune.
57. Renuntati la orice fel de drog, cafea, alcool, stimulanti artificiali si reduceti
zaharul si dulciurile. Asa cum lucram sa invingem mintea negativa la nivel psihologic,
tot asa trebuie sa luptam sa invingem tot ce este negativ la nivelul corpului fizic.
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58. Indepliniti-va dharma si misiunea personala in timpul acestei vieti. Nu permiteti egoului negativ sau altor persoane sa va deturneze de la calea pe care v-o indica
sufletul si monada voastra. Aceasta viata este prea pretioasa si importanta.
59. Cautati sa va echilibrati karma, construind doar karma pozitiva prin fiecare
gand, cuvant sau fapta.
60. Edgar Cayce a spus „De ce sa va faceti griji, cand puteti sa va rugati!”
61. Aveti rabdare si incredere implicita in Dumnezeu si in legile divine.
62. Nu uitati ca „mintea voastra creaza limitari si tot mintea voastra creaza libertate”.
63. Depasiti orice prejudecata cum ca ati fi superior sau inferior oricarei alte fiinte.
In esenta, toti suntem Sinele Etern, indiferent de nivelul de initiere.
64. Cautati sa cooperati si niciodata sa concurati. Niciodata sa nu va comparati cu
altii, comparati-va doar cu voi insiva.
65. Nu uitati niciodata ca valoarea voastra vine de la Dumnezeu. Este posibil ca
Dumnezeu sa creeze ceva fara valoare? Voi sunteti Sinele Etern. Bineinteles ca sunteti
valorosi. Egoul negativ va va spune ca trebuie sa faceti un lucru sau altul ca sa aveti
valoare. Dar sa nu il credeti.
66. „Nu judecati pe altii si voi nu veti fi judecati.” „Acela care este fara de pacate sa
arunce primul cu piatra.” „Nu incercati sa cautati aschia in ochiul fratilor vostrii cand
voi aveti un mare par in proprii ochi.”
67. „Mainile care ajuta sunt mai sfinte decat buzele care se roaga.”
68. Intr-un colt al casei voastre creati un altar spiritual unde sa meditati, sa va
rugati si sa practicati.
69. Scapati de obiceiurile rele acum astfel incat sa nu trebuiasca sa le luati cu voi
in planul interior cand veti trece in lumea spiritelor.
70. Intrebati-va in mod constant „Cine Sunt Eu?” Eu sunt Sinele Etern, Eu sunt
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Brahma, Eu sunt Dumnezeu.
71. Beti sase pana la opt pahare mari de apa pe zi, relaxati-va cat mai des la soare
si la aer proaspat.
72. Faceti mereu diferentierea intre real si ireal, permanent si trecator, intre adevar
si iluzie, forma fizica si realitatea eterna din spatele tuturor formelor.
73. Cultivati constant „amintirea lui Dumnezeu”.
74. Spiritualizati toate activitatile, ceea ce inseamna sa va priviti ca un instrument
in mainle lui Dumnezeu. Voi sunteti mainile, ochii, gura si picioarele lui Dumnezeu
care actioneaza aici pe pamant. Voi sunteti Dumnezeu care interactioneaza cu Dumnezeu. Sinele Etern care il serveste si il conduce pe Sinele Etern intrupat.
75. Iubiti cu delicatete si bunatate toate fiintele simtitoare.
76. Luati-va responsabilitatea de a fi fratele mai mare sau ghidul spiritual al regatului animalelor, plantelor si mineralelor.
77. Cultivati o dorinta absoluta de „a realiza ascensiunea si eliberarea” si de a
putea fi in cel mai inalt serviciu pentru toate fiintele simtitoare.
78. Practicati „umilinta”. Iisus Christos a spus „daca cineva te palmuieste pe un
obraz, intoarce-i si celalat obraz.”
79. Binecuvantati persoanele care va blesteama.

tii).

80. Transmutati o mare parte a energiei sexuale in „Ojas Shakti” (iluminarea min81. Faceti legamant cu nemurirea fizica.
82. Faceti juramantul Bramacharya (puritatea gandurilor, cuvintelor si faptelor).
83. Mancati dupa diete vegane (mai multa mancare naturala si organica).

84. Practicati zilnic si intensiv analiza de sine, introspectia, examinarea interioara,
mai ales inainte de a merge la culcare.
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85. Fiti un cautator de iubire si nu de vinovatie.
86. Pastrati jurnale si tabele cu dezvoltarea spirituala, in acelasi fel in care ati tine
contabilitatea bugetului si a taxelor in finante.
87. Serviti pe ceilalti dezinteresat, fara a va gandi la o recompensa.
88. Incantati mantra „OM” cu orice ocazie. (Bhagavad Gita spune ca acela care
invoca mantra OM in momentul mortii atinge starea suprema)
89. Faceti legamantul de non-violenta.
90. Incantati "So Ham" si imaginati-va cum devine „OM”. Spuneti So Ham in concordanta cu respiratia pe parcursul zilei.
91. Practicati negarea si afirmatiile. In „Cursul de Miracole” se spune „Negati orice
gand care va vine in minte si care nu este de la Dumnezeu.” Imediat dupa, focalizati-va
atentia pe o imagine/gand pozitiv asemeni lui Christos.
92. Construiti-va antakarana catre suflet, monada si apoi sus catre Dumnezeu.
93. Invatati sa calatoriti constient cu sufletul si cultivati abilitatea de visare lucida.
94. Studiati intens pasii exacti pe care ii aveti de parcurs pentru fiecare nivel al
celor sapte initieri.
95. Controlati si supuneti nivelele inferioare (mirajul, maya, iluzia).
96. Chiar daca nu ati luat initierea, practicati ceea ce inseamna sa fiti un Maestru
Ascendent si o fiinta care a atins realizarea lui Dumnezeu. Actionati ca si cand ati
realizat deja acest lucru.
97. Decoperiti structura voastra energetica, razele monadei, sufletului, personalitatii, ale mintii, emotiilor si corpului ca sa puteti intelege mai bine si corect misiunea
personala in aceasta viata si conexiunea voastra ashramica.
98. Invocati chakrele voastre superioare pentru ca ele sa se ancoreze in chakra
voastra coroana.
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99. Inlaturati toate „separarile” de constiinta la toate nivelele.
100. Fiti „politicos” activ la un anumit nivel ca parte integranta a practicilor voastra spirituale.
101. Recunoasteti ca fiintele extraterestre de pe toate planetele din Universul infinit al lui Dumnezeu sunt ca fratii si surorile unei familii universale.
102. Onorati si venerati pe Pan si Echipa de Spirite ale Naturii in acelasi mod in
care ii onorati si venerati pe Maestrii Ascendenti si pe Dumnezeu.
103. Dupa ce treceti de a treia initiere (unirea cu sufletul), incepeti sa va polarizati
constiinta in monada (Prezenta Eu Sunt), in triada spirituala superioara si in cei trei
atomi permanenti superiori. Pe masura ce evoluam si inaintam in procesul de initiere,
ne polarizam la nivele din ce in ce mai inalte dupa fiecare initiere.
104. Curatati-va toate implanetele extraterestre (Terri Sue poate face acest serviciu
si va recomand cu foarte mare incredere sa faceti acest lucru ori cu ajutorul ei ori cu
ajutorul oricarei alte persoane calificate).
105. Nu uitati niciodata ca reprezentati sufletul si monada intrupate in corpul
vostru fizic.
106. Traiti cu integritate absoluta suprema deoarece daca inselati alta persoana il
inselati pe Dumnezeu si pe voi insiva pentru ca toti suntem UNUL.
107. Cautati si gasiti-va un invatator spiritual sau mai multi invatatori spirituali
in acest plan sau in planul ascendent sau in ambele. Nu recomand aici un guru, ci mai
degraba un invatator. Intotdeauna va exista cineva deasupra noastra de la care putem
invata si intotdeauna va exista cineva sub noi pe care il putem servi. Aceasta este adevarata ierarhie spirituala a vietii.
108. Afirmati ca va creati in corpul fizic si activati cele douasprezece helixuri ADN
pe care le veti folosi pentru ascensiune.
109. Vizitati locuri sfinte sau locuri cu energii spirituale de pe planeta.
110. Dezvoltati „viziune echilibrata” indiferent de ceea ce vedeti.
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111. Practicati juramantul de tacere pentru anumite parti din zi si controlati-va
vorbirea. In scoala de mistere a lui Pitagora (Kuthumi) din Crotona, discipolii trebuiau
sa practice tacerea pentru trei ani inainte de a li se permite initierea in misterele secrete. Deci cu siguranta puteti practica acest juramant cate putin in fiecare zi.
112. Cand apar tentatii, abateti-va constiinta de la ele si intorceti-o inapoi catre
Dumnezeu. Pacatul nu inseamna sa nu aveti nici o tentatie, ci sa cadeti in tentatie.
113. Incetati sa va mai contraziceti. Trebuie sa va intrebati „Imi doresc iubire sau
imi doresc sa castig?” Nu le puteti avea pe amandoua.
114. Mancati usor. Mancati ca sa traiti, nu traiti ca sa mancati.
115. Identificati-va cu Sinele vostru Superior si muriti pentru sinele inferior.
Aceasta este calea lui Dumnezeu.
116. Faceti juraminte si anagajamente spirituale si respectati-le. Aceasta este una
dintre cheile de aur care va accelera cel mai rapid ascensiunea voastra. Juramintele
spirituale va ajuta sa fiti permanent ancorati, astfel incat constiinta sa fie libera pentru
a lucra pe urmatorul nivel de rafinare si purificare.
117. Dezvoltati concentratia absoluta a mintii pe un singur punct, concentratia
mistica in cucerirea spirituala a ascensiunii si a eliberarii si va veti atinge scopul in
termenul stabilit.
118. Dezvoltati calitatea de a fi un „luptator spiritual” curajos in viata. Asta si
sunteti, un luptator spiritual care invinge mirajul, maya, iluzia si cauta doar Sinele.
119. Petreceti timp in compania oamenilor elevati spiritual (satsang). Mergeti la
cursuri si seminarii de evolutie spirituala, cititi carti spirituale. Mergeti sa ii vedeti pe
sfinti si intelepti atunci cand vin in orasul vostru. Evitati compania de rau augur si pe
oamenii care sunt condusi de egoul inferior. Totusi, cand sunteti in compania unor
astfel de oameni, faceti-va protectie psi.
120. Nu risipiti nici macar un moment de timp sau energie. Moartea este dupa
colt pentru oricine si poate avea loc in orice moment. Nu pierdeti timpul lucrurile trecatoare. Se poate compara placerea hedonistica cu realitatea realizarii lui Dumnezeu?
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121. Simplificati-va viata. Reduceti dorintele si nevoile voastre.
122. Primul gand cand va sculati de dimineata sa fie Dumnezeu, iar ultimul gand
cand mergeti la culcare sa fie tot Dumnezeu. Daca doriti intr-adevar sa va accelerati
ascensiunea, lasati ca Dumnezeu sa fie singurul vostru gand pe parcursul intregii zile.
123. Fiti intransigenti in ceea ce priveste dieta voastra mentala, emotionala si spirituala. Nu va pierdeti timpul citind novele proaste, vizionand filme cu violenta sau
emisiuni TV proaste si violente. Absolut tot ceea ce experimentati creaza o amprenta in mintea voastra subconstienta. Viata este prea scurta si prea pretioasa. Cel mai
pretios lucru, bucurati-va, dar faceti-o in contextul „in serviciul lui Dumnezeu”. Ascensiunea presupune o dedicare totala, 24 de ore din 24, chiar si in timpul somnului.
Odata ce dezvoltati aceste obisnuinte de constienta, veti vedea ca nu este ceva greu de
realizat. Este chiar amuzant si distractiv pentru ca adevarata placere este sa il servesti
pe Dumenzeu.
124. Daruiti 10% din salariul vostru sau din energia voastra pentru cauze caritabile. Pentru a fi prosperi, trebuie sa fim generosi cu ceilalti, astfel incat universul sa fie
generos cu noi.
125. Pentru tot ce vi se intampla in viata spuneti „Nu este voia mea, ci voia Domnuluui. Multumesc pentru lectie.”
126. Ramaneti la acelasi nivel de constienta, chiar daca oamenii va critica sau va
flateaza. Daca cedati intr-una dintre cele doua extreme, va reintoarceti in sistemul egoului negativ, in loc sa transcedeti egoul negativ. Nu uitati „dupa mandrie, vine caderea”.
127. „Cunoasteti-va Sinele Divin” ceea ce inseamna sa Il cunoasteti pe Dumnezeu
pentru ca asta este ceea ce sunteti.
128. Practicile voastre spirituale trebuie sa fie constante, graduale, pline de sinceritate, de bun simt si perseverenta.
129. Nu folositi numele lu Dumnezeu in van si renuntati la a injura.
130. Stergeti din constiinta voastra egoismul si negativitatea.
131. Stabiliti o rutina spirituala sau un regim care sa nu fie pentru voi nici prea
usor, dar nici prea greu si apoi tineti-va de ele. Aceasta include disciplina fizica, pre-
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cum exercitii fizice, dieta si asa mai departe, dar si practicile spirituale.
132. Nu uitati ca in esenta exista doar doua emotii: iubirea si frica. Nu exista ganduri neutre. Toate realitatile provin din una dintre cele doua.
133. Evitati sa priviti oamenii de sexul opus cu ganduri senzuale. Priviti intai Sinele Etern si Christic inainte de a privi latura lor fizica.
134. Cheia este „efortul neincetat”, indiferent de obstacole. „Cauta si vei gasi.”
„Bate si usa ti se va deschide.”
135. Ramaneti ascultator in fata lui Dumnezeu si respectati legile divine. Prin
intelegerea acestora, evitam suferinta.
136. Salvarea voastra depinde de voi, nu de Dumnezeu. Dumnezeu v-a dat deja
totul. Intrebarea esentiala este ce sunteti dispusi sa va oferiti voi insiva.
137. Fiti pozitivi si optimisti in toate.
138. „Fii nemiscat si cunoaste cu Eu sunt Dumenzeu.”
139. Invocati cea de-a douasprezecea raza aurie, si energiile Mahatma pentru ca
acestea sunt cele doua energii de cea mai inalta vibratie care sunt accesibile pe pamant.
140. Lucrati in mod regulat cu echipa de vindecare MAP (Programul de Asistenta
Medicala al Maestrilor Ascendenti) pentru a va mentine sanatatea fizica. (cititi cartea
mea „Psihologia Sufletului” pentru mai multe informatii)
141. Afirmati in mod regulat ca glanda voastra pituitara a incetat producerea hormonului mortii si ca produce doar hormonul vietii.
142. Zilnic cereti „alinierea axiotonala” asa cum este descrisa in cartea „Cheile lui
Enoch” pentru a va echilibra intregul sistem de meridiane, de campuri spirituale si
electromagnetice.
143. Invocati zilnic Sinele vostru Ascensionat de dimensiunea a cincea (care a
atins deja ascensiunea in realitatea in care nu exista timp si spatiu) pentru a fuziona
constiinta sa cu constiinta si aura voastra.
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144. Invocati energiile Mahatma zilnic pentru a fuziona si a se amesteca cu energiile si aura voastra de pe Pamant. Aceasta este o metoda sigura de a accelera calea spre
ascensiune de cel putin o mie de ori.
145. Priviti-va pe voi insiva ca pe monada, iar pe invatatorul vostru ca fiind Dumnezeu. Monada si Prezenta Eu Sunt nu sunt deasupra voastra. Constiinta ascensiunii
inseamna ca voi va identificati cu monada. Voi sunteti Prezenta Eu Sunt pe Pamant.
146. Practicati zilnic meditatia si tratamentul ascensiunii prezentat in aceasta
carte. Daca veti face acest lucru pentru cel putin trei luni, veti vedea transformarea
voastra completa.
147. In sesiunile de meditatie, invocati racordajul Inimii Galactice si a Ierarhiei
Galactice. Acest nivel tocmai a fost adus pe pamant pentru umanitate si va ajuta cu
siguranta sa ancorati corpul vostru de lumina la nivel fizic, nu doar la nivel mental,
emotional si spiritual. Doi dintre invatatorii acestui nivel Galactic cu care va puteti
racorda sunt Melchizedek si maestrul Averran. Atingerea nivelului Inimii Galactice
va va ajuta in dezvoltarea abilitatilor de teleportare, de manifestare instantanee si de
comunicare cu limbajul luminii.
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Meditatia si Tratamentul de Ascensiune
"Eu aleg acum sa accept si sa invoc fuzionarea
totala cu energia Mahatma in cadrul matricei mele
energetice, permitand astfel o contopire totala cu
Sinele Meu Divin in serviciul a tot ceea ce este.”
Vywamus

Dr. Joshua David Stone
La inceputul meditatiei, gasiti un loc comfortabil si linistit unde sa stati. Stati cu
fata spre est deoarece curentul spiritual este mai puternic in aceasta directie. Meditatia
si tratamentul de ascensiune pot fi facute cu voce tare sau in liniste. Poate fi inregistrata pe o caseta audio si ascultata inainte de culcare sau chiar in timpul somnului.
Meditatia si Tratamentul de Ascensiune
Invoc acum pe Preaiubitul Dumnezeu, Christul, Sfantul Duh, Mareata Prezenta Eu Sunt, Monada mea, Eu Sunt Ceea Ce Sunt, Mahatma, Avatar of Synthesis, Cei
Sapte Sfinti Elohimi, Melchior Logosul Galactic, Comandamentul Ashtar, Arhanghelii
Mihail, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel, Zadkiel, Metatron, Helios Logosul Solar, Sanat Kumara Logosul Planetar, Lord Maitreya Christul Planetar, Manu, Allah
Gobi, Mahachohan, Sathya Sai Baba, Preaiubitii Cohani ai Celor Sapte Raze, El Morya,
Kuthumi, Serapis Bey, Paul Venetianul, Hilarion, Maestrul Iisus si Saint Germain, Lorzii Karmei, Djwhal Khul, Buddha, Vywamus, Fecioara Maria, Quan Yin, Isis, Babaji,
Marele Maestru Divin, Enoch, Echipa de Vindecare a Marii Fratii Albe MAP (Pan,
Ingerii Iluminati ai Vindecarii, Maestrii Ascendenti si Monada), Melchizedek, Ierarhia
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Spirituala, Marea Fratie Alba, Maestrii din Shamballa!
Preaiubite Dumnezeu si Preaiubite Mahatma, Eu aleg acum sa accept si sa invoc
fuzionarea totala cu energia Mahatma in cadrul matricei mele energetice, permitand
astfel o contopire totala cu Sinele Meu Divin in serviciul a tot ceea ce este, acum.
Invoc acum prin Puterea lui Dumnezeu, Forta Divina prin sferele de Lumina Aurie. Aceste sfere de Lumina Aurie coboara acum de la Dumnezeu si de la Prezenta Eu
Sunt si intra in sistemul celor sapte chakre ale mele.
Permit acum sferelor de Lumina Aurie sa intre in prima mea chakra. Acum imi
deschid si imi activez total prima mea chakra. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Permit acum sferelor de Lumina Aurie sa intre in a doua mea chakra. Acum imi
deschid si imi activez total a doua mea chakra. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Acum imi deschid si imi activez total a treia mea chakra. Eu Sunt Ceea Ce Sunt!
Aum!
Acum imi deschid si imi activez total a patra mea chakra. Eu Sunt Ceea Ce Sunt!
Aum!
Acum imi deschid si imi activez total a cincea mea chakra. Eu Sunt Ceea Ce Sunt!
Aum!
Acum imi deschid si imi activez total a sasea mea chakra. Eu Sunt Ceea Ce Sunt!
Aum!
Acum imi deschid si imi activez total a saptea mea chakra. Eu Sunt Ceea Ce Sunt!
Aum!
Invoc acum Prezenta Eu Sunt, pe Arhanghelul Mihail si Echipa de Vindecare a
Marii Fratii Albe MAP (compusa din Pan, Maestri Ascendenti Vindecatori, Ingerii
Vindecatori si Propria Monada) si le cer sa patrunda in toate chakrele mele, sa le echilibreze perfect si sa le racordeze, sa elibereze toate energiile nedorite si toate stringurile
care nu sunt in acord cu Scopul Meu Divin cel mai inalt si care nu sunt in acord cu
matricea mea monadica.
Permiteti cca 15 secunde sau mai mult pentru fiecare chakra si invocati o curatare totala, o vindecare perfecta si echilibrare. Dupa ce ati curatat, purificat, vindecat
si echilibrat perfect fiecare chakra cu Energia Vindecatoare a lui Dumnezeu, cereti
activarea, integrarea si echilibrarea perfecta a tuturor chakrelor astfel incat ele sa functioneze ca o singura chakra.
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Invocati acum Flacara Violet a lui Saint Germain si cereti ca ea sa va inunde intreaga fiinta cu energia violet a transmutarii. Permiteti energiei violet argintie sa va
invaluie si sa transmute orice negativitate in puritatea si perfectiunea Divina. Dupa ce
ramaneti cufundat in aceasta energie pentru 15-20 de secunde, invocati a Douasprezecea Raza Aurie si lasati-o sa va invaluie toata fiinta in energia Constiintei Christice.
Vizualizati-va intreaga fiinta si cele sapte corpuri umplute cu energia de lumina aurie
direct de la Dumnezeu, Prezenta Eu Sunt si Maestrii Ascendenti. Ramaneti cufundat
in aceasta energie de lumina aurie pentru 15-30 de secunde.
Acum invocati-l pe Dumnezeu si puterea Divina sa fie plasata si activata in vehicolul vostru de lumina merkabah. Vizualizati vehicolul merkabah ca pe un cristal vertical dublu care invaluie intregul vostru corp cu o sectiune orizontala dubla care iese
din fata si spatele partii verticale. Vehicolul merkabah va va ajuta sa accelerati nivelul
vostru vibrational general. Este de asemenea un vehicul cu care sufletul poate calatori
in meditatii sau atunci cand dormiti noaptea. Plasati-va acum in vehicolul merkabah
si permiteti-i acestuia sa se roteasca in sensul acelor de ceasornic. Aceasta rotire va va
permite sa va racordati mai bine la pulsul si frecventa Sursei a Tot Ceea Ce Este.
Acum sunt pregatit pentru inceperea procesului de ascensiune! (Procesul de ascensiune consta de fapt in coborarea spiritului in materie). Preaiubite Dumnezeu si
Putere Divina, cer acum ca sufletul meu sa coboare total in constiinta mea si in sistemul celor patru corpuri ale mele. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Invoc acum Maretul meu Corp de Lumina si cer ca el sa coboare acum total in
constiinta mea si in sistemul celor patru corpuri ale mele. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Invoc acum Flacara Ascensiunii si cer ca ea sa coboare acum total in constiinta
mea si in sistemul celor patru corpuri ale mele. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum activarea totala a chakrelor mele Alpha si Omega. Eu Sunt Ceea Ce
Sunt! Aum!
Cer acum activarea totala a energiei Amrita, a literelor de foc, a geometriei sacre,
a cheilor si a codurilor lui Enoch. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum activarea si crearea totala a potentialului celor douasprezece helixuri
ADN ale mele in cadrul vehicolului meu fizic. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
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Cer acum activarea totala a glandei mele pituitare astfel incat ea sa secrete doar
hormonul vietii si sa inceteze sa produca hormonul mortii. Eu Sunt Ceea Ce Sunt!
Aum!
Cer acum activarea totala a matricei mele monadice Divine in constientul meu, in
subconstientul meu, supraconstientul meu si in sistemul celor patru corpuri ale mele.
Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum activarea totala a energiei mele kundalini ghidata de monada mea si de
Mareata Prezenta Eu Sunt. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Invoc acum scanteia Focului Cosmic a prezentei lui Insusi Dumnezeu pentru a
ilumina si transforma intreaga mea fiinta in Lumina Divina. Eu Sunt Ceea Ce Sunt!
Aum!
Invoc acum alinierea completa in toate axele si meridianele mele a Cheilor lui
Enoch pentru a alinia perfect toate fluxurile mele energetice cu constiinta mea si sistemul celor patru corpuri. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Invoc acum si imi cer nemurirea mea fizica si incetarea completa a procesului
meu de imbatranire si moarte. Acum intineresc si devin tot mai tanar in fiecare zi. Eu
Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Invoc acum si cer deschiderea celui de-al treilea ochi al meu si a abilitatilor mele
psihice, de clarviziune si channeling pe care sa le pot folosi in gloria si serviciul Maretului Dumnezeu si a fratilor si surorilor mele in Christul Planetar. Eu Sunt Ceea Ce
Sunt! Aum!
Cer acum ca sanatatea perfecta radianta sa se manifeste in corpurile mele fizic,
emotional, mental, eteric si spiritual. Cer si comand corpurilor mele sa manifeste
acum sanatatea si perfectiunea Christica. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum ca cea de-a saisprezecea chakra a mea sa coboare miscand toate chakrele mele in jos pe coloana chakrelor pana cand cea de-a saisprezecea chakra se unifica
cu chakra mea sapte sau chakra coroana. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum ca cea de-a cinsprezecea chakra a mea sa coboare in chakra mea sase
sau chakra celui de-al treilea ochi. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
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Cer acum ca cea de-a paisprezecea chakra a mea sa coboare in chakra mea cinci
sau chakra gatului meu. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum ca cea de-a treisprezecea chakra a mea sa coboare in chakra mea patru
sau chakra inimii mele. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum ca cea de-a douasprezecea chakra a mea sa coboare in chakra mea trei
sau chakra plexului solar. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum ca cea de-a unsprezecea chakra a mea sa coboare in chakra mea doi. Eu
Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum ca cea de-a zecea chakra a mea sa coboare in chakra mea unu. Eu Sunt
Ceea Ce Sunt! Aum!
Imi vizualizez acum restul chakrelor mele, de la noua la unu, coborand pana la
picioarele mele si facand legatura cu Pamanatul. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum stabilizarea completa a sistemului de chakre ale mele de dimensiunea
a cincea cu constiinta si sistemul celor patru corpuri ale mele. Eu Sunt Ceea Ce Sunt!
Aum!
Invoc si vizualizez acum coloana chakrelor mele luminata ca un brad de Craciun,
iar prima mea chakra ca pe o sfera de Lumina alb-perlata.
Chakra mea doi devine acum o sfera de Lumina roz-portocalie.
Chakra mea trei devine acum o sfera de Lumina aurie.
Chakra inimii mele devine acum o sfera de Lumina roz-violacee.
Chakra mea cinci devine acum o sfera de Lumina albastra-movulie.
Chakra celui de-al treilea ochi devine acum o sfera de Lumina aurie-alba.
Chakra mea coroana devine acum o sfera de Lumina violet-alba.
Intreaga mea coloana de chakre a fost acum initiata pe frecventa de ascensiune in
dimensiunea a cincea. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Invoc acum cu toata inima, sufletul, mintea si puterea mea ajutorul colectiv al
celor unsprezece extensii de suflet ale mele ca parte integranta a procesului meu de
ascensiune. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Invoc acum ajutorul colectiv al celor 143 de extensii de suflet din grupul meu
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monadic ca parte integranta a procesului meu de ascensiune. Eu Sunt Ceea Ce Sunt!
Aum!
Cer acum coborarea si integrarea completa in fiinta mea a curcubeului cunoasterii! Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum treimii Isis, Osiris si Horus si energiilor piramidei ce sunt aliniate cu
Sursa sa coboare acum in constiinta mea si in sistemul celor patru corpuri ale mele si
sa se activeze total.
Cer acum Maestrului Ascendent Serapis Bey si energiilor de ascensiune din Templul din Luxor sa coboare si sa se activeze total in constiinta si sistemul celor patru
corpuri ale mele. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Invoc acum o coloana de lumina a ascensiunii sa-mi invaluie intreaga fiinta. Eu
Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum o echilibrare completa a karmei mele din existentele trecute si viitoare.
Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum ridicarea frecventei mele vibrationale in cadrul corpurilor mele fizic,
astral, mental, eteric si spiritual pana la nivelul frecventelor dimensiunii a cincea. Eu
Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum ca Lumina celor o mie de sori sa coboare in fiinta mea si sa imi ridice
frecventele vibrationale de o mie de ori. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Invoc acum sunetul sacru AUM sa coboare si sa reverbereze constiinta mea si
sistemul celor patru corpuri. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum botezul meu complet intru Sfantul Duh. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Cer acum o perfecta initiere si intregire a dharmei, scopului si misiunii mele din
aceasta viata in serviciul Planului Divin. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Invoc acum sinele meu ascensionat de dimensiunea a cincea, cel care a ascensionat
deja in planul timpului simultan, sa isi contopeasca constiinta cu corpul meu unificat
si cu aura mea. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
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Invoc acum invatatorul meu spiritual (precizeaza-i numele) sa coboare prin chakra mea coroana si sa isi contopeasca constiinta si Lumina cu constiinta si sistemul
celor patru corpuri ale mele. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Invoc acum monada mea, Mareata Prezenta Eu Sunt si spiritul meu sa coboare
complet in constiinta si in sistemul celor patru corpuri ale mele si sa ma transforme in
Lumina si in Adevaratul Maestru Ascendent care sunt. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Pastrati cateva minute de liniste pentru a permite meditatiei de ascensiune sa aiba
loc si sa ramana pe Pamant. Pentru contopirea totala cu Lumina in constiinta si in
sistemul celor patru corpuri, recitati urmatoarele afirmatii de adevar:
Ramai in liniste si cunoaste ca Eu Sunt Dumnezeu! Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt invierea si viata! Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt Mareata Prezenta Eu Sunt pe Pamant si dincolo de acesta. Eu Sunt Ceea
Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt Maestrul Ascendent (inserati numele vostru)! Eu Sunt Ceea Ce Sunt!
Aum!
Mareata Prezenta Eu Sunt este acum sinele meu real. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt ascensiune in Lumina. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt Adevarul, Calea si Lumina! Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt usa deschisa pe care nimeni nu o poate inchide! Eu Sunt Ceea Ce Sunt!
Aum!
Eu Sunt perfectiune divina manifestata acum! Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt revelatia Divina! Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt Lumina care lumineaza fiecare om care vine in lume. Eu Sunt Ceea Ce
Sunt! Aum!
Eu Sunt flacara cosmica a victoriei cosmice! Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt fiinta ascensionata care doresc sa fiu acum! Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt vibratia crescuta a intregului meu Christ si Eu Sunt potential total. Eu
Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt AUM manifestat in aceasta lume. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt membru cu drepturi depline al Marii Fratii Albe si al Ierarhiei Spirituale.
Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt manifestarea realizata a sinelui etern! Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt intruparea Iubirii Divine! Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu traiesc in toate fiintele si toate fiintele traiesc in mine. Eu Sunt Ceea Ce Sunt!
Aum!
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Eu Sunt acum una cu planul monadic al constiintei Pamantului! Eu Sunt Ceea Ce
Sunt! Aum!
Eu Sunt acum una cu corpul meu glorios de Lumina pe Pamant. Eu Sunt Ceea Ce
Sunt! Aum!
Eu afirm acum abilitatea mea de a-mi transforma cele patru corpuri ale mele in
Lumina si de a calatori oriunde in Universul infinit al lui Dumnezeu! Eu Sunt Ceea Ce
Sunt! Aum!
Invoc acum pe Helios, Logosul Solar, sa ancoreze in constiinta mea prin chakra
coroana cele 64 de Chei ale lui Enoch in toate cele cinci limbi sacre astfel incat ele sa se
integreze total in fiinta mea de pe Pamant. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu imi afirm acum total identitatea ca Sine Etern, Christ, Buddha, atm, monada,
Prezenta Eu Sunt de pe Pamant in serviciul umanitatii! Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu afirm total ca sunt fizic nemuritor si ca Eu pot, daca aleg, sa raman pe Pamant
infinit fara sa imbatranesc! Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu vad toate persoanele, animalele si plantele ca pe intruparea Sinelui Etern, chiar
daca sunt sau nu constienti de adevarata lor identitate. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt acum integrarea perfecta a monadei, sufletului si personalitatii pe Pamant. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
In aceasta sfant moment salvarea a sosit! Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt un sine unit cu Creatorul. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt Lumina lumii. Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Eu Sunt acum o fiinta total ascensionata care a ales sa ramana pe Pamant in serviciul umanitatii! Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth! (Sfant, Sfant, Sfant este Domnul
Dumnezeul Ostilor Ceresti!)
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth! (Sfant, Sfant, Sfant este Domnul
Dumnezeul Ostilor Ceresti!)
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth! (Sfant, Sfant, Sfant este Domnul
Dumnezeul Ostilor Ceresti!)
Eu Sunt Ceea Ce Sunt! Aum!
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