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Ideea de a alc[tui o culegere din cele mai importante
mesaje ale lui Drunvalo mi-a
a venit în timpul unui curs, când
mi s -a
au pus câteva întreb[ri din care am în\eles clar c[
este greu de aprofundat un text, scos la imprimant[. Corelarea ideilor con\inute într-u
un mesaj, cu cele care apar în
urm[torul, este, de multe ori, o munc[ pe care nu-\\i dai
seama c[ ar trebui s[ o faci. Cite=ti primul mesaj care apare din clipa în care te deschizi spre un asemenea subiect,
f[r[ s[ realizezi c[ el se leag[ cu altele, anterioare.
Frumuse\ea este c[, în entuziasmul meu de moment,
i-a
am vorbit despre asta Monic[i Vi=an care, în mod surprinz[tor, a reac\ionat f[r[ ezitare =i m -a
a încurajat.
Spun „în mod surprinz[tor” pentru c[ mintea mea
spunea c[ a=a ceva este cam nebunesc, mai ales c[ e
ceva ce nu a mai fost f[cut, pân[ acum. Monica, cu mult[
experien\[ în munca editorial[, =tie c[ un asemenea proiect
nu este u=or de realizat =i totu=i… a îmbr[\i=at ideea cu
mult[ iubire =i d[ruire. A fost al[turi de mine, pas cu pas, a
muncit =i a pus suflet ca totul s[ ias[ frumos, s[ fie util celor
interesa\i, s[ aducem un pic de claritate în aceast[ lume a
informa\iilor care vin, f[r[ noim[ parc[, din toate direc\iile.
Monica, î\i mul\umim!
Încurajat[ de Monica, am trecut la treaba. Ca s[ =tiu
cum mi se al[tur[ îngera=ii, mi-a
am propus s[ nu insist, s[
nu explic, doar s[ le spun celor din jurul meu despre proiect =i despre ce ajutor am nevoie, pentru a -ll împlini. Toat[
lumea a reac\ionat cu bucurie =i mi s-a
a al[turat (mai ales în
ceea ce prive=te finan\area) o mul\ime de oameni.
5

Totul a fost f[cut prin voluntariat =i prin dona\ii (aveam
nevoie de o sum[ important[ pentru a tip[ri cartea în suficiente exemplare, care s[ fie d[ruite celor care =i-o
o doresc).
Cuvintele de mul\umire chiar nu mai au sens, pentru c[, oricât a= încerca s[ le a=ez în fraz[, tot fals va suna. A=a c[,
spun simplu: LE MUL|UMESC TUTUROR CELOR CARE
AU CONTRIBUIT LA REALIZAREA ACESTEI C{R|I, indiferent cu ce sau cu cât. Fiecare a fost o p[rticic[ dintr-u
un
grup care s-a
a unit în jurul unei idei: aceea de r[spândi înv[\[turile lui Drunvalo.
Ceea ce v[ rog pe voi, cei ce ave\i acum în mân[
aceast[ carte, este s[ v[ aminti\i c[ toate aceste mesaje
au fost transmite video sau audio. Transcrierea a fost dificil[, iar cuvântul rostit liber este diferit de cel scris. Fi\i îng[duitori, lua\i esen\a mesajelor =i nu v[ l[sa\i antrena\i în
tendin\a, fireasc[ poate, de a observa stâng[ciile inerente
unei asemenea munci. Ceea ce conteaz[ este iubirea cu
care am lucrat, bucuria =i încrederea pe care Drunvalo
ne-o
o aduce =i scopul – care a fost împlinit.
Îi mul\umesc lui Daniel Mitel, care i-a
a vorbit lui Drunvalo
despre acest proiect, l -a
a f[cut s[ în\eleag[ cât este de
iubit =i respectat de +coala lui din România =i a ob\inut
acordul s[u, pentru a publica =i d[rui aceast[ carte.
Celelalte mesaje ale lui Drunvalo, care nu au fost selectate pentru aceast[ carte – întrucât are deja un num[r
foarte mare de pagini – le vom edita sub forma unui e -b
book
=i le vom pune la dispozi\ia voastr[, cât de curând posibil.
+i aceast[ carte, în afar[ de forma ei tip[rit[ (oricât de
multe exemplare am scoate, tirajul este totu=i limitat) va fi
pus[, în format electronic, pe site-u
ul Editurii For You
www.editura-fforyou.ro =i pe www. elenacocis.ro, pentru a

putea beneficia cât mai multe persoane de informa\iile pe
care le con\ine.
Citi\i cu inimile deschise =i primi\i cu iubire darul nostru, a celor ce au format minunata „echip[” de f[uritori ai
acestei edi\ii. Cu to\i am lucrat cu drag. Am trecut prin momente dificile, dar am mers mai departe, con=tien\i c[ munca noastr[ este de folos, c[ oamenii au nevoie de clarific[ri.
Pân[ la urm[ am ajuns s[ încheiem cu succes tot ceea ce
ne-a
am propus. +i „întâmpl[tor”, totul – absolut totul, inclusiv
acest mic cuvânt de mul\umire – a fost finalizat în ziua
primului Portal important din acest an, pe 11.11! Ce frumos
lucreaz[ Universul…, ce sentiment de plin[tate î\i aduce,
atunci când vezi c[ ceea ce faci este în acord, în armonie,
cu Via\a! +i dac[ tot sunt la capitolul mul\umiri, s[ le mul\umesc =i fiin\elor de Lumin[ din plan non-ffizic, îngera=ilor,
cei care ne-a
au condus pe calea împlinirii unui vis – acela de
d[rui ceea =i noi am primit, la rândul nostru.
Îns[, celui ce trebuie s[-ii mul\umim din adâncul fiin\ei
noastre, este Drunvalo. Ceea ce face el, pentru fiecare dintre noi în parte =i pentru întreaga omenire, este inestimabil.
Din nou, cuvintele nu m[ pot ajuta, a=a c[… voi spune simplu… „DRUNVALO, TE IUBIM! Ai vrut ca omul s[ se întoarc[ la iubire: uite c[ ai reu=it! Ai reu=it s[ ne aminte=ti
cine suntem =i de ce am venit aici, ai reu=it s[ ne aminte=ti
c[ Iubirea vindec[ totul, c[ Via\a este tr[it[ prin fiecare vietate de pe acest P[mânt, c[ P[rin\ii no=tri Divin ne sunt
al[turi, indiferent cine suntem sau unde suntem, indiferent
de orice. Chiar dac[ nu p[=e=ti pe t[râmul României, e=ti
aici, cu noi, mereu. Ne str[duim s[-\\i în\elegem mesajul, ne
str[duim S{ FIM!” Le mul\umesc tuturor celor care primesc
cu drag, darul nostru de iubire.
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Elena Coci=

A=a cum ve\i afla, înc[ din primele pagini ale acestei
c[r\i, Mae=trii Melchizedek sunt trimi=i s[ ajute, atunci când
se produce o schimbare major[ în con=tiin\a unei planete
=i în con=tiin\a celor care tr[iesc pe acea planet[. Este clar
c[ acum, în aceste timpuri, energia Planetei P[mânt este
în schimbare =i c[ aceste schimb[ri energetice ample produc schimb[ri similare, în sistemul energetic uman.
Întrebarea fireasc[ este: ce e de f[cut? +i apoi, cum
putem fi al[turi de Mama P[mânt =i de Tat[l Soare, în drumul Lor spre un alt nivel de con=tiin\[? Cum îi ajut[m pe
cei dragi nou[, în ce fel ne punem în slujba omenirii? F[r[
îndoial[ c[ întreb[rile ar putea continua. Fiecare dintre noi
are setul s[u de întreb[ri, dar ceea ce ne une=te este preocuparea pentru Schimbare, pentru o lume mai frumoas[
=i mai stabil[.
Ceea ce Drunvalo face pentru noi este tocmai s[ sedimenteze aceste întreb[ri, aceste fr[mânt[ri fire=ti ale
omului ce se afl[ în pragul unei noi lumi – =i ne d[ solu\ii.
Solu\ii simple, fire=ti, naturale, ne ajut[ S{ NE REAMINTIM
cine suntem =i ce avem de f[cut, ne sprijin[ în procesul
nostru interior de c[ut[ri profunde, ne arat[ cum s[ ne
descoperim Esen\a Divin[, cum s[ ne reg[sim pe noi în=ine. Înv[\[turile transmise de Drunvalo sunt inestimabile.
Calea pe care el ne-o
o propune este accesibil[ tuturor, indiferent de =colile pe care le-a
a f[cut pân[ acum, indiferent de ce fel de înv[\[tur[ a urmat, de ce vârst[ sau
religie are, indiferent dac[ a avut preocup[ri în domeniul
=tiin\elor spirituale sau dac[ acum a sim\it, pentru prima

oar[, chemarea spre asemenea idei. +coala lui se adreseaz[ oamenilor, celor ce au un corp fizic =i respir[, mai
au o înc[ o inim[ care bate. Drunvalo =tie c[ în noi se g[se=te totul, c[ în structurile noastre se afl[ toat[ cunoa=terea =i c[ ne vom aminti, la timpul potrivit, ceea ce avem
de f[cut.
+i a= mai sublinia ceva. În ace=ti ani, când cei mai
valoro=i oameni de =tiin\[ au dat nenum[rate semnale legate de iminentele schimb[ri care vor avea loc în viitorul
apropriat – culminând cu schimbarea Polilor Magnetici –
Drunvalo a ajutat enorm planeta noastr[, prin ceremoniile
sacre pe care le-a
a f[cut în toat[ lumea, an dup[ an, ori de
câte ori a sim\it chemarea Mamei P[mânt, sau atunci când
au cerut-o
o. Drunvalo este singurul memMae=trii În[l\a\i i -a
bru non-M
Maya= în Consiliul Maya, iar leg[turile lui cu popula\iile indigene (Maya, Hopi, Kogi, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo) sunt profunde =i unice. Al[turi de ace=ti în\elep\i,
Drunvalo a c[l[torit c[tre cele mai importante puncte energetice din Yukatan (Uxmal, Labna, Kaba, Chichen Itza, Tulum, Kahunlich, Palenque), din Guatemala (Tikal) =i în multe alte locuri, pentru a echilibra sistemul energetic al planetei noastre =i a vindeca P[mântul.
Drunvalo Melchizedek este o expresie a iubirii necondi\ionate, este un spirit înalt, un Maestru care a reu=it, în
doar câ\iva ani, s[ schimbe, în toat[ lumea, milioane de
oameni, s[ rea=eze pe drum drept milioane de vie\i. Fiind
Con=tiin\a Divin[, Con=tiin\a Melchizedek, Spirit materializat în lumile populate cu fiin\e care sunt în proces de cre=tere spiritual[ – Drunvalo i -a
a adus omenirii mult mai mult
decât înv[\[turile legate de geometria sacr[.
Drunvalo i -a
a adus omenirii o reîntoarcere c[tre energiile subtile ale inimii. De mii de ani, în diferite =coli spiritua-
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Cuv`nt ] nainte

le acest subiect – energiile subtile ale inimii – a fost transmis pe cale oral[, de la Maestru la discipoli. Treceau dou[zeci sau treizeci de ani, pân[ când Maestrul „vedea” câ\iva discipoli preg[ti\i s[ intre în energiile subtile ale inimii.
Drunvalo, prin =coala pe care a creat-o
o – +coala Aducerii Aminte (School of Remembering) – =i prin cursul pe
care-ll preda împreun[ cu profesorii =colii – „Trezirea Inimii
Iluminate” – ne ajut[ s[ ne conect[m înapoi la energiile
inimii, s[ tr[im =i s[ cre[m din acest loc Sacru.
De=i nu mai tr[iesc în România, sunt român =i simt o
mare bucurie ori de câte ori spun asta. A= putea spune c[
Drunvalo are o leg[tur[ special[ cu România, pentru c[ a
format mul\i profesori români, la +coala sa. Îns[=i aceast[
carte este o m[rturie a iubirii =i aprecierii pe care cei ce î=i
caut[ calea o au pentru acest Mare Maestru al timpurilor
noastre, pentru munca =i d[ruirea lui. Din nou, românii sunt
campioni! Aceast[ ini\iativ[ este onorabil[ =i de apreciat.
M[ bucur nespus s[ recunosc =i s[ spun tuturor c[
impactul pe care îl au înv[\[turile lui Drunvalo în România
este extraordinar: mii de români practica acum, medita\iile
lui Drunvalo.
Cu mult[ iubire =i apreciere pentru fiecare cititor al
acestei frumoase culegeri din mesajele lui Drunvalo, pentru to\i cei ce-ii urmeaz[ înv[\[turile.

Daniel Mitel
Profesor Curs „Trezirea Inimii Iluminate”
Mentor =i Membru în Consiliul =colii lui
Drunvalo Melchizedek „+coala Aducerii Aminte”
(School of Remembering)
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Capitolul 1
2012: P ROFE|II D IN I NIM{
Film realizat în 2009 Cu Drunvalo Melchizedek
Ori de câte ori intri în dualitate, întotdeauna este am[gitor. Atunci când e=ti foarte con=tient de Unitatea întregii
vie\i, emiterea de judec[\i începe treptat s[ dispar[.
Exist[ o metod[ prin care, dac[ e=ti conectat cu
Mama P[mânt =i Tat[l Cer, po\i sta în acea stare, f[r[ ca
m[car s[ fii îngrijorat.
Con=tiin\a Melchizedek a revenit pe acest P[mânt,
ajutând la g[sirea de c[i care s[ asigure succesul fiec[rei
persoane în drumul s[u spre nivelul urm[tor de existen\[.
+i nu a existat absolut niciodat[ un moment în care s[ nu
g[sim o cale.

Cine este Drunvalo Melchizedek?
Drunvalo Melchizedek este un nume druid. Al\ii l-a
au
ales pentru mine – nu eu l-a
am ales. În limba druid[, Drunvalo înseamn[ un cop[cel care cre=te în preajma unui pârâu. Copacii drunvalo sunt ni=te cop[cei care cresc, de
obicei, pe lâng[ râuri mici. Melchizedek este =i el un cuvânt druid. Druizii l-a
au considerat unul dintre aspectele lor
cele mai importante =i au sim\it c[ Melchizedek tr[ie=te în
centrul P[mântului. Acest lucru concord[ cu multe dintre
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filosofiile indigene din întreaga lume. Dar, la un nivel superior, aceasta înseamn[ c[ atunci când a fost creat acest
Univers… în acest moment folosesc cuvinte. +i chiar nu
po\i folosi cuvinte, ca s[ vorbe=ti despre ceea ce vorbesc
acum. Limbajul e limitat =i trebuie s[ în\elegi c[ nu exist[
cuvinte care s[ poat[ descrie, cu adev[rat, ceea ce urmeaz[ s[ spun. Este un mod aproximativ de exprimare.
Când a fost creat, acest Univers a fost conceput de o asemenea manier[, încât Dumnezeu a hot[rât s[ intre în Crea\ie =i s[ se cunoasc[ nemijlocit, altfel decât o f[cuse înainte. Când Dumnezeu a intrat în ea... nu exista nimic. Nu existau planete, stele – nu exista nimic. În realitate, exista vidul
– pe care în prezent =tiin\a îl nume=te „punctul zero>. Este
vidul care nu con\ine absolut nimic. A=adar, nu exista nimic.
Dar, când Dumnezeu a intrat în ea, frecven\a vibra\ional[ a numelui lui Dumnezeu, care p[trunde în Crea\ie,
este numit[ Melchizedek. Este o frecven\[ vibra\ional[.
Apoi, dup[ o clip[ – iar aceasta este o secven\[ de timp –
a fost creat Christos. Melchizedek =i Christos sunt strâns
interconecta\i. De aceea, atunci când Iisus =i-a
a început lucrarea spiritual[, nu a putut face nimic pân[ când nu a devenit o parte alfa =i omega din Ordinul lui Melchizedek.
Pentru c[ trebuia s[ se uneasc[ cu aspectul Melchizedek,
ca s[ duc[ la bun sfâr=it ceea ce avea de f[cut aici. Dar,
în momentul în care a fost creat Christos, o a treia component[ a fost creat[ – cea care este deopotriv[ Melchizedek
=i Christos. Pe P[mânt, nu avem niciun cuvânt pentru ea,
dar hindu=ii o numesc Personalitatea suprem[. Este ceva
mai mare decât cele dou[ sau însumarea celor dou[ –
Melchizedek =i Christos laolalt[.
A=adar, exist[ aceast[ trinitate, aceste trei aspecte
care au ap[rut aproape instantaneu – dar într-o
o ordine anu-

me. Christos este trupul, este aspectul fizic al întregii Crea\ii. Prin urmare, planetele, stelele, sorii, oamenii =i tot ceea
ce putem vedea – chiar =i ceea ce nu putem vedea – toate
acestea fac parte din Christos – sunt trupul lui Christos.
Aceste trepte de evolu\ie au început prin Christos, dar din
Melchizedek. Exist[ un ciclu de evolu\ie, în care Con=tiin\a
Superioar[ coboar[ din ce în ce mai jos, în niveluri de con=tiin\[ care sunt dezvoltate, iar de fiecare dat[ când se
dezvolt[, ele coboar[ tot mai jos. Nivelul la care ne afl[m
în momentul de fa\[ este cel mai de jos la care am putut
ajunge. Aceasta este limita de jos. Exist[ niveluri Christice
si niveluri Melchizedek, care au ajuns pân[ aici, jos, unde
ne afl[m acum.
Prin urmare, ele au fost angrenate în procesul de În[l\are =i au fost angrenate în procesul de dec[dere. În prezent, urmeaz[ s[ ne întoarcem. Con=tiin\a urmeaz[ s[ fac[
aceast[ c[l[torie înapoi, c[tre Surs[. Iar noi urmeaz[ s[ facem salturi uria=e în con=tiin\[, a=a cum nimeni nu a mai
v[zut pân[ acum. Va fi o c[l[torie excep\ional[, întrucât
deja am creat-o
o, iar acum, ne întoarcem foarte rapid. Va
p[rea o c[l[torie imposibil[, dar nu este a=a, pentru c[ am
mai f[cut-o
o. O putem face din nou.
Adev[rul este c[ toat[ lumea este Melchizedek =i
toat[ lumea este Christos. To\i facem parte din aceast[
energie. To\i îl avem pe Dumnezeu înl[untrul nostru. Ideea
c[ exist[ oameni mai importan\i decât al\ii pur =i simplu nu
este adev[rat[. To\i suntem la fel. Avem aceea=i valoare.
Suntem egali, la orice nivel. Numai c[ unii dintre noi au
mers mai în profunzime sau mai departe decât al\ii =i au
dobândit o anumit[ în\elepciune, pe care al\ii dintre noi nu
o au. Asta nu ne face mai buni. Suntem doar exploratori. Iar
acum, ne întoarcem. To\i ne vom întoarce, împreun[, pân[
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în acel moment în care, „puf!>, nimic din toate acestea nu
vor mai exista =i în care vom fi din nou Unime. Iar apoi,
dup[ un timp, vei în\elege c[ „o, mai este înc[ o treapt[!>
Nu ai v[zut-o
o de la început. Urci acea treapt[ =i ajungi la
un nivel de Unime =i mai minunat.
Exist[ peste 100.000 de astfel de niveluri, pe care
Melchizedek le-a
a descoperit =i cercetat. +i continui s[
mergi, dar, într-u
un final, ajungi la starea în care suntem cu
to\ii Unul, iar Crea\ia este în noi. +i trebuie s[ lu[m o hot[râre, iar aceast[ hot[râre depinde în întregime de unitatea
noastr[. Putem s[ ne întoarcem, s[ ie=im din acest nivel
de creare a lucrurilor =i s[ ne întoarcem la Unimea a ceea
ce am fost înainte. Sau putem s[ reintr[m într-u
un alt ciclu.
Iar dac[ o facem, redevenim un Melchizedek, iar via\a ne
folose=te imediat, pentru c[ acum =tim cum s[ tr[im în
toate nivelurile dimensionale =i s[ ne sus\inem.
Fiecare lume dimensional[ este incredibil de diferit[.
Dureaz[ mult timp s[ înve\i s[ te men\ii în fiecare dintre
aceste lumi diferite. Dar, în momentul în care ai parcurs tot
drumul pân[ jos =i tot drumul pân[ sus, =tii cum s[ te men\ii. Acea persoan[ este asemenea unei celule albe din sânge. Este folosit[ de via\[.
De fiecare dat[ când exist[ pe undeva vreo problem[
dimensional[, Melchizedek merge acolo =i spune: „Oameni buni, uite ce e de f[cut, iar noi v[ ajut[m!> Acest lucru se întâmpl[ aici, acum. Urmeaz[ s[ trecem printr-o
o
schimbare dimensional[ nemaipomenit[, iar con=tiin\a Melchizedek s-a
a întors pe P[mânt, ca s[ ajute la g[sirea de c[i
care s[ asigure succesul tuturor oamenilor, în drumul lor
c[tre urm[torul nivel de existen\[. +i nu a existat, absolut
niciodat[, vreun moment în care s[ nu g[sim o cale.
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Via\a în Sedona
Aici sunt oameni din toate p[r\ile. Iar to\i cei de aici
sunt preocupa\i de ideile =i conceptele spirituale =i de medita\ie. Vreau s[ spun c[ energia care iese de aici reprezint[ ni=te vortexuri foarte puternice. Este o energie ce se
rote=te =i care iese din P[mânt.
Cu mult timp în urm[, nativii americani au tratat acest
p[mânt ca pe un p[mânt cu totul sacru. Ei nu locuiau aici.
+i-a
au construit case =i alte lucruri primprejur. Aici veneau
ca s[ moar[ =i s[ se nasc[. Oamenii vin =i simt energiile,
iar dac[ stau mai mult pe aici =i sunt influen\a\i de ele,
ajung s[ fie interesa\i de lucrurile spirituale. Poate c[ ele
activeaz[ energia kundalini din oameni – nu =tiu. Dar, aici
chiar exist[ ceva special.
Acum câ\iva ani, când desf[=uram aici seminarii cu
oameni – am \inut multe cursuri aici =i este clar c[ o parte
a acestor lec\ii practice reprezint[ o lucrare emo\ional[ –
am descoperit imediat c[, aici, efectul acestei activit[\i cu
valen\e emo\ionale diferea de oricare alt loc. În alte locuri,
ca s[ mi=ti pe cineva necesita mult[ energie. Aici, doar îi
dai un mic impuls unei persoane =i ea izbucne=te din
punct de vedere emo\ional. Nu se poate ab\ine. Este cel
mai bun loc din lume întâlnit vreodat[, în care s[ faci o lucrare cu implica\ii emo\ionale.

Înv[\[turi
Predau despre medita\ie din 1984. Iar de atunci, c[l[toresc destul de mult. Publicarea primului meu volum din
cartea Secretul str[vechi al Florii Vie\ii, în 1998, a f[cut s[
creasc[ foarte mult interesul oamenilor pentru ceea ce f[ceam. Iar în 2000, când a ap[rut urm[torul volum, interesul
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lor a crescut =i mai mult. Cea de-a
a treia carte a fost Spa\iul
Sacru al Inimii, iar ea a deschis un câmp de ac\iune a
medita\iei, cu totul nou, despre care nu vorbisem pân[
atunci, în celelalte c[r\i.
Cea mai nou[ carte, intitulat[ +arpele de Lumin[, nu
este o carte despre medita\ie. Este o carte despre interconexiunile mele cu triburile indigene din lume. Iar un lucru
care se întâmpl[ pe P[mânt – un lucru foarte important –
despre care, din anumite motive, nimeni nu vorbe=te... P[mântul este o copie fidel[ a fiin\ei umane. Sau putem s[
privim =i invers – fiin\a uman[ este o copie fidel[ a P[mântului. Nu ar[t[m ca el, nu suntem rotunzi. Ar[t[m diferit.
Dar câmpul nostru energetic – Corpul de Lumin[ ce se întinde în jurul fiin\ei umane, câmpul electromagnetic =i forma câmpului din jurul omului, care are un diametru de aproape 16-1
18 metri =i este o sfer[ perfect[, în interiorul c[reia exist[ un câmp electromagnetic foarte complex – acel
câmp energetic este identic cu cel din jurul P[mântului.
Treptat, NASA a putut identifica numeroasele componente ale acestui câmp, fiind de acord cu ideile noastre.
Deoarece ele sunt la fel – =i noi suntem la fel – modul în
care energia circul[ prin corpul nostru are =i el leg[tur[ cu
P[mântul.
Aproape toat[ lumea cunoa=te orgasmul sexual, dar
nu toat[ lumea cunoa=te ridicarea lui kundalini, care este o
alt[ form[ de orgasm. Este aceea=i energie, dar care urc[
pe un canal diferit. Iar atunci când urc[ pe un canal diferit,
scopul ei difer[. Orgasmul sexual, care este, în principal,
pentru procreare – are totu=i niveluri mai importante, de
care nu suntem con=tien\i – iar scopul energiei kundalini
este s[ te trezeasc[ fa\[ de Dumnezeu =i de nivelurile superioare de con=tiin\[.

Despre aceast[ energie este vorba în noua carte,
+arpele de Lumin[: energia kundalini a planetei. Din perspectiva fiin\ei umane, kundalini provine din chakra întâia =i
urc[ prin sistemul de chakre. Urc[ precum un =arpe, printr-o
o mi=care =erpuit[, în susul corpului. În P[mânt, ea urc[
din centrul P[mântului – chiar din centrul lui, care este chakra de baz[ a planetei. +i urc[, din nou, prin aceea=i mi=care =erpuit[, pân[ ajunge la suprafa\a lui =i se conecteaz[ în acel punct. Astfel c[, în spa\iul dintre cei doi poli –
din centrul P[mântului pân[ în punctul de la suprafa\[ – se
afl[ punctele chakrelor P[mântului.
Acest lucru este îns[ temporar, c[ci r[mâne într-u
un
singur loc timp de aproape 13.000 de ani. Din punct de vedere geologic, este o perioad[ destul de scurt[. Apoi, la fiecare 13.000 de ani, energia kundalini se deplaseaz[ în diferite locuri de pe suprafa\a P[mântului. Noi nu avem niciun
fel de control asupra locului în care ea alege s[ se mute.
Tuturor oamenilor care tr[iesc în acea zon[ – iar
energia ei se întinde pe o arie destul de mare… a= putea
spune, de cel pu\in 1.100 km – le este activat[ energia
kundalini. Astfel, oamenii din locul respectiv devin înv[a mutat =i iat[, acesta
\[torii lumii, farul lumii. Ea tocmai s-a
este subiectul c[r\ii: mi=carea acestei energii, din locul în
a aflat înainte, în locul în care se afl[ în prezent. C[care s-a
l[toria, povestirile, istoria legat[ de acest subiect… La
toate acestea au participat aproape o mie de triburi indi-
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Odat[ ce ai avut o experien\[ kundalini, nu te mai po\i
opri. Nu ai de ales. Trebuie s[ continui s[ o cau\i =i toat[
via\a ta vei vrea s[ retr[ie=ti aceast[ experien\[.

Kundalini

gene. Tibetanii =i hindu=ii au fost profund implica\i în acest
proces =i to\i =tiau c[ se întâmpl[ acest lucru, dar to\i au
r[mas t[cu\i =i nu au spus niciun cuvânt. Este incredibil.
Acum, c[ ea s-a
a mutat =i nu mai este unde a fost, este potrivit s[ vorbim despre acest lucru.
În trecut, ea s-a
a aflat în mun\ii din zona estic[ a Tibetului. +arpele de Lumin[ este Lumina lumii. Este energia
care joac[ un rol important, nu doar pentru oamenii care
tr[iesc aproape de zona în care se afl[ ea, ci pentru întreaga planet[. Ea are influen\[ asupra oricui. Energia s-a
a aflat
în mun\ii din estul Tibetului, într-o
o zon[ îndep[rtat[, în care
nu se =tie s[ fi existat vreodat[ civiliza\ie. S-a
a aflat la o altio vale.
tudine mare din ace=ti mun\i, dar într-o
Iar cu mult timp în urm[ – acum 13.000 de ani – cineva a construit o uria=[ piramid[ alb[ deasupra locului în
care se afla energia. Este cea mai mare piramid[ din lume
– mai mare decât Marea Piramid[ sau decât oricare alta.
Am fost foarte norocos s[ pot vorbi cu echipa de
exploratori care a descoperit aceast[ piramid[. În carte
scrie despre acest lucru. Ei au venit îns[ la mine din cauza
celor descoperite acolo. Mi-a
au spus c[ au fost necesare
=ase luni pentru a ajunge la piramid[. Ea este acoperit[ de
z[pad[ tot timpul anului. O piramid[ alb[, sub z[pad[.
Dar, în fiecare an, exist[ aproape dou[ s[pt[mâni în care
z[pada se tope=te =i piramida se poate vedea, dup[ care
este din nou acoperit[ de z[pad[. A=a c[ au avut timp s[
ajung[ acolo la momentul potrivit. De fapt, prima oar[
când au mers, nu au reu=it s[ o vad[, dar a doua oar[ au
procedat diferit =i au reu=it.
Mi-a
au spus c[ piramida arat[ de parc[ ar fi fost f[cut[ ieri. Este f[r[ cusur, perfect[; toate pietrele se îmbin[
perfect. Nimeni nu a v[zut-o
o. Nu este scris nimic pe ea, nu

sunt hieroglife, imagini, nimic, în afar[ de un singur lucru.
Spre deosebire de Marea Piramid[, ea nu este închis[
etan=, ci are o intrare. Este deschis[ oamenilor, ca s[ intre
în ea. Intri în ea =i dai de o camer[ interioar[ enorm[, iar în
partea de sus a zidurilor, se afl[ Floarea Vie\ii. Este singurul lucru care se afl[ acolo.
Dat fiind c[ predam despre acest subiect, m-a
am întrebat ce înseamn[ acest lucru =i de ce se afl[ Floarea
Vie\ii acolo? +i a=a a început povestea cu +arpele de Lumin[. A fost demult, în 1985 sau 1986.
Floarea Vie\ii este întâlnit[ pretutindeni în lume. Maya=ii =tiu despre ea. Chichen Itzá este un alt loc în care ea
se afl[, iar ei m-a
au dus într-o
o piramid[, ca s[ mi-o
o arate.
o pe un zid vechi de 6.000 de
Dar, prima oar[ am v[zut-o
ani, din Egipt. +tiam despre Floarea Vie\ii dinainte s[ o fi
g[sit undeva. Pentru c[ Sferele de Lumin[ – sau Îngerii –
m-a
au instruit mult timp despre geometria sacr[ =i cum lucreaz[ ea. Îmi amintesc c[, la o lun[ dup[ ce i-a
am întâlnit,
m-a
au pus s[ fac un mic tetraedru stelat, care cred c[ seam[n[ cu cel din spatele meu. L-a
am f[cut din opt triunghiam îmbinat
uri mici, confec\ionate din electrozi, pe care i-a
manual. Iar dup[ ce l-a
am f[cut, i-a
am întrebat: „+i acum?
Ce este chestia asta stupid[? Ce-ii asta?> Iar ei mi-a
au spus
c[ e ceva foarte important.
Mi-a
a luat, a=adar, mult timp s[ studiez geometria
sacr[ =i s[ o în\eleg cu adev[rat, pân[ s[ ajung la stadiul
de a o cunoa=te a=a cum o cunosc acum. În final, studierea geometriei sacre, indiferent de unde începi sau cine
e=ti – nu conteaz[ de pe ce planet[ e=ti sau ai fost, nu are
nicio importan\[ – dac[ continui s[ studiezi geometria sacr[, vei ajunge întotdeauna la Floarea Vie\ii. Pentru c[ ea
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este cheia pentru orice =i ea con\ine absolut toate celelalte
geometrii sacre. Ea con\ine totul.
o cu zeci de mii de lucruri
În prezent, am verificat-o
diferite =i am descoperit c[ nu exist[ nimic în Crea\ie, în
Univers, care s[ nu fie construit exact cu ajutorul propor\iilor, configura\iilor =i formelor geometriei sacre. Chiar =i lucruri la care nu te-a
ai gândi, sunt tot geometrice. Dac[ studiezi cristalele =i vezi aranjamentele atomilor, po\i spune:
„Bine, pot s[ v[d asta.> Dac[ cercetezi viru=ii… orice virus
este geometric. O structur[ de mici poliedre. Unele lucruri
sunt evidente, altele nu. Dac[ studiem plantele, aceast[
geometrie nu este foarte evident[. Ca s[ vezi cum este implicat[ geometria sacr[ în ele, este nevoie de o cercetare
mai temeinic[.
+irul lui Fibonacci este strâns legat de modul deosebit (organic) în care se desf[=oar[ procesele chimice,
întrucât cheia care st[ la baza tuturor lucrurilor din Univers
este Num[rul de Aur – raportul 1,6180339… care continu[
la infinit. Acest raport este crucial pentru via\[. În mod intuitiv, via\a =tie acest lucru. Dar, pentru c[ este un num[r infinit – nu este un num[r întreg, este ira\ional – nu se încheie
niciodat[. Via\a poate lucra cu astfel de lucruri. Ea a descoperit o alt[ cale, care se nume=te +irul lui Fibonacci. El
începe cu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…
=i continu[ la infinit. Dac[ iei trei numere, cum ar fi 3, 5 =i
8, dac[ îl iei pe 5 =i îl aduni cu num[rul dinainte, 3, =tii care
este urm[torul, adic[ 8. Prin urmare, via\a poate determina
în ce fel se produce dezvoltarea. Doar uitându-sse la punctul în care a fost, ea =tie încotro se îndreapt[. Acest lucru
este important, deoarece dac[ împar\i 5 la 3, ob\ii un
num[r foarte apropiat de 1,6180339. Dar dac[ împar\i 8 la
5, num[rul rezultat este =i mai apropiat. 13 împ[r\it la 8 se

apropie =i mai mult. 21 împ[r\it la 13 este =i mai aproape.
Folosind acest =ir special, via\a continu[ s[ se apropie din
ce în ce mai mult de acest Num[r de Aur. De fiecare dat[
când înregistreaz[ o cre=tere, ea se apropie de fapt de
perfec\iunea acestui Num[r. Întrucât ultimul num[r care a
fost împ[r\it la cel anterior se va apropia mai mult decât raportul precedent. Nu dureaz[ mult, c[ci 21:13 este foarte
apropiat de Num[rul de Aur. Dac[ împar\i 233 la 144, chiar
te apropii de el. Iar pe m[sur[ ce continui s[ împar\i numerele, rapoartele se apropie atât de mult de acest Num[r, încât nu mai po\i face diferen\a.
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Floarea Vie\ii este un cod
Floarea Vie\ii reprezint[ modul în care este organizat
totul. Este modalitatea de a structura via\a. Toate schelele
metalice, procesele chimice =i toate lucrurile de aceast[
natur[, totul, f[r[ nicio excep\ie, se bazeaz[ pe geometria
sacr[. +i nu po\i în\elege cu adev[rat ce anume se întâmpl[ în domeniul chimiei, fizicii, în arhitectur[ sau în orice
domeniu structural, f[r[ s[ în\elegi geometria sacr[. Dac[
nu o cuno=ti, î\i lipse=te cea mai important[ cheie a Crea\iei, deoarece nu po\i în\elege ceea ce caut[ ea s[ fac[. +i
nu numai c[ face acest lucru, dar =i conecteaz[ subiectele
între ele. Oricare ar fi subiectul despre care vorbe=ti, el
este geometric.
Odat[ ce în\elegi geometriile folosite de unele subiecte =i analizezi un subiect total neînrudit… Po\i lua muzica, pe de o parte =i… poate problemele emo\ionale.
Cum ar putea fi corelate muzica =i problemele emo\ionale?
Ele sunt strâns corelate =i pot spune acest lucru despre
orice subiect. Pentru c[, dac[ analizezi muzica, ea este total geometric[. Matematica… Foarte mul\i fizicieni sunt de

p[rere c[ ea este esen\a tuturor lucrurilor. Matematica nu
exist[ îns[ de una singur[. Ea a provenit din geometria
sacr[. Mai întâi trebuie s[ existe configura\ia, forma =i propor\iile, iar numerele vin dup[ aceea. De acolo au provenit. Prin urmare, este doar o metod[ primar[. Dar dac[ în\elegi cum este muzica, po\i trece la emo\ii =i po\i vedea
cum se coreleaz[. Îmi dau seama c[ emo\iile sunt un suai putea închipui c[ sentimenbiect potrivit, pentru c[ nu \i-a
tele pot fi geometrice. Cum ar fi iubirea. Iubirea? Iubirea
este geometric[? Sau gelozia? Este geometric[? Da. S-a
a
demonstrat =tiin\ific. Iubirea are o form[. Ura are o form[.
Absolut orice emo\ie pe care o =tim, fie pozitiv[, fie negativ[, are o form[. O po\i \ine în mân[ =i forma respectiv[ reprezint[ acel sentiment.
Nu am c[utat s[ demonstrez nimic nim[nui din lume,
ci doar mie însumi. +i vreau s[ m[ asigur, înainte de a merge mai departe, c[ exist[ doar un singur Dumnezeu. Haha-h
ha! +tii? Diferite religii spun c[ exist[ mai mult de un
singur Dumnezeu… fiecare religie spune: „Nu, Dumnezeul
meu este unicul, iar al t[u e fals.>
Asta am c[utat s[ fac. Am vrut s[ m[ asigur c[ exist[
un singur gând coerent în toate. Studiind acest lucru, la un
moment dat, mi-a
a devenit foarte limpede faptul c[ exist[
doar o singur[ Minte, care a creat întregul Univers. Un singur gând. Iar el poate fi redus la o simpl[ sfer[. +i aceasam
ta este tot ceea ce exist[. Iar Floarea Vie\ii – pe care \i-a
ar[tat-o
o – este rela\ia cu privire la modul în care se pot interconecta sferele.
Iar când ajungi la 19 astfel de sfere, modelul imaginii
rezultate este de asemenea natur[, încât lucrurile devin
foarte clare. Dac[ retrasezi cu grij[ geometria, descoperi
c[ absolut orice lucru existent se afl[ în interiorul unei sfe-

re. Mai exist[ o colec\ie de înv[\[turi, care e la fel de veche
ca acest Univers… Dac[ iei 13 sfere din Floarea Vie\ii –
exist[ o metod[ de a le extrage din ea – aceste 13 sfere
sunt numite Fructul Vie\ii. Le-a
am dat acest nume pentru c[
exist[ 13 moduri în care po\i lua linii masculine… S[ explic.
Liniile feminine sunt curbe, circulare, în zig-zzag; orice linie
curb[ este de natur[ feminin[. Liniile masculine sunt drepte. Dac[ iei aceste 13 cercuri =i suprapui peste ele linii
masculine – =i sunt 13 moduri diferite în care o po\i face –
rezult[ 13 sisteme diferite de cunoa=tere, care creeaz[
toate detaliile minuscule, existente în întreg Universul. A
existat un moment în care am în\eles acest lucru.
Indiferent ce anume studiem, indiferent încotro ne îndrept[m sau cum facem acest lucru, totul se reduce la
acela=i tipar. Absolut fiecare cristal – =i sunt sute de mii de
cristale – se reduce la unul dintre cele cinci solide ale lui
Platon, care reprezint[ unul dintre cele 13 seturi de cunoa=tere care provin din Fructul Vie\ii. Odat[ ce am în\eles,
mi-a
am zis: „În regul[! Indiferent cine a creat Universul, a
fost un singur Gând, o singur[ Persoan[, o singur[ Minte.>
La ora actual[, =tim c[ mintea are dou[ laturi: emisfera dreapt[ =i cea stâng[. Iar puntea dintre ele este corpul calos. Atunci când e=ti convins de acest lucru – adic[
fiecare celul[ din corpul t[u =tie foarte bine acest lucru –
se întâmpl[ ceva cu tine =i te schimbi. Se produce o transformare a con=tiin\ei. Am sim\it-o
o =i cunoscut-o
o în mine însumi, am v[zut-o
o la mul\i oameni care au trecut prin asta.
În acel moment, c[utarea ta de a g[si unitatea vie\ii de pretutindeni devine mult mai concentrat[, pentru c[ =tii sigur.
Dualitatea este doar o iluzie. Iar aceast[ iluzie se manifest[ în via\a noastr[ în tot felul de forme. Noi credem c[
este real[. Judec[m totul: asta e bun, aia e r[u, neutru…
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=i continu[m s[ o facem cu alte lucruri. Când facem în
mod constant acest lucru fa\[ de tot ceea ce ni se întâmpl[, emitem judec[\i.
Atunci când suntem convin=i de unitatea întregii vie\i,
actul de a judeca începe, treptat, s[ dispar[. Începem s[
în\elegem c[ este o iluzie. Aproape toate religiile =i sistemele spirituale care s-a
au dezvoltat în lume urm[resc s[ îndep[rteze aceast[ polaritate =i s[ g[seasc[ o cale prin
care s[ po\i vedea unitatea.

Ei bine, Unimea exist[ întotdeauna. Ori de câte ori intri în dualitate, este întotdeauna o iluzie. Este o etap[ a
con=tiin\ei. Avem niveluri de con=tiin\[ pe care le-a
am redus
la geometria sacr[ =i se poate de fapt observa c[ ea are
de-a
a face cu un p[trat înscris într-u
un cerc. Dac[ iei perimetrul p[tratului =i îl împar\i la circumferin\a cercului, rezultatul
ob\inut este 1,6180339 – adic[ Num[rul de Aur. Exist[ un
tipar geometric care î\i demonstreaz[ c[, atunci când sferele =i p[tratele se extind dincolo de ceea ce se nume=te
progresie geometric[ – începi cu un cerc =i un p[trat mic,
care se m[resc din ce în ce mai mult. Pe m[sur[ ce ele se
extind spre exterior, survin momente bine definite în care
ele se apropie foarte mult de Num[rul de Aur. Iar dac[
continui s[ le extinzi, ele se apropie din ce în ce mai mult,
la fel ca în +irul lui Fibonacci.
Exist[, a=adar, un moment în care via\a devine concentrat[ – sau omenirea devine concentrat[. Iar acel nivel
reprezint[ o con=tiin\[ a Unimii, deoarece se apropie extrem de mult de Num[rul de Aur.
Acest nivel îl au popoare cum sunt triburile Kogi, din
Columbia, aborigenii din Australia, Tangata Whenua, din

Noua Zeeland[ – unele dintre cele mai vechi triburi, care
au un trecut mult mai îndep[rtat decât ar putea concepe
vreodat[ arheologii, cel pu\in potrivit spuselor lor – iar eu îi
cred. ADN-u
ul lor are îns[ o secven\[ diferit[ de a noastr[.
Sunt diferi\i – se poate remarca acest lucru =i se poate
dovedi =tiin\ific dac[ sunt sau nu diferi\i.
Apoi, suntem noi, care reprezent[m urm[torul nivel.
Iar dac[ m[sori cercul =i p[tratul nostru – cele care genereaz[ nivelul nostru de con=tiin\[ – consta\i c[ ele nici m[car nu se apropie de Num[rul de Aur. Noi ne afl[m la un
nivel nearmonios de con=tiin\[.
Dar, în în\elepciunea Creatorului, pentru a ajunge de
la primul nivel la nivelul urm[tor – care este =i el armonios
– trebuie s[ trecem prin etapa în care ne afl[m. Într-u
un fel,
eu v[d aceast[ etap[ ca pe o piatr[ aflat[ în mijlocul unui
râu. Tu cau\i s[ traversezi de pe un mal pe cel[lalt. Cele
dou[ maluri sunt armonioase, dar piatra nu e foarte armonioas[. Nu este un loc sigur în care s[ te afli. A=a c[, aterizezi pe ea =i te gr[be=ti s[ ajungi pe malul cel[lalt. Nu
r[mâi acolo. Noi suntem în aceast[ situa\ie de 13.000 de
ani, iar acesta este un salt foarte rapid.
Dac[ r[mânem îns[ aici unde suntem, vom distruge
totul, pentru c[ nu suntem în armonie cu restul Universului
– sau chiar cu aceast[ Planet[.
Îns[=i natura a cine suntem noi este periculoas[. Îns[
trebuie s[ trecem prin aceast[ etap[. Trebuie s[ fim cine
suntem. Nu e gre=it, nu e r[u – este doar necesar. Apoi,
ajungem pe partea cealalt[ =i suntem la un nivel de Unime
chiar superior celui la care ne-a
am aflat =i celui al popoarelor indigene.
+i acesta este scopul a tot ceea ce se întâmpl[, în
prezent, pe P[mânt.
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Con=tiin\a Unimii

UNIMEA
În vremuri str[vechi, multe triburi indigene au folosit
diverse tipuri de substan\e halucinogene. Dar nu au folosit
niciodat[ vreuna dintre substan\ele pe care le folosesc oamenii din zilele noastre – genul de droguri d[un[toare
con=tiin\ei, fiindc[ acestea te fac s[ regresezi. Îns[, multe
dintre substan\ele halucinogene folosite de ei – cactusul
San Pedro, frunzele de coca, ciupercile =.a. – sunt substan\e naturale. Pentru ei, aceasta a fost o alt[ modalitate de
a începe s[ în\eleag[ amploarea con=tiin\ei. Odat[ ce au
în\eles acest lucru, =i-a
au petrecut restul vie\ii în c[utarea ei.
În lume, exist[ multe metode minunate de a medita,
care te vor conduce la acea con=tiin\[. Nu e o singur[
a fost ar[tat[ o cale, pe care
cale. Vreau s[ spun c[ mie mi-a
o =i predau – dar ea nu este singura cale.
Sunt multe alte c[i, care vor da rezultate la fel de
bune. Budismul tibetan are ideile sale, hinduismul are
foarte multe idei, sufismul are alte idei, taoismul este o cale
foarte simpl[ =i u=oar[ de a tr[i, prin care s[ g[se=ti Sursa
vie\ii. Sunt multe! Toate au fost testate. Oamenii au urmat
aceste c[i =i ele au dat rezultate. Dac[ ai în vedere acest
lucru, trebuie s[ testezi aceste c[i diferite. Eu le-a
am încercat pe multe dintre ele. Nu mai =tiu exact câ\i instructori am
au dat
avut, îns[ au fost peste 70. De multe ori, Îngerii mi-a
chiar numele, adresa =i num[rul de telefon al unui instrucau spus: „Sun-o
o pe
tor de care nici m[car nu auzisem. Mi-a
persoana asta!> +i am sunat-o
o. Apoi, am întrebat dac[ pot
a spus c[ da, =i astfel, am înv[\at de
s[ studiez cu ea, mi-a
la aceste persoane cât am putut de mult.
Oamenii au puncte de vedere foarte diferite. Adev[rul
este c[ exist[ doar o unic[ realitate. Asta am înv[\at din

toate. Exist[ ceea ce exist[. Dar sunt foarte multe c[i de interpretare =i percepere a acestei realit[\i unice. Iar dualitatea despre care am vorbit mai înainte – nivelul de con=tiin\[
la care ne afl[m – este doar o cale. Universul a înv[\at aproape 100.000 – chiar ceva mai mult – 100.000 de c[i importante; iar când prive=ti prin prisma lor, Universul pare
complet diferit. Unele nu au nici stele, nici planete sau altceva, =i totu=i este acela=i spa\iu, dar ele par diferite. Iar
pentru fiecare dintre aceste 100.000 de moduri diferite
exist[ miliarde de posibilit[\i. A=a c[ po\i privi prin prisma
con=tiin\ei Unimii sau prin cea a polarit[\ii – este un mod
de a privi via\a. Apoi, po\i studia toate animalele, bacteriile,
insectele =i toate celelalte forme de via\[, care sunt create
de acela=i mod de percepere a realit[\ii. Iat[ ce înseamn[
con=tiin\[, felul în care interpret[m realitatea unic[.
Pe m[sur[ ce ne elev[m con=tiin\a, în jurul corpului,
în aceast[ form[ geometric[ electromagnetic[ ce ne înconjoar[ corpul, pe m[sur[ ce ne În[l\[m, ne modific[m
percep\ia asupra diferitelor forme =i structuri. Câmpul MerKa-B
Ba, care este predat în primele mele dou[ c[r\i despre
care am vorbit, reprezint[ a doua posibilitate. Prima posibilitate este una foarte simpl[, pe care o folosesc de mii de
ani =amanii =i vracii din întreaga lume. Îns[, aceasta nu
este îndeajuns de puternic[ pentru ceea ce avem nevoie,
pentru ceea ce facem noi. Cea despre care predau în prezent este ideal[ pentru ceea ce facem – chiar dac[ exist[
oameni care încearc[ s[ spun[ c[ avem nevoie de lucruri
mai complexe – întrucât, în momentul de fa\[, P[mântul
are în jurul s[u un câmp care are exact aceast[ form[. Prin
urmare, suntem acorda\i cu P[mântul, iar atunci când el se
mi=c[ spre niveluri superioare, ne mi=c[m =i noi în acela=i
timp cu el. Odat[ ce ajungem la nivelurile urm[toare, pu-
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tem trece la alte câmpuri Mer-K
Ka-B
Ba, diferite de cel pe care
îl avem acum.

Înc[lzirea global[ are leg[tur[ cu con=tiin\a. Va dura
mult timp ca s[ explic, îns[ tot ceea ce se întâmpl[ pe P[mânt, unghiul de înclina\ie, axele P[mântului, orbita P[mântului, toate aceste lucruri influen\eaz[ modul în care interpret[m realitatea unic[ despre care am vorbit.
Înc[lzirea global[ nu este o noutate. De bun[ seam[
c[ a mai avut loc pân[ acum. Am identificat-o
o în timp, pân[
în urm[ cu 240 de milioane de ani. Este un ciclu care se
desf[=oar[ de foarte mult timp. Exist[ o persoan[, Dr. John
Hamaker, a c[rui activitate a fost important[. Cred c[ el =ia f[cut publice informa\iile pe la sfâr=itul anilor 1960. Aproape nimeni nu pomene=te de el. El a mers s[ cerceteze
fundul tuturor lacurilor str[vechi din întreaga lume =i a prelevat mostre de c[rbune – de 15 cm. în diametru =i 3 m
în[l\ime – putând cerceta astfel perioade de acum cca 200
de milioane de ani, în aceste mostre de c[rbune, iar apoi,
le-a
a interpretat. Astfel, el a descoperit c[ erele glaciare au
existat periodic.
În principiu, erele glaciare dureaz[ în jur de 90.000
de ani, iar perioadele de înc[lzire dureaz[ aproape 10.000

de ani. De fapt, ele variaz[ de la 8.000, pân[ la 12.000 de
ani; deci dureaz[ aproximativ 10.000 de ani. Cercetând
fundul lacurilor, el a descoperit c[, timp de aproximativ
90.000 de ani, nu a existat deloc polen, pentru c[ exista
doar ghea\[ =i nu cre=teau plante sau altceva. Iar acel strat
era urmat de o perioad[ de 8.000, 10.000, pân[ la 12.000
de ani – deci, aproximativ 10.000 de ani – în care polenul
era prezent, urmat apoi de o alt[ perioad[ de 90.000 de
ani f[r[ polen. Este ca un ceas ce merge în trecut, timp de
foarte multe milioane de ani – sute de milioane de ani.
Desigur c[ acest lucru nu reprezint[ o noutate. Dar
s[ spui c[ nu e mare scofal[… Atunci când trecem de la
o perioad[ de înc[lzire la o er[ glaciar[, este ceva important. Întrucât temperatura medie a P[mântului scade la o
50°C, în 72 de ore. Iar acest lucru
temperatur[ de aproape -5
a fost demonstrat =tiin\ific – scade în 3 zile. A=a c[, dac[
s-a
ar întâmpla acest lucru, cea mai mare parte a formelor de
via\[ de pe P[mânt ar pieri. Mereu s-a
a întâmplat a=a. Face
parte din via\[. A=a decide Mama P[mânt s[ fac[. Nu se
poate spune c[ este r[u sau gre=it – pur =i simplu este.
Aceste persoane au putut descoperi cu exactitate cu
ce anume avea leg[tur[ era glaciar[. Iar acum =tim. Nu
este o teorie… într-u
un fel, totul este teorie, deoarece nu
=tim niciodat[ sigur ce va face Via\a. E ca Soarele care r[sare diminea\a: este o teorie, chiar dac[ r[sare în fiecare
zi. Poate c[, de aceast[ dat[, Soarele nu va mai r[s[ri. Nu
e=ti niciodat[ sigur. Probabilitatea este îns[ foarte mare.
John Hamaker a descoperit c[ era glaciar[ avea leg[tur[ cu substan\ele minerale – cu mineralele din subsol.
Putem începe cu sfâr=itul unui ciclu glaciar. Iar atunci când
subsolul întregului P[mânt nu mai are substan\e minerale
– când sunt limitate, existând doar o anumit[ cantitate sau
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[Scris pe ecran:]
P[durea este un organism deosebit, de o bun[tate =i
o m[rinimie nelimitate…
Ea ofer[ protec\ie tuturor fiin\elor,
Oferindu-ii umbr[,
chiar =i t[ietorului care o distruge.
~ Gautama Buddha

Incon=tien\a care distruge P[mântul

atunci când ele se termin[ – copacii încep s[ moar[, apar
boli… Despre pinii de aici, din SUA, se spune c[ îi distrug
c[r[bu=ii. Acest lucru nu se întâmpl[ din cauza c[r[bu=ilor; dac[ cercetezi mai temeinic, vei vedea c[ sunt =ase
boli care afecteaz[ ace=ti copaci. Sistemul lor imunitar sl[be=te, iar c[r[bu=ii doar vin =i îi distrug de tot. Dac[ ar fi
s[n[to=i, c[r[bu=ii nu ar putea face acest lucru. A=adar,
atunci când copacii încep s[ moar[, încep s[ se produc[
incendii, iar fiecare acru * de p[dure de\ine 50.000 de tone
de CO2. Când aceste incendii se întind pe milioane de
acri, în aer sunt degajate cantit[\i uria=e de CO2, ceea ce
produce efectul de ser[.
Chiar dac[ nu ar exista niciun om aici, pe P[mânt,
ar întâmpla. Regnul vegetal de\ine acest
acest lucru tot s-a
volum uria= de CO2 =i, pe m[sur[ ce formele lui de via\[
mor, ard etc., ele se reîntorc în atmosfer[, iar acest lucru
produce efectul de ser[.
Se nimere=te ca noi nu doar s[ contribuim la acest
lucru. Îl acceler[m. Prin ceea ce facem, ne reducem via\a
cu câteva sute de ani. Nu =tim exact cu cât de mul\i ani,
poate cu 300, 400, 500 de ani, poate cu mai mult. }ntruc`t
contribuim la m[rirea concentra\iei de CO2 din atmosfer[,
gr[bim venirea epocii glaciare.
La sfâr=itul erei glaciare… sau mai bine s[ ne referim
la sfâr=itul perioadei de înc[lzire, în care ne afl[m în momentul de fa\[ – suntem în perioada de 10.000 de ani de
înc[lzire – când ajungem la finalul ei, substan\ele minerale
se termin[, copacii mor, începe s[ se produc[ efectul de
* ACRU: Unitate de m[sur[ pentru suprafe\e de teren, cu
valori variabile (în jur de 4000 m 2)
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ser[, iar acesta determin[ înc[lzirea oceanelor. La ora actual[, temperatura oceanelor din jurul ecuatorului este de
circa 30°C. Acest lucru nu este normal; ele sunt foarte
calde, iar acest lucru face s[ se degaje cantit[\i uria=e de
vapori, care p[trund în atmosfer[, ajung la poli =i fac s[
creasc[ volumul de ghea\[. Dar, în acela=i timp, temperaturile ridicate încep s[ topeasc[ aceast[ ghea\[.
Totu=i, acum exist[ un alt factor, pe care Dr. John
Hamaker nu l-a
a în\eles, =i anume curen\ii oceanici =i modul
în care ei men\in tiparele meteorologice. Tipare pe care le
cunoa=tem… Spre exemplu, în Germania, exist[ o anumit[
perioad[ în care vine prim[vara, o zi anume, care difer[ de
întreaga lume. În de=ert nu plou[, dar acum 13.000 de ani,
în locul de=ertului erau p[duri tropicale.
Prin urmare, lucrurile se schimb[. +i de ce se schimb[? Unul dintre motive – nu singurul, ci unul dintre ele –
este schimbarea acestor curen\i oceanici. Tindem s[ gândim c[ via\a pe P[mânt a fost întotdeauna la fel ca în ultimii
150 de ani. În realitate, clima în care tr[im acum este a=a
doar de 150 de ani. Înainte de aceasta, am avut o clim[ cu
totul diferit[. +i a fost a=a deoarece, în 1300, curen\ii oceaau încetinit, provocând ceea ce
nici din Oceanul Atlantic s-a
istoria nume=te mica er[ glaciar[. +i a fost o perioad[ destul de lung[ în care temperatura a sc[zut, deoarece curen\ii oceanici, despre care voi explica imediat, =i care dirijeaz[ aceste tipare ale vremii, au început s[ se încetineasc[. Acest lucru a f[cut – a=a cum s-a
a întâmplat în SUA – ca
pe coasta estic[ a continentului s[ fie extrem de frig, iar
zona vestic[ – în care m[ aflu acum – s[ devin[ arid[.
A=adar, iat[ c[ pot fi identificate în timp, tot felul de lucruri care s-a
au desf[=urat, din anii 1300, pân[ în anii 1700,
pe când \ara noastr[ era condus[ de George Washington.
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Iar dac[ prive=ti picturile cu el în timpul travers[rii fluviului
Delaware, vezi sloiuri uria=e de ghea\[ plutind pe apele
acestui fluviu, fiindc[ ne aflam în plin[ mini-e
er[ glaciar[. Dar
ea a durat doar din 1300 pân[ în 1850. Apoi, curen\ii =i-a
au
reluat ritmul, iar noi am revenit la clima cald[.
Tribul Anasazi este un alt grup str[vechi de oameni,
care a tr[it aici, în zona The Four Corners, dar a disp[rut,
=i nu se poate în\elege de ce. E ca =i când ar fi plecat. Au
disp[rut într-o
o zi. Dar nu se face leg[tura cu tiparul vremii,
care s-a
a schimbat în acea perioad[. Timp de 46 de ani, nu
a c[zut un strop de ploaie în aceast[ regiune. Iar ei nu au
avut de ales. Toate pânzele freatice au secat, iar ei au fost
nevoi\i s[ plece.
Din sateli\i, putem vedea c[ ace=ti curen\i oceanici –
=i în special cei din Oceanului Atlantic – î=i încetinesc ritmul în mod spectaculos, atingând valori egale cu cele din
anul 1300. Iar acest lucru înseamn[ c[ va urma cel pu\in o
mic[ er[ glaciar[, foarte curând.
Ar putea fi distrug[tor pentru Europa, deoarece singura explica\ie pentru existen\a unei clime calde acolo
este faptul c[ curentul curge spre nord, aducând c[ldura
de la ecuator =i înc[lzind acea zon[. Dac[ acest curent –
numit curentul golfului – se va încetini sau se va opri, efectul ar putea fi incredibil de distrug[tor pentru europeni. În
2005, nu exista nicio îndoial[ c[ acest lucru se întâmpl[.
Sau cred c[, de fapt, în 2004, am avut suficient de multe
date ca s[ în\elegem acest lucru, f[r[ niciun dubiu. Din
cauza încetinirii, el =i-a
a schimbat pân[ =i forma. Am particiam
pat la o emisiune a televiziunii germane, în care le-a
spus: „Oameni buni, ave\i probleme serioase =i trebuie s[
începe\i s[ v[ face\i planuri.> S-a
au sup[rat foarte tare pe
mine, am primit tot felul de e-m
mailuri, în care to\i îmi spu-

neau c[ sunt nebun, c[ nu =tiu despre ce vorbesc… Dar
am primit scrisori din partea lui Sir David King, un om de
=tiin\[ eminent, care a f[cut parte din echipa lui Tony Blair,
în care îmi scria c[ fiecare cuvânt din ceea ce spusesem
este adev[rat =i c[ era de acord cu afirma\iile noastre.
Andrew Marshall, de la Pentagon… Bush nu a vrut ca
el s[ vorbeasc[ despre acest subiect, îns[ el a f[cut-o
o
oricum =i a publicat, la 7 februarie 2004, în revista Fortune,
toate documentele secrete de la Pentagon despre clim[.
A ar[tat imagini luate de sateli\i, de acum vreo 13 ani, cu
Polul Nord, iar apoi a venit cu imagini din 2004, când 42%
din el se topise.
La un an dup[ aceea, cel mai mare pod de ghea\[
a rupt în buc[\i. A fost un volum foarte
de la Polul Nord s-a
mare de ap[. Pur =i simplu s-a
a spart =i s-a
a topit. Pe m[sur[
ce se termin[ aceste substan\e minerale, care produc un
efect de ser[, ridicând temperatura oceanelor, încep s[ se
topeasc[ calotele glaciare de la poli. Iar atunci când încep
s[ se topeasc[… apa de la Polul Nord =i Sud este ap[
dulce – nu ap[ s[rat[. Iar motorul care pune în mi=care
ace=ti curen\i oceanici nu este c[ldura, ci sarea.
Prin urmare, dac[ studiezi curentul Atlanticului, el
urc[ de la ecuator spre suprafa\[, fiind ca un râu foarte
cald, care curge la suprafa\[, c[tre nord. +i continu[ s[
urce înspre nord, pân[ ajunge în zona Groenlandei, cât de
sus poate, iar apoi coboar[ spre fundul oceanului. Iar salinitatea este cea care îl face sa coboare în fundul oceanului. Ea este cea care ridic[ apa, ea este motorul. Iar când
ajunge la fund, el circul[ de-a
a lungul fundului oceanului,
pân[ când se îndreapt[ din nou spre nord =i revine la suprafa\[. A=adar, este vorba despre un cerc tridimensional,
care se mi=c[ în acest fel. Se poate spune c[ este un
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curent tridimensional de convec\ie. Dar motorul este sarea. F[r[ sare, nu ar exista niciun curent.
A=adar, pe m[sur[ ce polii se topesc – iar curen\ii
nordici pun în circula\ie miliarde de litri de ap[ dulce – salinitatea oceanului scade, iar mi=carea acestui curent începe s[ se încetineasc[. A=a se petrec lucrurile.
În mai 2005, i-a
am alarmat atât de tare pe cei din Europa, încât au vrut o demonstra\ie. Iar cei din Anglia au trimis submarine în zona în care curen\ii coboar[ =i efectiv
au întors, au r[mas ului\i s[ constate
i-a
au m[surat. Când s-a
c[ ace=ti curen\i =i-a
au redus cu 80% fluxul normal. În mai
2005, ei curgeau cu 20% din modul în care ar fi trebuit s[
curg[. Acest lucru a declan=at o reuniune a întregii Uniuni
Europene, în care au spus: „Am încurcat-o
o!> Pentru c[ asta
înseamn[ c[, foarte curând, tipul de clim[ pe care îl au
acum va disp[rea. +i, potrivit dovezilor =tiin\ifice, va disp[rea în 3 zile! Dintr-o
o dat[, se vor trezi într-o
o iarn[ ve=nic[.
Timp de 90.000 de ani, ei nu vor mai vedea Soarele. Acesta este scenariul care =tim c[ se va produce, deoarece s-a
a
întâmplat de sute =i sute de mii de ori înainte, în trecut.
Revista Time a revenit asupra subiectului, publicând
un num[r întreg, foarte voluminos, în care se spunea c[ nu
am calculat bine perioada =i c[, referitor la teoria privind
ceea ce urmeaz[ s[ se întâmple, nu este vorba doar de reducerea vitezei curentului din Oceanul Atlantic, ci a tuturor
curen\ilor. To\i curen\ii încep s[-==i încetineasc[ ritmul, iar
acest fenomen înseamn[ ceva mult mai serios decât ceea
ce s-a
a întâmplat în anul 1300. În momentul în care începe
s[ se întâmple acest lucru, vine o adev[rat[ er[ glaciar[,
la nivel mondial.
Al Gore =tie aceste lucruri, dar eu cred c[ îi este team[
s[ spun[ adev[rul – pentru c[ adev[rul este înfrico=[tor.

Cel care m[ intereseaz[ pe mine este Polul Sud, deoarece este suficient de mult[ ghea\[ la Polul Sud, care s[
duc[ la o cre=tere a nivelului oceanelor cu aproximativ 60 m.
Îmi amintesc c[, în urm[ cu 4 ani, podul de ghea\[ Larsen
A s-a
a spart în buc[\i. Nivelul tuturor oceanelor a crescut cu
aproape 1/16 inch (2,54/16 cm) Dar ei au spus, „A, nu e
mare scofal[, este acolo doar de 10.000 de ani…>. Dar
apoi, aceia=i oameni de =tiin\[ au spus: „Podul de ghea\[
Larsen B nu se va rupe niciodat[, deoarece exist[ de milioane de ani.> Cred c[ în anul urm[tor podul de ghea\[ Larsen B s-a
a rupt =i el. Apoi, ei au declarat c[ topirea lui va
dura 6 luni – pentru c[ era de m[rimea unui stat, era
a topit în 30 sau 45 de
enorm. Dar n-a
a fost a=a, pentru c[ s-a
zile, ridicând nivelul tuturor oceanelor cu aproape 2,5 cm.
Dar atât pe mine, cât =i pe oamenii de =tiin\[ pe care
îi cunosc ne preocup[ podul de ghea\[ Ross. Acest bloc
de ghea\[ are o în[l\ime de câ\iva kilometri, iar în momentul de fa\[, el se fisureaz[ în partea din spate. Tocmai am
vorbit cu unul dintre oamenii de =tiin\[ care îl studiaz[, =i
sunt panica\i cu to\ii. Pentru c[ se formeaz[ g[uri =i bazine
de ap[ care îl topesc din toate p[r\ile =i se duc în jos, pân[
la fundul lui. Iar sub el sunt doar curen\i de ap[, care sunt
for\a\i s[ urce din nou, producând alte g[uri. Ei sunt de p[rere c[ se va sparge în buc[\i. Dac[ podul de ghea\[ se
sf[râm[, în primul rând va produce un tsunami sau un val
de maree cum lumea nu =i-a
a imaginat vreodat[. Dac[ î\i
po\i imagina un bloc de ghea\[ înalt de 3 km care plonjeaz[ în ocean…
Cât de înalt va fi acel val? Iar dup[ ce se va topi de
tot, va face s[ creasc[, instantaneu, nivelul tuturor oceanelor din lume, cu aproape cinci metri. Acest lucru a fost deja
calculat de oamenii de =tiin\[. 90% din ghea\[ se duce

34

35

imediat în ap[ =i o disloc[, a=a c[ va fi – fac o presupunere
– o cre=tere instantanee a nivelului tuturor oceanelor de
aproape patru metri. Iar tsunami-u
ul va veni de peste tot, ca
s[ echilibreze, producând o distrugere la scar[ mare, pe
care nu ne-a
am putea-o
o imagina vreodat[ pe acest P[mânt.
Iar toate ora=ele de pe coast[ vor fi acoperite de ap[.
Acest lucru se poate întâmpla mâine, la modul serios.
Ei nici m[car nu mai pot determina gradul de fisurare.
Pentru c[ obi=nuiau s[ monteze cabluri de la un cap[t la
altul, iar când acestea se rupeau, =tiau c[ podul se mi=c[.
Dar podul de ghea\[ în sine se tope=te cu 27 de metri pe
an. Ca s[ constate c[ el se mi=c[, trebuie s[ taie 27 de
metri în ghea\[, pentru a monta cablurile.
Dac[ acest pod de ghea\[ va disp[rea, vom avea un
apel de trezire. Afl[ ce spun oamenii de =tiin\[ din lume.
Aceste declara\ii nu sunt f[cute doar de o singur[ persoan[. +i oare cine nu dore=te s[ se =tie acest lucru? Toate
corpora\iile, toate companiile petroliere. Toate aceste corpora\ii mari nu vor s[ înceteze s[ mai foloseasc[ petrolul,
nu vor s[ trecem la formele alternative de energie =i electricitate pe care le avem. Putem înlocui absolut fiecare nivel.
+i vreau s[ spun absolut fiecare nivel al tehnologiei actuale,
cu tehnologii curate =i mult mai eficiente, care nu d[uneaz[
deloc P[mântului. Trebuie îns[ s[ re\ii c[ acest lucru se va
întâmpla oricum, chiar dac[ omenirea nu ar exista aici.

Din ceea ce am înv[\at de la popoarele indigene din
întreaga lume despre con=tiin\a uman[, exist[ o vibra\ie =i
o cale de a fi – to\i mi-a
au vorbit despre acest lucru. Ei =tiu
c[ aceste fenomene se vor produce. Maya=ii =tiu =i ur-

meaz[ s[-==i dezv[luie profe\iile despre toate aceste lucruri. Exist[ îns[ o cale… dac[ e=ti conectat cu Mama P[mânt =i Tat[l Cer prin intermediul inimii, într-u
un anumit fel,
po\i pur =i simplu s[ stai, f[r[ ca m[car s[ fii îngrijorat.
Pentru c[, atunci când Mama P[mânt schimb[ realitatea
din jurul t[u, ea îi alege pe oamenii care au aceast[ vibra\ie, oamenii care sunt centra\i în inim[. +i îi \ine în via\[.
Aceasta e una dintre marile taine cu privire la toate
acestea, care a fost cunoscut[ de mult[ vreme. Oamenii
au putut schimba lumea din jurul lor, datorit[ capacit[\ii lor
de a r[mâne în inim[. Popoarele indigene spun c[, dac[
tr[ie=ti în minte, nu ai nicio =ans[.
Noi lucr[m cu ceea ce se nume=te inversarea con=tiin\ei, începem cu corpul de Lumin[ al omului, iar dup[
aceea trecem la structura intern[ a glandei pineale, a glandei pituitare, a talamusului etc. =i la modul lor de func\ionare. La cei mai mul\i oameni, câmpul Mer-K
Ka-B
Ba – sau
corpul de Lumin[ – nu func\ioneaz[. Este ca o s[mân\[.
Exist[, este intact, dar de fapt nu func\ioneaz[. Chiar dac[
l-a
ai activat, mai sunt multe lucruri în leg[tur[ cu el despre
care nu am vorbit în niciuna dintre c[r\ile mele. Vor fi prezentate într-o
o carte pe care urmeaz[ s[ o public.
Mi-a
a luat mult timp s[ în\eleg aceste lucruri – popoarele indigene sunt cele care m-a
au înv[\at. Vreau s[ spun c[
ei cunosc interiorul creierului uman mai bine decât majoritatea cercet[torilor în domeniu. Este uimitor ceea ce =tiu
ei. Sunt opt raze de Lumin[ care ies – sau ar trebui s[ ias[
– din cap. La cei mai mul\i oameni, aceste opt raze de Lumin[ se reduc doar la culori ce se afl[ în jurul capului. Ele
arat[ aproape ca o cea\[. Dar, dobândind o anumit[ în\elegere, având un anumit ritm respirator =i o anume con=tien\[, aceste raze se reactiveaz[, iar în jurul capului se
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formeaz[ o sfer[ de Lumin[ – începi s[ str[luce=ti. +tiin\ific
vorbind, le po\i vedea.
Toate acestea fac parte din felul în care a fost creat[
aceast[ lume. Toate acestea au leg[tur[ între ele.
Exist[ trei glande =i trei chakre diferite, care trebuie
s[ fie aliniate. Atunci când sunt aliniate =i func\ioneaz[ împreun[, se deschide cel de-a
al treilea ochi =i e=ti preg[tit s[
prime=ti ceva, dintr-u
un alt loc din corpul t[u, despre care
=tim acum c[ este îns[=i inima. Ascuns în adâncul inimii,
exist[ un loc minuscul, pe care Universitatea Standford =i
Institutul HeartMath l-a
au cartografiat, c[utând s[ explice
=tiin\ific ce este el. Este locul în care are loc Crea\ia. Acesta e locul în care toate aceste stele =i planete au fost Create… Dac[ vei c[uta =i vei citi Upani=adele, o carte veche
de 6.000 de ani, vei afla despre un num[r de 108 oameni
care au intrat în inim[. Ei au descoperit Calea atunci când
au trecut din minte înapoi, în inima lor. Iar când au ajuns
acolo, au scris despre experien\ele lor. Asta e tot.
Dar to\i spun c[, atunci când intri în inim[, nu mai e=ti
deloc în creier. E=ti în inim[. Prive=ti în jur, prive=ti în sus =i
acolo sunt stele – toate, exact cum sunt aici. Centura lui Orion =i toate celelalte. Ai aceea=i senza\ie de adâncime =i
spa\iu. E ca =i cum corpul uman a reprodus aceast[ realitate.
Ceea ce =tim acum, dar =i ceea ce înv[\[turile str[vechi o spun, este c[ acela este locul care a fost Creat la
origini =i c[ de acolo, acea imagine – a stelelor, planetelor,
inclusiv a P[mântului – a fost transmis[ de-a
a lungul liniilor
toroidale de energie pe care le-a
au descoperit cei de la
Standford. Acesta este câmpul toroidal. Este unic. A=a
cum po\i vedea, aceste culori diferite trec prin el =i se înf[=oar[ între ele. El nu se va roti doar într-o
o direc\ie, ci se
poate roti, simultan, =i în cealalt[. Nu exist[ nicio alt[ form[

în lume care s[ poat[ s[ fac[ acest lucru. Este totalmente
unic[. Este prima form[ provenit[ din Crea\ie.
Aceast[ form[ toroidal[ care exist[ în jurul corpului
uman provine din inim[. +i este mare – are un diametru de
la doi la trei metri – iar în interiorul s[u este o alt[ asemenea form[ (toroidal[), dar mai mic[. Ei =tiu c[ imaginea
vine din inim[, de-a
a lungul liniilor formei interioare. Imaginile care vin din inim[ urc[ pe aceste linii, trec prin tuburile
de Lumin[ care ies din cap, într-o
o anumit[ ordine, sunt recep\ionate, ajung la acest tipar din frunte, apoi se formeaz[ un câmp, care ajunge pân[ la vârful degetelor (n.n.
când stai cu bra\ele desf[cute – vezi sfera lui Leonardo),
pe care l-a
a descoperit Leonardo da Vinci. Acela este, în
principiu, ecranul de proiec\ie (Sfera lui Leonardo).
Când lumea interioar[ proiecteaz[ imaginile prin
minte, prin liniile de acolo, noi credem c[ sunt reale. În realitate, ne afl[m în minte. Nu este cu adev[rat real. Este o
iluzie. Iar cei ce au scris Upani=adele au spus acest lucru
în urm[ cu 6.000 de ani. În hinduism, este numit[ Maya,
care înseamn[ iluzie, care înseamn[ de fapt neadev[rat.
Instructorii din vremurile str[vechi, cei Ilumina\i, au =tiut
acest lucru cu mult timp în urm[.
Acesta ar putea fi un moment potrivit pentru a vorbi
despre filmul Secretul. Secretul (a=a cum este prezentat în
acest film) este modul de a crea cu ajutorul min\ii – cum s[
creezi ceva. Po\i atrage orice lucru pe care \i-ll dore=ti –
dac[ e=ti înclinat s[ gânde=ti într-o
o manier[ materialist[.
Po\i atrage bani =i tot felul de lucruri la care se refer[ ei.
Sau po\i face vindec[ri în propriul t[u corp. Ori po\i atrage
oameni. Mai mult, ei vorbesc despre legea atrac\iei. Atragi
orice gânde=ti sau sim\i. Generezi o vibra\ie, iar acea energie începe s[ vin[ spre tine.
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Desigur, toate acestea sunt adev[rate. Înseamn[ s[
admi\i c[ tot ceea ce este aici este Sursa Crea\iei =i este
real[. +i mai înseamn[ s[ admi\i c[, atunci când au scris,
autorii nu au în\eles un lucru. Dar budismul tibetan chiar l-a
a
în\eles, a=a cum l-a
au în\eles =i toate celelalte tradi\ii.
Informa\iile transmise de filmul Secretul nu sunt noi.
Gregg Braden a scris o carte numit[ Efectul Isaia, care are
un vas de lut, cam de prin
la baz[ un manuscris g[sit într-u
anul 500 î.Ch., în apropierea locului în care au fost descoperite manuscrisele de la Marea Moart[. Iar el vorbe=te
exact despre acelea=i informa\ii din filmul Secretul. Gândurile se bazeaz[ pe logic[, apoi vine locul în care î\i concentrezi aten\ia sau inten\ia. Iar inten\ia de\ine trei tipare
elementare: ce se întâmpl[ în mintea, în inima =i în corpul
t[u. Iar dac[ angrenezi toate aceste trei structuri simultan,
da, vei ob\ine exact ceea ce ai inten\ionat.
Dar ceea ce produc[torii filmului Secretul nu în\eleg,
este instrumentul cu ajutorul c[ruia este realizat procesul
de crea\ie – =i anume mintea, creierul. Iar creierul este un
instrument polarizat – ai emisfera cerebral[ stâng[ =i
dreapt[. Iar în cele dou[ emisfere mai exist[ lobii frontali =i
lobii posteriori. Ace=tia continu[ s[ treac[ prin ceea ce am
numit cele 64 de diviz[ri – acelea=i 64 diviz[ri ale celor 64
de coduri de aminoacizi din structura ADN-u
ului uman.
Este deci posibil s[ atragi ceea ce dore=ti sau inten\ionezi – prin inten\iile tale. Dar ceea ce vei mai atrage este
=i for\a egal[ =i opus[ a ceea ce vine din spate – unde nu
po\i vedea. Ochii no=tri pot vedea doar în fa\[ – nu po\i vedea în partea posterioar[. Ob\ii a=adar ceea ce vrei, din fa\[;
dar vei ob\ine exact ceea ce nu vrei, care provine din spate.
La ora actual[, exist[ un medic, Dr. James Hardt, din
California, unul dintre cei mai renumi\i neurologi, conside-

rat unul din cei mai mari doi exper\i de pe P[mânt, iar el
este de acord cu mine. El a descoperit c[ folosindu-tte de
creier, po\i s[ p[trunzi în interior =i s[ creezi orice, doar c[
întotdeauna ob\ii =i lucrul opus. Ceea ce se întâmpl[ =i în
lume; de exemplu, exist[ 6 miliarde =i jum[tate de oameni,
iar cei mai mul\i dintre ei doresc pace. M[ refer la faptul c[
ace=tia se roag[ împreun[ – exist[ aceste grupuri foarte
mari de oameni care se roag[ pentru pace în lume. Dar ei
nu vor ob\ine niciodat[ pace în lume, atâta timp cât se roag[ din creier. Rezultatul pe care îl vor ob\ine va fi c[ jum[tate de lume va fi în pace, iar cealalt[ în r[zboi. Iar acest lucru va continua s[ genereze pace într-o
o jum[tate a lumii =i
r[zboi în cealalt[ jum[tate a lumii, pân[ când vor înv[\a s[
creeze într-u
un alt mod.
Exist[ o alt[ cale despre care popoarele indigene din
întreaga lume ne vorbesc =i despre care au vorbit budismul tibetan =i toate celelalte tradi\ii str[vechi: c[ po\i crea
din locul în care primele stele =i planete au fost create, =i
anume din inim[. Dac[ ie=i din minte, te debarasezi de ea
=i cobori în inim[, po\i face acela=i lucru. Acolo po\i crea,
po\i atrage tot ceea ce vrei, po\i schimba lumea. Dar nu vei
ob\ine =i efectul opus.
O alt[ modalitate de a explica acest proces este urm[toarea… Avem dou[ chakre ale inimii: una deasupra
sternului, iar cealalt[ la aproximativ 7 cm mai sus. Chakra
inferioar[ este conectat[ direct cu inima. Chakra superioar[ este conectat[ cu emisfera cerebral[ dreapt[. Avem
un corp emo\ional, pe care îl cunoa=tem cu to\ii. Sim\im iubire, sim\im ur[, bucurie, triste\e, putem sim\i toate aceste
lucruri. Îns[ acest corp emo\ional î=i are originea în emisfera cerebral[ dreapt[, care este conectat[ cu chakra superioar[ a inimii.
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Majoritatea oamenilor nu =tie îns[ c[ mai avem =i un
alt corp emo\ional, care este conectat prin inima fizic[. Dar
acest corp nu are niciun fel de polaritate. Prin urmare, aici
e singurul loc în care po\i sim\i iubirea necondi\ionat[,
despre care vorbe=te toat[ lumea. În acel punct, po\i tr[i
cu adev[rat iubirea necondi\ionat[ – =i o po\i sim\i. Dar nu
din creier – locul din care cei mai mul\i oameni se c[s[toresc, ]ntruc`t se îndr[gostesc din creier. Se consider[
frumo=i, se doresc, se c[s[toresc. În acest gen de rela\ie
vor exista îns[ discu\ii despre cât de mult se iubesc unul
pe altul… „Te iubesc, te iubesc, te iubesc>… iar apoi unul
spune ceva care r[ne=te egoul celuilalt =i totul se schimb[
brusc. Încep s[ se urasc[, \ip[ unul la altul =i s[-==i spun[
ha-h
ha!
fel de fel de lucruri. Asta e iubirea din creier. Ha-h
Aici, în inim[, exist[ îns[ o iubire în care, indiferent ce
ai spus sau ai f[cut – poate c[ ai omorât pe cineva – dac[
acea persoan[ te iube=te, iubirea ei pentru tine nu se va
schimba. Aceast[ iubire nu prea a fost cunoscut[. Femeile
tr[iesc aceasta experien\[, de obicei pentru scurt timp. S[
zicem c[ au un bebelu=, care e la sânul lor; îl privesc în
ochi, iar în acel moment îl iubesc din inim[, nu din creier.
Ele =i-a
ar da via\a pentru acel copila=. Aceasta este iubirea
necondi\ionat[.

Ei bine… la finalul acestei prelegeri, a= dori s[ vorbesc despre vremurile în care tr[im. De bun[ seam[ c[
aceast[ transformare a început odat[ cu începutul omenirii. Dar acum vreo sut[ de ani, dup[ ce am intrat în secolul al XX-llea, ne deplasam c[lare – ideea de a merge pe
Lun[, sau de a zbura în spa\iu, computerele, telefoanele

mobile =i toate celelalte lucruri nici m[car nu ni le imaginam, nici m[car nu ne gândeam c[ ar fi posibile. Iar în ultimii o sut[ de ani, am f[cut o transformare cum omenirea
nu a mai v[zut vreodat[. +i pot spune c[ abia am început.
Vom continua s[ mergem pe o cale ce ne va conduce în direc\ii pe care nici m[car acum nu ni le putem
imagina – chiar dac[ =tim despre aspecte din Star Trek =i
altele. Se produce o transformare incredibil[.
Tot ceea ce te rog este s[-\\i aminte=ti c[ e=ti intim
conectat cu Dumnezeu =i c[ în timpul acestei transform[ri
nu vei suferi, nu vei fi l[sat în urm[.
E=ti important în acest Univers. În realitate, acest Univers nici m[car nu ar fi existat dac[ tu nu ai fi existat. E=ti
esen\ial pentru tot ceea ce se petrece.
Iar tot ce ai de f[cut este s[ te relaxezi, s[ nu-\\i fie
team[ =i s[ crezi în cine e=ti tu cu adev[rat =i în leg[tura ta
intim[ cu Dumnezeu. Iar totul se va întâmpla lin, f[r[ nicio
durere sau problem[.
Tot ce ai de f[cut e s[-\\i aminte=ti c[ e=ti una cu Dumnezeu. Vor veni schimb[ri nemaipomenite, ce va zgudui din
r[d[cini aceast[ lume. Vechea cale va fi distrus[. Shiva va
ap[rea din nou. Sistemele financiare vor intra în declin =i tot
ceea ce cunoa=tem se va pr[bu=i, pentru c[ a=a trebuie s[
fie. Vechiul ciclu, ciclul masculin, este întotdeauna distrus.
Apoi intr[m în ciclul nou, feminin – ciclul feminin de Lumin[.
El ne readuce întotdeauna la echilibru, la armonie. A avut
loc de foarte multe ori înainte. Nu e nimic nou.
Nu te ag[\a îns[ de vechea cale, c[ci ea va disp[rea.
Va disp[rea chiar din fa\a ta. Dar va ap[rea ceva nou, frumos =i m[re\, chiar în fa\a ta. +i afl[ c[ toate acestea se întâmpl[ pentru tine, pentru familia ta =i pentru via\a de pretutindeni. Nu este un r[zboi. Nu e r[zboiul stelelor. Este
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Concluzie

evolu\ie. Face parte din ADN-u
ul cosmic, care a fost planificat de la începuturi.
Sunt vremuri captivante în care s[ tr[ie=ti! Este o perioad[ de MARE BUCURIE. +i î\i vei reaminti tot ceea ce
trebuie s[-\\i reaminte=ti.
În clipa de fa\[, e=ti des[vâr=it, chiar dac[ este posimi pot achita
bil s[ nu gânde=ti a=a. Po\i spune: „Dar nu-m
nici m[car facturile; nu =tiu cum s[ men\in o rela\ie; copiii
mei au necazuri…> Da, =tiu… trecem cu to\ii prin asemenea încerc[ri. Îns[, în interiorul t[u, exist[ aceast[ Lumin[
str[lucitoare, iar Lumina aceasta va ie=i din tine la momentul potrivit.
Tot ce ai de f[cut este s[ crezi, s[ a=tep\i, iar toate
acestea se vor întâmpla. Nu exist[ niciun motiv de fric[.
Sunt doar motive de bucurie.
V[ iubesc pe to\i. V[ iubesc sincer.
Nu va trece mult timp pân[ când ne vom afla într-u
un
alt nivel de existen\[, moment în care vei în\elege c[ totul
este în regul[.
http://www.youtube.com/watch?v=uUXiL8yAySw

Capitolul 2
I n f o r m a \ i i d e s p r e Î n [ l \ a r e = i M e r -K
Ka -B
Ba
Sunt foarte multe lucruri referitoare la Mer-K
Ka-B
Ba –
Corpul de Lumin[ creat de creier =i care ne înconjoar[ corpul fizic – care sunt gre=it în\elese în întreaga lume. Leg[o nou[
tura dintre Mer-K
Ka-B
Ba =i procesul de În[l\are într-o
lume este =i ea gre=it în\eleas[. În acest material audio,
vom explica aspectele esen\iale ale acestei cunoa=teri, dar
=i motivul pentru care a fost modificat[ metoda de activare
a câmpului Mer-K
Ka-B
Ba din jurul corpului nostru. Ea nu mai
este activat[ manual, a=a cum s -a
a f[cut în seminarele de
Floarea Vie\ii, fiind acum activat[ în maniera str[veche,
care este mult mai u=oar[ – prin intermediul inimii. Aceast[
nou[/str[veche înv[\[tur[ se nume=te Trezirea Inimii Iluminate (abreviat ATIH – Awakening The Illuminated Heart).
Sper c[ lucrurile pe care le avem de spus în acest material audio v[ vor ajuta s[ v[ aduce\i aminte de adev[rata
cunoa=tere a Mer-K
Ka-B
Bei inimii =i de felul în care ea v[ va
conduce, în final, spre un nou P[mânt =i un nou mod de a fi.

Drunvalo Melchizedek
Bun[ ziua tuturor,
Sunt Drunvalo Melchizedek. Ast[zi v[ vom prezenta
un nou curs, lansat prin intermediul meu anul trecut, în 2011,
numit Trezirea Inimii Iluminate. M[ aflu aici ca s[ explic mai
pe larg natura acestei noi lucr[ri =i motivul pentru care
exist[ pe Planet[ aceast[ nou[ înv[\[tur[, în acest moment - în 2012.
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Ca s[ l[muresc toate aceste aspecte, voi vorbi despre
În[l\are, despre cum s[ ajungem la aceste st[ri superioare
de con=tiin\[ =i despre transform[rile prin care trece lumea
în ultimii 20 de ani. Nu mai suntem cei care am fost acum
20 de ani. În prezent, ne sunt accesibile niveluri de con=tiin\[ la care nu am avut acces pân[ în urm[ cu pu\in timp.
Suntem într-a
adev[r preg[ti\i pentru ca În[l\area planetar[ s[ înceap[.
E=ti preg[tit s[ fii n[scut într-o
o lume =i o via\[ complet
nou[? Fiind atât de aproape de data de 21 decembrie
2012, preg[tirea pentru În[l\are se afl[ în inima a milioane
de oameni – a=a c[ hai s[ începem cu câteva cuvinte despre ceea ce spun diferite profe\ii ale indigenilor din întreaga lume referitor la ce anume au crezut ei c[ urmeaz[ s[
se întâmple.
Pentru a -\\i oferi o vedere de ansamblu, închide ochii
=i imagineaz[-\\i c[ urm[toarele lucruri \i se vor întâmpla
efectiv, cândva, în viitorul apropiat.
E=ti acas[ =i a=tep\i s[ cinezi. Timpul este acum –
prezentul ve=nic. Potrivit profe\iilor maya=e, ar putea începe literalmente schimb[ri ireversibile pentru fiecare dintre voi – =i peste tot în jurul vostru. Te gânde=ti la ceva ce
\i s-a
a întâmplat pu\in mai devreme în acea zi, iar percep\ia
ta despre realitate începe s[ se schimbe. Sim\i c[ este
amuzant =i te întrebi ce \i se întâmpl[. Respira\ia \i se modific[, sim\urile încep s[ se intensifice puternic, iar lumea
ta începe s[ devin[ mai transparent[ =i po\i vedea de cealalt[ parte a ei. Începi s[ sim\i ceva ciudat în al treilea ochi
odat[, î\i aduci aminte. Este ca =i cum s-a
ar fi ridi– =i, dintr-o
cat un voal, iar un sentiment ancestral î\i curge prin corp.
Î\i vine greu s[ crezi, dar sim\i, în adâncul inimii tale, c[ =tii
ce urmeaz[ s[ se întâmple.

Ai mai f[cut asta de multe ori înainte, nu-ii a=a? Te
ai
mu\i dintr-o
o lume în alta. Da, =tii exact ce ai de f[cut; te-a
mai n[scut ca bebelu=; te centrezi în interior, în inim[, apoi
p[trunzi în adâncul ei =i g[se=ti acest Spa\iu Sacru al Inimii. Iar apoi, mergi =i mai în profunzime, ca s[ g[se=ti locul
mic din inima ta, Sursa Crea\iei. Aici exist[ doar pace. +i tot
aici po\i sim\i respira\ia Mamei tale. Acum, lumea de afar[
a disp[rut, dar tu î\i po\i sim\i corpul – poate c[ stai în pio lume nou[ =i neobi=nuit[. +i tocioare sau plute=ti într-o
tu=i, =tii c[ e=ti în continuare pe Mama P[mânt. Prive=ti în
jurul t[u, iar Corpul t[u de Lumin[ Mer-K
Ka-B
Ba se rote=te cu
o vitez[ apropiat[ de viteza luminii, iar frumoasa lui culoare
aurie î\i este foarte familiar[. Da, î\i aminte=ti, =tii =i sim\i c[
a întâmplat
te schimbi, odat[ cu fiecare respira\ie. Cum s-a
asta? De ce s-a
a întâmplat? Uau! De diminea\[ î\i f[ceai
cump[r[turile =i totul era normal!
În[l\area planetar[ începe atunci când te afli în momente speciale, la începutul sau la sfâr=itul unui ciclu cosmic, cum este cel de care ne apropiem la 21 decembrie
2012. Întotdeauna exist[ un interval de timp, câ\iva ani înainte sau dup[ data exact[ a momentului când se produce
efectiv saltul în con=tiin\[.
Prin urmare, tot ce putem face acum este s[ a=tept[m pân[ când energia schimb[rii începe s[ se manifeste.
Dar, odat[ ce începe, nu mai exist[ cale de întoarcere.
Înainte de venirea acelui moment, este necesar s[ te preg[te=ti l[untric. Via\a î\i ofer[ întotdeauna lucrurile de care
ai nevoie, iar de aceast[ dat[ este la fel. În fa\a ta exist[ tot
ceea ce î\i trebuie pentru a -\\i aminti de tainele inimii tale,
de respira\ia Vie\ii =i de Corpul t[u de Lumin[ – Mer-K
Ka-B
Ba.
Ele sunt elementele care-\\i dau capacitatea de a te deplasa dintr-o
o lume în alta.
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Cei din vremurile str[vechi, str[mo=ii t[i, te vor înso\i
cu adev[rat la fiecare pas pe care îl faci, pe m[sur[ ce intri
pe canalul na=terii, întrucât descoperi un nou stil de a tr[i
– iar ei vor face la fel. Lucrurile s-a
au petrecut întotdeauna
astfel, iar în viitor, te vei întâlni fa\[ în fa\[ cu mul\i str[mo=i.
Mae=trii În[l\a\i chiar au multe s[-\\i spun[ despre cine vei
fi prin trezirea ce se na=te din visul inimii tale.
Vom începe prin a discuta despre Corpul t[u de LuKa-B
Ba –
min[ – numit adesea, în vremurile str[vechi, Mer-K
=i despre povestea recent[ privind felul în care cei din vechime au primit aceast[ cunoa=tere. Istoria ultimilor 30 de
ani va explica =i descrie multe dintre aspectele pozitive =i
Ka-B
Bei. Ai înnegative ale procesului de înv[\are a Mer-K
tr-a
adev[r nevoie s[ în\elegi despre ce se va discuta, pentru c[, din punct de vedere spiritual, ar putea fi nefast s[
Ka-B
Ba.
înve\i metoda gre=it[ pentru Mer-K
În lume exist[ foarte mult[ în\elegere gre=it[ =i dezinformare cu privire la acest subiect. S[ sper[m c[ ceea ce
vom spune aici te va ajuta s[ iei decizia potrivit[. Chiar
dac[ acum faci medita\ii cu Mer-K
Ka-B
Ba, aceste informa\ii
\i-a
ar putea aduce o în\elegere care va duce la un echilibru
=i o claritate =i mai mare.
Mer-K
Ka-B
Ba este un cuvânt care se pronun\[ în multe
moduri diferite, având îns[ acela=i sens. În limba egiptean[, Mer înseamn[ câmp de Lumin[ care se rote=te în sens
invers acelor de ceasornic, Ka înseamn[ spirit, iar Ba înseamn[ corp fizic. Îmbinând aceste sensuri, în în\elesul s[u
deplin, Mer-K
Ka-B
Ba înseamn[, în limba egiptean[, un câmp
contra-rrotitor de Lumin[, ce va transporta persoana, corpul =i
spiritul s[u dintr-o
o lume în alta. În limba ebraic[, Mer-K
Ka-B
Ba,
pronun\at[ Mer-K
Ká-B
Ba sau Mer-K
Ká-B
Bah, are dou[ sensuri:
1) car sau vehicul =i

2) tronul lui Dumnezeu.
În decembrie 1984, Mae=trii În[l\a\i mi-a
au cerut s[-ii
prezint lumii informa\iile despre Corpul uman de Lumin[
sau Mer-K
Ka-B
Ba. Am prezentat nu doar cuno=tin\ele mateKa-B
Ba, ci =i cunoa=terea
matice =i geometrice despre Mer-K
modului în care, timp de miliarde =i miliarde de ani, s-a
a
Ka-B
Ba în jurul corpului omenesc.
insistat s[ fie activat[ Mer-K
A fost prima oar[, în aproape 13.000 de ani de istorie a omenirii ca întreg, când a fost readus[ una dintre
p[r\ile cunoa=terii fundamentale cu privire la În[l\area
spre niveluri superioare de con=tiin\[. F[r[ aceast[ cunoa=tere, În[l\area este aproape imposibil[.
De atunci înainte, s -a
au întâmplat atât de multe lucruri,
încât Mae=trii În[l\a\i doresc s[ clarifice acum ce anume
s-a
a întâmplat de la acel moment istoric, din 1984, schimb[rile prin care a trecut de atunci încoace aceast[ cunoa=tere =i, în final, unde ne va conduce acest lucru în viitor.
Dac[ În[l\area este prioritatea din via\a ta, este posibil ca ceea ce urmeaz[ a -\\i fi dezv[luit s[ fie extrem de important pentru tine – în special dac[ spui c[ în\elegi MerKa-B
Ba =i e=ti preg[tit. Dar dac[ nu ai auzit pân[ acum despre cuvântul Mer-K
Ka-B
Ba, atunci te afli în locul =i la momentul potrivit. În cartografierea con=tiin\ei umane, Mer-K
Ka-B
Ba
reprezint[ doar începutul. Sunt înc[ foarte multe lucruri ce
trebuie s[ fie în\elese =i st[pânite – iar dac[ vrei s[ te înal\i,
nu o po\i face având doar în\elegerea despre Mer-K
Ka-B
Ba.
Ce înseamn[, a=adar, Mer-K
Ka-B
Ba, în lumea =tiin\ific[
=i real[?
Mai întâi de toate, în\elege c[ Mer-K
Ka-B
Ba este o func\ie a creierului =i c[ ea este generat[ de creier. Atunci
când vorbim despre câmpul care se rote=te în sens invers
acelor de ceasornic, emisfera stâng[ – masculin[ – este
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cea care se rote=te spre stânga, iar emisfera dreapt[ – feminin[ – cea care se rote=te spre dreapta. Creierul emite
un câmp electromagnetic ce înconjoar[ =i cuprinde întregul corp omenesc. Acest câmp se afl[ la o temperatur[ de
aproximativ 4° Kelvin sau la 4° deasupra lui zero absolut.
Ca nivel energetic, el este un câmp foarte slab, îns[
uluitor de puternic în ceea ce prive=te poten\ialul adus în
con=tiin\a uman[. Acest câmp de energie din jurul corpului are o natur[ geometric[ =i este cuprins într-o
o sfer[ cu
un diametru de cca 16,5 – 19,5 m., fiind centrat, practic
vorbind, la baza coloanei vertebrale (n.n. paralel cu p[mântul). Este pu\in în afara acelei zone, în locul exact în
care se afl[ celulele tale reproduc[toare… poate c[ în modul în care l -a
a ilustrat Leonardo da Vinci. Propor\iile acestui
câmp sunt corelate cu în[l\imea ta, astfel încât, sfera ta e
cu atât mai mare, cu cât e=ti mai înalt. În aceast[ sfer[ exist[ mii de rela\ii geometrice – inclusiv cele cinci solide platonice =i multe alte poliedre. Fiecare dintre aceste rela\ii
geometrice este con\inut[ mai departe în centrul unui torus.
Torusul =i Corpul de Lumin[ al omului sunt ca foile de
ceap[ – foi în interiorul altor foi. Combina\ia acestor câmpuri geometrice de energie =i num[rul extrem de mare de
modalit[\i de interconectare creeaz[ toate câmpurile posibile ale Mer-K
Ka-B
Bei din jurul corpului nostru. În decurs de
miliarde de ani, s -a
a descoperit c[ sunt posibile peste o
sut[ de mii de Mer-K
Ka-B
Be diferite. În plus, sunt cunoscute
alte aproape 250.000 de câmpuri, ce s-a
au dovedit îns[ a fi
instabile în anumite condi\ii. Ele nu pot fi folosite a=a cum
sunt folosite în acest scop anume – întrucât, dup[ un timp,
ele vor func\iona gre=it, iar simplul fapt de a te baza pe ele
te conduce la un =ir de împrejur[ri dezastruoase. În decursul timpului, sute de oameni de pe planet[ au murit pentru

c[ au folosit aceste Mer-K
Ka-B
Be instabile. Prin urmare, este
covâr=itor de important s[ =tii care sunt stabile =i care nu.
Din acest motiv, Via\a din acest Univers a investit timp
Ka-B
Bei, mai mult decât în orice alt
în studierea =tiin\ei Mer-K
subiect. Este vorba despre felul în care evolueaz[ con=Ka-B
Ba îi îng[duie pertiin\a noastr[. Orice posibil[ Mer-K
soanei din acest câmp s[ aib[ o experien\[ despre Univers, într-o
o manier[ unic[ =i nou[.
Da, exist[ un singur Univers, dar el poate fi cunoscut
în siguran\[ în aproape o sut[ de mii de modalit[\i esen\iale. Ceea ce înseamn[ c[ sunt aproape o sut[ de mii de
niveluri total diferite de con=tiin\[ descoperite pân[ acum
în Univers. În prezent, num[rul exact se apropie foarte mult
de 100.200. În plus, fiecare nivel con\ine un num[r uria= de
posibile expresii geometrice de Via\[ – a=a cum, pe P[mânt, con=tiin\a uman[ este înconjurat[ de o Mer-K
Ka-B
Ba
proprie; îns[, exist[ cel pu\in alte 30 de milioane de forme
de via\[ ce sunt generate din aceast[ Mer-K
Ka-B
Ba special[.
Acest lucru este valabil pentru fiecare dintre cele 100.200
Mer-K
Ka-B
Be posibile (aflate în Univers n.t.) =i prin urmare,
Via\a este spectaculos de complex[; îns[, în plan geometric, ea este uimitor de simpl[.
Omenirea se consider[ cea mai grozav[ form[ de
via\[ de pe P[mânt, îns[, în acest Univers singular, omenirea se situeaz[ aproape de marginea inferioar[ a nivelurilor
de con=tiin\[ posibile. Din 100.000 de niveluri posibile, oamenii se afl[ la nivelul 2. La capitolul lucrurilor posibile,
suntem doar un prunc – =i e minunat – îns[ copilul ar trebui s[ nu încerce s[ conduc[ autocamioane, adic[, ar trebui s[ înaint[m pe scara evolu\iei pas cu pas, s[ avem
r[bdare. În final, pe m[sur[ ce ne maturiz[m ca spirit, vom
ajunge la absolut fiecare nivel.
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În jurul corpului uman, exist[ un câmp geometric nuo sfer[. Leomit tetraedru stelat, care este =i el cuprins într-o
nardo da Vinci a fost unul dintre primii oameni din vremurile
recente care a dezv[luit acest câmp energetic, încadrând
corpul uman în interiorul acestei sfere. Acest câmp în form[ de tetraedru stelat este cel prin intermediul c[ruia omenirea a lucrat ini\ial cu Mer-K
Ka-B
Ba.
De mii de ani, =amanii =i vracii din lumea întreag[ au
descoperit c[ puteau folosi acest tetraedru stelat pentru a
crea primele dou[ niveluri Mer-K
Ka-B
Ba ale con=tiin\ei umane.
În prima Mer-K
Ka-B
Ba posibil[, tetraedrul de sus, masculin,
se rote=te în sens invers acelor de ceasornic, iar cel de jos,
tetraedrul feminin, se rote=te în sensul acelor de ceasornic,
în raporturi de vitez[ exacte. Aceste raporturi de vitez[ fac
întotdeauna parte din =irul lui Fibonacci =i nu au fost niciodat[ asociate vreunui alt =ir numeric. Dac[ cineva î\i spune
c[ el cunoa=te o Mer-K
Ka-B
Ba bazat[ pe alte raporturi de vitez[ decât cea din =irul lui Fibonacci, fii atent. Po\i în\elege
de ce este adev[rat acest lucru studiind Num[rul de Aur.
Num[rul de Aur reprezint[ propor\ia =i structura fundamental[ din Universul unic, iar în =irul s[u, Fibonacci aproximeaz[ Num[rul de Aur, care face posibil[ existen\a
Vie\ii. Toate Mer-K
Ka-B
Bele vii se bazeaz[ pe =irul lui Fibonacci, f[r[ niciun fel de excep\ie. Pur =i simplu a=a stau lucrurile. Oamenii care folosesc Mer-K
Ka-B
Ba ce lucreaz[ cu
alte propor\ii, tr[iesc în iluzie, iar în jurul corpului lor nu e nimic altceva decât o închipuire. Atunci când omenirea a
descoperit prima Mer-K
Ka-B
Ba, acest lucru i -a
a permis s[ cunoasc[ dimensiunea a patra – îns[ doar într-u
un mod limitat. Nu i s-a
a permis s[ tr[iasc[ în dimensiunea a patra, ci
doar s[ o viziteze pentru scurt timp. Pare ceva magic atunci
când cineva dispare pur =i simplu din fa\a ochilor t[i; de

aceea, în lumea str[veche, =amanul care reu=ea s[ fac[
acest lucru devenea o persoan[ foarte important[.
Treptat, al\i oameni au cunoscut o a doua Mer-K
Ka-B
Ba.
Cea de-a
a doua Mer-K
Ka-B
Ba, numit[ Mer-K
Ka-B
Ba tetraedric[,
pe care Mae=trii În[l\a\i au prezentat-o
o pentru prima oar[
Ka-B
Ba =i imomenirii în 1984, este diferit[ de prima Mer-K
pune ca persoana s[ =tie c[ de fapt sunt trei tetraedre stelate – îns[ persoana poate sim\i, în plan extrasenzorial sau
=tiin\ific, c[ este un singur tetraedru stelat.
Exist[ trei tetraedre stelate complet diferite, care au
îns[ aceea=i m[rime =i se afl[ pe aceea=i ax[. Ele arat[ ca
un singur set. Pentru a activa Mer-K
Ka-B
Ba tetraedric[, persoana respectiv[ trebuie s[ roteasc[ un tetraedru stelat
spre stânga, în sens invers acelor de ceasornic, s[ roteasc[ un alt tetraedru stelat spre dreapta, în sensul acelor
de ceasornic, iar cel de-a
al treilea tetraedru stelat s[ r[mân[ nemi=cat. Tetraedrul stelat care se rote=te în sens
invers acelor de ceasornic este masculin, are o natur[
electric[ =i este conectat cu emisfera cerebral[ stâng[.
Tetraedrul stelat care se rote=te în sensul acelor de ceasornic este feminin, de natur[ magnetic[ =i este conectat
cu emisfera cerebral[ dreapt[. Tetraedrul stelat care r[mâne nemi=cat este neutru, fiind conectat cu corpul fizic.
Aceast[ Mer-K
Ka-B
Ba cu trei tetraedre stelate este cea care
i-a
a fost prezentat[ pentru prima dat[ omenirii, par\ial, din
motive care nu mi-a
au fost niciodat[ clare.
Voi face tot posibilul ca s[ explic acest lucru. Mer-K
KaBa îi este necesar[ omului, pentru ca el s[ ajung[ la un
grad mai înalt de con=tiin\[. +i putem vedea c[ exist[ niveluri de con=tiin\[. De exemplu, în ceea ce prive=te natura,
vei vedea c[ te consideri mai presus de majoritatea altor
forme de via\[ existente pe P[mânt. +i da, cei mai mul\i oa-
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meni cred c[ noi suntem cel mai sus. Exist[ îns[ câteva
forme de via\[ care ne dep[=esc. Îns[ tu nu consideri c[
e=ti cea mai superioar[ form[ de via\[ din acest Univers
unic, nu-ii a=a? Omenirea se afl[ într-o
o c[l[torie a con=tiin\ei. +i abia o începe. Îns[ f[r[ Mer-K
Ka-B
Ba nu vom merge nic[ieri, ci vom r[mâne în con=tiin\a polarit[\ii.
Exist[ un motiv clar pentru care omenirii i -a
a fost prezentat[ Mer-K
Ka-B
Ba tetraedric[ =i nu alte Mer-K
Ka-B
Be posibile. Îns[=i Mama P[mânt func\ioneaz[ cu ajutorul unei
Mer-K
Ka-B
Be tetraedrice, iar noi, fiind copiii s[i, pentru a ne
În[l\a, trebuie s[ fim în rezonan\[ perfect[ cu ea. Întrucât
Mama P[mânt îns[=i, împreun[ cu Tat[l Soare, sunt cei
care vor conduce aceast[ În[l\are planetar[. Richard Hoagland, care lucreaz[ pentru NASA, a descoperit c[ Mama
P[mânt, Marte =i probabil toate planetele func\ioneaz[ cu
ajutorul Mer-K
Ka-B
Bei tetraedrice. El a mai descoperit c[
Soarele însu=i are o Mer-K
Ka-B
Ba tetraedric[.
Atunci când iei aceast[ sfer[ – cum ar fi P[mântul
sau Soarele – =i introduci în ea tetraedrul stelat, toate vârfurile acestuia vor fi în contact cu suprafa\a sferei. Suprafa\a
plan[ de sus, a tetraedrului feminin, =i cea de jos, a tetraedrului masculin, vor intersecta sfera exact la latitudinea nordic[ =i sudic[ de 19,5°. Prive=te fotografii cu Soarele nostru =i vei vedea c[ petele solare se afl[ la latitudinea nordic[ =i sudic[ de 19,5°, dezv[luind existen\a tetraedrelor.
Întregul nostru sistem solar este o Mer-K
Ka-B
Ba tetraedric[ – iar noi, oamenii, suntem pe acest nivel de con=tiin\[, pentru c[ la fel este =i sistemul solar. A=adar, acesta
este punctul din care vom începe.
Persoanele care folosesc orice alt[ form[ de MerKa-B
Ba vor fi în defazaj fa\[ de sistemul solar =i nu vor fi
apte s[ înainteze odat[ cu ceilal\i oameni în procesul de

În[l\are. Ei se vor afla pur =i simplu pe frecven\a nepotrivit[
=i nu vor putea niciodat[ s[ se acomodeze cu noua realitate. Exact a=a stau lucrurile. Nu le va fi permis s[ o urmeze
pe Mama P[mânt în procesul de În[l\are; îns[ în realitate,
ei nu vor fi nedrept[\i\i =i, dup[ un proces îndelungat, vor
reu=i cumva s[ prind[ din urm[ omenirea, care va exista
atunci la un nivel superior de con=tiin\[.
Odat[ ce Mama P[mânt va ajunge în dimensiunea a
4-a
a, mai mult ca sigur c[ ea î=i va schimba Mer-K
Ka-B
Ba tetraedric[ în alta nou[, care s[ se adapteze gradului de con=tiin\[ la care se va afla. Iar tu, fiind copilul ei, î\i vei schimba în mod firesc Mer-K
Ka-B
Ba, dup[ modelul pe care ea îl va
folosi. Nici m[car nu va trebui s[ te gânde=ti la asta, pentru
c[ acest lucru se va petrece la fel de firesc ca respira\ia.
De=i Mae=trii În[l\a\i sunt la nivelul cel mai înalt de
con=tiin\[ al omenirii, chiar =i ei mai fac uneori gre=eli. În
1980, Mae=trii În[l\a\i au hot[rât s[ îi prezinte omenirii cunoa=terea referitoare la În[l\are. A existat o schem[ care a
fost folosit[ timp de milioane de ani; aceasta a fost schema folosit[ dintotdeauna =i pe P[mânt. Astfel, ei au început
s[ predea înv[\[turile despre procesul de În[l\are. Ei au
dat aceast[ schem[ la patru femei din lume, iar apoi, în
acest proces de În[l\are, munca a început cu inima uman[,
nu cu Mer-K
Ka-B
Ba. Dup[ ce cursantul g[sea drumul spre
Spa\iul Sacru al Inimii, iar apoi spre Micul Spa\iu din Inim[
– Sursa Crea\iei – el era men\inut în acest Spa\iu pân[
când totul devenea normal pentru el. Apoi, începeau s[ se
stabileasc[ conexiuni complexe între creier =i inim[, pân[
ce se deschidea cel de-a
al treilea ochi. Iar odat[ cu trezirea
acestuia, Mer-K
Ka-B
Ba tetraedric[ era activat[ automat =i firesc, prin intermediul respira\iei. Aceasta a fost întotdeauna cea mai bun[ metod[ de a ajunge la con=tiin\a tetradi-
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mensional[ pe care Universul a cunoscut-o
o vreodat[. Dar,
deoarece în ultimele zile ale Atlantidei, omenirea a coborât
de la con=tiin\a superioar[, la con=tiin\a polarit[\ii =i pentru
c[ am devenit, treptat, o planet[ cu o energie predominant
masculin[, în secolul al XX-llea am ajuns s[ fim total în polaritatea masculin[, sau a emisferei stângi, în modul în care
gândeam =i ac\ionam. În 1980, când Mae=trii În[l\a\i au f[cut cunoscut[ aceast[ înv[\[tur[ despre În[l\area în stilul
normal, aproape nimeni, cu excep\ia femeilor, nu venea la
seminarii. Practic, raportul era de 100:1. B[rba\ii =i femeile
care func\ionau în emisfera stâng[ nu credeau, nu cuno=teau sau nu sim\eau energiile subtile asociate inimii. Acest
gen de informa\ii p[reau fanteziste =i neadev[rate – iar b[rba\ii, pur =i simplu, nu veneau la seminarii.
Mae=trii În[l\a\i au a=teptat aproape patru ani, dar
=i-a
au dat seama c[ b[rba\ii nu vor participa niciodat[ la
acest proces =i c[ trebuia f[cut ceva. Apoi, au luat o decizie care rareori fusese folosit[ pân[ atunci pe P[mânt. Au
vorbit cu mine =i mi-a
au solicitat s[ v[ prezint cuno=tin\ele
despre În[l\are – îns[ în sens invers. Trebuia s[ încep cu
Mer-K
Ka-B
Ba tetraedric[ =i abia apoi s[ trec la Micul Spa\iu
din Inim[. Motivul pentru care ei au început cu Mer-K
Ka-B
Ba,
în loc s[ înceap[ cu inima, este c[ prima era logic[, geometric[, matematic[, =i au considerat c[ ea va atrage mintea masculin[. +i chiar a=a s -a
a =i întâmplat.
De la bun început, seminariile mele au atins o cot[
de participare de aproximativ 60% femei =i 40% b[rba\i. +i
p[rea c[ func\ioneaz[, îns[, treptat, ei au realizat c[ era o
problem[ foarte mare. Egoul uman continua s[ fie activ =i
puternic atunci când Mer-K
Ka-B
Ba era activat[ în aceast[
manier[ – în timp ce, în Mer-K
Ka-B
Ba bazat[ pe inim[, egoul
era subjugat de inim[ =i nu i se d[dea voie s[ ia decizii de

unul singur. Egoul este polarizat =i orice decizie luat[ de el
este polarizat[. Inima nu este polarizat[, ci are o con=tiin\[
a Unimii =i o în\elepciune la fel de str[veche ca cea a Universului – poate chiar mai str[veche.
Acest lucru a f[cut s[ apar[ oameni care =i-a
au activat Mer-K
Ka-B
Ba =i care, condu=i fiind de ego, au început
apoi s[ modifice înv[\[turile, în func\ie de ce anume decidea egoul lor c[ era interesant. Egoul nu are mai deloc în\elepciune =i habar nu a avut ce însemna pentru con=tiin\a
Ka-B
Ba în alte forme =i posibilit[\i.
uman[ s[ schimbi Mer-K
Pentru c[ egoul i -a
a adus modific[ri Mer-K
Ka-B
Bei f[r[ s[ aib[
o cunoa=tere real[, pentru mul\i oameni au rezultat situa\ii
îngrozitoare. Unul dintre aceste egouri a modificat Mer-Ka-B
Ba în moduri care i -a
au f[cut pe oameni s[ piard[ cona; peste 200 de oameni au ajuns
tactul cu dimensiunea a 3-a
într-o
o stare de alienare. Din pur[ ne=tiin\[, alte egouri au
început s[ modifice rapoartele de vitez[, inversând =i sensurile de rota\ie ale câmpurilor.
Acest lucru înseamn[ un câmp potrivnic vie\ii, iar
treptat, acei oamenii au început s[ fie din ce în ce mai sl[bi\i, pân[ când nu au mai putut s[ p[=easc[ în procesul
de În[l\are. Este o parte inevitabil[ din procesul natural.
Este precum în cazul romanilor care mâncau din farfurii de
plumb... Nu au =tiut – =i au murit lent. Alte egouri, neavând
nicio idee despre ceea ce f[ceau, au început s[ schimbe
forma Mer-K
Ka-B
Bei, fapt ce a f[cut ca to\i ace=ti oameni s[
nu fie capabili s[ p[trund[ în procesul de În[l\are, întrucât
nu erau în rezonan\[ cu Mama P[mânt =i Tat[l Soare.
Mae=trii În[l\a\i trebuie s[ fi cunoscut aceste aspecte
– dar, din cauza c[ii noastre masculine =i nefire=ti pe care
am ales-o
o, n -a
au avut încotro: au trebuit s[ accepte existen\a acestor victime, pentru a face astfel încât masele de oa-

56

57

meni s[ duc[ la bun sfâr=it procesul de În[l\are; altfel, întreaga omenire s -a
ar fi stins. Cu siguran\[ c[, din cauza
acestor pierderi, trebuie s[ fi sim\it triste\e în inima lor, îns[,
pe de alt[ parte, omenirea a fost salvat[ tocmai datorit[
acestei decizii. Iar în realitate, acei oameni nu sunt pierdu\i.
Cu timpul, ei vor fi bine.
În cele din urm[, dup[ 25 de ani de predare a procesului de În[l\are, în ordine invers[ =i cu toate neajunsurile
lui, datorit[ faptului c[ oamenii tr[iesc în Mer-K
Ka-B
Ba =i în
a îndreptat spre un nou
inima lor, pas cu pas, omenirea s -a
nivel de con=tiin\[, care a fost atins în 2010 – acum ei putând accepta =i în\elege energiile subtile ale inimii. În 2010,
au cerut s[ predau
Mae=trii În[l\a\i m -a
au contactat =i mi-a
procesul de În[l\are în forma sa originar[ – începând cu
Ka-B
Ba tetraedric[. Am fost emoinima =i încheind cu Mer-K
\ionat =i fericit c[ s-a
a întâmplat acest lucru.
Este important s[ se în\eleag[ c[ aceast[ metod[
de predare este natural[ =i c[ modul în care se creeaz[
Mer-K
Ka-B
Ba tetraedric[ este unul natural =i nu artificial, a=a
cum s-a
a întâmplat când au fost predate în seminariile Floarea Vie\ii în lume. Atunci când este predat[ mai întâi Mer-Ka-B
Ba – cum s -a
a întâmplat în metoda anterioar[ – inima =i
creierul nu sunt conectate, iar Mer-K
Ka-B
Ba trebuie s[ fie activat[ manual =i artificial. Dup[ aceea, este nevoie de doi
ani pentru ca Mer-K
Ka-B
Ba s[ fie stabil[ =i permanent[. Odat[ ce devine permanent[, câmpul Mer-K
Ka-B
Ba va deveni, în
cele din urm[, un câmp Mer-K
Ka-B
Ba natural – îns[ dureaz[
foarte mult timp.
Îns[ când Mer-K
Ka-B
Ba este activat[ în stilul natural, inima
de\ine controlul, fiind conectat[ în întregime cu creierul =i,
la momentul potrivit, ea se activeaz[ de fapt singur[, prin
respira\ie. Nu trebuie s[ a=tep\i doi ani pentru ca ea s[

devin[ permanent[, c[ci ea este imediat permanent[. Iar
aspectul ei este diferit. În loc de o multitudine de culori, cum
s-a
a întâlnit în celelalte Mer-K
Ka-B
Be artificiale, Mer- Ka-B
Ba natural[ arat[ de parc[ ar fi din aur. Ea este, totodat[, =i foarte
catifelat[, oamenilor fiindu-lle foarte u=or s[ simt[ diferen\a.
Îns[ aici nu Mer-K
Ka-B
Ba este important[, ci Spa\iul Sacru al Inimii. Mer-K
Ka-B
Ba a fost întotdeauna partea cea mai pu\in important[ din con=tiin\a uman[, dar nimeni nu a în\eles
acest lucru. Prin urmare, mul\i au considerat c[ ea însemna
totul, fiind cea mai important[ descoperire din istorie. Îns[,
a=a cum ne-o
o va demonstra timpul, inima este Sursa Crea\iei
=i va fi întotdeauna centrul tuturor nivelurilor de crea\ie.
S[ vorbim, deci, despre inim[ =i despre rolul ei în
Crea\ie. S[ în\elegem de ce inima este mai important[ =i
mai aproape de Sursa Vie\ii decât creierul. Pare ciudat,
dar este adev[rat.
În cele dou[ volume ale c[r\ii Floarea Vie\ii am vorbit
despre conceperea fiin\ei umane. Am ar[tat c[ via\a a început ca o sfer[ – ovulul femeiesc. Prin mitoz[, el s -a
a divizat apoi în dou[, dup[ care s-a
a divizat în patru, luând forma unui tetraedru. S -a
a divizat apoi în opt =i a luat forma
unui tetraedru stelat. Am ar[tat cum a continuat s[ se divid[, pân[ ce a ajuns la 512 celule, când a devenit un torus
– dar în carte ne-a
am oprit aici.
Mul\i ani mai târziu, pe când predam în Germania, s -a
a
ridicat în picioare un medic, care mi-a
a f[cut cunoscute câteva informa\ii foarte interesante – =i anume, c[ cele 512
celule continu[ s[ creasc[ =i devin, literalmente, inima
uman[. Prin urmare, atunci când ai fost în pântecul mamei
tale, a existat o perioad[ în care ai fost doar o inim[ =i nimic altceva. Nu aveai mâini, picioare sau ficat – =i, în mod
evident, nici craniu =i creier. +i cu toate acestea, inima ta a
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început s[ bat[. Timp de sute de ani, nimeni nu a =tiut cum
a fost capabil[ inima s[ bat[ de una singur[, f[r[ s[ existe
un creier, dar ea a b[tut.
De curând îns[, la Universitatea Standford, din California, s-a
a descoperit c[ inima are în ea îns[=i un creier, care
este foarte mic – doar 40.000 de celule - dar care sunt celule
cerebrale, nu ale inimii. Iar apoi, s -a
a descoperit c[ întregul
corp a rezultat, fizic, din inim[. Prima parte a corpului ap[rut[
din inim[ a fost vârful limbii – fapt ce nu constituie nicio surpriz[ pentru cei care practic[ Kundalini sau Kriya Yoga. Exist[
o leg[tur[ direct[ între inim[ =i vârful limbii. Dup[ vârful limbii au urmat bra\ele, picioarele =i restul corpului, inclusiv
creierul. Acest lucru î\i dezv[luie în mod intuitiv c[ inima
este mai în vârst[ =i mai de baz[ decât creierul, demonstrând =tiin\ific ceea ce s-a
a descoperit în urm[ cu 6.000 de
ani, =i anume c[ inima este Sursa procesului de Crea\ie.
De-a
a lungul erelor, acest lucru a fost p[strat în mare
tain[. Într-u
una dintre c[r\ile str[vechi ale hindu=ilor, Upani=adele, care au o vechime de 5.000–6.000 de ani (Vedele, scrise în sanscrit[, fiind probabil =i mai vechi), se vorbe=te despre descoperirea faptului c[ procesul de Crea\ie în sine a
provenit dintr-u
un Spa\iu Mic din Inima fizic[. În munca noastr[ din vremurile contemporane, ni s -a
a confirmat adev[rul
acestui lucru. De fapt, pân[ în acest moment, am cartografiat con=tiin\a uman[ în interiorul =i în jurul corpului uman – de
la Micul Spa\iu al Inimii, prin vârful limbii, spre o anumit[ gland[ din creier, spre deschiderea celui de-a
al treilea ochi, spre
opt raze de Lumin[, care ies din glanda pineal[, pân[ la o
sfer[ din jurul acestor raze, pân[ la Mer- Ka-B
Ba – =i, de acolo,
spre realitatea exterioar[. Toate acestea sunt uimitoare.
Oamenii pot schimba realitatea prin intermediul medita\iei. Noi pred[m acest aspect al con=tiin\ei nu ca s[ cre[m

ceva în realitatea exterioar[, care va face s[ creasc[ egoul.
Îns[, ca s[ în\elegi procesul, trebuie s[ cuno=ti procesul de
Crea\ie, pentru a putea supravie\ui în dimensiunea a 4-a
a.
De ce? Pentru c[, odat[ ce te percepi în aceast[
nou[ lume a dimensiunii a 4 -a
a, te vei confrunta cu ceva
care dep[=e=te experien\a uman[ =i vei descoperi rapid
c[ tu creezi absolut fiecare lucru pe care-ll tr[ie=ti, întreaga
lume în care te afli. Dar la început nu realizezi acest lucru.
Tot ce =tii este c[ aceast[ lume în care exi=ti se schimb[
în mod constant =i, de obicei, acest lucru face s[ apar[
frica. Nu în\elegi ce \i se întâmpl[. De aceea plâng noun[scu\ii când se nasc pe P[mânt, pentru c[ intr[ în starea
de fric[. Dac[ frica cre=te, înseamn[ c[ intervine mintea =i,
f[r[ s[-\\i dai seama, începi s[ creezi o lume a fricii. +i,
foarte curând, vei crea ceva care te va face s[ mori în acea
a.
lume =i s[ te întorci în aceast[ lume, în dimensiunea a 3 -a
Iisus a spus-o
o în mod perfect: „ Mul\i sunt chema\i,
dar pu\ini sunt ale=i.>
A=adar, ca s[ r[mâi în acest nivel superior de con=tiin\[, trebuie s[ =tii c[ tu creezi tot ceea ce vezi =i ai nevoie
s[ în\elegi exact cum func\ioneaz[ procesul de crea\ie,
astfel încât s[ îl aplici în diverse situa\ii. De exemplu, dac[
r[mâi în iubire, armonie =i pace, vei crea o lume de iubire,
armonie =i pace =i vei fi echilibrat =i apt s[ supravie\uie=ti
în aceast[ nou[ lume. Toate acestea se întâmpl[ în primele
15 de minute dup[ ce ajungi în dimensiunea a 4-a
a. Îns[,
odat[ ce e=ti stabil, po\i r[mâne acolo =i po\i începe s[ tr[ie=ti =i s[ respiri într-o
o form[ nou[ =i mai înalt[ de con=tiin\[.
E=ti un copila= într-o
o nou[ lume =i da, acolo sunt p[rin\i care s[ aib[ grij[ de tine. În aceast[ lume nou[, via\a
este îns[ mult mai u=oar[ =i mul\umitoare; nu mai mori,
ceea ce înseamn[ c[ amintirile î\i r[mân intacte, chiar
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dac[ te decizi s[-\\i schimbi corpul. Nu mai exista boal[ =i
po\i avea tot ceea ce-\\i dore=ti.
Re\ine c[ tu creezi totul. Cunoa=terea se revars[ în
con=tien\a ta pân[ când ajungi s[ în\elegi cu adev[rat
Universul unic. +i, în aceast[ nou[ lume, corpul t[u – care
pare s[ arate exact cum arat[ aici, pe P[mânt – începe s[
se transforme. Devii mai înalt – femeile ajungând la 3-3
3,5 m,
iar b[rba\ii la 4,2-4
4,8 m - ambii având creierul de aproape
trei ori mai mare decât creierul uman actual. Iar asta te
conduce la momentul urm[tor, în care e=ti capabil s[ te îndrep\i spre dimensiunea urm[toare, cea de-a
a cincea.
Un viitor fascinant se a=terne în fa\a noastr[ – iar
acesta este doar începutul. Deci, dac[ dore=ti s[ ai o experien\[ direct[ legat[ de cele spuse pân[ acum, acest
nou seminar, pe care Mae=trii În[l\a\i mi-a
au cerut s[-ll prezint, î\i este acum disponibil. Eu cred c[ acest nou seminar î\i va schimba modul în care î\i percepi realitatea, concep\ia ta despre Natur[, despre cine crezi tu c[ e=ti, dezv[luindu-\\i, în final, motivul pentru care te afli pe P[mânt =i
îng[duindu-\\i s[ faci cu u=urin\[ tranzi\ia spre noua lume.
Aceast[ nou[ înv[\[tur[ se nume=te Trezirea Inimii
Iluminate. La ora actual[, exist[ instructori certifica\i în întreaga lume, care au început s[ predea aceast[ cunoa=tere. Dac[ vrei s[ tr[ie=ti aceast[ experien\[, te rog s[ intri
pe pagina www.drunvalo.net =i s[ cau\i subtitlul SCHOOL
OF REMEMBERING (+coala Reamintirii).
Fie ca aceast[ cunoa=tere s[ fie o binecuvântare în
via\a ta =i s[ te ajute s[-\\i aduci aminte de leg[tura ta l[untric[ cu Sursa Vie\ii.
Din inima mea, Drunvalo Melchizedek
http://www.drunvalo.net/videostore/video2.php
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Capitolul 3
Întreb[ri =i r[spunsuri cu Drunvalo
– episodul 1 –
30 aprilie 2012
Bun[ ziua, sunt Drunvalo Melchizedec =i suntem ast[zi aici pentru a r[spunde la întreb[rile primite =i pentru a
descoperi mai multe despre noi în=ine, pentru a în\elege
mai bine situa\ia în care ne afl[m acum, în lumea pe care
o transform[m în direc\ia unui nou mod de a fi, pe care unii
îl numesc În[l\are.
Voi trece direct la r[spunsuri.
Î: Întrebarea lui Shankar, din Seattle, Whasington, este
legat[ de faptul c[ exist[ multe specula\ii în leg[tur[ cu
ceea ce se va întâmpla în 2012, cum ar fi deplasarea P[mântului cu o alt[ frecven\[, schimb[rile P[mântului, aterizarea extratere=trilor, c[derea guvernului =i trecerea de
la treia la a patra =i mai apoi, la a cincea dimensiune. El
dore=te s[ =tie dac[ eu pot s[ le ofer clarific[ri celor care
încep s[ se trezeasc[ în fa\a acestui proces =i cum anume
se pot preg[ti ei cel mai bine pentru aceast[ provocare.
R: Este o întrebare foarte bun[ =i de aceea încep cu
ea. Evident c[ majoritatea lumii nici m[car nu î=i d[ seama
c[ se întâmpla ceva, cu toate c[, dac[ stai cu ochii deschi=i =i prive=ti Soarele, P[mântul =i schimb[rile care se
petrec chiar acum, este destul de clar, pentru aproape to\i
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cei care urm[resc cu adev[rat ceea ce se întâmpl[ în lume,
c[ acum se petrece ceva care nu a mai avut loc înainte.
De exemplu, schimb[rile care au loc în sistemul nostru solar, a=a cum sunt ele prezentate de c[tre comunitatea =tiin\ific[ ruseasc[, sunt schimb[ri care, în mod norau întâmplat de
mal, ar dura milioane de ani, dar care s -a
fapt în ultimii treizeci, patruzeci de ani. În sistemul nostru
au deplasat. Se
solar exist[ dou[ planete ai c[ror poli s -a
formeaz[ noi atmosfere în jurul planetei Marte, un proces
care, în mod normal, ar dura perioade extrem de lungi de
timp =i care s-a
a petrecut totu=i într-u
un interval de doar zece
ani. Se formeaz[ o atmosfer[ =i pe lun[, unde nu a mai existat niciodat[ înainte, iar acum exist[. A=adar, au loc foarte
multe schimb[ri, =i nu numai aici, pe P[mânt.
Ce po\i face când te confrun\i cu ideea prezen\ei fiin\elor extraterestre, cu ideea schimb[rilor care pot avea loc
pe P[mânt =i în jurul acestuia? Cum s[ te preg[te=ti?
În primul rând, trebuie s[ în\elegi c[ au loc schimb[ri
pentru c[, dac[ ignori sau negi ceea ce se întâmpl[, atunci
nu vei face nimic. Odat[ ce în\elegi c[ se întâmpl[ ceva,
trebuie s[ faci o schimbare interioar[ în tine, s[ spui: „Ei
bine, voi începe s[ studiez =i s[ în\eleg ce se întâmpla cu
adev[rat, cât de bine pot eu.> Aceast[ atitudine conduce
întotdeauna la o explorare interioar[. Ceea ce se întâmpla
afar[, în lumea exterioar[, este una, dar cauza, adev[ratul
motiv pentru care au loc aceste schimb[ri se afl[ în interiorul vostru, nu în exterior. Sigur c[ pute\i studia =i latura exterioar[, dar trebuie s[ =ti\i c[ sursa care face ca lucrurile s[
se întâmple se afl[ în interiorul vostru.
+tiu c[ cei mai mul\i dintre noi se gândesc c[ sunt
doar o fiin\[ minuscul[ de pe P[mânt, care nu are prea
mare importan\[. Dar nu acesta este adev[rul. Adev[rul e

mai interesant... Exist[ un singur spirit în toate, care se
mi=ca prin toat[ lumea, deci chiar dac[ tr[im în iluzia c[
fiecare alt[ persoan[ este separat[ de noi, aceast[ separare nu exist[ de fapt. În realitate, suntem cu to\ii unul. +i
din aceast[ cauz[, atunci când p[trundem în interiorul nostru, descoperim c[ noi suntem cei ce creeaz[ aceste situa\ii
ce se petrec în întreaga lume =i c[ ele nu vin de la Soare,
din centrul galaxiei sau de la P[mânt. Ele vin din interiorul
nostru. În noi vom g[si r[spunsurile la toate aceste lucruri.
Prin medita\ie, po\i p[trunde mai în profunzime =i po\i descoperi toate interconexiunile pe care le avem cu exteriorul.
+i ca s[ trecem la ceva foarte practic, s[ =ti\i c[ nu
v[ va ajuta cu nimic s[ s[pa\i o groap[ în p[mânt, în care
s[ pune\i arme, mâncare =i tot soiul de asemenea lucruri,
pentru a v[ proteja de astfel de schimb[ri.
Aceste schimb[ri care se apropie, dac[ vedem noi
corect ceea ce se întâmpl[, sunt mult mai m[re\e decât
orice a\i putea face din punct de vedere fizic pentru a v[
ajuta. Nimic din toate acestea nu ajut[. Chiar =i guvernele
secrete, care au construit în acest scop ora=e întregi sub
p[mânt, în preg[tirea a ceea ce va urma, vor descoperi c[
nu vor putea face nimic. Pot câ=tiga ceva timp – dar nu
îndeajuns ca s[ conteze.
Prin urmare, aici trebuie s[ c[uta\i, în interiorul vostru.
La început, s-a
ar putea s[ crede\i c[ adev[rul se afl[ în creier, dar am s[ v[ ajut, pentru c[ aceasta este numai o parte.
În interiorul inimii voastre, exist[ un Spa\iu Sacru, iar
în acest Spa\iu Sacru, exist[ un Spa\iu Mic, care reprezint[
cheia crea\iei =i care este cheia tuturor lucrurilor care se întâmpl[ acum, a tot ceea ce se petrece. +i dac[ vre\i s[ =ti\i
cu adev[rat ce ave\i de f[cut, acolo, înl[untrul vostru, este
=i locul unde st[ scris totul despre voi; acolo a\i imortalizat
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totul, acolo se afl[ biblioteca akashic[. Nu exist[ numai înregistr[rile akashice ale Universului, ci =i înregistr[rile voastre personale, cuprinse în Micul Spa\iu din Inim[. Acolo st[
a\i asiguscris motivul pentru care a\i venit, de fapt, aici. V-a
rat c[ totul este înregistrat, astfel încât s[ nu uita\i, atunci
când ve\i ajunge aici. +i tot ce trebuie s[ =ti\i, chiar acum,
se afl[ în interiorul vostru. Trebuie doar s[ =ti\i =i s[ înv[\a\i
cum s[ intra\i în medita\ie =i s[ g[si\i acel loc, dup[ care
totul devine u=or.
Atunci când v[ conecta\i cu Sinele vostru Superior,
odat[ ce a\i ajuns în interiorul inimii voastre, Sinele vostru
Superior poate comunica cu voi în acela=i fel în care comunic eu acum, u=or =i direct – lucru care pare atât de
greu de f[cut din exterior. Iar odat[ ce ajunge\i la Sinele
vostru Superior – care sunte\i voi la alte nivele ale existen\ei
– pute\i primi o îndrumare cum nimeni altcineva de pe P[mânt nu v -o
o poate da. A=adar, acestea sunt clarific[rile pe
care vi le ofer =i sper s[ v[ ajute.

R: Ei bine, chiar dac[ o persoan[ =tie sau nu despre
Mer-K
Ka-B
Ba, ea tot are s[mân\a Corpului de Lumin[ MerKa-B
Ba în jurul corpului, iar atunci, absolut orice fiin\[ vie
Ka-B
Ba în jurul corpului s[u,
poate fie s[ creeze câmpul Mer-K
fie s[ aib[ deja acest câmp. Pentru a ajunge în a patra dimensiune, po\i muri. +i atunci treci în a patra dimensiune.
Dar trebuie s[ mori con=tient, iar aceasta este acum cea
mai mare problem[ de pe P[mânt. Dac[ nu mori con=tient, atunci mori f[r[ corpul t[u Mer-K
Ka-B
Ba =i nu po\i s[-\\i

iei cu tine corpul fizic, ceea ce înseamn[ c[, atunci când
ajungi în a patra dimensiune, nu po\i r[mâne acolo. Trebuie s[ te întorci, s[ te reîncarnezi, s[ cape\i un alt corp fizic =i astfel, s[ ai =ansa de a încerca din nou.
S[ fiu mai clar.
Pentru a putea trece în mod con=tient (=i a muri
con=tient) de pe P[mânt la urm[torul nivel de existen\[, în
cea de a patra dimensiune, corpul t[u Mer-K
Ka-B
Ba trebuie
s[ func\ioneze perfect, pentru c[ dac[ nu este a=a, nu po\i
muri con=tient. +i atunci, evident, un pas important de f[cut în via\a ta este acela de a\i pune Mer-K
Ka-B
Ba în funcKa-B
Ba –
\iune. Exist[, bineîn\eles, mult mai mult decât Mer-K
dar aceasta este o alt[ abordare.
Unora li se pare amuzant, dar noi credem c[, atunci
când murim, ne p[r[sim corpurile =i mergem mai departe.
Aceasta este doar o parte a problemei. În toate religiile
antice, poate nu chiar în toate, dar în majoritatea lor, chiar
=i la egiptenii antici – care erau atât de implica\i în mumificarea corpurilor =i încercau s[-==i ia corpul la urm[torul
nivel – sau la cre=tini, care i -a
au urmat pe egipteni cu ideea
de Înviere, prin care Iisus a murit =i, dup[ moarte, =i-a
a recreat corpul =i l -a
a luat cu El – trebuie s[ î\i iei corpul cu tine.
Nu trebuie neap[rat s[ fie în form[ optim[; po\i s[ fii într-u
un
scaun cu rotile, f[r[ bra\e sau f[r[ picioare. Atâta vreme
cât î\i bate inima, nu ai nevoie de mai mult. Îns[ trebuie s[
îl iei cu tine, pentru c[, în realitate, a te na=te în a patra dimensiune este ceva foarte similar cu na=terea ta aici.
Când vii aici, vii dintr-o
o alt[ lume, intri într-u
un corp de
copil =i te na=ti. Apoi, acest corp începe s[ creasc[ =i se
dezvolt[ din ce în ce mai mult, pân[ când, în cele din
urm[, devii adult. Ei bine, atunci când treci în a patra dimensiune, atunci când duci acest corp la nivelul urm[tor,
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Î: Am primit o alt[ întrebare, de la Becka… Nu =tiu de
unde este ea, pentru c[ nu a men\ionat… =i anume, dac[
acei oameni care nu =tiu nimic despre Mer-K
Ka-B
Ba vor putea ajunge în cea de-a
a patra dimensiune.

el este copilul de acolo =i va face acela=i lucru. Va începe
s[ creasc[, va deveni mai înalt; î\i vei schimba forma corpului, se vor forma organe noi. Se va forma un nou creier,
imens, de aproape trei ori mai mare decât creierul pe care
îl ai acum. Femeile vor avea aproximativ 3–3,5 m în[l\ime.
B[rba\ii vor avea între 4 =i 5,5 metri în[l\ime. Corpul are o
form[ umanoid[, seam[n[ foarte mult, din multe puncte
de vedere, cu corpul nostru, dar este un corp diferit, fiind
capabil s[ func\ioneze în a patra dimensiune.
Nu =tiu dac[ am r[spuns la întrebare, sper c[ am f[cut-o
o, dar ave\i nevoie de Mer-K
Ka-B
Ba pentru a ajunge în a
patra dimensiune, dac[ aceasta era întrebarea. Prin urmare, trebuie fie s[ v[ reaminti\i de Mer-K
Ka-B
Ba, ceea ce
este posibil =i f[r[ ajutorul nim[nui, fie s[ primi\i ajutor din
partea cuiva care o poate face. Avem un program de Trezire a Inimii Iluminate, care este construit exact în acest
scop. Pute\i s[ intra\i pe www.drunvalo.net =i s[ c[uta\i capitolul +coala Reamintirii (The School of Remebering),
unde ve\i g[si oameni preg[ti\i, din întreaga lume, care v[
pot ajuta s[ v[ aminti\i ce este Mer-K
Ka-B
Ba sau cum func\ioneaz[ ea, precum =i multe alte informa\ii care sunt de
fapt mult mai importante decât Mer-K
Ka-B
Ba îns[=i.
Î: Urm[toarea întrebare este de la Kita, din Fran\a. Ea
spune c[ eu am men\ionat c[ ta\ii no=tri sunt din Sirius,
dar c[ ea a citit, în transcrierile unor transmisiuni prin channeling, c[ de fapt ei ar fi din Pleiade.
R: Bun. S[ v[ explic. Crearea rasei umane s-a
a f[cut
dintr-u
un tat[ =i o mam[. Orice ras[ care a existat vreodat[
a început de la o m[mic[ =i un t[tic, a=a cum se întâmpl[
=i cu fiin\ele umane. În cazul nostru, totul a început în Nephilim, o planet[ pe care nu o putem vedea de aici, dar pe
care NASA a localizat-o
o =i despre existen\a c[reia =tie acum.

Dac[ v[ întoarce\i la înregistr[rile sumeriene – care
sunt scrierile cele mai vechi de pe P[mânt cunoscute
pân[ acum, având =ase mii de ani vechime – acolo se
explic[ exact cine era acest popor, nephilienii, =i c[ ei sunt
mama, partea feminin[ care a creat rasa noastr[. Cealalt[
parte, cea exterioar[, care a venit din afara planetei pentru
a ne întâlni, a fost format[ din cei de pe Sirius. Ei au jucat
literalmente rolul de tat[, unindu-sse cu nephilienii în scopul
cre[rii rasei umane.
Pleiadienii sunt foarte, foarte aproape de cei de pe
Sirius; chiar dac[ distan\a dintre sistemele lor stelare este
foarte mare, atunci când liniile de energie curg prin timp,
spa\iu =i dimensiuni, ele trec de la Pleiade, la Sirius, iar
apoi, la P[mânt. Astfel, exist[ o rela\ie între cei de pe Sirius
=i cei din Pleiade, ei fiind un fel de fra\i =i surori. Pleiadienii
au o influen\[ foarte mare asupra P[mântului, ca =i siriusienii. +i unii =i ceilal\i o au.
Pleiadienii sunt mai b[trâni =i mai avansa\i. Siriusienii
sunt fiin\e din a treia =i a patra dimensiune, în timp ce pleiadienii sunt fiin\e din a treia, a patra =i a cincea dimensiune.
Ei au început s[ ating[ cea de-a
a cincea dimensiune abia
în ultimele câteva luni. Este ceva nou pentru ei =i sunt
foarte încânta\i. De aceea, se poate spune c[ pleiadienii
au avut o mare influen\[ asupra cre[rii unei rase, ceea ce
este adev[rat, dar ei nu reprezint[ în mod direct locul de
unde a venit energia masculin[, care a venit din Sirius. Mai
exact, din Sirius B, cea de-a
a treia planet[. Sper ca aceast[
explica\ie s[ v[ fie de folos.
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Î: Voi r[spunde la urm[toarea întrebare, pentru c[
este interesant[, dar mai întâi o voi citi: Am o iubire profund[ pentru noi to\i =i pentru întreaga Crea\ie. Mi-a
a= dori
s[ v[d Planeta noastr[ ie=ind într-u
un spa\iu galactic liber,

în care to\i, oameni sau nu, stau bine cu evolu\ia lor individual[ =i în care prietenia este liber[, pentru ca to\i s[ o
poat[ explora, f[r[ programe personale sau putere mental[ care s[ interfereze cu libertatea omeneasc[ =i cu condi\iile de evolu\ie viitoare. La intrarea în aceast[ m[rea\[
comunitate galactic[, vom intra, inevitabil, în contact cu
alte rase, a c[ror dorin\[ de a fi alia\i cu omenirea nu porne=te doar din motive altruiste. În acest caz, întrebarea
este cum ne percepe\i s[rind în bra\ele unor adul\i care au
propriile lor programe =i cum îi percepe\i pe ei deschizându-==i bra\ele ca s[ ne primeasc[, f[r[ ca noi s[ =tim cu
adev[rat motivele care îi mân[ spre noi sau cum s[ ne
p[str[m libertatea. Crede\i c[ ne vom putea p[stra suveranitatea viitoare, ca omenire, fiind totodat[ încânta\i =i
aruncându-n
ne orbe=te, f[r[ s[ =tim prea multe, în aceast[
nou[ asociere galactic[?
R: Aceast[ întrebare se bazeaz[ pe în\elegerea voastr[, care porne=te din con=tiin\a polarit[\ii. Iar din aceast[
con=tiin\[, ne vedem pe noi =i pe celelalte rase ca fiind separa\i unii de ceilal\i, în acela=i fel în care m[ v[d pe mine
separat de altcineva, ca individ.
Din nou, nu acesta este adev[rul.
Adev[rul este c[ exist[ un singur organism viu, pe
care îl numim Univers =i c[ toat[ lumea din cadrul acestuia
un tot unitar, pentru c[ exist[ un
este intim conectat[, într-u
singur spirit, care se mi=ca prin tot ceea ce exist[. A=adar,
ideea c[ exist[ rase care s[ se r[zboiasc[ sau chiar ideea
de r[zboaie stelare, în care spa\iul ar fi un imens câmp de
lupt[ între rase, nu este adev[rat[.
Universul este str[vechi =i s-a
a organizat foarte riguros,
asemenea corpului uman. El are zone în care exist[ o inim[,
un ficat, rinichi, =i cu to\ii func\ion[m împreun[, ca o fiin\[ vii.

Exist[ rase care sunt înc[ în zona polarit[\ii, care reprezint[
fundul butoiului con=tiin\ei, iar unele dintre acestea deabia
ies din perioada copil[riei, ca s[ zic a=a, =i se îndreapt[
spre vârsta adult[, pe care nu au atins-o
o pân[ acum. În
aceste condi\ii, înc[ mai exist[ un conflict minor, care, din
perspectiva întregului, reprezint[ o cantitate neglijabil[.
A=adar, toate aceste rase – cenu=iii sau reptilienii =i
toate celelalte popoare care s-a
au r[zboit oarecum cu noi
un timp îndelungat – nu conteaz[ aproape deloc în întreaga ecua\ie a con=tiin\ei existente. Toate acestea evolueaz[
c[tre un punct în care noi to\i – cenu=iii, reptilienii =i fiin\ele
omene=ti – vom ie=i din con=tiin\a polarit[\ii =i vom trece în
Unime. Nu avem de ales. Acest lucru chiar se întâmpl[.
Deoarece exist[ cu adev[rat numai Unime, nu exist[ decât un singur lucru, nu exist[ „Doime>.
A=adar, acum avem corpuri fizice =i tr[im în corpuri
b[rb[te=ti =i femeie=ti, fiind înc[ implica\i în polaritate.
Când vom trece în a patra dimensiune, vom fi înc[ în polaritate, vor exista în continuare corpuri de b[rbat =i de femeie, dar vom fi mult mai aproape de Con=tiin\a Unimii.
A=adar, aceste corpuri sunt aproape în întregime mas[ =i
foarte pu\in[ energie. Iar aici, în aceast[ lume tridimensional[, totul este aproape în întregime mas[ =i foarte pu\in[
energie, dar în cea de-a
a patra dimensiune este invers, corpurile noastre sunt aproape în întregime energie pur[, cu
foarte pu\in[ mas[, sau atomii se afla la distan\e foarte mari.
Atunci când trecem în cea de-a
a cincea dimensiune =i
mai sus – ceea ce include toate dimensiunile de deasupra
celei de-a
a cincea – nu mai exist[ form[, suntem f[r[ form[
=i devenim Universul, devenim literalmente stele =i planete
=i toate câte sunt. A=adar, acolo nu exist[ nicio idee sau
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concept c[ o ras[ e mai grozav[ decât alta – pentru c[ a=a
ceva nu exist[ la acele niveluri.
Începem apoi s[ în\elegem c[ exist[ =i alte c[i de a
exista în Univers. Via\a =i-a
a dat seama de acest lucru pân[
acum. De la începuturile timpului =i pân[ în acest moment,
au fost calculate aproximativ 100.200 de tipuri de corpuri
Mer-K
Ka-B
Ba diferite, iar fiecare dintre acestea ia în considerare acel Univers =i realitatea a tot ceea ce este =i o percepe într-u
un anumit fel, astfel încât ea arat[ =i se simte
complet diferit – cu toate c[, de fapt, de fiecare dat[ ar[t[m, sim\im =i tr[im acela=i lucru. Tot ce spun eu aici este
aproape de neimaginat, dar chiar a=a stau lucrurile.
Drept urmare, nu trebuie s[ ne facem prea multe griji
în acest punct, pentru c[, la trecerea în cea de-a
a patra dimensiune, vor mai exista prea pu\ine lucruri de acest fel,
pentru c[ înc[ nu am trecut cu totul în Unimea deplin[. Dar
lucrurile se vor întâmpla, este inevitabil, este absolut sigur
c[ se vor întâmpla în viitor. +tiu c[ de la nivelul unde suntem acum este greu de în\eles, dar Unimea reprezint[, indubitabil, singura realitate adev[rat[, iar noi ne aflam acum
doar într-o
o devia\ie a Unimii, pe care înc[ nu o în\elegem.
Dar nu v[ face\i griji în leg[tur[ cu aceste rase.
Toate rasele superioare, subliniez, TOATE RASELE
SUPERIOARE, F{R{ EXCEP|IE, toate formele superioare
de via\[ în\eleg c[ exist[ un singur spirit, care str[bate totul, iar aceste rase au trecut de mult[ vreme la un mod de
percep\ie a acestui lucru, astfel încât lor le pas[ profund
de tot ce înseamn[ via\a de pretutindeni, pentru c[ =tiu c[
ea reprezint[ corpul lor, c[ sunt ei în=i=i. A=adar, nu trebuie
s[ ne facem griji în aceast[ privin\[. De altfel, ne vom afla
în a patra dimensiune doar pentru aproximativ doi ani, experimental, dup[ care vom trece la un alt nivel al existen\ei.

Nu trebuie decât s[ facem acest pas în cea de-a
a patra dimensiune =i, odat[ ajun=i acolo, vom fi bine. Totul va fi
bine. Cu adev[rat.
Î: O alt[ întrebare, de la Marigke: Exist[ informa\ii pe internet despre noi tipuri de Mer-K
Ka-B
Ba sau chiar despre faptul c[, acum, câmpul Mer-K
Ka-B
Ba nu mai este necesar. De
exemplu, una dintre aceste idei este faptul c[, pe 21 decembrie 2012, se va activa Mer-K
Ka-B
Ba P[mântului, la frecven\a
55–34, iar acest lucru va determina deplasarea polilor.
R: S[ revenim la începuturi. Provenit[ de la Mae=trii
În[l\a\i, ideea de corp Mer-K
Ka-B
Ba =i modul exact în care
acesta a fost creat au fost prezentate pe P[mânt prin intermediul meu. Ceea ce nu se în\elege pe P[mânt, din cauza
modului în care s-a
a f[cut pân[ acum prezentarea, este
faptul c[ Mer-K
Ka-B
Ba nu ar fi chiar atât de important[. Exist[
al\i factori din corpul nostru care sunt mai importan\i decât
Mer-K
Ka-B
Ba =i care au de-a
a face cu inima =i cu rela\ia dintre
inim[ =i creier. Mer-K
Ka-B
Ba este important[, la fel ca tot restul, dar nu atât de important[ pe cât credem – dar s[ spui
c[ nu ar fi necesar[… aceast[ afirma\ie provine de la cineva care nu prea =tie ce vorbe=te. Îmi pare r[u c[ sunt atât
de direct, dar chiar nu =tie. Pentru c[ Mer-K
Ka-B
Ba este absolut esen\ial[ pentru trecerea de la un nivel la altul. Nu pute\i ajunge acolo f[r[ s[ ave\i un corp Mer-K
Ka-B
Ba. Punct.
Pe de alt[ parte, ideea ca Mer-K
Ka-B
Ba se va schimba
la data de 21.12.2012 =i c[ î=i va schimba vitezele de rota\ie, devenind ceva diferit, care va conduce la deplasarea
polilor, este doar o specula\ie a oamenilor. Nimeni nu =tie
cu exactitate când va fi acea zi. Chiar maya=ii în=i=i, cei
care au lansat data de 21.12.2012 =i cu care am stat de
vorb[ despre acest subiect, nu =tiu când va avea loc schimbarea. Exist[ o fereastr[ în timp în jurul datei respective, de
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aproximativ patru ani, de o parte =i de alta. Fereastra s-a
a
deschis în octombrie 2007, iar ei mi-a
au spus c[ se va închide cândva, pe la sfâr=itul anului 2015, în noiembrie-d
decembrie 2015. A=adar, data la care se va produce schimbarea =i despre care ne întreb[m cu to\ii când va avea loc,
va fi cândva între acum, în momentul de fat[, =i sfâr=itul lui
2015. Se poate întâmpla oricând, iar Don Alejandro Cirillo
a spus c[ posibilitatea ca ea s[ aib[ loc pe 21.12.2012
este aproape nul[. Se poate întâmpla în orice zi, în orice
clip[, oricând în acest interval. Toate momentele au acela=i poten\ial.
Cât despre schimbarea frecven\elor de la 34–21, la
55–34, nicio fiin\[ care tr[ie=te pe P[mânt nu poate anticipa cu certitudine acest lucru. Singurul mod în care acest lucru se poate întâmpla, atunci când se va întâmpla, ne va
schimba =i pe noi; cum anume ne vom schimba… aceste
lucruri se vor întâmpla probabil, dar e vorba de o rela\ie între
Mama P[mânt =i Tat[l Soare. Ea vine de la Soare c[tre P[mânt. P[mântul îi r[spunde, iar atunci când acest lucru se
întâmpl[, are loc schimbarea. Dar noi nu =tim. Este o protec\ie special[ a Soarelui =i P[mântului. Oricine va da altfel
de informa\ii nu face decât simple presupuneri. Dar nu =tie.
+i nici nu este important ca noi s[ =tim, pentru c[,
atunci când toate acestea se vor întâmpla, corpul nostru
Mer-K
Ka-B
Ba pe care îl avem acum – cel pe care Soarele =i
P[mântul îl folosesc =i pe care îl folosim =i noi, tocmai pentru c[ Soarele =i P[mântul îl folosesc – un Mer-K
Ka-B
Ba tetraedric, cu raportul 34–21, ca =i cel al corpului omenesc - se
va schimba, atunci când vom face cu to\ii aceast[ tranzi\ie
la un alt nivel =i, indiferent cum se va schimba, acest lucru
se va întâmpla în mod automat, în func\ie de ceea ce sta-

bilesc Soarele =i P[mântul. Nici m[car nu trebuie s[ ne
gândim la acest lucru. Se va întâmpla în mod automat.
Prin urmare, cred c[ ar trebui s[ nu ne mai îngrijoram
atâta în leg[tur[ cu Mer-K
Ka-B
Ba =i s[ nu ne mai gândim c[,
dac[ o vom modifica într-u
un anumit fel, vom putea ajunge
mai bine de partea cealalt[. Acest lucru pur =i simplu nu
este posibil. Lucrurile se vor petrece în conformitate cu
codurile care vin de la Soare c[tre P[mânt =i apoi la noi. +i
nu putem face nimic pentru a schimba ceva. +i nici nu
vrem, deoarece, pentru a ne mi=ca în acest fel la nivel cosmic, nu putem face aceast[ mi=care de unii singuri, P[mântul =i Soarele fiind elementele care fac posibil[ În[l\area. Nimic nu se întâmpl[ pornind de la nivel individual.
Sper cele spuse v[ sunt de folos… =i s[ trecem la
întrebarea urm[toare.

R: Da, sunt de acord, doar eu sunt cel care a f[cut
aceast[ afirma\ie. Lucrurile stau în felul urm[tor: toate rela\iile dimensiunilor sunt separate una de cealalt[, exact a=a
cum sunetele muzicale sunt separate unele de celelalte.
De fapt, orice lucru din acest Univers, f[r[ excep\ie, se bazeaz[ pe armonia sunetului, a muzicii =i a frecven\ei. Dimensiunile sunt separate între ele prin frecven\[, iar, în cazul nostru specific, ele sunt separate exact ca o gam[ cromatic[, ce are 12 note, a treisprezecea fiind întoarcerea,
ceea ce este similar cu clapele negre =i albe ale pianului
care se deplaseaz[ cu o octav[.
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Î: O alt[ întrebare, de la Kita, din Fran\a. Ea spune:
Am ascultat conversa\ia ta cu Lilou. Ai spus c[, la un moment dat, acest Univers nu va mai exista =i c[ vom trece
de la nivelul 144 la 145, ajungând astfel într-u
un Univers
complet nou.

Dac[ privi\i la modul în care sunt pozi\ionate dimensiunile, noi ne aflam în a treia dimensiune, care este echivalent[ cu a treia nota dintr-o
o gam[ cromatic[, iar între fiecare dintre aceste note se afla 12 armonice. Sunt 12 note
de baz[ =i între fiecare dintre ele sunt 12 armonice. Înmul\ind 12 note cu 12 armonice, ob\inem cele 144 de dimensiuni de baz[ prin care func\ioneaz[ acest Univers.
Noi urmeaz[ s[ p[r[sim acest set dimensional de
universuri =i s[ trecem din aceast[ octav[ de universuri în
alta. +i când vom face acest lucru, vom trece nu numai la
a patra =i apoi la a cincea dimensiune, dup[ cum spun
unii, ci vom continua s[ trecem prin toate, pân[ la a 144-a
a.
a =i a 145-a
a diExist[ apoi un spa\iu gol, între a 144-a
mensiune, care este un spa\iu foarte special, care nu permite s[ treac[ nimic prin el, cu excep\ia spiritului, =i prin
care nu poate trece niciun obiect fizic. Vom trece cu to\ii
prin acest spa\iu, nu doar P[mântul, ci întregul Univers,
care se afl[ acum în preg[tirea acestei treceri, ajungând,
astfel, în urm[toarea octav[ de universuri.
Vom trece în cea de-a
a 144-a
a dimensiune, care reprezint[ prima armonic[ a acestui set de universuri din lumea
nou[, iar când vom face acest lucru, când Universul va fi
trecut complet în aceast[ lume nou[, acest Univers în care
ne afl[m acum pur =i simplu nu va mai exista. E foarte greu
de în\eles cum de este posibil un asemenea lucru =i singurul mod în care o po\i face este prin medita\ie interioar[
profund[, pentru a în\elege c[ lumea exterioar[ nu exist[,
ea fiind doar o imagine. Este o imagine bazat[ pe con=tiin\[ =i creat[ prin con=tiin\[ =i care nu are de fapt o realitate proprie.
Atunci când con=tiin\a se mut[ dintr-u
un loc în altul, î=i
ia cu ea imaginile în noua realitate. +i cre[m o lume nou[

=i moduri noi de via\[. +tiu c[ aceste lucruri se afl[ în afara
posibilit[\ii de percep\ie a con=tiin\ei umane – =i îmi pare
r[u c[ e a=a – dar este singurul mod în care o pot s[ explica cu onestitate.
În budismul tibetan =i în hinduism, sunt multe înv[\[turi care au exact acela=i în\eles, începând cu Vedele, care
au cel pu\in =ase mii de ani vechime. A=adar, dac[ vre\i s[
studia\i Vedele antice sau budismul tibetan sau diverse forme ale hinduismului, ve\i vedea c[ toate sunt întru totul de
acord cu aceast[ abordare conform c[reia Universul este
doar o imagine.
A=a este =i corpul nostru, c[ tot veni vorba. Corpul
nostru este doar o imagine. A=a c[, atunci când vorbi\i
despre mutarea dintr-o
o lume în alta împreun[ cu propriul
corp, de fapt voi nu v[ lua\i corpul, ci imaginea acestuia cu
voi. V[ mi=ca\i ca o con=tiin\[ pur[, dar lua\i cu voi =i imaginea. Când ajunge\i acolo, v[ restabili\i imaginea =i intra\i în
ea. +tiu c[ sun[ cumplit, dar, în profunzimea voastr[, =ti\i
despre ce vorbesc. Cu to\ii a\i mai f[cut acest lucru înainte,
deci nu este nimic nou; absolut fiecare persoan[ de pe
P[mânt a mai trecut prin acest proces. +i =ti\i exact cum s[
face\i acest lucru.
Odat[ ce ve\i fi în aceast[ mi=care a spiritului =i a
con=tiin\ei c[tre alte nivele ale existen\ei, totul v[ va fi atât
de cunoscut, încât ve\i =ti exact ce trebuie f[cut. +i crede\i-m
m[, nu exista niciun motiv s[ v[ teme\i. Totul e bine. +i
pân[ =i ultima persoan[ de pe P[mânt va fi bine.
+tiu c[ oamenii î=i fac griji pentru copiii lor, pentru familiile lor, pentru cei dragi, pentru partenerii lor, dar trebuie
=ti\i c[ via\a este nemuritoare, c[ pân[ =i ultimul om de pe
Pamânt este nemuritor. A=a c[ nu trebuie s[ ne facem griji.
+tiu îns[ c[ suntem atât de puternic înr[d[cina\i în con=-
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tiin\a polarit[\ii, încât ne e greu s[ nu ne fie fric[ =i s[ nu ne
gândim c[ poate acesta este sfâr=itul – =i gata! Dar acesta nu este sfâr=itul.
Dac[ m[ crede\i cât de pu\in sau dac[ ave\i vreo conexiune cu mine sau înl[untrul vostru, ceea ce ar fi =i mai
bine, =ti\i c[ nu ave\i de ce s[ v[ face\i griji, c[ ceva minunat este pe cale s[ se întâmple. Iar dac[ oamenii ar în\elege cu adev[rat natura celor ce urmeaz[ s[ aib[ loc, am
fi încânta\i, am da o petrecere mare, chiar acum, pentru c[
am =ti c[ urmeaz[ s[ trecem la un alt nivel al existen\ei, în
care via\a va fi mai u=oar[, mai frumoas[ =i mai satisf[c[toare. Nu vor mai fi boli, nu va mai fi moarte sau alte probleme pe care ni le-a
am creat aici. Va fi foarte u=or =i totul
se va extinde foarte repede. A=adar, Kita, sper ca r[spunsul meu s[ î\i fie de folos.
Î: O alt[ întrebare, de la Daniela – nu a spus de unde
este, a=a c[ nu =tiu. Ea întreab[ despre codexurile maya=e
=i dac[ ele ne vor fi dezv[luite.
R: Da, cred c[ vor fi, iar acest lucru este pe cale s[
se întâmple. În epoca modern[, pân[ de curând, pe P[mânt au fost descoperite doar trei codexuri. Când au ap[rut conchistadorii spanioli =i au încercat s[-ii elimine pe
maya=i, ei au distrus aproape totul. Au distrus arhivele,
templele =i practic tot ceea ce au putut s[ g[seasc[. Astfel, au r[mas numai trei codexuri. Unul este la British Museum, un altul cred c[ este în Spania, iar cel de-a
al treilea
cred c[ se afl[ în Germania. Codexul este o carte, dar, de
regul[, în ea sunt cuprinse doar imagini f[r[ cuvinte. Aceste c[r\i sunt singurele lucruri care ne-a
au mai r[mas. Îns[,
acum un an, unul dintre membrii Sfatului Maya= Itza al B[trânilor din Yucatan, pe nume Hunbatz Men, a venit la mine
=i mi-a
a spus c[ maya=ii au mai g[sit înc[ dou[ codexuri.

Mi l -a
a adus pe unul din ele ca s[ mi-ll arate =i a fost foarte,
foarte interesant, pentru c[ acesta sem[na cu o armonic[
pe care o puteai desface; era o singur[ bucat[ scris[ pe
ambele p[r\i =i care se desf[cea în treisprezece pagini.
În civiliza\ia maya=[, a existat o controvers[ între Sfatul b[trânilor din Guatemala =i Sfatul Itza din Yucatan. Sfatul
Maya= Itza din Yucatan spunea c[ maya=ii aveau de a face
cu craniile de cristal =i cu p[strarea cunoa=terii prin intermediul acestora. Ele sunt foarte asem[n[toare cu computerele =i cu modul în care le folosim noi. Maya=ii din Guatemala au spus c[ nu au avut niciodat[ de a face cu craniile de cristal. Controversa aceasta a fost îns[ clarificat[
pentru totdeauna, gra\ie dovezilor prezentate de Hunbatz
Men în leg[tur[ cu acest codex, care a fost datat, cu ajutorul carbonului radioactiv, ca fiind din anul 1300, cu aproxima\ie, =i care a fost autentificat de cel pu\in dou[ universit[\i diferite, lucru necesar pentru a -ii dovedi autenticitatea;
chiar pe prima pagin[, sunt prezenta\i ni=te maya=i din antichitate, din anul 1300, desf[=urând o ceremonie =i \inând
în mâini cinci cranii de cristal.
A=adar, acum =tim cu siguran\[ c[ maya=ii aveau de-a
a
a fost furface cu craniile de cristal. Aceast[ informa\ie ne-a
nizat[ acum de c[tre noul codex. Codexul respectiv se nume=te Wincdall =i îi va fi adus treptat la cuno=tin\a lumii. La
doar câteva s[pt[mâni dup[ aceast[ întâmplare, cineva a
venit personal la mine, un vân[tor de comori care descoperise alte =apte codexuri. Cel pu\in =ase dintre acestea
au fost fotografiate =i apoi înapoiate maya=ilor, care lucreaz[ acum cu ele, pentru a în\elege cunoa=terea pe care o
con\in. Ele au 450 de pagini în total, ceea ce reprezint[ mai
multe pagini decât au toate celelalte cinci codexuri existente deja în întreaga lume. Lucrul cel mai captivant în le-
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g[tur[ cu aceste codexuri este faptul c[ ele merg direct la
\int[, cele =apte codexuri con\inând cunoa=terea cu exactitate a modului în care se poate trece din dimensiunea a
treia în dimensiunea a patra. Lipsea ceva de care maya=ii
aveau cu adev[rat mare nevoie. A=a c[, dup[ cum vede\i,
cunoa=terea str[bunilor se întoarce la ei.
Acum, am descoperit c[, într-u
un muzeu din Los Angeles, la subsol, ascunse de întreaga lume, se afl[ peste
1.000 de codexuri maya=e. Sunt vechi, au fost datate cu
carbon =i autentificate, deci =tim c[ ele se afl[ acolo =i încerc[m s[ le recuper[m. Nu este u=or, pentru c[ muzeul
nu dore=te, din anumite motive, s[ le dezv[luie. Am lucrat
mai multe luni, încercând s[ g[sim o cale de a le recupera.
Dac[ exist[ cineva care ne poate ajuta în vreun fel, în special cu fonduri, ar fi foarte bine. Putem face astfel încât banii s[ fie da\i printr-o
o organiza\ie nonprofit, pentru c[ nu urm[rim s[ ob\inem niciun profit din acest demers; nu vrem
s[ câ=tig[m bani, nu urm[rim niciun beneficiu material.
A=adar, acestea au fost câteva dintre întreb[ri. Data
viitoare, vom continua. Ne organiz[m astfel încât s[ facem
acest lucru în fiecare miercuri. Continua\i, deci, s[ adresa\i
întreb[ri. Ce a= dori cu adev[rat s[ face\i este s[ ne transmite\i întrebarea pe Skype sau prin orice alt[ metod[ care
s[ ne permit[ s[ v[ putem vedea vorbind =i adresându-n
ne
întrebarea, pentru c[ astfel putem reda imaginea pe ecranul din spatele meu, pentru ca toat[ lumea s[ v[ vad[ =i
cred c[ a=a ar fi =i mai interesant. V[ rog, deci, ca în viitor
s[ îmi transmite\i întreb[rile pe suport video. V[ mul\umesc
=i v[ iubesc foarte mult. La revedere.
http://www.youtube.com/watch?v=3FjwHJraivc&featuresyoutu.be
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Întreb[ri =i r[spunsuri cu Drunvalo
– episodul 2 –
9 mai 2012
Bun[ ziua tuturor. Sunt Drunvalo Melchizedek =i m[
aflu ast[zi aici pentru a r[spunde la întreb[ri. Mi-a
a\i trimis
ni=te întreb[ri foarte interesante, a=a c[ voi începe s[ r[spund.
Primele dou[ întreb[ri sunt de la Shanon Johnston.
Î: Prima întrebare: Sunt cristalele cea mai evoluat[
form[ de evolu\ie a P[mântului sau a pietrelor? Au ele o
form[ ce reprezint[ perfec\iunea deplin[, c[tre care tinde
întreaga via\[, sau sunt încadrate într-o
o clas[ aparte, specific[ lor?
R: De fapt, cum e sus, la fel =i jos. Toate lucrurile sunt
legate între ele, toate nivelele vie\ii sunt legate între ele, iar
cristalele sunt pur =i simplu atomi care au decis s[ se
uneasc[ în forme geometrice foarte specifice, care dau
na=tere cristalelor. Ele reprezint[ o form[ superioar[ de
via\[ mineral[, ce reprezint[ unul dintre nivelele vie\ii. Eu nu
=tiu de existen\a altei forme mai avansate de via\a mineral[,
de=i s-a
ar putea s[ existe.
A=adar, ele reprezint[ cel mai înalt grad de perfec\iune al acestei forme de via\[. Trebuie îns[ s[ în\elege\i c[
exist[ =i aspecte mult mai profunde legate de aceast[ întrebare. Cristalele sunt fiin\e, ele sunt vii, sunt con=tiente =i
prezente ca =i noi. De fapt, dac[ v[ uita\i la sistemul periodic al elementelor, ve\i g[si carbonul =i imediat sub el sili81

ciul, aflat cu o octav[ mai jos. Ace=ti doi atomi sunt recunoscu\i de =tiin\[ ca fiind atomi în via\[; ei sunt vii.
Mult[ vreme am crezut c[ doar carbonul era viu, c[
nu mai exist[ un alt element viu; apoi, în anii 50, am descoperit c[ mai exist[ =i siliciul, care manifest[ exact acelea=i principii ale vie\ii ca =i carbonul. Atunci când \ii un
cristal în mân[, î\i dai seama c[ el se conecteaz[ cu tine
într-u
un fel de care începi s[ fii con=tient; ele î\i pot deveni
profesori =i pot comunica cu tine, odat[ ce te obi=nuie=ti
cu energiile subtile. Eu am lucrat ani buni cu cristalele =i
înc[ mai lucrez, dar nu atât de mult ca înainte, pentru c[ le
foloseam foarte mult =i aveam multe cursuri despre ele. Ele
tr[iesc, sunt vii =i sunt extrem de utile pentru evolu\ia voastr[, dac[ le permite\i s[ fie astfel.

R: Ei bine, lumea indigen[ este foarte con=tient[ de
astfel de lucruri =i multe dintre civiliza\iile antice erau la fel;
egiptenii, sumerienii =i întreaga lume antic[ în\elegeau c[
semnele reprezint[ o modalitate de comunicare cu Mama
P[mânt =i Tat[l Soare. +i astfel, atunci când se desf[=oar[
o ceremonie în lumea nativilor americani, de exemplu, în
care s[ zicem c[ vor s[ afle dac[ exist[ permisiune pentru a face ceva anume, ei caut[ s[ vad[ dac[ exist[ semne
care vin din partea naturii, lucruri pe care nu le pot contro-

la =i asupra c[rora nu pot avea absolut nicio influen\[. Se
uit[ dac[ fulger[ într-u
un anumit fel, dac[ zboar[ vreun vultur chiar pe deasupra capului lor. Toate acestea reprezint[
semne pentru popula\iile indigene. Sunt forme de comunicare din partea Mamei Natur[ =i, aproape întotdeauna, ei
caut[ trei semne. Sau chiar mai multe. Câteodat[, ei caut[
chiar mai multe semne, dar de obicei, aproape oriunde, ei
caut[ trei semne. +i atunci când v[d cele trei semne, uneori mai fac înc[ o ceremonie =i s-a
ar putea s[ fac[ acest
lucru de dou[, de trei ori, a=teptând apari\ia semnelor,
dac[ e vorba de ceva foarte, foarte important.
Ai men\ionat numerele triple =i am s[ explic acest
a fost încredin\at
lucru. Este ceva similar. Este ceva ce mi-a
personal de c[tre îngeri, prin 1972, iar ei au vrut s[ folosmi confirma multe
esc acest lucru ca pe o modalitate de a -m
dintre lucrurile pe care le tr[iam în interiorul meu. Dac[ încercam s[ v[d dac[ am în\eles ceva anume, urm[ream
apari\ia numerelor triple în realitatea mea, f[r[ s[ am niciun control asupra acestui lucru. Ceva de genul – m[ uitam
la un panou, iar pe el era un num[r de telefon care avea
555 în el sau vedeam pe num[rul unei ma=ini care trecea
în=iruirea 333, sau po\i vedea cele trei numere ca o în=iruire de litere, MMM, de exemplu, care este 444 sau dac[
numerotezi literele de la A la I ele reprezint[ numerele de
la 1 la 9. Continui apoi cu numerotarea urm[toarelor litere.
Acest procedeu mi s-a
a ar[tat atunci. Dac[ ai, de exemplu,
4M4 înseamn[ c[ este vorba despre ceva ascuns, dar
care este totu=i acolo.
S[ vorbim mai întâi despre motiva\ie: „de ce> sunt importante numere triple? Nu sunt prima persoan[ care a vorbit despre acest lucru. Alice Bailey a vorbit despre acest subiect. Totul se bazeaz[ pe muzic[. Dac[ v[ uita\i la gama
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Î: A doua întrebare: Când cineva cere un „semn de la
Univers>, presupun c[, în mare parte, aceste semne sunt
foarte personalizate =i, probabil, sunt percepute numai de
cel care le-a
a cerut. Pe de alt[ parte, dup[ cum am citit,
mai exist[ =i numerele triple, care semnaleaz[ anumite tipare de înv[\are. Ce sunt aceste simboluri =i semne care
apar =i pe care le poate sesiza oricine, f[r[ s[ fie personalizate; ce sunt ele =i care este în\elesul lor?

cromatic[ alc[tuit[ din 12 note, observa\i c[, pentru fiecare
not[, ciclurile pe secund[, intervalele dintre aceste note,
sunt 11 cicluri pe secund[ =i multipli ai acestui num[r,
adic[ 11, 22, 33, 44, 55 etc, în ordine cresc[toare. A=adar,
ori de câte ori vede\i chiar =i numere duble, cum ar fi 11,
înseamn[ c[ are loc un moment armonic. Când vede\i îns[
numere triple sau mai mult, atunci este vorba de existen\a
unui moment cu adev[rat armonic. depinde de semnifica\ia
numerelor respective la ce anume se refer[ respectivul
moment armonic. Iar în\elesul numerelor este urm[torul:
111 – se refer[ la curgerea energiei. Poate fi orice flux
de energie, poate fi vorba despre bani, energie electric[,
energie sexual[, orice se poate asocia energiei =i chiar
energiilor subtile. Dar e legat de curgerea energiei. Este
aproape întotdeauna pozitiv.
222 – înseamn[ c[ un nou ciclu e pe cale s[ înceap[
în via\a voastr[ =i depinde la ce anume v[ gândi\i când vede\i acest num[r. Este foarte asem[n[tor cu I Ching-u
ul. I
Ching-u
ul vorbe=te despre acel lucru la care v[ gândi\i. În
acela=i fel, orice ave\i în minte în momentul în care vede\i
num[rul triplu, la acel ceva se refer[ num[rul. Când vede\i
222, înseamn[ c[ începe un nou ciclu pe baza a ceea ce
avea\i în minte când a\i v[zut num[rul. Dar natura noului ciclu depinde de urm[torul num[r triplu pe care îl ve\i vedea.
333 – înseamn[ c[ ave\i de luat o decizie în via\[ în
leg[tur[ cu lucrul la care v[ gândea\i, iar decizia poate
evolua în dou[ moduri. Ea devine fie 666, fie 999.
999 înseamn[ încheiere – iar oricare a fost decizia pe
care a\i luat o, a fost corect[ =i a\i rezolvat ceea ce era de
rezolvat. Dac[ merge la 666, înseamn[ c[ a\i ie=it din armonie =i trebuie s[ o lua\i de la cap[t. Trebuie s[ g[si\i o

alt[ cale de rezolvare pentru orice reprezint[ obiectul deciziei voastre. Voi vorbi pu\in mai târziu despre 666 =i 999.
444 – aici este vorba despre un stadiu complet diferit al evolu\iei numerelor, iar 444 se refer[ la +coala Misterelor. Este o =coal[ în care te afli în via\a obi=nuit[ =i în care
tocmai ai intrat =i ai început s[ devii con=tient de via\a spiritual[ =i de energiile subtile. Pe m[sur[ ce începi s[ înve\i,
de obicei cite=ti c[r\i. Citirea c[r\ilor reprezint[, în +coala
Misterelor, num[rului 444. Cite=ti despre spiritualitate, dar
nu o practici prea mult, pentru c[ încerci s[ în\elegi ce înseamn[ =i cât de mare este pre\ul +colii Misterelor.
555 – este de fapt num[rul cel mai mare, este num[rul termin[rii +colii Misterelor, iar când treci de la 444 la
555, sari de la început la sfâr=itul sfâr=itului. 555 este num[rul lui Christos, este num[rul con=tiin\ei Unimii, este
pentagonul, unghiul de 72 de grade =.a.m.d. Este perfec\iunea fiin\ei umane.
666 – =tim cu to\ii c[ este „num[rul fiarei>, dar, de
fapt, acest num[r se refer[ la noi =i la lumea material[. Noi
suntem alc[tui\i din carbon, dup[ cum am spus mai devreme, iar carbonul este alc[tuit din 6 electroni, 6 neutroni
=i 6 protoni. A=adar, noi suntem num[rul 666. +i tot noi
suntem =i lumea material[, acolo unde ne afl[m în acest
moment în con=tiin\a polarit[\ii. Când vede\i acest num[r o
singur[ dat[, înseamn[ mai ales o aten\ionare. Înseamn[
c[ trebuie s[ ai grij[ în leg[tur[ cu orice chestiune la care
te gânde=ti, pentru c[ lumea material[ este pe cale s[
intervin[. Dac[ îl vezi de dou[ ori la rând, trebuie s[ iei
acest lucru foarte serios în considerare.
Dac[ apare de trei, patru, cinci ori, via\a î\i este în pericol. Trebuie s[ te opre=ti =i s[ ai foarte mare grij[. Dac[
a= conduce ma=ina, eu a= trage imediat pe dreapta. Am
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f[cut de fapt acest lucru în Germania, când mi-a
a ap[rut num[rul de cinci, =ase ori; =oferul a tras pe dreapta, iar motorul ma=inii pur =i simplu a explodat.
O alt[ povestioar[… eram în Australia =i cineva m -a
a
întrebat ce înseamn[ 666; eu mergeam pe strad[ =i i -a
am
spus c[ e vorba despre lumea material[… =i nu am v[zut
un semn înalt aproape cât mine, în care am dat cu capul,
de era s[ le=in. A=adar, acest num[r este fizic... are de-a
a
face cu lumea fizic[. Poate însemna =i r[ul, dar numai în
cazuri extreme. De regul[, înseamn[ lumea material[.
777 face =i el parte din +coala Misterelor. Sunt trei
numere 444, 777 =i 555. 777 este atunci când ai citit c[r\i,
ai încercat s[ în\elegi lumea spiritual[, ai încercat s[ în\elegi În[l\area =i Învierea =i medita\ia =i tot felul de astfel de
lucruri legate de spiritualitate =i ai ajuns la stadiul în care
ie=i din zona de studiu =i începi s[ practici. Începi s[ practici medita\ia =i yoga, începi s[ practici pranayama sau respira\ia, începi chiar s[ faci toate acestea. Iat[ care este în\elesul num[rul 777 în +coala Misterelor. Înseamn[ c[ în
acest stadiu te afli în momentul respectiv. Vei ajunge, în final, la 555, ceea ce înseamn[ c[ treci de la 777, nivel la
care exersezi, la nivelul de maestru. Când devii maestru =i
chiar în\elegi ceea ce se întâmpl[, când tr[ie=ti =i respiri
aceast[ cunoa=tere, când o faci s[ fie real[, atunci este
vorba de 555.
888 – este num[rul finaliz[rii. Când te afli în 444, înseamn[ încheierea unui lucru. Când e=ti la =coala lui 444
=i studiezi, cite=ti =i încerci s[ în\elegi ceva, o s[ vezi num[rul 888 foarte des. S[ zicem c[ încerci s[ în\elegi cristalele, c[ tot am vorbit despre ele, =i, într-o
o bun[ zi, ajungi s[
în\elegi c[ ele sunt vii, în\elegi =i sim\i, în\elegi cu adev[rat...

=i atunci vezi num[rul 888. Înseamn[ c[ tocmai ai încheiat
lec\ia respectiv[ din cadrul lui 444, în +coala Misterelor.
999 – este =i el un mod de încheiere. Încheie ciclul
lui 222. 222 este atunci când începe un ciclu nou =i, dac[
vezi 999, este ca =i în cazul lui 333, ai încheiat ciclul respectiv. 999 este deci legat de 222 =i de 333.
000 – nu înseamn[ nimic, deci nu v[ g`ndi\i la el.
Toate acestea sunt semne ca cele din lumea indigenilor, în care ei caut[ un vultur sau semne care apar, pentru a în\elege semnifica\ia semnului respectiv. Aceasta este
o metod[ de a vedea lucrurile bine definit[ din punct de
vedere matematic; iar dac[ urm[ri\i aceste lucruri, pute\i
s[ v[ da\i cu adev[rat seama despre ceea ce se întâmpl[
în orice moment al vie\ii voastre. Odat[ ce =ti\i acest lucru
=i începe\i s[ c[uta\i, ve\i fi foarte surprin=i, pentru c[
Mama P[mânt v[ vorbe=te tot timpul. În majoritatea timpului nu v[ da\i seama, dar ea discut[ mereu cu voi. Sper c[
v[ este de folos ceea ce v -a
am spus.
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Î: O alt[ întrebare, de la Michael Tomlin, din Rusia:
Pot folosi Mer-K
Ka-B
Ba pentru a -m
mi teleporta con=tiin\a, nu
corpul fizic, într-o
o realitate paralel[, pentru a m[ teleporta
în infinit?
R: Ei bine, aceasta este o întrebare foarte profund[.
Referitor la Mer-K
Ka-B
Ba, pentru cei care nu =tiu ce înseamn[, corpul nostru genereaz[ un câmp de energie în
jurul s[u, cu un diametru de aprox. 17–18 m., ceva care
arat[ ca un fel de farfurie zbur[toare în jurul corpului, atunci când este activat[. Mer-K
Ka-B
Ba reprezint[ mijlocul prin
care, atunci când muri\i, pute\i trece din aceast[ lume în
urm[toarea. Îl folosi\i atunci când v[ na=te\i în lumea ur-

m[toare. Prin urmare, Mer-K
Ka-B
Ba este important[. Dar ea
are multe, multe alte utiliz[ri, pe lâng[ cea de vehicul.
Ea vorbe=te despre teleportarea con=tiin\ei c[tre o
realitate paralel[. R[spunsul este da, po\i, dac[ ai o rela\ie
corespunz[toare cu Mer-K
Ka-B
Ba ta. Po\i s[ î\i teleportezi
con=tiin\a în alte lumi paralele =i în alte lumi dimensionale.
Este o form[ de mi=care. De fapt, cuvântul Mer-K
Ka-B
Ba înseamn[, în limba ebraic[, vehicul sau car. Prin urmare, po\i
s[ o folose=ti =i pentru a zbura prin lumea exterioar[, atunci când corpul t[u este a=ezat undeva, pe un pat. +i este
real[. Po\i chiar s[ î\i dovede=ti acest lucru.
Vreau s[ spun c[ îmi amintesc de vremea când înv[\am s[ fac asta, cu mul\i ani în urm[; unul dintre lucrurile
pe care le-a
am f[cut, dup[ ce înv[\asem multe altele =i
începusem s[ m[ obi=nuiesc cu ele, a fost s[ zbor la o bibliotec[, pentru c[ încercam s[ v[d dac[ este adev[rat.
Am zburat, a=adar, la o bibliotec[, în corpul meu eteric, am
scos din raft o carte pe care nu o mai v[zusem pân[ atunci, m -a
am uitat la ea, am deschis-o
o, am v[zut cine era autorul =i am citit num[rul codului ISBN =i l -a
am memorat, împreun[ cu numele autorului, am închis cartea =i am pus-o
o
am trezit în corp,
la loc. Am zburat înapoi la corpul meu, m -a
am condus pân[ la bibliotec[ =i am g[sit cartea. Era real[
=i acest lucru a fost suficient ca s[-m
mi arunce mintea în aer.
M-a
am uitat apoi la codul ISBN =i era num[rul pe care îl
memorasem. Când am v[zut c[ acela era num[rul, încrederea mea în acest gen de exerci\ii a crescut foarte mult.
De atunci, am putut s[ fac aproape orice la acest nivel, =i
la fel pute\i face =i voi. Poate oricine. Este în ordine.
Când v[ afla\i în Mer-K
Ka-B
Ba voastr[ =i ac\iona\i prin
=tiin\a Mer-K
Ka-B
Ba, sunte\i în siguran\[. Nimeni =i nimic nu
v[ poate afecta. Nu e ca în cazul proiec\iei astrale, atunci

când sunte\i \inu\i doar de o coard[ foarte sub\ire =i nu
sunte\i în foarte mare siguran\[ în genul acesta de mi=care
în afara corpului vostru. Când îns[ v[ afla\i în Mer-K
Ka-B
Ba
o cu adevoastr[, nu este nicio problem[. Dac[ a\i activat-o
v[rat corespunz[tor =i =ti\i ce face\i, pute\i începe s[ studia\i Universul, pute\i merge pe alte planete, pute\i merge
în alte lumi ca s[ vede\i cum este via\a. În aceste condi\ii,
nu pute\i r[mâne acolo =i nu v[ pute\i lua cu voi corpul fiam spus.
zic, dar pute\i face ceea ce v -a
Mul\umesc tuturor. Pe data viitoare. Vom avea mai
multe întreb[ri pentru urm[toarea întâlnire. Mul\umesc.
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http://www.youtube.com/watch?v=SYRpxScWS2U&f
eaturesyoutu.be

Întreb[ri =i r[spunsuri cu Drunvalo
– episodul 3 –
2 iunie 2012
Bun[ ziua tuturor! Sunt Drunvalo Melchizedek. Ast[zi,
avem din nou întreb[ri =i r[spunsuri. V-a
am ascultat, ca s[
vedem dac[ v[ plac aceste întreb[ri =i r[spunsuri, iar voi
a\i r[spuns pozitiv =i c[ vre\i s[ continui, a=a c[ voi face
acest lucru înc[ un timp, dac[ nu-m
mi cere\i altceva. Am observat c[ multe întreb[ri se suprapun sau se aseam[n[ între ele, a=a c[, de multe ori, aleg o întrebare, dar =tiu c[
r[spund prin ea la multe alte întreb[ri asem[n[toare. Vom
vedea cum merge!
Î: Aceast[ întrebare vine de la Erin. Ea spune: Acum
cinci luni, am n[scut un copil minunat, care se nume=te
Aurora. Cum se vor în[l\a copiii mici în aceast[ perioad[
de tranzi\ie, mai ales cei n[scu\i în 2012?

Copiii care au trecut prin aceast[ schimbare sunt pe
cont propriu din acel moment =i trebuie s[ în\eleag[ cum s[
se înal\e. Dar to\i copii, din toat[ lumea, sunt în siguran\[. V[
rog s[ nu v[ face\i griji pentru ei! Vor putea face cu u=urin\[,
aceast[ tranzi\ie! De fapt, pute\i s[ le cere\i ajutorul, deoarece ei vor în\elege =i vor =ti ce s[ fac[ atunci când energiile vor începe s[ se schimbe. Animalele vor începe s[ simt[, la fel ca atunci când are loc un cutremur. Înainte de cutremur, ei încep s[ simt[ energiile. Via\a de pe aceast[ planet[ va începe s[ simt[, cu excep\ia majorit[\ii oamenilor.
Ei nu vor =ti. Dar nu v[ face\i griji pentru copiii vo=tri.
Î: Aceast[ întrebare vine de la Miguel Angel Martinez.
El spune c[ „ se vorbe=te mult despre profe\iile maya=e,
dar cum r[mâne cu celelalte religii =i profe\iile lor? Sunt =i
ele adev[rate? Uneori, ele par a fi nemul\umite.>

R: De-a
a lungul anilor, am auzit de multe ori aceast[
întrebare, iar r[spunsul este foarte lini=titor. Noi, ca Melchizedek, =tim c[ pe acest P[mânt nu sunt probleme decât
la adul\ii umani. Animalele, p[s[rile, insectele, bacteriile,
dar =i celelalte nivele se pot În[l\a f[r[ ajutorul nim[nui. Ei
=tiu exact ce s[ fac[. Problemele apar doar la oameni, dar
numai când ajung la pubertate =i dup[. Atunci, ei renun\[
la leg[tura lor cu Sursa Vie\ii =i devin fiin\e umane adulte –
iar asta face parte din problem[. Nu trebuie s[ î\i faci griji
pentru copilul t[u. El va fi foarte bine în timpul acestei tranzi\ii – ca =i ceilal\i copii cu vârste pân[ la 11, 12 ani. Aceast[ schimbare are loc când ei au 13, 14, 15 ani.

R. Voi fi foarte clar în aceast[ privin\[. Eu vorbesc din
punct de vedere Melchizedek =i vorbesc despre profe\ii
a=a cum le în\elegem noi. În primul rând, vorbesc despre
acest subiect din perspectiv[ maya=[, pentru c[ suntem în
2012. Sincer vorbind, în\elegerea maya=[ a ceea ce urmeaz[ s[ se întâmple =i în\elegerea noastr[ Melchizedek
sunt identice, cu excep\ia unui singur lucru pe care ei nu îl
=tiu, =i anume începutul =i sfâr=itul Ciclului Lung al Universului =i începutul =i sfâr=itul Crea\iei. Ei nu în\eleg =i nu =tiu
aceste lucruri, deoarece nu au tr[it niciodat[ a=a ceva; de
fapt, nimeni nu a tr[it a=a ceva. Aceast[ în\elegere a ajuns
la ei, dar… toate profe\iile maya=e, ca =i cele Kogi, Arahuaco, Hopi =i ale altor popoare indigene se bazeaz[ pe în\elegerea ciclurilor solare, lunare, p[mântene =i planetare,
a=a c[ ei nu =tiu aceste lucruri.
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În ceea ce prive=te celelalte religii =i profe\iilor lor,
este evident c[ unele profe\ii se contrazic unele pe altele.
Unele sunt adev[rate, iar altele nu. Sau ambele pot fi false.
Eu nu impun profe\iile maya=e în dauna profe\iilor din alte
religii. Eu doar spun ce cred maya=ii c[ urmeaz[ s[ se întâmple =i dac[ alege\i s[ în\elege\i =i s[ merge\i mai departe, e foarte bine. Este o cale. Dar de data aceasta nu
m[ implic în alte religii.

Întrebarea mea este: Când vorbe=ti de trecerea în dimensiunea a patra =i de noile noastre corpuri – de creierele
mari =i de p[rin\i iubitori – nu e vorba tot de reîncarnare?

Î: S[ vedem ce mai avem. Aceast[ întrebare este de
la Dora =i ea spune: Mul\umesc pentru aceste înregistr[ri
video =i pentru c[ ne oferi posibilitatea de a pune întreb[ri.

R: Nu, nu este. Reîncarnarea e ceva ce s -a
a inventat
aici, de=i este folosit[ =i pe alte planete, în circumstan\e
asem[n[toare. Prin reîncarnare… ob\inem un corp aici, ne
petrecem ciclul de via\[ =i, când vine momentul mor\ii, în
mod normal… de fapt, e complex… O, Doamne! Nu pot
explica totul, acum. De fapt, înainte de a fi cu adev[rat oameni, trecem prin opt vie\i umane. Acesta este un alt subiect. Cred c[ pot r[spunde imediat.
Din punct de vedere egiptean =i sumerian =i chiar tibetan, trebuie s[ tr[ie=ti opt vie\i înainte de a fi o fiin\[
uman[. Eu am tr[it doar numai. Sunt la a doua via\[, a=a
c[ nu sunt înc[ om. Par\ial, sunt înc[ extraterestru. Cea de
a noua via\[ – dac[ te vei reîncarna sau nu – reprezint[ finalul pentru via\a uman[; o tr[ie=ti =i apoi mori =i fie te
înal\i, fie învii. Adic[, î\i aduci corpul fizic; indiferent de starea lui, atâta vreme cât inima î\i bate, î\i va fi bine în partea
cealalt[. Mori con=tient. Î\i aduci aminte de Mer-K
Ka-B
Ba. +tii
exact cum s[ respiri =i alte aspecte ale În[l\[rii. +i ajungi
de partea cealalt[. Când ajungi în dimensiunea a patra a
P[mântului, te po\i stabilizeza, putând deveni o fiin\[
uman[ din dimensiunea a patra =i mergi mai departe. Înseamn[ c[ trebuie s[ î\i duci acest corp – pe care îl ai
acum – cu tine, în dimensiunea a patra. +i când faci acest
lucru, fiin\a uman[ adult[ devine iar copil, în dimensiunea
a patra. Acel corp cre=te, este mai înalt, are un cap mare,
în[l\imea medie e undeva între trei =i cinci metri, în func\ie
de sex. Acel corp devine unul de dimensiunea a patra.
Dac[ ai trecut de partea cealalt[ =i nu \i ai adus cu
tine, corpul de pe P[mânt, ai o problem[, fapt care te ob-
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Î: Aceast[ întrebare vine de la …O, Doamne! Nu =tiu
cum s[-ii pronun\ numele ! Picascalfa. Nu =tiu de unde
este, dar aceast[ persoan[ spune: Tot auzim de o schimbare în con=tiin\[, de na=terea unei noi con=tiin\e, dar pe
planeta P[mânt nu tr[iesc doar oameni. Cum r[mâne cu
copacii, cu florile, cu p[s[rile =i cu leii?
R: Cred c[ tocmai am r[spuns la aceast[ întrebare.
Toate formele de via\[ de pe aceast[ planet[ sunt bine. Se
vor în[l\a. Unele dintre ele s -a
au în[l\at deja. Este vorba de
un num[r foarte mare, de vreo 15 milioane de specii. Când
o specie s-a
a stins =i nu se mai afl[ aici, în dimensiunea a
treia a P[mântului, ele nu dispar. Poate c[ exist[ unele excep\ii, nu =tiu. E posibil. Dar aproape toate, dac[ nu chiar
toate, au f[cut deja tranzi\ia în dimensiunea a patra. Nu în
orice dimensiune a patra, ci în dimensiunea a patra a P[mântului. Dac[ ar fi s[ merge\i acolo, a\i vedea multe fiin\e
vii pe care noi le credem disp[rute, dar care sunt înc[ acolo. E ciudat îns[, pentru c[ este posibil s[ nu mai aib[ aceia=i înf[\i=are, form[, aspect sau culoare, deoarece starea de
a fi se schimb[ atunci când ajungi în dimensiunea a patra.

lig[ s[ te întorci aici, s[ te na=ti din nou =i s[ ob\ii un alt
corp. Ai o nou[ oportunitate. Uneori, oameni fac acest lucru de mii =i mii de ori =i tot nu se prind. Dar, pân[ la urm[,
o vom face cu to\ii. Aceasta este Reînvierea. În[l\area înseamn[ c[ î\i iei corpul cu tine, ajungi de partea cealalt[,
te afli în dimensiunea a patra a P[mântului. Aceasta este
În[l\area. Dac[ po\i s[ te stabilizezi acolo, înseamn[ c[ ai
reu=it =i nu mai trebuie s[ te întorci.
Cred c[ o s[ vorbesc pu\in despre ce înseamn[ s[
tr[ie=ti opt vie\i. Acesta este un subiect de care pu\ini au
auzit înainte. A\i auzit de Mer-K
Ka-B
Ba =i de tetraedrele stelate
din jurul corpului. Un tetraedru are opt puncte. Când un
o anumit[ direc\ie, patru puncte
punct este orientat într-o
sunt masculine, iar dac[ îl întorci în alt[ direc\ie, patru sunt
feminine. Nu =tiu dac[ în\elege\i aceast[ geometrie.
Când vii pentru prima dat[ pe P[mânt din alt[ lume –
de pe alt[ planet[ sau din alt[ galaxie – în acea prim[ via\[
trebuie s[ fii ori b[rbat ori femeie. Este o alegere. Deci,
acel punct este orientat într-o
o anumit[ direc\ie. Dup[ ce ai
tr[it acea via\[, ai murit =i î\i creezi urm[torul corp, acel tetraedru stelat se rote=te spre alt punct. Acel punct devine
cea de a doua via\[ a ta. Treci prin patru vie\i de b[rbat =i
patru vie\i de femeie. La sfâr=itul acestei perioade, devii totalmente fiin\[ uman[, conform modului str[vechi de a percepe via\a pe aceast[ planet[. La acest lucru m[ refeream. Este un subiect foarte amplu.
Ca s[ v[ explic totul în detaliu, mi-a
ar trebui 45 de minute, chiar o or[, ca s[ în\elege\i ce înseamn[ =i ce potenChing-u
ului – pentru cei care studiaz[
\ial exist[. Este baza I-C
I-C
Ching-u
ul. I Ching-u
ul se bazeaz[ pe mam[, tat[, cei trei fii
=i cele trei fiice. I Ching-u
ul se bazeaz[ pe acela=i principiu
ca =i ADN-u
ul uman. I Ching-u
ul =i ADN-u
ul uman sunt identi-

ce. Sunt exact unul =i acela=i lucru. Nu pot s[ intru mai
mult în detalii. Mi-a
ar trebuit o înregistrare întreag[, pentru a
v[ explica complet. S[ trecem la urm[toarea întrebare.

R: Vor fi fiin\e umane care nu sunt preg[tite s[ treac[
prin procesul tranzi\iei – =i vorbim de o tranzi\ie în mas[. Nu
va fi un singur individ sau ceva de genul acesta. P[mântul
se preg[te=te pentru o În[l\are în mas[. Dac[ o persoan[
nu reu=e=te, ea va muri. Dac[ mor, oamenii vor trece printr-u
un canal u=or diferit, printr-o
o cale diferit[ de a ajunge în
cea de a treia dimensiune a P[mântului, =i vor ajunge într-o
o
frecven\[ u=or diferit[ de cea unde duce Învierea =i În[l\area. De fapt, exist[ trei frecven\e care au fost create doar
pentru fiin\ele umane. Vor ajunge în una dintre ele.
Fiecare persoan[ de pe P[mânt va face aceast[
tranzi\ie, f[r[ nici o excep\ie. Vom face unul dintre aceste
trei lucruri: fie vom muri, fie ne vom În[l\a, fie vom Reînvia.
De fapt, nu conteaz[ pe care dintre ele o alegi. +tiu c[ este
în contradic\ie cu multe lucruri care se spun în lume. Chiar
cu lucruri spuse de mine. Dar a=a este.
În spatele a tot ceea ce se spune, adev[rul este c[,
atunci când a creat acest Univers, Dumnezeu ne-a
a spus
s[ încerc[m toate posibilit[\ile. S[ facem tot ceea ce este
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Î: Întrebarea vine de la Michael Saint Lorenz. To\i oamenii de pe P[mânt – 6 miliarde =i ceva – vor trece cu to\ii
în momentul schimb[rii sau exist[ unii care vor p[stra perspectiva tridimensional[, pur =i simplu pentru c[ nu sunt
preg[ti\i s[ fac[ saltul în cea de a patra dimensiune?
Dac[ este a=a, unde vor merge ei, dac[ P[mântul nu va
mai exista în dimensiunea a treia? Întreb acest lucru, pentru c[ se pare c[ acum mul\i oameni de pe planeta noastr[ sunt înc[ profund ancora\i în iluzie =i confuzie.

posibil pentru a experimenta toate posibilit[\ile lumii. +i
exact asta =i facem. Facem tot ce e posibil. A=a c[ e posibil s[ mori, e posibil s[ te înal\i, e posibil s[ reînvii. Prin urmare, vom trece cu to\ii prin aceste canale diferite.
Dac[ e=ti o persoan[ care nu înva\[ cum s[ Reînvie
sau s[ se Înal\e, ci pur =i simplu moare, nu e o diferen\[
prea mare, dintr-o
o perspectiv[ mai ampl[, deoarece, în final, chiar dac[ începem cu trei vibra\ii diferite, atunci când
totul se va sfâr=i, vom fi cu to\ii exact în acela=i loc, în dimensiunea a patra a P[mântului. Nu po\i gre=i. Chiar nu
ave\i de ce s[ v[ face\i griji sau s[ v[ fie fric[. Nicio alternativ[ nu este mai bun[ decât cealalt[, de=i poate una dintre
ele are o tehnologie interioar[ superioar[. Nu e nicio diferen\[. +tiu c[ poate oamenii spun c[ nu e adev[rat =i au
tot felul de idei, dar aceasta este p[rerea mea.

dau, deoarece este atât de simplu pentru oameni s[ îi
vad[ rezultatele, a=a c[ l -a
am men\ionat. Dar nu este crea\ie. E un proces foarte diferit. Nu po\i s[ vezi la fel aceste
dou[ lucruri.
Î: S[ trecem la urm[toarea întrebare, adresat[ de Jeremy, din Belgia. El întreab[: De ce sunt dou[ spa\ii în
inim[? Spa\iul Sacru al Inimii =i Micul Spa\iu din interior?

R: E o întrebare bun[. Crea\ia din inim[ este o tehnologie interioar[ laborioas[, care necesit[ mult[ cunoa=tere,
în\elegere =i experien\[. Este nevoie de o stare de con=tiin\[ specific[. Dac[ doar programezi Mer-K
Ka-B
Ba, nu creezi. Nu e vorba de crea\ie. Crea\ie înseamn[ c[ po\i face
s[ apar[ ceva din nimic. Po\i crea … Puf!Paf!… din aer.
Acest lucru e posibil din inim[. Mer-K
Ka-B
Ba are o func\ie
prin care este posibil s[ o programezi s[ fac[ anumite lucruri pentru tine. Nu este crea\ie. Te va proteja de câmpurile electromagnetice sau va controla temperatura din casa
ta sau alte lucruri asem[n[toare. Dar aceasta nu este crea\ie. Este doar un efect secundar al Mer-K
Ka-B
Bei. Nu e nici
m[car unul important. Exist[ multe altele. Acesta este un
efect pe care l -a
am ales atunci când am început s[ o pre-

R: Dac[ în\elegi cubul lui Metatron – îl vede\i de fapt
aici, pe perete. Dac[ ai putea s[ filmezi peretele acesta,
unde e cubul lui Metatron, vei vedea linia exterioar[ =i cubul mare. De fapt, o s[ trec aici ca s[ fac acest lucru. Aici
e linia mare – acesta este cubul. Vede\i c[ sunt =ase linii
spre interior =i, dac[ v[ uita\i la ele, ve\i vedea un cub. Dar,
în interiorul acestuia, se vede un alt cub. Deci este un cub
în interiorul altui cub.
Uita\i-vv[ la urm[toarea figur[, care este tetraedrul
stelat. Dac[ urm[ri\i toate liniile, vede\i c[ îl cartografiaz[
perfect, dar, dac[ v[ uita\i aici, în interior, vede\i un alt tetraedru stelat. A=a se întâmpl[ cu toate solidele platonice.
Toate sunt prezente: cubul, tetraedrul, octoedrul, icosaedrul =i dodecaedrul. Toate sunt acolo. Toate sunt unul în
interiorul celuilalt.
De exemplu, un cub în interiorul unui alt cub. Aceasta
este una dintre c[r[mizile Universului. Aceste forme sunt
unice în geometria lor =i sunt foarte importante. A=adar,
acest principiu de baz[ al Universului pur =i simplu se reflect[ în inim[.
Standford, prin HartMath, a descoperit c[ inima genereaz[ un câmp. Un câmp toroidal uria=, cu un diametru
de la trei pân[ la trei metri =i jum[tate Acesta iese direct din
inima ta fizic[. În interiorul acestui câmp toroidal, se afl[ un
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Î: OK! Iat[ o alt[ întrebare. Care e diferen\a dintre a
programa Mer-K
Ka-B
Ba =i a crea din inim[?

alt câmp toroidal, având propor\iile de pe perete. Ele se
reflect[ în Spa\iul Sacru al Inimii =i în Micul Spa\iu din Inim[. Câmpul toroidal exterior este spa\iul exterior =i se nume=te Spa\iul Sacru al Inimii, iar câmpul toroidal interior
este, literalmente, Micul Spa\iu din Inim[. Acesta este motivul pentru care exist[ dou[ spa\ii. A=a este natura. A=a
stau lucrurile. Sunt foarte diferite.
Nu po\i crea din Spa\iul Exterior al Inimii, ci doar din
Spa\iul Interior. Din acest loc a ap[rut tot ceea ce exist[.
F[r[ excep\ie. Totul a ap[rut din acest Mic Spa\iu Interior
din Inim[. Dac[ vrei s[ fii în Crea\ie, trebuie s[ fii în Spa\iul
Mic din Inim[. A=a stau lucrurile.
Dar Spa\iul Sacru al Inimii, care este mult mai mare,
prezint[ tot felul de posibilit[\i. În acest Spa\iu sunt cuprinse înregistr[rile akashice ale întregului Univers. Tot ceea
ce s-a
a întâmplat, se petrece acum sau se va întâmpla în
viitor se afl[ deja înregistrat în Spa\iul Sacru al Inimii tale.
Când înve\i s[ intri în acel Spa\iu =i în\elegi acest nivel de
Mer-K
Ka-B
Ba =i toat[ munca asociat[ acesteia, po\i afla totul.
A=a sunt copiii cu calit[ti extrasenzoriale, din toat[
lumea. Ace=ti copii închid ochii, se duc în interior =i î\i pot
spune orice despre tine. Î\i pot spune orice, chiar =i
num[rul contului t[u bancar. Orice. +i este 100% adev[rat,
deoarece ei =tiu cum s[ acceseze înregistr[rile akashice,
care se afl[ în Spa\iul Sacru al Inimii. Acolo mai exist[ o
zon[, care cuprinde doar înregistr[rile tale akashice. Orice
loc în care ai fost în Univers, de la începutul timpului pân[
acum. Înregistrarea continu[ a fiec[rui cuvânt pe care l -a
ai
spus, a fiec[rui sentiment, a fiec[rui loc în care ai fost se
afl[ acolo. Mai exist[ =i alte lucruri foarte importante ce
sunt înregistrate acolo. Fiecare persoan[ de pe P[mânt a
venit din alt[ parte. De fapt, cu to\ii suntem extratere=tri.

P[mântul e o planet[ tân[r[. Are aproape cinci miliarde de ani, dar nu este nici pe departe la fel de b[trân[ ca
galaxia. Este tân[r[. O parte din bra\ul ei este înc[ în formare. A=a c[, fiecare persoan[ de pe P[mânt a venit ini\ial
din alt[ parte. Când ai venit aici – poate în aceast[ via\[
sau acum o sut[ de vie\i – ai avut un scop foarte clar =i
bine definit. Nu e=ti turist. Ai venit aici cu un scop. Acolo
unde te-a
ai aflat înainte, ai dezvoltat un nivel de inteligen\[
=i în\elegere =i ai =tiut c[ trebuie s[ vii aici pentru urm[torul
nivel de în\elegere.
Înainte de a veni aici =i de a pleca de acolo, ai înregistrat, într-u
un loc foarte special din inima ta, motivul exact
pentru care ai venit pe P[mânt. Când intri în medita\ia inimii, acest lucru este foarte important, deoarece, când intri
acolo, po\i s[ accesezi =i î\i po\i aminti de ce ai venit pe
P[mânt. Ai avut o misiune, un scop pentru care ai venit
aici. Când î\i aminte=ti scopul pentru care ai venit, pentru
tine, totul pe P[mânt se va schimba. Pot s[ î\i garantez
acest lucru. A=a mi s-a
a întâmplat mie =i =tiu c[ a=a se va
întâmpla cu noi to\i. Când î\i aminte=ti de ce ai venit aici,
toat[ aten\ia ta se concentreaz[ pe acest subiect. Devine
cel mai important lucru pentru tine, iar via\a ta se schimb[
în func\ie de el. Iar când începi s[ î\i îndepline=ti scopul,
Universul te sus\ine. Poate c[ acum îno\i împotriva curentului, dar descoperi scopul pentru care te afli acum în via\[
=i, brusc, începi s[ îno\i de-a
a lungul curentului =i totul devine foarte u=or, iar via\a de pretutindeni î\i ofer[ tot ceea
ce î\i trebuie. Deci, este important s[ î\i reaminte=ti scopul.
El se afl[ în inima ta.
Mai este un lucru mic în inima ta, care nu e legat de
motivul existen\ei tale =i de scopul t[u, ci de dorin\ele inimii tale. Când ai venit aici, dup[ ce milioane =i milioane de
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ani ai fost în alte locuri, ai acumulat anumite dorin\e sau
n[zuin\e, pe care chiar \i-a
ar pl[cea s[ le vezi manifestându-sse în acest Univers. De obicei, într-u
un fel sau altul, scopul t[u este aliniat cu ele. Po\i s[ afli =i acest lucru, iar când
î\i aminte=ti care sunt dorin\ele profunde ale inimii tale, tot
ceea ce e important în via\a ta se schimb[ – atunci când
chiar =tii care sunt. Deci, acesta este înc[ un lucru care se
afl[ în spa\iul exterior, nu în cel Interior, din inimile voastre.
Dar sunt multe lucruri care se suprapun. Po\i s[ te întâlne=ti cu alte fiin\e sau cu Sinele Superior, fie în spa\iul
exterior, fie în cel Interior. Acesta este un alt lucru extraordinar pe care îl po\i face. Dac[ intri în Spa\iul Mic din Inim[
=i îi ceri Sinelui Superior s[ vin[, el va veni. Vei putea s[ îl
vezi sau s[ vorbe=ti cu el, a=a cum facem noi acum sau telepatic. +i atunci când tu, cel din dimensiunile superioare,
=i tu, cel de pe P[mânt, v[ conecta\i în acest fel, vei ob\ine
o îndrumare pur[, sigur[ =i clar[. Odat[ ce acest lucru s -a
a
întâmplat, nu vei mai avea nevoie de profesori sau de oricine altcineva. Po\i s[ ascul\i de Sinele Superior, care te va
c[l[uzi cu grij[ printre capcanele vie\ii de pe P[mânt, spre
nivelele mai înalte de con=tiin\[.
Sper c[ ceea ce tocmai v -a
am spus v[ va ajuta s[ în\elege\i diferen\ele dintre aceste dou[ spa\ii, dintre Spa\iul
Sacru al Inimii =i Spa\iul Mic din Inim[. Ele sunt foarte diferite, dar exist[ o singur[ cale de a fi siguri – s[ medita\i,
s[ intra\i în inim[ =i s[ tr[i\i direct aceast[ experien\[. Sper
c[ ve\i face cu to\ii acest lucru, întrucât probabil c[ acesta
este cel mai important lucru de pe P[mânt pe care îl pute\i
face acum. S[ vedem dac[ mai g[sim alte întreb[ri.

lui ciclu, pe 22 decembrie, polurile personalit[\ilor se vor
inversa, iar b[rba\ii vor deveni genul pasiv, iar femeile cel
agresiv. Întrebarea mea este: odat[ ce vom intra în con=tiin\a Unimii, aceste tipuri de separ[ri nu vor deveni caduce sau inexistente? Conceptul de agresiv/pasiv deriv[
din con=tiin\a polarit[\ii?
R: Da, a=a este. Con=tiin\a polarit[\ii exist[ =i în dimensiunea a patra. Este ultima dimensiune în care ea se
reg[se=te. În aceast[ lume, polaritatea e foarte puternic[.
Mai puternic[ de atât nu se poate. Corpurile noastre reflect[ acest lucru. Corpurile noastre sunt aproape mas[ pur[,
cu foarte pu\in[ energie.
Când trecem în dimensiunea a patra, ele sunt aproape energie pur[ =i foarte pu\in[ mas[. Atomii se afl[ la distan\e imense. Dac[ în aceast[ camer[ ar fi o persoan[ din
dimensiunea a patra, nu ai putea s[ o vezi, deoarece ai
privi prin ea. Deci, în dimensiunea a patra înc[ mai exist[
con=tiin\a polarit[\ii. Înc[ avem copii în dimensiunea a
patra. Înc[ avem corpuri de sexe diferite: masculin =i feminin. Nu am terminat complet cu polaritatea. Nu atingem
con=tiin\a Unimii pure, pân[ ce nu vom ajunge în dimensiunea a cincea. Din acel moment, nu mai exist[ polaritate,
dar nu am terminat înc[ cu ea. Mai avem pu\in.
Î: Johann Demer îmi adreseaz[ dou[ întreb[ri. Care
este leg[tura dintre Iluminare =i În[l\are? Trebuie s[ parcurgem tot procesul pe care l-a
am înv[\at la seminarul ATIH
(Trezirea Inimii Iluminate) – Micul Spa\iul din Inim[, razele
de lumin[, al treilea ochi – dac[ am primit deja Iluminarea?

Î: OK! Uite înc[ una, care vine de la Brian Hudson:
Mul\umesc foarte mult pentru înv[\[turi. În ultimul t[u interviu cu Lilou Mace, ai men\ionat c[, odat[ cu începutul nou-

R: Iluminarea este ceva ce se petrece încet. În[l\area
este diferit[, dar voi încerca s[ v[ spun care sunt diferen\ele. Primele stadii ale În[l\[rii – sau, mai degrab[, ale Ilu-
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min[rii încep atunci când inima =i creierul sunt din nou reconectate (la majoritatea oamenilor de pe planet[, aceast[
conectarea nu exist[). Când se întâmpl[ acest lucru la o
persoan[, când ea mediteaz[ =i î=i reconecteaz[, prin vârful limbii, glandele, în a=a fel încât cel de-a
al treilea ochi s[
se deschid[, razele de lumin[ ies din cap, ajung s[ formeze o sfer[ în jurul lui, =i se formeaz[ un halou. De fapt,
atunci se creeaz[ Lumin[. Aceast[ Lumin[ a fost documentat[ =tiin\ific =i se poate fotografia =i vedea. Acesta
este doar începutul.
Dac[ ve\i continua, anumite p[r\i din voi vor începe
s[ str[luceasc[, dup[ o anumit[ perioad[ de timp, la fel
ca la Mae=trii Kogi =i Aruahos, care tr[iesc în pe=teri, la aproximativ 5000 de metri altitudine, plutesc =i str[lucesc în
întuneric, deoarece au atins Iluminarea complet[. Tot corpul lor str[luce=te. Dincolo de aceasta, mai exist[ un pas.
Când merg pu\in mai departe, corpurile lor devin Lumin[.
Nu doar ofer[ Lumin[, ci devin Lumin[. Când dou[ astfel
de fiin\e se întâlnesc, ele pot s[ treac[ una prin cealalt[.
Deci, Iluminarea este legat[ literalmente de un nivel
de existen\[ la care nu am ajuns înc[.
În[l\area este legat[ de trecerea dintr-u
un nivel de
con=tiin\[ în altul. Desigur, cu cât este mai iluminat corpul
t[u, cu atât î\i este mai u=or s[ faci aceste leg[turi. Dar,
uneori, po\i petrece perioade lungi de timp încercând s[
în\elegi cum s[ treci de la un nivel la altul.
Pleiadienii sunt un exemplu foarte bun. Ei =tiu cum s[
î=i transforme corpurile în Lumin[, =tiu c[ sunt Lumin[, pot
trece unul prin cel[lalt =i î=i pot transforma corpurile cum
vor. Dar, de vreun milion de ani, ei tot încearc[ s[ intre în
dimensiunea a cincea. Doar de curând, în ultimii ani, ei au
putut face acest lucru. La început au reu=it doar câ\iva din-

tre ei, dar acum tot mai mul\i încep s[ fac[ acest lucru. Dar
acum, în Pleiade se petrec lucruri extraordinare, odat[ cu
trecerea la un alt nivel de con=tiin\[.
În Univers este un fel de mare joc. Ajungi la un anumit nivel =i prime=ti anumite puteri, care î\i permit s[ treci la
urm[torul nivel, iar apoi mai prime=ti =i alte puteri. E în
regul[. E amuzant. Aici, pe P[mânt, noi lu[m lucrurile prea
în serios. Dac[ ne-a
am relaxa, am avea încredere în noi =i
în via\[, am iubi pe toat[ lumea, ne-a
am preda =i ne-a
ar fi
mult mai u=or. Dar noi nu facem a=a. Lu[m lucrurile foarte
în serios.

R: Este o întrebare foarte asem[n[toare cu cele la
care am r[spuns înainte. Nu po\i s[ te înal\i sau s[ învii f[r[
Mer-K
Ka-B
Ba. Nu e o op\iune. Este o necesitate.
Trebuie s[ =tii despre Mer-K
Ka-B
Ba, iar ea s[ fie vie în
jurul corpului t[u. Dac[ nu o ai, î\i r[mâne totu=i s[mân\a,
adic[ tetraedrul stelat din jurul corpului t[u, pe care =tiin\a
îl poate vedea pe ecranul computerului. Mer-K
Ka-B
Ba este ca
o plant[. Se afl[ acolo, dar sub form[ de s[mân\[. Nu a
înflorit înc[, pentru a ajunge s[ fie un lucru întru totul viu.
A=adar, oamenii care nu au Mer-K
Ka-B
Ba complet extins[ nu
se vor în[l\a =i nu vor învia, ci vor muri. +tiu cum s[ fac[
acest lucru =i, în cele din urm[, vor ajunge în acela=i loc =i
totul va fi bine.
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Î: OK! Voi trece la o alt[ întrebare. O, Doamne! E posibil s[ se repete! Este de la Valentina, din România. Ea întreab[: Ce se va întâmpla cu oamenii care nu =tiu despre
Mer-K
Ka-B
Ba? V[d atât de multe fiin\e umane bune, care nu
au informa\ii despre Mer-K
Ka-B
Ba =i nici nu sunt deschi=i
fa\[ de acest subiect.

În viitor, voi acorda mai mult timp întreb[rilor. Le voi
citi mai atent. Sunt atât de multe aici, dar multe sunt asem[n[toare. Pe parcurs, voi deveni mai priceput.
Deci, dac[ vre\i s[ pune\i întreb[ri, pute\i trimite
email-u
uri. Intra\i pe www.drunvalo.net. Dac[ vre\i s[
comenta\i acest video, intra\i pe youtube.
O! Mul\umesc!
Este amuzant =i voi continua s[ fac acest lucru, atâta
timp cât îmi ve\i cere voi.
V[ iubesc! La revedere!
http://www.youtube.com/watch?v=UXLgJUu8KaU&fe
aturesyoutu.be

Întreb[ri =i r[spunsuri cu Drunvalo:
– episodul 4 –
11 iunie 2012
În ziua de 9 mai 2012, Drunvalo v -a
a întrebat pe voi
to\i, cei de pe Facebook, dac[ ave\i întreb[ri pentru el, referitoare la Mer-K
Ka-B
Ba. Ei bine, a\i avut chiar foarte multe întreb[ri! Acesta este materialul video înregistrat în acea zi,
în care Drunvalo r[spunde la întreb[rile voastre despre
Mer-K
Ka-B
Ba – s-a
a bucurat foarte mult s[ v[ citeasc[ întreb[rile =i s[ v[ ofere r[spunsuri.
Bun[ ziua tuturor,
Sunt Drunvalo Melchizedek, iar azi ne afl[m aici ca s[
r[spundem la întreb[ri =i s[ punem alte întreb[ri. Aceste
întreb[ri =i r[spunsuri provin de pe Facebook, iar ele au
venit în ultimele 3 -4
4 ore, toate referindu-sse la Mer-K
Ka-B
Ba.
V[ spun c[ le-a
am citit. Este limpede c[ mul\i dintre cei care
a\i pus întreb[ri nu în\elege\i cu adev[rat ce este MerKa-B
Ba. A=a c[ voi face tot posibilul s[ v[ explic. Am un material audio care explic[ istoria Mer-K
Ka-B
Bei =i multe lucruri
despre ea care nu sunt prea bine în\elese.
Prin urmare, vom prezenta mai întâi acea înregistrare
audio, iar apoi, întreb[rile pe care mi le-a
a\i adresat acum,
ap[rute în urma acelui material audio. M[ gândesc c[ acel
material audio =i ceea ce v[ prezint acum v[ vor fi cu adev[rat de folos pentru a în\elege mai bine ce este MerKa-B
Ba =i importan\a pe care o are ea în lume. În regul[. Am
aici nume de persoane din întreaga lume =i nu sunt sigur
c[ le voi pronun\a corect, dar voi face tot posibilul.
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Î: Mer-K
Ka-B
Ba este ceva fizic, spiritual, sau mai mult o
crea\ie a formei-g
gând? Întreb pentru c[ am meditat foarte
mult cu ea, îns[ nu am reu=it s[ o fac pân[ la cap[t, ceea
ce m[ face s[ cercetez =i alte lucruri.
R: Din punct de vedere =tiin\ific, Mer-K
Ka-B
Ba este ceva
absolut neobi=nuit. Este un câmp EM (electromagnetic).
Nu este o form[-g
gând, nu este doar o idee sau un concept
spiritual, ci este efectiv un lucru fizic =i real în aceast[ lume
3D. Pe m[sur[ ce mergem mai departe, în alte niveluri dimensionale, ea î=i va schimba natura. Îns[ aici, în 3D, ea
este un câmp EM. Acest câmp are la o temperatur[ de 4
Kelvin sau 4 deasupra lui zero absolut, ceea ce înseamn[
=i c[, din punct de vedere energetic, este un câmp de o
intensitate sc[zut[. Nu are mult[ energie, îns[ puterea lui
rezid[ în aspectul, forma =i în ceea ce face ea.
Mer-K
Ka-B
Ba întreag[ a unei fiin\e este mai complex[
decât p[r\ile pe care le folosim în prezent pentru a o genera. P[r\ile pe care le folosim sunt tetraedrul stelat – dou[ tetraedre întrep[trunse, unul cu vârful orientat în jos, iar cel[lalt în sus. Aceasta este prima form[ ce ia na=tere în jurul
corpului. În jurul s[u este o sfer[, care îl cuprinde în întregime, iar apoi urmeaz[ foarte multe forme geometrice,
care ajung pân[ la sute de mii de posibilit[\i. În func\ie de
în[l\imea ta, ea se întinde pân[ la aproximativ 16,5 m. –
18 m. Ea este întotdeauna direct propor\ional[ cu în[l\imea
persoanei. Iar complexitatea ei impune folosirea computerelor – doar ca s[ o po\i vedea =i în\elege.
Rusia este profund angrenata în aceste cercet[ri. Cei
de acolo o folosesc în sistemul de ap[rare, în armat[, iar
la acele niveluri, ea este cea mai puternic[ for\[ din Univers. Nu exist[ nimic mai puternic; chiar dac[ este un
câmp slab, nu exist[ nimic mai puternic în ceea ce pri-

ve=te protec\ia, crea\ia =i poten\ialul a ceea ce exist[. GeoKa-B
Ba sunt folosite
metriile existente în jurul corpului =i Mer-K
pentru a crea întregul Univers. Nu exist[ nimic, nici m[car
un singur lucru, care s[ nu fi fost creat de aceste geometrii
ale Mer-K
Ka-B
Bei. Chiar =i lucruri la care nu te-a
ai gândi …
vreau s[ spun c[ dac[ studiezi cristalele, este foarte clar
acest lucru, atunci când vezi c[ to\i atomii se aliniaz[ în forme geometrice =i formeaz[ cristale. E o întreag[ lume geometric[. Sau, dac[ studiezi viru=ii, este aceea=i metod[. To\i
viru=ii sunt structuri geometrice pe care le po\i vedea efectiv cu ajutorul microscopului, constatând c[ sunt forme
geometrice.
ai fi gândit în mod
Îns[ sunt =i alte lucruri la care nu te-a
normal, cum ar fi sentimente precum iubirea =i bucuria sau
chiar furia – toate formele de exprimare pe care le avem.
Acestea sunt =i ele geometrice. Mathew Klein este primul
om de pe P[mânt care a determinat =tiin\ific aceste lucruri,
iar apoi s-a
a scris despre ele în diverse reviste =i ziare. Inclusiv sentimentele au o structur[ geometric[. Absolut
orice lucru din Univers, f[r[ nicio excep\ie, a fost creat cu
ajutorul Mer-K
Ka-B
Bei existente în jurul corpului t[u.
Dar nu doar cea despre care vorbim. Sunt foarte multe alte Mer-K
Ka-B
Be în jurul corpului t[u. Voi explica acest lucru, foarte pe scurt. Sunt Mer-K
Ka-B
Be cunoscute ca fiind
stabile – =i voi l[muri acest lucru. În afar[ de cea pe care
o folosim, exist[ alte aproape 100.200 de tipuri de MerKa-B
Be. Iar Universului i -a
au trebuit miliarde =i miliarde de ani
s[ determine, s[ descopere, s[ dezvolte =i s[ tr[iasc[ alte
Ba. Ele au fost cartografiate, iar Universul
tipuri de Mer-K
Ka-B
=tie =i în\elege ce sunt ele.
Din punct de vedere geometric, exist[ înc[ aproximativ 500.000 de Mer-K
Ka-B
Be posibile. Ele au îns[ neajun-
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suri, iar uneori acestea nu se manifest[ imediat. Exist[ plaKa-B
Be ce
nete întregi care au murit pentru c[ au folosit Mer-K
au p[rut a fi în regul[, dar apoi, poate dup[ o mie de ani,
ele s -a
au schimbat într-u
un fel pe care nu l -a
au în\eles, omorându-ii pe to\i. În Univers au existat multe dezastre legate
Ka-B
Bei.
de studierea Mer-K
În momentul de fa\[, =tim care este cea stabil[, care
va dura ve=nic, iar cea pe care o folosim este una dintre
ele. Dintre cele 100.200 de alte Mer-K
Ka-B
Be, noi ne afl[m
a doua. Mai exist[ una, foarte simpl[, care
doar la cea de-a
este folosit[ de =amanii =i vracii din întreaga lume, de mii
=i mii de ani. Este foarte simpl[, dar foarte limitat[, întrucât
î\i permite s[ mergi în 4D, dar pentru o scurt[ perioad[ de
timp. Prin urmare, ea îi permite vraciului s[ dispar[ din fa\a
ta, iar apoi s[ se întoarc[ peste ceea ce ar p[rea 10 minute mai târziu, de=i el a fost plecat mai mult timp, din cauza raporturilor temporale dintre 3D =i 4D.
Motivul pentru care nu folosim aceast[ Mer-K
Ka-B
Ba în
acest moment din istorie este faptul c[ ea nu î\i va permite
s[ tr[ie=ti în 4D, iar noi avem nevoie s[ mergem din 3D în
4D =i s[ r[mânem acolo, ca s[ ne începem c[l[toria pe
Ka-B
Ba pe care o precare o vom face cu to\ii. A=adar, Mer-K
d[m acum este ideal[ în acest scop. În momentul de fa\[,
nu exist[ alte Mer-K
Ka-B
Be cu care s[ o înlocuim pe aceasta în scopul realiz[rii a ceea ce urmeaz[ s[ facem. Nu m[
intereseaz[ ce spun al\ii din afar[ – nu exist[. Sunt multe alte
forme =i moduri de a o face, care ar putea p[rea superioare,
dar ele nu sunt potrivite pentru ceea ce urmeaz[ s[ facem.
Trebuie s[ fim acorda\i cu Mama P[mânt. Ea are în
jurul ei o Mer-K
Ka-B
Ba, o Mer-K
Ka-B
Ba tetraedric[, iar NASA a
putut s[ confirme acum acest lucru. Toate planetele au în
jurul lor Mer-K
Ka-B
Be tetraedrice, inclusiv Soarele. Prin ur-

mare, ideea sau în\elegerea pe care încerc s[ v -o
o ofer este
c[ aceast[ Mer-K
Ka-B
Ba este cea potrivit[, întrucât mediul în
care ne afl[m pe ea o folose=te.
Pentru ca Mama P[mânt =i Tat[l Soare s[ înceap[
aceast[ În[l\are în mas[ care urmeaz[ s[ se produc[, trebuie s[ fim acorda\i cu ea =i s[ fim în aceea=i vibra\ie cu
ea, altminteri nu o vom putea urma în mi=carea ei, l[sând-o
o
s[ ne ia cu ea, în celelalte lumi. Iar dac[ vei avea alte MerKa-B
Be decât aceasta, vei avea necazuri. Î\i sugerez s[ te
gânde=ti din nou la ceea ce faci. Acestea sunt un fel de
elemente de baz[ despre acest subiect. Vom parcurge,
pas cu pas, aceste întreb[ri, ca s[ încerc[m s[ în\elegem.
Ca s[-ii r[spund acestei întreb[ri, da, Mer-K
Ka-B
Ba este un
lucru absolut fizic, ce poate fi detectat de instrumente,
poate fi ilustrat[ pe ecranul computerului =i pe care o po\i
vedea. Este, deci, un lucru foarte fizic =i nu vreo idee din
domeniul spiritualit[\ii.
Urm[toarea parte a acestei întreb[ri e interesant[.

R: Ei bine, po\i face acest lucru în plan individual.
Este posibil =i poate c[ cei mai mul\i oameni o vor face individual. Dar se poate face ca în tantra, împreun[ cu o alt[
persoan[. Aceast[ metod[ implic[ mai mult[ cunoa=tere,
mai mult[ în\elegere… ar putea fi mai frumoas[, în multe
sensuri, îns[ ace=ti oameni vor ajunge s[ fie exact în
acela=i loc. Ea poate fi f[cut[ =i în grup, în grupuri mai mari
– =i înainte a fost f[cut[ în acest fel – îns[ acest lucru implic[ =i mai mult[ în\elegere =i mai mult[ cunoa=tere, mai
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Î: Este necesar s[ î\i g[se=ti o parte complementar[,
o yin pentru yang-u
ul t[u sau o partener[, ca s[ reu=e=ti s[
parcurgi procesul de În[l\are – sau cum func\ioneaz[
acest proces?

mult[ sincronicitate, dar este posibil. Am terminat, deci, de
r[spuns la aceast[ întrebare.
Mergem mai departe.
Î: Aceast[ întrebare pare cumva absurd[: Devenim
nave spa\iale umane?
R: Ha, ha, ha! Mer-K
Ka-B
Ba, atunci când o vezi, arat[
ca o nav[ spa\ial[. Ei bine, cuvântul Mer-K
Ka-B
Ba – MerKá-V
Va sau Mer-K
Ká-B
Bah, cum se spune în ebraic[, are dou[
sensuri. Primul sens este car sau vehicul, un vehicul ce te
va duce dintr-u
un loc în altul. +i mai are =i sensul de tronul
lui Dumnezeu. Pentru c[ este tiparul de crea\ie care a
creat tot ceea ce exist[. Îns[ Mer-K
Ka-B
Ba este un vehicul.
În egiptean[, termenul este Mer-K
Ka-B
Ba, fiind compus
din trei cuvinte: Mer înseamn[ un câmp de Lumin[ ce se
rote=te în sens invers acelor de ceasornic, Ka înseamn[
spirit, iar Ba înseamn[ corp. El se refer[ la corp, atunci
când ai o form[ fizic[. Dac[ forma pe care o ai este dincolo de cea fizic[, Ba înseamn[ un corp al în\elepciunii, cunoa=terii, memoriei, experien\ei tale etc. Prin urmare, în
limba egiptean[, el înseamn[ un vehicul ce te va duce
dintr-o
o lume în alta, care-\\i va duce spiritul =i corpul cu tine,
în acela=i loc. +i în realitate, ea este singura posibilitate de
a trece de la un nivel de existen\[ la altul. Trebuie s[ ai
Mer-K
Ka-B
Ba ta ca s[ faci acest lucru în mod con=tient.
În situa\ia în care ne afl[m acum, exist[ o modalitate
în care po\i sc[pa –=i vom discuta imediat despre acest lucru. Îns[, în mare m[sur[, ea chiar devine o nav[ spa\ial[,
nu doar în sensul de a te deplasa în spa\iu, putând merge
de pe o planet[ pe alta, ci =i în sensul de a te duce la o
frecven\[ mai înalt[. Nu doar de la 3D la 4D, întrucât, pe
m[sur[ ce continu[m acest tipar de În[l\are pe care ur110

meaz[ s[ o facem, ea te va duce la toate celelalte niveluri
la care trebuie s[ mergem. Sunt 144 de dimensiuni în
aceast[ lume, iar noi suntem acum doar în a 3 -a
a. Prin urmare, avem de parcurs un drum lung.
Î: Care este modalitatea cea mai bun[ de a -\\i imagina Mer-K
Ka-B
Ba în jurul t[u sau de a o activa =i a o men\ine activat[? Mai ales atunci când te afli în locuri aglomerate, în care sunt foarte mul\i oameni? Mul\umesc. MerKa-B
Ba pentru întreaga planet[!!!
R: Ha-h
ha-h
ha! Mai întâi de toate, a=a cum am mai
Ka-B
Ba, îns[ acea Mer-K
Ka-B
Ba,
spus, planeta chiar are o Mer-K
dup[ cum =tii, a fost întrerupt[ timp de aproape 500 de ani.
A fost închis[. În Japonia a existat Amaterasu – Lumina
Soarelui, în tradi\ia lor – care a p[truns în P[mânt, în urm[
cu aprox. 530 de ani. În tradi\ia maya=[, în calendarul lor,
se arat[ c[, exact în aceea=i clip[ în care se întâmpla
acest lucru la japonezi, noi am intrat în perioada de întuneric. +i am fost în acea perioad[ pân[ de curând. Prin urmare, Mer-K
Ka-B
Ba exist[ în jurul planetei, deci, a=a cum am
mai spus, planetele chiar au Mer-K
Ka-B
Ba lor. Va veni o zi în
Ka-B
Ba =i vom deveni una
care ne vom acorda cu acea Mer-K
cu ea. Acesta e modul în care facem În[l\area. Dac[ nu
e=ti în frecven\a potrivit[, nu te vei putea acorda cu ea.
Urm[toarea întrebare … apropo, nu pot r[spunde la
ha-h
ha …
toate întreb[rile. Sunt vreo 400 de întreb[ri … Ha-h
o s[ ne ia aproape dou[ s[pt[mâni! Nu cred c[ se poate
a=a ceva!
Î: Este suficient s[ =tim c[ Mer-K
Ka-B
Ba exist[ în jurul
nostru sau trebuie s[ o angren[m în timpul medita\iei riguroase =i s[ îi men\inem imaginea, din momentul în care
=tim acest lucru, sau ea pur =i simplu r[mâne activat[?
111

R: Pentru majoritatea oamenilor, faptul c[ =tii c[ ea
se afl[ acolo este calea de acces care face posibil ca
acest lucru s[ se petreac[, în cele din urm[. E o întrebare
foarte complex[, cu toate c[ pare simpl[. Modul în care
am predat ini\ial – iar materialul audio pe care vi l -a
am oferit
înaintea acestui material video – vorbe=te pe larg despre
acest am[nunt.
Cunoa=terea este u=a de intrare, îns[, ca s[ ajungi la
Mer-K
Ka-B
Ba, de obicei =i în mod normal, este nevoie de medita\ie foarte riguroas[. Trebuie s[ aliniezi foarte multe tehnologii din interiorul corpului ca s[ faci s[ se întâmple
acest lucru dintr-u
un punct de vedere masculin. Iar dac[ nu
o faci cum trebuie, nu va da rezultate. În general, în Kundalini Yoga, în Kriya Yoga =i în medita\ia tibetan[ dureaz[
foarte mult timp ca s[ activezi Mer-K
Ka-B
Ba prin intermediul
medita\iei. Noi am redus-o
o la cca cinci zile, îns[ aceasta nu
va da rezultate pentru oricine, va func\iona pentru o treime
sau 30% dintre oameni, iar celorlal\i le va lua un an ca s[ o
fac[ s[ func\ioneze în mod adecvat. Acesta este un aspect.
Cel[lalt aspect se refer[ la faptul c[ exist[ o metod[
feminin[ de a face acest lucru. Iar aceast[ metod[ nu se
refer[ la nimic ce poate fi scris pe hârtie. Metoda masculin[, pe care chiar am f[cut-o
o, poate fi scris[ pe hârtie =i se
afla în volumul al doilea din Floarea Vie\ii. Mergi acolo =i
afl[ în detaliu cum s[ procedezi din perspectiv[ masculin[. Îns[ e posibil s[ o faci =i prin metoda feminin[, pe
care nu o po\i include într-o
o carte, pentru c[ ea este unic[
de fiecare dat[. În lume sunt oameni care nu au fost niciodat[ la instructori =i care nici m[car nu =tiu ce înseamn[
cuvântul Mer-K
Ka-B
Ba. Ei pur =i simplu stau în cad[ sau se
odat[, încep s[ simt[ acest câmp de rosimt bine =i, dintr-o
ta\ie în jurul corpului. Nu =tiu ce se petrece =i zbang!, a
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ap[rut chestia asta. Uneori se va întâmpla în mod automat,
f[r[ niciun fel de stimulare. Acest lucru li se întâmpl[ de
obicei oamenilor care au meditat mul\i ani de zile pe MerKa-B
Ba, în vie\ile trecute. În mod obi=nuit, nu e ceva care se
întâmpl[ pur =i simplu. Dar se poate întâmpla. Orice lucru
este posibil. Cred c[ ar trebui s[ v[ explic pu\in.
Î: Am deseori viziuni cu Mer-K
Ka-B
Ba. Acest lucru înseamn[ c[ Mer-K
Ka-B
Ba mea continu[ s[ se trezeasc[ sau
c[ integrez niveluri mai profunde?
R: Adeseori, acesta este modul în care se întâmpl[
lucrurile: în vis, începi s[ te vezi înconjurat de un câmp de
Lumin[ care se rote=te în sens invers acelor de ceasornic.
Este începutul trezirii tale =i î\i aminte=ti cine e=ti cu
adev[rat. CINE E+TI CU ADEV{RAT este cu mult mai mult
decât po\i gândi c[ e=ti. În general, credem despre noi c[
suntem o fiin\[ uman[, care are o via\[ limitat[ pe acest
P[mânt. Îns[ am fost întotdeauna vii =i vom fi mereu vii. În
realitate, suntem deja nemuritori – fie c[ =tim sau nu acest
lucru. Dar, deocamdat[, raportat la sistemul nostru mai
vast, suntem într-u
un fel de impas cu via\a. Am dec[zut, am
pierdut o mare parte din în\elegerea =i memoria noastr[.
Toate acestea vor reveni. Toate. Nu vei pierde nimic. O
s[-\\i recape\i toate amintirile, o s[-\\i aminte=ti cine e=ti, iar
stabilitatea pe care o ai în Univers va reveni =i ea, la fiecare
persoan[ care tr[ie=te acum pe P[mânt. Este doar o chestiune de timp. Prin urmare, nu te îngrijora. Nu te l[sa antrenat în fric[. Nu exist[ niciun motiv de fric[. Frica doar încetine=te procesul. Cu cât e=ti mai curajos =i mai dispus s[
tr[ie=ti plenar, cu atât ai =anse mai mari.
Î: Mer-K
Ka-B
Ba poate fi practicat[ în scopul salv[rii
mediului natural?
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R: Da, se poate. +tim nu doar c[ putem, îns[ exist[
sute de oameni care fac acest lucru în prezent. Întrucât
Mer-K
Ka-B
Ba este un fenomen natural, ea reproduce întocmai ceea ce a creat P[mântul. Atunci când lucrezi cu Mama
P[mânt, trebuie s[ ai permisiunea real[ =i serioas[ din
partea ei ca s[ începi s[ faci acest lucru. Iar dac[ prime=ti
aceast[ permisiune, po\i folosi Mer-K
Ka-B
Ba numit[ surogat
– sau o Mer-K
Ka-B
Ba exterioar[. Avem o Mer-K
Ka-B
Ba în jurul ei,
îns[ o po\i duplica în jurul unei buc[\i de teren sau a unei
zone mai mari. +i po\i controla acest lucru de la distan\[,
programând-o
o în anumite privin\e pentru ca ea s[ înceap[
s[ purifice mediul.
Am f[cut acest lucru, în mod =tiin\ific. Iar cei din Mexic =i din alte \[ri au putut s[ m[soare =i s[ vad[ ceea ce
se întâmpl[ – =i e ceva real. Dac[ chiar alegi s[ faci acest
lucru, s[ =tii c[ nu e u=or. Am f[cut cândva seminarii despre cum se procedeaz[ cu exactitate, aproape patru seminarii, la care am avut de fiecare dat[ câte o sut[ de participan\i. +i am descoperit c[ din cei cinci sute de oameni,
doar trei au fost capabili s[ o fac[. Deci, nu e imposibil, dar
este dificil s[ ajungi la starea în care realizezi c[ po\i de
fapt schimba lucrurile, c[ po\i schimba oceanele, solul, c[
efectiv po\i recrea P[mântul. Atunci când î\i aminte=ti în întregime – =i sper c[ tu î\i aminte=ti – vei =ti precis ce s[
faci. Trebuie îns[ s[ faci acest lucru cu permisiunea Mamei P[mânt, pentru c[ f[r[ ea nu \i se va permite s[ o faci.
Dup[ cum î\i po\i imagina, este un subiect vast.
Î: Cum se stabilizeaz[ Mer-K
Ka-B
Ba? Dac[ ea nu este
format[ sau e instabil[, este ea influen\at[ de vibra\ia sau
de con=tiin\a celui care o folose=te sau e pur =i simplu o
chestiune de percep\ie, legat[ de interac\iunea dintre cel
care o folose=te =i Mer-K
Ka-B
Ba?

R: Trebuie în\eles ceva: Mer-K
Ka-B
Ba nu este un obiect.
Chiar dac[ se =tie c[ este un câmp EM, ea este un câmp
viu, are via\[, este con=tient[, iar con=tiin\a ta exist[ în
acea Mer-K
Ka-B
Ba. Înainte de a -\\i r[spunde la întrebare, trebuie, deci, s[ în\elegi acest lucru.
Con=tiin\a =i con=tien\a ta sunt cele care îi aduc stabilitate Mer-K
Ka-B
Bei. În cadrul seminariilor de Floarea Vie\ii,
Ka-B
Bei
obi=nuiam s[ pred[m metoda de activare a Mer-K
prin intermediul mudrelor, într-u
un mod specific. Am predat
aceast[ metod[ timp de foarte mul\i ani.
Acum am schimbat totul. Mae=trii În[l\a\i ne-a
au cerut
s[ începem s[ o pred[m în maniera folosit[ cu foarte mult
timp în urm[, care nu începe cu Mer-K
Ka-B
Ba, ci cu inima. Iar
din inim[, prin intermediul limbii, refacem conexiunea cu
creierul =i stabilim o leg[tur[ prin al treilea ochi, iar apoi, de
acolo, ies aceste raze de lumin[, apare apoi o sfer[ în jurul
a confirmat. Iar odat[
t[u, un halou pe care acum =tiin\a l -a
ce te afli în aceast[ stare, Mer-K
Ka-B
Ba se produce automat,
un anumit fel.
tu nu trebuie s[ faci nimic. Doar respiri într-u
Îns[ este o Mer-K
Ka-B
Ba des[vâr=it[, stabilizat[ instantaneu.
Dac[ folose=ti metoda veche, creezi Mer-K
Ka-B
Ba prin
intermediul propriilor tale energii. Iar stabilitatea ei se face
prin raporturile de vitez[ folosite. Începi cu raportul de vitez[ de 1/3 din viteza luminii, apoi treci la 2/3 din viteza luminii =i chiar =i la 2/3, ceea ce înseamn[ c[ ea se învârte
în jurul t[u cu 240 km/sec; cu toate acestea, ea nu este
stabil[. În realitate, ea oscileaz[. Apoi, trebuie s[ treci la
9/10 din viteza luminii. Foarte mul\i oameni nu în\eleg de ce
se folose=te raportul de 9/10 din viteza luminii. Nu e doar o
alegere. Repet, el s-a
a bazat pe realitate. Absolut fiecare
electron ce se rote=te în jurul fiec[rui atom din întreaga
un
structur[ a acestui Univers în care tr[im se învârte într-u
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ritm de 9/10 din viteza luminii. Nu sunt 9,1 zecimi din viteza
luminii ci este exact 9/10, pentru c[ este un num[r frac\ionar întreg, fiind singurul lucru cu care via\a =tie s[ lucreze.
Prin urmare, folosim 9/10 în scopul de a înv[\a cum
s[ folosim acest câmp, nedep[=ind viteza luminii, întrucât
acest lucru te-a
ar arunca într-o
o alt[ lume dimensional[. Iar
dac[ ajungi în acea lume f[r[ s[ în\elegi cu adev[rat MerKa-B
Ba, e o problem[, pentru c[ nu vei =ti ce s[ faci =i nu
vei putea r[mâne acolo. Am folosit, deci, 9/10 din viteza luminii pentru ca tu s[ fii în aceast[ lume tridimensional[, s[
practici, s[ o deprinzi, s[ o folose=ti =i s[ în\elegi cum
func\ioneaz[; s[ creezi Mer-K
Ka-B
Be exterioare =i s[ în\elegi
cum func\ioneaz[; s[ începi s[-\\i programezi Mer-K
Ka-B
Ba =i
s[ vezi cum func\ioneaz[, astfel încât s[ înve\i =i s[-\\i aminte=ti ce este ea; iar apoi, mai târziu, în ceea ce numim respira\ia a 18-a
a, este momentul în care pleci.
Pentru c[ veni vorba, nu am predat niciodat[ pân[
acum acest lucru, chiar dac[ sunt oameni care spun c[ ei
îl predau. Îns[, atunci când faci efectiv a 18-a
a respira\ie,
pleci; corpul t[u nu mai e pe P[mânt. Deci, persoanele
care fac seminarii despre respira\ia a 18-a
a, la sfâr=itul c[rora toat[ lumea r[mâne în acest plan, probabil c[ nu au
în\eles-o
o. Asta pentru c[ nu vei putea fi în corpul t[u, ci vei
fi altundeva. În orice caz, mi s -a
au dat instruc\iuni s[ predau
respira\ia a 18-a
a foarte curând. Este foarte emo\ionant. Îns[
trebuie s[ =tii multe ca s[ faci acest lucru. Nu e ceva pe
care pur =i simplu îl faci sau pe care \i-ll imaginezi.
Î: Poate fi folosit[ Mer-K
Ka-B
Ba pentru c[l[torii în timp?

Este cam dificil s[-\\i imaginezi a=a ceva, îns[ a=a vezi în dimensiunea a 4 -a
a. În mod similar, atunci când analizezi timpul, toate lucrurile din dimensiunea a 3 -a
a sunt polarizate.
Iar polarizarea este între doi poli, iar între ei exist[ un punct
de mijloc. Astfel, ai ap[ fierbinte, ap[ rece =i ap[ cald[.
Sau b[rbat, femeie =i copil. Sau P[mântul, Soarele =i Luna
la mijloc. Iar dac[ mergem mai departe cu exemplele,
exist[ miliarde de polarit[\i. Iar atunci când analizezi spa\iul, avem axele X, Y, Z.
Când studiezi timpul, exist[ trecutul, prezentul =i viitorul. Îns[ schema aceasta func\ioneaz[ doar într-o
o con=tiin\[ a polarit[\ii – aceast[ con=tiin\[ particular[ a polarit[\ii.
De îndat[ ce intri în dimensiunea a 4 -a
a, care este înc[ o
form[ de con=tiin\[ a polarit[\ii, timpul se schimba total, iar
tu po\i tr[i experien\a oric[rui nivel temporal – trecut, prezent sau viitor – dup[ cum vrei. A=a cum vei vedea într-u
un
târziu, po\i fi oriunde în spa\iu, timp sau dimensiune. Sau
m[rime. M[rimea este de fapt mult mai important[ decât
timpul, spa\iul sau dimensiunile. M[rimea este crucial[ în
cadrul ecua\iei – lucru la care, în cea mai mare parte, nici
m[car nu ne gândim. Stabilitatea Mer-K
Ka-B
Bei decurge din
conexiunea min\ii tale cu ea, care o face s[ se roteasc[ cu
9/10 din viteza luminii – iar la viteza aceea, Mer-K
Ka-B
Ba devine stabil[ ca o stânc[. Acesta e unul dintre motivele pentru care o facem în acest fel.
Î: Referitor la acidul humic =i folic – cum pot ajuta ele
procesul =i dac[ îl ajut[?

R: Da, poate fi folosit[. Atunci când e=ti în Mer-K
Ka-B
Ba
=i intri în dimensiunea a 4 -a
a, nu vezi a=a cum vezi acum,
prin cei doi ochi. Vezi sferic, în toate direc\iile, simultan.

R: Acidul humic =i folic constituie un subiect foarte
interesant – =i chiar v[ sugerez, oameni buni, s[ v[ informa\i în privin\a acestui subiect – pentru c[ e posibil s[ fie
una dintre cele mai importante substan\e de pe P[mânt. E
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vorba despre toate formele de via\[ de pe P[mânt care au
tr[it la suprafa\[; dup[ cum =ti\i, în final, tot acel ADN coboar[ =i devine petrol. Îns[, atunci când se afla la 2 -3
3m
sub scoar\a terestr[, el este captat în diverse moduri, unul
dintre ele fiind cochiliile, care îl conserv[ pe o durat[ de
100 pân[ la 300 de milioane de ani. Acea substan\[ reprezint[ ADN-u
ul tuturor formelor de via\[ de acum 100-3
300 milioane de ani. +i, odat[ ingerat[ de organism, ea înt[re=te
sistemul imunitar într-u
un mod spectaculos, iar omul devine
foarte s[n[tos. Îns[ e mai mult decât atâta.
În special în privin\a acidului folic, acum vreo 2 -3
3 ani,
cei de la History Channel au realizat o emisiune de o or[
despre navele spa\iale extraterestre. În acea emisiune, au
prezentat nave spa\iale ce au aterizat pe P[mânt, care fuseser[ înregistrate mai mult sau mai pu\in legal, iar în cazul
lor, au folosit rapoartele Departamentului ap[r[rii, poli\iei =i
pompierilor, care existau =i puteau confirma c[ ateriz[rile
a deplasat la unul dintre
au fost reale. History Channel s -a
acele locuri, iar când au filmat, au constatat c[, în locul în
care aterizaser[ navele spa\iale, dup[ ce acestea au decolat, pe sol au r[mas gr[m[joare de pudr[ alb[. Nu au
spus, pân[ la sfâr=itul emisiunii, ce era acea pudr[, dar au
continuat s[ vorbeasc[ despre ea. Apoi, au men\ionat c[
puteai s[ iei l[zi obi=nuite, fabricate din o\el, s[ pui în lad[
o persoan[, s[ freci cu pu\in[ pudr[ capacul, iar lada se ridica de pe sol =i plutea primprejur. Au încercat s[ în\eleag[ ce înseamn[ acest lucru, îns[, ca s[ fiu succint, abia
la sfâr=itul emisiunii au spus c[ era vorba de acidul folic.
A=adar, acidul folic joac[ un rol important în c[l[toriile spa\iale. Înc[ nu =tiu ce rol are el în alte planuri. Îns[
studiez acidul folic de vreo 12 ani =i descop[r c[ este într-a
adev[r o substan\[ important[. La un alt nivel, acest acid

î\i purifica organismul de toate toxinele, de mercur, plumb
=i altele, fiind cel mai bun sistem cunoscut pe P[mânt, ce
reu=e=te ca, într-u
un interval de câteva luni, s[-\\i purifice organismul. +i chiar =i acest simplu fapt te ajut[ în medita\ii,
f[cându-tte s[ fii mai curat, mai s[n[tos =i s[ ai mai mult[
claritate. Atunci când cau\i s[ ajungi la alte niveluri de existen\[, acestea sunt lucruri importante.
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Î: Câte respira\ii sunt necesare pentru finalizarea medita\iei Mer-K
Ka-B
Ba?
R: De când am prezentat aceast[ medita\ie, oamenii
au modificat-o
o într-o
o mul\ime de privin\e: au schimbat raporturile de vitez[, au schimbat tot felul de lucruri, au ad[ugat sau au scos altele. Îns[, potrivit Mae=trilor În[l\a\i de la
care am primit aceste informa\ii, sunt necesare exact 17
a
respira\ii ca s[ creezi Mer-K
Ka-B
Ba în mod artificial; cea de-a
18-a
a respira\ie te duce din 3D în 4D =i în alte planuri dimensionale superioare. Nu ai nevoie de mai mult de atât. Exist[
=i alte moduri de a aborda acest aspect, dar sunt de p[rere
c[, în acest moment, ele ar produce =i mai mult[ confuzie.
Î: Am auzit de multe persoane care vorbesc despre
anumite pietre pre\ioase, cum ar fi andara, care activeaz[
instantaneu Mer-K
Ka-B
Ba oamenilor sau chiar de persoane
care pot activa Mer-K
Ka-B
Ba pentru al\ii, în timpul unor =edin\e. Mie mi se pare ceva artificial =i cred c[ a -\\i activa
propria Mer-K
Ka-B
Ba este ceva mult mai angajant, care presupune mult[ responsabilitate. Ce p[rere ai?
R: Exist[ unele cristale =i pietre care te vor ajuta în
activarea Mer-K
Ka-B
Bei, dar nu cunosc nicio piatr[ care s[-\\i
activeze Mer-K
Ka-B
Ba de la sine. S -a
ar putea s[ fie adev[rat

Î: Încerc s[ îi las pe oameni s[ cread[ ce vor. Am lucrat un timp cu Mer-K
Ka-B
Ba =i consider c[ nu ar trebui s[
fie un produs New Age, o versiune spiritual[ de f[cut bani.
Vrei s[ te referi la acest aspect?

R: Sunt de acord cu acest lucru, la multe niveluri. Dar
hai s[ discut[m un pic despre acest aspect. În SUA, în Canada, în Europa … spiritualitatea, mai ales cre=tinismul, se
bazeaz[ pe acest concept – religia cre=tin[ consider[ c[
spiritualitatea ar trebui s[ fie gratuit[, s[ nu se perceap[ niciodat[ bani pentru ea. A=a consider[ cre=tinismul =i de
aici provin astfel de idei.
Timp de 11 ani, am fost adept al sufismului, fiind profund implicat în tradi\iile =i conceptele musulmane. Iar în
tradi\ia lor, ei cred exact opusul. Ei nu ofer[ niciodat[ spiritualitate în mod gratuit, oricare ar fi condi\iile. Iar ei motiveaz[ acest lucru prin faptul c[ trebuie s[ existe un schimb
de energie. Nu trebuie s[ fie neap[rat bani, dar trebuie s[
fie un schimb de energie. Motivul pentru care afirm[ acest
lucru este c[ ei au constatat c[ dac[ cineva prime=te gratuit spiritualitate, nu \ine cont de ea, nu o apreciaz[, nu
este important[ pentru ei, fiind ca =i când ai da „m[rg[ritare la porci>.
Mult timp eu am încercat s[ fac în ambele feluri. Am
încercat s[ o ofer gratuit =i am încercat s[ o fac pe baza
unui schimb. +i am descoperit ca musulmanii au dreptate.
Oricare ar fi lucrul pe care îl ofer, un seminar gratuit sau
chiar cineva c[ruia i s-a
a pl[tit de c[tre o alt[ persoan[ participarea la seminar, oricum ar fi, ace=ti oameni vin acolo
f[r[ s[ fac[ niciun schimb. Ei sunt cei care întârzie, cei
care vorbesc la telefonul mobil, care pleac[ mai devreme;
ace=tia sunt oamenii care nu în\eleg ce se întâmpl[, pentru c[ nu sunt con=tien\i pe durata întregului atelier. +i atunci când am în\eles bine acest lucru, am renun\at =i am început s[ stabilesc costuri.
Sufi=tii mai spun un lucru – =i anume c[, atunci când
iei bani, trebuie s[ fie un schimb echitabil. Aici, în Sedona,
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ce spui, îns[ eu nu sunt la curent cu a=a ceva. Cu siguran\[
c[ ne-a
ar fi u=urat munca, dac[ acest lucru era adev[rat.
Cel care a pus întrebarea mai vorbe=te despre persoane care activeaz[ Mer-K
Ka-B
Bele altor persoane. Acest
lucru este absolut ilegal în întregul Univers, e împotriva legii, producând o karm[ de necrezut. Atunci când activezi
Mer-K
Ka-B
Ba altei persoane, influen\ezi evolu\ia persoanei
respective, o schimbi pentru totdeauna =i îi schimbi calea
evolutiv[, pentru totdeauna. +i nu neap[rat într-u
un sens pozitiv. Ar lua mult timp s[ explic acest lucru, îns[ nu po\i activa Mer-K
Ka-B
Ba altei persoane. Pur =i simplu, nu-\\i este îng[duit s[ faci acest lucru. La fel cum nu-\\i este permis s[
mergi pe o alt[ planet[ =i s[ te amesteci în treburile ei,
schimbându-ii procesul de evolu\ie. Este ilegal.
Fiecare trebuie s[ ajung[ s[ parcurg[ treptele de
evolu\ie pe cont propriu, f[r[ niciun fel de interferen\[ din
afar[. Prin urmare, nu po\i face asta. Trebuie s[ spun acest
lucru. Exist[ o singur[ excep\ie: dac[ e=ti p[rinte =i ai copii
=i ace=tia se afla într-o
o situa\ie de via\[ =i moarte, le po\i
activa Mer-K
Ka-B
Ba temporar, în scopul de a -ii scoate din situa\iile prin care trec în acea clip[. Îns[, chiar dac[ ai avea
trei copii ai t[i =i un alt copil care nu este al t[u, nu-\\i este
permis s[ activezi Mer-K
Ka-B
Ba acelui copil, ci doar pe cea
a copiilor t[i. Acestea sunt legile, nu eu le-a
am f[cut, a=a c[
tot ce pot face este s[-\\i spun cum stau lucrurile. De tine
depinde s[ \ii cont de integritatea ta.

exist[ persoane care au venit =i care cer 10.000 $ pentru un
atelier de lucru de cinci zile. Este echitabil? Nu, dar oamenii
au pl[tit. Prin urmare, trebuie s[ fie o sum[ mic[, astfel încât
oamenii s[ =i-o
o permit[ =i trebuie s[ aib[ loc un schimb.
Exist[ =i alte motive, dar acestea sunt motivele de baz[.
În ceea ce m[ prive=te, atunci când cineva vrea s[
vin[ la unul dintre seminariile mele, am stabilit un pre\ care
sper s[ fie acceptabil – de obicei avem pre\uri între 555$
=i 777$, în func\ie de durata seminariilor. Dac[ o persoan[
nu munce=te =i nu-==i poate permite s[ pl[teasc[, îi spun:
„Fain. Pentru mine e în regul[.> Oferim atâtea ore, iar pre\ul
este de 20$/or[. S[ spunem, deci, c[ sunt 30 de ore de
atelier, iar noi le spunem acestor persoane: „Mergi la Crucea Ro=ie sau în alt[ parte unde po\i lucra ca voluntar 30
de ore sau câte ore au fost evaluate. Apoi, adu-n
ne o scrisoare semnat[, care s[ ateste c[ ai f[cut voluntariat.> Iar
acest lucru este la fel de bun ca banii. Oamenii care sunt
dispu=i s[ fac[ acest lucru, atunci când vin la seminar,
stau în primul sau al doilea rând, ascult[, practic[ =i studiaz[ cu adev[rat. A=adar, aceasta este p[rerea mea cu privire la acest lucru.

Î: Mer-K
Ka-B
Ba este acela=i lucru cu corpul nostru astral de lumin[? Ne folosim de Mer-K
Ka-B
Ba ca s[ c[l[torim
în timp ce vis[m?

Î: Dac[ doar =tim despre Mer-K
Ka-B
Ba =i urm[m practici yoga, f[când o alegere con=tient[ de a fi iubitori în inima noastr[ – este acest lucru suficient?

R: Mer-K
Ka-B
Ba nu este acela=i lucru cu corpul astral,
dar este corpul t[u de Lumin[. Câmpul EM este lumin[ =i
este un corp de lumin[. Atunci când î\i activezi Mer-K
Ka-B
Ba,
dac[ ai instrumentele necesare, po\i s[ o vezi, po\i s[ cape\i informa\ii despre lumin[ =i despre întregul ei spectru,
o po\i pune pe un monitor =i o po\i vedea. Prin urmare, este
corpul de lumin[ care provine din corpul fizic.
Dac[ o po\i folosi pentru a c[l[tori în timpul visului?
Avem dou[ st[ri de visare. Avem creierul care viseaz[ – =i care face acest lucru în polaritate, astfel c[ ai
vise bune =i vise rele sau co=maruri. Iar în acea stare de visare nu e necesar s[ ai Mer-K
Ka-B
Ba. Nu ai nevoie de ea.
Inima are =i ea o stare de visare, complet diferit[ de cea a
creierului. Cea a creierului este conectat[ cu chakra superioar[ a inimii, iar cea a inimii este conectat[ cu chakra inferioar[ a inimii, iar starea de visare a chakrei inferioare a
inimii nu este doar un vis, este creatoarea realit[\ii. Iar MerKa-B
Ba este necesar[ în acea stare, ca s[ po\i c[l[tori în
starea de visare. R[spunsul este da, atunci când e=ti în
starea de visare a inimii; =i nu, când e=ti în starea de visare
a creierului.

R: E suficient pentru multe niveluri, dar probabil c[
Mer-K
Ka-B
Ba nu \i se va activa decât dac[ se activeaz[ printr-u
un tipar feminin, în interiorul t[u. Dac[ încerci s[ activezi
un tipar masculin doar =tiind despre el =i fiind o persoan[
bun[ … de=i mi-a
a= fi dorit s[ fie a=a, în general, nu func\ioneaz[.

Î: Mi s -a
a spus c[ avem un triunghi cu =ase puncte.
Un triunghi în interiorul unui triunghi cu vârful în jos, aflat la
cca 15 cm. deasupra capului =i c[ îl putem folosi ca s[ rotim Con=tiin\a Christic[, pentru a ne purifica câmpul energetic. Dac[ acest lucru este real, este aceasta Mer-K
Ka-B
Ba
noastr[ personal[?
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R: E=ti pe-a
aproape, îns[ nu este un triunghi, ci, în
plan tridimensional, este un tetraedru. +i repet, dac[ vrei
cu adev[rat s[ în\elegi mai bine, cite=te cartea Floarea Vie\ii, pentru c[ acolo am explicat foarte detaliat tot ce înseamn[ Mer-K
Ka-B
Ba =i vei putea în\elege. +i nu e doar la 15
Ka-B
Bei atinge o în[lcm. deasupra capului, ci vârful Mer-K
\ime egal[ cu lungimea bra\ului t[u, când îl ridici deasupra
capului, iar partea de jos a ei este exact la o lungime de
bra\ sub nivelul t[lpilor. Este foarte exact[. Corpul nu e un
lucru la întâmplare. Exist[ o precizie extrem[ în raporturile
=i propor\iile sale.

R: Iat[ un gen de întrebare care induce mai multe înKa-B
Bei, îns[ cu potreb[ri. Am vorbit despre activarea Mer-K
sibilitatea de a -\\i pierde memoria sunt asociate erup\iile solare =i câmpul magnetic al P[mântului. Cred c[ vom realiza un material înregistrat care va aborda în detaliu toate
aceste lucruri.
Lucrul care s -a
a petrecut în Atlantida – de pe urma c[ruia suferim =i în prezent – este faptul c[, atunci când P[au dus la
mântul =i-a
a schimbat axele, polii magnetici s-a
zero. Iar la dou[ s[pt[mâni dup[ acest fenomen… Memoria noastr[ magnetic[, amintirile noastre sunt p[strate de
magnetism, iar =tiin\a în\elege în prezent acest lucru; am
descoperit scuturi magnetice în jurul membranelor celulelor noastre din creier =i în alte zone din corpul nostru. Avem
amintiri datorit[ magnetismului.

Câmpul magnetic terestru sus\ine aceste amintiri prin
for\a =i energia pe care o are. Dac[ el se duce la zero, dup[
aproape dou[ s[pt[mâni, dou[ s[pt[mâni =i jum[tate,
amintirile noastre sunt =terse în întregime. Este situa\ia prin
care au trecut milioane de oameni înainte, devenind ni=te
o de la început. Pe atunci aveam o
barbari p[ro=i =i luând-o
tehnologie foarte avansat[, îns[ acum, dac[ memoria tutuo caror ar fi =tears[, nu ai =ti nici m[car cum s[ ie=i dintr-o
mer[, nu ai =ti nici m[car care e u=a, nu ai =ti nimic.
Acest lucru s -a
a mai întâmplat =i s -a
ar putea întâmpla =i
de data asta. În prezent, sunt multe state care sunt profund
îngrijorate de toate acestea, c[utând s[ se preg[teasc[
pentru eventualitatea producerii unui astfel de fenomen.
Nu =tim înc[ ce se va întâmpla, dar exist[ un poten\ial foarar putea întâmpla. Dac[ ai o Mer-K
Ka-B
Ba ce se
te ridicat. S-a
rote=te în jurul t[u, ea va men\ine câmpul magnetic al P[mântului, chiar dac[ nu exist[ niciunul. Îl va men\ine în interiorul t[u =i nici m[car nu vei =ti c[ e vreo diferen\[, continuând s[ ai toate amintirile, în\elegerea =i cuno=tin\ele cât
se poate de normale, chiar dac[ ai trece printr-o
o astfel de
catastrof[.
Când primii cosmonau\i ru=i au mers în spa\iu cu sta\ia spa\ial[ MIR, primul care a mers acolo, dup[ aproape
dou[ s[pt[mâni, în timp ce se afla în spa\iu, =i-a
a pierdut
toate amintirile =i a înnebunit – acesta este un alt efect
secundar. Au trebuit s[ mearg[ dup[ el, ca s[ îl ia =i s[ îl
înlocuiasc[, iar cel de-a
al doilea cosmonaut a înnebunit =i el.
Atunci au în\eles c[ nu era vorba despre cosmonaut,
ci despre un fenomen legat de spa\iul cosmic. Iar prin
studiile întreprinse de ei, =i-a
au dat seama c[ cel care producea aceste probleme era câmpul magnetic al P[mântului. Au creat apoi ni=te instrumente care erau aplicate pe
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Ka-B
Ba? (Cred c[ am vorbit deja
Î: Cum activ[m Mer-K
despre acest subiect). Exist[ posibilitatea s[ ne pierdem
amintirile, dac[ nu o avem activat[? Dac[ e=ti în iubire =i
sim\i ca amintirile \i s -a
au =ters, ar conta acest lucru, dat
fiind c[ tr[im în acum?

p[r\ile laterale ale costumului de cosmonaut, ca s[ simuleze câmpul magnetic terestru. Au descoperit c[, f[când
acest lucru, persoana nu =i-a
a mai pierdut amintirile =i nu a
mai înnebunit.
Cercet[torii ru=i declar[ acum c[ nu doar pierderea
memoriei este permanent[, ci =i starea de nebunie – dar
nu au nicio metod[ pentru a o remedia. Sigur c[-\\i po\i
crea propriul instrument, îns[ el este bun atâta timp cât î\i
func\ioneaz[ bateriile. Dac[ \i s -a
au desc[rcat bateriile, n -o
o
s[-\\i aminte=ti nici m[car ce este o baterie. Îns[, dac[ o
faci prin intermediul câmpului Mer-K
Ka-B
Ba, care este metoda potrivit[, vei fi în siguran\[ pe întreaga perioad[ cât va
dura acest lucru. În prezent, exist[ milioane de oameni
care au Mer-K
Ka-B
Ba activat[ =i astfel, în eforturile de a supravie\ui fenomenelor care urmeaz[ s[ se petreac[, vor fi
cel pu\in milioane de oameni care vor fi în stare s[ treac[
cu bine prin ele.
R: DA! Ha, ha, ha! Îmi pare r[u! Dar trebuie. Fie c[ ne
place sau nu, trebuie. Dar nu e un lucru r[u. Atunci când
intri în succesiunea acestor evenimente, te vei bucura cu
adev[rat, vei fi fericit, pentru c[ vei în\elege întunecimea,
densitatea în care te afli. Iar prin faptul c[ î\i aminti cine e=ti
cu adev[rat, vei =ti cum s[ creezi orice. +i î\i vei aminti c[
nu ai nevoie de nimic. E=ti întreg =i des[vâr=it =i nu-\\i lipse=te nimic. +i-\\i vei mai aminti =i de leg[tura dintre tine =i
Dumnezeu – leg[tura ta intim[. +i nu doar cu Dumnezeu,
ci cu toate formele de via\[ de pretutindeni. Cu orice lucru
viu existent, nu doar de pe P[mânt, ci de peste tot. Toate
sunt interconectate printr-u
un spirit unic. Î\i vei aminti =i vei
face parte din acest proces. Este un dar extraordinar.

Este o vindecare, o întoarcere la cei ce am fost odinioar[. Nu e nimic de temut în asta. Nu e niciun motiv de
fric[. Nu e niciun motiv pentru teoria conspira\iei sau orice
altceva, dac[ ai în\eles cu adev[rat ce se întâmpl[. Sigur
c[ în lume sunt o mul\ime de teorii ale conspira\iei, unele
dintre ele fiind reale, îns[ ceea ce se întâmpl[ este dincolo de toate aceste teorii. Nu exist[ niciun guvern secret
care s[ opreasc[ ceea ce urmeaz[ s[ se întâmple. Tu vei
deveni cine e=ti tu cu adev[rat. Repet: aceasta este o binecuvântare. Te rog s[ nu te îngrijorezi.
De asemenea, atunci când chiar p[r[sim planeta, la
final, o s[ trecem prin multe, multe etape ale ei, astfel c[ e
un întreg Univers ce trece prin toate aceste etape diferite.
În final, vom ajunge la al 144-llea nivel dimensional =i, odat[
ce vom ajunge acolo, vom trece la ceea ce numim nivelul
dimensional 145; îns[, în realitate, este exact ca muzica:
întregul Univers este ca muzica. El este bazat pe o gam[
cromatic[ cu 12 note, iar noi suntem la a 3 -a
a not[; iar între
aceste note sunt 12 supratonuri; acest lucru produce 12
universuri primare, iar 144 minus 12, înseamn[ 132 de universuri minore. A=a stau lucrurile. Vom trece foarte rapid
o perioad[
prin toate acestea; nu în miliarde de ani, ci într-o
foarte scurt[.
Când vom p[r[si planeta, nu vom trece prin toate
aceste schimb[ri. Dat[ fiind natura muzicii, ne deplas[m
de la ceea ce se nume=te o octav[ a Universului – care
este o adev[rat[ gam[ cromatic[ – la o alt[ gam[ cromatic[ a Universului. Este vorba despre acela=i lucru care se
repet[, doar c[ într-u
un mod diferit. Ha, ha! Nu e chiar acela=i lucru, îns[ aproape acela=i, în sensul modului de operare a acestor legi, în toate aceste niveluri. Iar întregul Univers se mut[ dintr-u
un loc în altul; nu doar noi, nu doar oa-
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Î: Chiar trebuie s[ p[r[sim aceast[ planet[?

menii de pe planeta aceasta, ci to\i. Iar în timp ce facem
acest lucru, vom fi o singur[ fiin\[ vie care face tranzi\ia din
aceast[ lume, în cealalt[ lume.
Atunci când vom ajunge în cealalt[ lume, acest Univers nu va mai exista. +tiu c[ e greu de în\eles. Nu va exista
pentru c[ – iar asta va =i mai greu de explicat, îns[ e un
fapt simplu =i real – Universul exterior chiar nu a existat vreodat[. Cel mai bun mod de a ne gândi la el este holograma. Cum ar fi, de exemplu, holodeck-u
ul „puntea holografic[ – un centru al realit[\ii simulate, localizat pe nave sau
baze spa\iale. n.tr.] din filmul Star Trek … El este în aceast[
realitate, care nu este creat[ de computere sau ceva asem[n[tor, ci de con=tiin\a noastr[ uman[. Noi am creat
totul; am creat toate planetele, toate stelele, toate persoanele, toate rocile, absolut orice lucru din Univers.
Exist[ doar con=tiin\a. Asta e tot ceea ce exist[. Toate
acestea nu sunt f[cute din nimic altceva. +i din acest motiv
ne vom întoarce la con=tiin\a pur[, la o alt[ cale de a face
acest lucru, =i o vom lua din nou de la zero. Dumnezeu –
Unica Surs[ – este cel care face acest lucru. Iar dac[ ave\i
vreo plângere în aceast[ privin\[, trebuie s[ vorbi\i cu
Dumnezeu. Pentru c[ eu nu pot face nimic. Ha, ha, ha!
Î: Cum =tii c[ Mer-K
Ka-B
Ba î\i este activ[? Po\i vedea
tubul care iese din al treilea ochi =i care indic[ faptul c[
acesta este deschis?

îns[ unii oameni care pot vedea Mer-K
Ka-B
Ba f[r[ instrumente. În ceea ce m[ prive=te, dac[ vreau s[-m
mi v[d MerKa-B
Ba, trebuie s[ stau jos, în medita\ie =i s[ fiu foarte,
foarte lini=tit. Trebuie s[ stau cel pu\in 20-3
30 de minute =i
s[ ajung în acel loc foarte lini=tit =i, din acel punct, îmi pot
deschide ochii =i pot vedea Mer-K
Ka-B
Ba.
Îns[ în via\a mea normal[ de zi cu zi, cum sunt acum,
nu-m
mi pot vedea Mer-K
Ka-B
Ba. Po\i folosi anse, iar atunci
când te apropii de ea (po\i fi la cca 7,5 – 9 m. distan\[ de
persoana respectiv[, unde este marginea exterioar[ a
câmpului ei), mi=carea ansei î\i indic[ acest lucru; mai po\i
folosi pendulul =i alte metode intuitive pentru a =ti c[ ea
este acolo, pe lâng[ faptul de a o vedea. Va trebui, deci,
s[ g[se=ti pe cineva care s[ poat[ face acest lucru. Dac[
vrei s[-ll fac eu, va dura mult. Atunci când vezi Mer-K
Ka-B
Ba,
este ceva frumos. Este uimitoare. Culorile, schimbarea culorilor =i ceea ce se petrece în ea este foarte psihedelic –
este minunat. Este ceva care te inspir[; î\i schimb[ întreaga concep\ie despre realitate, atunci când vezi pentru prima
dat[ o Mer-K
Ka-B
Ba.
Î: Ai spune c[ e singura modalitate pentru ob\inerea
unui rezultat exact sau sunt mai multe modalit[\i de a face
acela=i lucru?

R: Cred c[ aici sunt dou[ întreb[ri. Cum î\i dai seama
c[ Mer-K
Ka-B
Ba este activ[? E dificil, cu excep\ia cazului în
care dispui de mecanisme computerizate, cum au cercet[torii din Rusia, care pot vedea Mer-K
Ka-B
Ba pe monitor, =i
cred c[ =i NASA are acum astfel de instrumente. Îns[ ei nu
permit niciodat[ ca acestea s[ fie lansate pe pia\[. Exist[

R: Exist[ metode oarecum diferite de a face MerKa-B
Ba, care au fost descoperite în Univers =i nu doar aici.
În Mer-K
Ka-B
Ba ai 17 respira\ii. Primele 6 respira\ii sunt pentru echilibrarea energiilor =i purificarea sistemului de chakre, înainte s[ începi lucrarea propriu-zzis[. Sunt o mul\ime
de metode prin care po\i face asta. Po\i de fapt s[ înlocuie=ti acest sistem, cu altul. L -a
am ales pe acesta, pentru
c[ a fost folosit mai mult decât oricare alt sistem din Uni-
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vers, întrucât este foarte simplu =i eficient. De aceea l -a
au
folosit =i Mae=trii În[l\a\i. Este periculos s[ schimbi metoda
de activare a Mer-K
Ka-B
Bei artificiale – forma pe care majoritatea oamenilor din lume o practic[ în prezent. Este extrem, extrem de periculos s[ faci asta. În principiu a= spune, NU, nu o face.
Referitor la tubul despre care vorbe=te persoana care
a pus întrebarea, tubul care iese din al treilea ochi. Ca s[-\\i
activezi al treilea ochi, exist[ opt raze de lumin[, care trebuie s[ ias[ din chakra pineal[. Ele sunt vizibile; cu pu\in
antrenament, le po\i vedea. Dac[ po\i vedea aurele sau
câmpurile pranice din jurul oamenilor sau dac[ =tii s[ folose=ti ansa, este foarte u=or s[ îi înve\i pe acest gen de oameni cum s[ vad[ razele de lumin[ – iar acest lucru nu va
necesita mult timp. Înainte de a vedea un lucru, trebuie s[
=tii c[ acel lucru exist[. Este ceva amuzant – cor[biile lui
Magellan au dovedit acest adev[r cu mult timp în urm[.
Atunci când inima î\i este conectat[ cu creierul, ai o
sfer[ luminoas[, =i apar tuburile despre care tocmai am
vorbit; unul dintre tuburi iese direct din al treilea ochi. Dac[
\i-a
ai pune vârful degetului mare pe b[rbie, iar vârful degetului mijlociu pe vârful nasului, apoi, p[strând acea distan\[,
\i-a
ai muta vârful degetului mare pe vârful nasului, în punctul
în care vârful degetului mijlociu atinge fruntea se afla deschiderea pentru cel de-a
al treilea ochi al t[u. Nu m[ intereseaz[ dac[ tu crezi c[ se afl[ în alt[ parte. Acolo se afl[ =i
putem demonstra acest lucru în mod =tiin\ific. Acesta este
locul. Atunci când î\i deschizi al 3 -llea ochi, exist[ un tub de
lumin[ prin care prive=ti din interior spre exterior. Unii oameni pot vedea acest tub, iar al\ii nu. Este doar un fenomen =i face parte din medita\ie. Totul este în regul[.
Ba într-o
o form[ bun[?
Î: Cum men\ii Mer-K
Ka-B
130

R: Ar putea p[rea amuzant… dac[ Mer-K
Ka-B
Ba a fost
creat[ artificial, e un lucru; dar dac[ a fost creat[ în mod
natural, aceasta fiind metoda pe care o pred[m acum,
este cu totul altceva.
În cazul Mer-K
Ka-B
Bei artificiale, dac[ nu îi dai aten\ie în
fiecare zi, dup[ 47 de ore ea va disp[rea. Este ca un lucru
viu =i are nevoie s[ fie „udat[> în fiecare zi. +tii cum e? Ca
un cop[cel. Îl pui în p[mânt =i îl uzi. Continui s[ îl uzi zi de
zi, iar el începe s[ creasc[. Dup[ aproape doi ani, copaau adâncit în p[cul e mai înalt, mai puternic, r[d[cinile i s-a
mânt, cop[celul fiind acum bine ancorat în sol, astfel încât
î=i poate procura ap[, iar tu po\i s[ nu-ll mai uzi, pentru c[
Ka-B
Bei este simiel continu[ s[ creasc[. Dezvoltarea Mer-K
lar[ cre=terii cop[celului. Îi dai prana în fiecare zi =i continui
s[ o iube=ti, iar ea se m[re=te =i devine din ce în ce mai
puternic[. Iar dup[ aproape doi, ani ea devine permanent[
=i nu mai trebuie s[ faci nimic.
Totu=i, dac[ ai uitat de ea, dac[ nu te mai gânde=ti
Ka-B
Ba ta dore=te iula ea, se petrece un alt fenomen: Mer-K
bire, vrea s[ simt[ aten\ie =i iubire, deoarece este o parte
ai sp[la niciodat[ corpul, nu \i-a
ai
din tine. E ca =i când nu \i-a
ai iubi
piept[na p[rul, nu te-a
ai gândi deloc la corp – nu \i-a
corpul. La fel ca el, Mer-K
Ka-B
Ba dore=te s[ aib[ parte de iubire. Dac[ nu mai faci nimic, dac[ nu îi mai dai nicio aten\ie Mer-K
Ka-B
Bei tale, dup[ cei doi ani, tubul pranic sl[be=te
(diametrul s[u poate fi evaluat prin unirea degetului mare
cu degetul mijlociu; a=adar, m[rimea tubului t[u pranic depinde de lungimea degetelor tale, iar el se va m[ri cu timpul, diametrul lui ajungând s[ fie cât diametrul ob\inut prin
unirea degetelor mari =i mijlocii de la cele dou[ mâini). El
nu va muri, va continua s[ tr[iasc[, dar îi va sc[dea puterea. Po\i remedia foarte repede situa\ia doar oferindu-ii iu131

bire, spunându-ii c[ o iube=ti, respirând, iar tubul pranic î=i
va reveni foarte repede. Trebuie îns[ s[ îi acorzi aten\ie.
Dac[ Mer-K
Ka-B
Ba ta a fost creat[ natural, acest lucru
o face s[ fie permanent[, fiind la fel de dezvoltat[ ca =i cea
artificial[ dup[ cei doi ani de lucru. +i ea are nevoie de iubire, îns[, pân[ în prezent, nu am observat m[rirea tubului
pranic. Înc[ nu =tiu exact ce înseamn[ asta, în afar[ de
faptul c[ pare s[ fie mult mai puternic[ decât cea artificial[, prin felul în care a fost creat[. Mai da\i-m
mi un an =i voi
putea r[spunde mai bine la aceast[ întrebare.

R: E o întrebare într-a
adev[r bun[.
Exist[ diferite feluri de a vedea, percepe =i sim\i.
Exist[ modul masculin =i modul feminin, ele fiind foarte diferite. Modul masculin… o s[ le a=ez[m pe un spectru, pe
o linie: la un cap[t avem modul masculin, iar la cel[lalt cap[t, pe cel feminin.
Modul masculin este foarte exact; b[rba\ii sunt concentra\i pe v[z – ei v[d. Prin urmare, dac[ întrebi un b[rbat
100% b[rbat – nu exist[ a=a ceva, a=a cum nu exist[ femeie 100% femeie, exist[ un amestec al celor dou[ energii
– îns[, dac[ avem un b[rbat foarte, foarte masculin, =i îi
cerem s[ vad[ ceva, cum ar fi un m[r, el va vedea acel
m[r ca pe o fotografie, îl va roti, îl va privi, îns[ î=i va ob\ine
cuno=tin\ele în primul rând prin intermediul v[zului.
Dac[ îi ceri unei femei s[ vad[ acela=i m[r, ea nu va
vedea nimic. Va fi întuneric în fa\a ei =i absolut nicio viziune
în fa\a ochilor. Femeile sunt mai focalizate pe sunet decât

pe lumin[, iar pentru ele auzul este mai important decât
ceea ce v[d. Prin urmare, ele primesc vibra\ia, frecven\a
din obiectul respectiv. Ele sunt mai abile decât b[rba\ii în
ob\inerea de informa\ii. Nu pot vedea nimic, nu e nimic
acolo, dar î\i pot spune totul despre acel m[r; î\i pot spune
a cules, pot conce culoare are, din ce \ar[ provine, cine l -a
tinua la nesfâr=it, spunându-\\i ce gust are, ce greutate, î\i
pot spune totul despre acel m[r. Dar, în realitate, ele nu
v[d nimic.
Motivul pentru care fac aceste compara\ii este s[ v[
ar[t c[ exist[ patru moduri de baz[ de a vedea: cel masculin, cel feminin, ambele, simultan, =i exist[ =i un al patrulea mod, care este neutru. În lume sunt foarte, foarte pu\ine
persoane de acest gen. Am vorbit despre modul masculin
=i cel feminin. Îns[ ceea ce majoritatea oamenilor fac este
modul despre care nu am vorbit înc[, =i anume cel masculin =i feminin, simultan. Cei mai mul\i oameni sunt câte
pu\in din ambele energii; ei vor vedea cumva m[rul, apoi
vor folosi modul feminin de a sim\i =i primi informa\ii despre
el, în orice fel pot.
Exist[ =i un al patrulea mod de a vedea: oameni care
nu v[d, nu simt, nu fac nimic, ci pur =i simplu =tiu. Astfel c[,
atunci când îi întrebi despre m[r, ace=tia î\i pot spune orice
despre acel m[r. Cu toate acestea, ei nu simt, nu v[d nimic,
doar =tiu. Sunt foarte pu\ini astfel de oameni pe P[mânt. Îns[
exist[ locuri în Univers în care planete întregi sunt populate
de astfel de oameni. Arcturus e una dintre ele. Sunt extraordinari în ceea ce prive=te dezvoltarea sim\urilor.
Ca s[ fiu foarte exact cu privire la aceast[ întrebare
despre Mer-K
Ka-B
Ba, î\i spun c[ po\i sim\i c[ ea se rote=te în
jurul t[u =i po\i vedea c[ se rote=te. Este bine dac[ po\i, întrucât asta te ajut[ s[ ai mai mult[ încredere, îns[, dac[
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Î: Atunci când î\i este activat[ Mer-K
Ka-B
Ba, este întotdeauna necesar s[ o sim\i sau s[ o vizualizezi cu exactitate în timpul medita\iei, ori e suficient s[ sim\i rota\ia, din
exterior, a tetraedrelor?

sim\i c[ în jurul t[u nu se întâmpl[ nimic, dac[ faci toate
procedurile sau faci totul cum trebuie, dar nu sim\i nimic,
toate astea înseamn[ c[ ea este acolo. Dac[ ai urmat pa=ii, ea exist[ cu adev[rat. +i e la fel de puternic[ ca cea a
unei persoane care o poate vedea. Acest lucru are de-a
a
face doar cu modul în care vedem, sim\im =i ne ob\inem
informa\iile. A=a c[ nu renun\a, chiar dac[ nu sim\i sau nu
vezi nimic – ea este, totu=i, acolo.

R: Exist[ o leg[tur[ uria=[. Tot ceea ce exist[ are în
jurul s[u o Mer-K
Ka-B
Ba. Absolut fiecare planet[ are Mer-K
KaBa ei, fiecare Lun[ are Mer-K
Ka-B
Ba ei, fiecare soare, stea,
univers, are Mer-K
Ka-B
Ba sa. Lucrurile mari, cum sunt galaxiile, au =i ele o Mer-K
Ka-B
Ba în jurul lor. Lucrurile mici, fiecare atom are o Mer-K
Ka-B
Ba în jurul lui, fiecare pietricic[ are
o Mer-K
Ka-B
Ba. Natura realit[\ii este sistemul de proiectare
care a creat-o
o =i, de aceea, exist[ pretutindeni Mer- Ka-B
Be,
de toate m[rimile, oricât de mari sau de mici ar fi lucrurile
pe care le studiezi. Dac[ te-a
ai gândi la cel mai mare lucru
posibil, pur =i simplu ai deveni o Mer-K
Ka-B
Ba foarte mare.
Dac[ ai =ti asta, ai economisi mult timp atunci când încerci s[ în\elegi fizica =i unde conduc toate aceste lucruri.
Într-u
una dintre c[r\i, cred c[ în primul volum, dar s -a
ar
putea s[ fie în volumul al doilea, ar[t[m geometria sacr[ =i
ar[t[m un p[trat. În jurul corpului t[u exist[ un p[trat perfect, din cre=tetul capului, pân[ la t[lpi =i pân[ la anvergura bra\elor – este un p[trat aproape perfect. Iar în[l\imea
corpului t[u =i anvergura bra\elor sunt aproape identice.

Exist[ o diferen\[ de pân[ la 1/10.000 dintr-u
un \ol (2,54
cm.) între în[l\imea =i anvergura bra\elor tale.
+irul lui Fibonacci este cel care aproximeaz[ Num[rul de Aur =i este motivul pentru care exist[ diferen\e între
noi – dac[ vrei s[ studiezi acest lucru. Îns[, în p[tratul din
jurul corpului nostru exist[ un cerc care merge în jurul corpului =i care va forma un raport al Num[rului de Aur, ceea
ce înseamn[ c[ perimetrul p[tratului =i circumferin\a cercului
sunt egale. Iar asta le include în raportul Num[rului de Aur.
Între cerc =i p[trat mai exist[ un cercule\. Este foarte
interesant. M[rimea exact[ a P[mântului este chiar m[rimea cercului mai mare, iar m[rimea cercule\ului este m[rimea exact[ a Lunii. Pare s[ fie o coinciden\[, îns[ e o coinciden\[ cât se poate de uluitoare. De când am scris acea
carte, au existat oameni care s-a
au gândit la acest lucru =i
o
cred c[ un b[rbat din Anglia a scris o carte – au retras-o
de pe pia\[, nu =tiu dac[ mai poate fi g[sit[ – dar este una
dintre cele mai extraordinare c[r\i scrise vreodat[ de cineva.
El spune: „Dac[ este adev[rat, hai s[ vedem dac[ e
chiar a=a.> +i a luat toate datele pe care le =tia despre geometria sacr[ =i le-a
a introdus într-u
un computer. Apoi a luat
toate datele pe care NASA le-a
a descoperit despre m[rimea exact[ a planetei, a Soarelui =i a orbitelor P[mântului
în jurul Soarelui, cum ar fi orbita maxim[, orbita minim[ =i
media lor. A introdus toate informa\iile =i rapoartele despre
întregul sistem solar. Iar întregul sistem solar este bazat pe
geometrie sacr[. +i tot ceea este legat de m[rimea oric[rei
planete =i chiar a oric[rei roci ce se afl[ în spa\iu este cuprins în câmpul electromagnetic din jurul corpului t[u.
Acest lucru este deja determinat.
Deci da, Mer-K
Ka-B
Ba joac[ un rol esen\ial în întregul
Univers, ea este cea care a creat Universul, este calea de
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Î: Care este leg[tura dintre Mer-K
Ka-B
Ba =i modelul
planetar al sistemului solar? Cum se raporteaz[ MerKa-B
Ba la alte planete =i cum o folosesc, atunci când are
loc procesul de activare a ei?

intrare – a=a am intrat în holodeck, ca s[ putem avea
aceast[ experien\[ – =i este =i calea de ie=ire. Din acest
motiv trebuie s[ cuno=ti Mer-K
Ka-B
Ba: ca s[ ie=i de aici, trebuie, în cele din urm[, s[ cuno=ti Mer-K
Ka-B
Ba. Dac[ nu o înve\i aici, în dimensiunea a 3 -a
a, va trebui s[ o faci în dimensiunea a 4 -a
a. +i vei =ti. Vei =ti exact ce s[ faci, la momentul potrivit. Suntem cu mult mai mult decât =tim. Nu suntem
doar fiin\e umane, suntem incredibili. Doar c[ acum nu ne
d[m seama.

vei mai exista pe P[mânt – nu pe acest nivel al P[mântului; vei merge în nivelul lui tetradimensional.
Î: De curând, am v[zut un orb mare, auriu, dup[ comemorarea unui prieten care a murit. Au =i orburile
Mer-K
Ka-B
Ba? Care este leg[tura dintre medita\ia chakrelor
=i alinierea cu corpurile =i energiile planetare?

R: Ha, ha, ha! P[i, dac[ vezi c[ vine spre tine un val
înalt de 300 m, vei fi preg[tit! Ha, ha, ha! Atunci când vine
momentul s[ folose=ti aceast[ respira\ie, vor exista senza\ii
=i tr[iri în corpul t[u. +tii ce sunt, îns[ nu le-a
ai sim\it de
foarte mult timp. Iar atunci când vine timpul, dac[ e=ti preg[tit, vei =ti exact ce s[ faci. O s[ te ajut =i eu, întrucât voi
prezenta foarte curând ceva despre amintirea cu privire la
ceea ce trebuie s[ faci. Dar ca s[ faci asta, trebuie s[ =tii
multe. Nu e vorba doar despre Mer-K
Ka-B
Ba. Te rog s[ în\elegi c[ Mer-K
Ka-B
Ba nu este nimic prin ea îns[=i. Mer-K
Ka-B
Ba
trebuie s[ fie conectat[ cu inima. Dac[ nu e conectat[ cu
inima, ea este conectat[ prin intermediul a fel de fel de
tehnologii cunoscute pe planet[ de mii =i mii de ani. Îns[,
atunci când e conectat[ cu inima, un nou tip de con=tien\[
– de fapt un al =aselea sim\ – apare în tine.
Este un nou mod de a vedea, despre care nici m[car
nu ai =tiut vreodat[ c[ exist[. Dar \i-ll reaminte=ti, odat[ ce
\i s-a
a întâmplat. +i aceasta este cheia pentru a =ti când e
momentul s[ folose=ti respira\ia a 18-a
a. Când se va întâmpla acest lucru, vei intra într-o
o sfer[ de lumin[, literalmente,
vei face „puf>... =i vei disp[rea împreun[ cu corpul t[u. Nu

R: Cred c[ am mai discutat despre partea a doua din
întrebare, îns[ prima întrebare, despre orburi, este foarte
interesant[. Voi încerca s[ explic.
+tii, atunci când faci poze folosind un aparat foto digital – pentru c[ nu func\ioneaz[ cu un aparat analog, ci
doar cu unul digital – vezi orburi, sfere mai mult sau mai
pu\in transparente. Ace=tia sunt Mer-K
Ka-B
Be =i tr[iesc. Ar
putea fi oameni afla\i în via\[ acum, care sunt în medita\ie,
ar putea fi oameni care au murit =i care nu s -a
au decis s[
mearg[ în dimensiunea a 4 -a
a. Un lucru care se întâmpl[
cu Mer-K
Ka-B
Ba – =i care este predat inclusiv de nativii americani – este c[, atunci când c[l[tore=ti efectiv, când î\i iei
corpul =i te deplasezi cu ajutorul Mer-K
Ka-B
Bei, ai putea crede
c[-\\i imaginezi. Nu este imagina\ie, ci totul este foarte real.
Sfera Mer-K
Ka-B
Bei tale se întinde pân[ aici (î=i întinde
bra\ele, ca în ilustra\ia lui Leonardo da Vinci), iar acea sfer[
exterioar[, atunci când te deplasezi, se mic=oreaz[, pân[
ce ajunge o sfer[ de dimensiunea aceasta sau atât de
mic[ „indic[ o sfer[ cu un diametru cât al toracelui sau mai
mic[>. Iar corpul \i se mic=oreaz[ =i el, devenind un corp de
mici dimensiuni, =i te afli în interiorul acestei sfere de lumin[.
Dac[ te-a
ai putea duce la unul dintre aceste orburi =i
ai privi în el, ai vedea în interior forma de via\[ asociat[
acelei Mer-K
Ka-B
Ba, care este mic[. Îns[ este mic[ doar
atunci când se deplaseaz[. În momentul în care revine din
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Î: Cum afli când e=ti preg[tit pentru respira\ia a 18-a
a?

c[l[torie, ea î=i reia forma concret[, dac[ este vorba de o
fiin\[ uman[. Ori de câte ori facem ceremonii, când facem
ceva sacru, onorând P[mântul =i via\a, de fiecare dat[ când
oamenii fac poze, de obicei sunt înconjura\i de un num[r
uria= de astfel de sfere =i mici orburi. Pentru c[ oamenii
care sunt la acele niveluri sunt foarte sensibili la integritate
=i la natura realit[\ii, iar ori de câte ori oamenii fac ceremonii în care se conecteaz[ sincer cu Mama P[mânt, vor
s[ fie =i ele acolo. În cazul persoanei care a pus întrebarea,
ea se afla la comemorarea cuiva care murise =i sunt mari
=anse ca orbul care a vizitat-o
o s[ fie persoana care a murit.
Repet, am putea discuta mult timp despre fiecare dintre
aceste subiecte, pentru c[ în spatele lor sunt foarte multe
alte lucruri. Acum, d[m doar ni=te r[spunsuri primare.

R: Vrea s[ =tie cum simt eu. A fost o experien\[ interesant[ pentru mine, deoarece practic metoda artificial[ a
Mer-K
Ka-B
Bei, înc[ din 1972, fiind, deci, familiarizat cu ea. În
momentul în care m[ preg[team s[ predau metoda natural[ pentru Mer-K
Ka-B
Ba, eram în sala de curs =i mi-a
am dat
seama, cu câteva clipe înainte, ca eu nu o f[cusem. Aflasem detaliile despre cum se face, cu pu\in timp înainte =i,
efectiv, nu o f[cusem. A=a c[ am f[cut-o
o în acela=i timp cu
participan\ii la curs. Am fost atât de emo\ionat, încât abia
mai st[team în picioare, întrucât erau mul\i oameni în sal[

care î=i împ[rt[=eau experien\ele =i a fost foarte interesant
s[-ii aud spunându-m
mi ceea ce am sim\it =i eu.
Sentimentul meu a fost c[ Mer-K
Ka-B
Ba creat[ artificial
tinde s[ produc[ multe culori diferite în interiorul ei, care se
schimb[ constant, în func\ie de ceea ce gânde=ti, sim\i =i
de starea ta de s[n[tate.
Îns[ cu Mer-K
Ka-B
Ba creat[ natural este aproape la fel
pentru toat[ lumea, cu mici diferen\e. Ea este atât de catifelat[, încât abia o po\i sim\i. +i are o culoare aurie. Pe
acestea le pot vedea mult mai u=or, iar ele realmente par a
fi din aur. Dar nu sunt. E vorba doar despre viteza =i modul
în care se mi=c[.
Unii oameni v[d o lumin[ albastr[ asociat[ cu ele, iar
atunci când discut cu ei ca s[ aflu de ce, v[d c[ ace=tia
sunt oameni care î=i prelungesc tuburile pranice mai sus,
ca s[ se conecteze cât mai sus în cadrul spectrului întregului lor câmp energetic – iar asta aduce prana din alte niveluri de existen\[, care e mai dens[. Dac[ îi prive=ti, de
exemplu, pe cei care practic[ Qi Gong – aceast[ metod[
chinezeasc[ este într-a
adev[r bun[ – îi vezi c[ î=i duc mâna
stâng[ în spate, atr[gând prana din natur[ =i folosind-o
o apoi
prin mâna dreapt[. Ei folosesc, deci, prana tridimensional[.
Noi aducem prana de sus =i de jos, iar ea fuzioneaz[
în chakra inimii, formându-sse o sfer[ mai mic[, apoi o sfer[
mai mare, iar aceast[ prana este tetradimensional[, dac[
este conectat[ la în[l\imea unei palme deasupra capului.
+tiu c[ atunci când cei din China ne-a
au studiat metoda de
predare, au început s[ spun[ c[ ceea ce facem noi e doar
Qi Gong occidental – atragem prana, iar apoi o folosim.
Po\i face orice, po\i face ca în Qi Gong, îns[ prana
adus[ din inim[ este incredibil de dens[ =i mai puternic[,
mult mai puternic[ decât prana folosit[ de ei, din 3D. Dar
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Î: Sunt unul dintre instructorii t[i atesta\i pentru Trezirea Inimii Iluminate =i a= vrea s[ =tiu despre diferen\ele
pe care le sim\i de la crearea Mer-K
Ka-B
Bei din Spa\iul Sacru
al Inimii, din iulie anul trecut. Eu simt c[ este o diferen\[
mare în privin\a calit[\ii Mer-K
Ka-B
Bei, între cea creat[ din
inim[ =i cea creat[ artificial.

po\i schimba =i asta, extinzându-\\i tubul pranic =i conectându-tte cu t[râmurile dimensiunilor mai înalte. +i e în regul[ s[ faci asta – chiar este. Ai putea spune c[ nu e în
regul[ s[ te conectezi cu acele niveluri la vârsta noastr[ în
procesul de evolu\ie, întrucât nu suntem preg[ti\i pentru
ele, dar putem respira de acolo. A=a c[ unii oameni procedeaz[ astfel. Am f[cut-o
o =i eu mult timp, dar acum am
hot[rât s[ stau aici, pe acest P[mânt, =i s[ merg cu voi,
oameni buni, folosind aceea=i metod[, a=a c[ folosesc =i
eu prana din 4D. Dac[ procedezi astfel, este posibil s[ observi o nuan\[ de albastru în sfera ta.

R: Atunci când vorbesc despre subiecte =i nu clarific
lucrurile, se produc astfel de situa\ii. La modul ideal, ar fi
bine s[ cuno=ti Mer-K
Ka-B
Ba, fie metoda artificial[, fie cea
natural[. Iar cea natural[ este ideal[. Ce înseamn[ când
spun c[ totul va fi bine… Ca s[ explic asta.... în momentul

actual sunt trei c[i prin care po\i p[r[si acest P[mânt, trei
c[i posibile. Poate c[ în curând va ap[rea =i a patra, înc[
nu =tim. Po\i fie s[ te înal\i… vom începe de la nivelul de jos.
Po\i muri. Po\i avea o moarte normal[. P[mântul, Soarele =i sistemul solar se preg[tesc pentru aceast[ transformare, astfel c[, pentru absolut fiecare persoan[ de pe P[mânt, aceasta este ultima voastr[ via\a. Nu o s[ v[ mai întoarce\i aici, nu o s[ mai reînvia\i decât dac[ se întâmpl[
s[ v[ „strecura\i> între momentul de acum =i cel în care
vom face aceast[ transformare. Îns[, pentru cei mai mul\i
oameni, aceasta este ultima via\[. Iar dac[ muri\i, o s[ fi\i
bine, ve\i trece printr-u
un proces incon=tient de moarte,
care v[ va conduce la un supra-tton foarte exact al dimensiunii a 4 -a
a, unde ve\i a=tepta pân[ ce to\i ceilal\i vor încheia procesul. +i nu e un lucru r[u.
A doua cale este Învierea, a=a cum a fost ar[tat[ de
Iisus. Iar Învierea înseamn[ c[ mori în mod normal, îns[,
dup[ ce e=ti mort, în perioada de dou[ zile =i jum[tate,
pân[ la patru, în care te preg[te=ti s[ pleci, în\elegi rela\iile
din via\[, ce înseamn[ ea =i cum func\ioneaz[, î\i recreezi
acolo corpul =i îl iei cu tine. +i faci asta deoarece =tii c[ trupul este doar o imagine pe care o de\ii în con=tiin\a ta =i î\i
po\i recrea corpul – este exact ce a f[cut Iisus. El =i-a
a recreat corpul, apoi l -a
a luat în 4D, fapt ce i -a
a permis s[ se
Înal\e în mod con=tient =i s[ intre con=tient în nemurire.
Calea a treia cale, care este accesibil[ acum, este
În[l\area, fiind foarte similar[ celeilalte, doar c[ dobânde=ti
suficient de mult[ cunoa=tere, experien\[ =i în\elepciune în
timp ce tr[ie=ti în acest corp, iar apoi doar alegi un moment – de fapt, alegi momentul atunci când faci asta =i spui:
„Acum!> =i o =i faci. Iar pentru a face acest lucru este necesar[ respira\ia a 18-a
a. +i atunci când o faci, corpul t[u va de-
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Î: Hm, întrebarea asta e aproape o scrisoare… Drag[
Drunvalo, am f[cut cuno=tin\[ cu lucrarea ta acum un an =i
am urm[rit multe materiale video de-a
ale tale. Am o întrebare despre Mer-K
Ka-B
Ba =i apropiatele transform[ri planetare. În cel mai recent material video de Întreb[ri =i R[spunsuri, ai men\ionat c[ avem într-a
adev[r nevoie s[ ne
activ[m Mer-K
Ka-B
Ba =i s[ devenim con=tien\i de ea, pentru
a ne putea recrea corpul în 4D. Tot în acel material, pu\in
mai târziu, ai spus c[ toat[ lumea va fi bine =i c[ vom
avansa împreun[ cu P[mântul în 4D =i mai departe. Întrebarea mea este cum vor fi bine cei care nu sunt con=tien\i
de Mer-K
Ka-B
Ba în timpul apropiatei schimb[ri? Prietenii =i
familia mea nu sunt interesa\i de =tiin\a Mer-K
Ka-B
Bei. Mi se
pare c[ exist[ o contradic\ie în ceea ce spui =i a= dori o
l[murire, dac[ este posibil. Mul\umesc.

veni lumin[ pur[; î\i vei putea trece mâinile printr-u
un perete,
vei acumula energie =i vei deveni o sfer[ uria=[ de lumin[.
Iar într-o
o clipit[, te vei mic=ora =i vei deveni o sfer[ mic[, vei
pleca =i nu vei mai exista pe P[mânt – corpul t[u va pleca.
Vei fi îns[ în aceea=i stare ca =i Iisus. Te duci în 4D, dar te
deplasezi cu corpul t[u, la fel cum a f[cut Iisus. Iar când
ajungi acolo, vei r[mâne acolo =i vei fi permanent acolo.
În realitate, nu are importan\[, dar trebuie s[ în\elegi
a spus
de ce. S[ ne întoarcem la începutul Crea\iei – ni s-a
de la bun început s[ încerc[m toate posibilit[\ile. E ca =i
când Dumnezeu nu ar fi fost niciodat[ aici – la un anumit
nivel, acest lucru e adev[rat – =i a vrut s[ cunoasc[ toate
posibilit[\ile, a=a c[ am încercat toate lucrurile – bune =i
rele, sus =i jos, în interior =i în exterior. Tot ceea ce am putut.
Iar în momentul de fa\[, exista trei c[i de a p[r[si acest
P[mânt; =i nu conteaz[ pe care o folose=ti. Realmente.
Pentru c[ împline=ti acel principiu fundamental de a încerca toate posibilit[\ile. Îns[ cei mai mul\i oameni vor muri;
mul\i vor urma, probabil, calea Învierii =i poate c[ va exista
un num[r mai mic de oameni care vor reu=i În[l\area. Dar
când ajungi acolo, e=ti în trei supra-ttonuri diferite. Îns[,
odat[ ce toate sunt asimilate, ne mi=c[m cu to\ii ca o singur[ fiin\[ vie.
Astfel spus, nu esre nicio diferen\[. Totu=i, trebuie s[
faci tot ce-\\i st[ în putin\[. Dac[ po\i s-o
o faci, trebuie s[ o
faci. Dac[ nu o po\i face, e în regul[, dar m[car str[duie=te-tte. F[ tot ce po\i mai bine, ca s[ vezi dac[ po\i. Vei vedea c[ vei fi r[spl[tit pentru asta, în sensul c[ vei avea o
în\elegere la care celorlal\i, care nu au f[cut asta, le va trebui mult mai mult timp ca s[ ajung[.
Dumnezeu tr[ie=te în absolut fiecare persoan[. Nu
este posibil ca un spirit s[ fie respins sau aruncat. Nu este

posibil, pentru c[ fiecare fiin\[ din Univers este important[
=i esen\ial[ pentru via\[. Nu vorbesc despre ideea c[ suntem aici pentru pu\in timp, apoi murim =i s -a
a terminat. Nu e
adev[rat. Vorbesc pentru personalitatea mea. Ha, ha, ha! La
asta m[ refer atunci când spun c[ toat[ lumea va fi bine.
Totu=i, nu sta relaxat, privind cum se desf[=oar[ lucrurile. De
fapt, po\i s[ faci =i asta dac[ vrei. În ceea ce m[ prive=te,
eu vreau s[ ob\in tot ceea ce pot ob\ine, s[ înv[\ cum s[
plec cât de sus pot, cât de repede =i cât de departe pot.
Asta este firea mea. Firea ta poate fi diferit[, vrând s[ stai
=i s[ prive=ti filmul. O s[ ne vedem de partea cealalt[.
Cred c[ acestea sunt toate întreb[rile. Vreau s[ v[
mul\umesc pentru c[ a\i avut r[bdare s[ m[ asculta\i =i
sper s[ v[ fie cu adev[rat de folos. Am speran\a c[ aceste r[spunsuri v[ vor ajuta s[ în\elege\i mai bine procesul
În[l\[rii, învierii =i al mor\ii. Iar dac[ sunte\i interesa\i, dac[
mai ave\i întreb[ri, putem s[ facem un nou material. O s[
fac tot ce pot, pân[ când ve\i în\elege cu to\ii – dar depinde de voi. Dac[ v[ face pl[cere, anun\a\i-m
m[.
V[ mul\umesc.
La revedere.
V[ iubesc.
V[ mul\umesc.
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http://www.youtube.com/watch?v=GoTvmAGyXLI&fe
aturesyoutu.be

Întreb[ri =i r[spunsuri cu Drunvalo
– episodul 5 –
21 iunie 2012

ca un „creuzet>, astfel încât oamenii se vor reuni la acel nivel =i vor merge apoi mai departe, ca o singur[ entitate, în
c[l[toria lor c[tre urm[toarea dimensiune. Mul\umesc
foarte mult.

Î: Prima întrebare: Bun[ Drunvalo, sunt Jonas, din Elve\ia. Î\i mul\umesc mult pentru volumul mare de informa\ii
pe care le oferi =i le împ[rt[=e=ti tuturor oamenilor, mul\umesc foarte mult, apreciez cu adev[rat tot ceea ce faci. Eu
am o întrebare cu privire la În[l\area oamenilor în dimensiunea a 4 -a
a. Probabil c[ ai mai r[spuns =i înainte la întrebarea asta, îns[ înc[ nu în\eleg totul foarte bine.
Ai spus, la un moment dat, c[ niciun suflet uman nu
va fi pierdut în timpul tranzi\iei, fiindc[ Re\eaua de Con=tiin\[ Christic[ este constituit[ complet =i totul a fost întru
totul aranjat pentru tranzi\ie. Cu toate acestea, ai declarat,
într-u
unul dintre ultimele tale interviuri, c[ Mer-K
Ka-B
Ba e un lucru absolut necesar pentru a putea fi capabili s[ trecem în
dimensiunea urm[toare. A=a c[, întrebarea mea este urm[toarea: În ce moment î=i vor aminti cei care nu =i-a
au
activat Mer-K
Ka-B
Ba pe parcursul vie\ii lor s[ o activeze – iar
acest lucru se va întâmpla când î=i vor p[r[si corpul fizic,
când vor muri în dimensiunea a treia, sau ei trec mai întâi
în octava a 8 -a
a a dimensiunii a patra =i î=i vor aminti acolo
s[ o activeze? Ai spus, la un moment dat, c[ octava a 8 -a
a
(pân[ la octava a 10-a
a a dimensiunii a patra) func\ioneaz[

R: Mul\umesc, Jonas. Ei, aceasta este o întrebare
complex[ =i îmi dau seama c[ ceva din ceea ce ai spus
c[ a= fi zis eu nu este corect =i voi clarifica acest lucru,
când voi ajunge în acel punct. Dar cred c[ voi prezenta din
nou aceste lucruri.
În acest moment, totul e preg[tit, totul e gata pentru
În[l\are, iar dac[ ne-a
a mai r[mas ceva de f[cut, eu nu =tiu
sigur care este acel lucru. Acum, pur =i simplu o a=tept[m
pe Mama P[mânt s[ fac[ urm[toarea mi=care, s[ înceap[
totul – =i chiar depinde numai de ea când o va face,
întrucât noi nu =tim. Este un lucru personal, numai de ea
=tiut. Ce se va întâmpla îns[ este faptul c[, odat[ ce va
începe aceasta În[l\are în mas[ a Planetei, în acest
moment, exist[ trei posibilit[\i:
1. Ve\i trece prin procesul de În[l\are – adic[, lucrul
despre care v[ înv[\ eu (se refer[ la înv[\[turile =i activ[rile
din seminarul Trezirea Inimii Iluminate n.t.); în cazul acestei
metode speciale, voi în\elege\i modul în care func\ioneaz[
totul în interiorul corpului, v -a
a\i conectat inima cu creierul,
toate razele de lumin[ sunt activate, al treilea ochi v[ este
deschis =i func\iona\i într-u
un mod care este cu adev[rat
mai presus de con=tiin\a uman[.
Din acest punct de vedere, pute\i muri con=tient; cu
alte cuvinte, atunci când va veni momentul, ve\i conecta
pur =i simplu toate aceste lucruri =i ve\i face o respira\ie, o
respira\ie foarte special[, pe care am numit-o
o cea de-a
a
18-a
a respira\ie, =i care este pu\in mai mult decât atât. Când
ve\i face acest lucru, pur =i simplu ve\i disp[rea din came-
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Bun[ ziua din nou =i bine a\i venit la Întreb[ri =i R[spunsuri. De data aceasta, vom proceda diferit, vom folosi
Youtube =i întreb[rile pe care ni le-a
a\i trimis pe e -m
mail, astfel încât s[ vedem persoana care adreseaz[ întrebarea.
Cred c[ va fi mai interesant.

ra în care v[ afla\i. Cred c[ va exista un flash considerabil
de lumin[ asociat cu aceast[ plecare. +i a\i disp[rut! Prin
acest procedeu, ve\i ajunge în cea de-a
a 12-a
a octav[. Joa, a 9 -a
a =i a
nas - din videoclip - a vorbit de octavele a 8 -a
10-a
a. Dac[ am spus vreodat[ acest lucru, înseamn[ c[ a
fost o gre=eal[ =i îmi cer scuze. Este vorba de octavele a
10-a
a, a 11-a
a =i a 12-a
a ale celei de-a
a patra dimensiuni;
acestea sunt Octavele unde ne vom duce, iar persoanele
care se vor În[l\a se vor duce în Octava a 12-a
a.
2. Cealalt[ posibilitate este s[ învia\i – =i, probabil,
mul\i cre=tini vor alege acest lucru, pentru c[ a=a au fost ei
înv[\a\i.
3. +i mai exist[ o form[ de moarte con=tient[. Mori (în
ceea ce-ll prive=te pe Iisus, El a fost, practic, omorât) =i nu
conteaz[ felul în care mori, fie te calc[ un camion, fie explodezi, chiar nu are nicio importan\[ – pur =i simplu, mori.
+i imediat dup[ ce mori, exist[ o perioad[ cuprins[ între
dou[ zile =i jum[tate, pân[ la patru zile, în care trebuie s[
faci tranzi\ia în urm[torul nivel de existen\[, care, în acest
caz, va fi a 11-a
a octav[ a celei de-a
a patra dimensiuni. În
acest caz, exact înainte de a începe s[ faci deplasarea
c[tre acel nivel de existen\[, renun\i la corp =i începi s[ te
îndrept[\i c[tre cea de-a
a 11-a
a octav[ a dimensiunii a patra
=i, în acel moment, v[ recrea\i corpul =i îl lua\i cu voi. Persoana care efectueaz[ În[l\area, face acest lucru în mod
automat – î=i ia automat corpul cu ea. Când ve\i ajunge în
cea de-a
a 12-a
a octav[, ve\i fi în acest corp, îns[ într-o
o lume
pe care este posibil s[ nu o în\elege\i.
Procesul de Înviere este aproape identic, cu excep\ia
faptului c[ v[ recrea\i corpul. Cum pute\i face acest lucru?
Ei bine, corpul nu este ceea ce credem noi c[ este.
Cei mai mul\i oameni cred c[ este un lucru fizic =i c[, atun-

ci când murim, îl l[s[m aici =i mergem mai departe. Îns[
nu a=a stau lucrurile. Corpul este de fapt o imagine care
este creat[ din interiorul con=tiin\ei umane, iar o persoan[
care trece prin înviere =tie acest lucru, întrucât face parte
din preg[tirea ei; ea în\elege c[ trupul este o imagine =i,
=tiind acest lucru, î=i recreeaz[ corpul ca imagine, exact la
fel cum este acum, =i apoi, merge mai departe.
Ceilal\i oameni – adic[ marea majoritate a oamenilor
care sunt pe P[mânt acum – vor muri pur =i simplu pe calea obi=nuit[, normal[. Îns[ totul a fost aranjat în a=a fel încât, atunci când vor muri, când vor ajunge în ce-a
a de-a
a
10-a
a octav[ a celei de-a
a patra dimensiuni, acolo vor fi înv[\a\i cum s[-==i recreeze corpurile, astfel încât s[ poat[ r[mâne acolo. Acesta este un proces care nu a mai fost realizat niciodat[ cu adev[rat, îns[ a mai fost efectuat în alte
zone ale Universului; nu este ceva nou, iar ei =tiu exact cum
s[ fac[ acest lucru. Eu nu anticipez nicio problem[ în
aceast[ privin\[. S-a
ar putea s[ fie câteva probleme, îns[
de acele persoane se vor ocupa entit[\ile cu inteligen\[
mai înalt[, care le vor ajuta pe parcurs.
Mai este o singur[ chestiune de care ai adus vorba
Ka-B
Ba. Ca s[ fiu foarte clar,
în întrebare, =i anume, de Mer-K
pentru a putea efectua În[l\area, trebuie s[ ave\i Mer-K
KaBa activat[; dac[ nu o ave\i activat[, nu v[ ve\i putea În[l\a.
Acest lucru este valabil =i în cazul Învierii – trebuie s[
ave\i cuno=tin\e despre Mer-K
Ka-B
Ba, iar aceasta trebuie s[
fie activat[ în jurul vostru, pentru a putea învia.
+tiu, cre=tinii nu vorbesc despre asta, îns[, potrivit
con=tiin\ei Melchizedek, acest lucru este adev[rat, nu pute\i face tranzi\ia f[r[ ea. Dac[ nu ave\i Mer-K
Ka-B
Ba cu voi,
nu pute\i face aceste dou[ lucruri. Îns[ ve\i =ti cum s[ muri\i, iar acest lucru este destul de u=or de f[cut. În ceea ce
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prive=te procesul mor\ii, atunci când ajunge\i de cealalt[
parte vor fi acolo persoane preg[tite pentru voi, care v[ vor
înv[\a foarte rapid tot ceea ce trebuie s[ =ti\i. Acolo pute\i
înv[\a lucruri care aici ar dura ani de zile, iar acolo vor dura
doar câteva secunde. Astfel, ve\i fi capabili s[ r[mâne\i
acolo, datorit[ lucr[rii lor de a v[ solidifica prin intermediul
Mer-K
Ka-B
Bei voastre.
Nimeni nu ar trebui s[-==i fac[ griji în leg[tur[ cu aceste lucruri. Totul este „aranjat>. Face\i tot ce pute\i mai bine,
alege\i modalitatea de care v[ sim\i\i atra=i cel mai mult;
o pe
dac[ sim\i\i c[ Învierea e cea mai bun[ cale, face\i-o
aceasta; dac[ vre\i s[ efectua\i În[l\area, face\i-o
o pe aceasta. Dac[ nu =ti\i ce s[ face\i, pur =i simplu muri\i, nu conteaz[. Chiar nu exist[ nicio diferen\[. To\i ve\i ajunge în cea
de-a
a 10-a
a sau a 11-a
a sau a 12-a
a octav[, iar acolo, a=a cum
a spus =i Jonas, se va produce o amestecare a rasei noastre, odat[ ce suntem cu to\ii pe aceea=i pagin[. Eu cred c[
a 12-a
a octav[, iar acolo se
toat[ lumea va urca la cea de-a
va preg[ti pentru o nou[ În[l\are (=i mai sus).
a 4 -a
a dimensiune, ci
Nu vom r[mâne doar în cea de-a
vom c[l[tori mult mai departe de acolo. În termeni umani,
ne vor trebui aproximativ doi ani de zile pentru a ne dezvolta suficient de mult în t[râmurile con=tiin\ei, astfel încât s[
fim capabili s[ în\elegem cum s[ continu[m acest proces.
Îns[, odat[ ce începem s[ ne deplas[m, ne vom mi=ca
foarte repede. Este un lucru captivant, este cel mai extraordinar lucru care s-a
a întâmplat vreodat[ aici, pe P[mânt,
iar eu, personal, de-a
abia a=tept s[ se întâmple.
Trecem la urm[toarea întrebare:

– Ai spus c[, dup[ ce ajungem în 4D, mergem într-u
un loc care nu am mai fost înainte. Este acest loc Con=tiin\a Trinit[\ii?
– Un chanelling de acum câ\iva ani de zile, de la
Gaia, vorbea despre P[mântul Manifest =i cel Nemanifest.
Au acestea leg[tur[ cu realitatea interioar[ =i cu cea exterioar[? Mul\umesc mult =i mult[ iubire.

Î: Bun[ Drunvalo, mul\umesc pentru c[ e=ti ceea ce
e=ti =i faci ceea ce faci. Am câteva întreb[ri. Prima întrebare:

R: Iat[ ni=te întreb[ri destul de interesante. E adev[rat c[ ceea ce s-a
a întâmplat în mod normal pân[ acum
este faptul c[ mergeam în a patra dimensiune =i petreceam foarte mult timp acolo. Adic[, milioane de ani, înainte s[ mergem în Dimensiunea a cincea sau mai sus. De
data aceasta, e ceva diferit, din cauza lucrurilor care se petrec în întregul Univers – nu numai aici, ci peste tot. +i apropo, pe m[sur[ ce facem aceast[ tranzi\ie în 4D =i pe
m[sur[ ce o facem în 5D, toate nivelurile care sunt sub noi
vin =i ele odat[ cu noi. Nu facem singuri acest lucru. Este
ceva universal, care se întâmpl[ în întregul Univers. Nivelurile mai joase se ridic[ =i ajungem în nivelurile mai înalte,
iar din nivelurile mai înalte mergem =i mai sus.
+i astfel, la întrebarea dac[ vom merge într-u
un loc
unde n -a
am mai fost înainte, r[spunsul este DA. Am mai fost
în dimensiunea a patra, pentru c[ atunci când murim mergem în dimensiunea a patra, iar atunci când rena=tem revenim din 4D în 3D, primim un alt corp, ca s[ putem încerca totul din nou =i a înv[\a cum s[ murim con=tient. Acesta
este sfâr=itul acestui întreg proces. +i în acest moment,
vom înv[\a cu to\ii cum s[ mergem mai sus, în 4D; la un
moment dat, to\i ne vom afla în acela=i loc, pe aceea=i
pagin[ – moment în care vom trece în dimensiunea a 5 -a
a.
Aceasta este o dimensiune f[r[ form[.
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Trecem complet dincolo de con=tiin\a polarit[\ii =i
vom deveni una cu Universul. Nu va mai exista persoana
individual[, în termenii în care în\elegem noi lucrurile acum.
Ne vom schimba radical, într-u
un alt nivel de existen\[, =i ne
vom schimba continuu, de peste 100.000 de ori, la alte
niveluri de existen\[, despre care nimeni de pe P[mânt nu
are nicio idee cum vor fi… poate doar unele persoane…
dar cu siguran\[ guvernele =i religiile nu au nicio idee.
Mergem c[tre un nivel mai înalt =i de aici vom transcende c[tre un alt nivel de existen\[, care este în afara tuturor lucrurilor pe care le cunoa=tem acum. Aceasta este o
imens[ binecuvântare. Sper c[ \i-a
am r[spuns la întrebare.
Mergem undeva unde, cu siguran\[, nu am mai fost înainte.
Dac[ vorbim despre P[mântul Manifest =i Nemanifest, acestea exist[ – îns[ exist[ mai multe puncte de vedere în acest sens. Putem vorbi despre lumile paralele;
este o idee a oamenilor de =tiin\[, îns[ ei nu =tiu exact
dac[ aceast[ idee este adev[rat[ din punct de vedere =tiin\ific. Ei înc[ încearc[ s[ în\eleag[ acest concept.
Îns[, privind de la un alt nivel – un nivel pe care noi îl
cunoa=tem ca fiind adev[rat – putem vorbi despre lumile
interioare =i cele exterioare. În acest moment, =tiin\a nu are
nicio în\elegere asupra acestora. P[mântul =i toate stelele
care exist[ în jurul lui în cosmos reprezint[ o variant[ a P[mântului Manifestat. Îns[, în[untrul P[mântului, mai exist[
înc[ un set de stele, care sunt identice cu cele din afar[,
dar au legi diferite dup[ care func\ioneaz[. Iar în acel loc,
exist[ un alt P[mânt. Eu am experimentat acest lucru în
mod direct =i îl =tiu cu certitudine, îns[ =tiin\a nu are cuno=tin\[ despre el.
Exist[ dou[ planete – una pe care suntem acum =i
înc[ una, similar[ cu aceasta, chiar identic[ – iar ele sunt

interconectate. Nu =tiu dac[ aceast[ informa\ie te ajut[ în
vreun fel, îns[ este tot ce pot s[ fac pentru a -\\i r[spunde la
întrebare.
Acum, vom trece la întrebarea urm[toare:

R: Dac[ am în\eles bine întrebarea (sunetul nu este
prea bun), te intereseaz[ cum poate cineva s[ se reîncarneze =i s[ se întoarc[ aici, ar[tând exact la fel. Acest lucru
chiar se întâmpl[ – =i se întâmpl[ destul de des. Atunci
când cineva moare, se reîncarneaz[ =i se întoarce aici;
este ceva foarte similar cu ceea ce v[ povesteam cu pu\in
timp înainte. Corpul este o imagine, nu este real. Acest lucru e valabil pentru întreaga realitate. Stelele, planetele =i
toate lucrurile pe care le vedem în spa\iul cosmic nu sunt
de fapt acolo, ci totul este un tipar al con=tiin\ei creat din
interiorul nostru. În\elegerea acestui lucru face parte din
procesul de Iluminare =i din procesul de În[l\are.
Suntem exact pe punctul de a în\elege ce înseamn[
acest lucru – iar atunci când în\elegem cu adev[rat, vie\ile
noastre se schimb[ pentru totdeauna. Atunci când o persoan[ în\elege acest lucru – =i ajunge în dimensiunea a
patra – se poate întoarce =i poate s[-==i creeze cu exactitate aceea=i imagine ca aceea pe care a avut-o
o înainte =i
s[ arate la fel. Cunosc câteva persoane care au f[cut
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Î: Bun[ Drunvalo, m[ numesc Svetlana, =i sunt din
Rusia. Am o întrebare. În cartea ta Floarea vie\ii, era vorba
despre persoanele cu foarte pu\ine reîncarn[ri, cu excep\ia cazurilor excep\ionale. Am citit multe articole, m -a
am
uitat la documentare =i am v[zut c[ oamenii se încarneaz[ aesea în mod con=tient =i ar[t[ exact la fel cum
ar[tau în via\a anterioar[. Ai putea, te rog frumos, s[ ne
explici mai multe despre acest fenomen? Mul\umesc.

acest lucru =i este extraordinar; ei arat[ exact la fel. De obicei, nu se întâmpl[ a=a, pentru c[ oamenii nu în\eleg acest
lucru, iar atunci când se reincarneaz[, iau orice g[sesc =i
î=i formeaz[ astfel noul corp.
Este îns[ foarte posibil – =i nu numai posibil, ci se întâmpl[ destul de des - s[ se reincarneze ar[tând la fel ca
în via\a precedent[. Îns[, pentru ca persoana s[ fie capabil[ s[-==i recreeze corpul exact ca cel din via\a anterioar[,
ea trebuie s[ aib[ cunoa=terea =i în\elegerea modului în
care func\ioneaz[ acest lucru, trebuie s[ în\eleag[ c[ este
doar o imagine =i c[ poate s[ o recreeze. Asta presupune
s[ fie vorba de o persoan[ foarte evoluat[, o persoan[ cu
o con=tiin\[ foarte înalt[. Sper c[ \i-a
am r[spuns la întrebare.
Întrebarea urm[toare:
Î: Bun[ Drunvalo, sunt Jim, din Belgia. Trebuie mai
întâi s[-\\i mul\umesc pentru tot ce faci. Am dou[ întreb[ri.
– Care este diferen\a dintre Spa\iul Sacru al Inimii =i Micul
Spa\iu din Inim[?
R: Exist[, în mod cert, dou[ zone diferite de con=tiin\[ în[untrul inimii, iar una este în[untrul celeilalte. Astfel,
Spa\iul Sacru este mai mare =i este exterior, iar Micul Spa\iu din Inim[ este un spa\iu mai mic =i se afl[ în[untrul primului Spa\iu. Este de fapt un câmp toroidal. Aceste câmpuri toroidale au fost descoperite de c[tre Institutul HeartMath, de la Universitatea Stanford, California, care a fost
capabil s[ cartografieze aceste spa\ii.
Este vorba de un câmp magnetic ce înconjoar[ corpul, un torus care vine din inim[, este imens, are aprox. 2,5
– 3 m în diametru, iar acest câmp este generat de c[tre
Spa\iul Sacru al Inimii.
Mai exist[ un câmp toroidal în[untrul acestui câmp
mare, care este mult mai mic, iar acesta este generat de

c[tre Micul Spa\iu din Inim[. Astfel, le pute\i vedea, dac[
v[ uita\i la ceea ce a descoperit Stanford; iar dac[ v[ uita\i
la felul în care sunt formate aceste spa\ii, unul în[untrul celuilalt, ve\i avea o imagine =i o în\elegere foarte bun[ asupra
modului în care exist[ ele în mod fizic, în interiorul corpului.
Atunci când o persoan[ afl[ despre aceast[ sacralitate din interiorul s[u =i î=i p[r[se=te creierul, c[l[tore=te =i
intr[ în Spa\iul Sacru al Inimii pentru a ajunge la Micul Spa\iu din Inim[; întotdeauna va trebui s[ treac[ mai întâi prin
Spa\iul Sacru, pentru c[ acesta este câmpul exterior – deci
treci prin el =i apoi intri în Micul Spa\iu, deoarece este cuprins în cel exterior. În concluzie, aceasta este natura realit[\ii din jurul inimii noastre. Sper c[ r[spunsul meu te
ajut[. OK, s[ trecem la a doua întrebare:
Î: Care este diferen\a dintre a face un program prin
intermediul Mer-K
Ka-B
Bei =i a tr[i întregul proces creator din
Micul Spa\iu al Inimii?
R: Este o întrebare foarte bun[. Atunci când î\i programezi Mer-K
Ka-B
Ba… deci avem un câmp exterior, care
este imens, are aproximativ 18 m în diametru, mult mai
mare decât câmpul inimii, despre care am vorbit mai devreme… =i imediat ce acest câmp este creat în jurul
vostru, pute\i începe s[ v[ programa\i Mer-K
Ka-B
Ba. Programarea Mer-K
Ka-B
Bei este exact la fel ca atunci când programa\i un cristal – îi spune\i s[ fac[ ceva – \ine\i cristalul
în mân[, v[ uita\i la el =i îi spune\i s[ fac[ ceva, iar el începe imediat s[ fac[ acel lucru. Nu v[ va face greut[\i, zicând c[ „poate voi începe mâine s[ fac acest lucru…>, ci,
instantaneu, începe s[ fac[ ceea ce i -a
a\i spus.
Mer-K
Ka-B
Ba voastr[ este =i ea cristalin[. Este o structur[ cristalin[ care se afl[ în jurul corpului vostru, este vorba de dou[ forme geometrice care se rotesc, una într-u
un
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sens =i cealalt[ în cel[lalt sens, creând acest câmp. Atunci
când v[ uita\i la câmpul vostru Mer-K
Ka-B
Ba sau v[ gândi\i la
el =i v[ concentra\i aten\ia asupra lui, cerându-ii s[ fac[
ceva, acesta va face acel lucru. Va face pur =i simplu acea
ac\iune. Dac[ îi cere\i, s[ zicem, s[ blocheze toate liniile
Hartman, liniile de câmp energetic care se afla în P[mânt
=i care sunt negative din cauza oamenilor, atunci el le va
bloca. Aceasta este natura Mer-K
Ka-B
Bei.
Îns[, atunci când vorbe=ti despre intrarea în Micul
Spa\iu din Inim[ =i posibilitatea de a crea de acolo, acest
lucru este ceva cu totul diferit – complet diferit. Pentru a
putea face ceea ce v[ propune\i, trebuie mai întâi s[ ave\i
deja Mer-K
Ka-B
Ba activat[, astfel încât persoana respectiv[
s[ aib[ deja Mer-K
Ka-B
Ba dezvoltat[ =i s[ o în\eleag[. Îns[
locul de unde au ap[rut toate lucrurile din crea\ie este Micul Spa\iul din Inim[. Orice lucru care exist[ a venit din
Micul Spa\iu din Inima Voastr[. Pentru c[ inima voastr[
este una cu toate Micile Spa\ii ale tuturor fiin\elor vii care au
inim[ în cadrul existen\ei. +i de acolo a ap[rut toat[ crea\ia. Acesta este un proces cu totul diferit =i ar lua mult timp
s[-ll explic, îns[ e un proces de crea\ie =i astfel, de acolo,
pute\i crea lucruri din nimic.
+ti\i CD-u
ul cu filmul Secretul, care a f[cut înconjurul
lumii, care a câ=tigat miliarde de dolari, nu mai =tiu exact;
acel film v -a
a oferit o modalitate de a crea din creier – lucru
care este extrem de periculos. +i chiar dac[ a\i înv[\at cum
s[ face\i asta, eu v[ spun chiar acum s[ nu o face\i, pentru c[ o s[ v[ par[ r[u, întrucât creierul vostru este polarizat =i pentru orice crea\ie din creier, dac[ în\elege\i cum
func\ioneaz[ crea\ia din creier, ve\i primi ceea ce vre\i, îns[
ve\i primi =i ceea ce nu vre\i, lucru care v[ va lua prin sur-

prindere – =i nu merit[. Este un mod de a crea foarte deficitar, deosebit de prost.
Îns[, dac[ crea\i din Inim[, acolo se afl[ Câmpul de
Con=tiin\[ al Unimii, care nu creeaz[ un câmp negativ =i
unul pozitiv, ci creeaz[ numai câmpul pozitiv (de acolo pute\i crea numai din Unime) =i e în regul[. Dac[ face\i acest
lucru =i crea\i din Micul Spa\iul din interiorul Inimii voastre,
s[ =ti\i c[ acesta este modul potrivit de a o face, îns[ nu e
acela=i lucru cu a crea din Mer-K
Ka-B
Ba. Mer-K
Ka-B
Ba nu creeaz[ nimic, ci pur =i simplu face lucruri pentru voi; de
exemplu, v[ poate proteja… pur =i simplu face ceea ce
vre\i s[ fac[ pentru voi, dar asta nu înseamn[ a crea. Este
ca un slujitor sau ca cineva care v[ ajut[. Atunci când crea\i
din inim[, efectiv lua\i din vid =i crea\i ceva ce nu a mai existat înainte =i îl aduce\i în realitate. Este un lucru cu totul diferit. +tiin\a vede c[ în felul acesta a ap[rut întregul Univers, dintr-o
o f[râm[ atât de mic[, ce nici m[car nu poate fi
v[zut[, care a ap[rut din vid; întregul Univers a ap[rut de
acolo. Pute\i continua s[ folosi\i acest proces la niveluri
mai mici, dac[ dori\i =i dac[ chiar în\elege\i cu adev[rat
ceea ce face\i. OK, urm[toarea întrebare
Î: Bun[, am o întrebare. Zilele trecute, mi s -a
a f[cut o
citire a aurei corpului, =i mi s -a
a spus c[ am câ\iva ghizi
spirituali care nu sunt umani, ci Arcturieni =i nu pot s[ g[sesc nicio informa\ie despre arcturieni.
R: OK. Ei bine, Arcturienii reprezint[ unul dintre sistemele solare de câmp energetic care sunt conectate cu
P[mântul. Mai sunt multe altele, principalul sistem fiind siriusienii, apoi pleiadienii. Acestea sunt cele dou[ sisteme
cu care majoritatea oamenilor au o leg[tur[.
Arcturienii sunt pu\in diferi\i, fiind cu mult mai avansa\i
decât siriusienii, iar în prezent, pleiadienii tocmai înva\[
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cum s[ ajung[ la nivelurile de con=tiin\a la care arcturienii
se g[sesc de mult[ vreme. Din aceast[ perspectiv[, arcturienii sunt mult mai avansa\i. De obicei, ei nu lucreaz[ cu
foarte mul\i oameni de pe P[mânt, pentru c[… dac[ ei lucreaz[ cu tine, ar însemna c[ e=ti un suflet destul de evoluat, pentru c[ lucrurile în care sunt ei implica\i… ei sunt
fiin\e de Lumin[, ei func\ioneaz[ de la un nivel pe care noi
nu prea putem s[-ll discut[m, pentru c[ se afl[ în afara în\elegerii umane. Chiar dac[ am transpune în cuvinte, tot nu
am în\elege mare lucru… astfel, ei sunt creatori… putem
spune c[ sunt creatori care func\ioneaz[ din vid, care sunt
capabili s[-==i creeze realit[\ile pe parcurs; secund[ cu secund[, cu fiecare respira\ie, ei î=i creeaz[ întreaga realitate. Ei =tiu acest lucru, sunt complet con=tien\i de acest
lucru =i =tiu cum s-o
o fac[.
Prin urmare, dac[ e adev[rat ceea ce mi-a
ai spus în
leg[tur[ cu citirea aurei corpului t[u, atunci este o mare binecuvântare faptul c[ Arcturienii lucreaz[ cu tine. Sper c[
r[spunsul meu te va ajuta.
Acesta este sfâr=itul întreb[rilor din acest episod.
V[ mul\umesc =i v[ rog s[ trimite\i mai multe întreb[ri,
ar
întrucât am primit numai câteva de aceast[ dat[ =i ne-a
pl[cea s[ primim mult mai multe, ca s[ putem avea o emisiune mai bun[ =i mai lung[ pentru voi. Pune\i întreb[rile
pe care le ave\i pe youtube =i noi le vom prelua de acolo.
O s[ fac ni=te anun\uri acum, pentru c[ lucr[m în
mod constant pentru a v[ oferi tot mai multe informa\ii despre ceea ce se întâmpl[, astfel încât lucrurile s[ fie cât mai
clare pentru voi. În viitor, vom pune subtitr[ri în alte limbi la
aceste Întreb[ri =i R[spunsuri =i la toate înregistr[rile video.
Vom începe cu limba spaniol[, apoi vom trece, treptat, =i
la alte limbi.

De asemenea, am început s[ creez episoadele de
Conversa\ii prin intermediul unui studio de film[ri, iar primul
dintre ele este cu Carl Garrison, iar acest episod este
acum disponibil pe www.drunvalo.net. V[ spun de acum
c[ va trebui s[ încas[m ni=te bani pentru aceast[ serie,
datorit[ costurilor de produc\ie. V[ voi oferi gratuit tot ceea
ce pot, îns[ unele dintre ele necesit[ mai mult[ procesare
=i mai mult timp, a=a c[ va costa mai mult, îns[ va fi ieftin.
Va fi ceva de genul 1,99 $ sau 99 de cen\i. Doar atât cât
avem nevoie ca s[ pl[tim pentru costurile incredibile pe
care le presupune aceast[ produc\ie.
Vom crea, de asemenea, o alt[ emisiune – înc[ nu-ii
=tim numele – îns[ nu va fi o emisiune cu întreb[ri =i r[spunsuri =i nici cu interviuri, ci voi aborda un anumit subiect
=i voi vorbi despre el în detaliu. Vom face acest lucru cât
mai curând.
Apoi, ca s[ v[ fac o actualizare cu privire la studio,
abia dac[-m
mi întind
acest studio este unul foarte mic, de-a
bra\ele =i ajung deja la pere\i, îns[ noul studio, care va fi
mult mai mare =i mai sofisticat, se afl[ înc[ în stadiu de
construc\ie =i pare c[ va fi gata la sfâr=itul lui iulie sau poate
c[ vom intra =i în august, dar sper c[ nu. În acel moment,
vom avea un studio mult mai bun decât cel de acum =i
vom avea o calitate mult mai bun[ a lucrurilor pe care le
facem aici. Este captivant, abia a=tept s[ fie totul gata!
În orice caz, v[ mul\umesc din nou, pentru tot, pentru tot sprijinul vostru, pentru toat[ iubirea pe care mi-o
o oferi\i =i pentru munca pe care o face\i, =i sper din toat[ inima
c[ ceea ce facem aici va ajuta, va face lucrurile mai u=oare
un alt
pentru voi, pe m[sur[ ce lumea începe s[ treac[ într-u
nivel de existen\[.
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http://www.youtube.com/watch?v=Z0jo4bdEoqg

R: În regul[, Michael, î\i mul\umesc. Ideea unei stele
centrale care are leg[tur[ cu esen\a noastr[ este str[veche. Sunt multe concepte =i idei despre acest subiect.

Multe dintre ele se refer[ la existen\a unui Soare Central, la
faptul c[ întregul Univers este con\inut într-u
un singur Soare.
+i e cam acela=i lucru cu ceea ce tocmai ai întrebat. Când
spunem c[ este în noi, ceea ce eu am descoperit este faptul c[, în interiorul nostru, avem un spa\iu aflat literalmente
în interiorul inimii, iar în acest spa\iu – de fapt, acest spa\iu
este produs de un câmp toroidal – se g[se=te un alt spa\iu, pe care scrierile antice l -a
au numit „Micul Spa\iu>. Iar în
acest Spa\iu Mic exist[ o lumin[, care e strâns legat[ de
procesul de crea\ie. Dac[ în\elegem ce reprezint[ acel
Spa\iu Mic din Inim[ =i cum func\ioneaz[ el, noi, ca fiin\e
umane obi=nuite, care merg pe strad[ =i au nevoie de
hran[, putem crea totul, absolut orice, din momentul în
care =tim cu adev[rat ce este el. Suntem creatori, chiar
asta suntem.
În afar[ de Soarele Central, mai exista un Soare în
acest Univers, despre care maya=ii spun c[ se nume=te
Hunab Ku, care constituie axa central[ în jurul c[reia se
rote=te întregul Univers =i c[ este un tipar, un model, aceast[ form[ constituind procesul de Crea\ie însu=i. Vreme îndelungat[, noi nu am crezut acest lucru – de=i maya=ii îl
=tiau de mii =i mii de ani. Oamenii de =tiin\[ americani au
descoperit, în urm[ cu aproape zece ani, c[ exist[ o ax[ ce
trece prin absolut orice, prin toate formele de via\[ =i prin
toate stelele. Ea trece prin toate, la un unghi foarte precis.
Este interesant de observat unde anume conduc
toate acestea. Se pare c[ vine de nic[ieri =i se duce nic[ieri. Nu este nimic special. Îns[ este centrul a tot ceea
ce a fost creat; totul se învârte în jurul acestei axe centrale.
Iar =tiin\a a descoperit c[, dac[ proiectezi lumin[ în josul
acestei axe – sau pe o ax[ paralel[ cu aceast[ ax[ central[ a tot ceea ce exist[ – lumina se deplaseaz[ cu viteze
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Întreb[ri =i r[spunsuri cu Drunvalo Melchizedek
– episodul 6 –
14 august 2012
Bun[ ziua, tuturor!
Sunt Drunvalo Melchizedek.
Avem azi o nou[ serie de întreb[ri =i r[spunsuri. A=
dori s[ v[ ofer câteva informa\ii la zi despre studioul pe
care îl cre[m. Sunt foarte entuziasmat de el, deoarece v[
vom putea oferi lucruri pe care, momentan, nu le putem
face. Doresc, a=adar, s[ v[ anun\ c[ acum ne apropiem
cu pa=i înce\i, dar siguri, de ceea ce ne-a
am propus. Pe ecran va ap[rea acum prima persoan[. Cred c[ în sesiunea
de întreb[ri de azi sunt în jur de 10 persoane =i vom vedea
ce au de spus. A=adar, prima persoan[.
Î: Bun[, Drunvalo. M[ numesc Michael. Sunt din Polonia. În primul rând, î\i mul\umesc pentru munca ta, care
ne inspir[ =i ne ajut[ foarte mult. Continu[ s[ o faci! Întrebarea mea se refer[ la planul existen\ei care a fost, cândva, o stea. În cea de-a
a doua carte a sa, scriitoarea Barbara
Hand Brennan, împreun[ cu ghidul s[u spiritual non-ffizic,
descriu ceva pe care ei îl numesc Steaua Central[. Dac[
ai informa\ii sau experien\e despre acest subiect, te rog s[
ni le împ[rt[=e=ti, oferindu-n
ne cât mai multe detalii posibile. Î\i mul\umesc foarte mult =i sper s[ po\i r[spunde la
aceast[ întrebare, a=a cum o faci de fiecare dat[.

diferite. Total diferite. Maya=ii spun îns[ c[ din acest tipar
a fost creat[ aceast[ ax[ =i c[ absolut orice lucru existent
reflect[ acest tipar, care se reg[se=te în Hunab Ku.
Prin urmare, sunt descrieri diferite ale aceluia=i lucru.
Da, suntem eterni. Nu vom muri niciodat[. Am existat dintotdeauna, vom continua s[ exist[m – =i nu va exista nicio
clip[ în care s[ nu exist[m. Suntem deja nemuritori – fie ca
o =tim sau nu. Probabil c[ doar atâta pot spune acum referitor la acea stea. Când ai spus Barbara Hend Brennan,
nu =tiu dac[ te-a
ai referit la Barbara Brennan sau la Barbara
Hand Claw, una din cele dou[ – nu sunt sigur la care din
ele te-a
ai referit. Mul\umesc Michael.
Putem trece la întrebarea urm[toare, s[ vedem despre ce e vorba?
Î: Bun[, Drunvalo. A= dori mai întâi s[-\\i mul\umesc
pentru munca ta. Sunt un mare admirator al t[u =i cred c[
ceea ce îmi place cel mai mult la tine este acest entuziasm
de copil pe care îl ai, care m[ învigoreaz[ =i pe care s -a
ar
putea ca al\i instructori s[ nu-ll aib[. Î\i mul\umesc pentru
asta. Am câteva întreb[ri:
1) Ai putea explica ce ai vrut s[ spui atunci când ai
afirmat c[, în momentul schimb[rii, cei care nu =i-a
au activat Mer-K
Ka-B
Ba proprie vor fi instrui\i rapid în partea cealalt[ =i când ai spus, cu alt[ ocazie, ca ei vor trece, un timp,
printr-o
o perioad[ de incon=tien\[? Dac[ m[ po\i l[muri cu
aceste lucruri.

care om de pe acest P[mânt. Instruc\iunile pe care le-a
am
primit au spus ca eu s[ ajung la anumi\i oameni din lume,
pentru c[ ace=tia sunt cei care vor reu=i s[ fac[ trecerea
într-o
o manier[ diferit[ de cea a tuturor celorlal\i – iar acesta este un element important.
Cei mai mul\i oameni vor muri. De regul[, atunci când
mor, ei se duc în dimensiunea a patra, de unde î=i reiau
ciclul, revenind pe P[mânt, deoarece nu au crezut în MerKa-B
Ba proprie =i nu au murit con=tient. Iar atunci, trebuie s[
o ia de la cap[t. Vor continua s[ fac[ acest lucru pân[ ce
vor în\elege. +i o vor face de fiecare dat[ într-u
un trup diferit. Îns[, la ceea ce te-a
ai referit tu, ambele chestiuni sunt
corecte. Ei vor merge acolo, în al zecelea supraton din 4D,
unde vor a=tepta un timp, pân[ ce to\i ceilal\i vor fi aduna\i
de partea cealalt[ – moment în care vor veni oameni care
îi vor înv[\a ce au nevoie s[ =tie =i încotro s[ mearg[ din
acel loc.
Repet, în decursul acestui proces nimeni nu va avea
de suferit. Nu este posibil s[ suferi\i. Chiar nu exist[ vreun
motiv s[ v[ fie fric[, poate doar s[ fi\i u=or agita\i – ceea ce
este normal – îns[ vom trece cu bine prin acest proces.
2) Ai men\ionat c[ ai mai fost de dou[ ori pe aceast[
ar fi de folos, dac[ se poate, s[ ne
planet[. Poate c[ ne-a
împ[rt[=e=ti de ce ai revenit. S[ fie din cauza lec\iilor pe
care nu \i le-a
ai putut însu=i =i din care noi putem înv[\a sau
pentru c[ \i-a
ai dorit s[ aju\i, a=a cum o faci atât de bine?

R: În leg[tur[ cu prima întrebare, despre acei oameni
care nu =i-a
au dezvoltat Mer-K
Ka-B
Ba =i ce se va întâmpla cu
ei atunci când va începe procesul În[l\[rii.
Via\a =tie deja c[ cei mai mul\i oameni nu vor putea
face acest lucru. Eu nici m[car nu încerc s[ ajung la fie-

R: Urm[toarea întrebare se refer[ la revenirea mea
pe aceast[ planet[. Nu am discutat de prea multe ori despre acest lucru. De regul[, spun c[ am fost o singur[ dat[
a doua venire – am venit în 1840 – m -a
am
aici. La cea de-a
un
al[turat rasei umane în 1850, m -a
am n[scut normal într-u
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trup cu care am murit în 1890. Apoi, în 1972, am intrat în
acest corp, în care m[ aflu de atunci.
Îns[ da, ai dreptate, cred c[ am vorbit despre acest
lucru cu câteva persoane… Cu mult înainte de 1840, în
timpurile dinastiei a 18-a
a din Egipt, Toth =i so\ia sa, Seshat,
a întâmplat,
aveau o problem[; îmi cer scuze, acest lucru s -a
de fapt, în timpul dinastiei a 17-a
a, înaintea domniei lui Akea; iar Seshat
nathon, care a fost spre sfâr=itul dinastiei a 17-a
=tia c[ direc\ia spre care se îndreptau; Ei aveau 42 zei, în
loc de un singur Dumnezeu, a=a cum =i este în realitate, un
singur Spirit care trece prin tot =i toate; ei aveau 42 de zei,
plus înc[ doi, parc[.
Ei =i-a
au dat seama c[, dac[ vor continua astfel, lumea nu va în\elege sau nu va =ti niciodat[ c[ exist[ doar
un singur Dumnezeu. +i este esen\ial s[ =tii acest lucru
înainte s[ începi În[l\area, pentru c[ altfel nu vei avea conceptul corect, care s[ se potriveasc[ realit[\ii. Astfel c[ ei
s-a
au decis s[ invoce con=tiin\a Melchizedek – care este un
cheie prezent pe P[mânt – =i s[ vad[
ordin Melchizedek-c
dac[ pot ob\ine un r[spuns privind modul în care s[ procedeze. A=a c[ am sosit eu, nu într-o
o form[ fizic[, ci, folosind terminologia modern[; s -a
ar putea spune c[ am fost
accesat prin vedere la distan\[ =i am f[cut-o
o prin intermediul trupului lui Seshat, privind prin ochii ei =i v[zând ceea
ce vedea ea. +i am r[mas cu ei, nu mai re\in exact, în jur
de 2 -3
3 ani, ca s[ observ =i s[ în\eleg situa\ia, dup[ care
i-a
am recomandat cum s[ procedeze – ceea ce a =i f[cut.
Unul dintre cei 32 de membri ai familiei siriusiene,
care a fost Akenathon, a promovat conceptul unui Dumnezeu unic. Printr-o
o modalitate simpl[, el a folosit Soarele ca
simbol al unit[\ii întregii vie\i, f[când tot ce a putut ca s[-ii
transmit[ acea idee lumii întregi. Akenathon nu a domnit

mult – doar 17 ani =i jum[tate – dup[ care totul s -a
a f[cut
praf =i pulbere =i s-a
a revenit la calea veche.
Prin urmare, am beneficiat de un scurt interval de
timp în care noi am putut modifica lucrurile de o asemenea
manier[ încât s[ nu existe num[rul mare de probleme
complexe pe care îl avem ast[zi. Dar, din p[cate, to\i trecem prin probleme complexe. Asta-ii via\a! Vom fi bine.
Aceasta e povestea referitoare la a doua întrebare.
3) Cea de-a
a treia întrebare pe care o am se refer[ la
unele materiale ale Virginiei Essene. Ea men\iona c[, în
1972, conduc[torii for\elor întunecate deja reprogramaser[ Soarele nostru =i c[ a fost necesar ca for\ele Luminii
s[ intervin[ pentru a crea o hologram[ în jurul planetei.
Exist[ ceva adev[r în aceste informa\ii – =i, dac[ da, asta
înseamn[ cumva schimb[rile ce se produc deja =i faptul
c[ suntem oarecum proteja\i, pân[ ce vom fi preg[ti\i?
Mul\umesc mult pentru r[spunsurile tale. Î\i apreciez mult
activitatea =i poate ne vom revedea cândva.
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R: Acum, legat de cea de-a
a treia întrebare, te-a
ai referit la Virginia Essene, care a afirmat c[ o parte din for\ele
întunericului a creat o hologram[ în jurul planetei. Ei bine,
este evident c[ Virginia nu a =tiut întregul adev[r.
Da, în jurul P[mântului a fost instalat[ o hologram[,
dar nu de c[tre for\ele întunecate, ci de c[tre Tat[l nostru,
partea masculin[ a rasei umane care ne-a
a creat, rasa siriusian[. Iar ei au venit aici ca s[ analizeze care este problema.
Poate =ti\i c[ la acea vreme, Soarele nostru se transunul bazat pe
form[, dintr-u
un soare bazat pe hidrogen, într-u
heliu, lucru care se întâmpl[ o singur[ dat[ în via\a unui
soare. Stelele cunosc, a=adar, mai multe forme de via\[:
se transform[ dintr-u
un Soare bazat pe hidrogen, care, în

prezent, are o vechime de aproximativ 5 miliarde ani =i o
atmosfer[ bazat[ pe hidrogen, înc[ de la na=terea sa;
apoi, se combina 2 atomi de hidrogen, formând heliul,
dup[ care heliul se acumuleaz[, pân[ când ajunge la un
punct maxim de concentra\ie, iar apoi se aprinde. Acest lucru s-a
a întâmplat în 1972. Cei de la laboratoarele Bells au
fost ului\i de ceea ce au observat, deoarece, pân[ atunci,
nu mai v[zuser[ a=a ceva.
Odat[ cu acea explozie a heliului acumulat, s-a
a produs o expansiune a Soarelui. Doi atomi de hidrogen formeaz[ heliul, iar trei atomi de heliu dau na=tere carbonului.
Apoi, el începe s[ fie o stea pe baz[ de carbon. S-a
a întâmplat ca noi s[ tr[im atunci când s-a
au petrecut aceste lucruri.
Îns[, în mod normal, atunci când o ras[ atinge acel
stadiu de evolu\ie, ea este preg[tit[ – la niveluri la care noi
nu suntem preg[ti\i în prezent – s[-==i poat[ purta singur[
de grij[. Dac[ Soarele s -a
a extins dincolo de P[mânt, noi ne
aflam în interiorul Soarelui. +tiu c[ acest lucru îi pare nebunesc oric[rui om de =tiin\[ de pe P[mânt, dar este adev[rat. Ei nu cunosc acest lucru, pentru c[ nu =tiu ce au
f[cut cei de pe Sirius.
Siriusienii au creat o hologram[ în jurul P[mântului,
o, îns[ este
proprie planetei. Nu =tim exact cum au f[cut-o
un sistem extrem de complex, care a necesitat activitatea
unei întregi nave extraterestre, lung[ de 80,5 km. Nava
continu[ s[ se afle acolo, în spatele Lunii. Pentru ca noi s[
supravie\uim, ei au creat o hologram[ foarte special[, care
ne-a
a protejat de c[ldura intens[ =i de puterea provenite din
Soare, putând programa concomitent =i realitatea, ca =i
cum nimic nu s-a
ar fi întâmplat. Au creat un lucru minunat.
Înc[ ne afl[m sub protec\ia acestei holograme. Ei nu mai
de\in controlul asupra ei.

De=i, ca s[ se asigure c[ totul decurge bine, ei au
controlat câtva timp evenimentele ce au avut loc în via\a
noastr[; dar au încetat s[ o mai fac[, iar acum noi suntem
st[pâni pe vie\ile noastre. Acest lucru chiar a func\ionat, iar
noi urmeaz[ s[ în\elegem c[ holograma va fi închis[ în
curând – moment din care vom fi pe cont propriu. Vom
avea de-a
a face cu acest Soare care se extinde.
Nativii americani =tiu acest lucru de mult timp =i vorbesc despre el în profe\iile lor. Îns[, atunci când se gândesc la acest lucru, pentru ei e ca =i cum nu s -a
ar fi întâmplat
niciodat[. Dar s -a
a întâmplat. Via\a, care încearc[ s[ ne
protejeze, s-a
a asigurat c[ noi nu vom avea de suferit. Nu
=tiu dac[ mai e ceva de spus referitor la asta. Sunt multe
alte lucruri =i am putea vorbi câteva zile despre acest subiect. Mama noastr[ – nefilimii - =i Tat[l nostru - siriusienii,
au f[cut tot posibilul ca s[ se asigure c[ nu vom disp[rea.
Noi facem tot ce putem ca s[ disp[rem… Am totu=i speran\a ca ei s[ câ=tige! Sper c[ informa\iile î\i sunt utile.
S[ vedem urm[toarea întrebare:
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Î: Bun[, sunt Ricardo, din Mexic. Întrebarea mea
este: dat fiind c[ am recitit volumul al doilea al c[r\ii „Floarea Vie\ii>, în care se spune c[, din cauz[ c[ oamenii nu
=i-a
au mai folosit Mer-K
Ka-B
Ba de mii de ani, de când a sc[zut nivelul con=tiin\ei, întrebarea mea este ce se întâmpl[
atunci când mori? Eu credeam c[ atunci când mori î\i folose=ti Mer-K
Ka-B
Ba ca s[ treci în 4D, îns[, întrucât tu afirmi
c[ nu am mai folosit-o
o de mii de ani, asta înseamn[ c[ nu
î\i utilizezi Mer-K
Ka-B
Ba ca s[ treci în 4D, dup[ ce mori aici,
pe P[mânt? Mul\umesc.
R: La o parte din întrebare ta am r[spuns deja. Îns[,
ca s[ fiu foarte clar, astfel încât s[ în\elegi, voi relua.

O mare perioad[ de timp dup[ Atlantida, când ne-a
a
Kasc[zut nivelul de con=tiin\[, nu am avut acces la Mer-K
Ba noastr[ natural[. Am tr[it f[r[ ea. Continu[m s[ o avem
sub form[ de s[mân\[ – absolut fiecare persoan[ continu[
s[ de\in[ aceast[ s[mân\[ – îns[, pentru ca ea s[ devin[
un fel anume. F[r[ aceast[ Merreal[, trebuie „udat[> într-u
Ka-B
Ba, oric[rei persoane îi era foarte greu s[ moar[ con=tient, iar to\i cei care mureau treceau în 4D, în al zecelea
supraton, petrecând pu\in timp acolo =i fiind for\a\i s[ se
reîntoarc[ aici, s[-==i ia un alt trup =i s[ o ia de la cap[t,
sperând s[ afle cum s[ moar[ în mod con=tient; iar acest
lucru necesit[ existen\a Mer-K
Ka-B
Bei =i în\elegerea faptului
c[ trebuie s[-\\i iei corpul cu tine. Ai dreptate în ambele privin\e. Nu am f[cut acest lucru de foarte mult timp – iar
acum oamenii încep s[ îl fac[.
Acum, procesul de În[l\are se desf[=oar[ mult mai
rapid. În primii aproximativ 150.000 ani, doar aproape 8.000
oameni au reu=it acest lucru. +i-a
au activat Mer-K
Ka-B
Ba, au
au stabilizat, aducându-==i
trecut în cealalt[ dimensiune, s -a
corpul cu ei. Îns[ ei continuau s[ fie lega\i de P[mânt, deoarece erau conecta\i la con=tiin\a noastr[ =i nu puteau
merge mai departe, ca s[ treac[ realmente la urm[torul nivel. Au trebuit s[ a=tepte ca to\i ceilal\i s[ ajungem acolo
=i s[ ne putem deplasa cu to\ii ca o fiin\[ vie, unitar[. Acesta e r[spunsul la întrebarea ta.
S[ vedem care este urm[toarea.

în[l\a sau c[ se vor împotmoli dac[ nu-==i vor trezi Inima
Iluminat[ sau nu vor merge în Micul Spa\iu din Inim[, ca
s[ fac[ conexiunea cu creierul, de acolo, creându-==i astfel Mer-K
Ka-B
Ba. A= putea afirma c[ un procent de 98-9
99%
din omenire nu este con=tient de acest lucru. Prin urmare,
ce se va întâmpla cu majoritatea lumii? Chiar nu se va
În[l\a? Sau ce se va întâmpla cu ea? Cum putem noi s[
ajut[m restul omenirii, care habar nu are de Mer-K
Ka-B
Ba =i
nici nu =tiu cum s[ o activeze?
2) +i a doua întrebare: Cum vor =ti oamenii? Vor =ti
în mod automat, a=a cum ai men\ionat într-o
o alt[ comunicare audio? E valabil pentru toat[ lumea? Pentru c[, dac[-ii a=a, presupun c[ dac[ to\i î=i vor aminti, în acea zi vor
exclama: „Hei, am o Mer-K
Ka-B
Ba care trebuie s[ se activeze chiar acum, ca s[ m[ pot În[l\a =i care îmi este foarte cunoscut[!> Dar mie mi se pare – =i te rog s[ m[ corectezi dac[ gre=esc – c[ e necesar ca oamenii s[ participe la aceste seminarii, ca s[ =tie despre Înviere sau
În[l\are =i cum s[ o fac[. Acestea sunt întreb[rile mele.
Sper s[-m
mi po\i r[spunde la ele. Dac[ nu po\i tu, atunci nu
=tiu cine altcineva ar putea-o
o face.
Mul\umesc din nou pentru munca ta. Iubire =i Lumina!
R: Nathalie, am r[spuns deja la o parte din întreb[rile
tale.

1) Am urmat seminarul Floarea Vie\ii =i sunt interesat[
de faptul c[ tu men\ionezi c[ oamenii nu se vor putea

Îns[, ca s[ avem o imagine =i mai clar[ asupra acestor lucruri, ai spus c[ poate ar trebui ca tot mai mul\i oameni s[ participe la atelierele mele de lucru. Nu e necesar
s[ o fac[. Nu vreau s[ m[ sabotez singur – îns[ nu, nu trebuie s[ participe. E necesar s[ participi la ele doar dac[
chiar sim\i c[ ai nevoie. Dac[ e=ti una dintre persoanele
care ar trebui s[ fac[ parte direct din procesul În[l\[rii,
atunci da, te pot ajuta.
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Î: Bun[, Drunvalo. M[ numesc Nathalie =i sunt din
Los Angeles. În primul rând, a= dori s[-\\i mul\umesc pentru toat[ munca ta. Am dou[ întreb[ri:

Dar dac[ nu e=ti interesat[ sau dac[ spui, cum spun
p[rin\ii t[i, c[ nu-\\i pas[, c[ ai alte lucruri de f[cut, =i atunci e în regul[. E greu de în\eles, dar via\a e perfect[. Nu
exist[ probleme. Nu exist[ gre=eli. Totul este f[r[ cusur.
A=a c[ unii oameni vor face parte din procesul În[l\[rii, al\ii din procesul Învierii – dup[ cum =tiu majoritatea
cre=tinilor – iar al\ii vor muri. Nu înseamn[ c[ vreo cale e
mai bun[ ca cealalt[. Trebuie s[ în\elegi cum procedeaz[
Universul. Universul creeaz[ nenum[rate astfel de universuri. Acesta e doar unul dintre ele. Exist[ un num[r imens
de astfel de universuri. Ele sunt create de o asemenea manier[, încât via\a s[ poat[ veni s[ le cunoasc[ =i s[ vad[
cum sunt ele. Iar unul dintre lucrurile pe care le face – poate c[ nu întotdeauna, îns[ aproape întotdeauna – este c[
ea încearc[ toate posibilit[\ile. Vrea s[ vad[ care este poten\ialul acelui Univers.
În leg[tur[ cu Universul nostru, acum, la acest nivel
al existen\ei, avem trei c[i prin care putem face tranzi\ia din
acest loc în cel[lalt. Toate cele trei c[i sunt juste, toate
cele trei vor func\iona. Îns[ vrem s[ le încerc[m, s[ le tr[im,
ca s[ =tim ce înseamn[ ele. Din acest considerent, unii oameni vor face acest lucru, iar al\ii nu. Nu trebuie s[-\\i par[
r[u pentru nimeni, pentru c[ dac[ ei nu în\eleg ce faci sau
despre ce vorbe=ti, e în regul[. Nu-\\i face griji. Tu doar urmeaz[-\\i inima =i înva\[ ceea ce =tii c[ ai nevoie s[ =tii =i
f[ ceea ce ai de f[cut. Nu trebuie s[-\\i faci griji pentru niam
meni. Dumnezeu chiar va avea grij[ de toate. Sper c[ \i-a
r[spuns la toate întreb[rile. Cel pu\in, a=a cred…

1) Cum va avea loc, cu certitudine, acest salt? Cu
alte cuvinte, exist[ cumva persoane nebune, care nu sunt
activ implicate în acest proces =i care l -a
ar putea întrerupe
prin unele ac\iuni nes[buite?

Î: Bun[, Drunvalo. M[ numesc Rahasia =i, împreun[
cu so\ia mea, Darla, editez o revist[, în nordul Californiei.
Am dori s[ î\i adres[m urm[toarele întreb[ri:

R: Ai întrebat mai întâi cum se va întâmpla, cu exactitate, transformarea ce urmeaz[ s[ aib[ loc, iar în partea a
doua a întreb[rii, dac[ cineva poate încerca s[ ne perturbe
=i s[ ne opreasc[ procesul.
O, da, pot încerca. Apropo, guvernul nostru chiar a
încercat acest lucru. Prin 1996, când guvernul secret =i
mul\i =efi ai guvernelor lumii au în\eles prin ce trece omenirea – despre schimbarea st[rii de con=tiin\[ =i tranzi\ie, ei
chiar =tiu =i nu se pune problema c[ nu =tiu – au hot[rât s[
distrug[ acest fenomen, pentru c[ au în\eles c[ dac[ el va
avea loc, guvernele, religiile, în frunte cu guvernele secrete,
vor fi total inutile. +i pentru c[, bineîn\eles, nu doreau s[
moar[, au încercat s[ îl opreasc[. Cu ajutorul Fran\ei, au
stabilit un plan prin care au calculat punctul de accesare a
re\elei Con=tiin\ei Christice/Con=tiin\ei Unimii din jurul P[mântului, care p[trunde prin Egipt =i iese prin Groapa Marianelor. Au f[cut îns[ o mic[ gre=eal[, pe care chiar nu au
în\eles-o
o. Au calculat pe unde ie=ea Re\eaua din Egipt, la
aproximativ 2 km fa\[ de locul în care se afl[ Marea Piramid[ =i au trasat o linie exact prin centrul P[mântului, ca s[
vad[ pe unde iese în cealalt[ parte a P[mântului. +i a fost
fix în ocean. Slav[ Domnului, c[ci nu pe acolo iese!
Au încercat s[ detoneze bombe atomice în interiorul
axei, ca s[ vad[ dac[ pot distruge re\eaua. Au amplasat
opt bombe atomice, dac[-m
mi amintesc exact – a trecut
ceva timp de atunci – cred c[ au pl[nuit s[ detoneze opt
bombe atomice, iar apoi au preluat Marea Piramid[ din
Egipt. De fapt, au preluat întreaga zon[, aducând acolo
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trupe militare americane. Au amplasat o mul\ime de instrumente în Camera Regelui, începând s[ fac[ experimente
cu bombele. Puteau detona o bomb[ sub piramid[, adânc
în p[mânt, aceasta putând fi resim\it[ pe întreg teritoriul
Egiptului. Cercetau posibilit[\ile de a realiza acest lucru =i
cred c[, pe la a patra bomb[ – nu mai re\in exact, dar trebuie s[ fie undeva pe acolo, la a treia, a patra sau la a
cincea bomb[ – chiar imediat dup[ detonarea ei, din senin, în mijlocul Camerei Regelui, a ap[rut un cub negru. Iar
în el se afla o persoan[ cu o rob[ lung[, cu p[rul lung,
care nu a f[cut altceva decât s[ deschid[ o carte veche,
pe care le-a
a dat-o
o s[ o citeasc[. El nu a scos niciun cuvânt. Ei au citit ce scria acolo. Nu =tiu ce scria în carte, dar
orice a fost, i -a
a speriat de moarte, întrucât au anulat întreaga opera\iune. Au sistat-o
o.
Pe de alt[ parte, Mama P[mânt a în\eles =i ea ceea
ce f[ceau ei. +i-a
a în\eles propria vulnerabilitate în fa\a
acestui demers. Iar ea a schimbat forma re\elei, într-u
un
mod foarte interesant, bazat pe modelul moleculelor de
carbon – dodecaedrul în cinci col\uri al moleculei de carbon – consolidând atât de puternic câmpul, încât s[ nu
mai poat[ avea loc vreodat[ un asemenea lucru.
A=adar, da, acesta e jocul polarit[\ii: partea întunecat[ este la fel de important[ ca partea luminoas[. Noi ne
împlinim scopul cu ajutorul Întunericului =i al Luminii. În
orice caz, planul nu le-a
a ie=it. În acest moment, ei au renun\at =i vor l[sa ca acest fenomen s[ se produc[. Ei
încearc[ acum s[ se preg[teasc[ de inevitabil. Dar nu =tiu
cum s[ fac[ efectiv acest lucru.
Totul are leg[tur[ cu inima. Iar dac[ „nu ai inim[>, e
foarte greu s[ îl faci. Via\a va colabora cu ei, le va oferi o
modalitate prin care s[ reu=easc[ s[ treac[ prin acest pro-

ces, dar nu e responsabilitatea noastr[, în clipa de fa\[. În
prezent, trebuie s[ ne concentr[m asupra noastr[, ca s[ fim
capabili s[ facem aceast[ tranzi\ie care se apropie cu pa=i
repezi. Trebuie s[ facem acest lucru – =i chiar îl vom face.
2) A doua întrebare este: Spui c[ vom reu=i cu to\ii
s[ facem saltul, iar când te referi la to\i, po\i face diferen\a
dintre suflet – care a venit aici de foarte multe ori, dar care
este acela=i – =i personalitatea-e
ego, cu care cei mai mul\i
oameni se identific[, dar care se schimb[ de fiecare
dat[? Când afirmi c[ to\i vom reu=i, te referi cumva la sufletul etern sau la toate personalit[\ile diferite, care au fost
în joc înc[ de la începutul timpului?
Mul\umesc mult pentru timpul acordat.
R: Ai întrebat despre ceea ce se întâmpla cu oamenii
dup[ ce p[r[sesc acest plan =i învie, dac[ este vorba despre personalitatea lor, egoul din aceast[ dimensiune a
existen\ei sau despre suflet, esen\a lor.
În primul rând, oamenii au concep\ii diferite legate de
cuvântul suflet. Conota\iile lui sunt diferite în întreaga lume.
Mul\i oameni spun spirit în loc de suflet, referindu-sse la
acela=i lucru. Al\ii, când spun suflet, se refer[ la suflete ce
c[l[toresc în grupuri prin Univers – un grup fiind format, de
regul[, din aproximativ 32 de oameni. Ne deplas[m prin
Univers asemenea unor sfere mici care con\in oameni. +i
ajungem pe o planet[, dup[ care amestec[m c[r\ile =i fiecare devine, pe rând, mama, tat[l =i copilul. Facem aceste lucruri pentru a tr[i diverse experien\e.
Aspectul de ego se refer[ la acea parte a sufletului
care se ocup[ de cercetarea acelei lumi. El cerceteaz[
moduri diferite de a fiin\a în acea lume. În general, fiec[rei
persoane îi sunt asociate opt personalit[\i-e
ego. Nu =tim
acest lucru, îns[ el este real. Avem patru aspecte mascu-
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line =i patru feminine. Dac[ cite=ti I -C
Ching (Cartea Schimb[rilor), vei vedea c[ exist[ mama, tat[l, trei fii =i trei fiice.
Ei au în\eles – precum egiptenii, care au vorbit despre acelea=i lucruri – c[ exist[ patru aspecte masculine =i patru feminine asociate personalit[\ii-e
ego a fiec[ruia dintre noi.
Personalitatea noastr[ are menirea doar s[ studieze =i supravie\uie=te numai ca memorie. Iar aceast[ memorie cuprinde memoria tuturor vie\ilor trecute =i cum au fost acestea: atât ca b[rbat, cât =i ca femeie, ca b[trân sau fat[ etc.,
în toate modurile posibile. De\inem aceast[ memorie, iar
ea ne urmeaz[, urmeaz[ sufletul ca o banc[ de memorie.
Dar nu memoria e cea care supravie\uie=te, ci sufletul, care este etern. C[ci el nu va pieri niciodat[ =i va continua s[ existe pe vecie.
Sper c[ \i-a
am r[spuns la întrebare. De aceast[ dat[,
cel care va face În[l\area este sufletul. Îns[ sufletul va lua
cu el =i trupul fizic =i probabil c[ va dezvolta un nou set de
personalit[\i, în 4D. Dar chiar =i aceste personalit[\i vor tr[i
pu\in, c[ci vom pleca de acolo destul de repede.
În regul[, iat[ întrebarea urm[toare:

fac[ =i le va fi bine. Iar al treilea val urma s[ fie cel mai mic,
cuprinzând aproximativ un milion de oameni care, conform
profe\iei, vor deveni o singur[ entitate. Se vor uni cumva,
devenind o singur[ fiin\[, iar restul se vor În[l\a? Ce ne po\i
spune acum despre aceste lucruri? S-a
a schimbat ceva?

Î: Bun[, Drunvalo. M[ numesc Aron =i sunt din Belarus. Am dou[ întreb[ri.
1) Prima se refer[ la unul dintre interviurile tale, când
ai povestit despre o persoan[ care urma s[ adune toate
profe\iile indigenilor din America =i c[, f[când acest lucru,
ea a descoperit c[ toate relatau despre trei valuri de oameni ce vor p[r[si P[mântul, înainte de În[l\area în mas[,
=i c[ vor exista oameni incompatibili cu În[l\area. Oamenii
din primul val, cel mai mare, vor muri din cauze naturale,
de ceva la scar[ mare =i rapid. Al doilea val era ceva mai
mic, dar oamenii din el vor =ti când va sosi momentul s[
p[r[seasc[ P[mântul, se vor preg[ti pentru el, vor =ti ce s[

ai adresat-o
o se refer[
R: Prima întrebare pe care mi-a
la profe\iile nativilor americani.
În SUA, exista 555 triburi. Fapt interesant, c[ci acest
num[r reprezint[ Con=tiin\a Unimii =i a lui Christos. Numele persoanei este Harley Swifbear. El a fost un nativ
american =i a decis, de unul singur, s[ mearg[ la toate
aceste triburi. Nu a ajuns la toate, ci la majoritatea lor. El a
contactat =i societ[\i secrete, de genul Black Wood Society, =i alte tipuri de societ[\i similare, bazate pe tradi\ia
Mamei P[mânt. Le-a
a ascultat profe\iile, observând ce au
ele în comun. Ele nu sunt absolut identice, dar toate vorbesc despre unul =i acela=i lucru. El a c[utat toate aceste
puncte comune din legendele nativilor americani. Iar ceea
ce a descoperit are leg[tur[ cu ceea ce ai spus.
Povestea a fost spus[ de multe ori, dar nu e chiar a=a
cum ai redat-o
o tu. O voi spune acum, a=a cum a fost relatat[ ini\ial.
Nativii americani consider[ c[, atunci când vom
ajunge în acele timpuri – care sunt exact cele din prezent
– vor fi trei valuri de oameni ce vor p[r[si P[mântul, înainte
s[ înceap[ În[l\area propriu-zzis[. Ei vor muri =i nu vor trece
prin procesul de În[l\are, ci prin cel al mor\ii. Potrivit spuselor nativilor americani, ace=tia sunt oameni care vin din
spa\iul cosmic. To\i venim de acolo. Primul grup va fi foarte
o regiune
numeros, iar ace=ti oameni au venit aici dintr-o
spa\io-ttemporal[ foarte precis[ din Univers.
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To\i =tiu acest lucru =i s -a
au decis ca atunci când va
veni timpul potrivit – un aspect extins al În[l\[rii, despre
care nu am discutat prea mult – atunci când întregul Univers va trece prin procesul de În[l\are, ei vor hot[rî s[ se
întoarc[, în mas[, în locul de unde au venit cândva aici, pe
P[mânt. Ei nu vor mai dori s[ fie aici pe P[mânt atunci
când va începe procesul real. Nu sunt acorda\i prea bine
la frecven\a P[mântului, fiindu-lle greu s[ se afle aici. A=a
c[ s -a
au adunat în secret, în inimile lor, hot[rând c[ vor p[r[si împreun[ Planeta. În lume – =i nu eu sunt cel care spune aceste lucruri, ci nativii americani – va avea loc un eveniment la scar[ global[. Nu =tiu despre ce e vorba – ei nu
l-a
au descris niciodat[. Ar putea fi ceva ce va face s[ piar[
simultan miliarde de oameni, cam în zece zile. Ar putea fi
un virus sau ceva similar, poate fi vorba de virusul H5, nu
=tiu. Vor pieri, îns[, foarte mul\i oameni – miliarde.
Potrivit nativilor americani, ei se vor aduna cu to\ii în
afara P[mântului, în 4D, de unde vor pleca împreun[, întorcându-sse în stele, în locul de unde au venit ini\ial. Apoi, la
scurt timp dup[ aceasta – nu =tiu exact la ce interval de
timp – va pleca un al doilea val de oameni ce provin din
regiuni =i dimensiuni spa\io-ttemporale diferite. Se va
petrece un fenomen similar. Va avea loc un al doilea eveniment exterior, în urma c[ruia vor pieri mul\i oameni. Nu =tiu
exact câ\i; ei vor p[r[si P[mântul =i se vor întoarce cu to\ii
în locul de unde au venit ini\ial.
Dup[ care, spun nativii americani, va fi un al treilea
val, cu oameni care nu =tiu de unde provin. Ei =tiu doar c[
nu ar trebui s[ se afle aici. A=adar, va avea loc un alt eveniment, în urma c[ruia vor pieri în jur de un milion de oameni
– a=a spun ei, dar vor fi mai mul\i. Nativii americani îi numesc pe ace=ti oameni „autostopi=ti>. Ei au început s[ c[-

l[toreasc[ în Univers, dar habar n -a
au încotro se îndreapt[!
Ei î=i caut[ c[minul. +i vor pleca =i ei.
Iar cei care vor r[mâne – =i probabil c[ de aici a venit
ideea de un milion de oameni – vor fi în num[r mic pe P[mânt. Nu =tiu exact care va fi num[rul lor. Eu cred c[ vor fi
peste un milion, cam o sut[ de milioane. Dar nu =tiu exact.
Iar acest num[r redus de oameni – =i asta face parte din
profe\ie – care va supravie\ui celor trei catastrofe de anvergura, vor fi cei care sunt în inima lor. Nativii americani spun
despre ei c[ vor vorbi o singur[ limb[ =i c[ vor fi oameni
care tr[iesc în Unimea Inimii.
To\i ace=tia se vor reuni în inima lor ca o singur[ fiin\[
vie =i nu vor mai avea un ego, în accep\iunea existent[ ast[zi, ci vor deveni precum celulele din corpul nostru. To\i
suntem conecta\i. To\i cei de pe P[mânt, de toate rasele,
religiile etc., vom deveni o fiin\[ vie =i unic[. Vom începe s[
respir[m împreun[ =i s[ gândim la unison. Apoi, vom
transforma P[mântul într-o
o nav[ spa\ial[ – sunt cuvintele
nativilor americani, ei au afirmat acest lucru. Dup[ ce vom
transforma P[mântul într-o
o astfel de nav[, îl vom „pilota> într-o
o nou[ stare de fiin\are. A=a sun[ profe\ia.
Nu =tiu ce se va întâmpla cu adev[rat, îns[ acesta
este firul comun al tuturor profe\iilor nativilor americani din
SUA. Va trebui s[ vedem ce urmeaz[ s[ se întâmple. Aceasta este îns[ povestea, a=a cum mi-a
a fost relatat[, despre
Harley Swiftbear =i munca sa.
2) A doua întrebare se refer[ la afirma\ia ta c[ acest
Univers a fost construit de Metatron =i ca el e spiritul care
a creat acest Univers, care se bazeaz[ pe principiul sferei. Ne po\i spune =i despre alte universuri =i principiile pe
care se bazeaz[ ele? Care e leg[tura dintre universuri =i
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cât de multe lucruri putem afla despre un alt univers? Ne
po\i spune mai multe despre asta? Mul\umesc.

nevr[ f[r[ s[ fi trecut prin tot acest Univers m[car o dat[ –
prin toate cele 144 de lumi dimensionale, r[mânând stabil
în interiorul lor, înainte ca m[car s[ încerci s[ faci acest
lucru. Prin urmare, chiar nu are sens s[ aprofund[m acest
subiect – pentru c[, deocamdat[, sunt informa\ii inutile
pentru noi. Sper ca aceste date s[ î\i fie de folos.

R: Al doilea lucru despre care ai întrebat se refer[ la
Metatron, care a creat acest Univers în care ne afl[m noi =i
care e bazat pe o sfer[. Acest lucru este real. El a fost
Creatorul acestui Univers. Este un tip interesant, înalt de
17 m =i cu pielea albastr[. Este o fiin\[ uimitoare. Iubesc
cu adev[rat aceast[ persoan[. El a fost inventatorul Universului în care ne afl[m.
Exist[ o asemenea multitudine de universuri, încât
chiar nu le po\i num[ra. Niciodat[. Este un num[r aproape
infinit. Nu po\i atinge infinitul, atunci când te referi la lucruri
definite, îns[ exist[ extrem de multe universuri, care nu
sunt interconectate în niciun fel, în plan exterior. Nu exist[
nimic în acest Univers, vreo gaur[ de vierme sau vreun
portal mic prin care s[ treci în alt univers, într-o
o alt[ dimensiune sau lume paralel[. Uit[ de asta. Aceste universuri
sunt complet separate între ele =i exist[ un num[r nedefinit
de astfel de universuri. Toate se bazeaz[ pe principii diferite. A=a c[ nu are sens s[ discut[m despre alte universuri
sau chiar s[ ne gândim la ele, întrucât asta ne dep[=e=te
chiar =i capacitatea de a ni le imagina. Singurul lucru pe
care îl po\i face este s[ =tii c[ ele exist[. Dac[ am avea un
câmp toroidal, singurul loc în care acestea se interconecteaz[, se ating, ar fi chiar mijlocul acestuia. Este exact
ceea ce reprezint[ Hunab Ku.
În centrul Universului, exist[ un imens câmp toroidal,
în mijlocul c[ruia se afla Hunab Ku. Este tiparul prin care a
fost creat Universul. Iar acest lucru se petrece doar dac[
e=ti în centrul lui, pe care-ll po\i g[si în inima ta, de unde te
po\i mi=ca în alte universuri. Ar fi indicat îns[ s[ fii preg[tit;
pentru c[ trebuie s[ =tii ce faci; =i nu po\i face acea ma-

R: Îmi place subiectul legat de cristale. De-a
a lungul vie\ii mele, ele au fost unii dintre cei mai buni instructori ai mei.
Cristalele sunt fiin\e vii. Sunt vii =i total con=tiente. Tu
întrebi care este cel mai bun cristal pentru În[l\are. |ineai
în mân[ un cristal de selenit. Oul de cristal pe care îl ai este
din selenit. Selenitul este un cristal foarte bun pentru În[l\are, deoarece este genul de cristal care te conecteaz[ între nivelurile dimensionale, cum sunt cele dintre 3D =i 4D,
care reprezint[ cazul nostru particular. Selenitul este excelent pentru asta. Îns[ modul în care ac\ioneaz[ nu are le-
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Î: Bun[ Drunvalo. M[ numesc Daniel =i întrebarea
mea se refer[ la cristale. Mai exact, ce tipuri de cristale
sunt cele mai folositoare în timpul procesului de În[l\are?
A= mai dori s[ te întreb despre re\elele cristalelor =i dispunerea lor în tipare geometrice. Care sunt cele mai puternice? De regul[, exist[ re\ele bidimensionale. Ce-a
ar fi
dac[ re\elele tridimensionale ar constitui un model tridimensional, având câte un cristal suspendat în fiecare
punct al s[u? Ar fi ele mai puternice? Iar ultima mea întrebare se refer[ la faptul c[ tot ceea ce exist[ în acest Univers de\ine o Mer-K
Ka-B
Ba. Prin urmare, Mer-K
Ka-B
Ba este alc[tuit[ din cristale. Cum ne putem folosi Mer-K
Ka-B
Ba în
tandem cu ele, pentru a le putea amplifica efectele?
Î\i mul\umesc foarte mult pentru r[spunsurile la aceste întreb[ri =i la toate celelalte.

g[tur[ cu ideea de cel mai bun cristal, în general, ci de cel
mai bun pentru tine. Deoarece sunt fiin\e vii, cristalele se
vor interconecta cu tine în func\ie de ceea ce ai nevoie.
A=a c[ nu se poate spune cu certitudine c[ acel cristal te
va ajuta. Te poate ajuta pe tine, dar nu îl po\i da altcuiva,
spunându-ii: „Acesta te va ajuta =i pe tine, c[ci pe mine
m-a
a ajutat.> Nu a=a merg lucrurile. Cristalul va veni la tine
în func\ie de specificitatea lui =i de ceea ce ai tu nevoie.
De îndat[ ce în\elegi c[ ele sunt vii =i dac[ începi s[
comunici cu ele =i s[ în\elegi ce au s[-\\i ofere, cristalele
vor veni spre tine. Efectiv vor veni spre tine. Mie mi-a
au ap[rut pe nea=teptate. Ele pot face orice vor, îns[ nu =tiu s[-\\i
spun care este cel mai bun.
Cel mai r[spândit pe P[mânt este cristalul de cuar\.
El reprezint[ 80% din scoar\a p[mânteasc[; tr[im pe o
sfer[ de cristal. Plutim în spa\iu pe o sfer[ de cristal care
se deplaseaz[ cu o vitez[ de 27.359 m/s. E un concept cât
se poate de interesant, dar a=a este.
Ka-B
Ba =i de
Cealalt[ întrebare este legat[ de Mer-K
faptul c[ tot ceea ce exist[ are în jur o Mer-K
Ka-B
Ba proprie.
Este adev[rat. Absolut orice. Chiar =i o cutie de bere. E un
lucru natural. Lucrurile nu pot exista de sine st[t[tor, f[r[ s[
aib[ o Mer-K
Ka-B
Ba proprie. Ele pot exista doar sub form[ de
s[mân\[. Ea r[mâne tot o Mer-K
Ka-B
Ba, indiferent c[ este
sau nu func\ional[ la acel nivel. Î\i po\i folosi îns[ Mer-K
KaBa ca s[ te conectezi cu un cristal, la Mer-K
Ka-B
Ba cristalului, pentru a comunica. Dac[ recurgi la aceasta metod[,
comunicarea voastr[ poate fi deosebit de bun[. Exist[ =i
alte metode de a face acest lucru, îns[ aceasta e bun[. Î\i
sugerez, deci, s[ o pui la încercare =i s[ vezi cum e. Dup[
cum am spus, cristalele sunt instructori excelen\i. Dac[
vrei s[ înve\i lucruri, po\i înv[\a mult mai mult =i mai bine de

la cristale decât de la oameni. Cristalele =i delfinii chiar
sunt cei mai adev[ra\i instructori.
Î: Urm[toarea întrebare: Bun[, Drunvalo. M[ numesc
Christie =i sunt din Vancouver, B.C. A= dori s[ te întreb
dac[ =tii ceva despre lumina albastr[. Te-a
am auzit vorbind
despre ea la +coala Albastr[ a Reamintirii – Steaua Albastr[ Kachina, despre raze albastre =i alte lucruri. La vârsta de 16 ani, am fost lovit[ pe nea=teptate de o raz[ puternic[ de energie. A fost atât de puternic[, încât am crezut
c[ voi muri. A fost extrem de intens[. Când mi-a
am revenit,
persoana de lâng[ mine mi-a
a spus c[ o lumin[ albastr[ a
venit din cer =i m -a
a lovit în cap. Mi s -a
a p[rut extrem de interesant. Eram emo\ionat[, îns[ nu =tiam ce a fost. Apoi,
ani mai târziu, adic[ în prezent, caut s[ studiez regresia în
vie\ile anterioare, încercând s[ trezesc la via\[ amintirea
vie\ilor mele trecute. O amintire este legat[ de una dintre
cele mai traumatizante vie\i pe care am avut-o
o.
Dup[ ce am murit =i am trecut în lumea cealalt[, nu
am vrut s[ m[ mai întorc aici, pe aceast[ planet[. Era prea
dureros =i eram atât de speriat[ =i de confuz[, încât îmi era
team[ c[ nu voi putea fi vindecat[ în locul în care m[ aflam.
Ei au decis c[ era cazul s[ m[ trimit[ acas[, ca s[ m[ vindec. Oricare a fost acel loc, nu cred c[ era P[mântul, dar
tot ce-m
mi amintesc despre el este c[ faptul c[ era un loc al
iubirii. Acolo, totul era iubire =i tot acolo se afla familia mea.
Totul era acolo. +tiam cine sunt, =tiam de ce venisem pe
P[mânt. În plus, îmi amintesc de culoarea albastr[. Din
acest motiv m[ pasioneaz[ aceast[ culoare. Bineîn\eles
c[, dup[ ce am revenit aici =i m -a
am reincarnat, nu mi-a
am
mai amintit cine sunt, având doar un vag sentiment interior
ca sunt aici cu un scop anume, nobil, benefic, dar nu mai
re\ineam detaliile. A= dori s[ m[ l[mure=ti cu privire la lumi-
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na albastr[. Î\i mul\umesc pentru r[spuns =i pentru tot
ceea ce faci prin aceste materiale video. Le urm[resc pe
toate cu mare pl[cere, a=teptând ner[bd[toare apari\ia
urm[torului. Î\i mul\umesc.
ai descris
R: Lumina Albastr[. Ei bine, tot ceea ce mi-a
îmi indic[ c[ e=ti un copil indigo. Din aceast[ categorie fac
parte aproape to\i copiii veni\i pe P[mânt, începând din
1972, dar mai ales din 1985, când a sosit un procentaj de
85-9
90% de copii, care a continuat s[ creasc[. Aproape to\i
copiii de azi vin dintr-o
o regiune foarte distinct[ a timpului-sspa\iului =i dimensiunilor. Nu în\elegem prea bine acest
lucru, pentru c[ e destul de ascuns de nivelurile dimensionale care ne separ[ de ei.
Voi, dragilor, a\i r[spuns chem[rii delfinilor =i balenelor, care au mers în centrul galaxiei, cerând permisiunea, în numele nostru, de a veni aici cât mai multe fiin\e
ar
care s[ ne ajute – pentru c[ altfel am fi murit, P[mântul n -a
fi reu=it. Chiar nu exista nicio speran\[. Delfinii =i balenele
– care sunt lega\i de noi, în moduri pe care chiar nu le putem în\elege – au mers în numele nostru, ob\inând permisiunea galaxiei de a le permite anumitor fiin\e s[ soseasc[
aici, din ceea ce se nume=te Consiliul Razei Indigo, al Razei Albastre.
Au sosit, deci, oameni, iar copiii sunt deja aici – îns[,
la acel nivel, ei erau fiin\e incredibil de avansate. Ei erau lumin[ pur[, fiind foarte avansa\i. +i au în\eles c[ avem nevoie de ajutor. Prin însu=i spiritul, esen\a =i prezen\a voastr[, voi a\i adus aici, pe P[mânt, o con=tiin\[ mai înalt[.
Doar prin simpla voastr[ prezen\[. Iar acest lucru a ridicat
nivelul întregului P[mânt. Îns[, ca s[ reu=im, avem nevoie
de foarte mul\i dintre voi.

Mul\i sunt cei care au r[spuns solicit[rii; sute =i sute,
miliarde dintre cei ce sunt la ora actual[ pe P[mânt, provin
din acea regiune. Ei au sosit aici =i cred c[ Kryon a fost cel
care a vorbit prima oar[ despre Copiii Indigo =i, legat de
ceea ce spuneai, pentru c[ este realmente foarte interesant, vreau s[ fac leg[tura cu aceste informa\ii.
Kryon avea un website pe care îl vizita foarte mult[
lume, iar când a sesizat c[ to\i acei copii vin din Lumile
Indigo, le-a
a adresat o întrebare familiilor care aveau copii:
„Copiii vo=tri v -a
au spus vreodat[ c[ provin din spa\iu – sau
ceva similar?> Doar atâta i -a
a întrebat. Nu a spus nimic altceva. A primit peste o sut[ de mii de r[spunsuri din partea
p[rin\ilor. Ei spuneau aproape aceea=i poveste: c[ pe la
vârsta de 4 -5
5 ani – nu mai re\in exact vârsta, îns[ e pe undeva pe-a
acolo – copiii le-a
au spus p[rin\ilor lor: „Nu sunte\i
p[rin\ii mei. P[rin\ii mei tr[iesc pe o stea numit[… iar numele p[rin\ilor, fra\ilor =i surorilor mele sunt… – =i le aminteau pe toate – =i ei sunt adev[rata mea familie. Dar am
venit ca s[ ajut.>
De bun[ seam[ c[ mul\i p[rin\i au crezut c[ cei mici
inventeaz[ povestea. Oricine putea crede asta, numai c[,
atunci când o sut[ de mii de oameni spun acela=i lucru,
a=a ceva nu mai este posibil. Statistic vorbind, e imposibil.
Aceasta a fost prima dovad[ concret[ c[, la un alt nivel,
ceva special se petrece. Aceast[ culoare albastr[ =i tot ce
înseamn[ ea sunt deosebit de importante pentru Copiii
Indigo. +i de bun[ seam[ c[ e important[ =i pentru tine.
Mai e ceva. Re\ine c[ Metatron, cel care a creat acest
Univers, este tot albastru. Deci, acest lucru provine chiar
dinaintea Crea\iei, aceast[ culoarea albastr[ a pielii, care a
avut leg[tur[ cu acest nivel de existen\[. Sper c[ informa\iile î\i sunt de ajutor.
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Înainte s[ trecem la urm[toare persoan[, Christie, a=
dori s[-\\i mai spun ceva care le-a
ar putea fi de folos =i altor
oameni. Ai aceast[ amintire, de a fi din alt[ lume. +i =tii c[
ai venit aici cu un motiv =i un scop. Este într-a
adev[r foarte
important pentru tine, ca persoan[, s[-\\i aminte=ti motivul
=i scopul venirii tale aici. Odat[ ce î\i aminte=ti exact de ce
te afli aici, c[ ai într-a
adev[r o misiune, întreaga ta via\[ se
va concentra pe acel lucru =i va c[p[ta un sens. A=adar, e
bine s[ î\i aminte=ti cum s[ o faci. Informa\iile se afl[ în corpul t[u. Cu mult timp înainte de a veni aici, ai =tiut c[ este
posibil s[ ui\i informa\iile respective. Tuturor ni se întâmpla
acest lucru. Astfel c[ le-a
am notat undeva, le-a
am înregistrat.
Am notat motivul pentru care ne afl[m aici, de unde venim,
care e scopul venirii noastre =i ce avem de înf[ptuit aici.
Absolut totul. Ca s[ nu uit[m.
Toate sunt înregistrate în Spa\iul Inimii tale. În inim[
exist[ dou[ câmpuri toroidale, unul în interiorul celuilalt.
Câmpul exterior este cel în care ai venit, fiind numit Spa\iul
Sacru al Inimii. Înva\[ cum s[ p[trunzi în acest spa\iu. Iar în
interiorul lui, vei descoperi c[ \i-a
ai înregistrat toate informa\iile pe care ai nevoie s[ le =tii acum. Nu trebuie s[ =tii perfect, exact ce anume ai de aflat. Tot ce î\i trebuie este înregistrat acolo. S-a
ar putea s[ fie scris pe un zid, într-o
o limb[
pe care nu o vei recunoa=te. Este ca un cifru. Po\i ajunge
la acel zid de 30 ori =i s[ nu pricepi o iot[, apoi, într-o
o bun[
zi, s[ te treze=ti c[ po\i în\elege totul =i s[-\\i aminte=ti ce
scrie acolo. O po\i face =i cu ajutorul unui cristal. Folose=te
cristale. Ele memoreaz[ informa\ii. Poate fi cristalul de pe
biroul t[u sau cel care e pe P[mânt, undeva. Îl ridici, îl iei
în mân[, te conectezi la el =i, dintr-o
o dat[, î\i aminte=ti de
ce ai venit aici =i cu ce scop.

Exist[ o multitudine de c[i prin care oameni î=i înregistreaz[ cele necesare. Orice metod[ ai ales, va veni clipa –
tu deja ai stabilit s[ înregistrezi, dar =i momentul în care s[
î\i aminte=ti – în care vei g[si calea de a p[trunde în Spa\iul Sacru al Inimii =i î\i vei aminti cu exactitate informa\iile
de acolo, de ce te afli aici, despre ce este vorba. Ca s[
economise=ti timp, intr[ acolo, în Spa\iul Sacru al Inimii
tale. Nu e vorba de ceva exterior \ie, ca o carte, ci este în
tine. Se afl[ acolo, totul e înregistrat acolo, iar când îl vei
g[si, vei deslu=i informa\iile, vei =ti, vei avea încredere în
ele, vei crede în ele =i vei merge înainte. Via\a ta va deveni
important[. Deosebit de important[! Mama P[mânt =i Tat[l
Soare vor ca tu s[ le afli, c[ci ori de câte ori cineva î=i
aminte=te cine este =i de ce se afla aici, întreaga lume devine un pic mai focalizat[ =i mai preg[tit[ s[ se înal\e.
S[ trecem la urm[toarea întrebare.
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Î: Bun[, Drunvalo. M[ numesc Larissa =i sunt din sudul Californiei. Am o întrebare pentru tine. Am fost de curând la seminarul „Trezirea Inimii Iluminate> =i vreau s[-\\i
spun c[ a fost cel mai frumos lucru pe care l -a
am tr[it vreodat[. Î\i mul\umesc din suflet pentru asta! Toate informa\iile
pe care le-a
ai introdus în curs, pentru noi to\i… cuvintele nu
pot exprima cât de mult mi-a
a pl[cut s[ merg la acel seminar. Le recomand cu mult[ c[ldur[ celor care vizioneaz[
acest material video s[ mearg[ =i s[ participe la acel seminar. Merge\i, dac[ pute\i. Este minunat!
Trec la întrebarea mea. Cât dureaz[ ca realitatea din
Micul loc din Spa\iul Sacru al Inimii s[ devin[ la fel de real[ ca realitatea 3D din jurul nostru? Mul\umesc.
R: Este o întrebare foarte subtil[, fiind un lucru pe care
oamenii de pretutindeni caut[ s[-ll în\eleag[. Odat[ ce =tii

ce înseamn[ Spa\iul Sacru al Inimii =i Micul Spa\iu din Inim[,
te afli în miezul Crea\iei. Absolut totul se g[se=te acolo.
Cronica Akash[ este p[strat[ în Spa\iul Sacru, absolut orice a fost spus vreodat[, orice gând, ac\iune, tot ceea
ce s -a
a petrecut vreodat[, toate sunt scrise acolo. Trecutul,
prezentul =i chiar viitorul se g[sesc acolo. Vreau s[ spun
c[ în interiorul t[u exist[ cu adev[rat ceva extraordinar. În
interiorul acelui spa\iu, exist[ un alt câmp toroidal, care
constituie tiparul Crea\iei a tot ceea ce a prins via\a vreodat[. Larissa întreab[ ce poate s[ fac[ pentru ca acel spa\iu s[ fie la fel de real ca lumea înconjur[toare? Aceasta
este cheia de a înv[\a cum s[ creezi. Necesit[ timp. Celor
mai mul\i oameni le trebuie pa=i mici.
Pentru început, faci, creezi ceva mic din acel spa\iu.
+i vezi ca o po\i face, iar acest lucru î\i d[ încredere. Apoi
po\i faci ceva un pic mai mare =i mai puternic, =i devii =i
mai încrez[toare. +i continui. În cele din urm[, pe m[sur[
ce practici =i faci lucrarea respectiv[, vei ajunge în punctul
în care vei în\elege veridicitatea ei. Iar când va veni acea în\elegere, nu va mai exista nicio diferen\[ între realitatea din
Micul Spa\iu din Inima ta =i lumea ta exterioar[. Toate lucrurile din lumea înconjur[toare au fost create din Micul
Spa\iu din Inima ta.
Micul Spa\iu din Inim[ este acela=i la toate f[pturile
vii existente. Este acela=i Spa\iu. De aceea, toate inimile
existente sunt interconectate în acel Spa\iu. Doar c[ e nevoie de timp. Trebuie s[ continui =i, în cele din urm[, vei
ajunge în acest loc în care î\i vei aminti. Toate amintirile
str[vechi vor începe s[ vin[, tot felul de lucruri vor începe
s[ se întâmple =i nici m[car nu va mai exista îndoiala c[
ceea ce se întâmpl[ este sau nu real. +tii c[ a=a este.

Aceasta este cheia =i esen\a întregului Univers. Se
g[se=te în tine =i în interiorul fiec[rei persoane. Trebuie
doar s[ continui s[ practici. Este la fel ca atunci când înve\i
s[ cân\i la chitar[ sau la alt instrument. Dureaz[ ceva timp
pân[ îl în\elegi cu adev[rat =i îl cuno=ti.
Cred c[ aceasta a fost ultima întrebare. E ultima, b[ie\i?

R: Bun. Într-u
un fel, întrebarea ta este legat[ de cea
anterioar[.
Exist[ modalit[\i diferite de a te conecta cu ghizii t[i
spirituali. Uneori, animalele devin ghizi spirituali. De regul[,
în via\a voastr[ a\i salvat un animal, iar acel animal v[ iube=te atât de mult, încât r[mâne al[turi de voi =i încearc[
s[ v[ ajute. De obicei, to\i tr[im experien\e de genul acesta. Îns[ nu acesta este genul de ghizi de care ave\i nevoie.
Avem nevoie de cineva care este mai sus de nivelul
la care ne afl[m noi. În anumite zone ale experien\ei, ghizii-a
animale sunt foarte utili. Îns[ exist[ =i al\ii. Sunt foarte
multe metode de a ajunge la ei. Vreau s[ spun c[ unii oameni iau o substan\[ psihedelic[ =i se aleg cu un ghid
spiritual. Exist[ o multitudine de lucruri care pot declan=a
rela\ionarea cu ace=tia. Îns[, cea mai bun[ cale pe care eu
unul am descoperit-o
o este, repet, prin inim[.
Dac[ intri în Spa\iul Sacru al Inimii =i mergi mai departe, pân[ când g[se=ti Micul Spa\iu din Inim[ – care
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Î: Mai e una. În regul[. Înc[ una: Bun[, am o întrebare legat[ de ghidul spiritual. Îmi po\i spune cum reu=e=ti s[ comunici personal cu ghizii tai =i ne po\i împ[rt[=i
metode utile pentru înt[rirea leg[turilor cu ei? Am avut vise
despre animale, pe care le consider un fel de ghizi spirituali. A= vrea îns[ s[ aflu cum pot face acest proces în mod
con=tient. Mul\umesc!

este, de regul[, un loc foarte mic, în care, de cele mai
multe ori, abia te strecori – când p[trunzi în acel Spa\iu,
po\i cere, pentru c[, aminti\i-vv[ c[ v -a
am spus c[, în acel
Spa\iu, toate inimile sunt interconectate; este acela=i Spa\iu =i, în acea lume, to\i oamenii tr[iesc simultan în trecut,
prezent =i viitor. A=a c[, din acel Spa\iu, îi po\i cere cuiva,
unei persoane care a decedat, s[ zicem, în urm[ cu 20 de
ani – poate un p[rinte mort sau altcineva drag – s[ vin[ în
Micul Spa\iu, iar ei vor fi la fel de reali ca atunci când tr[iau.
Este o experien\[ real[, nu doar o imagine închipuit[.
Chiar te conectezi cu acea persoan[. În acest fel po\i comunica cu ei, po\i vorbi cu ei; iar ei î\i pot comunica unde
se afl[ acum, ce se întâmpla acolo, tot ce vrei. Îi po\i cere
îns[ =i Sinelui t[u Divin s[ vin[ acolo. Sinele t[u Divin este
un ghid spiritual aflat la un nivel foarte special. Acest lucru
nu seam[n[ cu o persoan[ care face channeling =i caut[
în cartea cosmic[ de telefoane, ne=tiind cu cine ia leg[tura. Dac[ î\i invi\i Sinele Superior – adic[ pe tine la un
alt nivel de existen\[ – acesta chiar este cel mai bun ghid
spiritual din toat[ lumea. Dac[ tu comunici cu tine, cel aflat
pe un nivel superior al existen\ei, el te va ghida mai bine
decât oricine altcineva. Cu el te po\i sim\i în siguran\[. Te
iube=te. El =tie c[ tu e=ti el =i se va asigura c[ va avea grij[
de tine, în cel mai bun mod posibil.
A=a c[, dac[ mergi în Micul Spa\iu din Inim[ =i î\i rogi
Sinele Superior s[ vin[ acolo, vei putea într-a
adev[r s[ îl
vezi, sub forma unui înger sau al oric[rui alt nivel de existen\[ la care se afla. Po\i chiar comunica în orice limb[ de
pe P[mânt în care vrea el. La aceste niveluri, oamenii pot
vorbi orice limb[ p[mânteasc[. Iar el î\i poate spune exact
ce ai nevoie s[ =tii. Pentru mine, aceasta este cea mai perfect[ metod[ pe care am întâlnit-o
o pân[ acum în via\a

mea. Odat[ ce te vei conecta cu Sinele Divin, efectiv vei
câ=tiga jocul vie\ii. Pentru c[ te va ajuta s[-\\i accelerezi
cre=terea spiritual[ cât mai rapid cu putin\[, c[l[uzindu-tte
exact în direc\ia în care ai nevoie s[ mergi. Sper s[ po\i
realiza acest lucru, pentru c[ nu vei mai avea nevoie s[ pui
astfel de întreb[ri.
V[ iubesc, dragii mei.
Pân[ data viitoare, v[ mul\umesc pentru participare.
La revedere!
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http://www.youtube.com/watch?v=DpT-ssA4BwwU

Din punctul meu de vedere, ceea ce urmeaz[ s[ v[
împ[rt[=esc constituie, probabil, informa\ia cea mai important[ pe care v -o
o pot oferi. Pute\i =ti totul despre Mer-K
KaBa, despre crearea câmpurilor, pute\i =ti totul despre crearea Mer-K
Ka-B
Bei =i despre cum func\ioneaz[ ea – dar f[r[
conectarea cu Sinele Superior nu ve\i putea avea în\elepciunea necesar[ pentru a folosi Mer-K
Ka-B
Ba. A=adar, ceea
ce m[ preg[tesc s[ v[ spun constituie tot ceea ce =tiu în
momentul acesta, dar este o cunoa=tere ce se îmbog[\e=te în mod constant, este o structur[ organic[ în plin[
desf[=urare.
O lung[ perioad[ de timp, pe când predam cursuri,
(în mod special, m[ adresez celor care au v[zut video-u
urile
mai vechi), eu am împ[rt[=it o anumit[ tehnic[ pentru conectarea cu Sinele Superior. Am oferit acea tehnic[, pe
care o foloseam =i eu (mai degrab[, pe care credeam c[
o folosesc), chiar de când am început s[ predau. Dar,
când m -a
am uitat la cei care veneau la cursuri, am descoperit c[ poate doar 15% din ei erau capabili s[ se conecteze cu Sinele Superior =i c[ celor mai mul\i dintre ei,
indiferent cât de mult se str[duiau, indiferent de ce f[ceau
sau de cât de mult meditau, nu li se întâmpla nimic. Dup[
ce am f[cut acest lucru vreo câ\iva ani, am început s[ b[nuiesc c[ lipsea ceva.
În mai 1993, i -a
am cerut Sinelui meu Superior s[-m
mi
dea informa\ia care îmi lipsea, (am =tiut c[ aveam nevoie
de mai mult) =i i -a
am cerut s[ m[ înve\e pe mine ca =i eu,

la rândul meu, s[-ii pot înv[\a pe al\ii cum s[ fac[ aceast[
conexiune.
Iar o lun[ mai târziu, în iunie 1993, pe când eram la
un seminar (cred ca era la Olympia, în Washington), în timp
ce f[ceam înscrierile pentru acel seminar, a intrat un b[rbat pe u=[. Avea în jur de cincizeci de ani; m -a
am uitat la el,
i-a
am v[zut aura aura =i mi-a
am dat seama c[ nu exista niciam
un motiv ca el s[ participe la seminarul meu. Atunci, m-a
dus el =i l -a
am întrebat: „De ce ai venit la seminarul meu?
Tu nu ai nevoie s[ fii aici!> Iar el mi-a
a r[spuns: „Nu =tiu, nu
=tiu de ce sunt aici, dar cred c[ trebuie s[ fiu aici.>
Apoi, seminarul a continuat =i, dup[ dou[-ttrei zile,
am stat de vorb[ cu el. Am aflat c[ era un Kahuna din
am întrebat: „+i ce
Hawaii, =i c[ era profesor. +i atunci, l -a
anume predai?> Iar el mi-a
a r[spuns c[ era specializat în
conectarea cu Sinele Superior.
Atunci când a venit momentul s[ vorbesc despre Sinele Superior, l -a
am chemat pe scen[, iar eu m -a
am a=ezat
în sal[, împreun[ cu publicul, gândindu-m
m[ c[ el =tie mai
multe despre Sinele Superior decât mine – ceea ce era
adev[rat. A vorbit vreo or[ =i jum[tate =i am înv[\at o mul\ime de lucruri din ceea ce ne-a
a spus.
La început, procedura sau metoda pe care am predat-o
o în leg[tur[ cu conectarea cu Sinele Superior presupunea c[ se ajungea la respira\ia sferic[, iar dup[ ce se
realiza acest lucru, se lua o foaie de hârtie, pe care se scria
rug[mintea ca Sinele Superior s[ ne dea un anumit test,
pentru ca s[ ne putem asigura c[ ne-a
am conectat cu el.
Apoi, mergând din ce în ce mai profund în medita\ie, se invoca Sinele Superior, c[ruia i se cerea s[ apar[ =i s[ ne
dea un test, pe care literalmente s[-ll efectu[m =i prin care
s[ ne putem demonstra nou[ în=ine c[ am f[cut realizat
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aceast[ conexiune. Aceast[ metod[ a func\ionat pentru
anumite persoane.
Îns[ acum, îmi era limpede motivul pentru care aceast[ procedur[ nu a func\ionat =i pentru ceilal\i. Conform
în\elegerii mele, existam Eu =i c[ mai exista =i Sinele meu
Superior. Nu eram con=tient de faptul c[ aveam =i un Sine
Inferior1. Nu eram con=tient de asta. În conformitate cu cua dat-o
o), exist[ trei
noa=terea Huna, (pe care Kahuna2 mi-a
nivele ale existen\ei cu care oamenii se afl[ în conexiune,
mi
(=tim c[ totul este alc[tuit din trei p[r\i =i ar fi trebuit s[-m
dau seama de asta mai demult...).
Exist[ Sinele Superior, exist[m noi, cei de toate zilele
=i mai exist[ =i Sinele Inferior. În conformitate cu înv[\[tura
Kahuna, nu po\i atinge Sinele Superior mergând direct c[-

tuturor lucrurilor (echivalentul titlului de Doctor în diverse =tiin\e).
In mod obi=nuit, ne gândim la Kahuna ca la un fel de preot sau
vindec[tor spiritual, care cunoa=te misterele celor trei min\i ale
fiin\ei umane: Mintea Subcon=tient[ (Sinele Inferior), Mintea
Con=tient[ =i Sinele Superior – cu o con=tiin\[ elevat[, orientat[
spre dimensiunea spiritual[ a vie\ii. Practican\ii Kahuna =tiu cum
s[ foloseasc[ eficient diferite tipuri de energie, pentru atingerea
echilibrului =i a vindec[rii. +i poate c[ merit[ men\ionat faptul c[
ei =tiau aceasta cu mii de ani înainte ca =tiin\ele care studiaz[
mintea uman[ s[ >descopere> toate aceastea.

tre el. Prima dat[, trebuie s[ mergem nu în sus, ci în jos.
Trebuie s[ mergem în jos, la Sinele Inferior, cu care trebuie
s[ ne conect[m. În conformitate cu cunoa=terea Kahuna,
Sinele Inferior este reprezentat de subcon=tient. Iar subcon=tientul, conform acestei înv[\[turi, este precum un coam conectat cu un alt Kahuna,
pil de 2 -4
4 ani. Recent, m -a
care spunea c[ subcon=tientul este precum un copil de
=ase ani, a=a c[ nu =tiu exact. Oricum, acesta e asemenea
unui copil de 2 -4
4 sau 6 ani. Iar acesta este nivelul de
con=tien\[ cu care lucra\i la nivelul subcon=tientului.
Prin urmare, Kahuna a spus c[ mai întâi dat[ trebuie
s[ te conectezi cu subcon=tientul; îns[, pentru a face
acest lucru, nu po\i folosi lumea sofisticat[ a unui adult.
Po\i s[ meditezi, iar medita\ia s[ devin[ extrem de serioas[
în leg[tur[ cu ceea ce faci; dar, cu cât faci mai mult acest
lucru, cu atât este mai pu\in probabil c[ te vei conecta cu
Sinele Inferior. Pentru a te conecta cu Sinele Inferior, trebuie s[ devii asemenea unui copil. Dar asta nu înseamn[
s[ faci prostii sau s[ te zbengui, sau lucruri de genul [sta.
E vorba despre acel loc inocent, precum ochii unui copil,
în care nu po\i vedea ego-u
ul, ca un copil foarte, foarte inocent. Acest aspect, aceast[ parte exist[ în fiecare dintre
noi, îns[ a fost suprimat[ =i reprimat[. Iar pentru a începe
procesul, noi trebuie, într-u
un fel sau altul, s[ îi permitem
acestei p[r\i s[ apar[, s[ ias[ la suprafa\[.
Poate c[ unii dintre voi a\i citit cartea lui James Redfield, Profe\iile de la Celestine. Este o carte bun[, în cazul
în care vre\i s[ citi\i despre ceea ce vorbesc acum, despre
cum se face aceast[ conexiune.
Atunci când un copil se afl[ în natur[, sau în oricare
situa\ie, nivelul aten\iei sale este concentrat direct =i precis
asupra a ceea ce este aici =i acum, asupra a ceea ce i se
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1 În tradi\ia HUNA - „SineleInferior> sau „Mintea sub con=tient[> este: expresia emo\ional[, sentimental[, animalic[ a
min\ii; banca memoriei, care stocheaz[ amintirea tuturor senti mentelor, gândurilor, atitudinilor experimentate sau îndreptate
c[tre lume pe parcursul vie\ii de copil, adult, vârstnic; vibra\ie
mai dens[, frecven\[ joas[; reprezint[ „banca de amintiri> sau
„computerul interior.>
2 Un Kahuna este Cel care detine M[iestria Secretelor

prezint[ în mod direct, Aceast[ aten\ie =i inocen\[ este lucrul
pe care noi trebuie s[ începem s[-ll cultiv[m în noi în=ine.
James Redfield vorbe=te despre a merge =i a încerca s[ ne conect[m cu copacii, (modul în care druizii primeau energie); copacii fiind spirite foarte puternice, aceast[ conexiune se face prin intermediul vie\ii, al naturii =i prin
aceast[ inocen\[ special[, inocen\a copilului. Aceasta
este poarta (poarta magic[) prin care ceva poate începe
s[ se întâmple, ceva ce nu a\i mai experimentat niciodat[
=i care nu =ti\i ce este. E foarte, foarte greu de crezut, pân[
nu a\i f[cut-o
o =i nu a\i v[zut despre ce e vorba.
Acest lucru mi s -a
a întâmplat mie. Nu eram con=tient
c[ mi se întâmpla. Am fost în Vietnam, am fost în acel r[zboi, am fost foarte dezam[git de omenire, apoi, am venit
înapoi. Mi-a
am zis, „OK, atunci am s[ încerc s[-LL descop[r
pe Dumnezeu>, =i am decis s[ fac asta, devenind fizician.
Am mers la Universitatea din California, unde am studiat fizica, matematica =i altele, c[utându-LL pe Dumnezeu. Am
fost total dezam[git =i de tot ce era acolo. Am f[cut toate
astea la sfâr=itul anilor =aizeci. Imagina\i-vv[, s[ fii în Berkeley – California, la sfâr=itul anilor =aizeci, cu mitraliere la
col\ul str[zii =i tancuri peste tot, cu to\i acei oameni disp[ru\i... Am fost cu adev[rat descurajat; tot r[zboiul din Vietnam fusese adus aici...
+i mai ales în anii ’70, când am absolvit, a avut loc
evenimentul de la Kent State University, (poate voi nu v[
aminti\i c[ Universit[\ile din Statele Unite au fost închise) =i
atunci mi-a
am zis c[ era de ajuns, era ultima pic[tur[, =i am
venit aici, în Canada, nu foarte departe de unde ne afl[m
acum, în locul unde am descoperit pacea =i frumuse\ea =i
mi-a
am g[sit o cas[, în mijlocul pustiet[\ii mun\ilor.

Am decis s[ fac ceea ce dorisem dintotdeauna s[
fac. Am decis s[ merg s[ tr[iesc în p[dure, f[r[ s[ am
bani, f[r[ s[ am nimic, s[ tr[iesc din ceea ce-m
mi d[ruie=te
p[mântul. Am vrut mereu s[ fac asta =i am f[cut-o
o, am f[cut-o
o de-a
adev[ratelea. Nu aveam niciun ban =i, de fapt,
asta nu avea niciun fel de importan\[, pentru c[ nu trebuia
decât s[ tr[iesc, ceea ce a fost foarte, foarte u=or.
Dar, în acest r[stimp, au început s[ ias[ la iveal[ toate
fanteziile mele. Am început s[ ies în p[dure, s[ vorbesc cu
copacii, cu lacurile, cu râurile, am început s[ v[d c[ totul
este viu =i con=tient. +i, cu cât mi-a
am tr[it mai mult fanteziile, cu cât am f[cut exact ceea ce îmi dorisem mereu s[
fac (nu ceea ce vroia lumea ca eu s[ fac, ci ceea ce doream eu cu adev[rat), cu atât am devenit mai fericit, mai entuziasmat în privin\a vie\ii.
Când m[ trezeam diminea\a, eram atât de entuziast,
încât de-a
abia puteam suporta, m[ bucuram c[ tr[iesc o
alt[ zi pe P[mânt, eram tot timpul într-o
o stare de extaz, într-o
o stare de fericire pur[. +i lucrurile deveneau din ce în ce
mai bune.
Am fost într-u
un loc în care animalele puteau veni la
mine, unde m[ puteam apropia de c[prioare, unde puteam s[ le privesc chiar în fa\[, iar ele m[ priveau la rândul
lor f[r[ team[, pentru c[ nu aveam nimic în mine care putea s[ le înfrunte sau s[ le transmit[ fric[. +i puteam s[ trec
pe lâng[ ur=i, iar ei st[teau =i se uitau la mine f[r[ s[-m
mi
fac[ nimic.
De exemplu, so\ia mea, a mers odat[ direct la un urs
care mânca o c[prioar[, (ceea ce este, de fapt, un lucru
extrem de nebunesc pentru sistemul normal de gândire);
dar ea a mers =i s -a
a a=ezat chiar lâng[ el, privindu-ll cum
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m[nânc[. Iar ursului nici m[car nu i -a
a p[sat, doar s-a
a uitat
la ea, continuându-==i lini=tit festinul.
Chiar =i acum, într-u
una dintre c[l[toriile noastre, ea a
ridicat de pe jos un =arpe cu clopo\ei, s-a
a uitat la el, iar
apoi l -a
a pus jos. Nu au fost probleme, pentru c[ în ea nu
se întâmpla nimic provocator.
Deci, în acest gen de stare, pe care l -a
am ob\inut în
mod incon=tient, am început s[ m[ conectez cu Sinele meu
Inferior, cu mintea subcon=tient[. +i ceea =tiu ce acum,
este c[ mintea subcon=tient[, mintea mea subcon=tient[,
este conectat[ direct cu mintea subcon=tient[ a Planetei,
cu întreaga natur[ de pretutindeni. Ca atare, când vorbim
despre mintea subcon=tient[, vorbim despre con=tiin\a planetei, despre întreaga fiin\[ a planetei. +i atunci au început
s[ apar[ coinciden\ele, s[ m[ gândesc la ceva, iar acel
lucru s[ se întâmple, s[ vreau s[ v[d un prieten =i s[ m[
întâlnesc cu el.
Sincronicit[\ile continuau s[ apar[ una dup[ alta, tot
timpul, =i aveau loc atât de rapid, încât am început s[ devin
suspicios, crezând c[ se întâmpla ceva anormal cu mine.
Nu =tiam ce anume, dar îmi d[dusem seama c[ sincronicit[\ile se întâmplau mult prea des pentru a fi doar simple
coinciden\e. +i apoi, într-o
o zi, ne-a
am decis s[ începem s[
studiem medita\ia.
Într-o
o zi, st[team acolo =i meditam =i, la un moment
dat, bam!, doi îngeri au ap[rut în camer[. Erau cam de trei
metri în[l\ime; unul era purpuriu, iar cel[lalt verde, erau
translucizi, puteam vedea prin ei, erau identici =i erau incredibil de frumo=i. Iar iubirea care venea dinspre ei era incredibil[. Nu =tiam cine erau ei, iar primul lucru pe care l-a
au
spus a fost: „Noi suntem Tu. La un alt nivel, într-u
un alt timp>.

N-a
am în\eles ce vroiau s[ zic[. Era atâta de frumos...
Eu =i so\ia mea ne-a
am conectat cu ei în acela=i timp =i era
atât de frumos, încât nu ne mai s[turam s[-ii privim.
La scurt timp dup[ acest episod, au început s[ se întâmple minuni. Au început s[ se întâmple lucruri care nu se
puteau întâmpla în mod normal. Asta, la început. Apoi, au
început s[ se întâmple minuni în fiecare zi. În orice zi a vie\ii
mele, timp de doi sau trei ani, am privit întâmplându-sse lucruri neobi=nuite. Dar era atât de pl[cut, încât nu-m
mi p[sa
deloc. De=i de fapt îmi p[sa, (chiar îmi p[sa), dar nu îmi
p[sa din punctul de vedere al modului vechi de gândire,
(de exemplu, nu-m
mi mai p[sa ce ar fi gândit ceilal\i), pentru
c[ se vedea clar c[ totul era corect. +i am continuat în
aceast[ direc\ie.
Unul dintre lucrurile pe care cei doi îngeri, cel purpuriu =i cel verde, le-a
au spus despre ei, dar pe care nu l -a
am
în\eles niciodat[, a fost c[ ei erau Soarele =i P[mântul. Îngerul verde era spiritul P[mântului, avea o culoare verde,
foarte frumoas[, iar îngerul Soarelui avea o culoare violet[.
La un moment dat, am în\eles, =i îmi amintesc experien\a
pe care am avut-o
o; =tiu c[ atunci când am revenit din medita\ie am încercat s[ rostesc în cuvinte... =i a ie=it un
poem. Iat[-ll:

Ceea ce însemna c[ =tiam c[ sunt dincolo de toate
a=
acestea... am în\eles, dar nu am în\eles modul în care l -a
fi putut reda în cuvinte =i împ[rt[=i cuiva. Acum, am în\eles
c[ locul în care noi putem începe aceast[ aducere la su-
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Eu sunt P[mântul.
Eu sunt Soarele.
Dar, în realitate, nu sunt niciunul dintre ele.

prafa\[ a copilului interior, a inocen\ei noastre interioare,
este natura – =i nu un mediu artificial.
Ie=i\i din acest mediu pe care l -a
am creat, din locuin\e, din ma=ini. Merge\i acolo unde sunt copacii – =i ar fi
preferabil s[ merge\i undeva în afar[, s[ ie=i\i din structurile
mentale în care v[ afla\i de obicei. Trebuie s[ începe\i s[
interac\iona\i din nou cu Mama P[mânt, întrun mod cu totul
nou. Iat[ ce v[ sugerez s[ începe\i s[ încerca\i. +i nu prin
medita\ia în sine. Pute\i continua s[ practica\i medita\ia =i
pute\i s[ continua\i urmând aceast[ linie, dar cred c[, pentru cei mai mul\i oameni, aceast[ modalitate va constitui
pasul esen\ial.
Kahuna a spus c[, la un moment dat, dup[ ce a\i
realizat conectarea cu Sinele Inferior, conectarea cu mintea subcon=tient[, trebuie s[ începe\i s[ v[ juca\i cu el, s[
v[ distra\i împreun[, s[ v[ plac[ s[ fi\i cu el. Este esen\ial.
Dac[ nu e distractiv =i pl[cut, înseamn[ c[ ceva e în neregul[ =i trebuie s -o
o lua\i de la cap[t. Este foarte, foarte important s[ fie pl[cut =i distractiv.
Exist[ un film care abordeaz[ subiectul la care fac eu
referire acum =i care se nume=te Hook. Poate c[ mul\i dintre voi l -a
au v[zut. Este vorba despre Peter Pan, care î=i reaminte=te despre el pe vremea când era copil =i lucrurile
prin care trece, pornind de acolo, despre lucrurile pe care
=i le imagineaz[ – de exemplu, mâncarea de pe mas[...
To\i cei care au v[zut filmul =tiu asta. Iar pentru cei care nu
l-a
au v[zut înc[, vi-ll recomand cu c[ldur[, pentru c[ este în
el o cantitate uria=[ de adev[r. Întreaga poveste, lupta dintre bine =i r[u, tot ceea ce se întâmpl[ este foarte important. Este un film foarte sofisticat.
Prin urmare, trebuie s[ te joci. +i apoi, la un moment
dat, începi s[ vezi sincronicit[\ile, începi s[ sim\i cum via\a

curge prin tine, iar conexiunea cu Sinele Superior devine o
realitate. Po\i vedea aura din jurul oamenilor, aura copacilor
=i a florilor, iar micu\ele spirite ale plantelor =i Devasurile
devin fiin\e reale, prind via\[ =i apar în câmpuri de lumin[
ultraviolet[, pe care le po\i vedea. Toate aceste lucruri încep s[ aib[ loc =i atunci =tii c[ e=ti pe calea cea bun[ – =i
vei =ti acest lucru cu siguran\[.
În ceea ce prive=te atingerea Sinelui Superior, trebuie
s[-ii ceri permisiunea Sinelui Inferior al P[mântului pentru a
te conecta la Sinele Superior, care, dup[ modul meu de a
vedea lucrurile, este Soarele. Trebuie s[ ceri permisiunea
s[ faci conexiunea de la P[mânt la Soare, de la Sinele Inferior la Sinele Superior. Iar Sinele Inferior poate s[ nu-\\i
permit[ acest lucru. Poate s[ zic[, „ Nu vreau s[ fac asta,
hai s[ ne mai juc[m>. +i nu po\i s[ faci nimic. Trebuie doar
s[ continui s[ te distrezi. Este tot ce po\i face. S[ continui
s[ te distrezi.
Trebuie s[ a=tep\i pân[ când P[mântul crede c[ e=ti
preg[tit. În în\elepciunea sa, în calitate de Mam[ care te
consider[ copilul ei, la momentul potrivit, ea î\i va da permisiunea s[ mergi în sus, s[ te conectezi nu doar cu P[mântul, ci =i cu Soarele, cu toat[ via\a existent[ pretutindeni.
+i nu po\i s[ faci nimic... dar este OK, este o cale
care a fost aranjat[ în acest mod. Eu nici m[car nu =tiam
c[ f[ceam asta, nu în\elegeam ce f[ceam – doar f[ceam,
f[r[ s[ =tiu de ce.
Foarte multe persoane din comunitatea spiritual[,
care cred c[ sunt conectate la Sinele lor Superior, sunt
probabil conectate la Sinele Inferior. Pentru c[ po\i cere informa\ii de la Sinele Inferior =i po\i primi orice fel de informa\ie v[ pute\i imagina, orice are leg[tur[ cu biogeofizica,
de exemplu, =i tot felul de lucruri de genul acesta. Dar
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astea sunt toate în leg[tur[ cu Sinele Inferior. Po\i cunoa=te
orice legat de radiestezie, po\i cunoa=te orice... Îns[, în
realitate, e=ti conectat la Sinele Inferior =i la P[mânt, nu la
Sinele t[u Superior. Sinele Superior nu este preocupat de
genul acesta de lucruri.
În ceea ce m[ prive=te, când m -a
am conectat la Sinele Superior, un înger auriu a înceaput s[ devin[ vizibil în
am întrebat pe
câmpul meu vizual, undeva, în spate, =i i -a
ceilal\i îngeri cine este acel înger din spate. Atunci, ei mi-a
au
un
r[spuns c[ este Îngerul Auriu =i c[ voi afla despre el într-u
au spus c[
final. Iar la un moment dat, ei au ap[rut =i mi-a
Îngerul Auriu vrea s[-m
mi vorbeasc[. Atunci, am f[cut tot ce
trebuia, am postit timp de trei zile, am a=teptat, crezând c[
Îngerul Auriu va veni =i ne va spune ceva care ne va schimba complet vie\ile. A spus ceva extrem de important, dar
foarte simplu, pe care nici m[car nu l -a
am în\eles. Noi crezusem c[ o s[ fie un discurs lung de tot, =i ne-a
am preg[tit,
am
a=teptând ca Îngerul Auriu s[ apar[, apoi am stat =i ne-a
uitat la el, a=teptând s[ vedem ce-o
o s[ zic[, atunci când
a uitat la noi cu o privire
va începe s[ vorbeasc[, iar el s-a
blând[ =i a spus „Nu exist[ decât Lumin[.> Iar apoi a disp[rut pe deasupra capetelor noastre.
„Exist[ doar lumin[? Ce vrea s[ zic[ cu asta?> Atunci
nu am în\eles. Ne-a
au trebuit ani de zile ca s[ în\elegem;
era pentru noi ceva de genul e = mc2, a=a c[ nu am =tiut
ce vroia s[ spun[. La un moment dat, încet-îîncet, am început s[ în\eleg ce a vrut s[ spun[ Îngerul Auriu. +i, în cele
din urm[, mi-a
am dat seama c[, pe m[sur[ ce începeam
s[ comunic cu Sinele meu Inferior, acesta îmi d[dea orice
fel de informa\ie necesar[.
De fapt, a fost o perioad[ de =ase luni, în care Sinele
meu Inferior mi-a
a spus tot ceea ce avea s[ se întâmple în

ziua urm[toare, cu foarte multe detalii. +tiam exact când o
s[ înceap[ s[ sune telefonul, ce o s[ zic[ persoana de la
telefon, scrisorile pe care urma s[ le primesc =i alte lucruri
de acest fel. Po\i s[-ii ceri tot felul de informa\ii Sinelui Inferior, iar el \i le va da foarte u=or, f[r[ probleme.
Îns[ aceasta este o modalitate dualist[ de comunicare. În realitate, eu vorbeam cu ceva ce p[rea s[ fie în
afara mea. Comunicarea avea loc de trei sau patru ori pe
zi, dar cu cât trecea timpul, cu cât treceau anii, am început
s[ realizez faptul c[ îngerii au început s[ apar[ din ce în ce
mai rar. Nu din cauza faptului c[ sl[bea leg[tura mea cu
P[mântul – pentru c[ îl sim\eam tot timpul – ci fiindc[ p[rea c[ nu mai aveam prea mult[ nevoie de ei.
+i într-o
o zi, cam acum doi-ttrei ani, îmi pare r[u, nu-m
mi
a întâmplat, eram în Washington, la
amintesc exact când s-a
un seminar despre „Roata medicinei> =i st[team în cerc,
pe cale s[ încep un seminar, când Îngerul Auriu a ap[rut
chiar în mijlocul cercului =i s-a
a uitat la mine. Nimeni nu =tia
ce se întâmpl[, dar pentru mine era un lucru extraordinar.
Îngerul Auriu a venit lâng[ mine, deasupra mea, =i s -a
a contopit cu mine. În acel moment am =tiut, am în\eles c[ tocmai m[ conectasem cu Sinele meu Superior.
Dup[ aceea, nu am mai sim\it niciodat[ nevoia s[ întreb ceva, pentru c[ orice a= fi avut nevoie s[ =tiu, pur =i
simplu =tiam. Nu trebuia s[ încerc s[ planific sau s[ fac
ceva, realitatea pur =i simplu s -a
a deschis pentru mine =i
acest lucru s-a
a întâmplat de la sine. A început s[ aib[ loc
un alt nivel de comunicare cu Dumnezeu.
Acum =tiu c[ aceast[ continuitate în procesul de
evolu\ie începe din trecut, vine de la Surs[ =i poate continua c[tre diferite stadii sau nivele, dar nu =tiu exact ce sunt
acestea. Îns[, de fiecare dat[ când ajungem la acest gen
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de pun\i, vom =ti ce s[ facem =i vom face înc[ un pas =i ne
va fi u=or s[ le accept[m, pe m[sur[ ce vom ajunge la ele.
În momentul în care s -a
a f[cut conexiunea cu Sinele
Superior, poate ap[rea o problem[. Eu nu am tr[it lucrul
[sta, dar Kahuna m -a
a avertizat în aceast[ privin\[. Eu nu
am avut-o
o niciodat[ =i nu =tiu, nu am avut o experien\a direct[, îns[ ceea ce spune el este faptul c[ de multe ori Sinele Inferior, într-o
o manier[ foarte copil[reasc[, imit[ Sinele Superior. +i, ca atare, unii pot crede c[ sunt conecta\i
cu Sinele Superior sau c[ au fost conecta\i =i încep s[ comunice, crezând c[ sunt conecta\i cu Sinele Superior, iar
în realitate, ei sunt conecta\i cu mintea subcon=tient[. +i
atunci, ei pot cere instruc\iuni pentru a face ceva, iar mintea subcon=tient[ îi poate trimite prin toat[ lumea s[ fac[
ceva anume, sau lucruri de genul [sta. Doar se joac[ cu
ei. Ea nu va face ceva care s[ v[ d[uneze, dar cu siguran\[ c[ st[ =i râde de ceea ce v -a
a pus s[ face\i, s[ umbla\i brambura – ceea ce nu este, cu siguran\[, în conformitate cu scopul pentru care a\i venit aici.
De aceea, Kahuna a spus c[ e foarte important ca de
fiecare dat[ când v[ conecta\i cu Sinele Superior, (de obicei voi ave\i ni=te pa=i pe care i -a
a\i dezvoltat singuri), întreba\i: „E=ti Sinele meu Superior?> Pentru c[ dac[ este Sinele Inferior, acesta nu te va min\i =i-\\i va spune: „Nu, îmi
pare r[u, nu sunt Sinele Superior.> Este foarte important s[
stabili\i de fiecare dat[ un mod de a verifica dac[ e vorba
despre Sinele Superior =i nu de cel Inferior.
Eu nu am con=tientizat niciodat[ o asemenea întâmplare. Nu am sim\it niciodat[ niciun fel de atitudine pozna=[ din partea Sinelui meu Inferior.
Am s[ merg acum la un alt nivel.

Sinele Superior comunic[ cu tine pe atât de multe nivele, încât trebuie s[ ai o imagina\ie extrem de vast[ pentru a -\\i da seama. O poate face în orice limbaj imaginabil
sau în limbi care nici m[car nu exist[ sau în limbi de pe alte
planete. O poate face prin culori, prin sunete, prin tonuri,
pulsa\ii ale luminii, sentimente, emo\ii, prin propria voastr[
voce; pot fi tot felul de modalit[\i. Poate fi prin realitatea
îns[=i, pot fi persoane care vin la voi =i v[ dau un mesaj –
pot fi tot felul de lucruri sau tot felul de modalit[\i, depinzând de ceea ce vre\i voi de fapt. În realitate, nu exist[ niciun fel de limitare, cu excep\ia cazului în care voi impune\i
aceste limite. În via\a mea am v[zut tot felul de nivele de
comunicare, de fiecare dat[ fiind moduri la care nu m -a
a= fi
gândit niciodat[, dar care, dup[ în\elegerea mea, au fost
foarte pertinente.
Odat[ stabilit nivelul de comunicare cu Sinele Superior, odat[ ce a\i realizat acest deziderat =i =ti\i sigur c[ a=a
stau lucrurile, totul se schimb[ în via\a voastr[. Nu trebuie
s[ fi\i preocupa\i în niciun fel. Tocmai a\i câ=tigat partida cu
via\a, la toate nivelurile, iar tot ceea ce dori\i s[ =ti\i, orice
altceva, trebuie s[-ll l[sa\i s[ treac[, trebuie doar s[ privi\i
deta=a\i ceea se întâmpl[, s[ v[ uita\i ca la un film. Ve\i
avea toat[ în\elepciunea =i toat[ cunoa=terea de care ave\i
nevoie pentru a folosi Mer-K
Ka-B
Ba, precum =i toate informa\iile în leg[tur[ cu ceea ce ave\i de f[cut =i modul în care
s[ v[ mi=ca\i în aceast[ realitate.
Nu ve\i mai avea nevoie de un Maestru exterior vou[,
sau de oricine altcineva. În momentul acela, ve\i descoperi
c[ sunte\i complet, întreg, perfect, nelipsindu-vv[ nimic din
voi în=iv[.
Aceste nivele de evolu\ie vor continua din ce în ce
mai sus, c[tre nivelele cele mai înalte.
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A= vrea s[ clarific pu\in mai mult despre Sinele Inferior =i Sinele Superior, doar pentru a avea o idee =i o în\elegere mai bun[ în leg[tur[ cu aceste aspecte.
A=a cum am mai spus, Sinele Inferior – adic[ mintea
voastr[ subcon=tient[ – este conectat[, la rândul ei, cu
toate min\ile subcon=tiente ale tuturor fiin\elor umane de
pe întreaga planet[. Care, la rândul lor, sunt conectate la
mintea subcon=tient[ a întregii biosfere, a întregii Con=tiin\e a întregii planete. +i a=a cum în\eleg eu în acest momentu, ea este conectat[, la rândul ei, printr-o
o leg[tur[
care merge c[tre centrul P[mântului, cu toate lumile dimensionale de acolo – lumi care reprezint[ de fapt o reflectare a tot ceea ce se afl[ în exteriorul planetei.
Atunci când mi s-a
a dat prima dat[ numele de Drunvalo Melchizedek, îngerii mi-a
au spus c[ Drunvalo Melchizedek este un nume druid. Mi-a
au spus c[ Drunvalo este
numele unui copac ce cre=te lâng[ un pârâu. +i eu am acceptat asta =i am spus, „OK, Drunvalo sun[ ca un nume de
druid, dar Melchizedek?>
Ani întregi, în mintea mea a fost ceva de genul: „{sta
nu sun[ a nume druid, pare s[ fie din tradi\iile ebraice sau
cre=tine> =i nu m -a
am gândit la el niciodat[ ca la un nume
druid. Când am fost în Anglia, pe când studiam =i începusem s[ devin con=tient de În[l\are, la un moment dat,
m-a
am conectat cu Merlin. În tradi\ia druid[, ei au un proces
de ini\iere asem[n[tor, în care devii conectat cu copacii, =i
mai ales cu stejarii =i cu zânele. Începi s[ treci prin acela=i
proces, pentru ca, într-u
un final, s[ te înal\i, dar nu în afara
P[mântului, ci spre centrul P[mântului. Am citit o carte
despre procesul În[l\[rii c[tre centrul P[mântului, iar în
aceasta scria c[ druizii credeau c[ Melchizedek se afl[
exact în centrul P[mântului. Când am citit asta, am r[mas

cu gura c[scat[. +i atunci am realizat c[ ei erau la polul
cel[lalt, ei au v[zut în acela=i fel, doar c[ era exact ca o
imagine într-o
o oglind[.
Atunci când vorbim despre Sinele Inferior, în realitate
vorbim despre o con=tiin\[ vast[, care se extinde în tot
ceea ce este via\[, dar într-o
o modalitate diferit[ – adic[ el
se pare c[ rela\ioneaz[ cu noi ca fiin\e umane într-o
o manier[ copil[reasc[.
Con=tiin\a ce vine de sus, de la stele, din Rai, de la
toate nivelele dimensionale înalte comunic[ cu noi mai degrab[ printr-o
o imagine patern[, decât printr-u
una copil[roas[. Cei din vechime considerau =i ei c[ este extrem de
important ca În[l\area s[ înceap[ departe de P[mânt – =i
înc[ mai trebuie s[ aflu ce vor s[ zic[ cu asta.
De fapt, întregul sens al venirii lui Iisus pe P[mânt a
a în[l\at îndep[rtânfost acela c[ el a fost primul care s -a
du-sse de P[mânt. +i dac[ citi\i The England Tapes =i vede\i despre ce e vorba, ve\i începe s[ în\elege\i mult mai
mult din informa\iile pe care vi le transmit aici.
Pentru a defini mai bine leg[tura dintre Sinele Inferior
=i cel Superior, cu noi afla\i la mijlocul lor, a= spune c[ este
ceva foarte asem[n[tor cu leg[tura dintre Macrocosmos =i
Microcosmos =i cu leg[tura dintre noi =i aceste sisteme.
Este asemenea leg[turii planetei P[mânt cu Soarele. Soarele este conectat cu P[mântul printr-u
un câmp gravita\ional, P[mântul =i Soarele aflându-sse în acela=i sistem. Dar
ele sunt foarte, foarte diferite. Aici este similitudinea cu diferen\a dintre Sinele Superior =i cel Inferior.
Un alt mod de a vedea conexiunea dintre Sinele Superior =i cel Inferior este prin asem[narea cu conexiunea
dintre planeta P[mânt =i Soare, în care Sinele Inferior este
asimilat planetei P[mânt. Sinele Superior este asemenea
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Soarelui, care este conectat cu toate celelalte stele. Între
cele dou[ corpuri cere=ti exist[ aceast[ conexiune. Este
aidoma Macrocosmosului, cu componentele sale foarte
mari =i Microcosmosului, cu toate componentele sale
foarte mici =i cu noi undeva, la mijloc.
Exist[ imagini ale acestor aspecte peste tot în lume.
În Egipt, po\i vedea imagini cu un vultur într-o
o parte =i un
=arpe în cealalt[ parte, iar între ele se afl[ ochiul lui Horus,
reprezentând aceste trei nivele: pas[rea este nivelul de
sus, =arpele este la nivelul de jos, iar ochiul este in mijloc.
Pute\i vedea aceea=i imagine dac[ merge\i în Peru; vede\i imaginea unui condor, cu un =arpe de o anumit[ ras[,
(pe care nu mi-o
o amintesc) =i cu un anumit soi de leopard.
Maya=ii foloseau condorul, un leopard, (cred ca era
negru) =i un =arpe cu clopo\ei. Amerindienii foloseau vulturul, (cred c[ foloseau vulturul), coiotul =i =arpele cu clopo\ei.
Aceea=i imagine se reg[se=te peste tot în lume. Tibetanii foloseau un coco=, un porc =i un anumit =arpe.
Mereu aceea=i imagine, reprezentând aceste trei componente diferite, ce trebuiesc aduse împreun[, pentru ca noi
s[ putem fi din nou o fiin\[ complet[, fiindc[ noi ne-a
am
separat de toate acestea.
Cum poate cineva s[ înceap[ acest proces?
Odat[ ce a\i ajuns la momentul în care s[ pute\i începe s[ v[ deschide\i fa\[ de natur[ =i s[-ii permite\i copilului interior s[ ias[ la iveal[, a\i f[cut un pas important. Dar
dac[ l[sa\i partea paranormal[ s[ se manifeste, dac[ ve\i
avea încredere în voi =i în puterea voastr[ psihic[, atunci
exist[ o mul\ime de metode.
De exemplu, eu am început s[ înv[\ radiestezie. Radiestezia poate fi un instrument foarte folositor, care te poate
ajuta s[ afli modul în care te po\i conecta cu Sinele Inferior.

Profesorul meu de radiestezie avea o cas[ cu dou[
etaje =i avea covoare din lân[ peste tot. So\ia lui lua un bob
de porumb =i îl ascundea în puful covoarelor, undeva prin
cas[, iar el putea s[-ll g[seasc[ de fiecare dat[, în mai pu\in de =aizeci de secunde. Mereu =i mereu =i mereu. +i tot
ce f[cea era s[ ia o hart[ a casei – =i v[ sugerez =i vou[
s[ face\i la fel – =i s[ schi\eze sumar toate camerele. El
folosea dou[ instrumente: un pendul =i un set de baghete
(fie baghetele care se încruci=eaz[, fie pe cele care se
îndoaie ca ni=te nuiele). Ea ascundea bobul de porumb,
iar el doar întreba pur =i simplu simplu: „Unde este?> Întreba unde este =i l[sa pendulul s[ se mi=te.
Nu trebuie s[ te implici ca persoan[, trebuie s[ la=i
deoparte ego-u
ul, s[ la=i baghetele s[ se mi=te, iar ele vor
indica locul exact. Trebuie s[ crezi, s[ ai absolut[ încredere c[ acela este locul.
Apoi, el ar[ta despre ce camer[ era vorba =i, cu aproxima\ie, în ce loc din camer[ se afla bobul de porumb.
Apoi, mergea la etaj, în locul pe care îl identificase =i, fiindc[ era o camer[ mare, lua celelalte baghete =i mergea la
locul indicat de ele, se apleca =i ridica bobul de porumb.
Am descoperit c[ =i eu puteam face acela=i lucru.
Nu era cine =tie ce... +i imediat ce am reu=it s-o
o fac o dat[,
asta a fost! Am putut s -o
o fac înc[ o dat[, =i nu era vorba de
niciun fel de coinciden\[. Puteam s-o
o fac încontinuu. În
acest fel, am reu=it s[ descop[r o mul\ime de lucruri.
Deci nu trebuie s[ g[se=ti doar ap[, de exemplu.
Atunci când practici radiestezia, po\i s[ g[se=ti orice vrei.
Profesorul meu putea s[ g[seasc[ zone cu petrol =i
alte lucruri. Po\i g[si orice lucru, nu e nicio diferen\[ între
ele. El c[uta pentru oameni c[rora li se furase ma=ina. Lua
harta Statelor Unite, afla despre ce ora= era vorba, lua o
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hart[ a acelui ora=, afla în ce zon[ era parcat[ ma=ina, iar
apoi mergeau acolo, luau ma=ina =i plecau cu ea....
Îmi amintesc c[ prima dat[ m -a
a înv[\at cum s[ folosesc nuielu=ele ca s[ descop[r ap[. Entuziasmul care te
încearc[ atunci când sim\i nuielu=ele cum trag foarte tare,
cum se apleac[ de se rup la capete, este extraordinar.
Doar gândul c[ \ii un b[\ de un cap[t, =i c[ el se rupe la
cap[tul cel[lalt, pare ceva imposibil, dup[ orice lege =tiut[
de noi. Când f[ceam acest lucru, rupeam zece-c
cincisprezece nuielu=e pe zi =i trebuia s[ car o gr[mad[ dup[ mine.
Apoi, am aflat c[ pot fi folosite baghete din naylon,
care nu se rup =i se comport[ mult mai bine.
Deci, iat[ o cale prin care pute\i începe s[ vede\i =i
s[ v[ demonstra\i vou[ în=iv[ c[ aceste lucruri sunt adev[rate. Exersa\i, rugând pe cineva s[ ascund[ lucruri prin
camer[, iar voi încerca\i s[ le g[si\i imediat. În acest fel, v[
construi\i încrederea dintre voi =i Sinele vostru Inferior =i începe\i s[ vede\i c[ lucrurile chiar se întâmpl[.
Radiestezia poate fi folosit[ în foarte multe moduri =i
a= putea continua la nesfâr=it s[ vorbesc despre ea. Pute\i
face exerci\ii =i f[r[ baghete, folosindu-vv[ intui\ia; de exemplu, pute\i încerca acest experiment atunci ca s[ confirma\i
c[ ceva este adev[rat sau c[ se va întâmpla ceva. Permite\i-ii informa\iei s[ apar[ din interior, ave\i încredere în voi
în=iv[, pentru c[ a=a permite\i ca aceast[ conexiune =i
aceast[ comunicare dintre voi =i Sinele vostru Inferior, dintre voi =i întreaga planet[ s[ aib[ loc.
+i cu cât aceast[ comunicare are loc, cu atâta planeta va dori s[ comunice mai mult cu voi. Mama P[mânt
v[ iube=te, v[ iube=te cu adev[rat, =i vrea ca voi s[ v[ deschide\i. Îns[ trebuie s[ permite\i ca aceast[ comunicare s[
existe. Nu este obligatoriu s[ face\i acest lucru, dac[ nu

vre\i; ave\i liber arbitru. Pute\i r[mâne închi=i în lumea voastr[ pentru totdeauna. Îns[, dac[ pute\i permite ca acest lucru s[ se întâmple, dac[ v[ pute\i deschide... gândi\i-vv[ la
posibilitatea c[ poate exist[ ceva mai mult pe lumea asta,
decât s[ conduce\i o ma=in[ =i s[ pune\i bani în banc[.
Poate c[ exist[ altceva mult mai interesant decât aceste
lucruri banale.
Începe\i s[ explora\i poten\ialul uman. Acesta este
foarte vast; el v[ conduce într-o
o lume =i în anumite locuri pe
care, în acest moment, nu vi le pute\i imagina cu adev[rat.
Dar trebuie s[ începe\i de undeva. Trebuie s[ începe\i s[ fi\i asemenea unui copil inocent, ca un nou n[scut.
+i cred c[ acesta a fost sensul spuselor lui Iisus, atunci
când a zis: „Pân[ când nu ve\i fi precum copiii, nu ve\i putea intra în împ[r[\ia Raiului.> Cred c[, asta a vrut s[
spun[. Literalmente. F[r[ o inocen\[ ca cea a unui copil nu
ve\i intra în împ[r[\ia Cerurilor =i nu ve\i merge la nivele de
dimensiuni superioare.
Vreau s[ mai acop[r o zon[ a acestui aspect, cea a
ini\ierii =i a începerii procesului.
Exist[ acum nenum[rate nivele de terapie, care s -a
au
dezvoltat de câ\iva ani încoace =i care sunt cu adev[rat
benefice.
Când ne întoarcem la gândirea de tip Freudian, putem vedea conexiunea dintre corpul fizic, cel emo\ional =i
cel mental, iar apoi, mergând la personalit[\i cum este Wilhelm Reich, care a ajuns mult mai profunzime decât ar fi
gândit Freud vreodat[ c[ se poate ajunge, putem constata c[ experien\ele avute în copil[rie sunt „îngropate> în
mu=chii corpului =i în structura circuitelor electrice ale
acestuia. Deoarece, în jurul corpului vostru, în câmpul cristalin, în aura voastr[ exist[ aceste „modele repetitive>, care
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sunt atât de dureroase, încât nu vrem s[ le sim\im; =i atunci, le îngrop[m adânc. Aceast[ problematic[ a stat la baza
cercet[rilor lui Fritz Perls (o mare parte a muncii sale a constat în psiho-d
dramele sale, în care persoana începe s[ se
elibereze de aceste modele, implicându-sse direct în aceste experien\e). Apoi, mai este Ida Rolf, care propune s[ se
acceseze informa\iile acumulate în mu=chi, unde pot fi
identificate aceste tipare... =i se poate lucra în toate aceste moduri.
Diver=i oameni au început s[ lucreze din ce în ce mai
profund, pân[ când s -a
a ajuns =i la hipnoterapie. Hipnoterapia a devenit un excelent mijloc pentru rezolvarea
acestor probleme. Ceea ce se rezolva înainte în 10, 15, 20
4 =edin\e sau în 3 -4
4 sau
de ani, se poate rezolva acum în 3 -4
5-6
6 ore. +i totul f[r[ nicio durere – iar tiparele pot fi eliberate foarte, foarte rapid.
În fiin\a uman[ exist[ extrem de multe lucruri de care
omul obi=nuit nu este con=tient – lucruri care îl blocheaz[,
f[cându-ll incapabil s[ se deschid[ c[tre Copilul Interior,
incapabil s[-ii permit[ sensibilit[\ii fa\[ de realitate s[ revin[
la normal. În interiorul multor oameni se afl[ entit[\i care
exist[ acolo de mii =i mii de ani – de multe ori din vremea
Atlantidei – iar acestea au nevoie s[ fie eliberate. Hipnoterapia poate face posibil[ aceast[ eliberare, foarte rapid.
Sunt foarte multe lucruri care s-a
au întâmplat în vie\ile
voastre anterioare – de exemplu, oricare dintre noi poate
s[ fi fost înjunghiat, ori împu=cat; poate c[ o mân[ v -a
a fost
t[iat[; sau poate capul v -a
a fost t[iat, sau a\i fost viola\i,
uci=i, umili\i – iar toate aceste lucruri pot fi resim\ite foarte,
foarte profund. Se poate merge direct la ele, iar tiparele ascunse pot fi eliberate. Nu trebuie decât s[ le da\i drumul,
s[ le l[sa\i s[ plece. Exist[ modalit[\i prin care aceste lu-

cruri se pot realiza; exist[ acum modalit[\i prin care se
poate ajunge la „modelele repetitive> declan=ate între concep\ie =i vârsta de 12 ani, unde s-a
au creat cele mai multe
dintre blocajele voastre. În trecut, era nevoie de foarte mult
timp pentru a le identifica =i elibera. Acum, aceste probleme pot fi rezolvate în câteva ore, de c[tre persoane care
au fost preg[tite în acest domeniu.
Exist[ =i c[i prin care se poate ajunge în viitor, pentru a v[ conecta la tiparele care urmeaz[ s[ se formeze în
au dezvoltat, dar ale c[ror r[voi, care înc[ nici m[car nu s -a
d[cini =i semin\e exist[ în voi =i pot fi depistate. Toate
aceste lucruri pot fi rezolvate în prealabil, iar dac[ v[ descotorosi\i de toate entit[\ile, de toate lucrurile de genul
acesta, care provin din vie\ile anterioare, dac[ elimina\i tot
acest balast, atunci v[ pute\i purifica în interior, iar astfel,
copilul interior poate fi eliberat cu mai mult[ u=urin\[. Altminteri, pute\i avea diverse blocaje în interiorul vostru, pute\i avea „bariere> sau elemente care pur =i simplu v[ pun
stavil[, care nu v[ permit s[ aborda\i copilul interior. +i
atunci, spune\i: „Ei, dar eu nu pot face lucrul acesta>... =i
renun\a\i, f[r[ a =ti de unde provine aceast[ reticen\[.
Cred c[ acesta este începutul vindec[rii corpului
vostru – fizic, emo\ional, dar =i mental, pe toate aceste niveluri. Poate ve\i avea impresia c[ regresa\i, dar dac[ nu
trece\i mai înainte prin genul acesta de purific[ri, v[ va fi
foarte greu s[-ii permite\i copilului interior s[ ias[ la iveal[.
Acum, exist[ multe persoane care au fost preg[tite în
mod special pentru acest proces – cum s[ fie adus la suprafa\[ copilul interior =i cum s[ demareze acest proces
de evolu\ie interioar[.
Din nou, v[ pute\i folosi intui\ia pentru a le permite
acestor vindec[tori intre în leg[tur[ cu voi =i s[ v[ ajute s[
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începe\i acest gen de procese. Exist[ foarte multe modalit[\i de vindecare disponibile în prezent =i sunt foarte mul\i
oameni care sunt preg[ti\i în acest domeniu; este ceva
extraordinar.
Dac[ ave\i cu adev[rat dorin\a de a v[ reîntoarce la
Dumnezeu =i de a v[ deschide c[tre o nou[ cale, totul v[
este la îndemân[. Pute\i g[si ceea ce v[ este de folos, trebuie doar s[ ave\i voin\a =i dorin\a de a o face. Totul v[
este la îndemân[.
o face\i, trebuie doar s[ merge\i acolo
Trebuie doar s -o
=i s[ începe\i s[ lucra\i cu voi în=iv[. Trebuie s[ ave\i curajul s[ afla\i cine sunte\i voi cu adev[rat.
http://www.youtube.com/watch?v=KYrAgIJAW2E
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Despre spiritualitate =i hran[
29 martie 2012
Aceast[ întrebare mi-a
a ap[rut de-a
a lungul anilor încontinuu. Oamenii vor s[ =tie cum este spiritualitatea afectat[ de hran[, +i, pe parcursul multor ani, chiar am v[zut c[
se întâmpl[ acest lucru în propriul meu corp =i în corpurile
altor oameni. Eu predau despre medita\ie, în[l\are =i con=tiin\a superioar[ =i pot s[ v[d c[, atunci când cineva nu
acord[ aten\ie hranei pe care o m[nânc[ sau exerci\iilor de
yoga =i exerci\iilor fizice, ajunge s[ aib[ probleme – iar aceste probleme constituie o piedic[ în calea acelei persoane
de atinge niveluri mai înalte de con=tiin\[. În consecin\[, v[
rog s[ ave\i grij[ în aceast[ privin\[ =i s[ începe\i s[ v[
gândi\i la hran[ =i la alimentele care ajung în corpul vostru.
În principiu, toat[ via\a mea a fost un experiment în
acest sens. La începutul vie\ii, tr[iam o via\[ normal[ de
cet[\ean american, mâncam carne =i mâncare g[tit[, la fel
ca toat[ lumea.
Îns[, în jurul vârstei de 23 de ani,adic[, cu mult timp
în urm[ – am f[cut alegerea de a deveni vegetarian =i am
început s[ analizez hrana. La început am fost vegetarian, =i
mi-a
a luat mul\i ani de zile s[ în\eleg ce înseamn[ s[ fii vegetarian, pentru c[ majoritatea oamenilor pe care-ii v[d în
ziua de azi c[ încearc[ s[ devin[ vegetarieni chiar nu în\eleg ce înseamn[ acest lucru =i ce implic[ el. Probabil c[
ace=ti oameni î=i fac mult r[u, pentru c[ nu în\eleg cu adev[rat cum interac\ioneaz[ alimentele în[untrul corpului.
A=a cum spuneam, vreo treizeci =i ceva de ani am
fost vegetarian =i f[ceam cam o or[ =i 15 minute de yoga
=i o or[ de medita\ie în fiecare zi. Am \inut acest regim pen211

tru foarte mult timp. Iar apoi, m -a
am c[s[torit. Persoana cu
care m -a
am c[s[torit nu era vegetarian[ =i ea era buc[tarul.
A=a c[ am decis s[ nu mai fiu vegetarian =i s[ v[d unde va
duce acest lucru. Ceea am descoperit – =i cred c[ acest
lucru v[ va ajuta =i pe voi – este c[ prin acest experiment
de a fi vegetarian timp de 30 de ani, iar apoi 15 ani de a nu
fi vegetarian, am putut s[-m
mi folosesc propriul corp, pentru
a descoperi ce s-a
a întâmplat cu mine.
În primul rând, am început s[ cresc în greutate =i
mi venea
chiar am trecut de 100 kg. A fost ceva uimitor, nu-m
s[ cred. M -a
am cânt[rit într-o
o zi =i, iar când am v[zut 100
kg, am înnebunit – ceea ce ar fi f[cut oricine în locul meu;
apoi, am început s[ sl[besc, am pierdut cam 20 de kg. =i
am ajuns iar la greutatea normal[. Îns[ ceea ce am înv[\at
o împ[rt[=esc –
din aceast[ experien\[ – =i a= vrea s[ v-o
este, în primul rând, faptul c[ modul în care combin[m alimentele este ceva esen\ial pentru s[n[tatea noastr[.
Nu pute\i mânca pur =i simplu orice. Nu pute\i s[
arunca\i pur =i simplu orice în gur[ =i s[ crede\i c[ totul va
fi bine. Pentru c[ nu va fi bine!
Haide\i s[ în\elegem motivul din spatele afirma\iei c[
nu va fi bine. Orice aliment de pe P[mânt are o enzim[
specific[, care este necesar[ pentru ca alimentul s[ fie digerat. +i fiecare enzim[ în parte are un PH specific în stomacul vostru, necesar func\ion[rii sale. S[ vedem ce se întâmpl[ dac[, s[ zicem, mânca\i carne cu cartofi (=i acestea dou[ chiar se m[nânc[ împreun[, dar am ales acest
exemplu deoarece carnea are o otrav[ în ea, iar antidotul
pentru aceast[ otrav[ se g[se=te în cartofi, motiv pentru
care lumea a pus aceste dou[ alimente împreun[). Îns[,
dac[ apoi mânca\i o felie de grapefrut, acesta are un PH
cu totul diferit în stomac. Grapefrut-u
ul va prelua conduce-

rea, deoarece are un PH mai mare, iar atunci numai grapefrutul va fi digerat, iar restul (carnea =i cartofii) se duce în
intestine =i putreze=te acolo. Nu sunt digerate. Iar acest lucru nu este deloc benefic pentru nimeni. Mul\i oameni î=i
petrec ziua având mâncare nedigerat[ în intestine.
Pe lâng[ PH, mai sunt importante =i proteinele. De
exemplu, dac[ sunte\i vegetarieni =i încerca\i s[ introduce\i proteine în organism, trebuie s[ în\elege\i care sunt alimentele care con\in proteine. În Mexic =i peste tot în
America de Sud, fasolea se asociaz[ mereu cu orezul,
pentru c[ fasolea con\ine o parte din protein[ =i orezul are
o alt[ parte din protein[, iar atunci când sunt mâncate împreun[, se ob\ine o protein[ întreag[. Îns[, dac[ mânca\i
doar fasole sau doar orez, nu ob\ine\i o protein[ întreag[.
Cu alte cuvinte, este nevoie de cunoa=tere pentru a
putea mânca într-u
un mod adecvat în lumea aceasta, a=a
cum este ea acum.
Oamenii se gândesc foarte pu\in la alimentele pe
care le introduc în stomac, Dac[ introduci o portocal[ =i
apoi un cartof, e vreo diferen\[? Da, e o diferen\[ uria=[ =i
chiar constituie o diferen\[ pentru modul în care este perceput[ realitatea.
Înc[ din vremuri preistorice, corpurile noastre au fost
concepute s[ m[nânce numai un singur aliment o dat[.
Ne plimbam prin p[dure, g[seam ceva hran[, o mâncam,
iar apoi, o or[ mai târziu, mâncam altceva, îns[ în stomacul nostru se g[sea câte un singur lucru odat[.
Chiar trebuie s[ în\elegem cu adev[rat acest lucru –
=i anume, ce alimente mânc[m =i ce alimente nu mânc[m
în combina\ie cu alte alimente. Ideea de a bea suc de portocale împreun[ cu cafea – lucru pe care oamenii îl fac în
fiecare diminea\[ – este letal pentru corpul vostru. La rân-
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dul s[u, acest lucru v[ va afecta abilitatea de a func\iona la
nivel spiritual. Poate nu crede\i c[ este adev[rat, dar chiar
v[ invit s[-ii în\elege\i mai profund, natura.
Cel[lalt aspect se refer[ la exerci\iile =i yoga; yoga
este de asemenea o cheie important[ pentru accesarea
unor nivele mai avansate de con=tiin\[.
A existat un motiv pentru care c[lug[rii din Tibet, India =i sufi\ii din diferite locuri de pe glob au ajuns cu to\ii la
aceea=i concluzie. Dac[ vre\i s[ ave\i o con=tiin\[ mai elevat[, trebuie s[ face\i yoga. Altminteri, corpul va degenera
=i nu ve\i mai fi capabili s[ ajunge\i la acele nivele avansate
de con=tiin\[. Prin urmare, combina\ia dintre alimentele pe
care le mânca\i =i exerci\iile =i mi=c[rile pe care le face\i cu
corpul sunt cu adev[rat cruciale, dac[ sunte\i interesa\i de
evolu\ia spiritual[.
A=adar, g[si\i-vv[ timpul necesar. Începe\i s[ studia\i
=i s[ în\elege\i ce înseamn[ aceste lucruri. Dac[ sunte\i
serio=i în abordarea demersurilor voastre spirituale, trebuie
s[ =ti\i ce fel de hran[ s[ mânca\i =i ce fel de exerci\ii fizice/tehnici spirituale s[ practica\i. Este foarte important.
Sper c[ aceste sfaturi v[ vor ajuta =i face\i-vv[ timp =i
studia\i toate astea. Ve\i în\elege despre ce vorbesc =i
chiar v[ va ajuta foarte mult în munca voastr[ spiritual[.
V[ mul\umesc foarte mult!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb
edded&v=A3jmWASe32U

Capitolul 4
Drunvalo Melchizedek =i Lilou Mace
Sedona - 31 ian 2011
L: Bun[! Sunt atât de fericit[ s[ te întâlnesc personal,
Drunvalo!
D: Bun[! Sunt atât de fericit s[ fiu aici! Bun[ ziua!
L: În frumoas[ \ar[ a rocilor ro=ii.
D: Oooo, da! Aceasta este într-a
adev[r roca ro=ie...
este peste tot.
L: E un loc destul de special, acesta, unde ai vrut
s[-m
mi acorzi interviul.
D: Am ales acest loc pentru c[, ultima dat[ când am
stat de vorb[, am discutat despre fiin\ele de plasm[ (intratere=tri n.t.), iar ele au fost chiar aici… acum câteva luni.
Fiin\ele de plasm[ au fost chiar în acest loc, iar oamenii au
comunicat cu ele... =i atunci am zis: de ce nu?
L: Da…este un loc superb, cu o energie foarte special[...cu multe vortexuri de jur împrejur.
D: Oho, da! Toat[ Sedona este un mare vortex =i
sunt vortexuri mari, despre care vorbe=te toat[ lumea, dar
de fapt sunt vortexuri peste tot, pentru c[ P[mântul este f[cut din fier, iar fierul „perturb[> câmpul magnetic =i îl face
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s[ se învârteasc[, =i astfel, aceste vortexuri apar peste tot.
Fie te obi=nuie=ti cu ele =i le iube=ti, fie o iei la fug[ de aici.

D: Ultima oar[, noi am vorbit despre fiin\ele de plasm[ =i ai venit cu ideea s[ vorbim despre îngeri, iar când
m-a
am gândit la acest lucru, mi s-a
a p[rut o idee foarte bun[,
pentru c[ originile =i leg[turile dintre ele seam[n[ în foarte
multe feluri. E perfect s[ începem discu\ia cu acest aspect, îns[ singurul impediment este acela c[ marea majoritate nu va în\elege foarte mult din ceea ce spun.
Voi vorbi pu\in despre dimensiuni – nu vreau s[ fiu
prea tehnic, dar totu=i... Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra acestei idei, în fizic[, s-a
au g[sit 11 dimensiuni diferite; fizicienii pornesc de la ideea c[ axele X, Y, Z
a
reprezint[ primele 3 dimensiuni, timpul este cea de a 4 -a

=i, folosind matematica, au „curbat> aceste 4 dimensiuni
(una în jurul alteia), ajungând în final la 11 dimensiuni. Este
posibil s[ g[seasc[ mai multe decât atât, dar deocamdat[
au g[sit doar 11.
Îns[ când eu vorbesc despre dimensiuni – folosind
acela=i cuvânt – conota\ia este complet diferit[. Nu vorbesc despre acea Dimensiune. Acelea sunt ideile lor, dar
nu au nici o leg[tur[ cu Universul. Eu pot vorbi liber, cursiv
cu toate popoarele indigene de peste tot din lume, pentru
c[ acei oamenii în\eleg ce spun.
Când vorbesc despre dimensiuni, vorbesc despre
un fel
faptul c[ întregul Univers este format din vibra\ie; într-u
îl po\i vedea ca pe un sunet sau o frecven\[. Un mod de a
vedea Universul este prin lumina faptului c[ nu exist[ altceva decât vibra\ie. Este tot ce exist[. Modul în care aceste
vibra\ii =i frecvente interac\ioneaz[ una cu cealalt[ nu este
la întâmplare – ele interac\ioneaz[ exact dup[ acelea=i reguli care exist[ =i în muzic[. Deci, dac[ te ui\i la notele muzicale, la a=ezarea lor în gama cromatic[ – do, do diez, re,
re diez, etc. – distan\a dintre ele se bazeaz[ pe 11 cicli pe
secund[; iat[ pe ce se bazeaz[ muzica. Toate notele din
gama cromatic[ sunt de 11 cicli pe secund[ sau multipli
ai acestora. Dac[ aplici aceast[ regul[ frecven\elor Universului, vei descoperi c[ acesta este modul în care se organizeaz[ =i se structureaz[ Universul.
Deci, totul este frecven\[, totul este armonic[ muzical[. Când ne uit[m la dimensiuni, observ[m c[ =i ele se
separ[ în acela=i mod ca în muzic[, la acelea=i distan\e ca
=i cele dintre notele muzicale. Mai mult, Universurile sunt =i
ele separate exact în acela=i fel. Bell Labs au descoperit
frecven\a celei de-a
a 3 -a
a Dimensiuni. Este o poveste lung[,
dar au calculat aceasta vibra\ie ca fiind 7,28 Hz – da, cred
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L: Cat mai repede posibil.
D: Da... absolut. Unii oameni vin aici =i pleac[ în mijlocul nop\ii, pentru c[ nu pot suporta... pentru c[ este mult
prea mult[ energie.
a pl[cut?.
L: Dar fiin\elor de plasm[ le-a
D: Ooo, da, ele iubesc energia – cu cât mai mult[, cu
atât mai bine.
L: Aha, da!
D: Ele nu au o problem[ cu asta.
L: Ha, ha, ha! Bine. A= vrea s[ încep aceast[ conversa\ie, pentru c[ sunt o mul\ime de lucruri de discutat, lucruri importante, mai ales în aceste timpuri, dar a= vrea s[
începem cu diferitele dimensiuni =i a= vrea s[ ne explici ce
înseamn[ ele pentru noi =i cum putem ajunge în t[râmurile angelice.

c[ a=a este. Dar, în momentul în care o =tii pe una dintre
ele, le po\i calcula pe toate celelalte. Este exact ca la televizor: pentru un canal de televiziune, ai o anten[ de o anumit[ lungime, prin care prime=ti un anumit semnal reprezentând o anumit[ frecven\[. Dac[ schimbi canalul, intri
pe o lungime de und[ mai scurt[ sau mai lung[ – =i, f[când acest lucru, schimbi imaginea la care te ui\i.
Când vorbim despre con=tiin\a, po\i schimba frecven\a con=tiin\ei – =i mul\i oameni pot face acest lucru – =i
po\i pufff! s[ dispari de aici =i s[ reapari în alt loc, în func\ie
de frecven\[ la care te acordezi. Nu este nicio diferen\[! În
acela=i fel, întregul Univers are astfel de intervale, asemenea celor din muzica.
Dac[ vorbim despre îngeri, ei nu tr[iesc în Dimensiunea a 3 -a
a, ci în cea de-a
a 4 -a
a. Ei tr[iesc în ni=te supratonuri
specifice – al 4 -llea, al 5 -llea =i al 6 -llea supraton din acea
frecven\[ armonic[. Oamenii care se afl[ în acea frecven\[
au =i ei o conexiune, dar ei se afla în supratonurile 7, 8 =i
9. Deci, oamenii =i îngerii, la nivelul celei de-a
a 4 -a
a Dimensiuni, sunt ca ni=te vecini, sunt foarte aproape unii de al\ii.
Noi am fost dintotdeauna foarte aproape unii de al\ii. Avem
o rela\ie unii cu al\ii –rela\ie care a existat dincolo de ceea
ce credem noi acum despre noi în=ine.

pe P[mânt; avem acest ego, ne credem superiori… cei
mai tari din Univers…
L: +i singurii din Univers….
D:Da, da, singurul lucru de aici... dar, de fapt, suntem ca un gândac. +i suntem la cel mai jos nivel de con=tiin\[ care poate exista, având, totu=i, abilitatea de a urca
înapoi. Altfel, ar fi nevoie de foarte mult[ evolu\ie ca s[
ajungem acolo unde suntem acum...
Avem o leg[tur[ de iubire cu îngerii. Ne-a
am iubit unii
pe al\ii dintotdeauna, iar când am c[zut =i am ajuns aici –
despre aceea=i tem[ se vorbe=te =i în Biblie – este vorba
despre aceea=i c[dere, doar c[ acolo ea nu este definit[
foarte bine. Dar, când am c[zut aici, jos, îngerii ne-a
au urmat =i au zis: „Doamne, te-a
ai lovit? (în c[dere)> =i au venit
dup[ noi; sunt cu noi de atunci =i ne ajut[ în diferite feluri.
Îngerii i -a
au ap[rut Fecioarei Maria în vremea lui Iisus, le-a
au
ap[rut musulmanilor, le-a
au ap[rut evreilor, au fost în[untrul
=i în afar[ existen\ei noastre în toate timpurile =i ne-a
au ajutat =i asistat s[ ne aducem aminte cine suntem, pentru c[
noi am uitat totul.
L: +i s[ ne salveze, într-u
un fel...

D: Îngerii =i oamenii..., într-u
un anumit moment al timpului, oamenii au fost la un nivel mai înalt. Acum aproximativ 13 mii de ani, s-a
a produs o turbulen\a pe P[mânt – pe
care noi oamenii am cauzat-o
o – =i care a dus la c[derea
noastr[ în con=tiin\[, iar noi am c[zut foarte, foarte, foarte
jos – acolo unde ne afl[m acum. Acum, oamenii cred c[
noi suntem cel mai important lucru care a existat vreodat[

D: Ne salveaz[ tot timpul, dar, de cele mai multe ori,
noi nici nu =tim c[ acest lucru se întâmpl[. Ei fac anumite
lucruri în mod constant, pentru a ne aduce înapoi pe cale,
ca s[ nu c[dem =i mai mult. Suntem oricum destul de aproape de a c[dea =i mai mult – suntem aproape gata s[
bombard[m totul, întreaga Planet[, =i s[ ne omorâm unii
pe al\ii. Acest lucru nu este deloc în natura noastr[, nu reprezint[ ceea ce suntem noi cu adev[rat. Îngerii încearc[
mereu s[ ne ajute.
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L: Care este acea rela\ie?

La un alt nivel, fiin\ele umane sunt îngeri. Am fost împreun[ atât de mult timp =i atât de aproape, în aceast[
lume multidimensional[, astfel încât exist[ oameni-îîngeri =i
îngeri-o
oameni. Fiecare fiin\[ uman[ de pe P[mânt are cel
pu\in doi îngeri conecta\i cu ea. Marea majoritate a oamenilor nici nu =tiu acest lucru. Oamenii nu =tiu c[ au o alt[
existen\[, într-o
o alt[ lume, c[ sunt o altfel de fiin\[ acolo,
dar acesta este adev[rul despre fiecare fiin\[ uman[ de
pe P[mânt. Nu este nimeni aici, =i nici nu ar putea fi aici,
dac[ nu ar avea aceast[ conexiune. Atunci când vii din alt[
lume =i e=ti un nou-n
n[scut, aici, pe P[mânt, pentru ca
acest lucru s[ se întâmple, trebuie s[ te separi în dou[,
pentru c[ tr[im într-o
o lume polarizat[. Tr[im într-o
o lume în
care totul este bine-rr[u, feminin-m
masculin, sus-jjos, caldrece, dar nu este a=a peste tot. În multe locuri, cei de acolo au con=tiin\[ a Unimii =i în\eleg leg[tura dintre polarit[\i,
în timp ce noi nu o în\elegem. Deci, a trebuit s[ ne împ[r\im în dou[, astfel încât fiecare persoan[ de pe P[mânt are
=i o alt[ parte complementar[ – adic[, dac[ eu acum, aici,
sunt b[rbat, partea mea complementar[ este femeie; dac[
tu e=ti femeie, partea ta complementar[ este b[rbat.

s[ muri\i împreun[, iar sufletele s[ se contopeasc[ din nou.
Acea revenire împreun[ nu este foarte u=oar[. Nu e ceva
distractiv. De obicei, este o trecere foarte grea. Presupun
c[ ar putea s[ fie =i u=oar[, doar c[ eu nu am v[zut acest
lucru niciodat[ =i nici nu l -a
am sim\it în via\a mea.
L: Ceea ce vrei s[ spui este ca cel[lalt se afla într-o
o
alt[ Dimensiune?
D: Nu, este tot aici, pe P[mânt. În afara cazului în
care cel[lalt a murit, iar tu e=ti înc[ aici; cel care a murit s -a
a
dus în a 4 -a
a Dimensiune =i se afla în al 7 -llea, al 8 -llea sau
al 9 -llea supraton – poate fi într-u
unul dintre acestea - dar
dac[ nu a murit con=tient, va trebui s[ se întoarc[, s[ se
reîncarneze, s[-==i ia un nou corp, o alt[ via\[, =i s[ încerce
din nou. Te tot reîncarnezi, pân[ când înve\i s[ mori con=tient – ceea ce înseamn[ s[ î\i iei corpul cu tine. Dac[ \i-a
ai
luat corpul cu tine, gata, ai terminat – acesta este sfâr=itul.
L: Cine =tie c[ a=a stau lucrurile? Cine ne poate înv[\a c[ trebuie s[ murim con=tient? Spune-n
ne mai mult.

D: Este vorba despre a=a numitele fl[c[ri gemene
sau suflete-p
pereche, etc. =i o groaz[ de oameni au astfel
de idei romantice, ca de ex.: „Of, dac[ a= putea s[-m
mi întâlnesc sufletul-p
pereche sau flac[ra mea geam[n[, a= putea fi fericit din nou!> – dar de fapt ei nu v[d imaginea de
ansamblu. Atunci când v[ separa\i, merge\i pe dou[ niveluri diferite =i pe dou[ c[i karmice diferite =i, înainte de a
v[ des[vâr=i acest nivel de existen\[, trebuie s[ v[ reuni\i,
s[ v[ echilibra\i toate tiparele karmice =i, în cele din urm[,

D: Pentru aceasta, trebuie s[ mergem înapoi, în Egipt,
ba chiar înainte de acele vremuri – în India, în Sumer. Dar,
pentru moment, s[ mergem în Egipt, pentru c[ aici a fost
toat[ concentrarea asupra procesului mor\ii. Mumificarea
=i tot acel proces – pentru c[ ei =tiau c[ atunci când mor
trebuie s[-==i ia corpul fizic cu ei, la urm[torul nivel. +tiau c[
acel corp devine un copil în urm[torul nivel de existen\[.
Deci, dac[ ajungi acolo f[r[ corp... c[ tot veni vorba despre corp, în acel moment, când ajungi acolo, corpul începe s[ creasc[, devii mult mai înalt, cu capul mai mare,
ochii mai mari =i de alt[ culoare, cu un alt tip de piele;
femeile ajung la 3,5-4
4 m în[l\ime, iar b[rba\ii la 4,5-5
5.5 m.
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L: Este ceea ce unii oameni numesc fl[c[ri gemene?

L: Acest lucru se întâmpl[ în a 4 -a
a Dimensiune, da?
D: Da, în a 4 -a
a Dimensiune =i asta înseamn[ a muri
– trecerea în a 4 -a
a Dimensiune. Dar, repet, dac[ nu ai corun
pul fizic cu tine, dac[ nu ajungi într-o
o form[ fizic[, într-u
final, trebuie s[ te reîncarnezi, s[ vii din nou aici, s[ iei un
alt corp fizic, s[ treci prin alt[ via\[ =i s[ înve\i s[ mori din
nou. Cei mai mul\i oameni de pe P[mânt au trecut prin acest
proces de cel pu\in o mie de ori – sau chiar mai mult. Excep\ie fac noii oameni care vin aici. Popula\ia a crescut foarte
mult. Nu am avut niciodat[ aproape 7 miliarde de oameni
pe Planet[ – apari\ia ultimului miliard a fost foarte rapid[.
L: Este prea mult?
D: Aceasta este o alt[ discu\ie – dac[ e vorba de
prea mult sau prea mul\i.
Revenind, iat[ ce se întâmpl[: mul\i dintre cei care
vin acum sunt noi ca fiin\e umane, deci experien\a uman[
este ceva nou pentru ei – vin din alte niveluri de existen\[
=i mul\i dintre ei sunt suflete avansate, care au ales s[ vin[
aici – nu se pune problema c[ – trebuie s[ te duci acolo,
pe P[mânt>, ci trebuie s[ decizi singur s[ o faci. Mul\i dintre ei spun: „OK, ne d[m seama c[ fra\ii de pe P[mânt au
nevoie de ajutor>; iau decizia s[ plece, iar când ajung aici,
spun: „O, Doamne, e foarte greu!>, pentru c[ ei au uitat
un corp fizic dens. Ei vin din Corpuri de
cum este s[ fii într-u
Lumin[ =i de aceea transformarea este imens[.

amintesc, pentru c[ altfel nu a= fi putut s[ fac acest lucru.
+i când vorbesc despre alte dimensiuni, vorbesc din experien\[ =i nu în urma unui proces de înv[\are. Eu =tiu cum
sunt celelalte dimensiuni, nu a trebuit s[ înv[\ despre ele,
am fost în fiecare dintre ele – toate cele 144 de niveluri de
baz[ – acesta este un Melchizedech. Sunt o mul\ime de
Melchizedek. În aceast[ galaxie, sunt aproximativ zece milioane, dar este un singur nivel de con=tiin\[, la care suntem conecta\i cu to\ii. Nu conteaz[ f orma fizic[ în care e=ti
=i modul în care ar[\i, ci nivelul de con=tiin\[. Ca s[ pot
acorda asisten\[ din punct de vedere Melchizedek, a trebuit
s[-m
mi aduc aminte exact de usnde vin =i de ce am venit aici.
L: Care ai spune c[ este rolul t[u aici, pe Planet[? De
ce te-a
ai întors?

D: Eu sunt u=or diferit de majoritatea celor care vin;
eu mi-a
am p[strat toate amintirile; îmi amintesc fiecare minut de la venirea mea din cealalt[ lume; îmi amintesc fiecare lucru. Ca s[ pot face ceea ce fac, a trebuit s[-m
mi

D: Este acela=i rol pentru to\i ace=ti Melchizedek, de
pe toate planetele. Ceea ce se întâmpl[ este faptul c[ o
fiin\[ î=i începe existenta dintr-u
un loc apropiat de Surs[ =i
începe s[ tr[iasc[ vie\i, coborând tot mai jos, tot mai adânc
în densitate, iar când ajunge în cea mai joas[ densitate posibil[, se întoarce înapoi, în sus. Toat[ lumea de aici vorbe=te despre În[l\are – a merge în sus – dar fiin\ele din dimensiunile superioare coboar[ când vin aici. Odat[ ce ai
trecut prin toate aceste nivele, coborând =i apoi urcând
înapoi =i ajungând la loc, în vârf, ai de ales fie s[ treci dincolo de aceast[ existen\[, s[ te întorci la Surs[, fie s[ mai
faci înc[ o tur[. Eu am ales s[ mai fac înc[ o tur[. Iar când
faci chestia asta, via\a zice: „Aha, tu e=ti un Melchizedek,
deci tu =tii cum s[ mergi prin aceste dimensiuni!> – =i de
aceea, e=ti folosit ori de câte ori o planet[, un Soare, o
zon[ sau chiar o galaxie au o problem[ la nivel dimensional, pentru c[ un Melchizedek =tie cum s[ lucreze cu toate
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L: A trebuit s[-\\i aminte=ti cum e s[ fii în corpul [sta?

acestea. Voi ave\i greut[\i aici, cu modul în care s[ ajunge\i
din Dimensiunea a 3 -a
a în a 4 -a
a – pur =i simplu, nu =ti\i cum
s[ face\i acest lucru.
L: Nu, nu =tim!
D: Maya=ii tocmai ce =i-a
au amintit, acum dou[ luni. +i
ei uitaser[ cum s[ fac[ trecerea, de=i erau destul de buni
la asta.
L: Ai spus c[ tocmai ce =i-a
au amintit?
D: Lumea =tie c[ maya=ii aveau numai trei codex-u
uri,
dar ei tocmai au primit înc[ nou[ =i, într-o
o parte dintre ele,
sunt transmise, din trecutul lor str[vechi c[tre prezent, instruc\iunile exacte despre modul de a c[l[tori interdimensional. Este exact ceea ce a=teptau, ei mi-a
au spus-o
o, =i
sunt foarte emo\iona\i din acest motiv.
L: De ce trebuie s[ ne amintim asta? De ce trebuie
s[ înv[\[m? De ce e=ti tu aici? Este ceva ce trebuie s[ înv[\[m acum, având în vedere ceea ce se întâmpl[?
D: De fapt nu e vorba de înv[\are – este vorba de reamintire. Noi suntem cu to\ii exper\i în asta, cu to\ii \inem
minte – cel pu\in dac[ este vorba despre trecerea de la Dimensiunea a 3 -a
a la a 4 -a
a. +tim precis cum s[ facem acest
lucru, doar c[ ne-a
am „lovit la cap> =i, cumva, am uitat.
Treaba mea este s[ fiu ca un catalizator =i s[ spun: „Hei,
trebuie s[-\\i aminte=ti de asta! Mai \ii minte când f[ceam
asta…?> Deci, eu încerc doar s[ v[ reamintesc ceva =i,
odat[ ce v -a
a\i amintit, ve\i spune: „Aha, daaa, mi-a
aduc
aminte! Bineîn\eles c[ am mai f[cut asta de atâtea ori!>; iar
când ajungi în acea mi=care, =tii exact ce trebuie s[ faci.
Dar vom fi bine. +tiu c[ a=a va fi.
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L: Te-a
ai referit la acea mi=care. Este o anumit[ mi=care, o anume energie în care trebuie s[ credem? Este
ceva c[tre care trebuie s[ mergem?
D: Dac[ e=ti aici =i ai un corp fizic, tu de\ii tot ceea
ce î\i e necesar la nivel fizic =i nu ai nevoie de nimic exterior corpului fizic, întrucât corpul t[u are totul. Corpul este
mult, mult mai mult decât ceea ce credem noi c[ este.
II.
D: Nu oamenii, ci alte forme de via\[ similare au sfâr=it creând o lume plin[ de obiecte electromagnetice care
au
omorau lumea; apoi au venit rase extraterestre, care le-a
spus ni=te lucruri despre ei în=i=i =i apoi au plecat. Le-a
au
trebuit cam o sut[ de ani ca s[ în\eleag[ – iar când au în\eles, au devenit Lumin[ pur[. Într-u
un fel, erau în aceea=i
form[, dar puteau trece unii prin al\ii; au continuat =i au în\eles c[ nu este obligatoriu ca spiritul s[ ia o form[ fizic[ =i
au evoluat la un nivel non-ffizic de existen\a =i au continuat
în acea direc\ie. Acum, se uit[ la noi a=a cum ne-a
am uita
noi la ni=te c[\elu=i. Ei î=i aduc aminte de vremea când erau
=i ei „c[\elu=i> =i ne spun: „+tim c[ v[ doare când trece\i
prin ceea ce trece\i, dar v[ putem ajuta> – =i tocmai încearc[ s[ fac[ acest lucru, s[ ne ajute. Pentru c[ ei =tiu c[
exist[ un Singur Spirit, care str[bate via\a de pretutindeni.
L: Vrei s[ spui c[, la un anumit punct, ei aveau corp
=i, încetul cu încetul, s -a
au transformat în Lumin[?
D: Problema este ca lumea crede c[ trupul fizic este
real; c[ lumea este real[; c[ P[mântul este real, solid, fix,
=i c[ nu va pleca niciodat[, nic[ieri, etc., c[ nu se poate
schimba, c[ e acolo pentru totdeauna. Nu este adev[rat.
Adev[rul este aproape incredibil: adev[rul este c[, atunci
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când Iisus a spus c[ „Adev[rul v[ va elibera!>, a vrut s[
spun[ c[, atunci când î\i vei da seama cine e=ti tu cu
adev[rat, numai atunci vei fi liber. Nu va trebui s[ mai..
L: ...î\i faci griji…

aceste cicluri ajung la un sfâr=it, despre care vorbesc maya=ii; precesiunea echinoc\iilor... toate converg c[tre un
singur punct, la data de 21.12.2012. Dar, în aceea=i perioad[ sau fereastra de timp despre care vorbesc maya=ii
– =i care este cu câ\iva ani înainte =i dup[ 21.12.2012 – mai
este un ciclu care se încheie, un ciclu uria=, cel mai mare cu
putin\[! Este începutul =i sfâr=itul acestui Univers. Foarte
curând, acest Univers =i tot ceea ce =tim despre el, nu va
mai exista. +tiu c[ =tiin\a va spune „sunt numai prostii!>,
dar vor vedea =i ei, vor =ti =i vor în\elege. El nu va mai fi aici.
Suntem pe cale s[ transcendem un nou nivel al existen\ei; ne vom îndrepta în sus foarte rapid, toat[ omenirea,
împreun[ cu toate fiin\ele de pretutindeni; ne vom deplasa
în sus, tot mai sus, pân[ la un nivel care se nume=te nivelul
dimensional 144. Iar de acolo, va fi un pas foarte mic pân[
la al 145-llea nivel – ceea ce este un lucru extraordinar – iar
în momentul în care vom fi acolo, acest Univers va disp[rea =i vom fi într-u
un Univers completamente nou, în care nu
am mai tr[it pân[ acum, =i vom fi ca ni=te bebelu=i. Nu
vom în\elege nimic la început, dar vom fi total proteja\i =i ne
vom mi=ca; nu vom avea corpuri; vom fi spirit pur =i vom
începe din nou un mod cu totul nou de a exprima via\a. Eu
unul sunt foarte entuziasmat de toat[ povestea asta, pentru c[ am amintiri foarte vechi despre Univers, din urm[,
din negura timpului.

D: ...nu numai griji. Vei putea crea imediat orice vei
sim\i c[ ai nevoie, c[ vrei, c[ î\i dore=ti, chiar vei fi capabil
s[ faci aceste lucruri. C[tre asta ne îndrept[m. +i aceasta
este doar o faz[; vom evolua foarte repede, în ni=te fiin\e
foarte, foarte în[l\ate.
În Peru s -a
a descoperit un ora= str[vechi – Caral – iar
acolo nu existau pere\i, ziduri care s[ protejeze ora=ul, nu
existau instrumente aduc[toare de moarte =i niciun fel de
instrumente de ap[rare; totodat[, nu s-a
au g[sit corpuri fizice. Acest lucru s -a
a întâmplat în urm[ cu 5.125 de ani –
exact în timpurile ultimului ciclu al Calendarului Maya= =i,
din acel moment, am intrat într-o
o nou[ Er[. Era anterioar[
celei actuale, a fost o Er[ non-vviolent[ – iar existen\a acestui ora= o dovede=te în mod clar. Probabil c[, în acele timpuri, în\elegeam ce înseamn[ a muri în mod con=tient, luându-n
ne cu noi corpul fizic. Nu este nici o urm[ de corp fizic în acest ora=. Nici corpul lui Iisus nu a fost g[sit.
În schimb, ciclul în care ne afl[m acum =i pe care suntem pe cale s[-ll încheiem e un ciclu foarte violent. Este absolut incredibil, r[zboi dup[ r[zboi, dup[ un alt r[zboi; sistem de ap[rare dup[ sistem de ap[rare! Dar suntem pe cale
s[ intr[m într-u
un ciclu complet non-vviolent – numai c[ de
data asta nu ne vom mai întoarce, acesta este ultimul ciclu.
Dup[ cum am mai spus, dup[ dou[ mii de ani, ar fi
trebuit s[ trecem printr-u
un nivel de haos. Iat[ ce ar fi trebuit
s[ se întâmple. Îns[ altceva se întâmpl[ acum în Univers.
Popoarele indigene în\eleg… Universul însu=i…, toate

D: Dinaintea acestui Univers, cu mult înainte de cei
16-1
17 miliarde de ani în urm[ despre care se vorbe=te; eu
am amintiri mult mai vechi. Înainte de acest Univers, a existat un alt Univers. +i un alt Univers va veni =i... a=a va fi la
infinit, =i într-o
o direc\ie =i în cealalt[, dar nu cunosc pe ni-
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L: Cât de demult?

meni care s[ fi tr[it a=a ceva – nici m[car vreun Melchizedek. Îl cunoa=tem pe cel vechi, îl =tim pe cel actual =i începem s[-ll cunoa=tem pe cel ce va veni – chiar =i noi suntem ni=te bebelu=i. Deci nu sunt prea multe lucruri noi în
Univers: aproape tot ce s-a
a întâmplat pân[ acum, s -a
a mai
întâmplat =i înainte, în alt[ parte.
L: Dar pentru noi este foarte nou.
D: Pentru mine nu e nou, dar ceea ce se va întâmpla
în cadrul acestor schimb[ri, pentru a ajunge în Noul Univers, este nou =i pentru mine. De ce este nou?... Am s[-\\i
spun ceva: motivul pentru care popula\ia cre=te atât de rapid (dar =i motivul pentru care sunt acum atât de mul\i extratere=tri aici - sunt peste 250.000 de civiliza\ii aici; SUA
=tie doar despre 56 dintre ele, dar sunt foarte multe)... este
faptul c[ to\i sunt aici pentru a observa rasa uman[ =i ceea
ce se întâmpl[. Pentru c[ ceea ce se întâmpl[ nu s -a
a mai
întâmplat niciodat[, nic[ieri. A=a ceva nu s -a
a mai întâmplat
niciodat[ pân[ acum. Acest lucru are leg[tur[ cu evolu\ia,
cu viteza cu care noi am evoluat. Nu putem spune cât de
repede vom evolua în continuare, credem c[ via\a noastr[
este natural[ =i normal[, credem c[ lumea noastr[ este tot
ceea ce exist[. Dar ea nu este tot ceea ce exist[.
Acum o sut[ de ani, mergeam c[lare pe cai – poate
acum 110 ani - iar ideea de a merge pe Lun[ era de neconceput, totalmente de neconceput. Ideea c[ po\i lua un
obiect mic, pe care îl numim telefon mobil, pe care îl \ii la
ureche =i vorbe=ti cu oricine de pe planeta – hai, s[ fim serio=i! – nu exista nici în cele mai îndr[zne\e min\i. Cu toate
acestea, ca s[ ajungi la nivelul la care am ajuns noi într-u
un
timp atât de scurt, ar fi durat mult mai mult timp înainte.
Ceea ce s-a
a întâmplat cu noi este faptul c[ ne-a
am mi=cat
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incredibil de repede. Credem c[ ace=ti pa=i sunt normali,
dar, în urm[torii cinci ani, vom evolua atât de repede, încât
vom deveni ceva ce nici nu ne putem imagina acum. Nici
nu putem crede, dar[mite s[ ne mai =i imaginam.
L: Dar tu po\i?
D: Da, =tiu exact ce vom face. În momentul în care
ve\i ajunge acolo, ve\i realiza c[ a\i mai fost în acel loc înainte. Cu alte cuvinte, când ve\i ajunge acolo, ve\i spune:
„Aha, da, îmi amintesc!>, dar acesta este doar primul pas.
Vom începe s[ evolu[m foarte, foarte repede. Vom ajunge
la nivelul Dimensiunii a 4-a
a =i vom încheia acest ciclu, proces care dureaz[ de obicei sute de mii de ani; îns[ noi ne
vom încheia complet misiunea din a 4-a
a Dimensiune, vom
termina tot ceea ce avem de f[cut acolo =i vom pleca din
ea în numai doi ani. Vom evolua apoi =i mai repede, din nivel în nivel, vom trece de la un nivel la altul foarte rapid, în
moduri nemaiv[zute de nimeni, pân[ acum. De aceea este
„lumea> de pretutindeni atât de atent[ la acest gr[unte de
a
nisip aflat în mijlocul pustiet[\ii– pentru c[ Dumnezeu ne-a
ales pentru un motiv anume. +tiu c[ atât cre=tinii, cât =i
evreii =i musulmanii vor înnebuni când vor auzi acest lucru,
dar nu este din motivul pe care îl cred ei. De fapt, nu are
nicio leg[tur[ cu acesta, ci cu altceva – subiect în care nici
nu pot s[ intru acum – iar acesta va fi punctul din care va
începe noua evolu\ie. Toat[ lumea =tie c[ va fi afectat[ din
cauza acestei evolu\ii rapide, care va afecta pe toat[ lumea.
Dac[ se întâmpl[ ceva într-u
un loc, se întâmpl[ peste tot.
L: Da, foarte mul\i oameni trec deja prin perioade
foarte grele.
D: +tiu c[ este greu.
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L: Totul intra în colaps.

D: Ei bine! În interiorul corpului nostru – corpul nostru, a=a cum am mai spus, este un instrument, un templu
sacru, sfânt – de\inem aspecte incredibil de puternice,
atunci când sunt puse laolalt[; atunci când spiritul =tie
cum s[ foloseasc[ trupul, putem face orice. Vreau s[ spun
c[ nu exist[ nimic ce nu putem face; putem, realmente,
crea o planet[, o galaxie. Nu spun poate sau ai putea..,
probabil.., eu spun tu po\i! Po\i s[ faci orice, =i asta este
nimic în compara\ie cu ceea ce este posibil atunci când
spiritul este complet aliniat cu corpul. Iar partea corpului
care este cea mai important[ este, f[r[ niciun dubiu, ini-

ma. Inima este de departe mai m[rea\[ decât creierul, iar
eu v[ pot dovedi acest lucru!
Dac[ studiezi din punct de vedere =tiin\ific actul concep\iei, prive=ti lucrurile într-u
un anumit fel: începi cu o sfer[, care este ovulul; spermatozoidul p[trunde în el =i este
nevoie de 10-1
11-1
12-1
15 spermatozoizi care s[ intre – nu v[
spun ce e scris în c[r\i, dar este =tiin\ific – =i, printr-u
un proces de mitoz[, acesta începe s[ se divid[. +tim asta. Când
se ajunge la 512 de celule, se formeaz[ un câmp toroidal,
gol pe din[untru, iar acesta este începutul a ceva care, literalmente, continu[ s[ creasc[ =i devine inim[ uman[. Exist[, prin urmare, un stadiu în evolu\ia uman[, atunci când
e=ti în interiorul pântecelui mamei, când e=ti o inim[ – nimic altceva! Nu ai creier, nu ai bra\e, nu ai picioare, nu ai
ochi, nu ai nimic – e=ti doar o inim[ care începe s[ bat[.
Ceva mai târziu, abia dup[ ce inima începe s[ bat[,
putem vedea c[ prima parte a corpului uman este inima.
Cu siguran\[! +i ceea ce se întâmpl[ în continuare este
faptul c[ trupul iese din inim[. +i iese înceti=or afar[, apar
bra\ele, iar inima este tras[ în cavitatea toracic[, în piept.
Când începi s[ vorbe=ti despre alte conexiuni din interiorul
corpului – precum aceia dintre voi care studiaz[ kundaliniyoga sau krya-yyoga – \i se spune c[ trebuie s[ pui vârful
limbii pe cerul gurii, într-u
un anume fel – din p[cate, foarte
mul\i dintre ace=ti oameni nu =tiu de ce sau ce anume se
întâmpl[ cu adev[rat. Limba este atât de important[, pentru c[ în interiorul inimii se afl[ un spa\iu foarte mic, care se
nume=te Spa\iul Sacru al Inimii – despre care putem citi în
Upanishade, scrieri de acum 5.000 de ani – =i care este
spa\iul în care are loc Crea\ia. Tot ceea ce a fost vreodat[
creat, la orice nivel al existen\ei, a venit de acolo, din acel
Spa\iu Mic din interiorul Inimii.
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D: Da, a=a este. Tot ce po\i face este s[ stai în inim[,
s[ stai conectat cu lumea ta l[untric[ =i s[ sim\i conexiunea ta cu Dumnezeu =i cu via\a de pretutindeni. Fiecare fiin\[ de pe P[mânt are o leg[tur[ sacr[, intim[ cu Dumnezeu =i cu tot ceea ce exist[. Numai c[ noi am uitat acest
lucru. Credem c[ suntem doar ni=te fiin\e umane banale,
c[ nu suntem cu nimic importan\i. Nu este adev[rat – nu
suntem un nimic! Noi suntem ceva important, ceva foarte
special, dar po\i s[ spui acest lucru despre orice form[ de
via\[. Noi chiar suntem speciali =i importan\i! Dac[ ne conect[m, dac[ ne amintim cine suntem cu adev[rat, dac[
ne amintim cine este fiecare dintre noi, atunci vom g[si un
remediu foarte simplu la toate acestea, iar când mai aprofundam lucrurile... î\i voi explica.
L: Hmmm....
D: Vrei?
L: S[ continu[m. S[ auzim!

Când inima a creat creierul, ea a creat =i o cale înapoi c[tre creier. Spiritul obi=nuia s[ se afle în acel Spa\iu
Mic din interiorul Inimii Când am c[zut, acum 13.000 de
ani, am p[r[sit inima =i ne-a
am dus în creier. Atunci s -a
a dezvoltat egoul =i ne-a
am uitat toat[ în\elepciunea, toat[ cunoa=terea. Func\ion[m la un nivel foarte simplu, folosindu-n
ne doar puterea creierului, care nu reprezint[ nimic. Puterea inimii este infinit mai mare decât cea a creierului atât
în ceea ce prive=te în\elepciunea, cât =i cunoa=terea, în\elegerea – totul.
Ei bine, modul în care func\ionam înainte era s[ tr[im
în interiorul inimii, s[ ne control[m creierul, ca =i cum am fi
avut o telecomand[ – =i f[ceam acest lucru, prin intermediul vârfului limbii.
Iat[ de ce este important vârful limbii – în interiorul
corpului, în rela\ie cu inima. La început, când suntem o inim[ =i corpul iese din ea, care este primul lucru care iese?
Primul lucru care iese din interiorul inimii e vârful limbii =i,
intuitiv, po\i s[ vezi în acest fel leg[tura dintre vârful limbii =i
locul sacru din inim[. +i nu numai atât – când limba iese
afar[ =i ajunge la locul ei final, când ajunge sus, unde se
afla acum în corp, ea formeaz[ un fel de sac, care con\ine
=i inima =i care urc[ de la nivelul pieptului =i se termin[ cu
limba. De aceea e foarte important vârful limbii, pentru c[
limba este conectat[ fizic cu inima.
Pe cerul gurii se afla un anumit punct, care este conectat direct cu talamusul, iar glanda talamus este acea
parte important[ a corpului care face leg[tura între inima =i
creier, a=a cum era înainte. Talamusul este cel care „declan=eaz[> undele alfa în creier. Atunci când î\i mi=ti limb[
pe cerul gurii, nu pot s[ explic prea bine acum, dar exist[
un fel de leg[tur[ sexual[ între inim[ =i creier – se stabile=te

o rela\ie sexual[ între cele dou[, care începe în talamus, iar
cele patru p[r\i ale creierului încep s[ produc[ unde alfa de
niveluri foarte înalte. Când aceste patru p[r\i ajung într-u
un
amiaz[ sau
anumit echilibru (ceea ce poate dura o dup[-a
30-4
40 de ani), când se întâmpla acest lucru, o lumin[ verde
g[lbuie sau verdeapare în interiorul capului. Poate fi verde-g
alb[struie, dar apare o lumin[ verde. În acel moment, instruc\iunile din timpurile str[vechi sunt s[ mergi în glanda
pineal[, în chakra pineala, care se afla în centrul capului –
exact în mijlocul tubului pranic – unde se afla un glob ocular. Glanda pineal[ îns[=i este realmente un ochi; po\i c[uta
în scrierile =tiin\ifice =i po\i s[ cite=ti despre acest lucru –
Jacob Liberman este cel care =tie cele mai multe lucruri
despre acest subiect =i care a scris o carte, „Lumina, medicamentul viitorului>, în care descrie toate acestea.
Acel ochi – glanda pineal[ – este o sfer[ goal[, care
ar trebui s[ fie de m[rimea unui ochi normal, dar care,
am folosit, s -a
a atrofiat. Însa el e gol pe din[pentru c[ nu l -a
untru, are receptori de culoare în interior, are o lentil[ pentru a vedea, pentru a capta lumina; îns[ lentila este îndreptat[ în sus, pentru c[ de acolo primim noi prana vie\ii, de
deasupra. În acel moment – când vezi lumina verde – trebuie ca, prin inten\ie, s[ mi=ti acel ochi, din pozi\ia în sus,
spre direc\ia în fa\[, prin mijlocul frun\ii, prin punctul celui
de-a
al treilea ochi.
Acest loc nu se afl[ jos, înspre sprâncene, ci, dac[
m[sori distan\a dintre vârful nasului =i vârful b[rbiei, iar apoi
aceea=i distan\[ o mu\i în partea de sus (de la vârful nasului spre frunte), acolo se afla ie=irea celui de-a
al treilea ochi.
Nu e jos, între sprâncene, este cumva în mijlocul frun\ii, iar
cei trei ochi aproape c[ formeaz[ un triunghi. Iar când faci
mi=carea de sus spre înainte, te ui\i spre chakra pituitara,
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care se afl[ în fa\a acelui punct, iar apoi, ceea ce se întâmo spiral[ =i, în
pl[ este c[ lumina verde se transform[ într-o
cele mai multe cazuri, vezi cum spirala se rote=te =i se termin[ în chakra exterioar[. Po\i vedea, realmente, cum se întâmpla acest lucru. Î\i explodeaz[ mintea când vezi c[ se
întâmpla acest lucru. Câteodat[, pot fi cercuri concentrice
din ce în ce mai mici =i mai sunt =i alte variante, în cazuri
foarte rare, dar în 99% dintre cazuri, apare o spiral[ =i sim\i
toate acestea.
Apoi, mai este o alt[ chakra, chiar în spa\iul din fa\a
frun\ii, ce apar\ine unei alte glande din cap. Apoi, toate
acestea trei se unesc; iar când faci acest lucru, opt fascicule de Lumin[ ies din cap în afar[, se conecteaz[ între
ele, formând o Sfer[ de Lumin[ în jurul capului; iar tu str[luce=ti în întuneric – aceast[ stare a fost fotografiat[ cu
mijloace =tiin\ifice =i v[ pot pune în leg[tur[ cu oameni
care pot demonstra acest lucru. Astfel, ai un halou în jurul
al treilea
capului, a=a cum avea Iisus – iar acum ai cel de-a
ochi deschis.
Astfel, în acest moment, te afli la mijloc, între con=tiin\a uman[ =i urm[torul nivel de con=tiin\[. Atunci, ai dou[
moduri de a merge mai departe; de obicei, se alege primul
– =i anume, s[-\\i folose=ti creierul pentru a privi prin cel
de-a
al treilea ochi. Când faci acest lucru, cape\i capacit[\i
extrasenzoriale – =tii lucruri, vezi lucruri, po\i face diverse
lucruri: mi=ti obiecte prin camer[, bagi mâna prin pere\i –
po\i face tot felul de astfel de lucruri =i po\i crea orice, dar
nu recomand[m s[ se fac[ a=a ceva, deoarece creierul nu
are în\elepciune, este un instrument polarizat, jum[tate
masculin, jum[tate feminin, iar tot ceea ce creezi de acolo
va fi polarizat. Vei ob\ine ceea ce \i-a
ai dorit, dar vei ob\ine,
totodat[, =i ceea ce nu î\i dore=ti cu aceea=i intensitate.

Dar exist[ =i un alt mod de a crea, =i anume din inima – ceea ce este cu totul diferit, pentru c[ prive=ti prin
cel de-a
al treilea ochi, cu inima. +i atunci când faci astfel,
al treilea ochi,
apare un al =aselea sim\; privind prin cel de-a
literalmente apare un nou sim\ al posibilit[\ilor umane. +i
un fel
f[când acest lucru, po\i vedea lumea exterioar[ într-u
care este str[vechi =i te po\i uita la orice =i po\i =ti lucruri
pe care nu le-a
ai fi =tiut dac[ ai fi privit cu creierul. Este acel
punct – punctul de deschidere – prin care putem vedea îngeri, fiin\e plasmatice, putem intra în fluxul reamintirii a
ceea ce suntem cu adev[rat. Atunci când vedem în acest
fel – în Spa\iul Sacru al Inimii este înregistrat totul, acolo
este cronica akasha a întregului Univers, este =i propria
noastr[ cronica akahsa, de unde am venit înainte de a fi
aici..., când ne afl[m în acea stare, ne putem aminti despre orice, oricând, afl[m orice vrem s[ =tim; doar ne concentr[m aten\ia, iar apoi inten\ia, asupra a ceea ce vrem s[
=tim =i toate amintirile revin.
L: Mul\umesc pentru aceast[ c[l[torie!
D: În acest moment, aceasta este cea mai important[ informa\ie pentru existen\a fiin\elor umane. Oricine î=i
poate aduce aminte, dar este nevoie de timp pentru a stabili toate acestea. Ceea ce vreau s[ men\ionez cu adev[rat
este faptul c[ este posibil ca oamenii s[ nu descopere
acea reamintire suficient de repede. În aceste schimb[ri
prin care urmeaz[ s[ trecem – =i dac[ maya=ii au dreptate
– vorbim despre schimbarea polilor, despre schimb[ri
majore ale P[mântului, la niveluri care sunt EXTRAORDINARE… în care guvernele noastre sunt nefolositoare, religiile sunt nefolositoare, totul este nefolositor. SINGURUL
LUCRU PE CARE ÎL AVE|I ESTE CORPUL VOSTRU! +i pe
voi în=iv[, familiile voastre =i oamenii pe care îi iubi\i. Acolo
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unde e=ti, acolo vei fi – nu vor fi ma=ini sau avioane sau
trenuri =i nici un alt mod de deplasare decât mersul pe jos.
L: Eu stau aici.
D: Da, =tiu. De aceea nici eu nu merg în alt[ parte.
Vreau s[ fiu aici.
L: Este un loc bun?
D: Da, este. Dar, oriunde te-a
ai afla, e=ti într-u
un un loc
bun, fiindc[ cel mai simplu lucru pe care îl po\i face este
s[ practici intrarea în Spa\iul Inimii =i s[ tr[ie=ti din inima cu
adev[rat. Dac[ începi s[ tr[ie=ti din inim[, începe s[ apar[
o vibra\ie în interiorul spiritului =i al con=tiin\ei tale. Aceast[
vibra\ie poate fi recunoscut[ de c[tre Mama P[mânt =i Tat[l Soare =i aproape to\i extratere=trii o recunosc. Îns[ pe
voi v[ intereseaz[ cel mai mult s[ o recunoasc[ Mama P[mânt. În timpul acestei schimb[ri, aceia sunt oamenii pe
care ea îi va proteja ( cei care vor avea acea vibra\ie, pentru c[ a=a îi va recunoa=te n.tr.). Nu conteaz[ dac[ vei sta
un fel, cumva, te va da la
într-u
un vulcan, pentru c[ ea, într-u
o parte din acel vulcan =i te va \ine în via\[ în timpul acestui proces. Aceia vor fi oamenii care vor fi ruga\i s[-==i mute
con=tiin\a uman[ la urm[torul nivel.
Ceilal\i oameni, cei care nu pot g[si modalitatea de a
trece prin aceast[ schimbare, nu vor fi r[ni\i, dar vor muri –
iar moartea nu e un lucru r[u, este doar o tranzi\ie. Ei vor
trece prin moarte =i vor merge la un alt nivel al existen\ei,
cel mai probabil la cel de unde au venit – asta este ceea
ce spun nativii americani =i triburile Hopi, este ceea ce
cred ei: cum c[ va fi un num[r masiv de mor\i; în aceast[
perioad[, va fi incredibil; dac[ te vei uita, va ar[ta oribil, dar
trebuie s[ î\i aduci aminte c[ este doar o tranzi\ie =i c[ totul
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va fi bine. +i s[ crezi cu adev[rat în tine însu\i =i în conexiunea cu Dumnezeu, s[ crezi în via\a de pretutindeni. Dac[
vei crede asta, nu numai c[ vei fi bine, dar î\i vei putea ajuta
=i familia, pe cei pe care îi iube=ti, =i vei fi unul dintre primii oameni ai noii omeniri, unul dintre primii oameni care vor
face aceast[ tranzi\ie.
A practica fiin\area din inima înseamn[ c[ trebuie s[
renun\i la ego, s[ nu fii ata=at de lucruri fizice, de ma=inile
tale, de banii t[i, de nimic, doar trebuie s[ fii acolo pentru
Via\[. +i s[ =tii c[, indiferent de ceea ce se întâmpl[, Via\a
va fi în regul[, când va trece prin toate aceste schimb[ri.
Este o variant[ simplificat[ a lucrurilor – eu înc[ încerc s[
g[sesc o modalitate de a prezenta aceast[ versiune foarte
simplificat[, dar a =a este.
Dac[ vei studia Krya Yoga sau Kundalini Yoga, vei vedea c[ =i ei au cheia; =i budismul tibetan are cheia; =i anumite forme de sufism de\in cheia; sunt multe triburi indigene în lume care =tiu exact despre ce vorbim – pentru ei
aceasta este limba lor, în\eleg exact ce vreau s[ spun. Noi
credem c[ suntem foarte evolua\i, dar sunt aceste triburi
de care suntem atât de departe... sunt atât de mult deasupra... În Columbia sunt oameni care tr[iesc la 5.5oo de
metri, în interiorul mun\ilor, oameni care str[lucesc în interior =i leviteaz[ la un metru deasupra P[mântului – ace=ti
oameni ne \in pe noi în via\[, mai mult decât oricine altcineva. Ei p[streaz[ echilibrul lumii, ca s[ nu c[dem într-u
un
haos total. Sunt aceia=i oameni pe care noi am încercat s[
îi distrugem, pentru c[ nu în\elegem cine ce sunt. Este o
ru=ine, dar nu îi vor distruge, pentru c[ ace=ti oameni au
ajuns dincolo de a posibilitatea de a fi distru=i.
L: Se pare c[ sunt urma=i ai str[mo=ilor care p[streaz[ cunoa=terea oamenilor, cum ar fi nativii americani.
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D: Noi to\i suntem vârful unei piramide, fiecare cu
descenden\a lui =i toate acestea merg pân[ jos, la baza tuturor descenden\ilor. Când ajungi la baz[, ceea ce este jos
este ca unul. Dac[ p[trunzi suficient de profund, tot ceea
ce se întâmpl[ cu noi se întâmpl[ cu toat[ aceast[ imens[
piramid[ a Vie\ii. Deci, avem o responsabilitate dincolo de
noi în=ine. Când trecem prin astfel de timpuri, lucru care nu
se întâmpl[ foarte des, cu tranzi\ii uria=e, ar trebui s[ ne
gândim trecând mult dincolo de noi =i de întreb[ri de genul
„oare eu voi supravie\ui?> Ce fel de supravie\uire ar fi
asta??? Nu vorbim aici despre supravie\uire pentru a continua traiul ca fiin\[ uman[ pe P[mânt, ci despre supravie\uirea la un alt nivel de existen\a – s[ lu[m ceea ce a fost
omenirea =i s[ o ducem dincolo, la un alt nivel de existen\[.
L: Spusele tale l[rgesc sfera conversa\iei.
D: P[i, despre asta este vorba. Felul în care s-a
au întâmplat lucrurile pe P[mânt... unde au venit o mul\ime de
extratere=tri de pe alte planete =i s-a
au amestecat cu noi, cu
mult timp în urm[... =i felul în care au folosit gre=it energia;
nici m[car nu oamenii au fost cei care au cauzat toate
aceste probleme majore… totul p[rea s[ fie oribil! +i apoi,
a întors cu 180 grade, iar în cele din urm[, am detotul s-a
venit ceva ce are o valoare extraordinar[ pentru toate formele de via\[ de pretutindeni. Cine s-a
ar fi gândit c[ a=a
a gândit c[ se va înceva ar putea fi adev[rat? Nimeni nu s-a
tâmpla a=a ceva, dar acum putem vedea lucrurile întâmplându-sse =i acesta este Locul – nu mai exist[ nici un dubiu în mintea nim[nui. To\i =tiu c[ a=a se va întâmpla, chiar
=i cei care sunt aici în misiune, dintre cele 250.000 de civiliza\ii. Cei care vin de la nivele mai joase, cei care au venit
aici în nave spa\iale, cu vehicule interdimensionale =i ches238

tiuni de genul acesta. Cei care sunt evolua\i cu adev[rat pot
face orice. Crezi c[ Arhanghelul Mihail vine cu nava spa\ial[?
Nu are nevoie. El poate fi oriunde vrea, oricând vrea.
L: +i la fel =i fiin\ele plasmatice?
D: La fel pot =i ele. Ele au procedat un pic diferit:
când îngerii s -a
au stabilizat în a 4 -a
a Dimensiune, ele s -a
au fixat în cea de-a
a 3 -a
a =i înva\[ cum s[ ajung[ în a 4 -a
a =i mai
sus. Deci ele sunt conectate cu P[mântul, sunt fiin\e ale
P[mântului, s -a
au n[scut aici, nu sunt extratere=tri din alt[
parte, sunt fiin\e care sunt de aici =i înc[ mai au o conexiune cu P[mântul.
Toate formele de via\[ au evoluat în diverse feluri. Un
spirit care a devenit p[ianjen este foarte diferit de un altul
care a devenit un cal sau de unul care a devenit o fiin\[
uman[. Este acela=i spirit, dar am urm[rit posibilit[\i diferite, care s[ ne conduc[ la moduri diferite de existen\[.
Îns[, când urm[re=ti orice fel de form[ de via\a înapoi la
Surs[, este vorba de o singur[ fiin\[, de un singur spirit.
Toate formele de via\[ evoluate =tiu acest lucru. Formele
de via\[ inferioare au venit cu ideea c[ suntem o diviziune,
c[ suntem diferi\i, altceva, dar nu suntem a=a. Adev[rul cel
mai înalt este c[ nimic din toate acestea nu exist[ – P[mântul, Galaxiile, Universul în care ne afl[m,corpurile noastre, nu exist[; toate acestea sunt o Crea\ie din Spirit. Este
o imagine. Nu e nimic mai mult decât ceea ce am putea
numi o imagine holografic[ a vie\ii. Nu e cu adev[rat real[.
L: E o imagine destul de trist[. Arat[ nemi=cat[.
D: Arat[ într-a
adev[r a=a; vei fi îns[ foarte surprins[,
pentru c[ po\i schimba orice.
L: Putem fi pe o plaj[, acum?
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D: Aici era cândva o plaj[. Acum 100 de milioane de
ani, aici totul era sub ap[, de aceea toate aceste roci sunt
fine, pentru c[ apa le-a
a =lefuit de trei ori.

D: Când vorbea despre Sfinx, el se referea la doctorul
Schoch, cel care a demonstrat c[ Sfinxul ar trebui s[ fie mai
vechi, din cauza existen\ei tiparelor de uzur[ cauzat[ de
ap[, care au 3,6–4,2 m adâncime =i pe care, pentru ca apa
s[ le poat[ s[pa, ar fi fost nevoie de minimum 7.000 de ani.
– =i asta dac[ ar fi plouat toren\ial =i încontinuu, în fiecare zi
=i noapte, timp de 7.000 de ani. El afirm[ c[ Sfinxul este
mai vechi de 7.000 de ani, c[ originile noastre sunt =i ele
a spus personal, mie =i
mai vechi – chestiuni pe care ni le-a
lui John Anthony West. Amândoi mi-a
au spus c[ probabil nu
a plouat timp de 7000 de ani, încontinuu =i în fiecare zi =i
noapte. Probabil c[ este vorba de o perioad[ mai lung[ de
timp, iar ei au estimat c[ Sfinxul ar avea o vechime de
250.000 de ani sau de minimum 125.000 de ani.
+i a=a ar trebui s[ fie, pentru c[, în cea mai mare
perioad[ a timpului, Sfinxul a fost îngropat în nisip, f[r[ s[
se =tie unde; pân[ când, la venirea lui Napoleon, ]ntruc`t îi
ie=ea doar capul din nisip, a fost descoperit =i dezgropat.
A=adar, noi nu ne în\elegem istoria, nu în\elegem cine suntem =i de ce ne afl[m aici =i despre ce e vorba în toate
astea – =i totu=i, am devenit cel mai important lucru din
aceast[ existent[. Via\a este uimitoare! La toate nivelurile,
ea chiar este uimitoare!
L: Totul trebuie recreat, pentru c[ totul este bazat pe
fapte =i dovezi false.

D: Numai în mintea uman[. Pentru c[ alte forme de
via\[ au o în\elegere mult mai clar[ asupra istoriei =i a ceea
ce s -a
a întâmplat de-a
a lungul timpurilor. Noi =tim multe despre ceea ce s -a
a întâmplat în trecut, chiar =tim =i putem
chiar s[ ne uit[m la ceea ce s -a
a întâmplat în trecut. +tiin\a
a întâmse poate uita înapoi la stele =i s[ vad[ ceea ce s-a
plat la acele niveluri. Noi ne-a
am dus la fiecare planet[ din
existen\[ =i am studiat-o
o de la început pân[ la sfâr=it, =tim
fiecare lucru care s-a
a întâmplat =i de ce anume. Biblioteca
a tot ceea ce este posibil s[ fie este mult mai mare de atât.
S[ vezi ce urmeaz[ s[ se întâmple aici, acum... de aceea
sunt a=a de entuziasmat c[ m[ aflu aici...
L: Da, e=ti foarte entuziasmat, Drunvalo!
D: Da, sunt ca un copil mic!
L: Mul\umesc pentru c[ ne împ[rt[=e=ti entuziasmul!
D: Ooo, da! Abia a=tept, sunt ner[bd[tor! Pentru c[
aproape niciodat[ nu se întâmpl[ lucruri noi. Vechea zical[
„nimic nu e nou sub soare> este destul de adev[rat[. +i
aproape niciodat[ nu a ap[rut ceva nou. Pân[ acum!
Acum, aici! Ceea ce urmeaz[ s[ se întâmple este ceva ce
nimeni nu a mai f[cut vreodat[ înainte.
A=adar, suntem nemuritori, chiar dac[ =tim sau nu
acest lucru. Suntem cu to\ii nemuritori pentru c[ nu vom
muri, dar vom trece prin ceva ce Dumnezeu a aranjat pena mai tr[it
tru noi, într-u
un mod nou, pe care nimeni nu l -a
pân[ acum. +i atunci, cum s[ nu fiu entuziasmat??? Este
incredibil! Am f[cut un drum lung pân[ s[ ajung aici! +i eu
sunt preg[tit =i cred c[ fiecare dintre noi este la fel de preg[tit, fie c[ o =tie sau nu. +i =tiu c[, la un nivel foarte, foarte
profund, noi =tim cu to\ii ce urmeaz[ s[ se întâmple =i este
uimitor. Vor veni ni=te timpuri în care noi to\i, toat[ omeni-
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L: Foarte multe lucruri nu sunt explicate în c[r\i. Chiar
=i c[l[toria ta cu Gregg Braden, în ‘87, despre care vorbea
el, spun`nd de lucruri ascunse ]n Marea Piramid[, ]n Sfinx...

rea, chiar =i cei care vor muri =i vor mai face o dat[ c[l[toria, cu to\ii ne vom întâlni sus =i ne vom spune: „Aha, î\i
aduci aminte când eram pe P[mânt? +i toat[ nebunia
care era acolo?>
L: ...în timpuri preistorice...
D: Da, ne vom aminti =i va p[rea c[ a fost cu mult
timp în urm[. Apoi, va fi un punct mort. Este vorba de acel
moment în care vom face un lucru pe care eu abia a=tept
s[-ll v[d: vom trece prin toate nivelurile de existen\[, proces care de obicei dureaz[ miliarde de ani în timp, dar noi
vom face acest lucru într-u
un interval de minute. Nu-m
mi pot
nici m[car imagina acest moment, cum ar putea s[ fie el,
dar o vom face =i =tim c[ o vom face, pentru c[ Mae=trii
În[l\a\i ai P[mântului au f[cut-o
o deja – cu to\ii, mai pu\in 7
dintre ei, care au r[mas aici.
Mae=trii În[l\a\i, cam 8.000 la num[r, care erau fiin\e
umane =i care au reu=it s[ mearg[ doar pu\in înainte în
con=tiin\[, devenind nemuritori – =i care înc[ mai sunt conecta\i cu P[mântul =i cu evolu\ia acestuia – nu inten\ioneaz[ s[ mearg[ nic[ieri, pân[ când nu vom merge cu to\ii. În 1996, ei au plecat de pe P[mânt, l[sându-ii pe =apte
dintre ei aici, iar ei au f[cut c[l[toria pe care urmeaz[ s[ o
facem =i noi. +i au reu=it – au mers pân[ la acel alt nivel de
existen\[, s-a
au conectat acolo, au l[sat o jum[tate din ei
acolo, iar aproximativ cealalt[ jum[tate a f[cut drumul înapoi, aici, ceea ce înseamn[ c[ acest lucru este în ADN-u
ul
nostru. +tim exact ce vom face, =tim precis cum s[ facem,
nu mai e un mister în acest moment. +tim totul în profunzimea fiec[rei fiin\e umane =i vom face acest lucru. Dac[ am
realiza cu adev[rat ceea ce urmeaz[, am s[rb[tori! Chiar
dac[ va trebui s[ facem fa\[ schimb[rilor polilor =i tuturor
acestor lucruri, cui îi pas[? Urmeaz[ s[ facem ceva uimi242

tor =i incredibil – =i va fi o c[l[torie de Iluminare, dincolo de
tot ceea ce s-a
a întâmplat vreodat[ pân[ acum. Toat[ Via\a va
fi în urma noastr[. +i pentru c[ fiin\ele umane vor conduce
– toat[ Via\a ne va urma. Tot fluxul con=tiin\ei ne va urma.
L: Mul\umesc, î\i mul\umesc c[ ne-a
ai împ[rt[=it toate
aceste lucruri! Am prins ideea – energiile se propag[ =i
sunt sigur[ c[ to\i cei care ne privesc sunt încânta\i de
aceste momente. Ai fost foarte generos c[ ne-a
ai oferit din
timpul t[u. E=ti foarte pasional, copil[ros, creativ, e=ti uimitor! Î\i mul\umesc!
D: +i tu e=ti la fel, de aceea te-a
am ales ca s[ faci
acest lucru, pentru c[ îmi place foarte mult spiritul t[u!
L: Mult[ iubire, de aici, din Sedona!
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D: Aproape toat[ lumea =tie c[ trecem prin schimb[ri
foarte rapide =i sim\im cu to\ii acest lucru, chiar dac[ nu

=tim, dup[ felul în care ni se dezv[luie lucrurile cu atâta rapiditate. Dar acestea sunt vremuri uimitoare, iar eu sunt fericit c[ tr[im în aceast[ parte a ciclului, fiindc[ atunci când
vom trece în cealalt[ parte a ciclului, via\a noastr[ va fi mult
mai bun[.
Nu înseamn[ doar c[ aceast[ parte a ciclului, pe
care o parcurgem acum, se va sfâr=i =i c[ vechea lume va
disp[rea, va pieri, literalmente, ci =i c[ aspectele dominante ale lumii ultimilor mii de ani vor disp[rea =i ele.
Iar aspectul feminin va intra în scen[, cu energia sa
ginga=[ =i protectoare. Abia a=tept. Ne-a
am s[turat de r[zboaie, de atâta durere care se manifest[ în lume.
Este vorba despre data de sfâr=it a Calendarului Maya=, care, dup[ cum spune Calleman, ar putea fi ast[zi, 28
octombrie 2011 (n.n. se refer[ la Calendarul Tzolkin, de
260 de zile, nu la Calendarul lung).
Referitor la data de sfâr=it a Calendarului Maya=, nici
un consens. Din 1985,
m[car maya=ii nu sunt neap[rat într-u
am acordat mult timp acestei probleme =i am discutat de
multe ori cu maya=ii despre aceste lucruri, iar ei nu confirm[ ceea ce se spune; acum, ei reconsider[ întreaga cunoa=tere maya=[ despre lume. Ei analizeaz[ efectiv fiecare
glifa (pictogram[ sau ideogram[ incizat[ în piatr[) =i fiecare detaliu, interpretându-lle, iar vechiul Calendar este reinterpretat în lumina cunoa=terii lor, în modul lor de a da un
în\eles, lucrurilor. +i ei nu se mul\umesc s[ observe ceea
ce spune lumea, fiindc[ au descoperit prea multe discrepan\e, chiar în afirma\iile unor exper\i de faim[ mondial[ =i
nu le mai accepta punctele de vedere.
În conformitate cu profe\iile maya=e, 2010 a marcat
momentul în care maya=ii au început s[-==i redobândeasc[
în\elepciunea =i cunoa=terea, iar în urm[torii câ\iva ani, ei
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Drunvalo Melchizedek =i Lilou Mace
MAYA+II +I 21.12.2012
- acordat pe 28 octombrie 2011
- postat pe 1 noiembrie 2011
L: Salut[ri, Drunvalo!
D: Salut[ri, Lilou!
L: M[ bucur c[ e=ti din nou cu noi.
D: +i eu m[ bucur s[ v[ fiu al[turi în minunatul Hawaii
=i mi-a
a= dori s[ fiu efectiv acolo.
L: Energia este minunat[ aici =i sunt ner[bd[toare s[
port aceast[ discu\ie cu tine, mai ales fiindc[ ne apropiem
de sfâr=itul lui octombrie 2011. Dup[ ce am postat pe Facebook anun\ul despre interviul nostru, am primit sute de
mesaje; to\i sunt ner[bd[tori s[ î\i spun[ cât e=ti de iubit =i
te îmbr[\i=eaz[, din toate col\urile lumii. Trebuia s[-\\i transmit acest mesaj.
D: E foarte dr[gu\ din partea lor – =i eu îi iubesc =i le
mul\umesc.
L: Noi vrem s[ afl[m cu to\ii nout[\i despre vremurile
acestea =i ce anume ne mai po\i spune, dup[ întâlnirea
noastr[ din Sedona, din luna februarie. Sim\im cu to\ii c[
exist[ atât de multe informa\ii =i ne este foarte greu s[ deosebim adev[rul de fabula\ii. Ce ne po\i spune despre
aceste vremuri?

î=i vor rec[p[ta întreaga cunoa=tere, pe care au p[strat-o
o
în steaua magic[ a ciclului lor de via\[.

D: Ciclul se bazeaz[ pe ciclul P[mântului, al Soarelui
=i al Lunii =i al sistemului nostru solar, iar acelor cicluri nu le
pas[ ce calendar folosim noi. Iar ciclurile nu se încheie la
28 octombrie 2011. Pur =i simplu, acest lucru nu este adev[rat. A=a-zzisul sfâr=it din 21 decembrie 2012 este momentul în care P[mântul, Soarele =i centrul Galaxiei se vor
afla într-o
o aliniere perfect[. Acela va fi momentul în care
ciclul reîncepe.
A=adar, indiferent de ideile unor intelectuali, adev[rul
este ca acela este calendarul nostru, nu datele =i p[rerile
unora =i altora. Calendarul lung al maya=ilor se încheie
exact la acea dat[ =i acela=i lucru se întâmpl[ =i cu precesiunea echinoc\iilor, care se încheie exact în acea zi.
+i mai sunt =i alte cicluri ce se încheie în ziua respectiv[, despre care nu vorbe=te nimeni, nici m[car maya=ii, =i
este vorba de un moment radical al timpului.
Profe\iile maya=e se combin[ =i, conform lui Don Cirilo, ei nu v[d exact ce se va întâmpla în acea zi chiar dac[
acela este momentul când se schimb[ ciclurile. Este o fereastr[ în timp, care începe în 24 sau 27 octombrie =i se
încheie în 2015 (noiembrie-d
decembrie). Iar profe\iile se pot
împlini în orice moment din acest interval =i nu conteaz[
când anume se va petrece acesta lucru. Nici maya=ii nu =tiu
cu precizie, fiindc[ nu =i-a
au rec[p[tat înc[ toate informa\iile.
Am s[ fac câteva referiri istorice la ceea ce se petrece, pentru c[ acestea sunt cunoscute =i sunt mul\i arheologi în lume, care =tiu c[ aceasta va fi o revela\ie major[.

Dup[ ce conchistadorii au distrus civiliza\ia maya=[,
acestora nu le-a
a mai r[mas nimic. Toat[ cunoa=terea =i în\elepciunea lor s-a
au n[ruit. În întreaga lume, au mai r[mas
doar trei scrieri, numite Codexuri; unul se afl[ în Spania, altul la Muzeul Britanic, iar cel de-a
al treilea în Germania,
cred; oricum, toate se afl[ în Europa. Iar acestea sunt singurele scrieri maya=e pe care le cunoa=te lumea.
Consiliul maya=, care se afla în Yukatan, este cel
de-a
al doilea mare Consiliu, iar în acest context, cred c[
este cel mai mare, fiindc[ eu cred c[ acum puterea s -a
a
mutat din Guatemala în Mexic, iar noul lider al poporului
maya= nu mai este Cirilo, ci Pegio Pablo Ciupek, dar ei p[streaz[ t[cerea asupra acestui lucru, deci e greu s[ =tii
exact cum stau lucrurile, de=i a=a se pare, pentru c[ pe el
l-a
au invitat columbienii ca lider al na\iunii maya=e, în urm[
cu câteva luni.
Un alt membru al Consiliului maya= este Hunbatz Men,
care îmi este prieten apropiat, de peste dou[zeci de ani.
Cam acum zece luni, el a venit aici, în Sedona, pentru a -m
mi ar[ta un alt Codex, pe care lumea nu l -a
a v[zut niciodat[. El mi-a
a spus c[, de fapt, ei au descoperit dou[
Codexuri, pe care le studiaz[ de vreo zece ani, ajungând la
concluzia c[ sunt autentice. Mi-a
a ar[tat acel nou Codex, numit Codexul Winkle, care avea 13 pagini, strânse ca un acordeon, scrisul fiind pe ambele p[r\i, ceea ce era neobi=nuit.
Un aspect al culturii maya=e este faptul c[ maya=ii
din Guatemala au str[b[tut practic întreaga lume, dar se
consider[ c[ ei nu erau în niciun fel implica\i în povestea
craniilor de cristal, ca aceasta era o fantezie =i c[ nimic nu
era adev[rat.
Dar Hunbatz a \inut neap[rat s[-m
mi arate ceva evident, care schimb[ totul. El a întins acel Codex pe mas[ =i,
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L: Când crezi c[ se va încheia acest ciclu =i cum
vom =ti c[ ceva se sfâr=e=te =i altceva nou începe?

pe prima pagin[, mi-a
a ar[tat cele cinci ceremonii maya=e,
în cadrul c[rora erau purtate cinci cranii de cristal, care
ap[reau pe fiecare pagin[ a Codexului. Se pare c[ era vorba despre str[vechiul templu de la Chichen Itza, cel pu\in
a=a cred eu, nefiind îns[ un expert în domeniu. Iar pe spatele Codexului, ap[reau din nou craniile de cristal, care erau
aduse înapoi. Acesta este un aspect extrem de important.
Dup[ aceea, el s-a
a întors în Mexic, de unde mi-a
a telefonat peste câteva luni, spunându-m
mi c[ descoperiser[ alte
dou[ Codexuri, la un muzeu din Los Angeles. M-a
a rugat s[
m[ duc acolo =i s[ încerc s[ iau originalele, s[ le cump[r
sau s[ intru cumva în posesia lor. Am f[cut tot ce a fost
posibil pentru a afla mai multe detalii; m-a
am a=ezat la computer =i, în 15 minute, am aflat care era locul exact. Nu =tiu
cum de a fost posibil acest lucru, dar am reu=it, =i am luat
leg[tura cu directorul muzeului, care =i l-a
a amintit pe Hunbatz, c[ruia, în urm[ cu zece ani, îi ar[tase acele documente, pe care el le fotografiase. L-a
am întrebat dac[ puteam
cump[ra acele documente, iar el mi-a
a spus c[ era imposibil, din cauza noilor legi privind integritatea =i c[ ar urma
ani întregi de judecat[ =i s-a
ar cheltui o gr[mad[ de bani.
Dar, în timpul conversa\iei noastre, mi-a
a spus c[ acele
Codexuri cuprindeau o imens[ cunoa=tere, important[ nu
doar pentru maya=i, ci pentru întreaga lume. +i mi-a
a mai
spus c[, la subsol, ei aveau peste 1.000 de Codexuri. Era
un lucru extraordinar.
Nu =tiam cum s[ ob\in acele informa\ii, dar, de=i mi-a
am
f[cut ni=te planuri, înc[ nu =tiu cum s[ procedez. Chiar
dac[ nu vom intra în posesia lor, este important ca m[car
s[ le fotografiem, ceea ce ar presupune mult timp =i mul\i
bani. Am estimat c[ sunt vreo 75.000 de pagini de informa\ii.

În prezent, discut[m cu unele corpora\ii, care s[ ne
ajute s[ facem ceva în aceast[ direc\ie. Care ar fi implica\iile la nivelul lumii, dac[ aceste documente ar putea fi v[zute =i cunoscute?
Aceasta este o cunoa=tere care ne-a
a fost ascuns[,
pe care o a=teptam de mult[ vreme =i care ne va dezv[lui
cu precizie ceea ce urmeaz[ s[ se întâmple =i cum anume
vor evolua lucrurile. Maya=ii sunt foarte clari în aceast[ privin\[. Ei =tiu c[ aceste timpuri sunt vitale pentru omenire,
iar toate ceremoniile =i tot ceea ce vor face ei de acum înainte (dup[ cum mi-a
au spus mie =i acestor corpora\ii cu
care lucrez), vor permite s[ fie filmat, pentru c[ lumea s[
vad[ ce fac ei =i pentru a -ii putea explica lumii ce fac =i de
ce fac ceea ce fac, f[r[ s[ mai p[streze niciun secret, fiindc[ aceast[ cunoa=tere trebuie s[ se propage la nivelul întregii omeniri.
+i, de parc[ toate astea nu erau suficiente, acum
dou[ s[pt[mâni am primit un telefon de la un necunoscut,
care mi-a
a spus c[ grupul lui de c[ut[tori de comori ascunse pe fundul oceanelor, a descoperit înc[ 7 Codexuri. El
mi-a
a spus c[ nu =tie cum s[ le returneze maya=ilor, cerându-m
mi ajutorul. I -a
am spus c[ primul pas ar fi s[ le fotografieze pe toate, fiindc[ noi de acele fotografii aveam nevoie.
El le-a
a fotografiat pe toate =i mi le-a
a trimis pe CD-u
uri, iar eu
le-a
am trimis Consiliului maya=ilor. Ei mi-a
au mul\umit foarte
mult, dar au dorit mai întâi s[ verifice autenticitatea Codexurilor, iar dup[ aceea, mi-a
au spus c[ ele erau piesa central[ a informa\iilor de care aveau nevoie.
Deci, exact a=a s-a
au întâmplat lucrurile =i nu numai
noi avem nevoie de aceste informa\ii, ci întreaga omenire.
Iar maya=ii au fost extrem de emo\iona\i de aceste noi in-
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forma\ii. Acum, c[utam solu\ii s[ cump[r[m Codexurile,
care ar costa cam 7 milioane de dolari.
De fapt, profe\ia chiar se împline=te: este cert c[
schimbarea a început în 2010, lucrurile se mi=ca în mod
accelerat, iar cunoa=terea le este returnata maya=ilor, chiar
acum. +i ce fac ei? Ei aduc craniile de cristal în SUA. Au început ieri, la New York =i, conform spuselor lor, vor organiza ceremonii de-a
a lungul SUA, începând cu Los Angeles.
De ce în SUA? Pentru c[ insula Manhattan a fost a lor. Întreaga Americ[ de Nord era un tot unitar.
Ieri, maya=ii au f[cut o ceremonie la New York, pe insula Manhattan; apoi, se vor deplasa de-a
a lungul SUA, trecând prin locurile lor str[vechi, iar în final, vor veni aici, la
Sedona, pe 7 noiembrie; ei vor face =i aici o ceremonie =i
se vor adresa lumii întregi, în leg[tur[ cu ceea ce urmeaz[
s[ se întâmple =i vor explica aspecte legate de toate aceste calendare. Dup[ aceea se vor duce la Los Angeles, la o
expozi\ie uria=[, unde vor veni, cu avionul, to\i cei 13 b[trâni în\elep\i men\iona\i în Calendarul maya=, vor urca pe
o scen[, cu mii de oameni ca spectatori =i milioane de oameni care vor urm[ri transmisia, fiindc[ aceasta este ceea
ce trebuie s[ fac[ ei acum, s[ exprime deschis toate aceste lucruri.
L: Exist[ =i printre maya=i disensiuni, contradic\ii?

sau 12 Consilii, în Mexic, Belize, Guatemala, Honduras, El
Salvador. Ei merg peste tot, în locurile unde s -a
au descoperit ruinele lor =i vorbim despre o zon[ foarte întins[, în
care cultura maya=[ s-a
a dezvoltat din vremuri str[vechi.
Consiliile din Itza =i Guatemala nu se în\eleg în multe privin\e, dar când este vorba de lucruri importante, g[sesc
c[i comune de colaborare. Acum, aten\ia se îndreapt[
asupra Consiliului Itza, din cauza evenimentelor ce urmeaz[ s[ aib[ loc la Chichen Itza, care este centrul vital al culturii maya=e =i acesta va fi locul în care se va organiza o
ceremonie special[.
Crede\i sau nu, guvernul mexican nu le-a
a permis maya=ilor s[ fac[ ceremonii consacrate anului 2012. De fapt,
sunt trei loca\ii importante: Chichen Itza, o alta al c[rei nume
nu-ll pot rosti, fiindc[ este secret =i o a treia Tikan, în Guatemala. Profe\iile maya=e se vor împlini într-u
unul dintre
aceste locuri.

REPTILIENII, EXTRATERE+TRII +I FIIN|ELE
DE PLASM{
L: Ce crezi despre alte for\e sau fiin\e despre care
vorbesc oamenii, cum ar fi reptilienii sau for\ele întunecate,
care se implica în aceste schimb[ri?

D: Exist[ deosebiri de pozi\ii între toate triburile indigene din lume. Din câte am auzit, nu exist[ un consens
general nici în rândul maya=ilor, dar b[trânii lor în\elep\i au
ajuns la o pozi\ie comun[, aproape pretutindeni.
De exemplu, cei din tribul Hopi sunt într-o
o uria=[ discordant[ cu ceilal\i, dar acest lucru face parte din profe\ia
lor. În rândul maya=ilor, lucrurile nu stau prea r[u. Exist[ 10

D: Mie nu-m
mi pas[ de tipii [=tia. Ei nu înving niciodat[
=i nu vor învinge nici acum. Dac[ în\elegi cum se petrec lucrurile cu adev[rat, în profunzimile P[mântului, la toate
nivelurile sale, =tii c[ s -a
a terminat cu ei. Noi am câ=tigat
acest joc. Ne vom În[l\a cu to\ii, va fi perfect.
Eu am discutat cu reptilienii, cu unii de la cel mai înalt
nivel al lor, pentru c[ cei care au calitatea de Melchizedek
comunic[ cu toate fiin\ele vii, de oriunde. Iar scopul nostru
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L: Când spui c[ ai vorbit cu reptilienii, la ce nivel are
loc comunicarea cu ei?

este ca întreaga Via\[ s[ reu=easc[. Noi nu judec[m cine
este bun sau r[u. Iar reptilienii au o problem[. Ei se afl[ aici
de sute de milioane de ani =i =i-a
au pierdut latura feminin[,
iar acum nu =tiu cum s[ o recapete; dac[ nu vor face repede ceva, pur =i simplu vor disp[rea.
L: Ce ar putea s[ fac[ ei acum? Ce fac =i ce anume
cred ei?
D: În urm[ cu câteva s[pt[mâni, ei nu credeau c[ lucrurile se vor schimba radical. Iar acum, când realizeaz[
ineren\a schimb[rii ciclurilor =i tot ceea ce se întâmpl[ cu
restul Crea\iei, în\eleg c[ au gre=it. +i c[ trebuie s[ fac[
ceva. Au creat o ras[ între noi =i ei =i =i-a
au pus creierul, inima =i aspectul feminin în aceste fiin\e, au creat =i o MerKa-B
Ba, a=a c[ vor putea supravie\ui în viitor. Ei =tiu c[ este
posibil s[ dispar[, dar amintirile, în\elepciunea lor =i tot ce
au avut se afl[ acum în fiin\ele din noua ras[.
Acele fiin\e au corpuri emo\ionale dominate de inim[,
care sunt la fel de puternice precum creierul lor. Deci, ei
vor supravie\ui prin aceast[ ras[ =i vor putea trece prin
schimbare. Bashar este una dintre aceste fiin\e. El vine din
viitor (300 de ani) =i s -a
a întors aici pentru a face câteva mici
schimb[ri în noi, a=a c[ ar fi bine pentru noi to\i s[ le accept[m. În primul rând, noi suntem prea serio=i; este bine
s[ încerc[m s[ ne însenin[m, s[ nu mai lu[m lucrurile atât
de în serios =i s[ în\elegem c[ suntem deja cu to\ii mae=tri,
c[ am mai f[cut acest lucru înainte, c[ am uitat o mul\ime
de lucruri dar, când va veni momentul potrivit, ne vom
aminti cu precizie cine suntem noi cu adev[rat =i ce înseamn[ aceast[ schimbare =i totul va fi bine.
Iar el s -a
a întors pentru a ne face s[ ne relax[m =i s[
fim mai copil[ro=i =i mai ferici\i. Asta, pentru c[ se va petrece o schimbare enorm[ =i ea este extrem de pozitiv[.

D: De fapt, eu nu am avut nicio comunicare cu ei
pân[ de curând, când eram în zona Pacificului de Sud,
unde ei au venit de trei ori =i au încercat s[ m[ omoare.
Vorbesc serios, chiar au încercat s[ m[ omoare, iar faptul
c[ nu au reu=it i -a
a descump[nit foarte mult. +i, fiindc[ am
supravie\uit acestor încerc[ri, au vrut s[ vin[ la Sedona.
Erau în form[ fizic[, ar[tau ca ni=te b[rba\i, dar nu a=a arat[ ei, erau reptile în form[ uman[, =tiu acest lucru. Ei =tiau
o mul\ime de lucruri care se întâmplaser[, dar =i ce anume
urma s[ se întâmple. Nu eram pe picior de r[zboi =i nu
m-a
am luptat cu ei. În încercarea de a m[ ucide, î=i pierduser[ 9/10 din flota lor. +i-o
o f[cuser[ cu mâna lor, de=i nu
ar fi trebuit s[ fac[ asta, dar nu au în\eles natura lucrurilor
în care se b[gaser[.
A fost bine, fiindc[ am început s[ în\eleg cine erau ei.
Tehnologia lor este minunat[. Ei chiar în\eleg ce este o tehnologie avansat[. Dar, la nivelul bunului sim\ uman, erau
nebuni =i de aceea au pierdut întotdeauna. Ei lupt[ împotriva omenirii, de peste 400.000 de ani, cam de când suntem
noi pe aici, dar au pierdut de fiecare dat[. Spre sfâr=itul precesiunii echinoc\iilor, noi suntem mai slabi decât în mod
normal, iar acestea au fost momentele în care ne-a
au atacat.
Acum, ei încearc[ s[ afle ce trebuie s[ fac[ pentru a
supravie\ui. Dar dac[ vor supravie\ui, nu vor putea s[ ac\ioneze ca pân[ acum. Trebuie s[ fac[ o schimbare profund[ în ei în=i=i.
L: Acum câteva zile, aici, în Hawaii, i -a
am luat un interviu lui Nassim Haramein. Ce p[rere ai despre activitatea lui?
D: Nassim Haramein?
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L: Da, fizicianul. +i am vorbit despre guverne =i despre descoperirile în domeniul fiin\elor întunecate, iar el a
explicat faptul c[, fiindc[ suntem cu to\ii unifica\i, trebuie
s[ ajungem la un nivel de con=tiin\[ atât de înalt, încât s[
devenim, în mod automat, umanitari, fiindc[ a=a este ecua\ia =i nu exist[ o alt[ cale. Tehnologia întunecat[ nu poate
fi folosit[ de ei, fiindc[ acest lucru presupune un anumit
nivel de con=tiin\[ =i de unificare, iar dac[ ajungi acolo,
oricum devii umanitar. Deci, se pare c[ se pot face anumite lucruri pentru ca nivelul de con=tiin\a s[ nu permit[ ca
aceste arme întunecate s[ ajung[ în mâinile celor cu
inten\ii distrug[toare.
D: Tehnologia, inclusiv oamenii, înc[ se afla la un
anumit nivel de con=tiin\[ polarizat[; acesta este un nivel
foarte jos. Cred c[ nu conteaz[ faptul c[ de\ii o tehnologie
super-a
avansat[ dac[ o folose=ti, când e=ti înc[ la un nivel
sc[zut de con=tiin\[. Dac[ dep[=e=ti nivelul con=tiin\ei polarizate =i realizezi Unimea tuturor formelor de via\[ =i c[
trebuie s[ evoluezi în continuare, atunci nu mai ai nevoie
de tehnologie. Faci parte din procesul de Crea\ie =i po\i
crea absolut orice, f[r[ nicio tehnologie. Apoi, începi s[ în\elegi ce este posibil, de la un alt nivel. Acest lucru se petrece acum pe P[mânt.
Urmeaz[ ca noi s[ trecem de la con=tiin\a polarizat[,
în care ne afl[m de 13.000 de ani, la o form[ simpl[ a
con=tiin\ei celei de-a
a 4 -a
a Dimensiuni. Iar corpurile noastre,
care acum sunt mas[ pur[ =i au foarte pu\in[ energie, vor
deveni energie pur[, cu o cantitate de mas[ foarte, foarte
mic[. Dac[ o asemenea fiin\[ ar fi acum în aceast[ cao vedea, pentru c[ ea ar fi doar energie,
mer[, nu ai putea-o
iar ceea ce vedem noi este doar masa, nu aceast[ energie.

Cred c[ vom ajunge acolo cam în doi ani, pentru c[
trebuie s[ iei cu tine acest corp. Despre acest lucru vorbe=te Cre=tinismul =i la el se refereau înainte =i egiptenii.
Mumific[rile erau încerc[ri de a duce corpul fizic în Dimensiunea a 4 -a
a.
Dar nu conteaz[ ce form[ va avea corpul, întrucât el
va fi oricum mutat. Î\i vei reaminti procesul Crea\iei =i vei
putea s[-\\i schimbi instantaneu forma corpului, în felul în
care vei dori s[ arate. Dar, indiferent cum va ar[ta corpul
t[u, acolo vei fi un nou n[scut, iar corpul va cre=te. În[l\imea fiin\elor din Avatar este medie. Femeile vor avea o
în[l\ime de 3 -3
3,5 metri, iar b[rba\ii de 4 -4
4,5 metri.
Vorbim despre doi ani de acum înainte. La nivel de
con=tiin\[, vom face un salt la un nivel la care nu am mai
fost niciodat[. +i sunt foarte ner[bd[tor.
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L: Spune-n
ne ceva despre activit[\ile pe care le desf[=oar[ extratere=trii, despre contactele cu fiin\ele de plasm[ (intratere=tri).
D: Noi am avut experien\e nepl[cute cu reptilienii, cu
omule\ii gri =i cu anumi\i plutonieni. Sunt =ase rase care
s-a
au unit =i au urm[rit s[ distrug[ rasa uman[. Ei au pierdut aceast[ b[t[lie, iar atacul nu va mai avea loc. Dar mai
sunt cam 350.000, 400.000 de alte civiliza\ii care se afla în
Dimensiunea a 4 -a
a (nu =tiu câte sunt în Dimensiunea a
3-a
a) =i care stau =i privesc, observa ce se întâmpl[ cu noi.
De fapt, ei se roag[ pentru noi, vor ca noi s[ reu=im, ne
consider[ fra\ii =i surorile lor =i nu au nicio reac\ie negativ[
fa\[ de noi. Dar nu pot face nimic, pentru c[ a=a este legea: nu po\i interfera cu for\e ale vie\ii aflate la un nivel inferior, întrucât este ilegal. Trebuie s[ le la=i s[ evolueze în fe-

lul lor, în modul pe care aleg s[ o fac[ =i nu te po\i amesteca pentru a le schimba tiparul de evolu\ie.
L: Chiar dac[ a=tept[rile nu au fost împlinite?
D: Ei nu se pot amesteca în nicio circumstan\[. Ei nu
fac decât s[ observe.
Dar, noi suntem într-u
un moment critic. Pe P[mânt
sunt cam 400 de oameni =i vor fi =i mai mul\i care au înv[\at
s[-==i deschid[ cel de-a
al treilea ochi =i s[ p[trund[ în Spa\iul Sacru al Inimii. A=a numitul ochi al inimii este cunoscut
în întreaga lume, dar foarte pu\ini oameni =tiu s[ fac[ acest
lucru. Dar vom începe s[ ne amintim. Când faci acest lucru, te afli la acel nivel de con=tiin\[ care nu este omenesc.
Te afli între nivelul omenesc =i cel urm[tor, ajungi la un nivel
de con=tiin\[ care permite comunicarea cu întregul spectru al con=tiin\ei; nu numai cu fiin\ele de plasm[, dar =i cu
îngerii =i cu alte Fiin\e de Lumin[; =i cu delfinii =i balenele.
Oamenii încep s[ fac[ acest lucru, iar aceast[ tendin\[ se r[spânde=te cu rapiditate în lume. +i ne vom aminti cum s[ comunic[m la acel nivel. Nu va mai fi nevoie de
cuvinte pentru ca oamenii s[ comunice între ei. Iar acesta
este un pas uria=. +i în acela=i mod putem vedea =i fiin\ele
de plasm[. Noi îi putem vedea pe ei, iar ei ne pot vedea pe
noi. Vom putea comunica, râde =i discuta împreun[.

un alt nivel, care a generat o altfel de Mer-K
Ka-B
Ba în jurul nostru, un câmp Mer-K
Ka-B
Ba, care se activeaz[ în mod natural.
+i pentru c[ i -a
am abordat într-u
un mod diferit, au vrut
s[ fac[ =i ei un experiment cu noi =i mi-a
au explicat ce anume: s[ se conecteze cu noi într-u
un mod special, astfel încât, la nivelul câmpurilor energetice, s[ putem face schimb
de amintiri; adic[, ei s[ ne ofere experien\a =i în\elepciunea lor =i s[ preia toat[ experien\a =i cunoa=terea noastr[.
Dar, când eram preg[ti\i s[ facem acest schimb, ne-a
au
spus c[ le pare r[u, dar trebuie s[ se întoarc[ pe t[râmul
lor =i au disp[rut în mare vitez[, cu navele lor cu tot. Iar
oamenii din grupul meu s-a
au temut c[ poate am gre=it noi
cu ceva. Probabil c[ acest lucru se va întâmpla în cursul
urm[toarei noastre întâlniri.
L: Ce ne po\i spune despre ac\iunile extratere=trilor?
Cum sprijin[ ei schimbarea?

D: Da, a fost cam la fel, dar cumva neobi=nuit[. Penun alt mod decât înainte; îmi este
tru c[ i -a
am contactat într-u
greu s[ explic; e vorba de o anumit[ tehnic[ interioar[ de

D: Practic, fac =i ei ce pot, f[r[ a ne influen\a evolu\ia.
Ei fac o mul\ime de lucruri. Dac[-\\i aminte=ti, acum un an
au ap[rut Sfere de Lumin[ în jurul zonelor cu radia\ii atomice, pe care le-a
au neutralizat. Îmi amintesc de cele ap[rute
deasupra Japoniei =i care au ajutat la neutralizarea radia\iilor. Sunt sfere de Lumin[, iar în[untru sunt fiin\e mici,
cam de 30 cm. în diametru, o Sfer[ de Lumin[ alb[ (cam
a=a vom ar[ta =i noi când vom atinge un nivel înalt de con=tiin\[), care se poate deplasa oriunde dore=te, în mod instantaneu (de exemplu, vezi o stea pe cer =i po\i ajunge instantaneu acolo). În acest mod vom c[l[tori.
Iar aceste fiin\e au ap[rut în Rusia, în SUA, în toate
locurile cu arme nucleare =i eu cred c[ acum suntem dezarma\i. Nu sunt sigur, dar a=a cred.
Dar noi nu trebuie s[ ne temem de nimic.
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L. Tu le-a
ai mai întâlnit, din februarie încoace?
D: Acum câteva zile, a fost a cincea oar[ când grupul
nostru s -a
a întâlnit cu ei.
L: A\i avut acela=i gen de experien\[?

L: Chiar cu toate datele pe care ni le-a
ai împ[rt[=it =i
cu tot ceea ce =tii tu?
D: Se imagineaz[ mult prea multe scenarii acum.

NATURA REALIT{|II +I PARTICIPAREA
NOASTR{
L: Depinde schimbarea de modul în care reac\ion[m
noi, în care se schimb[ fiecare dintre noi?
D: Noi nu în\elegem prea bine natura realit[\ii.
Credem c[ lucrurile sunt reale, solide =i c[ le putem
schimba dar nu în\elegem c[ este vorba de con=tiin\[, de
con=tiin\[ pur[. Iar la anumite niveluri, con=tiin\a poate
schimba orice. Când va veni vremea, vom vedea lucruri
care apar pe P[mânt. Nu ne vom putea crede ochilor v[zând ceea ce vom vedea, dar ni se vor declan=a amintirile;
vom începe s[ ne amintim cine suntem cu adev[rat.
Aceast[ schimbare va fi o imens[ binecuvântare pentru
P[mânt. Este incredibil, dar aceast[ ras[ atât de mic[ a
fost aleas[ pentru ceva m[re\.
L: Toat[ rasa uman[ a fost aleas[ pentru aceast[
schimbare enorm[?
D: Da, to\i au fost ale=i. Karma se va rezolva într-u
un fel
sau altul. Nimeni nu va fi l[sat deoparte, indiferent de cât
de r[u este, indiferent de ceea ce a f[cut. Unii dintre noi se
vor În[l\a, al\ii vor muri, al\ii vor trece prin reînviere, dar nicio
dispari\ie nu va fi for\at[. +i mai este o a patra cale de a face
trecerea =i vor fi câ\iva dintre noi care o vor putea urma.

Dac[ mori, mori incon=tient. Ajungi în a 4 -a
a Dimensiune,
dar te mi=ti pe acolo =i revii aici, într-u
un alt corp, pentru a
încerca din nou, pentru c[ nu ai murit con=tient. Trebuie
s[-\\i închei socotelile cu corpul, înainte de a muri. Dac[
nu, trebuie s[ o iei de la cap[t.
M[ refer, deci, la În[l\are. În[l\area înseamn[ c[ e=ti
la un nivel la care de fapt nu mori, în accep\iunea obi=nuit[, ci te mi=ti totalmente con=tient, împreun[ cu corpul t[u.
Corpul dispare, iar tu faci c[l[toria cu ochii larg deschi=i,
în\elegând tot ce se întâmpl[.
Mai este =i un alt mod. În alchimie, au existat dintotdeauna dou[ moduri cunoscute: unul corespunde reînvierii,
iar cel[lalt În[l\[rii. S[ transformi plumbul în aur =i s[ transformi mercurul în aur. Într-u
un anume fel, este periculos, pentru c[ prelucrarea plumbului =i a mercurului au efecte secundare extrem de negative. Iar dac[ nu faci lucrurile cum
trebuie, po\i muri sau po\i deteriora mediul înconjur[tor.
Dar acum, recent, cu câteva zile în urm[, un b[rbat
din Arizona a descoperit o alt[ modalitate de a transforma
cristalul în aur. Iar acest procedeu este cu adev[rat curat,
simplu, u=or =i f[r[ efecte secundare. Iar noi studiem acum
acest lucru =i încerc[m s[ în\elegem despre ce este vorba.
L: Ce putem face noi acum, ca fiin\e obi=nuite ale
Planetei? Ce putem face la nivel individual pentru a participa la aceast[ schimbare?

D: Este un alt mod de a te În[l\a. Omenirea nu a cunoscut înainte, aceast[ cale. Este legat[ de alchimie.

D: Desigur, la nivel fizic nu este nimic de f[cut, nimic
care s[ v[ ajute. Poate ni=te lucruri minore, dar nimic nu v[
poate ajuta s[ face\i aceast[ trecere. Tot ce pute\i face
este s[ v[ men\ine\i corpul într-o
o form[ bun[, s[ mânca\i
mai s[n[tos, s[ medita\i =i s[ v[ conecta\i cu natura. Noi
suntem totalmente deconecta\i de natur[.
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L: +i care este aceast[ cale?

Singurul lucru care conteaz[ este s[ v[ aminti\i cine
sunte\i cu adev[rat =i cum s[ v[ deplasa\i de la un nivel de
con=tiin\[, la altul. S[ v[ reaminti\i aceste c[i str[vechi. Ele
se afla în fiecare om, sunt scrise în inimile voastre, sunt codificate acolo. Nu conteaz[ cine e=ti =i ce ai f[cut în via\a
ta; dac[ vrei s[ te schimbi, s[ la=i la o parte creierul =i s[
p[trunzi în inim[ =i s[ analizezi existen\a de la acel nivel,
acesta este lucrul pe care îl pute\i face, nimic altceva.
Banii nu schimb[ cu nimic lucrurile. Este bine s[-ii
aju\i pe cei s[rmani, s[ faci afaceri într-u
un mod care nu r[ne=te lumea =i care creeaz[ lucruri bune pentru to\i. Nu e
r[u s[ faci afaceri, dar, pân[ acum, afacerile nu s -a
au f[cut
în mod benefic. Desigur, totul este polarizat, totul este pozitiv, dintr-u
un punct de vedere pozitiv, =i totul este negativ,
dintr-u
un punct de vedere negativ. Dar =i negativitatea se
poate transforma în ceva pozitiv.
L: Neutralitatea =i punctul zero sunt importante. Trebuie
s[ r[mânem neutri, indiferent ce se întâmpl[ pe Planet[?
D: În primul rând, trebuie s[ ne ajut[m pe noi în=ine
=i s[ ne ajut[m familiile, dar s[-ii ajut[m =i pe ceilal\i, indiferent de ceea ce gândim despre ei. Dac[ reu=im acest lucru, vom descoperi restul cu u=urin\[.
Trebuie s[ ie=im din polaritate. Practic, polaritatea judeca totul, tot ce facem, spunem, vedem sau sim\im.
Aceasta este problema pe P[mânt.
Iar când reu=im s[ ie=im din polaritate =i vedem c[
totul este unificat, interconectat, c[ tr[im împreun[ nu doar
aici, pe P[mânt, ci peste tot în Univers, când ajungem la
nivelul la care realiz[m acest lucru, atunci toat[ cunoa=terea vine la noi. Ne amintim cine suntem, despre ce este
vorba, ne amintim de unde venim, de ce am venit aici. Iar
acest lucru este extraordinar.
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Când î\i aminte=ti de ce te afli aici, e un lucru extraordinar, pentru c[ totul se concentreaz[ pe ceea ce ai dorit
s[ realizezi aici. Câteodat[ sunt lucruri mai pu\in importante, alt[ dat[ sunt lucruri foarte importante. Nu conteaz[.
A=adar, fiecare om de pe P[mânt are =anse egale.
Avem în inimile noastre tot ceea ce ne trebuie, iar ceea ce
trebuie s[ facem este s[ ne dorim s[ p[trundem în inimile
noastre, pentru a descoperi adev[rul despre cine suntem
=i ce scop are via\a noastr[.
+i e u=or; cu cât te conectezi mai mult, cu atât mai
u=oar[ devine via\a ta. A=a stau lucrurile.
L: Abia a=tept s[ postez pe Facebook acest interviu;
mii de oameni sunt ner[bd[tori s[ îl vad[. Î\i mul\umesc
foarte mult pentru pre\ioasele informa\ii =i pentru în\elepciunea ta extraordinar[.
Prima parte:
www.wmaker.net/liloumace/Drunvalo-M
Melchizedek -P
Part-1
1-M
Maya
ns-a
and -1
12 -2
21 -1
12_a1679.html
A doua parte:
www.wmaker.net/liloumace/Drunvalo-M
Melchizedek -P
Part-2
2-R
Reptil
ians-IITs-a
and -E
ETs_a1681.html
A treia parte:
www.wmaker.net/liloumace/Drunvalo-M
Melchizedek -P
Part-3
3-N
Natur
e-o
of -rreality -a
and -o
our -p
participation_a1683.html
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Drunvalo Melchizedek =i Lilou Mace
Cercurile din lanuri, ru=ii, apropiatele erup\ii
s o l a r e . . . f o l o s i \ i -vv [ d i s c e r n [ m â n t u l !
7 aprilie 2012
L: Bun[, Drunvalo!
D: Bun[, Lilou!
L: Uraaa! O nou[ discu\ie cu Drunvalo! Nici nu ar mai
trebui s[ le numesc interviuri!
D: Ha-h
ha-h
ha! De acord!
L: Mul\umesc!

tinua totu=i s[ spun aceste lucruri, pentru c[ oamenii sunt
mai importan\i. Uneori vorbesc despre lucruri pe care oamenii nu vor s[ le aud[, deoarece pur =i simplu ei nu vor
s[ se întâmple. Nu vor ca aceste lucruri s[ continue. Dar
aceste lucruri se petrec, a=a c[, din punctul meu de vedere, cel mai bun lucru este s[ în\elegi ce se întâmpl[ =i
apoi s[ î\i dai seama cum s[ r[spunzi acelei situa\ii. Nu eu
inventez aceste situa\ii, ci natura, care, în aceste momente, ia pozi\ie. Probabil c[ lucrurile se vor intensifica.
Dac[ maya=ii, tribul Kogi =i to\i oamenii ace=tia au dreptate, acesta este doar începutul.
L: Care este situa\ia? De ce este atât de mult[ tensiune? Ceea ce se întâmpl[ acum face parte din profe\ii?

D: Nu, nu prea simt asta. =tiu ce este adev[rat Din tot
am inceea ce se întâmpl[, din toate lucrurile pe care le-a
vestigat =i cercetat, recunosc adev[rul. +tiu c[ de multe ori
incomodez anumite religii =i persoane din guvern. Voi con-

D: Face parte din profe\iile din toat[ lumea, nu doar
din cele maya=e. E o chestiune global[. To\i =tiu c[ ajungem la finalul mai multor cicluri. Acesta este adev[rul. A=a
stau lucrurile: P[mântul, Soarele =i centrul galaxiei se afl[
pe punctul de a se alinia perfect, ceea ce întâmpl[ odat[
la 25.625 de ani. Este un lucru foarte important.
Dac[ inten\ion[m s[ supravie\uim =i s[ ajungem la o
con=tiin\[ superioar[, trebuie s[ în\elegem ce reprezint[
aceste cicluri. Dac[ nu e=ti con=tient de ceea ce se întâmpl[, probabil c[ nu vei reu=i s[ supravie\uie=ti. Trebuie s[
con=tientizezi, s[ fii con=tient. Asta e treaba mea: s[ fac
oamenii s[ con=tientizeze ceea ce se întâmpl[. E un lucru
bun. Trebuie s[ în\elegi.
Dac[ analizezi Num[r[toare Lung[ din Calendarul
Maya= – care dureaz[ 6.125 de ani – la fiecare cinci cicluri
se aliniaz[ cu precesiunile echinoc\iilor. Ei =tiu ce se întâmpl[ în acele momente. Sunt divizate: atât lumin[, cât =i
întuneric. Problema e c[ lumea a privit mai mult doar la
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D: Ce anume te intereseaz[ azi?
au trimis email-u
uri =i m -a
au întrebat
L: Mul\i oameni mi-a
despre ultimele informa\ii de la Drunvalo, despre ce mai
pui la cale. Nici m[car nu mai este necesar s[ te prezint!
Dumnezeule, sute de mii de oameni din toat[ lumea î\i urm[resc activitatea. +tiu c[, pe de alt[ parte, e=ti =i criticat
=i vreau s[ vorbesc =i despre asta. Cred c[ unii oamenii
sunt tulbura\i de astfel de informa\ii. Am v[zut c[ biserica
catolic[ nu este fericit[ de independen\a asumat[ de anumi\i oameni. Acum se întâmpl[ foarte multe lucruri =i exist[
foarte mult[ dezordine. Mai întâi, a= vrea s[ v[d dac[ tu
sim\i asta în lumea ta, dac[ te confrun\i sau nu cu asta.

partea întunecat[. Este partea în care domin[ aspectul
masculin – care se încheie anul acesta – apoi principiul feminin va prelua conducerea. Acea zi este chiar mai important[. Este important de =tiut c[, pe 21 decembrie, maya=ii
vor face ceremonia pe care trebuie s[ o fac[ pentru încheierea vechiului ciclu. Dar data de 22 decembrie este ziua
în care vor face adev[rata ceremonie, cu adev[rat important[ pentru ei – începutul noului ciclu. Exist[ o cale feminin[, care urmeaz[ s[ apar[ pe P[mânt. A=a c[ toate
acestea nu sunt deloc rele. Ceva minunat urmeaz[ s[ se
întâmple. Dac[ am în\elege cu adev[rat toate astea, am fi
bucuro=i =i u=ura\i.
L: Tu vezi imaginea de ansamblu. Mul\i dintre noi vedem doar provoc[ri. +tiu c[ =i tu te confrun\i cu o provocare: organizarea unui mare eveniment, pe 21 decembrie
2012 =i faptul c[ e=ti împiedicat. Cum s[ facem fa\[ acestor provoc[ri mari, indiferent de etapa în care ne afl[m în
via\a noastr[, de nivelul nostru de dezvoltare? Cum s[
abordezi aceste lucruri? Î\i spui c[ a fost menit s[ se întâmple altceva, c[ este mai presus de tine =i face parte din întregul proces, c[ este foarte fain =i vei trece prin asta, =tiind
c[ binele =i r[ul sunt acela=i lucru?
D: Acestea sunt mesajele cercurilor din lanuri =i asta
spun ele. Nu vom putea supravie\ui. Nici m[car o singur[
persoan[ nu va putea supravie\ui acestui lucru. Singurul
mod de a ne dezvolta =i a supravie\ui, realmente, este s[
trecem la un alt nivel de con=tiin\[. Pentru a face asta, nu
avem nevoie de nimic din exterior. Nu are nimic de-a
a face
cu ceva din exterior. Are de-a
a face cu interiorul nostru si
pentru asta ne preg[tim. Eu m[ preg[tesc de vreo 40 de
ani =i ceva. Asta am f[cut: am înv[\at toat[ tehnologia inte264

rioar[, despre cum s[ ne schimb[m con=tiin\a, când vrem.
Nu prin droguri, dispozitive sau alte tehnologii exterioare, ci
prin ceea ce suntem noi. Putem s[ ne schimb[m =i s[ facem aceast[ tranzi\ie.
Aceast[ tranzi\ie este u=oar[. +tim exact ce avem de
f[cut. Nu e atât de greu, dar trebuie s[ =tii ce s[ faci. Noi
ne preg[tim creând o sta\ie global[ de televiziune. Cam
asta fac acum. Va fi pe site-u
ul www.drunvalo.net – aici va fi
portalul. Probabil va fi gata pe la sfâr=itul lui iunie, începutul
lui iulie. C[ut[m s[ ajungem la cât mai mul\i oameni posibil. S[ le ar[t[m cine sunt ei cu adev[rat.
Toate lucrurile acestea, despre care vorbim, dar =i
alte lucruri, despre care vorbesc al\i oameni, nu schimb[
absolut nimic. Odat[ ce =tii cine e=ti cu adev[rat, în\elegi
cum s[ te mi=ti în interior =i cum s[ faci schimb[rile în interior. Noi am mai f[cut asta de multe ori, înainte. Nu e nimic
nou. To\i am mai f[cut asta. Noi simul[m c[ suntem fiin\e
umane care nu =tim nimic. Dar acest lucru nu este
adev[rat. Odat[ ce intri în inima ta, în locul în care se afl[
toate amintirile, cronica Akasha =i tot ce se afl[ acolo =i pe
care tu însu\i le-a
ai f[cut – nimeni altcineva, ci fiecare individ
în parte a f[cut asta – acolo g[se=ti toat[ cunoa=terea de
care ai nevoie, tot ce trebuie s[ =tii ca s[ supravie\uie=ti. Tot
ceea ce ai nevoie s[ =tii este cum s[ intri acolo =i cum s[
conectezi inima cu creierul.
L: Nu ar trebui s[ fie ceva greu, din moment ce am
mai f[cut-o
o.
D: Este relativ u=or.
L: Dar, uneori, cu razele, cu lumina verde... cu una =i
cu alta, suntem deruta\i. În inima mea, simt c[ ar trebui s[
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fie foarte u=or =i natural. Devine mai u=or, cu fiecare clip[?
Adic[, în\elegem mai repede?

te imagini foarte u=or. Este simplu. E ca starea de visare.
Po\i face tranzi\ia în alte lumi, f[r[ nicio greutate.

D: Asta e ideea. Din punct de vedere masculin – sunt
b[rbat, a=a c[ predau din punct de vedere masculin – eu
dau schema despre cum sunt conectate toate lucrurile:
cum este conectat[ inima cu glandele, care glande =.a.m.d.
Toate astea sunt ca o carte. Este calea masculin[. A=a
proced[m noi. Îns[, pe 21 decembrie p[r[sim calea masculin[, iar pe 22 decembrie intr[m pe calea feminin[.
Profe\iile spun c[ femeile î=i vor aminti cine sunt =i cum s[
intre în inim[.
Calea feminin[ e foarte u=oar[. E simpl[. Calea masculin[ este dificil[. Toate înv[\[turile din Kriya Yoga =i kundalini yoga trebuie practicate 20, 30, 40 de ani, ca s[ înve\i
cum s[ le faci. În calea feminin[, dac[ în\elegi cu adev[rat
despre ce este vorba, po\i s[ o faci în câteva minute. Femeile o vor face. Sunt aproape sigur. Nu eu, ci, cel mai
probabil, cele ca tine, Lilou. Femeile vor fi cele care vor ie=i
în fa\[, î=i vor aminti lucrurile acestea =i vor lumina lumea.
Vom fi bine. Vom trece peste asta, dar nu va veni de la noi,
b[rba\ii. Noi nu avem asta în noi.

L: Este deci vorba =i despre utilizarea puterii imagina\iei. Scoaterea la suprafa\[ a acelei lumi imaginare, visate =i a magiei interioare.

L: Credeam c[ to\i avem în noi atât o parte masculin[, cât =i una feminin[...
D: Dac[ ai un corp femeiesc, e=ti calibrat într-u
un anumit fel, iar corpul b[rb[tesc în alt fel. Corpul femeiesc este
înzestrat de asemenea manier[, încât acest gen de trana face cu
zi\ie este foarte u=or pentru femei. Totul are de-a
imagina\ia. Nu mai are de-a
a face cu ceea ce ar trebui s[
=tii, cu ce mudre s[ faci, cum s[ respiri =i restul, ci cu felul
în care schimbi imaginile în inima ta. Po\i s[ treci prin aces266

D: Tot ceea ce exist[ a fost creat cu ajutorul imagina\iei =i energiei sexuale. Prin combinarea acestor dou[ lucruri. A=a cum noi facem copii, la fel sunt f[cute planetele
=i galaxiile. Dar trebuie ca mai întâi s[-\\i imaginezi galaxiile
sau un copil. Po\i crea doar ceea ce-\\i imaginezi. Prin urmare, imagina\ia este, într-a
adev[r, cheia. Punctul de vedere feminin în\elege foarte bine asta. În principiu, eu am
încredere în femeile din toat[ lumea. Chiar cred c[, foarte
curând, vom ajunge la un punct în care se va întâmpla
ceva. Femeile vor ajunge într-u
un moment în care vor spune: „Bine! Mi-a
a ajuns! Gata cu r[zboiul! Gata cu crimele!
Gata cu banii, l[comia =i foametea!>. Femeile se vor reuni
=i nu le va mai p[sa de ras[, religie, de \ara de unde provin,
ci doar se vor reuni =i, din acel moment, lumea va fi bine.
Este nevoie doar de o clip[. Ele vor =ti exact ce s[ fac[.
L: Energia masculin[ este foarte puternic[ =i sunt
sigur[ c[ multe femei sunt speriate de acest lucru. Este un
fel de ra\iune în care ne-a
am n[scut, care este foarte puternic[ =i ni se opune. Da, exist[ sentimentul l[untric pe care
îl sim\im foarte potrivit, dar apoi exist[ cunoa=terea, =tiin\a,
institu\iile. Toate acestea sunt împotriva noastr[, toate. Cum
facem fa\[ acestor lucruri? Asta era =i întrebarea mea ini\ial[, de la începutul acestei discu\ii.
D: Mama Natur[ v[ va ajuta. Unul dintre lucrurile pe
care ea îl face – =i despre care NASA vorbe=te – este inver267

sarea polilor magnetici. Atunci când polii magnetici se inverseaz[, la fel se întâmpl[ =i cu polii no=tri. În principiu,
femeile devin b[rba\i. Nu în sensul în care îi consider[m
noi pe b[rba\i; femeile devin dominante, puternice, iar b[rba\ii devin pasivi, atunci când se întâmpl[ acest lucru. În
acel moment, femeile î=i vor aminti cum s[ preia conducerea =i cum s[ schimbe ceea ce se întâmpl[. Cum crezi c[
vom ie=i din asta? Uit[-tte în lume! E cam mult[ dezordine!
L: Da! Foarte mult[! Cred c[ mai mare decât =tim noi!
D: Dac[ am =ti adev[rul, am fi grozav de speria\i cu
to\ii! Dar totul e în regul[! Ne va fi bine, dar nu va veni de
la b[rba\i, ci de la femei. B[rba\ii au f[cut tot ce au putut
o razna.
=i, în principiu, în ultimii 2.000 de ani, au cam luat-o
Dar e normal, întrucât cam a=a se întâmpl[ în ultimii dou[
mii de ani ai unui ciclu. Foarte curând, femeile vor prelua
conducerea. De fapt, deja se întâmpl[: în Chile, pre=edinte
este o femeie, în Argentina, în Germania... =i am fost foarte
aproape s[ avem =i aici „în SUA] o femeie pre=edinte. Femeile încep s[ conduc[ corpora\ii. Toate acestea sunt
înc[ minore, dar reprezint[ doar începutul!

c[i. Ei trebuie s[ împlineasc[ profe\ia =i s[ fac[ ceremonia.
Dar nu asta vor s[rb[tori. Calea masculin[ s-a
a terminat.
S[rb[toarea din toat[ lumea indigen[ va avea loc pe
22 decembrie. E ca =i ziua în sine; ce înseamn[ ziua de 21
decembrie? Este Solsti\iul de Iarn[. Pân[ pe 21 decembrie,
zilele se scurteaz[ din ce în ce mai mult, devenind tot mai întunecate. Începând din 22 decembrie, zilele încep s[ creasc[, iar lumina devine din ce în ce mai str[lucitoare. Exact asta
se va întâmpla. Probabil nu va fi instantaneu, dar lumina
noului ciclu va începe s[ se arate, ca r[s[ritul Soarelui în
zori, va deveni mai puternic[ cu fiecare zi, aproape imperceptibil, pân[ î\i vei da seama c[ lumea s-a
a schimbat total.
L: +tiu oamenii de =tiin\[, astronomii, ce se întâmpl[
atunci când au loc astfel de alinieri? Au aflat din trecut ce
se petrece în momentul alinierii C[ii Lactee cu P[mântul =i
Soarele?

D: Nu e doar o ceremonie, este o celebrare. Acum
vreo dou[ zile, vorbeam cu Consiliul maya= din Itza =i spuneau c[ „trebuie s[ ne reamintim>. Toat[ lumea vorbe=te
despre 21 decembrie, dar aceea este ziua mor\ii vechii c[i.
Pe noi ne intereseaz[ 22 decembrie, data de na=tere a noii

D: Nu. +tiin\a nu =tie. Abia dac[ avem o idee vag[.
Am cercetat timpul, rocile, copacii din jungl[ =i altele =i vedem, în 415 milioane de ani, cicluri care se repet[: ere glaciare de 90.000 de ani, apoi 10.000 de ani de înc[lzire,
90.000 de ani de glacia\iune, apoi 10.000 de înc[lzire – =i
ciclul continu[. La fiecare 490.000 de ani, avem un ciclu
diferit. Mul\i oameni cred c[ asta se va întâmpla de aceast[ dat[. +i încep s[ cred c[ poate au dreptate – nu vom intra într-o
o er[ glaciar[, ci într-u
una foarte fierbinte.
Temperatura medie a P[mântului a crescut foarte
mult. Acum, c[ am analizat dovezile, e foarte posibil s[ fi
trecut foarte mult timp de când P[mântul a f[cut asta. Dar
asta nu conteaz[ pentru noi, deoarece vom transcende ce
e aici. Vom fi tot pe P[mânt, nu plec[m în alt[ parte. P[mântul are foarte multe niveluri dimensionale. Noi ne afl[m
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L: O parte din ceremonia maya=ilor celebreaz[, a=adar, energia feminin[. Ziua de 22 decembrie face parte din
profe\iile lor?
D: Categoric!
L: Pe 22, a doua zi...

în al treilea nivel dimensional al P[mântului. Nu trebuie s[
plec[m nic[ieri. Trebuie doar s[ schimb[m canalul – de la
P[mântul 3D, la P[mântul 4D. Asta e tot. Dup[ asta, vom fi
bine iar tranzi\ia va fi u=oar[. De fapt va rezolva orice problem[ cu care ne confrunt[m acum pe P[mânt. F[r[ nicio
excep\ie. Toate vor fi rezolvate.
Vom intra într-o
o lume foarte luminoas[, în care vom
putea crea tot ce ne trebuie. Nu vom mai fi nevoi\i s[ mânc[m. Nu vom mai muri. Nu ne vom mai îmboln[vi. Vom =ti
cum s[ repar[m orice. Dar acesta este doar începutul. Frumuse\ea a ceea ce urmeaz[ s[ se întâmple este extraordinar[. Trebuie s[ ne concentr[m pe asta; s[ ne men\inem
privirea asupra luminii =i nu a întunericului. Ambele se petrec simultan, dar cheia nu este deloc concentrarea pe întuneric, ci pe locul în care vom merge =i pe ceea ce urmeaz[ s[ se întâmple.
Repet, nu e un lucru complicat. Am mai f[cut asta înainte, de un milion de ori. To\i. Vom începe procesul =i vom
spune: „O, da! Îmi aduc aminte de asta! E u=or!> E o
na=tere. Cu to\ii ne-a
am n[scut aici, pe P[mânt. To\i =tim c[
ne-a
am n[scut pe P[mânt! Am venit aici dintr-u
un alt nivel de
existen\[. Iar ceea ce am f[cut ca s[ ajungem aici este
exact ceea ce trebuie s[ facem ca s[ ajungem la nivelul urm[tor. +tim cum s[ o facem. Odat[ ce ajungem pe canalul
de na=tere, în\elegem ce se întâmpl[. Vom =ti. Nu e greu.

L: Mul\i oameni ar numi asta moarte. De unde =tim c[
nu murim?

D: Da. Este uterul. Trecem prin uter, în mod similar,
avem p[rin\i =i în cel[lalt nivel de existen\[; ne vom na=te
într-u
un nivel diferit de existen\[. Nu este nimic nou. E foarte,
foarte vechi.

D: Nu exist[, cu adev[rat, moarte. Ea este o iluzie
creat[ de con=tiin\a polarit[\ii. Dar nu acesta e adev[rul.
Adev[rul este c[ tu, eu =i to\i ceilal\i care privesc acum (citesc) acest interviu am fost ÎNTOTDEAUNA vii. NICIODAT{
nu a existat un moment în care s[ nu fim vii. NICIODAT{ nu
va exista un moment în care s[ nu fim vii. Dumnezeu tr[ie=te în tine. E=ti intim conectat cu Sursa întregii crea\ii.
Acum, am ales s[ coborâm aici, în acest loc foarte
întunecat, dens =i polarizat, ca s[ tr[im aceast[ experien\[.
Fiecare dintre noi a f[cut aceast[ alegere =i a fost de acord
cu asta. Îns[ acum trebuie s[ alegem din nou: „De acord!
Voi merge acum la urm[torul nivel!> De fapt, nu are nicio
importan\[ dac[ vei muri, vei învia sau te vei În[l\a. Ele sunt
unul =i acela=i lucru.
Avem acum la dispozi\ie trei posibilit[\i. Poate =i o a
patra, în curând, dar deocamdat[ sunt trei. Nu e nicio diferen\[ dac[ vei muri, vei învia sau te vei în[l\a. Singura diferen\[ are leg[tur[ cu Dumnezeu însu=i, pentru c[ Dumnezeu ne-a
a spus – nou[ =i Vie\ii de pretutindeni – s[ încerc[m toate posibilit[\ile. +i asta =i facem.
Via\a încearc[ toate posibilit[\ile existente.
Orice mod posibil.
Exist[ trei c[i pe care le putem urma. +i asta =i facem. Chiar =i în Biblie se spune c[ cei care mor vor continua dup[ =i se vor ridica. A=a c[ vei muri, te vei duce într-u
un anumit supraton din Dimensiunea a 4 -a
a, vei învia =i
vei merge în alta, te vei În[l\a =i vei merge în alta. Odat[
ajun=i acolo, ne vom contopi într-u
un anumit fel =i vom
porni, împreun[, spre urm[torul nivel. În realitate, nu e nici
o diferen\[. Cu alte cuvinte, nu avem nimic de pierdut. Tot
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L: E acela=i canal de na=tere care ne duce în sus,
odat[ ce murim?

ce avem de f[cut acum, este s[ ne relax[m, s[ nu ne facem griji. Seam[n[ foarte mult cu o mam[ gata s[ nasc[.
Dac[ începe s[ îi fie fric[, na=terea va fi grea =i dureroas[.
Dac[ se relaxeaz[, are cu adev[rat încredere în ea, =tie c[
este în siguran\[, c[ familia =i so\ul au grij[ de ea, na=terea
se poate desf[=ura foarte u=or =i simplu.
L: +tim din experien\a altora c[ atunci când moartea
este rapid[ =i subit[, iar sufletul nu prea =tie ce se întâmpl[, e cam greu s[ reac\ionezi, existând posibilitatea s[ nu
alegi cap[tul potrivit al tunelului... ca s[ spun a=a.
D: P[i... se pare c[ facem gre=eli, dar în tranzi\ia
aceasta, fie c[ reu=e=ti, fie c[ înc[ e=ti în procesul de na=tere, nu va schimba deloc lucrurile. Aceast[ Planet[ este
gata s[ fac[ tranzi\ia din Dimensiunea a treia, în a patra.
Foarte curând, Dimensiunea a treia a acestei planete chiar
nu va mai exista. Vom ajunge la un alt nivel, fie c[ ne place
sau nu. Se va întâmpla. Chiar dac[ e=ti o persoan[ total interesat[ de bani, materialist[, chiar dac[ nu î\i pas[ de lucrurile astea, nevrând nici m[car s[ te gânde=ti la ele, iar
tot ce î\i dore=ti este s[ te îmbe\i =i s[ te distrezi, tot vei fi
bine. Indiferent c[ bisericii îi place sau nu aceast[ idee.
L: Nu le place, nu-ii a=a?

Chiar dac[ acum, pe P[mânt, e=ti într-u
un scaun cu rotile, nu ai mâini, picioare, ci doar inim[, e=ti bine. Tot ceea
ce ai nevoie este s[ intri în inim[. E singurul mecanism de
care ai nevoie ca s[ ajungi la nivelul urm[tor. Când ajungi
acolo, po\i s[ faci în a=a fel încât s[-\\i creasc[ mâinile =i
picioarele, s[ te ridici din scaun =i s[ fii bine.
Lilou, acesta este adev[rul. Adev[rul real. Va veni o zi
în care vei spune: „O, da! Îmi amintesc!> Nu exist[ nici un
motiv s[-\\i fie fric[! Vom fi bine, indiferent ce se va întâmpla! Dar vrei s[ faci ce po\i mai bine. +i, în plus, toate lucrurile astea legate de con=tiin\a înalt[, medita\ia sunt interesante. Chiar =i acum, beneficiile =i avantajele pe care \i
le aduc ele sunt extraordinare. Lucrul de importan\[ primordial[ este îns[ s[ intri în interiorul t[u. Dac[ vrei s[ =tii
ce se întâmpl[ în exterior, intr[ în[untrul t[u. Acolo se afl[
sursa a tot ceea ce se întâmpl[ în afar[. Acesta e cel mai
bun lucru pe care îl pot oferi. De asemenea, apropria\i-vv[
de cei pe care îi iubi\i: familie, copii, so\ie, so\, prieteni. Împ[ca\i-vv[! Apropria\i-vv[ de ei, cât mai mult posibil. Deoarece, cu cât sunte\i mai apropia\i de ei, cu atât mai u=or
devine acest proces. „Lui Drunvalo îi dau lacrimile...]
L: De ce te-a
a mi=cat atât de mult asta? De ce te atinge atât de mult, ceea ce-a
ai spus?

D: P[i... pe când era în via\[, Papa Ioan Paul a declarat public c[ nu exist[ iad. +tiai asta? A spus asta întregii
lumi! „Am f[cut o gre=eal[! Ne cerem scuze! Ideea cu
iadul =i purgatoriul a fost inventat[ de noi! Ne cerem scuze
c[ am spus asta!> El i -a
a spus asta lumii! A=a ceva nu
exist[. Noi ne cre[m lumea în fiecare moment, în fiecare
secund[ =i cu fiecare respira\ie. Când vom ajunge în Dimensiunea a patra, vom fi foarte pricepu\i la asta.

D: Pentru c[ este un lucru foarte simplu =i =tiu ce se
întâmpl[, atunci când le rezolvi. Am v[zut ce se întâmpl[ =i
am vorbit despre asta, în seminarele mele. Pentru oamenii
care au vie\i zbuciumate, cu prieteni =i familii care nu se în\eleg cu nimeni, atunci când ajung pe partea cealalt[ =i
reu=esc s[ schimbe radical acest lucru, medita\ia =i nivelurile care conteaz[ aici devin foarte u=oare. Inima se deschide. Asta e tot ce se întâmpl[. Când inima e închis[,
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toate astea sunt dificile, înfrico=[toare =i dureroase. Dar,
când inima se deschide, e simplu, e frumos, e u=or. Asta
încerc s[ v[ spun. Ave\i încredere cu adev[rat în voi. G[si\i
calea spre inima voastr[.
L: Unei persoane cu inima închis[ îi este posibil s[
g[seasc[ aceast[ cale?
D: Cu inima închis[? O, da! Orice poate fi vindecat!
Toate bolile pot fi vindecate! Toate bolile au fost vindecate!
Inima închis[ e ca o boal[, dar întotdeauna po\i g[si o cale
de a intra în ea. Noi construim acum, aici, în Sedona, un
sistem foarte scump. Persoana care îl face este dr. James
Hardt – este unul dintre cei mai renumi\i neurologi din lume
– care a descoperit ceva care probabil îi va aduce premiul
Nobel, când lumea va în\elege asta. El poate lua o inim[
închis[, ferecat[ cu lac[te =i o poate deschide =i vindeca
complet. Rezolv[ toate problemele corpului emo\ional, în
=apte zile. A f[cut asta, pentru c[ a descoperit ceva. Are
un doctorat în fizic[ =i unul în psihologie =i a combinat
aceste dou[ discipline. De fapt, a fost o întâmplare.
Lucra cu oamenii în înc[peri în care erau produse
unde cerebrale alfa si theta =i a descoperit o stare foarte
specific[ a corpului uman – în câteva zile, oricine poate
înv[\a cum s[ intre în aceast[ stare specific[ de medita\ie.
Ei au descoperit c[, atunci când te afli în aceast[ stare de
medita\ie, orice traum[ emo\ional[, oricât de dramatic[ a
fost – ai v[zut pe cineva care \i-a
a ucis mama =i evident c[
ai o problem[ profund[ cu persoana care a f[cut asta – se
poate vindeca. Prin terapiile pe care le avem acum pe P[mânt, e posibil s[ nu te vindeci niciodat[. Po\i s[ încerci
mult timp, dar nu va fi u=or. Dar în acest nou sistem pe care
l-a
au descoperit, tot ce fac e s[ te introduc[ în ni=te camere,
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s[ te conduc[ la o stare anume de con=tiin\[, iar în acea
stare s[ spui motivul pentru care te afli acolo: „În regul[! Îmi
amintesc c[ mama mea a fost ucis[ de acea persoan[.
Iert pe toat[ lumea.> În mod normal, nu ar avea nici un
efect, dar în aceste condi\ii, trauma se =terge complet din
corpul t[u emo\ional, fizic =i mental! E=ti 100% vindecat!
L: Ajungem la liberul arbitru. Trebuie s[ vrei s[ intri!
D: Desigur! Nu o s[-ii for\ezi pe oameni s[ o fac[!
L: Nu! Nu! Vroiam s[ spun c[ uneori e greu s[ ajungi
la oamenii cu inima închis[, deoarece =i mintea lor este
închis[. Ca s[ ajungi la ace=ti oameni, trebuie ca ei s[-==i
doreasc[ cu adev[rat s[ intre în aceast[ stare, s[ aib[ o
minte deschis[. Uneori este destul de delicat, deoarece e
ca dilema cu oul =i g[ina...
D: Tot ce au de f[cut e s[ fie dispu=i s[ intre în camer[. Nici m[car nu trebuie s[ cread[ c[ este adev[rat sau nu.
Nu e o chestiune de credin\[. E =tiin\[ pur[. Func\ioneaz[
de fiecare dat[. Po\i ierta doar lucrurile de care î\i aminte=ti.
Dac[ nu-\\i aminte=ti, nu po\i ierta. A=a c[ treci prin toate
lucrurile pe care \i le aminte=ti, în timp ce computerul înregistreaz[ tot ce se petrece în corpul t[u. Apoi, el indic[ dac[
mai sunt =i alte lucruri pe care nu le =tii, dar care sunt acolo.
Dup[ care e=ti dus la un terapeut, care scoate acele lucruri
la suprafa\[ din memoria ta; te duc din nou în camer[ =i ier\i
=i acele lucruri. Apoi computerul arat[ c[ mai sunt =i alte
lucruri =i astfel treci prin toate, în =apte zile. Probabil nu
chiar absolut toate, dar aproape toate sunt rezolvate.
L: Uau! Trebuie s[ m[ \ii la curent când va ap[rea
chestia asta, ca s -o
o putem experimenta.
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D: O parte va fi gata, probabil, pân[ la sfâr=itul lui
mai, iar restul prin iunie – iulie. De fapt, la acest program
deja vin mul\i oameni.
L: Va fi un subiect interesant pentru un interviu!
D: De acord!
L: Drunvalo, î\i mul\umesc foarte mult! A fost extraordinar! Vom posta acest interviu pe Youtube =i pe internet.
Mul\umesc c[ \i-a
ai f[cut timp, c[ munce=ti =i c[ e=ti prezent, de=i =tiu c[ te confrun\i cu provoc[ri! E=ti plin de via\[
=i m[ bucur s[ te v[d în carne =i oase, fa\[ în fa\[! Î\i mul\umesc!
D: +i eu m[ bucur c[ te-a
am rev[zut! Faci o treab[
foarte bun[ în lume! Continu[! Aju\i foarte mul\i oameni! Î\i
mul\umesc c[ faci asta!
L: Mul\umesc!
http://www.wmaker.net/liloumace/Interview-w
with-D
Dru
Melchizedek_a1856.html
nvalo-M

Interviu cu Drunvalo Melchizedek
pentru Red Ice Radio
Partea întâi
7 iulie 2012
Ast[zi vorbim cu Drunvalo Melchizedek, autorul a 5
c[r\i: Str[vechiul Secret al Florii Vie\ii, vol. I =i II, Spa\iul sacru al inimii, +arpele de foc =i cea mai nou[ carte –
Ouroboros-u
ul Maya=. Drunvalo este prima persoan[ din
lume, în vremurile contemporane, care a definit matematic
=i geometric Corpul uman de Lumin[, care în vremurile
str[vechi se numea Mer-K
Ka-B
Ba. El este fondatorul facilitatorilor Florii Vie\ii, care predau înv[\[turile lui în peste 60 de
\[ri. Se afl[ ast[zi aici, cu noi, pentru a discuta despre sfâr=itul Calendarului Maya= =i despre ceea ce o s[ se întâmple
cu P[mântul, în timp ce un ciclu se încheie =i altul începe.
Melchizedek ne vorbe=te despre o transformare pe
P[mânt, care se va desf[=ura ca niciuna de pân[ acum –
c[ci a=a cum sus\ine el, vom suferi schimb[ri fizice, spirituale =i de frecven\[, pe m[sur[ ce ne maturiz[m =i ne
transform[m în fiin\e diferite.
H: OK, urmeaz[ s[ fie foarte interesant, întrucât îl
avem pe Drunvalo Melchizedek cu noi aici, în direct, pe
Skype. Este minunat s[ te avem cu noi aici, Drunvalo. Mul\umesc în primul rând pentru c[ ai acceptat s[ apari în programul nostru =i s[-\\i petreci o parte din timpul t[u împreun[ cu noi, ast[zi.
D: Mul\umesc, Henrik, m[ bucur foarte mult s[ fiu
aici =i cred c[ ne vom sim\i foarte bine.
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H: Sunt de aceea=i p[rere, avem multe lucruri de discutat =i vreau s[ vorbim despre noua ta lucrare. Mi-a
ai spus
câte ceva despre ea, sun[ foarte interesant, suntem exact
la sfâr=itul ciclului Calendarului Maya= =i acesta este un
moment foarte potrivit s[ vorbim despre asta. Îns[, pentru
început, te rug[m s[ ne faci o prezentare rapid[ a câtorva
dintre domeniile majore pe care le-a
ai cercetat =i asupra
c[rora ai lucrat de-a
a lungul anilor.
D: Ei bine, predau de aproape 30 de ani, 28-2
29 de
ani, =i am acoperit multe domenii diferite. Cu toate acestea, întotdeauna m -a
am ocupat în mod constant de subiectul con=tiin\ei. Chiar dac[, câteodat[, s-a
ar putea s[ m[ ocup
=i de diverse alte lucruri – cum ar fi energia liber[ sau anumite domenii din =tiin\a – în cea mai mare parte, acestea
ne conduc, în mod constant, c[tre subiectul con=tiin\ei mai
înalte. Cu siguran\[, aceasta reprezint[ centrul vie\ii mele.
H: Cu siguran\[. Deci, care ar fi câteva dintre indicii?
Este evident c[ trecem printr-o
o perioad[ foarte interesant[
=i c[ ne vom adânci =i mai mult în ea, îns[ cum vezi tu lucrurile din perspectiva ta, modul în care evolu[m, modul în
care evolueaz[ Planeta =i cum se manifest[ acest lucru,
dac[ trecem într-o
o form[ mai înalt[ de con=tiin\[?
D: Ei bine, punând totul în perspectiv[, ne uit[m la
precesiunea echinoc\iilor, care reprezint[ înclinarea axei
P[mântului, iar =tiin\a crede c[ dureaz[ 25.771 ani pentru
ca aceasta s[ fac[ o singur[ rota\ie, îns[ maya=ii spun c[
nu este a=a, ci c[ durata ciclului este de 25. 625 de ani:
sunt decala\i cu 142 de ani sau ceva de genul acesta. +i
totul se raporteaz[ la acest ciclu.
Ceea ce se întâmpl[ cu întregul P[mânt, în acest
moment, este c[ exist[ o întreag[ paradigm[ în spatele
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acestui lucru, despre care s-a
a vorbit foarte mult de la Vede
încoace, înc[ de acum 6.000 de ani, în Hinduism =i budismul tibetan. În spatele a tot ceea ce spun ei, exist[ un
punct central de concentrare. Potrivit lor, ciclul este împ[r\it în dou[ – =i astfel, este vorba de fapt de vreo 12.000 de
ani de fiecare parte. Noi tocmai am ajuns la sfâr=itul ultimei
jum[t[\i, iar pe 21 Decembrie 2012, la ora 11.11 P.M. la
Chichen Itza, în Yucatan, în Mexic, Soarele, P[mântul =i
Centrul Galaxiei se vor alinia pe o linie dreapt[. Ar p[rea c[
este ceva de genul unei eclipse, îns[, din punctul lor de
vedere, din punctul de vedere al maya=ilor =i al triburilor
care lucreaz[ cu ei, este mult mai mult decât atât.
În primul rând, în ultimii 12.000 mii =i ceva de ani,
ciclul a fost dominat de elementul masculin =i, începând
cu 22 decembrie 2012, ciclul va trece la elementul feminin.
Femeile vor începe, în esen\[, s[ controleze lumea – exact
a=a cum au f[cut-o
o b[rba\ii în ultimii 12.000 de ani. Vor
prelua puterea asupra oric[rui lucru, vor prelua guvernele,
religiile, totul. Cel pu\in, asta spun maya=ii, pentru c[ asta
se întâmpl[ când se petrece acest lucru. Apoi, peste
12.000 de ani de acum încolo, femeile vor deveni complicate =i un pic nebune, a=a cum sunt b[rba\ii acum, iar b[rba\ii vor prelua puterea din nou =i, venind din partea întunecat[, ne vor proteja din nou, pe m[sur[ ce trecem prin
proces. Acest ciclul s -a
a repetat dintotdeauna.
H: Pare o perioad[ destul de lung[, acest ciclu –
îns[, dac[ punem lucrurile în context, jum[tate din meci,
mingea este la cealalt[ echip[, ca s[ zicem a=a, iar pentru cel[lalt ciclu, la cealalt[ echip[ … pare c[ lucrurile sunt
distribuite în mod egal.
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D: Într-a
adev[r, lucrurile sunt distribuite în mod egal =i
ceea ce se întâmpl[ este c[, în cele din urm[, a=a cum au
evoluat lucrurile cu b[rba\ii în ultimii dou[ mii de ani, ace=tia au devenit din ce în ce mai ciuda\i =i, în acest moment,
tot ceea ce facem este s[ pornim r[zboaie peste tot în
lume =i s[ înnebunim de tot… potrivit maya=ilor, a=a se întâmpla de fiecare dat[. Ei au scris despre lucrurile acestea, în previziunile lor, cu mult timp în urm[ – =i exact asta
se întâmpla acum. Lumea a cercetat profe\iile lor =i a v[zut
doar partea în care s-a
a vorbit despre elementul masculin =i
de acolo ei v[d ceea ce se întâmpl[ mereu, =i anume, c[
toate institu\iile masculine =i tot ceea ce ei au creat se destram[. +i astfel, din punctul lor de vedere, guvernele =i totul
se desfiin\eaz[ =i apare un mod cu totul nou de a percepe
realitatea – mod care este complet feminin. Acesta va prelua puterea =i va p[stra echilibrul, pe m[sur[ ce evolu[m
de-a
a lungul timpului. Astfel, sunt multe lucruri pe care ei le
au în profe\iile lor, dar despre care nu au vorbit. Le-a
au \inut
sub t[cere, în mare parte pentru c[ sunt atât de revolt[toare. Parte din ele sunt revolt[toare. Adic[ maya=ii prezic c[
va avea loc o inversare fizic[ a polilor P[mântului, înainte de
1 Ianuarie 2016. Deci într-o
o perioad[ foarte scurt[ de timp.
H: O s[ te întrerup pu\in, ca s[ clarific[m: este vorba
despre polii magnetici sau fizici?
D: Ei bine, oamenii de =tiin\[ din zilele noastre au
prezis în leg[tur[ cu polii magnetici – c[ se vor inversa, sudul va deveni nord =i nordul va deveni sud. Dac[ te duci la
Polul Sud, în aceast[ clip[, vei descoperi c[ ceea ce se întâmpl[ acolo este nebunesc. Se formeaz[ g[uri pe toat[
suprafa\a…. Ca s[ în\eleag[ =i publicul, liniile de for\[
magnetic[ ies din Polul Sud, se înf[=oar[ în jurul P[mântu280

lui =i intr[ în Polul Nord… exista destul de multe dezbateri
=tiin\ifice pe aceast[ tem[, dar acesta este un alt subiect.
Îns[ liniile care ies din Polul Sud… se formeaz[ aceste g[uri =i, din aceste g[uri, liniile se duc în spa\iu, ca =i cum ar
urma s[ se înf[=oare în jurul P[mântului, iar apoi se întorc
=i vin înapoi în interiorul P[mântului. Aceste g[uri sunt din
ce în ce mai multe =i devin din ce în ce mai mari. Oamenii
de =tiin\[ au f[cut o emisiune pentru NOVA (TV), în 2003,
în care au descris toate aceste informa\ii =i au vorbit despre ceea ce se întâmpl[. Polii magnetici devin din ce în ce
mai slabi, pe zi ce trece… au tot devenit mai slabi, de
2.000 de ani încoace, au devenit înc[ =i mai slabi în ultimii
500 de ani, iar în ultimii 45 de ani au devenit cu adev[rat
foarte slabi – atât de slabi, încât au trebuit s[ schimbe
toate h[r\ile aeronautice de aterizare a avioanelor, peste tot
în lume. Deoarece Polul Nord nu mai e acolo, Polul Nord
magnetic nu mai e unde ar trebui s[ fie.
H: Se îndreapt[ c[tre Rusia, nu mai =tiu cu cât, am
uitat, îns[ este vorba de un num[r de X kilometri pe an, sau
ceva de genul [sta.
D: Depinde de persoana cu care vorbe=ti, îns[, în
general, în acest moment e vorba de aprox. 60 de kilometri
pe an, iar acum este în Siberia; este pe sol acum, în Siberia.
H: Unii oameni sunt de p[rere c[ acesta este motivul
pentru care vedem pe=ti murind, balene e=uând la mal,
p[s[ri care, urmând liniile magnetice, au deviat de la cursul lor, s -a
au extenuat =i chiar s -a
au pr[bu=it la sol. Am tot v[zut astfel de semne.
D: O da, =tiu. În acest moment, =tiin\a accept[ ca
asta este ceea ce se întâmpl[. Niciodat[ n -a
au mai v[zut
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balenele s[ fac[ acest lucru… balenele folosesc liniile
magnetice pentru a migra, iar acele linii au fost fixe pentru
foarte mult timp, îns[, în ultimii 45 de ani, au devenit atât de
slabe, încât î=i schimba forma =i direc\ia. Astfel, acum,
aceste linii magnetice pe care balenele le urmeaz[ de-a
a
lungul coastei le duc oriunde, întrucât multe dintre aceste
linii fac întoarceri =i duc c[tre \[rm. +i astfel, balenele le urmeaz[ =i e=ueaz[ la mal. +i chiar =i balenele care sunt la
45 - 60 de kilometri distan\[ de primele, chiar în spatele lor,
vor urma acelea=i linii =i vor e=ua =i ele, pentru c[ pur =i
simplu sunt blocate în urm[rirea liniilor magnetice. La fel se
întâmpl[ =i cu p[s[rile =i cu multe multe alte lucruri, pân[
la fiin\ele umane. Toate sunt în schimbare peste tot în lume, din cauza acestui fenomen.
H: Scuze c[ te întrerup, Drunvalo, dar îmi amintesc
acea =tire despre cei din Groenlanda, care au raportat ca
Soarele a r[s[rit cu dou[ zile mai devreme – =i asta parc[
se întâmpla anul trecut. E ceva incredibil, nu =tiu ce înseamn[ exact, oamenii au g[sit diverse motive =i specula\ii pentru a explica acest lucru, dar sunt incredibile diferitele anomalii care apar peste tot în lume, în acest moment.
D: Ei bine, dac[ maya=ii au dreptate – =i eu sunt de
acord cu maya=ii =i cu profe\iile Hopi, care corespund
exact cu spusele maya=ilor =i chiar =i triburile care sunt
dincolo de maya=i =i Hopi, tribul Kogi, din partea Arhuaco
a Columbiei, despre care se crede c[ sunt mai presus decât cei dintâi, fiind îns[ înrudi\i… =i ei spun acela=i lucru…
- suntem pe cale s[ trecem printr-o
o transformare pe P[mânt, despre care nimeni nu =i-a
a imaginat m[car vreodat[
c[ ar putea s[ aib[ loc. Nu e vorba doar de o schimbare
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fizic[, în care polii magnetici se inverseaz[… asta este doar
partea neimportant[, din punctul lor de vedere.
Partea important[ are de-a
a face cu con=tiin\a îns[=i.
+i tocmai de aceea, ei m[ au =i pe mine la bord al[turi de
ei. Asta deoarece con=tiin\a Melchizedek =i con=tiin\a maya=[, în ceea ce prive=te felul în care percepem lumea,
sunt identice. Aveam aceea=i în\elegere, acela=i set de
concepte la care ne raport[m. Iar ce povestesc ei este c[,
la scurt timp dup[ schimbarea polilor, va fi o schimbare
asociat[ cu aceasta, care are de-a
a face cu felul în care fiin\ele umane interpreteaz[ realitatea. Realmente vom vedea
lumea diferit =i nu în felul în care o vedem acum. Potrivit lor,
peste o foarte scurt[ perioad[ de timp, vom deveni ceva
care nici m[car nu va fi considerat a fi uman, de=i vom ar[ta la fel. Îns[ felul în care vom percepe via\a va fi modificat
atât de radical, încât va fi o schimbare total[ în omenire.
H: Se va întâmpla peste noapte, pur =i simplu? Despre ce perioad[ de timp vorbim aici?
D: Sincer nu =tiu – =i nici ei nu =tiu. Ei cred c[ transformarea ini\ial[ se va petrece în aproximativ 30 de ore.
Îns[ în privin\a transform[rii totale, ei nu sunt foarte siguri în
acest moment – =i nici eu nu sunt. Cu siguran\[ se va întâmpla. Data maxim[ pân[ la care aceste lucruri se vor întâmpla este 1 Ianuarie 2016, deci toate acestea vor fi împlinite pân[ atunci… îns[ nu =tim cu exactitate când anume.
H: Exist[ vreun indiciu c[ acest ciclu va începe odat[
cu data de sfâr=it a Calendarului Maya=, 21 Decembrie
2012? Sau cum putem face leg[tura între aceste date?
D: Data de 21 Decembrie 2012 este momentul în
care are loc alinierea P[mântului cu Soarele =i Centrul Ga283

laxiei. Ei sunt foarte clari în privin\a acestui lucru... Eu am
vorbit cu amândoi consilierii maya=i principali, din Consiliul
maya= al B[trânilor din Guatemala, =i anume Don Alejandro Cirillo, =i din Consiliul maya= al B[trânilor din Itza =i
Pedro Pablo Chuc Pech, care este acum pre=edintele întregii na\iuni maya=e. +i ei au ni=te idei foarte categorice în
leg[tur[ cu unele dintre aceste lucruri =i, în acela=i timp,
unele dintre aceste lucrurile pe care ei le în\eleg nu sunt
clare, iar aceasta ar fi un cu totul alt mod de în\elegere a
ceea ce se întâmpl[, pentru c[, atunci când au venit Conchistadorii, cu 500 de ani în urm[, scopul lor era s[-ii distrug[ pe maya=i – =i au =i f[cut-o
o. Le-a
au luat bibliotecile
imense, care con\ineau informa\ii mai importante decât
orice avem acum =i au distrus toate c[r\ile; le-a
au distrus pe
toate, în afar[ de patru dintre ele. Îns[ profe\ia maya=[
spune c[ toate aceste informa\ii se vor întoarce la ei – =i
exact asta se întâmpl[.
De fapt, ar trebui realizat un film despre acest lucru,
pentru c[ este atât de extraordinar. Toat[ cunoa=terea sacr[ din aceste c[r\i le este returnat[, chiar în acest moment. S-a
a ajuns de la 4 c[r\i, la 13. Deci acum exist[ 13
c[r\i care sunt la dispozi\ia publicului – =i mai exist[ înc[
aproximativ 1.000 de c[r\i care sunt în curs de apari\ie.
H: Este foarte interesant… dac[ r[mânem la acela=i
subiect, acest lucru ar implica faptul c[ acei conchistadori,
care primiser[ ordine de la Vatican s[ vin[ aici =i s[ distrug[… asta implic[ faptul c[ ei =tiau ce f[ceau… corect?
Ce vreau eu s[ =tiu este: ce =tiau ei atunci =i ce =tiu acum?
D: Ei bine, Vaticanul joac[ un rol imens în finan\ele
întregii lumi =i în tot restul… este incredibil ce se întâmpl[
acolo… îns[ nu încerc s[ vorbesc de r[u Vaticanul, doar
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cred c[, la acea vreme, acesta era în mare parte interesat
de aur =i cred c[ acesta era singurul lor scop, îns[ nu =tim
cu certitudine… dar acum, în zilele noastre, cred c[ Vaticanul în\elege implica\iile a ceea ce înseamn[ =tiin\[ maya=[, iar motivul pentru care zic asta este acela c[ ace=tia
erau atât de preocupa\i de faptul c[ maya=ii vor avea ocazia s[ vorbeasc[ lumii… noi am preg[tit ceva prin intermediul „P[mântului Unificat>, care va fi cel mai mare eveniment de networking din istoria omeniri, dac[ va avea loc.
Se a=teapt[ ca 2,5 miliarde de oameni s[-ll vizioneze în
acela=i timp – =i totul a fost preg[tit cu exactitate, pentru
data de 21 Decembrie 2012. Dar, când au încercat s[
ajung[ la Chichen Itza, Vaticanul a intervenit =i pur =i simplu a for\at guvernul mexican s[ nu le permit[ acest lucru.
În acela=i timp, guvernul mexican a aprobat o lege care
spunea c[, pe 21 Decembrie 2012, maya=ilor le este interzis[ orice ceremonie, în oricare dintre propriile lor temple, de oriunde de pe teritoriul Mexicului.
H: Glume=ti!?
D: Nu!
H: Aceast[ informa\ie e disponibil[ pe internet, ca s[
arunc[m =i noi o privire? Relat[ri despre acest lucru sau
ceva de genul acesta?
D: Cu siguran\[ po\i g[si informa\ii despre asta, pe
undeva. Consiliul maya= din Itza mi-a
a trimis o copie =i mi-a
a
spus: „ia uit[-tte la asta!> +i astfel, nu le vor permite… ei pl[nuiser[ s[ fac[ ceremonii în fiecare dintre templele lor =i
acum nu-ii vor l[sa s[ fac[ ceremonii în niciunul dintre ele.
H: Dar de ce anume le este fric[, ce s-a
ar putea întâmpla dac[ maya=ii ar face aceste ceremonii?
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D: Ei bine, nu exista nicio îndoial[ c[ Vaticanul se afl[
în spatele acestui lucru, a=a c[ nu =tim de ce anume îi este
fric[ Vaticanului, îns[ nu-ii vor l[sa s[ fac[ ceremoniile.
H: Foarte interesant! Vreau s[ revin la întrebarea despre ce anume va declan=a schimb[rile… dac[ vorbim
despre schimb[rile în con=tiin\a noastr[ sau despre modul
în care noi percepem lumea, modul în care ne gândim la
lume =i rela\ia noastr[ cu aceasta. Vorbim despre schimb[ri
în ADN, schim[b[ri bio-c
chimice ale creierului – sau totul se
petrece la nivelul sufletului, dac[ vrei s[-ii zici a=a, sau la nivelul spiritului? +i dac[ e a=a, ce anume ar putea s[ declan=eze a=a ceva? Avem vreun r[spuns în aceast[ privin\[?
D: Ei bine, ceea ce spun maya=ii este c[ da, vor fi
schimb[ri în ADN, vom fi modifica\i din[untru spre exterior,
iar ei spun c[ aceste schimb[ri în ADN sunt declan=ate de
alinierea cu Centrul Galaxiei. Îns[ întreaga în\elegere a
ceea ce înseamn[ acest lucru e mult mai mult decât pot
s[ spun aici. Ei vorbesc întâi despre o schimbare care va
avea loc aici, la nivelul 3D al acestui P[mânt, =i apoi spun
c[ ne mut[m de aici, cu o frecven\[ mai sus, la nivelul 4D
al P[mântului. Vom trece efectiv într-u
un alt nivel de existen\[, de care lumea nu prea este con=tient[. +i de acolo,
corpurile noastre vor începe s[ se schimbe =i vom cre=te,
vom deveni mult mai mari. Femeile vor ajunge s[ aib[ de
la 3, la 3,5 metri în[l\ime, iar b[rba\ii vor ajunge s[ aib[ de
la 4, la aproape 5 metri în[l\ime, cu ni=te creiere enorme.
+i ne vom transforma, ei spun c[ va dura aproximativ doi
ani pentru ca trupurile noastre s[ treac[ efectiv prin aceast[ metamorfoz[. De aceea, ei nu vorbesc niciodat[ despre
aceste lucruri, pentru ca lumea ar zice doar – „Sunte\i nebuni! Aceste lucruri nu sunt posibile!>
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Trebuie s[ în\elege\i c[ =tiin\a maya=ilor e cu mult
mai precis[, mai exact[ decât orice alt[ =tiin\[ care exist[
în acest moment pe P[mânt. Chiar =i Calendarul lor este
mai precis decât pot crea toate computerele noastre, din
întreaga lume. Nu se =tie cum au reu=it s[ fac[ acest calendar, îns[ [sta e adev[rul. Continu[ s[ fie cel mai precis,
chiar =i dup[ ce s -a
au f[cut toate acele ajust[ri ale timpului,
în anul 2000, =i tot nu se poate ajunge s[ existe un calendar atât de exact ca cel al maya=ilor.
Maya=ii au leg[turi cu alte nivele de existen\[, nivele
pe care noi nu le în\elegem deloc. Noi nici m[car nu =tim
de unde au ap[rut, noi nici m[car nu =tim cum au ajuns
acolo unde sunt ast[zi. Dac[-ii întreba\i pe oricare dintre
maya=i, sau pe cei din triburile Hopi =i Kogi, din Arhuaco:
„de unde a\i venit?> – ace=tia vor r[spunde: „ultimul loc de
unde am venit este Atlantida>. To\i vin de acolo. +i mi-a
au
spus personal acest lucru. +i ei vorbesc despre Atlantida
=i despre ce s-a
a întâmplat acolo. +i ce s -a
a întâmplat în
Atlantida – chiar dac[ nu exist[ cercet[ri sau dovezi =tiin\ifice c[ aceasta a existat cu adev[rat, în afar[ de ceea ce
a spus Platon – e foarte greu de exprimat…
H: Eu ascult, e foarte interesant. Am atâtea întreb[ri
de pus, îns[ vreau s[-\\i las atât timp cât ai nevoie, ca s[ ne
faci aceast[ prezentare – deci, s[ continu[m…
D: În Atlantida, s -a
au întâmplat lucruri care ne mai
afecteaz[ înc[ =i ast[zi… =i tocmai am scris o nou[ carte,
se nume=te Ouroborosul Maya=, ceea ce reprezint[ =arpele care î=i mu=c[ coada, adic[ sfâr=itul unui ciclu care
începe din nou. Ei au un simbol/glif[ pentru acest lucru, pe
care o vom pune pe copert[, =i au credin\e incredibile
despre lumea noastr[, pe care noi nu le avem deloc. +i, în
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acela=i timp, =tiin\a lor este atât de precis[, atât de perfect[ în atât de multe feluri, încât noi nu-ii credem.
A=a cum am spus, nu =tim de unde au venit… ei spun
c[ au venit din stele… înainte de Atlantida, au venit din
stele. Ei =tiu cu exactitate de unde, cum =i când, iar noi pur
=i simplu nu în\elegem. Este acela=i lucru ca =i cu popula\ia
Hopi… ceea ce spun arheologii no=tri este c[ ace=tia au
venit prin strâmtoarea Bering, din Rusia, au coborât prin
Alaska, prin Canada =i, în final, au mers în cele patru col\uri
ale Statelor Unite ale Americii, în Arizona. Îns[ acest lucru
nu e adev[rat. Bunicul Eric, care este p[str[torul istoriei
acelui trib =i un prieten de-a
al meu, mi-a
a spus toat[ istoria
lor. El spune c[ ei au venit din Guatemala. Ei spun c[ =tiu
cu exactitate de unde au venit, fiecare potec[ pe care au
ajuns aici. Au fost primi\i în Palanke de c[tre Consiliul din
Itza =i au r[mas acolo timp de 800 de ani, apoi s-a
au mutat
acolo unde se g[sesc ast[zi. Prin urmare, istoria noastr[
este pur =i simplu plin[ de erori. În consecin\[, e greu s[
vorbesc despre o istorie pe care nu o cunoa=te nimeni.

D: Da… în principiu, ceea ce s -a
a întâmplat în Atlantida este c[ a avut loc o folosire gre=it[ a energiei, cu o =tiin\[ despre care noi de-a
abia acum afl[m =i, în timpul acestei folosiri gre=ite, s -a
a produs o ruptur[ dimensional[ pe
P[mânt, care a provocat o catastrof[ de dimensiuni pe
care nici m[car nu ni le putem imagina în acest moment…
iar ultimii dou[ sute de ani ai Atlantidei au fost ca iadul pe
P[mânt. Oamenii erau plini cu fiin\e din alte nivele de existen\[, erau poseda\i, erau to\i bolnavi =i pe moarte =i a fost
ceva groaznic. Existau anumite fiin\e umane care erau mai
sus de nivelul nostru, erau umane, dar evoluaser[ dincolo
de nivelul nostru, =i pe care oamenii îi numesc Mae=tri În[l\a\i. Ei exist[ cu adev[rat =i sunt cu adev[rat aici. Exist[ apam fi
roximativ 8.000 de astfel de fiin\e. F[r[ ajutorul lor, n -a
reu=it niciodat[, iar ei ne-a
au ajutat efectiv s[ rezolv[m o
gr[mad[ dintre acele probleme =i au încercat s[ regleze situa\ia în care ne afl[m de un ceva mai pu\in de 13.000 de ani.
Iar acea problem[ tocmai a fost rezolvat[, în sfâr=it, în 2008.
H: Cum?

H: Pare s[ fie pierdut[ =i uitat[, iar ce vreau s[ te întreb în leg[tur[ cu acest lucru, este faptul c[ aveam o jum[tate de ciclu acum 12.000 de ani, pe la 10.500 î.Ch. sau
pe-a
acolo…, multe indicii par s[ arate faptul c[ a fost un cataclism pe Planet[, la acel moment – o catastrof[ major[.
Din câte =tim, aceasta ar putea fi perioada în care, dac[ a
existat vreodat[ o astfel de insul[ sau continent, ora=, \ar[
ca Atlantida, s-a
a scufundat cu adev[rat… asta înseamn[,
de asemenea, c[ atunci când suntem în aceste puncte de
schimbare, a=a cum ai spus înainte, pentru un motiv oarecare, acest lucru înseamn[ de asemenea o purificare planetar[, o cur[\are a stratului de la suprafa\a planetei? Ai
spune c[ acest lucru e corect sau…?

D: Ceea ce =tie =tiin\a, îns[ nu-ii spune publicului,
este c[, pentru ca o con=tiin\[ s[ existe pe P[mânt – oricare-a
ar fi ea, fie c[ e fiin\[ uman[ sau insect[ sau c[prioar[ – aceasta are o leg[tur[ geometric[ foarte specific[ cu geometria sacr[. Leg[tur[ care se reg[se=te în
câmpul electromagnetic, care este geometric prin natura
a lungul întregii Planete. +i pentru
lui, =i care se întinde de-a
ca dou[ insecte sau dou[ animale dintr-o
o anumit[ specie
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D: Nu =tim cum, îns[ e ca un secret care planeaz[
peste tot în lume…
H: A=a se pare…

s[ existe efectiv =i s[ se plimbe pe suprafa\a P[mântului,
mai întâi trebuie s[ existe aceast[ re\ea electromagnetic[
în jurul Planetei. Abia apoi pot s[ prind[ =i ele via\a =i s[
existe – =i pute\i chiar s[ vede\i, prin forma corpului lor, c[
au venit din acea re\ea specific[. Au existat 30 de milioane
de astfel de re\ele în jurul P[mântului. În anul 1900, existau
30 milioane de specii. Acestea s -a
au redus ast[zi la 14 milioane – mai mult de jum[tate din speciile de pe aceast[
planet[ au murit într-o
o stare cronic[.
H: Acest lucru face parte din ciclul natural de declin
al vie\ii sau are leg[tur[ cu interven\ia oamenilor?
D: Ei bine, exist[ multe dezbateri pe acest subiect,
îns[ eu cred c[, în principal, interven\ia oamenilor este cea
care a dus la dispari\ia acestor specii. De fapt, dac[ vom
continua s[ mergem pe acest drum, ONU a declarat c[
îns[=i fiin\ele umane sunt în pericol. Acest lucru n -o
o s[ se
opreasc[ dac[ nu facem ni=te schimb[ri radicale.
H: Ai auzit ceva despre vreun fel de manipulare genetic[ a rasei umane – adic[, putem s[ ne întoarcem la
perioada Atlantidei, sau pe undeva pe-a
acolo, la un
moment în care am fost îns[mân\a\i… ai vreo informa\ie pe
acest subiect?
D: OK, eu vin din con=tiin\a Melchizedek – de fapt,
am fost trimis aici. Noi suntem prima con=tiin\[ care a ap[rut din Crea\ie =i rolul nostru este s[ urm[rim totul, s[ fim
martori. Privim, înregistr[m =i oferim ajutor planetelor, sorilor =i galaxiilor care au o problem[ dimensional[. Exact
asta este problema cu planeta noastr[ acum – avem o problem[ dimensional[, nu =tim cum s[ trecem din Dimensiunea a 3 -a
a într-a
a 4 -a
a, dar ar fi trebuit s[ =tim pân[ acum,
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dar nu =tim din cauza a ceea ce s-a
a întâmplat în Atlantida.
Prin urmare, eu doar urm[resc, iar în acest moment, noi
i-a
am prezentat lumii exact informa\iile de care are nevoie,
informa\ii pe care le-a
a uitat. Nu-==i mai aminte=te decât buc[\ele, ici =i colo, din ceea ce =tia. A=a c[ acum, odat[ ce
aceste informa\ii ni s -a
au reîntors în ADN, nu ar trebui s[
avem probleme în a face trecerea c[tre urm[torul nivel.
Îns[, =tii, nu suntem singurii – adic[ nu doar maya=ii
=i popula\iile indigene – care sunt preocupa\i de aceste
probleme. Uita\i-vv[ la ceea ce a f[cut cei de la NASA,
acum vreun an, când preziceau c[ exploziile solare =i
câmpul magnetic se g[seau într-o
o astfel de pozi\ie, încât
maximul solar al ciclului solar 24, în care ne aflam în acest
moment =i care ne va lovi în prim[vara lui 2013, va declan=a o catastrof[ pe P[mânt.
H: În mod sigur. Am f[cut emisiuni pe acest subiect,
am vorbit despre acest lucru destul de mult timp… am urm[rit activitatea Soarelui pe o perioad[ lung[ de timp =i, cu
siguran\[, pare a fi în cre=tere. Au tot existat specula\ii despre faptul c[ nu s-a
a declan=at atât de repede pe cât credeau, dar a=a cum =tim, Drunvalo, atunci când vine vorba
despre Soare =i despre erup\ii, lucrurile se pot întâmpla extrem de rapid. +i iar[=i, dintr-u
un punct de vedere istoric, din
înregistr[rile istoriei, întorcându-n
ne aproximativ la 10.500
î.Ch., par s[ existe dovezi c[, orice s-a
ar fi întâmplat atunci,
a implicat de fapt =i Soarele. Deci…
D: Soarele este întotdeauna cheia oric[rui lucru.
Toat[ via\a de pe P[mânt a venit de la Soare. Orice om de
=tiin\[ de pe P[mânt v[ va spune acest lucru. A venit de la
lumin[ =i de la radia\iile Soarelui – =i de acolo am venit =i noi.
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H: Deci, aceasta ar putea fi una dintre for\ele determinante pentru ceea ce unii oameni numesc muta\ii, care
este un cuvânt destul de drastic, dar ca s[ sune mai bine,
putem spune schimb[ri…
D: Vom suferi muta\ii, ne vom schimba destul de radical, dac[ to\i ace=ti oameni au dreptate în ceea ce spun…
îns[, =tii c[ Marea Britanie a f[cut de asemenea o cercetare despre tot ceea ce a spus =i f[cut NASA, le-a
a cercetat
toate înregistr[rile =i rapoartele =i au ajuns la aceea=i concluzie: probabil c[ aceste lucruri se vor întâmpla. NASA
spune c[, între 1 =i 9 luni, lumea va fi „deconectat[>. Deconectat[, adic[ f[r[ ap[, f[r[ mâncare, f[r[ benzin[, f[r[
bani, f[r[ nimic. +i dac[ s -a
ar întâmpla acest lucru, imagina\i-vv[ num[rul de vie\i care s-a
ar pierde… unele dintre cifrele peste care m -a
am uitat arat[ 300 milioane de oameni
mor\i în primele 90 de zile.
H: Ei bine, am f[cut simul[ri despre ce anume s -a
ar
întâmpla, dac[ s-a
ar opri electricitatea – de la sistemele de
r[cire, pân[ la reactoarele nucleare.
D: +tiu. Sunt probleme reale, care sunt asociate cu
toate astea. Dar ai citit ce au spus ru=ii?
H: Nu. Despre acest lucru în mod specific, sau…
D: Ei bine, ru=ii au dus totul pe o treapt[ mai sus. E=ti
familiarizat, sunt sigur, cu cercurile din lanuri, care apar
peste tot în lume.
H: Da, desigur.

tematice din ele, pentru a încerca s[ în\eleag[ ce anume
vor s[ ne spun[, cei care le fac. Este absolut evident c[ încearc[ s[ ne spun[ ceva. +i nimeni nu a reu=it s[ le descifreze pân[ de curând, dar ru=ii au reu=it. Au spart codul
=i ei pot acum s[ citeasc[ aceste cercuri în lanuri, în
acela=i fel în care noi citim o carte.
H: Po\i s[ ne dai câteva exemple. Adic[, un exemplu
pe care îl =tiu eu este, acum câ\iva ani, acolo unde erau
modele în lanurile care st[teau în picioare =i în lanurile care
erau culcate la p[mânt – în principal, acest lucru a fost interpretat ca 1 =i 0, apoi au tradus acest lucru în codul ASCII
=i au introdus în computer =i chiar era o fraz[ coerent[
despre purt[torii unor daruri false, sau ceva de genul acesta. Nu-m
mi mai amintesc întreaga poveste, dar e destul de
interesant[. Se g[se=te pe internet.
D: Toate se descompun în cuvinte. Nivelele dimensionale sunt separate prin frecven\e, în exact acela=i fel în
care muzica este împ[r\it[ în frecven\e. Astfel, atunci când
trece\i dintr-o
o Dimensiune într-a
alta, pute\i s[ v[ uita\i, pur =i
simplu, la scala cromatic[ =i s[ vede\i cu exactitate modul
în care dimensiunile sunt separate una de alta. Tot ceea ce
trebuie s[ facem este s[ înv[\[m s[ schimb[m canalul, ca
atunci când schimb[m canalul la TV =i trecem la o lungime
de und[ diferit[, iar con=tiin\a noastr[ trebuie acordat[ la o
lungime de und[ diferit[ =i Boom! – ne afl[m acolo!

D: Acele cercuri în lanuri sunt extraordinare =i nimeni
nu =tie cu certitudine cine le face, dar au fost grup[ri peste
tot în lume care au încercat s[ descifreze informa\iile ma-

H: OK, asta e foarte interesant – la acel moment vom
fi înc[ parte din celelalte trei dimensiuni – îns[… acest
lucru ne va proteja de cataclismele inevitabile care se vor
abate asupra P[mântului?
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D: În a 4 -a
a Dimensiune, toate astea nu vor avea loc.
Acolo, totul este în echilibru =i într-o
o pace perfect[. Nu
exist[ probleme. Acestea vor avea loc numai în a 3 -a
a Dimensiune a P[mântului. +i astfel, maya=ii spun, la fel cum
spun =i Mae=trii În[l\a\i, c[ totul este preg[tit pentru oamenii de pe P[mânt – preg[tit complet, pentru ca ei s[
fac[ aceast[ schimbare. +i tot ceea ce avem de schimbat
se g[se=te în[untrul nostru. +i noi =tim cu exactitate care
este acea schimbare. Este pu\in complicat, îns[ nu e atât
de greu =i e nevoie de pu\in[ în\elegere. Vom putea face
aceast[ tranzi\ie, iar atunci când o vom face, totul va fi
bine, potrivit cercurilor din lanuri, pentru c[ totul este preg[tit de partea cealalt[.

H: Asta înseamn[ c[, dac[ =i când acest lucru se va
întâmpla, va fi ca =i când va exista o ruptur[ în care oamenii
vor disp[rea, pentru a merge în 4D, sau cum se va întâmpla?

D: A treia Dimensiune este alc[tuit[, aproape în întrea Digime, numai din materie =i foarte pu\in[ energie. A 4 -a
mensiune este aproape numai energie pur[ =i foarte pu\in[ materie. A=a c[, atunci când te ui\i la corpul uman,
acesta este dens =i nu e prea mult[ energie acolo, ci mult[
mas[. Atunci când vom face tranzi\ia dincolo, corpurile
noastre vor fi numai energie, îns[ vor avea înc[ masa asociat[ cu ele. Atomii vor prezenta diferen\e enorme acolo.
A=a c[, dac[ ave\i un corp cuadridimensional, pe P[mântul tridimensional, nu-ll ve\i putea vedea, ci v[ ve\i uita direct
prin el. Îns[ în lumea lor, ar[tam normal.

D: Da, chiar asta se va întâmpla. De fapt exista trei
modalit[\i în care este posibil s[ se întâmple lucrurile.
Una este aceea pe care ne-a
a oferit-o
o Iisus, =i anume,
Învierea, adic[ s[ mori =i, imediat dup[ ce mori, s[ î\i recreezi trupul =i-ll aduci cu tine. Potrivit spuselor tuturor oamenilor pe care-ii cunosc, trebuie s[ ne aducem corpul cu
noi în 4D. Dac[ nu facem asta, vom da de necaz. Nu chiar
de un necaz real, îns[ lucrurile nu vor func\iona. Deci, asta
este ceea ce a f[cut Iisus, imediat dup[ ce a murit: =i-a
a reconstruit corpul, l-a
a luat cu el =i a mers mai departe de acolo.
Apoi, mai exist[ o cale, care a luat na=tere în cadrul
Kundalini Yoga =i Krya Yoga =i despre care s-a
a scris în
Vede – =i anume cum pute\i s[ v[ reconecta\i inima la creier prin vârful limbii =i cerul gurii =i prin deschiderea celui
de-a
al 3 -llea ochi, care creeaz[ aceste opt raze de Lumin[
care v[ ies din cap, pe care le pute\i chiar fotografia, =i
care formeaz[ un halou, despre care avem acum dovezi
=tiin\ifice. În acea stare a con=tiin\ei, în acel punct, tr[i\i în
inim[ =i nu în creier. Egoul vostru se va dizolva. Este o form[ foarte str[veche de fiin\[ uman[. A=a eram înainte de
cele petrecute în Atlantida.
Eu am format o =coal[ în acest sens =i tot a=a au f[cut =i mul\i al\i oameni, nu sunt eu singurul, iar în aceast[
=coal[ pute\i înv[\a, în 4 -5
5 zile, tot ceea ce trebuie. +i asta
schimb[ totul, pentru c[, prin simplul fapt c[ ave\i aceste
informa\ii, nu ve\i mai fi cu aspect uman, pentru c[ în acel
moment în\elege\i infrastructura Universului însu=i, care
este complet diferit[ de ceea ce cred =tiin\a =i oamenii
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H: Am mai vorbit =i cu alte persoane despre asta… la
un anumit moment, va exista situa\ia în care oamenii vor
merge unul lâng[ altul în planul fizic, îns[, deoarece con=tiin\ele lor vor fi în locuri atât de diferite, va fi aproape ca =i
cum nu se vor vedea unul pe altul =i ceea ce-ll va afecta pe
unul, nu-ll va afecta pe cel[lalt. Este vorba despre acela=i
principiu aici – =i anume aceia care vor r[mâne bloca\i în 3D.

obi=nui\i. În ceea ce prive=te o con=tiin\[ mai înalt[, suntem complet pierdu\i. Nu suntem nici m[car pe-a
aproape.
H: Animalele, plantele, alte forme de con=tiin\[ vor fi
=i ele afectate de aceste lucruri =i vor trece prin schimb[ri
similare sau nu?
D: Ele =tiu cum s[ fac[ asta în mod natural, a=a c[
nu au o problem[. De fapt, nici copiii umani care înc[ nu
au ajuns la perioada pubert[\ii, nici ei nu vor avea o problem[ în acest sens. Ei =tiu, cu certitudine, ce s[ fac[. Singurele persoane cu care vom avea o problem[, de pe întreaga suprafa\[ a Planetei, sunt fiin\ele umane adulte.
Ace=tia =i-a
au pierdut memoria, nu-==i mai amintesc cum s[
fac[ tranzi\ia, de=i acesta e un lucru natural, pe care ar trebui
s[ =tim cum s[-ll facem – îns[ nu =tim. Dar totul va fi bine.
H: Ai men\ionat unele dintre ciclurile vedice înainte
de ciclul Yuga =i ai vorbit despre ciclul precesional… avem
persoane precum astrologul vedic, Swami Sri Yukteswar
Gyuri, cred, dac[ i -a
am pronun\at numele corect. El a f[cut
leg[tura între ciclul precesional =i Era V[rs[torului, faptul
c[ intr[m într-o
o nou[ er[ =i unii oameni au plasat asta
acum încolo, îns[ asta este ce se înpeste sute de ani de-a
tâmpl[, trecem prin aceste cicluri conectate?

transform[m în mod constant. Iar acum, ne afl[m într-u
unul
dintre acele moment de transform[ri majore. Maya=ii nu
calculeaz[ în principal prin precesiune, chiar dac[ tibetanii
=i hindu=ii o fac, ci ei calculeaz[ prin Num[r[toarea Maya=[ Lung[, care este un ciclu lung de aproximativ 5.125 de
ani. Îns[, dac[ multiplica\i de 5 ori acest num[r, ajunge\i la
25.625 de ani, num[r care are exact aceea=i durat[ ca =i
precesiunea echinoc\iilor. Astfel, atunci când începea precesiunea, cu 25.625 de ani în urm[, în exact acela=i moment începea =i Num[r[toarea Maya=[ Lung[. +i acest lucru avea loc o dat[, de dou[ ori, de trei ori, de patru ori,
f[r[ a exista în niciun fel de leg[tur[ cu precesiunea. Îns[,
de aceast[ dat[, se întoarce înapoi =i, exact în acela=i moment, la secund[, se aliniaz[ perfect cu acele dou[ lucruri.
Pentru prima oar[ în 25.625 de ani, avem o conexiune
direct[ cu Centrul Galaxiei.

D: +i de aceea intr[m într-o
o nou[ Yuga =i, f[când
acest lucru, natura a ceea ce suntem noi se schimb[, totul
se schimb[ în[untrul nostru, nu suntem ca o piatr[ care
este fix[ =i pur =i simplu st[ acolo pentru totdeauna, ci ne

H: Vreau s[ vorbim pu\in despre ce anume va fi util,
pe parcursul acestui proces. Ai f[cut referire la aceste
lucruri =i înainte, la ceea ce pot oamenii s[ fac[ =i, de asemenea, la compara\ia cu situa\ia opus[ acesteia – adic[
cea în care oamenii continu[ ca de obicei… Am vorbit cu
o persoan[ de la Institutul HeartMath (=i tu ai vorbit despre
ei, alt[dat[) =i ea a spus c[ munca fizic[, pur[, nu mai
func\ioneaz[. Pentru a produce rezultate, trebuie s[ avem
con=tiin\[, inten\ie =i voin\[. Cel pu\in în acest moment,
mie mi se pare c[, în perioada prin care trecem acum,
dac[ vom continua s[ tr[im ca de obicei, va exista o rezisten\[ destul de mare =i lucrurile nu vor merge atât de lin ca
pân[ acum. +tii despre ce vorbesc, =i dac[ da, oare acest
lucru face parte din acel ciclu de rezisten\[?
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D: La 21 Decembrie 2012, intr[m în Era V[rs[torului… se poate vedea acest lucru chiar în ciclu, dac[ te ui\i
cu aten\ie. Mie, cel pu\in, mi-e
e clar.
H: Da.

D: Exist[ câte o oglind[ de fiecare parte a lui 21 Decembrie 2012, iar noi vom fi în[untrul acelei ferestre, atunci când va avea loc schimbarea. Ne schimb[m acum, suntem în mijlocul transform[rii, chiar acum. Îns[ vom ajunge
în acel punct în care se întâmpl[ ceva foarte rapid, care
dureaz[ 30 de ore =i în care va avea loc o transformare
imens[, în noi to\i. Este la fel de mare ca ceea ce se întâmpl[ cu un fluture care trece de la o form[ de via\[ la alta.
Ca s[ trec direct la miezul problemei, maya=ii =i Hopi
spun c[ problema rezid[ în faptul c[ noi credem c[ aceast[ lume este real[ =i credem c[ este solid[ =i fix[. Noi nu
=tim sursa din care a ie=it lumea =i toat[ existen\a. A=a v[d
ei problema noastr[. Noi credem c[ dac[ noi murim, lumea aceasta continu[ s[ existe =i faptul c[ o persoan[
moare nu are niciun efect asupra niciunui lucru. Din punctul lor de vedere =i al con=tiin\ei Melchizedek, acest lucru
e totalmente fals. Diferit, la 180 de grade. Dac[ ace=ti tipi
au dreptate, lumea exterioar[ nu e deloc ceea ce credem
noi c[ este. Aceasta este alc[tuit[ numai din con=tiin\[ – =i
nimic altceva. De fapt, ea nu se afl[ acolo. Se afl[ numai
în[untrul fiin\ei noastre. Ei pot s[ v[ demonstreze acest lucru, pot efectiv s[-==i schimbe forma chiar în fa\a voastr[.
Pute\i s[ trece\i de la o fiin\[ uman[ la un tigru sau la orice
alt[ form[ de via\[, pentru c[ trupul vostru nu este decât o
imagine în con=tiin\[. Dac[ schimba\i con=tiin\a, v[ schimba\i =i corpul. +i acest lucru este valabil pentru orice lucru
din cadrul existen\ei. Noi nu cunoa=tem asta, nu cunoa=tem premisa cea mai de baz[ a realit[\ii. De aceea nu putem \ine pasul cu ceea ce se întâmpl[, pentru c[ toat[
=tiin\a se bazeaz[ pe ni=te premise incorecte.

versului. Chiar =i cuvântul maya înseamn[ iluzie, în limbajul lor… asta e o iluzie în care suntem bloca\i sau este doar
o experien\[ pe care o avem în scopuri diferite, acelea de
a evolua =i a=a mai departe.
D: Ei bine, în acest moment suntem cam bloca\i în
ea, dar suntem pe cale s[ ne eliber[m. Când Iisus a spus
„Adev[rul v[ va elibera!>, asta este o afirma\ie modest[,
pentru c[, în momentul în care vom în\elege cu adev[rat
c[ lumea exterioar[, precum =i corpul nostru, reprezint[
propria noastr[ con=tiin\[ =i c[ noi o cre[m cu fiecare respira\ie, toate nevoile pe care le avem aici, în aceast[ lume
3D - mâncare, bani, energie - vor deveni redundante. Nu
ne vor mai trebui. Nu avem nevoie de mâncare =i nici de
ap[. Deja exist[ oameni pe P[mânt, în acest moment, care
nu m[nânc[ mâncare =i nu beau ap[. În anii ‘80, în China
s-a
au g[sit peste 5.000 de copii care nici în ziua de azi nu
beau =i nu m[nânc[, pentru c[ exist[ alte c[i prin care po\i
ob\ine hrana necesar[. Po\i s-o
o iei direct din chi, din prana.
Prin intermediul geometriei, pute\i vedea exact cum func\ioneaz[ acest lucru, care nici m[car nu este un mister.
H: Ai vorbit despre un model geometric care lucreaz[
împreun[ cu oricare ar fi for\ele vitale care ac\ioneaz[
acum pe planet[. Exista vreo dovad[ c[ se creeaz[ noi
modele acum, în acest stadiu?
D: Nu cred. Cred c[ via\a a epuizat aproape toate posibilit[\ile. Când vine vorba de geometrie, cred c-o
o =tim deja.

H: Îns[ exist[ ni=te persoane din afar[, interesate în
domeniul =tiin\ific, care au studiat natura holografic[ a Uni-

H: OK. Drunvalo, ai vorbit despre Floarea Vie\ii, acel
model special =i despre cum acesta are leg[tur[ cu anumite
lucruri – dar vom vorbi despre asta dup[ pauz[. Între timp, de

298

299

ce nu vorbe=ti pu\in despre c[r\ile tale =i despre contactele
tale, astfel încât oamenii s[ =tie unde s[ te g[seasc[?
D: Cartea se nume=te Ouroborousul Maya= =i înc[
nu a fost tip[rit[. De-a
abia a primit avizul editorului, acum
trei zile, =i întâi o vor pune pe Amazon =i Itunes, cred, pentru c[ este mai rapid a=a, având leg[tur[ cu 21 Decembrie
2012. Dac[ este cineva interesat s[ înve\e cum s[ treac[
din 3D în 4D =i cum s[ fac[ acest lucru, pute\i s[ accesa\i
www.drunvalo.net =i acolo g[si\i +coala Reamintirii, în interiorul c[reia am creat un curs numit Trezirea Inimii Iluminate. Acolo se afla instruc\iunile despre tot ceea ce ave\i
nevoie s[ =ti\i în acest moment. Am format peste 100 de
profesori, din 60 de \[ri de pe întreg globul, a=a c[ pute\i
intra pe acest site =i g[si acolo profesorii din \ara voastr[ =i
ei v[ pot da aceste informa\ii. De asemenea, pe acest site
ve\i g[si =i loca\iile unde m[ voi afla în jurul lumii. Îns[, în
urm[torul an, nu plec nic[ieri în afara Sedonei.
H: www.drunvalo.net. Cartea mai veche se nume=te
+arpele de Lumin[ =i, în continuare, vom vorbi mai multe
despre noua ta carte, Oroborousul Maya=, îns[, în urm[torul segment, vom vorbi mai multe despre cum s[ trecem din
3D în 4D, a=a c[ r[mâne\i al[turi de noi, vom reveni imediat.

Partea a d oua
Bine a\i revenit la partea a doua! Echipa noastr[ se
afl[ aici, împreun[ cu Drunvalo Melchizedek, care ne vorbe=te despre noua sa carte – Ouroborusul maya= – care
va fi disponibil[ în curând. Site-u
ul s[u este www.drunvalo.net. Intra\i =i uita\i-vv[ la subiectele care v[ intereseaz[.
H: Acum, vom vorbi mai mult despre a treia =i a patra
Dimensiune: ce presupune, care sunt specificit[\ile sale –
dar, înainte de asta, sunt curios în ceea ce prive=te numele
t[u. Am citit despre el: Melchizedek. Exist[ un Ordin Melchizedek? C[utând pe Wikipedia, vei g[si c[ se traduce
ca: împ[ratul meu este dreptatea - my king (is) righteous
(ness). Înainte de a c[uta, am auzit c[ acest nume \i-a
a fost
dat. Vorbe=te-n
ne pu\in despre asta.
D: OK. De când am ajuns aici, nu am încercat s[ ascund asta. Am ajuns aici în 1840. Am venit dintr-u
un loc
foarte diferit. Acolo de unde vin eu nu exist[ stele, planete
sau orice altceva. Mi s-a
a cerut s[ vin aici =i s[ fiu aici,
acum, împreun[ cu al\i patru oameni din acela=i loc.
H: Dar p[rin\ii t[i sunt oameni, nu-ii a=a?
D: Da, cei din ultima mea via\[. M -a
am n[scut în 1850,
în Taos Pueblo, în New Mexico. M -a
au adus acolo unde
mi-a
am reamintit tot ce f[cusem în acel loc. Am murit în
1890. M -a
am întors =i am stat cu Mae=trii În[l\a\i, pân[ în
1972. Corpul meu s-a
a n[scut în 1941, dar am intrat în acest
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corp în 1972, pe 10 aprilie. +tiam exact, la secund[, când
va muri acea persoan[. Am primit permisiunea, prin toate
canalele, =i nu e vorba de posedare. Când a murit, i -a
am
preluat corpul, am remediat ce era în neregul[ cu el =i de
atunci, am mers mai departe. De=i corpul este mai b[trân,
eu sunt aici doar de aproximativ 40 de ani.
H: Interesant! +i de atunci ai luat acest nume, nu?
D: Numele a venit odat[ cu mine, dar nu =i prenumele:
Drunvalo. Drunvalo =i Melchizedek sunt nume druide. Melchizedek era considerat de druizi ca fiind centrul P[mântului, a=a c[ reprezint[ o parte important[ a filozofiei druidice. Drunvalo este tot un nume druid =i reprezint[ un coa fost
pac micu\, care cre=te în crânguri. Acest nume mi-a
dat de c[tre ei. E destul de simplu. Sunt mul\i sori =i mul\i
oameni în Univers.
În timp ce noi ne gândim la În[l\are, la ridicarea con=tiin\ei, de fapt cam jum[tate din via\[ urc[, iar restul coboar[. Pentru c[ totul este un ciclu =i, când ajungi în vârful
lui, ai de ales: fie urci tot mai sus, fie r[mâi unde e=ti =i începi un nou ciclu. Dar Via\a, dac[ iei aceast[ decizie, te
un fel =i dac[ vrei s[ treci prin tot ciclu, trecaptureaz[ într-u
buie s[ parcurgi cele 144 nivele dimensionale. Trebuie s[
înve\i s[ fii în acele nivele dimensionale =i s[ supravie\uie=ti
acolo. Deci, când cineva ajunge în vârf, dac[ decide s[ r[mân[, atunci Via\a îl alege s[ fac[ parte din Ordinul Melchizedek, care se mai nume=te =i Ordinul Melchizedek Alfa
=i Omega. Intr[ în el, iar apoi Via\a îl folose=te atunci când
într-o
o Dimensiune a spa\iului =i a timpului apare o problem[ dimensional[.
H: Deci, asta se petrece aici.
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D: Avem o problem[ între a treia =i a patra Dimensiune. Nu =tim cum s[ ajungem în a patra Dimensiune, a=a c[
am trimis oameni aici, care s[ se asigure c[ facem aceast[ tranzi\ie. Dac[ nu o facem, avem o problem[, iar omenirea va trebui s[ o ia, din nou, de la început.
H: Deci, ideea e s[ continu[m procesul de În[l\are,
ca s[ ne ridic[m în alte dimensiuni. Care este scopul?
D: Ca Melchizedek, noi nu îndrum[m oamenii s[ fac[
ceva. Noi le oferim informa\ii, atunci când au nevoie. Nu încerc[m s[ v[ spunem ce trebuie s[ face\i sau ce nu trebuie s[ face\i, unde s[ merge\i. Nu e treaba noastr[. De
fapt, este ilegal. Fiecare ras[ din Crea\ie se duce acolo unde
dore=te. A= putea spune c[ acesta este ADN-u
ul cosmic.
H: Dar noi suntem într-u
un fel for\a\i de situa\ie s[ mergem în cea de-a
a patra Dimensiune, nu-ii a=a?
D: În acest moment, trebuie s[ p[r[sim locul acesta.
Dac[ nu o facem, avem probleme. Probleme foarte serioase. Tot ceea ce trebuie s[ facem este aceast[ tranzi\ie
în Dimensiunea a patra a P[mântului. Nu ne ducem nic[ieri în alt[ parte. Apoi, totul e bine. Suntem pe drumul cel
bun, lucrurile sunt mult mai u=oare, iar eu pot s[ plec Acas[.
H: Este foarte interesant. Este vreo gre=eal[ de proiectare sau ciclul acesta catastrofic prin care trecem se
petrece periodic =i trebuie s[ trecem de el? E un stimulent
pentru noi s[ ne În[l\[m, s[ ne str[duim mai mult, s[ mergem mai departe sau...
D: În mod normal, am în\elege complet ceea ce se
petrece acum. Am =ti exact ce s[ facem =i nu ar fi nicio
problem[. Mai sunt =i alte probleme, de care nu suntem
deloc con=tien\i. Sunt probleme serioase, care nu sunt de
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fapt probleme – dar sunt a=a, pentru c[ nu suntem con=tien\i de ele =i nu =tim cum s[ le abord[m. De exemplu,
una dintre ele este însu=i Soarele. Se afl[ într-u
un proces
care se petrece doar o singur[ dat[ în via\a sa.
H: Este cumva trecerea de la cel de-a
al patrulea Soare, la cel de-a
al cincilea, despre care vorbesc maya=ii?
D: E ceva diferit. Exist[ mai multe feluri de stele: de
hidrogen, de heliu, de carbon. Ca =i noi, stelele sunt fiin\e
vii. La fel =i planetele. Sunt fiin\e vii ca =i noi. Se nasc =i
mor, trec prin cicluri de via\[. Soarele în care tr[im de 4,6
miliarde de ani – poate mai mult, dac[ iei în considerare
data de la care Soarele se afl[ aici, aproximativ 5 miliarde
de ani – este unul de hidrogen.
Doi atomi de hidrogen se unesc =i formeaz[ heliul.
Lumina Soarelui, radia\ia lui determin[ modul în care percepem noi Realitatea. Este în ADN-u
ul nostru. Ceea ce activeaz[ ADN-u
ul nostru. Ceea ce se petrece acum, este c[
heliul se genereaz[ din ce în ce mai mult =i, când se ajunge
la masa critic[, 3 atomi de heliu se combin[ =i formeaz[
carbon. Soarele începe s[ emit[ o lumin[ cu totul nou[.
Când se întâmpl[ acest lucru, evolu\ia începe s[ se schimbe dramatic =i s[ ajung[ în locuri pe care noi nici m[car nu
ni le putem imagina acum. Chestia asta tocmai s-a
a petrea întâmplat!...
cut în 19... Doamne, am uitat când s-a

mene sunt din Dimensiunea a patra =i, pentru cei mai mul\i
oameni, sunt nebunii. Dar lucrurile acestea chiar se petrec.
Rasa noastr[ uman[ are o mam[ =i un tat[. Totul este
scris pe t[bli\ele cuneiforme sumeriene, de acum 6.000 de
ani. Nefilimii sunt mama noastr[, iar tat[l nostru este siriusian. De obicei, vechile scrieri sunt acceptate pe P[mânt,
mai ales când cuprind informa\ii =tiin\ifice pe care noi le
descoperim de-a
abia acum. De exemplu, sumerienii =tiau
exact cum arat[ planetele exterioare când sunt privite din
spa\iu. Cum e posibil a=a ceva? Ar fi trebuit s[ fie ni=te barbari b[rbo=i, care tocmai începeau s[ se civilizeze! De unde
=tiau ei cum arat[ Saturn când îl prive=ti de sus? Zecharia
Sitchin a f[cut traducerea, iar când noi am trimis sateli\ii suficient de aproape de planete, astfel încât s[ le putem vedea,
a trimis informa\iile de la vechii sumerieni la cei de la NASA,
care le-a
au comparat cu cele pe care le ob\inuser[ =i au
constatat c[ sumerienii au f[cut aprecieri corecte.
H: E foarte interesant c[ au inclus simbolul akkadian pe
pl[cu\ele de aur1 de la navetele Voyager. M[ întreb de ce.
D: Da. +tiu. E mult mai mult decât asta. +i NASA =tie
mult mai mult. NASA =tie lucruri care sunt foarte greu de
crezut, dar au decis s[ nu le comunice public. E decizia lor.

D: Cred c[ în anii ‘70. Când s-a
a petrecut asta, Soarele
a început s[ emit[ o lumin[ nou[. Emitea, în acela=i timp,
atât heliu, cât =i hidrogen. A avut loc o expansiune a Soaa permis s[ o vedem. Aceste fenorelui, dar nou[ nu ni s-a

1 Face referire la limba akkadiana care este cea mai ve che limba semitic[ atestat[ (are la origine sumerian[ veche) si
care folosea ca sistem de scriere - scrierea cuneiform[. Limba
akkadian[ este prima din lista celor 55 de limbi în care s-a
au
înregistrate salut[ri pentru o eventuala întâlnire cu fiin\e inteli gente din alte sisteme solare =i care au fost incluse pe pl[cu\ele
de aur ale navelor spa\iale Voyager 1 si Voyager 2.
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H: Da...

H: De ce crezi c[ au decis asta? De ce atâta secretomanie? Nu crezi c[ lucrurile ar fi mai u=oare dac[ totul ar
fi deschis =i spus?

Discovery. Când s -a
au f[cut documentare despre istoria
for\elor aeriene, niciodat[ nu s -a
au folosit aceste informa\ii.

D: În acest moment? Absolut! Avem nevoie de adev[r. Ar trebui s[ =tim adev[rul despre ceea ce se petrece
cu adev[rat. Totul s-a
a petrecut în momentul în care s -a
a decis s[ nu i se comunice lumii despre extratere=tri. Extratere=trii au fost atesta\i în mod =tiin\ific. Avem dovezi. G[si\i
informa\ii =i pe site-u
ul meu. C[pitanul Edward Ruppelt, =eful Proiectului Grundge, premerg[tor Proiectului Blue
Book, a fost =eful lor, înc[ de la început, pân[ prin în 1952.
Ei au descoperit c[, în vara lui 1946, extratere=trii au ap[rut
în bazele militare de peste tot din Europa. La fiecare dintre
ele. În vara anului 1947, au ap[rut la bazele militare din
SUA =i Germania. Scuza\i-m
m[. SUA =i Japonia. În acel an,
1947, s -a
au înregistrat 46.000 de descrieri de OZN-u
uri. 700
dintre ele erau extrem de precise. Acestea s-a
au petrecut
deasupra bazelor militare. În multe cazuri, ofi\eri de rang
foarte înalt, colonei sau generali, se uitau la OZN-u
uri. Ap[reau pe radar =i aveau, cred, avioane F16 sau F14 în spatele lor. Mai erau =i oameni la sol care se uitau la ele cum
trec. Aceste evenimente au fost înregistrate de oameni
care le-a
au considerat valide. S-a
au studiat aproximativ 700
dintre ele. Dup[ ce le-a
au studiat, concluzia a fost c[ cine
face acest lucru nu este de pe P[mânt. Cu siguran\[.
Dup[ ce a plecat din armat[, în anul urm[tor, c[pitanul Edward Ruppelt a publicat cartea. Cred c[ se nume=te Farfurii Zbur[toare sau ceva de genul acesta. E pe
site-u
ul meu. În carte, el d[ denumirea comitetelor implicate, precum =i ceea ce gândeau, ce se vedea =i la ce
concluzii au ajuns. Acea carte nu a fost niciodat[ folosit[ în
documentarele de pe canalele de televiziune History sau

D: Este informa\ia cea mai clar[ =i mai bun[. Dovede=te, f[r[ nici un echivoc, c[ exist[ extratere=tri. Cred c[
de asta nu o folosesc. For\ele aeriene au f[cut tot ce au
au distrus
putut. Ba chiar au cump[rat fiecare exemplar =i le-a
pe toate. Încearc[ s[ cumperi un exemplar din cartea asta.
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H: Hm.

H: Î\i aduci aminte titlul c[r\ii? Evident c[ voi încerca
s[ ob\in un exemplar.
ul www.drunvalo.net, la sec\iunea
D: Te duci pe site-u
„C[r\i>. C[pitanul Ruppelt a fost ucis, dintr-u
un un motiv oaau
recare, la vârsta de 35 de ani. Drepturile de autor nu s-a
p[strat. Eu am citit-o
o, am ob\inut drepturile de autor =i am
readus-o
o în aten\ia lumii. Nu am schimbat nici un cuvânt
din carte. Este extraordinar[!
H: Spuneai c[ e disponibil[ la sec\iunea „C[r\i> de
pe site?
D: Se nume=te „Raport despre farfuriile zbur[toare>.
H: Cred c[ titlul este „Raport despre obiecte zbur[toare neidentificate>.
D: Sau a=a sau farfurii zbur[toare. Nu m -a
am uitat de
câ\iva ani.
H: Dar este disponibil[ pe website?
D: Da. E chiar acolo. E ieftin[. Nu cost[ prea mult.
N-a
am putut s -o
o las din mân[ pân[ nu am terminat-o
o. Este
extraordinar[.
H: Când a fost publicat[ prima dat[?
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D: Cred c[ în 1951 sau 1952. Costa 50 de cen\i.
H: Deci, despre ceea ce se petrece azi. De ce sunt
a=a de mul\i? Vreau s[ te întreb despre originea noastr[.
D: Da. Sunt aici. Sunt mul\i: undeva între 250.000 =i
300.000 de civiliza\ii extraterestre sunt aici, acum, pe P[mânt. Dar marea lor majoritate se afl[ în cea de-a
a patra Dimensiune. Acum câ\iva ani, NASA a f[cut un experiment. E
posibil s[ î\i aminte=ti de el. A fost f[cut acum vreo 8, 9, 10
ani. Ei au desf[=urat un cablu lung de vreo 20 de mile, în
spatele unui satelit.
H: Aha, da! Incidentul NASA cu cablul.
D: Au deschis nivelele dimensionale =i chiar po\i s[
vezi, în Dimensiunea a patra, mii de nave spa\iale. La acele
nivele, Dimensiunea a patra a devenit o parcare pentru tipii
[=tia. Nu mai încap. Sunt cât se poate de înghesui\i. Acum,
toat[ lumea vrea s[ fie aici. Ceea ce nu în\eleg cei mai
mul\i oameni, nici m[car cei care fac channelling, este c[,
în aceste momente, exist[ un alt ciclu care se sfâr=e=te.
Este cel mai lung ciclu din existen\[. Este începutul =i sfâr=itul Crea\iei. Crea\ia acestui Univers este pe cale s[ se
sfâr=easc[. Foarte curând, ea nu va mai exista. Tot Universul =tie asta. To\i, cu excep\ia noastr[.

H: Drunvalo, eu v[d c[ reac\ia lor poten\ial[ o reprezint[ bazele subterane, tot felul de protec\ii, dar eu cred c[
nu vor func\iona.
D: Nu vor func\iona deloc. Oamenii ace=tia nu în\eleg
situa\ia. Guvernul secret a construit un complex sub mun\ii
din Elve\ia – dintre Elve\ia =i Italia. Ora=ul acela se întinde
pe 15 kilometri în subteran =i are tehnologii dintre cele mai
înalte imaginabile pe P[mânt. Ei cred c[ asta îi va ajuta, dar
nu le va folosi la nimic. E ceva între tine =i Dumnezeu. Nu
exist[ nici un lucru fizic pe care l -a
ai putea face =i care s[ te
salveze.
H: Vorbe=te-n
ne pu\in mai mult despre asta. Cum trecem din Dimensiunea a treia în cea de-a
a patra? Ce trebuie
s[ facem?

D: Guvernele =tiu. Guvernul SUA =tie, la fel =i cel al
Rusiei. Fiecare se preg[te=te cum =tie mai bine. Nu vor ca
noi s[ =tim, pentru c[ se gândesc c[ o vom lua razna, vom
ie=i pe str[zi =i vom înnebuni.

D: Tot ce trebuie este s[ ai un corp fizic. Asta e tot.
Corpul trebuie s[ aib[ o inim[ care s[ func\ioneze. Pot s[
un scaun cu roî\i lipseasc[ mâinile =i picioarele, s[ fii într-u
tile, complet imobilizat, sau s[ ai 250 de kg. =i tot vei fi
bine, dac[ urmezi îndrumarea interioar[ care se afl[ deja
au
înscris[ în ADN-u
ul t[u. Kriya Yoga =i Yoga Kundalini s -a
apropiat foarte mult de aceast[ în\elegere =i e foarte bine.
Exist[ anumite tipare de respira\ie, un anumit mod de în\elegere a Realit[\ii, o anumit[ cunoa=tere, anumite lucruri
pe care le faci, urmând o anumit[ ordine care activeaz[ o
tehnologie intern[ =i care te schimb[ în ceva diferit. Vei
putea s[ faci aceast[ tranzi\ie f[r[ nicio problem[. Fiecare
dintre noi poate s[ o fac[. Fiecare dintre noi o are. +i fiecare persoan[ de pe P[mânt o va face, într-u
un fel sau altul.
Nimeni nu va fi pierdut. Asta nu se poate. Nu e posibil! În
inima fiec[rui om tr[ie=te Dumnezeu–Creatorul, Cel care a
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H: Suntem singurii din zon[ care nu =tim asta?
D: Cam a=a ceva!
H: E destul de jenant!

creat tot ce exist[. Tu =i Dumnezeu sunte\i intim conecta\i.
Fiecare va face asta. Crede-m
m[!
H: De fapt nu exist[ nici un pericol? Nu vom r[mâne
prin=i în 3D? Asta vrei s[ spui?
D: Nu exist[ nici un pericol =i nici un motiv de fric[.
Vom fi bine, dar cu mult ajutor din partea extratere=trilor, a
multor oameni, a Mae=trilor În[l\a\i. Multe forme de Via\[ ne
iubesc =i doresc ca noi s[ reu=im. E p[cat, pentru c[ noi
ne-a
am conectat, acum câ\iva ani, cu cenu=ii =i cu reptilienii, al c[ror plan era s[ scape de noi.
H: Cum s -a
a întâmplat? Vorbe=te-n
ne despre asta.

Centura Orion, în spatele ei, se afl[ Nebuloasa Crabului, în
care se afl[ multe planete =i rase extraterestre, asociate cu
Cenu=ii. Din cauza faptului c[ noi am folosit energia atomic[, au fost distruse cam 100 de planete d -a
ale lor =i, odat[
cu ele, toat[ via\a de acolo. A=a c[ au venit aici ca s[ scape de noi. Aveau un motiv foarte bun.
H: C[ tot am vorbit despre testarea armelor nucleare,
se estimeaz[ c[ în lume au avut loc aproximativ 2.000 de
explozii =i teste nucleare.
D: S-a
au f[cut în subteran. Da! Este adev[rat.
H: Probabil c[ asta a creat destul de multe rupturi.

D: S-a
au petrecut dou[ lucruri. Unul a fost atunci când
am creat acea piramid[ – spre sfâr=itul Atlantidei – am
creat un câmp Mer-K
Ka-B
Ba, care este amprenta Universului
însu=i. Nu =tiam ce facem =i am sc[pat-o
o de sub control.
Asta a creat probleme imense în starea în care suntem noi
acum. Nu suntem deloc armoniza\i. Suntem foarte dezechilibra\i. Apoi, atunci când am explodat prima bomb[ atomic[, a ap[rut o alt[ problem[. Noi am f[cut asta, prin fisiune. Reactoarele cu fisiune sunt ilegale peste tot în Univers. Totul este interconectat. Cum e sus, a=a este =i jos.
Noi nu în\elegem cum sunt interconectate – dar sunt. E o
fiin\[ vie uria=[. Ca =i corpul nostru. Dac[ detonezi o bomb[ prin fisiune, scindezi lucrurile. Din cauza asta apare o
zon[ în Dimensiunea spa\iului =i a timpului, care e afectat[.
Po\i s[ faci oricâte fuziuni =i reactoare de fuziune vrei. Asta
înseamn[ c[ aduni materia =i aju\i evolu\ia =i schimbarea.
Dar fisiunea nu face asta. Când am detonat prima bomb[
atomic[, în 1945, zone imense din Dimensiunea spa\iului
=i a timpului au fost despicate. Lâng[ steaua de mijloc din

D: Dac[ s -a
ar cunoa=te adev[rul despre toate astea,
ar fi foarte descurajant. Nu avem nicio idee despre ce anume se petrece. Dar totu=i, avem. Exist[ un cercet[tor,
Adam Trombly, care a a=ezat senzori peste tot în lume. E
prieten cu mine. Îmi place de el. El a pus senzori peste tot
în lume =i a f[cut m[sur[tori, de fiecare dat[ când exploda
o bomb[ atomic[ în subteran. El a descoperit c[, atunci
când explodeaz[ o bomb[ atomic[, explozia continu[ s[
aib[ repercusiuni în interiorul P[mântului timp de 30 de
zile. Ea distruge structura intern[ a P[mântului. El a scris o
lucrare =tiin\ific[ pe care a =i publicat-o
o =i a prezentat-o
o
Na\iunilor Unite. Din cauza lucrurilor pe care le spunea, au
crezut c[ e nebun. Nu se poate s[ fie adev[rat. Au aruncat
lucrarea, de=i pe el l -a
au respectat datorit[ muncii sale. Nu
au crezut c[ e adev[rat. Dar... unul din lucrurile pe care
le-a
a spus a fost c[, de la un anumit num[r de bombe ce
explodeaz[ în subteran – dac[ mai explodeaz[ înc[ vreo 8
sau 9 – nivelul Oceanului Indian va sc[dea cu zece metri
într-o
o singur[ zi. Exact asta s -a
a întâmplat. Când cei de la
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Na\iunile Unite au v[zut acest lucru, l -a
au chemat =i i -a
au
spus: „OK! Acum te credem! Vrem s[ =tim mai multe!> Rezultatul final a fost c[ mai avem doar 6, 7 sau 8 bombe,
dac[ Adam Trombley are dreptate – acum, corelând mai
multe dovezi, eu cred c[ are dreptate – înainte ca lumea
s[ se f[râmi\eze =i s[ devin[ buc[\i de asteroizi.
H: Când a spus asta, aproximativ? Î\i aminte=ti? Când
ne-a
a avertizat?
D: Cred c[ la fâr=itul anilor ‘90.
H: E destul de interesant. Urm[resc situa\ia exploziilor atomice, iar anul 1962 a fost cel mai groaznic pentru
testele nucleare. SUA a f[cut peste o sut[ de teste, în acel
an. Apoi, num[rul lor a sc[zut treptat. În SUA, au sc[zut
treptat, pân[ în 1992 – iar acum nu prea mai sunt. Poate în
Coreea de Nord.
D: Au încercat s[ le elimine complet, pentru c[ acum
cred c[ ne afl[m foarte aproape de cea mai mare catastrof[. Acesta este =i motivul pentru care sunt atât de îngrijora\i de situa\ia din Coreea de Nord. Doar o singur[
bomb[ creeaz[ =i mai mult[ instabilitate. Am f[cut o gre=eal[ imens[. Asta e =tiin\[ pur[. Bineîn\eles c[ au p[strat
secretul. Toate chestiunile acestea sunt secrete, fiindc[ c[
nu vor ca lumea s[ fie =i mai... Vreau s[ spun c[, dac[ a\i
=ti ce se petrece cu adev[rat, v -a
a\i mu=ca degetele! Dar
trebuie s[ credem în Dumnezeu =i s[ avem încredere!
Exist[ foarte mult[ via\[ aici care ne protejeaz[ cu adev[rat. Dac[ î\i aminte=ti, recent, acum câ\iva ani, Sfere de
Lumin[ au înconjurat avioanele cu arme atomice ale armatei SUA =i le-a
au dezamorsat.
H: Da! Da!
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D: Oamenii de =tiin\[ spun c[ nu =tiu ce se petrece!
Nu sunt ei de vin[! E cineva care nu e de aici! În Rusia,
Sferele de Lumin[ au mers pân[ în depozitele subterane
de focoase nucleare =i acolo au f[cut acela=i lucru. Le-a
au
dezamorsat. Eu cred c[, în acest moment, nu =tiu cu siguran\[, dar cred c[ acum este imposibil s[ declan=[m un
r[zboi atomic. Sper c[ e adev[rat!
H: Da. Aceasta este sarcina lor? Li s-a
a permis s[
intervin[ la acest nivel?
D: E o nebunie, cât de mult s-a
a intervenit în rasa
uman[. De mii =i mii de ani, s-a
a tot intervenit.
H: Deci nu exist[ o Prim[ Directiv[, ca în Star Trek?
D: E atât de r[u acum, încât e o adev[rat[ nebunie.
Au fost foarte multe interven\ii, de=i sunt ilegale. Totu=i, interven\ia Cenu=iilor nu a fost ilegal[, deoarece ei au încercat s[ remedieze aceast[ situa\ie, schimbându-ii esen\a.
Nikolai Tesla chiar a recunoscut c[ are toate aceste informa\ii de la extratere=tri. Au mai lucrat mult =i cu... Nu m -a
am
mai gândit la lucrurile acestea, de mult timp! M -a
am îndreptat spre alte direc\ii! Care era? Aaaaa! Nu îmi vine în cap!
H: Vrei s[ spui, o parte din munca sa?
D: Tesla a început s[ fac[ aceste schimb[ri... încerc
s[-m
mi amintesc numele... da! Montauk! Asta era!
H: El a construit acolo un turn.
D: Da. Experimentele de la Montauk pe care le-a
a f[cut. El a în\eles multe dintre lucrurile pe care le-a
a f[cut, cu
excep\ia faptului c[ au existat oameni care nu doreau ca
noi s[ =tim, a=a c[ a fost eliminat. Cenu=ii au venit aici cam
prin 1912 - 1913.
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H: Au stat cam o sut[ de ani, nu-ii a=a?
D: În mare, 30 de ani. E întotdeauna ceva legat de
cifra 3. În 1913, a avut loc acel experiment, iar cel de la
Montauk, în 1943. Cel mare, de la Montauk, prin care au încercat s[ schimbe totul, a fost în 1983, iar apoi, în 1993.
Toate aceste date se coreleaz[ prin rela\ii geometrice.
H: Deci =i timpul este un factor implicat, nu-ii a=a?
D: Timpul este creat de rela\ii geometrice. Tot Universul este o rela\ie geometric[ imens[. Nu exist[ altceva!
Doar atât exist[! Aceasta este esen\a, dincolo de toate.
Chiar po\i vedea asta. Orice om care studiaz[ acest subiect, poate vedea asta prin geometrie sacr[.
H: Tiparele natronului1 – le ai la îndemân[, nu-ii a=a?
D: Odat[ ce ai tiparele =i le introduci într-u
un calculator, po\i s[ prezici tot ce se va întâmpla. Po\i s[ faci foarte
u=or predic\ii despre viitor. +tii unde se afl[ punctele nodale =i ce urmeaz[ s[ se petreac[. Nu e ceva probabil, ci
este ceva sigur.
H: Asta înseamn[ c[ nu avem liber arbitru, ci pur =i
simplu ac\ion[m în func\ie de ceea ce ne este predestinat? Sau ce anume înseamn[?
D: Eu nu cred c[ exist[ ceva care s[ se numeasc[ liber arbitru. Mie nu mi se pare c[ ar exista. Noi ac\ion[m în
1 Natron este carbonatul de sodiu cristalizat care trage =i

conformitate cu un ADN cosmic, care se desf[=oar[ a=a
cum se desf[=oar[. Dumnezeu ne duce undeva – =i vom
ajunge acolo, fie c[ ne place sau nu. Cam a=a stau lucrurile.
H: Deci dac[ ne este predestinat s[ reu=im, atunci
vom reu=i, nu-ii a=a, Drunvalo?
D: Nu doar c[ ne este predestinat s[ reu=im, dar
chiar vom reu=i! Dac[ te ui\i din viitor, vezi clar c[ am reu=it! Acum viitorul este prezent aici =i încearc[ s[ fac[ mici
corec\ii. Chiar po\i s[ corectezi situa\ii din trecut sau din
viitor, întorcându-tte în trecut. Evreii o fac tot timpul.
H: Serios? Vorbe=te-n
ne despre asta!
D: Deoarece ei au Tora, iar aceasta este o carte care
vine din viitorul de peste 800 de ani. Acolo este înregistrat[
întreaga Cronic[ Akash[, pân[ la ultimul cuvânt pe care îl
pronun\ eu acum. Ei o folosesc =i, dac[ nu le place ceva,
se pot întoarce ca s[ fac[ corec\ii. Acum =i guvernul nostru o folose=te. +i guvernul rus o face. E ceva ce se întâmpl[.
Cenu=ii s-a
au implicat =i au creat o a treia ras[ – din
noi =i ei. Am auzit cu to\ii de mutil[rile bovinelor care, de
fapt, erau t[ieturi f[cute cu tehnologia laserului =i doar
cinci oameni de pe P[mânt erau capabili s[ o foloseasc[.
Ei au creat o ras[ din oameni =i ei. Cenu=ii au f[cut asta,
deoarece =tiau de Ciclul acesta Lung de care v[ vorbesc,
de începutul =i sfâr=itul ciclurilor. +i-a
au dat seama c[ ar trebui s[ treac[ în urm[toarea octav[ a Universului, într-u
un alt
nivel de existen\[. Trebuie s[ ajungem acolo. Acesta este
scopul suprem.

absoarbe umezeala. Era folosit la îmb[ls[marea mumiilor egip tene iar în prezent are nenum[rate utiliz[ri în fabricarea sticlei, în
industria chimic[ etc. Tiparele structurale geometrice ale crista lelor de Natron amintesc de structuri specifice geometriei sacre

D: Nu puteau s[ o fac[, deoarece au renun\at, cu
mult timp în urm[, la aspectul lor feminin. Ei func\ioneaz[

314

315

H: Nu puteau s[ o fac[ singuri?

doar pe baza aspectului lor masculin. A=adar, ei sunt o societate tehnologic[ complet[. Locuiesc în nave spa\iale.
Nici m[car nu mai pot s[ nasc[. Fac asta prin tuburi de
test. Doar a=a o pot face. Deci, au creat o a treia ras[, folosindu-sse de corpul nostru emo\ional. Uite cum stau lucrurile: ca s[ ajung[ în alte universuri, ei trebuie s[ treac[
printr-u
un spa\iu vid, prin care nu poate trece decât Spiritul.
H: Deci, într-u
un fel sau altul, ei încearc[ s[ fenteze
aceast[ regul[?
D: Da. Dac[ ai o societate tehnologic[ =i nu po\i s[
iei nimic tehnologic cu tine, ai probleme. A=a c[ au creat
Ka-B
Ba,
o alt[ ras[, capabil[ s[ foloseasc[ câmpul Mer-K
Câmpul de Lumin[, care î\i permite s[ treci prin astfel de
lumi. În noua ras[ =i-a
au folosit mintea – amintirile, cunoa=terea =i informa\iile lor – =i inima uman[, pentru a crea un
echilibru masculin/feminin. A=a pot trece, f[r[ s[ se foloseasc[ de tehnologie.
H: Ei sunt hibrizii de care vorbe=te Jacob =i al\ii?
D: Exact. Deci acum, unul dintre ace=tia este oarecum faimos – Darell Lenka. Cum îl cheam[? Bashar! Bashar face parte din aceast[ ras[ care a trecut prin tot ceea
ce urmeaz[ s[ trecem noi =i acum s -a
a întors în trecut =i încearc[ s[ fac[ unele corec\ii, care s[ îmbun[t[\easc[
situa\ia. Corec\iile sunt destul de interesante! Tot ce vrea
este ca noi s[ devenim mai ferici\i =i mai u=ori.

iar acum e interesant c[ el a mutat-o
o deasupra Sedonei. El
spune c[ aici va fi noul centru spiritual. Nu =tiu! O s[ vedem! Dar este un exemplu perfect de om cu creier de cenu=iu, care a venit din viitor ca s[ remedieze pu\in lucrurile.
H: Vreau s[ revenim pu\in la cele discutate mai devreme: mama noastr[ nefilim[ =i tat[l de pe Sirius. Deci,
noi suntem o combina\ie. O ras[ creat[ genetic.
D: A=a se întâmpl[ mereu. O planet[ vrea s[ creeze
o ras[ nou[, iar acest lucru îl face, de obicei, o ras[ avansat[. Aspectul masculin vine din afara sistemului. A=a se
petrece mereu. S-a
au unit. Dac[ te ui\i pe t[bli\ele cuneiforme =i la desenele de acolo, vezi cum nefilimii lucreaz[
cu tuburi de testare. E scris c[ au folosit sperma lor, au luat
=i sânge de la ni=te fiin\e umane care nu erau chiar ceea
ce suntem noi acum. Au combinat toate acestea =i au
creat o alt[ ras[ – adic[ pe noi, cei de acum.
H: Asta e foarte interesant, deoarece am cercetat neandertalienii =i ceea ce a urmat dup[ ei. Nu pot s[ spun
decât c[ sunt ni=te actualiz[ri. Rasa anterioar[ a disp[rut
pur =i simplu. Nu imediat. Se pare c[ asta s-a
a mai întâmplat înainte, de câteva ori. Asta s -a
a întâmplat =i înainte. Versiunea nou[ de oameni a preluat controlul, într-u
un fel sau
altul? Ce crezi c[ s-a
a întâmplat cu ei?

D: Se petrec multe. Foarte multe. El se afl[ aici, acum,
cu nava lui, care înainte era parcat[ deasupra Ierusalimului, deoarece credea c[ acolo este sediul spiritual al lumii,

D: La nivel uman, nu =tiu exact ce s -a
a întâmplat. Au
disp[rut, cu siguran\[, dar nu =tiu ce s-a
a întâmplat cu ei.
Toate amintirile mele vin, în principal, de la o persoan[, de
la scribul egiptean Thot. El este Maestru În[l\at =i este viu
de foarte mult timp. A fost regele Atlantidei, timp de 52.000
de ani. A p[strat acela=i trup, în tot acest timp. Când a renun\at la el, a mers în Egipt =i =i-a
a schimbat numele, deve-
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H: De fiecare dat[ când vorbim de interferen\e temporale =i muta\ii, m[ ia cu ame\eal[. Ce nebunie! Nu-ii a=a?

nind Thot. Dar e aceea=i persoan[. Când a murit în Egipt,
s-a
a dus în Grecia =i a devenit Hermes. E aceea=i persoan[. +i-a
a schimbat corpul, =tiind c[ este doar o imagine care
se poate modifica dup[ dorin\[. El are o memorie foarte
bun[ în ceea ce prive=te rasa uman[. Eu m[ folosesc de
o de la el =i o folosesc.
aceast[ memorie a lui. Am desc[rcat-o
H: Unele sunt secrete. Cu to\ii putem citi T[bli\ele de
Smarald. Exist[ p[r\i care fac referire la cele discutate mai
devreme, la trecerea din a treia, în a patra Dimensiune?
D: Da, vorbe=te în ele =i e important ca unele p[r\i s[
fie cunoscute acum. Acea carte este scris[ pe o sut[ de
nivele. O cite=ti în func\ie de nivelul t[u de con=tiin\[. Dac[
o cite=ti peste zece ani – timp în care ai evoluat – vei afla
ceva cu totul diferit.
H: Am tr[it a=a ceva =i cu alte scrieri. E foarte interesant cum func\ioneaz[ chestia asta. A=a cum am discutat
mai devreme, asta înseamn[ c[, în func\ie de nivelul t[u
de con=tiin\[ =i con=tientizare, prime=ti un anumit mesaj.
Po\i s[ treci cu vederea anumite lucruri =i, în alt[ zi, s[ ai o
perspectiv[ cu totul nou[.
D: Ce tu crezi c[ e adev[rat formeaz[ realitatea ta.
H: Da. Nu m[ îndoiesc de asta, deloc!
D: Schimbarea credin\elor reprezint[ o parte important[ din În[l\area în con=tiin\[. Dac[ nu po\i s[ o faci, nu
te po\i În[l\a.
H: Dac[ nu crezi, nu po\i, pentru c[ te restric\ionezi.
Din nou, singurii care ne pun piedici suntem noi, din punctul t[u de vedere. Noi suntem cei care ne înfrân[m, spunând
am schimba
nu, nu cred asta. Dac[ ne-a
am deschide, ne-a
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sistemul de credin\e, ba am putea chiar s[ renun\[m la el,
poate c[ totul devine posibil.
D: Efectiv, orice e posibil. Asta dac[ chiar în\elegi c[
tot ceea ce e creat, este con=tiin\[. Noi suntem con=tiin\[.
Nu exist[ reguli. Nu în sensul normal, pe care îl cunoa=tem
noi. Po\i modifica lucrurile. +tiin\a crede c[ tot Universul a
ie=it din nimic. A ie=it dintr-u
un punct atât de mic, încât nici
nu-ll po\i vedea. Cum a ap[rut Planeta noastr[? Cum au
ap[rut toate stelele galaxiei dintr-u
un punct atât de mic, încât nici nu îl po\i vedea? De acolo de unde vin toate, exist[
doar vid. Ai nevoie doar de spirit.
Din vid po\i crea orice, dac[ =tii ce faci. Nu pentru c[
vrei sau ai nevoie, ci pentru c[ se poate întâmpla. M[ folosesc de Iisus, ca exemplu. Î\i aminte=ti c[ mergea pe ap[.
Împreun[ cu el erau dou[ b[rci cu discipoli. Mersul pe ap[
încalc[ toate legile fizicii. Nu ar trebui s[ po\i s[ faci toate
astea. Dar, dac[ =tii ce faci, po\i. Când vezi pe cineva c[
încalc[ legile fizicii, te influen\eaz[ pân[ la nivelul ADN-u
ului.
Ceilal\i se uitau la El, cum merge pe ap[; numai Petru Îl auzise deja spunând c[ oricine poate s[ fac[ tot ce face El,
ba chiar mai mult decât atât – primise deci permisiunea s[
fac[ asemenea lucruri. A=a c[ Petru s-a
a dat jos din barc[
=i s -a
a îndreptat spre Iisus. St[tea al[turi de Iisus, pe ap[, în
acela=i timp. Dar brusc, în corpul lui Petru, o celul[ din
nas, urechi, de undeva din corpul lui, a spus: „E=ti nebun?
Nu po\i s[ mergi pe ap[!> Instantaneu, a c[zut în ap[. S-a
a
îndoit. A=a c[ totul depinde 100% de tiparele tale de credin\[. Ori sunt active ori nu. Nu po\i s[ o iei u=or cu tiparele
de credin\[. Trebuie s[ faci saltul pe partea cealalt[.
H: Voiam s[ adaug îndoctrinarea din a=a zisul sistem
de înv[\[mânt. Este uimitor cât de restric\ionat a fost siste319

mul nostru de credin\e, timp de mii de ani, cum ni s-a
a spus
ce e =tiin\ific, cum am fost \inu\i captivi, dac[ vrei, în ceea
ce este posibil =i ce nu este posibil.
D: Da. Chiar sunt de acord cu asta. De aceea este
atât de amuzant s[ stai cu conduc[torii triburilor indigene:
ei în\eleg totul la un alt nivel. Stai =i îi prive=ti cum fac lucruri
care par imposibile – dar ei chiar le fac, datorit[ faptului c[
sistemul lor de credin\e este diferit. Ei au o perspectiv[
asupra realit[\ii exterioare diferit[ de a noastr[.
H: Cred c[, din acest motiv, Vaticanul =i conchistadorii au distrus mul\i oameni =i atâta cunoa=tere. Au încercat s[ reporneasc[ tot sistemul =i s[ ob\in[ controlul asupra lui. Chiar =i introducerea anului zero este ca un mesaj
c[ acum începem noi s[ stabilim regulile.
D: E mult mai profund decât atât. Au f[cut reguli =i
contracte prin care controleaz[ fiecare persoan[ de pe P[mânt. E uimitor c[ pot s[ o fac[!
H: Cred c[ pot s[ fac[ tot ce vor. Uite c[ fac! Totu=i,
e un conflict între sistemele de credin\[. Chiar un r[zboi.
D: Vaticanul de\ine foarte mult[ cunoa=tere. Ei =tiu
adev[rul despre Realitate. Nu în\eleg de ce sistemele religioase =i guvernele nu sunt dispuse s[ împ[rt[=easc[
toate acestea cu noi.
H: Cred c[ din cauza controlului. Vor s[ controleze =i
s[ dirijeze popula\ia P[mântului.
D: Da. Ne controleaz[ prin fric[, dar =i prin alte metode. Dar nu-ii ajut[ nici pe ei.
H: Cel pu\in, nu la sfâr=it!
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D: Au foarte mul\i bani! +i ce dac[? Asta nu le ofer[
o experien\[ superioar[ de via\[, mai ales din inim[. Pierd
atât de mult îndreptându-sse în aceast[ direc\ie. Ne iau =i
pe noi cu ei. Dar toate acestea se vor sfâr=i. Am ajuns
într-o
o perioad[ în care ceea ce se petrece este mult mai
extins decât orice religie sau guvern de pe P[mânt. E
imens! E o perioad[ în care oamenii î=i iau puterea înapoi,
opun rezisten\[ =i î=i amintesc leg[tura foarte intim[ cu
Dumnezeu. Asta am uitat noi. Deci, via\a va avea calit[\i cu
totul diferite. Nu doar cred asta – chiar =tiu acest lucru. Am
stat destul de mult în Dimensiunea a patra. Când vom
ajunge acolo, vom în\elege cu adev[rat =i vom vedea cum
stau lucrurile, iar toate acestea vor p[rea un co=mar.
Va fi ca un vis de care ne vom aminti =i ne vom întreba: „Dumnezeule, oare cum am putut tr[i a=a? >
H: O! Da! La acest nivel, anumite zile chiar par a=a!
Vreau s[ te mai întreb despre linia timpului: cum se vor desf[=ura evenimentele, ce crezi, ce =tii, ce \i-a
au spus diversele grupuri cu care ai contacte – de la maya=i, pân[ la alte
ne
triburi. Cum se vor desf[=ura evenimentele. Poveste=te-n
pu\in despre asta.
D: Linia timpului se centreaz[ pe data de 21 decembrie 2012. Maya=ii nu cred c[ în acea zi se va petrece ceva
special, dar e posibil. Exist[ o fereastr[ de timp, de aproximativ cinci ani, de o parte =i de cealalt[ a acestei date.
Fiecare zi din acea fereastr[ este la fel de valoroas[. A=a
c[, nici ei nu =tiu când va fi. E legat de ceea ce ei numesc
Hunab Ku, adic[ axa central[ a întregului Univers. Noi nici
nu =tiam de existen\a lui, iar ei vorbesc despre El de mii de
ani. Noi am descoperit acum câ\iva ani c[ exist[ o ax[ în
jurul c[reia se rote=te întregul Univers. Este o descoperire
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=tiin\ific[. E interesant c[ dac[ proiectezi lumina în acel
unghi, ea se comport[ diferit de alte medii. Asta deja a fost
demonstrat =tiin\ific. Este un fenomen real.
Hunab Ku este amprenta vie\ii de pretutindeni. Este
miezul ADN-u
ului. El are dou[ calit[\i: este polarizat într-u
un
fel interesant – con\ine o parte luminoas[ =i una întunecat[. Po\i s[ spui c[ e ca emisfera dreapt[ =i stâng[ a creierului. Emisfera stâng[ este foarte logic[, matematic[,
geometric[ etc. Este partea masculin[ a ecua\iei. Dac[
lu[m în considerare sincronizarea, precesiunea echinoc\iilor din Num[r[toarea Lung[ a maya=ilor, dar =i Ciclul Lung,
avem de-a
a face cu partea masculin[.
Te gânde=ti la data de 21 decembrie 2012 =i te întrebi de ce nu se petrece atunci. De ce în alt[ zi? Asta se întâmpl[ datorit[ faptului c[ Hunab Ku are =i o parte feminin[. La momentul potrivit, apare un anumit fel de sim\ire.
Momentul potrivit pentru ac\iune este o cunoa=tere feminin[. Asta se petrece în acea fereastr[ =i, din aceast[
cauz[, maya=ii nu =tiu când se va petrece, deoarece aspectul feminin al Universului va lua acea decizie.
Este necesar s[ iei în considerare ambele aspecte:
nu doar precizia mi=c[rii stelelor =i planetelor – precizia incredibil[ a geometriei întregii infrastructuri care sus\ine tot
ce exist[ – ci =i partea feminin[ - inima. Ea este cea care
va decide: „Acum vreau s[ dau drumul la asta...! Acum
vreau s[ fac asta!> Universul este viu =i va decide când se
va întâmpla. +tim care este fereastra.
Cei din tribul Hopi au o profe\ie, de acum 200 de ani,
despre apari\ia Stelei Albastre, care va marca începutul a
ceea ce maya=ii numesc fereastra Sfâr=itului Timpului. Pe
24 octombrie 2007, în sistemul nostru a intrat o comet[,
denumit[ cometa Holmes – ceva mic =i zbur[tor.
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H: Da. Era o comet[.
D: De regul[, cometele nu sunt o ceva mare. Comete trec tot timpul pe aici. Dar aceasta a fost ceva m[re\.
A explodat la 24 decembrie 2007 =i foarte a devenit rapid
o sfer[ uria=[ pe cer, literalmente mai mare decât Soarele.
Acum e considerat[ cel mai mare obiect stelar care s-a
a
v[zut în sistemul nostru solar. Cei din tribul Hopi au spus,
acum 200 de ani, c[ atunci când ne vom apropia de
aceast[ perioad[, pe cer va ap[rea o Sfer[ Albastr[ =i va
marca începutul sfâr=itului timpului. Cea mai mare parte a
triburilor indigene accept[ c[ acum tr[im acea perioad[.
Nu =tiu când va fi sfâr=itul. Potrivit profe\iilor Hopi, va ap[rea apoi o Stea Ro=ie, care va marca sfâr=itul. Din punct de
vedere astronomic, chiar exist[ o stea care ar putea face
asta. În jurul Centurii lui Orion, exist[ patru stele care, atunci când le prive=ti, formeaz[ un dreptunghi. Una dintre ele
se nume=te Beetlejuice.
H: Exact.
D: Acum Beetlejuice face implozie. Se crede c[,
atunci când aceast[ stea va începe s[ explodeze, va deveni o supernov[, o stea uria=[ pe cer. Se pot petrece =i
alte lucruri. Nu =tim, dar e posibil ca acea profe\ie s[ se
adevereasc[. Dac[ acest lucru se va petrece, chiar vom
sim\i. Din punct de vedere =tiin\ific, vom sim\i impactul –
Beetlejuice e foarte aproape de noi. Îl vom sim\i
H: Am citit rapoarte potrivit c[rora va fi ca un al doilea
Soare pe cerul nostru.
D: Da. Va fi foarte luminos. Dar impactul exploziei îngrijoreaz[ mul\i oameni de =tiin\[, deoarece ar putea fi
uria=. Nu =tim.
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H: Deci, este vorba despre Kachina Ro=ie. Am vorbit
=i de cea albastr[. Poate c[ nu exist[ o linie de precis[ a
timpului pentru asemenea evenimente, dar ele se petrec
într-o
o anumit[ ordine, nu-ii a=a?
D: Pe vremea când era =eful Consiliului maya=, Don
Alejandro Cirillo a spus c[ se va sfâr=i cel târziu la sfâr=itul
anului 2015. Deci, dac[ va dura pân[ la 21 decembrie
2015, în ianuarie 2016, ar trebui s[ ie=im din asta. Dac[ nu
se întâmpl[ nimic pân[ în ianuarie 2016 – nu se inverseaz[
polii, nu are loc nici o schimbare magnetic[ =i vor fi în continuare r[zboaie =i tot restul, atunci profe\iile maya=e =i
Hopi nu au fost adev[rate.
H: Da. Din punctul t[u de vedere, este =i asta o posibilitate?
D: Acum ne afl[m chiar în toiul evenimentelor. Ne
afl[m în fereastra de timp care a început în 2007. Se poate
petrece chiar înainte de 21 decembrie. Din punctul lor de
vedere, poate s[ se petreac[ în orice zi pân[ în 2015. +tiu
c[ vor fi mul\i care vor spune c[ nu s-a
a petrecut pe 21 decembrie =i c[ maya=ii nu =tiu despre ce vorbesc. Oricine
spune asta nu =tie ce spun maya=ii. Maya=ii spun c[ totul
se va sfâr=i pân[ cel târziu la sfâr=itul lui 2015.
H: Asta e tot? Nu exist[ nici un alt moment înainte?
Asta întârzie lucrurile un timp =i apoi e posibil s[ se mai întâmple =i alt[ dat[.

D: Da. Se poate. Eu ascult ce au ei de spus, deoarece =tiu mai multe despre acest subiect decât oricine altceva. De asemenea, s[ ne amintim c[ =i maya=ii fac parte
din budismul tibetan. Maya=ii =i tibetanii budi=ti sunt intim
conecta\i. La fel =i triburile Kogi =i Arahuacos, care sunt =i
ei tibetani. To\i provin din aceia=i surs[ – din Atlantida.
H: Apropo, Drunvalo, exist[ femei în\elepte? Mi se
pare c[ sunt foarte mul\i b[rba\i în Consiliile maya=e .
D: În Consiliile maya=e? O! Sunt mul\i b[rba\i, dar =i
multe femei. Sunt atât de mul\i b[rba\i pentru c[ ie=im din
ciclul masculin, dar toate aceste consilii au aceia=i încredere în femei ca =i în b[rba\i. Nu au deloc prejudec[\i.
H: Se echilibreaz[ într-u
un fel sau sunt lega\i de ideea
c[ ciclul de 12.000 de ani este guvernat de b[rba\i – dup[
care se va produce o rocad[?
D: Dup[ ce se va petrece asta, vor fi mai multe femei
decât b[rba\i. Acum e invers. M -a
am întâlnit cu Consiliul În\elep\ilor Maya=ilor Itza, din Yucatan, din New Mexico, acum
un an, =i am petrecut trei zile cu ei. Cam jum[tate din ei
sunt femei.
H: Ia uite! Se vorbe=te rar despre ei. Eram curios.

H: Dac[ credin\a este factorul decisiv, înseamn[ c[
se poate întâmpla orice. E corect?

D: Ei chiar ascult[ de femei. Repet, a=a cum spuneam =i despre Hunab Ku, adev[rata natur[ a Realit[\ii
este jum[tate masculin[ =i jum[tate feminin[. Am tr[it foarte mult timp într-u
un context dominat de b[rba\i =i gândim
c[ b[rba\ii sunt mai importan\i – chiar =i în Biblie scrie asta,
dar nu putem spune asta =i când este vorba despre Crea\ie, despre Dumnezeu. Lucrurile nu au fost aranjate a=a.
Suntem egali.
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D: Conform celor pe care mi le-a
au spus, a=a ceva nu
este posibil. Ei sunt 100% convin=i c[ acest lucru se va
petrece. Cine =tie?

H: E nevoie de doi pentru a dansa un tangou, pentru
a Crea Via\[, nu-ii a=a? Câte unul din fiecare, nu-ii a=a? Îns[
sunt uimit de mi=carea asta de pendul – înainte =i înapoi –
între dou[ situa\ii polarizate. M[ gândeam c[ Era V[rs[torului – sau un alt eveniment nou – va aduce un fel de echilibru al puterii între cele dou[, dar în viziunea ta nu este a=a.

înainte de a încheia. Po\i s[ ne spui mai multe despre MerKa-B
Ba =i despre tiparul Florii Vie\ii, despre care ai tot vorbit?

H: Sunt timpuri cu adev[rat interesante! Cred c[ nimeni nu poate s[ conteste asta. Cred c[ sunt multe lucruri
care se schimb[ – avem pesimism =i optimism în acela=i
timp. Mai sunt câteva lucruri despre care a= dori s[ vorbim

D: Mae=trii În[l\a\i mi-a
au cerut s[-ii vorbesc lumii despre asta, deoarece aveam nevoie de o asemenea informa\ie, pentru a putea trece prin aceast[ transformare.
Acum este peste tot în lume. Cam toat[ lumea =tie despre
Mer-K
Ka-B
Ba. Cel pu\in oamenii care studiaz[ spiritualitate
m[car au auzit de ea.
Universul a fost creat complet, total, 100% prin imaginea unei sfere. Punct. Nimic altceva. Dac[ te ui\i la modul
în care sferele interac\ioneaz[ unele cu celelalte, observi
imediat =i rapid c[ e Floarea Vie\ii. Dac[ o vezi pe vreun
perete, vezi 19 sfere legate între ele, într-u
un anumit fel. Din
imaginea Florii Vie\ii po\i deduce toate legile fizicii =i toate
legile geometriei sacre. F[r[ nici o excep\ie. Po\i deduce
viteza luminii. Totul. Metoda =tiin\ific[ prin care s-a
a ajuns la
toate acestea este muzica =i în\elegerea Florii Vie\ii. În ea
nu se afl[ doar legile fizicii =i tot restul, ci =i forma =i Dimensiunea precis[ a fiec[rui lucru care exist[. Totul se afl[ în[untru ei. +i o po\i vedea. Odat[ ce ai în\eles, î\i dai seama
c[ se afl[ acolo. E clar. E u=or. E acolo. În\elegi de ce un
cub este baza fiin\ei umane – =i nu dreptunghiul sau triunghiul sau altceva. Po\i vedea de unde provin toate.
Oricine studiaz[ geometria sacr[ devine foarte repede geniu, deoarece în\elege cum se interconecteaz[ totul. Nu doar un singur lucru – ci totul. Dac[ acest lucru s-a
ar
studia în facult[\i, de pe b[ncile lor nu ar ie=i decât oameni
geniali, deoarece ei ar putea în\elege cum se interconecteaz[ totul. Literalmente, totul. Po\i s[ iei un subiect, oricare, s[ îl legi de altul cu care aparent nu este conectat =i,
dac[ studiezi geometria sacr[ a unuia, iar apoi a altuia =i
le compari, po\i vedea cum se conecteaz[ unul cu cel[lalt.
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D: E posibil. În acest moment, totul depinde de Ea. E
posibil s[ fac[ asta. Nu =tim cum va fi. Energia Kundalini a
P[mântului s-a
a schimbat acum =i s-a
a mutat din India tibetan[, în Chile. +i exact asta se întâmpl[ în acea zon[.
Pentru prima dat[, Argentina, dar =i Chile, au femei ca pre=edin\i. +i noi, aici, în SUA, aproape c[ am avut o femeie
ca pre=edinte. În Germania, o femeie este cancelar. Lucrurile astea sunt destul de rare, dar eu cred, din ceea ce am
v[zut când am fost acolo, c[ noii lideri din America de Sud
sunt femei, nu b[rba\i.
H: Dup[ p[rerea ta, vor fi de calitate mai bun[ sau
politicienii vor r[mâne tot politicieni. Eu asta am v[zut.
D: Da. +tiu. S[ sper[m c[ a=a va fi. Din câte =tiu eu,
Kundalini treze=te oamenii. A ap[rut o nou[ spiritualitate.
Nu =tiu înc[ ce înseamn[ asta. În lume, e pe cale s[ se formeze un nou mod de a percepe spiritualitatea. Acesta
provine mai ales din Chile =i Argentina. Dar =i din Peru, Columbia =i Ecuador. Acolo e pe cale s[ se nasc[ ceva cu
totul nou. Vom vedea!

A=a c[ a fost important ca aceast[ informa\ie s[-ii fie adus[
lumii, nu doar pentru a în\elege la nivel intelectual cum
func\ioneaz[ Universul, ci =i pentru c[ Mer-K
Ka-B
Ba îns[=i
are la baz[ cunoa=terea =i informa\iile care se afl[ acolo.
De obicei, noi vedem Mer-K
Ka-B
Ba ca fiind un câmp bidimensional, dar el este =i unul tridimensional. Se afl[ în
jurul corpului nostru. Am putut determina =tiin\ific acest
câmp. Prin natura lui, el este electromagnetic dar =i geometric - este o und[ de sine st[t[toare. Se afl[ de jur împrejurul fiec[rei persoane, care este Universul însu=i. Am
stat de vorb[ cu Edgar Mitchell, când maya=ii ne-a
au invitat
pe amândoi s[ vorbim la Consiliul lor, la sfâr=itul anilor ‘90.
a spus c[ NASA a g[sit
Vorbeam despre teoria totului =i mi-a
o posibilitate de a vedea Universul holografic. Nu mai era
doar o teorie, ci o demonstra\ie =tiin\ific[. Au construit un
dispozitiv, ca s[ vad[ dac[ fiin\a uman[ este holografic[.
În cazul unei holograme, dac[ iei s[ spunem poza
unui copac, tai o bucat[ din ea =i o prive=ti, vei vedea tot
copacul. Dac[ tai o buc[\ic[ din bucat[, te ui\i la ea =i vei
vedea întregul copac. Oricât de mici sunt buc[\ile t[iate,
ele vor cuprinde tot întregul. A=adar, au pus un om în interiorul instrumentului, ca s[ vad[ ce iese. Când s -a
au uitat, a
ap[rut cerul, stelele, totul. Apoi, au scos omul de acolo =i
i-a
au t[iat un fir de p[r sau o unghie, le-a
au pus în dispozitiv
=i au v[zut tot cerul =i stelele. Exact a=a cum sunt acum.
Nu doar o imagine de enciclopedie sau ceva asem[n[tor.
Era o imagine vie. Dac[ ie=eai afar[, la suprafa\[, vedeai
acela=i lucru. Acum =tim cu siguran\[ c[ Universul este
holografic =i mai =tim c[ a=a sunt =i fiin\ele umane. +i Floarea Vie\ii este o imagine holografic[. Con\ine totul.
Unul dintre lucrurile pe care le faci, dac[ în\elegi, este
s[ activezi câmpurile electromagnetice din jurul corpului

t[u =i, când le rote=ti într-u
un mod foarte str[vechi (n.n. a=a
cum se f[cea la origini), ele produc un câmp care apare pe
monitoarele calculatoarelor, ca o farfurie zbur[toare. Exact
a=a arat[. Este o sfer[ prin care trece un disc. Aceasta este
Mer-K
Ka-B
Ba. Este un câmp pe care fiecare fiin\[ uman[ îl are
acum în jurul ei ca poten\ial. Tot ce au de f[cut (n.n. pentru
a activa acest poten\ial), este s[ respire într-u
un anumit mod
=i s[ fac[ ceva anume, a=a cum se f[cea la origini =i puf!
Se extinde! Când s -a
a extins, e=ti preg[tit pentru c[l[toria
interdimensional[ – comunicare con=tient[, c[l[torii.

D: Da. Era cunoscut peste tot în lume. Noi l -a
am g[sit
în vreo 450 de locuri, în toat[ lumea. Chiar =i maya=ii îl au
în templele lor. A fost o vreme în care toat[ lumea =tia de
Floarea Vie\ii. +tiau ce reprezint[ ea =i c[ este amprenta a
tot ceea ce exist[. Apoi am uitat.
Am trecut prin tot felul de stadii în care ne aminteam,
apoi uitam, apoi iar ne reaminteam. Ultimul a fost Leonardo
da Vinci. Tot ce a f[cut el se bazeaz[ pe Floarea Vie\ii. +tia
de ea. Scrierile sale o confirm[. Acesta este =i motivul pentru care era o persoan[ atât de inteligent[. +tia cum s[ clasifice totul, în func\ie de Floarea Vie\ii. Totul se unific[ =i în\elegi. Devii un supergeniu. Apoi uit[m. Rudolf Steiner aproape =i-a
a dat seama. Chiar a v[zut =i S[mân\a Vie\ii – o
sfer[ cu alte =ase sfere în jurul ei. A ajuns pân[ acolo =i a
murit. +i e p[cat, pentru c[, dac[ ar fi reu=it s[ o fac[ cu-
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H: Acest tipar se reg[se=te în multe locuri de pe P[mânt. Poate fi v[zut în templele din Egipt, mai ales la
Abidos, dar cred c[ =i în Italia, în Bulgaria. Chiar =i pe unele
morminte ale Templierilor. Apare =i în cercurile din lanuri.
Deci acest tipar este cunoscut de mult, nu-ii a=a?

noscut[ la începutul secolului al XX-llea, acest lucru ar fi
f[cut o diferen\[ imens[. Dar nu s -a
a întâmplat a=a.
H: Crezi c[ oamenii o pot studia? Pot medita asupra
ei? O pot privi? Cum poate fi integrat[ cunoa=terea cuprins[ în aceast[ form[?
D: Am scris dou[ c[r\i, a=a cum mi-a
au cerut Mae=trii
În[l\a\i, în care sunt descrise, toate acestea, în detaliu.
Odat[ ce în\elegi, devine u=or. Po\i s[ o aplici la orice din
con=tiin\a uman[. Prima carte se nume=te Secretul Antic al
Florii Vie\ii. Exist[ volumul 1 =i 2. O po\i comanda pe Amazon sau oriunde altundeva. Repet, dac[ cite=ti aceste
dou[ c[r\i, vei în\elege cu adev[rat despre ce vorbesc.
H: Se g[sesc =i pe site-u
ul t[u, la sec\iunea Magazin.
D: Da. Po\i s[ le comanzi acolo. Mai exist[ o carte,
cu titlul Spa\iul Sacru al inimii*, care cuprinde informa\ii
despre cum s[ conectezi inima =i creierul, pentru a ajunge
la cealalt[ parte pe care trebuie s[ o cunoa=tem.
H: Înc[ ceva despre +arpele de Lumin[. Cartea cea
nou[, care va ap[rea curând, este o continuare a ei. În
multe privin\e, =arpele a fost asociat cu ceva negativ. Cum
s-a
a întâmplat asta, din punctul t[u de vedere? I s -a
a schimbat cumva simbolistica? Cum abordezi tu acest subiect?
D: Absolut. Biserica a considerat =arpele ca fiind diabolic, înc[ de la Genez[. Cu toate acestea, coloana noastr[ vertebral[ este reptilian[. Vorbesc din punctul de vedere al con=tiin\ei Melchizedek. Eu nu iau partea nim[nui.
Suntem profund implica\i în acest tip de con=tiin\[. Nu po\i
s[ o sco\i din noi. Am folosit termenul de +arpele de Lu* Publicat[ de Editura For You. N.ed.
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min[, pentru c[ aceast[ carte cuprinde, în mare parte,
informa\ie maya=[. Ei v[d =arpele ca cicluri care schimb[
con=tiin\a. L -a
am folosit din nou, pentru c[ în cartea care urmeaz[ s[ apar[ sunt doar informa\ii maya=e. Ouroborusul
maya= vorbe=te exact despre asta – un =arpe care î=i mu=c[ coada. Sunt ciclurile care se încheie. +tiu c[ voi primi
multe comentarii, dar nu exist[ aceast[ inten\ie la acele
nivele. Sunt doar indigeni, care au o perspectiv[ diferit[
asupra acestor lucruri. La ei nu este o imagine negativ[.
H: Da. E interesant. Am acoperit multe subiecte, dar
bineîn\eles c[ întotdeauna mai r[mâne ceva de discutat.
Mi-a
ar pl[cea s[ relu[m alt[ dat[, s[ discut[m mai mult
despre alte subiecte. Poate chiar dup[ ce unele evenimente s -a
au petrecut =i =i-a
au urmat calea, dac[ vrei, Drunvalo. A fost foarte interesant. Încheiem aici. Am men\ionat
deja site-u
ul t[u. E ceva anume ce ai vrea s[ adaugi despre
c[r\i sau despre altceva?
D: Totul se afl[ acolo. Site-u
ul este simplu: www.drunvalo.net. Totul este acolo: itinerariul meu, +coala Reamintirii, care cuprinde toat[ preg[tirea – dac[ vrei s[ afli toate
acestea, repede, în 4, 5 zile (n.n. atât dureaz[ cursul Trezirea Inimii Iluminate). Sau o po\i ob\ine din c[r\i.
H: Oricum, noua carte este Ouroborusul maya=. Nu
îmi aduc aminte: este deja disponibil[ sau urmeaz[ s[ fie?
D: Nu. Probabil va fi disponibil[ peste 4 sau 5 s[pt[mâni „NOTA editurii: este deja disponibil[ în englez[ =i va
fi publicat[ de Editura For You>.
H: Foarte bine. Mul\umesc mult, Drunvalo, pentru
timpul pe care ni l -a
ai acordat. Perspectiva ta este foarte in331

teresant[ =i ne-a
am bucurat s[ o auzim. Î\i suntem recunosc[tori. Ne auzim curând!
D: Mul\umesc mult, Henrik, =i sper c[ toate acestea
vor ajuta oamenii, într-u
un fel sau altul. Î\i mul\umesc =i ne
auzim data viitoare!
H: Vom reveni curând cu alte interviuri. Între timp, v[
mul\umesc c[ a\i ascultat =i c[ v -a
a\i înregistrat la Red Ice
Creations. Mul\umiri speciale Lonei =i lui Elisabeth, pentru
a\i afla! Ne vom auzi
munca lor dificil[. O zi bun[, oriunde v -a
în curând! Ave\i grij[!
http://www.redicecreations.com/radio/2012/07/RIR120707.php
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