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ASCENSIUNEA 2021 cu ISUS
Mesajele din rubrica „Ascensiunea 2021 cu Isus” au fost transmise de
spiritul lui Isus de-a lungul anului 2021 şi publicate pe canalul YouTube al
Tinei Spalding. Am selectat şi tradus un număr de 24 de mesaje.
Răzvan Petre, traducător

Mesajul #1 – Mintea condiţionată
Toţi aţi fost condiţionaţi să fiţi limitaţi, să vă fie frică, să faceţi ceea ce vi se spune. Dar
nu aţi fost niciodată învăţaţi cum să scăpaţi de acest comportament condiţionat. (Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteţi fiinţe binecuvântate! Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
Pe măsură ce pornim în noul an, vom începe să vă oferim nişte sfaturi şi
lecţii mai consistente despre cum să vă gestionaţi mintea, cum să vă gestionaţi
abilităţile creative, cum să vă gestionaţi gândurile, cum să vă gestionaţi viaţa, în
general. Pe măsură ce veţi parcurge acest an foarte important pe planeta
voastră, draga noastră este dispusă să facă o mulţime de videoclipuri, aşa că nea dat OK-ul să începem procesul de instruire.
Vom începe cu elementele de bază. Vom începe cu elementele de bază
pentru cei care sunteţi noi în această practică. După cum bine ştiţi aceia care nu
mai sunteţi noi în această practică, elementele de bază sunt cele care vă slujesc
zi de zi. Care sunt elementele de bază?
Elementele de bază sunt: cum vă simţiţi şi cum arată viaţa voastră. Acestea
sunt reflexiile fundamentale (la ce aveţi în interior – n.tr.) care vă sunt oferite în
dar de către Divinitate. Nu vă gândiţi la ele ca la un cadou. Vă gândiţi la
simţămintele voastre ca fiind acele lucruri enervante care vă provoacă probleme.
Vă gândiţi la viaţa voastră ca fiind acest şir nesfârşit de încercări şi necazuri – şi
chiar aşa pare din ce în mai mult, de când aţi intrat în această perioadă ciudată
din istoria evoluţiei Pământului vostru.
Da, de-abia aţi intrat în această fază de transformare şi de aceea vrem să vă
oferim o pregătire de bază. Nu că nu v-am fi oferit-o deja, dar după cum am
văzut în conversaţiile noastre cu mulţi oameni de-a lungul anilor, în momentul
când ego-ul este zgândărit, uitaţi elementele de bază.
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Deci, ceea ce spunem este că aveţi două sisteme fundamentale de
feedback care v-au fost date pentru a vă învăţa cum să vă îmbunătăţiţi, cum să
recunoaşteţi când aţi luat-o alăturea cu drumul.
Unul dintre ele sunt emoţiile. Atunci când eşti nemulţumit, supărat,
frustrat, spunem că primeşti îndrumări de la spirit prin intermediul
sentimentele tale, anume că priveşti lucrurile în mod incorect, că eşti alăturea
cu drumul.
Mai ai şi experienţa de viaţă. Desigur, experienţa de viaţă este afectată
de modul cum ţi-o interpretezi prin gândurile, sentimentele şi judecăţile tale.
Dar experienţa de viaţă îţi oferă, într-adevăr, un alt nivel de feedback, arătânduţi cât de mult eşti acordat la natura ta divină. Aşadar, dacă eşti în armonie cu
natura ta divină, viaţa îţi va fi liniştită. Dacă eşti în armonie cu natura ta divină,
viaţa îţi va fi abundentă, vei fi sănătos, vei fi fericit şi mulţumit. Fericirea este un
subiect ceva mai dificil, pe care îl vom aborda mai încolo. Dar, în esenţă, te vei
simţi bine dacă eşti aliniat cu Spiritul.
Dar ce se va întâmpla pe măsură ce aceste energii continuă să se amplifice
şi schimbările din societate vă surprind şi vă şochează şi vă fac să vă întrebaţi ce
se petrece în lume?! Veţi avea atât anumite sentimente, cât şi consecinţe asupra
experienţei voastre de viaţă, deoarece situaţia se schimbă într-un mod pentru
care nu aţi fost pregătiţi.
Vrem să înţelegeţi că este foarte natural să vă simţiţi necăjiţi. Este foarte
natural, în circumstanţele actuale, să simţiţi frustrare sau frică. Este foarte
natural să fiţi iritaţi de situaţiile la care sunteţi “obligaţi”. De fapt, nu sunteţi
obligaţi, ci acele sisteme de exploatare care v-au instruit de-a lungul mai multor
decenii să vă comportaţi în anumite moduri, acum vă conduc intenţionat către
această situaţie de oprimare.
Deci vrem să înţelegeţi că există două aspecte ale lumii voastre interioare de
sentimente şi gânduri. Pe de-o parte, există informaţii care provin din mintea
voastră condiţionată, care este mintea pe care mama v-a educat-o când eraţi
copilaşi, este mintea pe care v-au pregătit-o profesorii la şcoală, este mintea care
a fost marcată de experienţe înspăimântătoare şi traume de-a lungul vieţii, este
mintea pe care v-a îndoctrinat-o televiziunea. Toate aceste multe mesaje
contradictorii alcătuiesc ceea ce numim mintea condiţionată sau mintea
egotică.
Mintea ego-ului constituie ceea ce aţi învăţat în cultura voastră, în familia
voastră, în societatea voastră, în ţara voastră, în casa voastră, învăţătură bazată
pe limitare, frică, control, judecare. Deci această minte este de fapt o minte
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negativă, deoarece cei care v-au învăţat au fost foarte limitaţi şi/sau negativi
şi/sau în mod intenţionat înşelători, manipulatori sau dominatori.
De exemplu, când erai un copilaş, dacă ai fost lovit sau pălmuit când erai
obraznic, ai învăţat că cei care te iubesc te rănesc. Aceasta este o credinţă
limitativă, pe care o aveţi mulţi dintre voi, pentru că părinţii voştri v-au pedepsit
şi, când vă pedepseau, spuneau că o fac pentru că vă iubesc.
Deci, asta a făcut ca mintea aceea tânără să asocieze iubirea cu durerea. Şi
iubirea cu separarea – puteai să fii pălmuit şi pus să stai singur în camera ta,
nemaiprimind mângâierea unui părinte iubitor. Analizând acest tip de
condiţionare, înţelegi că ai fost educat în acest tip de comportament, dar nu ai
fost niciodată învăţat cum să scapi de el. Acest comportament devine adânc
încorporat în personalitatea ta şi îl cari prin viaţă, în viaţa de adult, în căsătoriile
tale, în relaţiile tale, în viaţa ta profesională. “Dragostea răneşte, dragostea este
dureroasă.”
Şi vei descoperi că, dacă ai fost tratat aşa când erai copil, dragostea nu te va
mai atrage deloc. De fapt, te va irita şi te vei îndepărta de oricine este bun cu
tine, de oricine este afectuos cu tine. În schimb, s-ar putea să fii atras de
oamenii care spun că te iubesc, dar comportamentul lor te răneşte, deoarece
acest lucru îţi este familiar.
Deci, în acest prim videoclip din 2021 vă prezentăm ideea că mintea
condiţionată vă conduce comportamentul, chiar dacă nu sunteţi
conştienţi de asta. Adultul care a fost tratat în acel fel când avea vârsta de 2 ani
nu-şi mai aminteşte neapărat acel incident, dar va repeta acel tipar
comportamental iar şi iar, până când, la un moment dat, va înţelege că urmează
un tipar negativ, care nu-i aduce ceea ce doreşte.
Din păcate, în societatea voastră există foarte puţine rezolvări care să
dubleze această înţelegere. Învăţătura noastră este una dintre soluţii. “Cursul de
miracole” este una dintre soluţii.
Da, vă vom sugera, încă o dată, celor dintre voi care nu aţi început “Cursul
de miracole”, să-l începeţi acum. Este începutul anului, va fi un an greu şi vrem
să ştiţi că există învăţături disponibile gratuit pe acest canal YouTube pentru a
vă ajuta în practica “Cursului de miracole”. Dacă căutaţi pe YouTube “Course in
miracles lesson number one with Jesus commentary”, veţi găsi prima lecţie şi
comentariul meu. Va trebui, totuşi, să aveţi cartea cu voi. Cartea tipărită este
păzită de interferenţa electronicelor. Cartea nu are nevoie de curent electric.
Cartea te poate însoţi când stai sub un copac. Chiar vă descurajăm să vă mai
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folosiţi telefonul ca metodă de a vă reaminti să faceţi lecţiile “Cursului de
miracole”.
Iar celor dintre voi care sunt mai experimentaţi, vă spunem că acum este
timpul să nu mai utilizaţi telefonul ca alarmă sau să citiţi lecţia pe el. De ce?
Vrem să vă întoarceţi în timp, începeţi să citiţi ca acum 200 de ani. Ce făceau
oamenii atunci? Aveau Biblia lor, o citeau în liniştea serii la lumina lumânărilor.
Nu spunem că ar trebui să citiţi la lumina lumânărilor, ci că există un efect
benefic să o faceţi în acel mod liniştit.
Deci, da, puteţi asculta videoclipurile cu comentarii. Totuşi, din fericire,
draga noastră le-a strâns într-o carte numită “A Year of Forgiveness”, pe care o
puteţi achiziţiona alături de cartea “Un curs de miracole”, astfel ca să nu fiţi
dependenţi de internet, să nu schimbaţi informaţii cu oameni nebuni, ci să
puteţi trăiţi separaţi şi de sine stătători într-un mod iubitor.
Când spunem separaţi, ne referim la a fi separaţi de influenţele electronice,
nu separaţi unii de alţii, deşi cam asta se întâmplă în aceste zile. Vrem să ştiţi că
legăturile pe care le veţi face urmând “Cursul de miracole” vă vor schimba viaţa.
Nu vorbim doar despre legăturile umane, ci despre conexiunile neurologice. Vă
vom ajuta să vă vindecaţi mintea. Vă vom conduce înapoi la Sinele vostru curat,
la acel Sine dinainte de a fi condiţionaţi, la acel Sine care este făcut după chipul
lui Dumnezeu, care este iubitor şi creativ şi doritor de libertate, care este
inteligent şi bun şi creator şi expresiv.
Toţi aţi fost condiţionaţi să fiţi limitaţi, toţi aţi fost condiţionaţi să vă fie
frică, toţi aţi fost condiţionaţi să faceţi ceea ce vi se spune. Setul de videoclipuri
care va fi transmis prin această fiinţă în acest an vă va învăţa cum să vă
manifestaţi libertatea. Şi la urma urmei, nu aţi început să simţiţi cu toţii că ăstai cel mai important lucru din viaţa voastră acum, după trecerea lui 2020 şi
intrarea în 2021?!
Acesta este micul nostru videoclip introductiv pentru 2021. Ascultaţi-l din
nou. Vrem să înţelegeţi bine ce spunem când ne referim la mintea condiţionată.
Mintea condiţionată este ceea ce aţi fost programaţi să faceţi în această
societate, iar noi vă vom deprograma. Vă veţi dezvăţa de multe dintre aceste
comportamente, deoarece multe dintre ele nu sunt în interesul vostru şi nu vă
servesc nici vouă, nici familiei şi nici societăţii.
De unde ştiţi asta? Aruncaţi o privire asupra vieţii voastre. Cum arată, cum
se desfăşoară în aceste zile, cât de senini, cât de fericiţi, cât de împliniţi sunteţi?
Dacă nu răspundeţi cu “da” la aceste întrebări, să ştiţi că problemele sunt
cauzate de condiţionările voastre. Şi vrem să vă ajutăm să ştergeţi în mod
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sistematic acele condiţionări, zi de zi. Realizăm în 2021 acest set de videoclipuri
pentru a vă ajuta în procesul de trezire. Asta se va întâmpla în acest an. Mulţi
dintre voi se vor trezi.
Ajungând la finalul acestui videoclip introductiv, am dori să vă rugăm, încă
o dată, aşa cum am făcut-o şi în seria anterioară, vrem să vă provocăm să
distribuiţi aceste videoclipuri. Pentru că aşa vă puteţi confrunta cu
condiţionările voastre. Aşa vă puteţi confrunta cu frica de judecăţile altora. Dar
vrem să ştiţi că este un gest de iubire să împărtăşiţi acest videoclip, este un gest
de iubire să le oferiţi oamenilor aceste informaţii, este un gest de iubire,
bunătate şi creativitate, şi va începe să vă schimbe cursul vieţii către o direcţie
mult mai benefică.
Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca Isus şi vă voi vorbi din nou mâine.»
TINA: Da, am scos o nouă carte, care este text însoţitor la “Cursul de
miracole”. Sunt comentariile lui Isus la toate cele 365 de lecţii zilnice. Dacă
sunteţi interesaţi să urmaţi “Cursul de miracole”, îl puteţi începe astăzi,
deoarece lecţiile sunt gratuite online la “Foundation for Inner Peace”.
Videoclipurile cu comentarii sunt gratuite pe acest canal online. Nu uitaţi să
vă abonaţi pentru a fi anunţaţi de noi videoclipuri. Şi puteţi cumpăra cele
două cărţi tipărite pe hârtie, aşa cum v-a recomandat Isus, ca să nu fiţi
conectaţi tot timpul la Wi-Fi.
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=xW3B-QvNiAQ
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Mesajul #2 – Mintea condiţionată (continuare)
Nici normalul pe care l-aţi pierdut recent nu era normal. Aţi fost puternic condiţionaţi să
trăiţi mai separaţi decât este sănătos mintal şi emoţional. (Isus)

ISUS: «Cu adevărat, sunteţi fiinţe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl
ştiţi ca Isus.
Vrem să vă urăm bun venit la acest al doilea videoclip din seria noastră
despre Ascensiune. Vă aflaţi aici pentru că sunteţi meniţi să fiţi aici. Aceste
videoclipuri v-au atras pentru că sunteţi pregătiţi pentru o schimbare. Ce veţi
schimba?
Ei bine, principalul lucru pe care îl veţi schimba este mintea voastră
condiţionată. Mintea condiţionată, aşa cum am discutat ieri, este tot ce aţi fost
învăţaţi de când trăiţi în formă fizică pe acest plan terestru. Există şi alte aspecte
ale minţii ego-ului despre care vom vorbi mai târziu, dar acum vrem să
simplificăm lucrurile şi să vă facem să daţi atenţie la ceea ce aţi fost învăţaţi în
cultura voastră de către familie, prin publicitate şi aşa mai departe.
Vrem să intrăm în detalii, astfel încât nu doar să aprobaţi mecanic „Da, da,
înţeleg că am fost condiţionat”. Vrem să înţelegeţi cu adevărat cât de profund
este acest program de condiţionare. Deci, condiţionarea părintească, aşa cum
am vorbit ieri, acesta este un aspect al condiţionării din familie.
Mai există un alt aspect al condiţionării familiale, anume condiţionarea
culturală, care se referă la structura familiei voastre. În Occident, majoritatea aţi
crescut într-o familie nucleară, adică doi părinţi şi copiii lor, care trăiesc într-o
casă separată. Acest lucru nu este comun oriunde în lume, ci este mai mult un
mod occidental de a trăi. În multe alte culturi şi în culturile indigene anterioare,
oamenii stăteau împreună în grupuri mult mai mari. Erau mult mai puţine
nevroze, fiindcă o mulţime de persoane ajutau la creşterea copiilor. Erau mătuşi
şi unchi, bunici, veri, toţi înrudiţi, care trăiau împreună.
În Occident, pe măsură ce v-aţi urbanizat tot mai mult, aţi trecut de la
grupuri familiale mai mari spre grupuri familiale nucleare, iar acum adesea
trăiţi individual, complet singuri. Acesta este un mod de a fi foarte nefiresc
pentru oameni. Nu aşa ar trebui să trăiţi, dar uite că a devenit noul normal. Iar,
odată cu aceste restricţii crescânde, v-aţi izolat, v-aţi separat şi mai mult.
Dacă examinaţi cultura voastră din ultimele câteva sute de ani, veţi vedea
că, la început, erau familii numeroase pe proprietăţi rurale, unde locuiau
împreună mai multe generaţii, adesea cultivând pământul şi lucrând împreună,
bunicii îngrijind copiii, dar acum vă tot adânciţi în separare. Acest lucru s-a
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întâmplat suficient de lent încât să nu-l prea observaţi, pentru că voi vă
cunoaşteţi doar propria viaţă, care este normalul pentru voi. Dar în aceste
ultime luni, aţi fost băgaţi cu forţa într-o situaţie foarte nefirească şi începeţi cu
toţi să simţiţi cu adevărat ce înseamnă separarea.
Ceea ce simţiţi acum este doar o întrerupere a ceva ce consideraţi normal.
Dar vrem să înţelegeţi că nici normalul pe care l-aţi pierdut recent nu era firesc.
Nu era un mod natural de a fi, dar a fost impus şi încurajat din ce în ce mai mult
în ultimele decenii. Înţelegeţi că acesta este un aspect profund al condiţionării
voastre. Aţi fost puternic condiţionaţi să trăiţi mai separaţi decât este sănătos.
Iar acesta este unul dintre motivele pentru care apar multe probleme de
sănătate mentală şi emoţională în societatea voastră, deoarece grupurile
familiale au devenit prea mici, chiar familii monoparentale, care nu pot face faţă
cheltuielilor incredibile din lumea occidentală modernă. Acest ambient a
devenit din ce în ce mai puţin natural, din ce în ce mai nevrotic, din ce în ce mai
stresant. Foarte mulţi dintre voi aţi crescut în grupuri familiale foarte stresante,
foarte nenaturale, dar vi se părea normal.
Aşadar, dorim să vă aducem în atenţie ideea despre OMUL NATURAL.
Către acesta vă încurajăm să vă întoarceţi, încet, dar sigur, pe parcursul lunilor
următoare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că veţi petrece mai mult timp în
natură, chiar dacă vă veţi confrunta cu unele limitări. Dacă aveţi, să zicem, o oră
pe zi în care vi se permite să ieşiţi din casă, de pildă, să mergeţi la cumpărături,
faceţi tot posibilul să o luaţi pe drumul cel mai lung şi să mergeţi într-un parc,
într-un spaţiu verde, staţi puţin lângă un lac, asumaţi-vă riscul să fiţi amendaţi
de dragul sănătăţii voastre mentale, emoţionale şi spirituale. Nu respectaţi
excesiv dispoziţiile, dacă nu este absolut necesar.
În acest moment, este foarte important să ieşiţi cât mai mult afară. Este
foarte foarte important să petreceţi ceva timp în natură, dacă puteţi. Iar dacă nu
există restricţii stricte, dacă, de exemplu, vi se permite să mergeţi liber în
pădure sau parcuri, ieşiţi afară cât mai mult posibil. Înţelegem că este iarnă în
emisfera nordică, dar asta nu contează. Din soarele central galactic vin fluxuri
de lumină importante care vă sunt destinate. Vă upgradează sistemul nervos, vă
îmbunătăţesc percepţiile. Dacă nu ieşiţi niciodată afară, dacă nu vedeţi niciodată
lumina naturală, veţi fi mai lenţi şi mai neputincioşi.
Imaginaţi-vă o fiinţă umană naturală care trăia într-o cultură indigenă, ea
petrecea mult timp afară, vânând, pescuind, culegând şi aşa mai departe. Da,
iarna este dificilă pentru oricine în emisfera nordică. (Şi în emisfera sudică,
când îi vine rândul.) Dar vrem să înţelegeţi că, pentru a fi sănătoşi, trebuie să
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aveţi parte de lumina soarelui. Chiar dacă este o lumină slabă de iarnă, aveţi
nevoie ca acea lumină naturală să vă intre prin ochi către centrul conştiinţei.
Este foarte important în acest moment.
Prin urmare, programele de condiţionare, acesta este subiectul despre care
vorbim astăzi, programele voastre de condiţionare vă îndeamnă: „Nu ieşi când e
frig, nu ieşi când e prea vânt, nu ieşi când plouă, ai grijă de păr să arate frumos,
iarna e oribil, rămâi înăuntru”. Acestea sunt programe de condiţionare care vă
împiedică să fiţi un om natural. Aţi văzut, în aceste ultime luni, că se pune o
presiune din ce în ce mai mare pentru a vă ţine singuri, departe de natură, în
interior, departe unul de celălalt. În măsura posibilităţilor şi în orice mod, în
lunile următoare, este foarte important să vă oferiţi cât mai multă lumină,
companie umană, aer curat, libertate.
Vrem să înţelegeţi că condiţionarea voastră nu va dori asta. Aţi fost
condiţionaţi să vă conformaţi. Aţi fost condiţionaţi să rămâneţi în case. Aţi fost
condiţionat să consideraţi vremea rea ca fiind inacceptabilă. Toate acestea fac
parte din programele voastre de condiţionare şi, prin urmare, va fi greu să le
depăşiţi.
Dar vă îndemnăm să le depăşiţi! Plimbaţi-vă în jurul blocului, chiar dacă
vremea este urâtă. Scoateţi-vă gluga şi priviţi în sus spre cer, chiar dacă plouă.
Primiţi acea lumină în conştiinţa voastră. Îmbrăţişaţi-i pe cei care vă lasă să-i
îmbrăţişaţi. Comunicaţi cu cei cu care puteţi comunica. Acestea sunt aspecte de
bază pentru sănătatea umană şi tocmai de aceea au fost lezate.
Au fost lezate pentru că, atunci când eşti sănătos, puternic, cu mintea
limpede şi capabil să observi lucrurile într-un mod natural, este foarte uşor să
discerni când lucrurile nu funcţionează normal. Când eşti ţinut izolat de sinele
tău natural, închis într-o cutie plină cu fire electrice (care-i apartamentul tău),
atunci gândirea, emoţiile, totul devine mai confuz. Şi devii mai uşor de
influenţat, fiindcă singurele informaţii pe care le primeşti îţi parvin prin
computer, telefon sau televizor.
Trebuie să înţelegeţi că există informaţie în lumină, că există sănătate în
aerul proaspăt, că există libertate în libertate. Cu cât gândeşti şi acţionezi mai
liber, cu atât vei deveni mai liber.
Deci, când faceţi rost de acea oră sau două libere în situaţia în care vă aflaţi,
când ajungeţi afară la aer, spuneţi-vă mereu, iar şi iar: “Sunt liber, pot face orice
îmi place, pot gândi orice îmi place, pot simţi orice îmi place, sunt un om
natural liber”. Aceasta este mantra pentru astăzi: „Sunt un om natural liber”.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=0TLG4-JYrUI
Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding
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Mesajul #3 – Mintea condiţionată (continuare)
V-aţi mulţumit cu resturile, aţi muncit prea mult pentru prea puţin, fiindcă nu folosiţi şi nu
înţelegeţi cum conlucrează subconştientul, inconştientul şi conştientul. (Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteţi fiinţe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
Mai insistăm puţin asupra minţii condiţionate, pentru că este foarte
important să înţelegeţi cum luaţi deciziile. Majoritatea dintre voi credeţi că luaţi
deciziile în mod liber, că sunteţi liberi să alegeţi orice doriţi, fie că este marca de
cafea pe care o beţi sau hainele pe care le purtaţi sau felul în care vă tundeţi sau
cartierul în care locuiţi. Dar în această societate sunteţi programaţi, mereu şi
mereu, ca să preţuiţi anumite lucruri, ceea ce, în sine, pare ceva inofensiv. Dar
adevărul este că aceste programe vă vor provoca durere şi suferinţă în următorii
ani, deoarece nu sunteţi conştienţi de programele pe care le aveţi active în voi şi
nu sunteţi conştienţi de sistemul de valori pe care îl respectaţi.
Deci, să zicem, dacă sunteţi foarte mândri de casa în care locuiţi sau de
cartierul în care locuiţi, acest lucru va părea destul de inofensiv. Aţi ales să
locuiţi acolo şi veţi profita de avantajele investiţiei pe care aţi făcut-o. Dar ce se
va întâmpla dacă trebuie să vindeţi acea casă? Ce se întâmplă dacă nu mai puteţi
locui acolo dintr-un motiv sau altul? Vă veţi pierde stima de sine, veţi deveni
deprimaţi şi nu veţi mai funcţiona la capacitatea normală. Şi asta, pentru că aţi
crezut că sunteţi o persoană mai grozavă numai pentru că locuiaţi într-o
anumită casă dintr-un anumit cartier.
Multe persoane care studiază “Cursul de miracole”, de-a lungul anilor, au
renunţat la aceste tipuri de credinţe. Şi-au reajustat sistemul de valori, au ajuns
să vadă ce este cu adevărat valoros şi au renunţat la ceea ce nu este valoros, sau
sunt capabili să renunţe oricând la ceea ce nu este valoros. Dar ei fac mereu o
evaluare profundă a ceea ce funcţionează şi ceea ce nu funcţionează în viaţa lor.
Pe măsură ce veţi trece prin aceste transformări planetare în următorii ani,
multe dintre credinţele inconştiente şi ideile pe care le aveaţi despre valoarea
voastră ca oameni, despre cum merită să trăieşti viaţa, unde ar trebui să vă
investiţi banii, ce fel muncă ar trebui să depuneţi pentru subzistenţă, multe
dintre aceste lucruri se vor schimba – fără aprobarea voastră, fără să iniţiaţi voi
procesul. Dacă aţi declanşa voi procesul, ar fi altceva, dar atunci când impulsul
vine din exterior, atunci poate provoca mari dificultăţi, poate provoca frică,
anxietate şi un sentiment profund de pierdere.
Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding
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Acesta este unul dintre motivele pentru care vă încurajăm pe toţi să urmaţi
acum “Cursul de miracole”, deoarece este mult mai bine să vă ocupaţi preventiv
de aceste lucruri, decât în mod retroactiv sau pe nepregătite şi imprevizibil. De
exemplu, draga noastră a trecut prin mari transformări personale, căci, fără să
ştie, ea se pregătea să devină channel (medium). În anii dinaintea acelui
eveniment, i s-a oferit ocazia să înveţe şi să trăiască multe lucruri. Ea nu ştia că
ele o pregăteau pentru viaţa pe care urma să o trăiască începând cu 21 iunie
2012, când a început channeling-ul. În anii anteriori acestei experienţe
spirituale, a trebuit să treacă prin nişte lucruri foarte dificile, experienţe, locuri
de muncă, programe de formare, ca să fie suficient de pregătită pentru a face
această lucrare. Aşa cum am spus, ea nu ştia că se pregăteşte pentru asta, la fel
cum mulţi dintre voi nu ştiu pentru ce vă pregătiţi. Habar n-aveţi ce vă aşteaptă.
Vin schimbări majore şi v-ar prinde bine să vă pregătiţi pentru ele. Ele vor
veni, fie că vreţi sau nu. Vor veni, fie că vă plac sau nu. Vor veni.
Dorim să vă încurajăm să evaluaţi acele aspectele programării voastre
sociale şi culturale care vă fac să suferiţi. Sunt banii mereu o problemă? Este
găsirea casei potrivite o problemă? Aveţi nişte relaţii dificile? Indiferent care
domeniu al vieţii voastre are nevoie de ajutor, indiferent care aspect al vieţii este
în mod clar nealiniat cu dorinţele voastre superioare, în orice zonă a vieţii
voastre, “Cursul de miracole” vă va ajuta să vă vindecaţi mintea, căci toate
aceste probleme vin din minte.
Aşadar, în loc să vă concentraţi doar pe avere sau pe câştigarea banilor, în
loc să vă concentraţi doar pe cumpărarea unei case sau pe repararea casei pe
care o aveţi, lucraţi asupra minţii voastre. Mintea este locul unde începe totul:
gândurile, ideile, credinţele, aici începe totul. Emoţiile, reacţiile voastre,
sentimentele, toate apar din gândurile generate de aceste credinţe.
Când schimbaţi modul în care reacţionaţi la gânduri, începeţi să vă
stăpâniţi mintea, dar acest lucru nu-l puteţi învăţa de la sine. Trebuie să fiţi
învăţaţi, pentru că nu aţi primit niciodată acest tip de explicaţii în societate.
Da, mai apar iniţieri, schimbări incipiente pe ici-colo, de genul “Îţi creezi
propria realitate, oamenii pozitivi atrag experienţe pozitive”, dar există nivele
din ce în ce mai adânci ale minţii pe care nu le puteţi accesa fără ajutorul unor
ghizi şi învăţători iubitori şi, bineînţeles, tocmai asta vă oferim prin aceste
videoclipuri de faţă şi celelalte numeroase videoclipuri de pe acest canal.
Aşa că, în lecţiile următoare, vom continua să abordăm mintea
condiţionată, pentru că vrem să foraţi cu adevărat în interiorul propriei
conştiinţe, începând să să vă întrebaţi: “De ce apreciez atât de mult acest lucru?
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De ce este atât de important pentru mine? De ce mi-e frică să-l pierd?” Astfel de
chestiuni vor fi cele mai dificile pentru voi, pe măsură ce trecem prin aceste
transformări societale.
Totuşi, vrem să înţelegeţi că, în timp, societatea va beneficia de aceste
schimbări. Acum nu pare aşa, pentru că acum pierdeţi lucruri pe care le
preţuiaţi, pe care le doreaţi, pe care le iubeaţi. Dar voi v-aţi subevaluat, v-aţi
subestimat, v-aţi subestimat abilităţile şi aţi subestimat potenţialul pe care îl
aveţi ca societate pentru a trăi o experienţă minunată. V-aţi mulţumit cu
resturile, aţi muncit prea mult pentru prea puţin, fiindcă nu utilizaţi aspectele
corecte ale minţii voastre, nu folosiţi şi nu înţelegeţi cum conlucrează
subconştientul, inconştientul şi conştientul pentru ca voi să puteţi funcţiona zi
de zi.
Vrem să vă adâncim în propria experienţă, în minţile voastre, vă încurajăm
să începeţi lecţiile “Cursului de miracole”, deoarece prin această practică veţi
afla mecanismul intern al minţii, al programării individuale, al propriului vostru
design. Fiecare dintre voi este unic. Aţi fost condiţionaţi într-un mod unic. Da,
chiar dacă aţi urmărit cu toţii aceleaşi reclame cu coca-cola şi aţi mers la
aceleaşi şcoli de stat, aveţi aspecte comune, dar fiecare dintre voi aţi avut familii
diferite, părinţi diferiţi cu valori diferite, medii culturale diferite.
“Cursul de miracole” este proiectat să vă transforme mintea la modul
general, care poate fi apoi tradus şi transferat în orice aspect al vieţii voastre,
indiferent de vârstă, sex, cultură, rasă şi aşa mai departe. Este un program
universal, conceput să vă vindece mintea cea separată şi să vă ridice vibraţia
deasupra câmpului de bătălie al dualităţii, către non-dualitate. Acolo dăinuie
pacea, acolo se află pacea voastră.
Aşadar, aceia care vă simţiţi confuzi, deprimaţi sau dezamăgiţi de ceea ce se
întâmplă pe planeta voastră în acest moment, vă rugăm să luaţi aminte: “Cursul
de miracole” a fost conceput special pentru voi şi această epocă.
Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca Isus şi vă voi vorbi din nou în curând.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=blpIMHWCmBw
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Mesajul #4 – Deasupra mării învolburate
În acest moment, ies la iveală nişte războinici spirituali a căror misiune este de a spune
adevărul. Nu este genul de informaţii care vă vor aduce pacea, ci vă vor distruge iluziile.
(Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteţi fiinţe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
Acum, când trăiţi începutul unor evenimente globale pe planeta voastră,
vrem să vă amintiţi cine sunteţi cu adevărat. Sunteţi fiinţe divine veşnice,
adăpostite temporar în ceea ce pare a fi un corp foarte real. Dar trebuie să vă
amintiţi originile voastre, trebuie să vă amintiţi ceea ce sunteţi cu adevărat
pentru a putea rezista la vicisitudinile şi valurile agitate care vor veni în
următoarele luni.
Când te uiţi la o furtună pe suprafaţa oceanului, vezi valuri care se
prăbuşesc de la 15 metri, bărci răsturnate, spumă, pescăruşii ţipând, urletul
vântului – aşa este lumea. Dar când te scufunzi la 15 metri sub suprafaţă, când
cobori în tine, te conectezi cu liniştea adâncimii oceanului şi furtunile nu te vor
atinge.
De asemenea, poţi să te ridici deasupra furtunilor. În “Cursul de miracole”
ne referim adesea la ridicarea deasupra câmpului de luptă. Urcă deasupra
norilor de furtună şi unde vei fi? În cerul albastru limpede, cu soarele strălucind
deasupra.
Acestea sunt manifestări fizice simbolice ale conştiinţei. Vrem să nu uitaţi
că lumea este o reflexie a conştiinţei. Aşadar, dedesubt, în interiorul conştiinţei
agitate de lupta ego-ului, este o linişte profundă. Deasupra câmpului de luptă
este cerul albastru însorit. Ah, un cer albastru însorit! Deocamdată, vă aflaţi pe
apele furtunoase şi singurul mod în care veţi putea supravieţui este fie să vă
scufundaţi în adânc, fie să zburaţi deasupra lor. Acestea sunt cele două alegeri
posibile.
Dacă rămâneţi pe câmpul de luptă al ego-ului – care este acest schimb de
energie şi informaţii pe orizontală, luând mereu informaţii ba de ici, ba de colo,
privind imagini ba ici, ba colo, opinii, opinii, argumente, argumente – veţi fi
înghiţiţi de apele acestea tulburate. Asta se va întâmpla cu voi dacă rămâneţi în
acest tărâm.
Ego-ul este acea parte din voi care crede în separare, care crede în moarte,
care crede în pedeapsă, care crede în vinovăţie. Toţi aveţi această parte, nu aţi fi
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aici, în 3D, dacă nu aţi fi avut această credinţă în război, în crimă, în moarte. Pur
şi simplu, nu v-aţi fi manifestat pe acest plan al Pământului în acest moment,
dacă nu ar fi existat vreun aspect din voi care să nu se identifice cu acesta. Dacă
nu aţi fi fost deloc identificaţi cu el, nici nu aţi mai fi participat la această
discuţie, aţi fi fost în altă parte.
Vorbim acum cu aceia dintre voi care aveţi dificultăţi, care credeţi în sistem,
acest sistem 3D care, de fapt, se dezmembrează. Dacă avem o structură, să
zicem, o navă care pluteşte pe marea furtunoasă, ea se va fărâmiţa, mai ales
dacă loveşte stâncile. Ce sunt stâncile? Sunt stâncile adevărului.
În societatea voastră vin foarte multe informaţii din culise, pe care nu le-aţi
mai auzit niciodată, de la oameni pe care-i numiţi denunţători. Pe Pământ, în
acest moment, există nişte războinici spirituali a căror misiune, mandat, datorie
karmică este de a spune adevărul. Ei au lucrat în industria farmaceutică, au
lucrat în programul spaţial secret, au lucrat în guverne, iar acum sunt împinşi de
Spirit să vină în faţă, să spună adevărul, să-şi împărtăşească experienţele. În
acest an, veţi afla tot mai multe informaţii de acest gen.
Totuşi, vrem să înţelegeţi că acea parte din voi care se identifică cu corpul,
care este materialistă, care a înghiţit momeala programelor de marketing ale
acestei societăţi, acea parte din voi va deveni tot mai tulburată, tot mai confuză
şi va avea nevoie de tot mai mult ajutor. Iar acest ajutor va veni din îndrumarea
pe care o puteţi obţine numai atunci când vă aflaţi ori sub valuri, ori deasupra
câmpului de bătălie. Nu îl veţi obţine neapărat de pe câmpul de bătălie, deşi
acolo îşi vor răspândi denunţătorii informaţiile lor secrete. Nu este genul de
informaţii care vă vor aduce pacea. Este genul de informaţii care vă vor distruge
iluziile.
Când iluziile ego-ului sunt distruse, este un proces foarte dureros. Este la
fel ca atunci când cineva te trădează. Iubitul sau iubita te înşeală, partenerul
este neloial, cineva te păcăleşte la bani. Asemenea sentimente trezesc prăbuşirea
idolilor. Asta vi se va întâmpla într-un anumit grad acelora care vă aflaţi pe acest
câmp de luptă orizontal care se manifestă acum.
Prin aceste videoclipuri, noi încercăm să vă convingem preventiv să vă
cufundaţi în profunzime sau să vă ridicaţi deasupra câmpului de luptă, astfel
încât, atunci când acele informaţii vor apare, să nu fiţi devastaţi de ele. Deja
sunteţi familiarizaţi cu non-fizicul, deja v-aţi dezvăţat să mai credeţi tot ceea ce
vedeţi şi auziţi pe acest plan orizontal al Pământului. Acest plan orizontal al
Pământului este scuturat acum din temelii. Iar dacă credeţi prea mult în
orizontală, veţi fi şi voi scuturaţi serios.
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În schimb, dacă mergeţi pe verticală – fie coborând pe verticală în
profunzime, fie urcând pe verticală la Sursă de energie, prin rugăciune,
meditaţie – veţi ieşi din aliniamentul cu orizontala, vă conectaţi la verticală, iar
Sursa este stabilă, este permanentă, este iubitoare, împământată în Gaia,
elevată, inspiraţională, creativă, spirituală. Orizontala este fizică, iar verticala
este spirituală.
Veţi suferi în consecinţă. Aceasta nu este o pedeapsă de la vreun Dumnezeu
răzbunător. Doar vă spunem că, cu cât vă identificaţi mai mult cu lumea în
aceste zile, cu atât vă va fi mai dificil. Aşadar concentraţi-vă asupra naturii
voastre spirituale eterne. Eraţi aici cu mult timp înainte de apariţia acestui corp
şi veţi mai fi mult timp după ce veţi termina de folosit acest corp. Priviţi viaţa în
perspectivă şi înţelegeţi că înţelepciunea nu vine de pe câmpul de bătălie.
Informaţiile vin de pe câmpul de bătălie, dar acum sunteţi inundaţi de
informaţii. Sunt prea multe informaţii, iar pe majoritatea nu le puteţi discerne
dacă sunt adevărate sau nu.
Atunci când sunteţi aliniaţi la verticală – fie cufundaţi adânc în voi înşivă,
fie plutind deasupra câmpului de bătălie – veţi obţine toate informaţiile de care
aveţi nevoie pentru a vă ghida în luarea deciziilor. Numai aşa veţi ajunge la ce
este cel mai benefic pentru voi: obţinând îndrumări pe care să le puteţi auzi.
Puteţi auzi îndrumările doar când sunteţi liniştiţi. Nu le puteţi auzi atunci când
vă ghemuiţi într-un colţ de frica morţii. Atunci sunteţi prinşi de ego şi vă aflaţi
în câmpul de luptă orizontal şi nu veţi câştiga acea bătălie. Nu poate fi câştigată.
Este bătălia morţii, a bolii, a corupţiei, a vinovăţiei, a ruşinii, a fricii. Se
manifestă veşnic în acea frecvenţă 3D, sunt acele ape furtunoase de pe suprafaţa
oceanului.
Dacă navigaţi superficial pe suprafaţa oceanului – prin superficial
înţelegem materialist, ceea ce înseamnă că vă identificaţi cu trupul, cu banii, cu
bunurile materiale, cu maşina lucioasă – atunci veţi avea probleme. Deci, de
acum înainte, dacă apar probleme, întrebaţi-vă: „De unde primesc informaţiile?
Ce fac cu timpul meu? La ce mă uit? Pe cine ascult?”. Mergeţi adânc în interior,
ori ridicaţi-vă mult deasupra şi veţi găsi pacea. Acolo veţi găsi cunoaşterea şi
acolo veţi găsi îndrumările.
Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca Isus şi vă voi vorbi din nou în curând.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=ltGcFGz7KJg
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Mesajul #5 – Antrenaţi-vă mintea pentru aceste
vremuri dificile
Pierderea libertăţii pe care o experimentaţi acum este o reflexie a renunţării voastre
voluntare la libertate şi are rolul să vă atragă atenţia. (Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteţi fiinţe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
În timp ce experimentaţi aceste energii tot mai intense, vrem să vă amintim
că noi v-am spus de multă vreme că lucrurile se vor intensifica şi nu vor slăbi
deloc. Nu am spus-o pentru a vă speria, nu pentru a vă provoca nelinişte, ci
pentru a vă pregăti pentru experienţele dificile, observaţiile şi întâmplările la
care veţi fi martori în următoarea perioadă de timp.
Sunteţi presaţi din toate părţile. Aveţi parte de carantine de pandemie,
dificultăţi financiare, manevre politice, se petrec o mulţime de lucruri. Este o
perioadă plină de provocări, v-am spus-o, v-am pregătit pentru asta.
Dar vrem să înţelegeţi că provocările sunt legate de creştere şi evoluţie.
Când mergeţi la sală, vă tonifiaţi muşchii, dar dacă staţi în pat toată ziua, nu vă
dezvoltaţi muşchii şi se atrofiază. Puteţi observa că lipsa de stimulare provoacă
atrofie. Iar aceasta a început să devină o adevărată problemă în societatea
voastră tehnologică urbanizată. A aparut acest gen de atrofie, din lipsă de
provocare spirituală, lipsă de provocare fiziologică. Unii mergeţi la sală pentru a
vă menţine sănătoşi, dar cei mai mulţi nu. Există o criză a obezităţii, o mulţime
de oameni sunt foarte nesănătoşi, consumă alimente nesănătoase, stau tot
timpul numai pe computer şi televizor, neavând o viaţă activă. Iar această
atitudine s-a exacerbat în prezent, din cauza acestor reguli şi implementări
venite, aparent, de la sistemele exterioare. Dar ele sunt o reflexie în oglindă.
Pierderea libertăţii pe care o experimentaţi este o reflexie a renunţării voastre
voluntare la libertate. Asta trăiţi acum.
De-a lungul timpului, pe măsură ce aţi devenit tot mai domestici, aţi
renunţat la activităţi stimulatoare – să urcaţi pe munte, să navigaţi pe torenţi, să
cosiţi iarba şi să căraţi baloturi cu fân şi să le încărcaţi în remorcă. Desigur, veţi
spune că „acestea sunt treburi vechi, acum trăim în oraşe, suntem o societate
tehnologică urbană”. Sunteţi, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să creşteţi, nu
înseamnă că nu sunteţi fiinţe fizice, nu înseamnă că nu sunteţi, în esenţă, fiinţe
spirituale care vin pe Pământ pentru a-şi extinde conştiinţa, să-şi folosească
corpul fizic pentru a avea experienţe.
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Deci această reflexie în oglindă, adică restricţia de acum, este concepută
pentru a vă atrage atenţia. Are rostul să vă atragă atenţia, ca să ajungeţi să vă
spuneţi: „Hei, vreau libertate! Hei, vreau să pot face lucruri! Hei, vreau să pot
merge aici şi acolo ori de câte ori vreau, chiar dacă nu o făceam înainte!”. Da, vă
atrage atenţia: „Hei, nu vreau să mi se bage substanţe chimice în corp”, dar încă
mănânci chipsuri sau ingerezi glutamat de sodiu din mâncarea chinezească pe
care ai cumpărat-o de la delicatese.
Începeţi să observaţi ce vă aduc, ce dorinţe accentuează restricţiile în voi:
Sănătate, libertate, mişcare. Sănătate, libertate, mişcare. Acestea sunt
elementele fundamentale pe care le vedeţi la copii: sunt sănătoşi, aleargă, sunt
veseli, dansează pe muzica preferată, se joacă între ei, sunt foarte activi. Este
energia naturală din voi. Aşa este energia care vi s-a dat de la început, astfel
încât să puteţi trăi o viaţă împlinită în care să vă exprimaţi personalitatea.
Vrem să vă observaţi cum trăiţi, ce faceţi. Vă entuziasmează viaţa pe care o
duceţi? Faceţi ceva distractiv? Sau vă lăsaţi păgubaşi, fiindcă „Păi, e mai uşor,
nu am nevoie de atâta deranj”. Aceasta este reflexia.
În lunile şi anii următori, vor veni provocări pe care nu le veţi mai putea
ignora. Vor fi dificile, nu veţi putea să le ignoraţi şi va trebui, în primul rând, să
vă stăpâniţi mintea, căci veţi fi sub un mare stres.
Aşadar, urmaţi lecţiile „Cursului de miracole”. Vrem să vă antrenaţi mintea,
astfel încât să aveţi voinţa de a alege: „Nu, nu am de gând să mă uit la asta, e o
ştire de vibraţie joasă care mă face să mă simt prost. Nu o voi face.” Ca să puteţi
manifesta acest tip de voinţă fermă, trebuie să vă antrenaţi mintea în prealabil.
Asta, pentru că mintea v-a fost deja obişnuită să urmărească pasiv
divertismentul. Dacă nu vă educaţi mintea, veţi face numai ceea ce aţi fost
instruiţi. Adică: faceţi ceea ce vi se spune, staţi în faţa a ceea ce draga noastră
numeşte „tubul cu ţâţe”! Aceste cutii există în casele voastre pentru un motiv.
Ele au rolul să vă influenţeze, deşi voi le consideraţi doar ca un divertisment, dar
ele sunt dispozitive de instruire. Aceste dispozitive vă instruiesc cum să fiţi
pasivi şi ascultători. Sunteţi instruiţi să vă fie frică prin aceste dispozitive.
Trebuie să aveţi o minte suficient de antrenată pentru a putea spune: „E de
ajuns! Chestia aia iese din casă. Chestia aia se închide. Nu ne uităm la aia”.
Desigur, unii dintre voi care mă vor auzi vor spune: „Oh, dar e televizorul
meu, mă uit la filme la televizorul meu şi, da, ocazional dau şi pe programul de
ştiri”. Dar vrem să gândiţi cu propria minte, că tot treceţi prin aceste vremuri
tulburi: Ceea ce consumaţi vă face să vă simţiţi fericiţi sau speriaţi? Ceea ce
consumaţi vă face să fiţi entuziaşti sau îngroziţi de viaţă? Ceea ce consumaţi
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conţine violenţă, ură, atacuri, răzbunare, este dăunător sau dimpotrivă, este
ceva drăguţ, generos, creativ, iubitor? Vă garantăm că, dacă e dat la televizor,
nu-i din a doua categorie. Nu aceasta este vibraţia pe care o radiază
televizoarele.
Cu toate acestea, se întâmplă o mulţime de lucruri foarte interesante în
această perioadă. Vă înţelegem curiozitatea şi nevoia de informare. Dar vă
spunem că nu veţi afla adevărul de la televizor. Nu asta-i treaba lor.
Televiziunile sunt maşini de propagandă. Căutaţi canale mass-media alternative
şi urmăriţi-le în mod rezonabil, adică nu toată ziua, asta însemnând jumătate de
oră aici, jumătate de oră acolo. Iar restul timpului investiţi-l în voi. Investiţi-l în
sănătatea voastră, investiţi-l în fitness, investiţi-l în educaţie, investiţi-l în
învăţarea unei noi abilităţi, investiţi-l în cunoaşterea vecinilor, investiţi-l în
studierea acelui lucru pe care aţi vrea să îl experimentaţi în viitor, dar nu ştiţi
cum va fi posibil.
De pildă, dacă acum locuiţi într-un mediu urban şi aţi dori să locuiţi la o
fermă, urmăriţi nişte videoclipuri făcute de fermieri, învăţaţi de la ei, acordaţivă mintea pe acea frecvenţă, înţelegeţi că asta înseamnă să pregătiţi mental
apariţia unui miracol. Înseamnă să ştii sigur că vrei să faci ceva şi să ai încredere
că se va întâmpla, dincolo de limitele gândirii tale. Totuşi, această gândire
limitată, această minte condiţionată, acest program de instruire prin care aţi
trecut, totul trebuie refăcut. Trebuie să o faceţi sau, altfel, nu veţi putea gestiona
în mod creativ ceea ce vă aşteaptă.
Deci, celor care încă simt o rezistenţă interioară la ideea de a începe lecţiile
“Cursului de miracole”, vă spunem: acesta este momentul, dragilor. Acesta este
momentul propice să încercaţi să vă stăpâniţi mintea, astfel încât mintea voastră
să nu fie stăpânită de alţii. Se întâmplă chiar acum. Văzând vibraţia, frustrarea
şi confuzia care sunt emise cu frenezie de către sistemele ştirilor de televiziune,
aţi înţelege din punct de vedere energetic – dacă aţi vedea şi voi ce vedem noi –
că oamenii sunt manipulaţi către ură, frică, confuzie. Nu trebuie să te simţi aşa.
Chiar şi în cele mai dificile momente, te poţi simţi calm, iubitor, generos, liniştit
şi creativ. Dar pentru a reuşi asta, trebuie să-ţi stăpâneşti mintea.
Aşadar, vă provocăm pe aceia dintre voi care au spus „nu” la „Cursul de
miracole”, vă provocăm să vă spuneţi: „Şi dacă aş încerca?! Ce-ar fi să încerc
lecţiile respective, ca să văd dacă încep să am o experienţă diferită”. Vă
garantăm că, dacă veţi dedica între 30 şi 60 de zile acelor lecţii, veţi începe să
conştientizaţi o aşa de mare diferenţă, încât veţi finaliza toate cele 365 de lecţii.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=g86JfEDAFGo
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Mesajul #5b – Iminenta schimbare de paradigmă
Multe lucruri care credeaţi că sunt reale, ştiinţifice, de fapt, erau distorsiuni şi vi s-a spus
un fel de poveste. Vor apărea informaţii care vor şterge totul cu buretele şi vă vor restructura
fundamentele personalităţii. (Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteţi fiinţe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
Cu adevărat, interesantă! Cu adevărat, provocatoare! Cu adevărat,
înşelătoare! Cu adevărat, vă pune nervii la încercare! Astfel de adjective descriu
experienţa pe care o trăiţi pe planetă în acest moment.
Unele persoane din acest grup sunt un pic iritate cu privire la faptul că
menţionăm şi aspecte politice legate de transformarea care se petrece. Dar dacă
vă gândiţi puţin, este logic. Autorităţile de pe planetă acţionează prin sistemul
politic. Prin urmare, schimbările de influenţă, schimbările de putere,
schimbările de abordare vor fi iniţiate şi, cel puţin parţial, realizate prin
sistemul politic.
Deci este foarte important să nu luaţi aceste aspecte la modul personal.
Dacă sunteţi deranjaţi de o declaraţie politică a cuiva sau anticipaţi rezultatul
unei acţiuni politice, dacă chestiunile astea vă supără, atunci acela e locul să
aplicaţi munca de iertare. Nu uitaţi, aici este locul de joacă al ego-ului: războaie
încep şi se termină, împărăţii apar şi dispar, se întâmplă asasinate, căsătorii,
divorţuri – acesta este un loc dinamic şi imprevizibil, locul de joacă al ego-ului.
Iar de-a lungul istoriei voastre moderne, vedeţi ascensiunea şi căderea
naţiunilor, vedeţi ascensiunea şi căderea liderilor politici, vedeţi tot felul de
revoluţii, tot felul de lucruri. Din unele motive, multe persoane din această
societate, numim aici America de Nord şi Europa, au uitat aceste lucruri. Vor să
creadă că totul s-a liniştit.
Dar ceea ce se întâmplă în culise este o revoluţie. Se petrece, să-i zicem, o
lovitură de stat, o lovitură de stat globală, care se desfăşoară în spatele scenei de
atât de mult timp, încât nimeni nu şi-a dat seama ce se întâmplă. Iar anul 2020
a adus în prim-plan această lovitură de stat. Vedeţi ce se întâmplă, vedeţi un
fenomen global, vedeţi că există o guvernanţă globală, vedeţi că se petrec lucruri
care ar fi considerate inacceptabile în alte circumstanţe. Ele vă conduc pe calea
unei societăţi foarte, foarte diferite.
Noi, când ne uităm la Pământul vostru, vedem mai multe straturi. Vedem
imaginile, ideile şi propaganda la care sunteţi cu toţii martori în sistemele mass-
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media, sistemele de social-media, sistemele politice. Iată aisbergul. Acestea sunt
mica porţiune din aisberg pe care o puteţi vedea. Am zice că este vorba de cinci
procente din adevăr. Majoritatea oamenilor se bazează doar pe aceste cinci
procente pentru a înţelege sută la sută. Absolut imposibil. Există foarte, foarte,
foarte puţini oameni pe această planetă care înţeleg sută la sută. Din cauza
compartimentării, din cauza subterfugiilor şi a tuturor manevrelor puse la cale,
foarte puţini oameni văd întregul tablou.
Aşadar, când vă necăjiţi, când deveniţi neliniştiţi, când vi se face frică de
ceea ce vedeţi, amintiţi-vă că vedeţi cinci la sută din aisberg. Restul se petrece în
culise. Restul se întâmplă dedesubt şi tot dedesubt freamătă şi energiile întregii
aşa-zisei piese. O numim o piesă de teatru, pentru că chiar asta este locul de
joacă al ego-ului. Este o piesă de teatru. Iar în piesă avem călătoria eroului, în
piesă avem eroul, în piesă avem tipul cel rău, care se luptă cu tipul cel bun.
Acestea sunt poveştile arhetipale care se joacă iar şi iar în lumea ego-ului.
Deci, când observaţi cele cinci procente, vedeţi că se joacă aceste scenarii,
deoarece acestea sunt arhetipurile pe care mintea voastră le înţelege. Dar cei
care lucrează ascunşi sub suprafaţă, cei care manevrează sforile marionetelor,
care cunosc adevărata motivaţie, jocul pe termen lung ce urmăreşte un anumit
obiectiv, acele fiinţe ştiu că oamenii sunt instruiţi să creadă în cei buni şi cei răi,
să creadă că în ultimul moment va veni cavaleria pentru a salva pe toată lumea,
să creadă în moarte ca soluţie, să creadă în război ca metodă de a obţine tot ce
vrei, ei înţeleg toate acestea pentru că, de fapt, ei v-au învăţat toate astea.
În sistemul vostru educaţional, chiar prin pregătirea ştiinţifică – ne referim
la cărţile de geologie din universităţi şi licee – puteţi citi despre chestiuni
precum: Din ce este făcută Luna? Din ce este făcut Pământul? Din ce este făcut
Soarele? Cum funcţionează? Această fizică nu este corectă. Adesea, acestea sunt
poveşti spuse copiilor, ca să nu caute să investigheze singuri. Cum poţi cerceta,
ca individ, Soarele? Nu poţi investiga Soarele. Nu poţi cerceta Luna. Trebuie să
vă bazaţi pe definiţiile oficiale ale acelor lucruri şi sisteme. Din cauza modului în
care aţi fost educaţi, din cauza modului în care societatea voastră este
construită, voi credeţi aceste lucruri, credeţi că Pământul are un miez de fier
topit la centru şi că restul este magmă şi, pe margine, această crustă foarte
subţire de pământ. Adevărul este foarte diferit.
Vrem să înţelegeţi nişte chestiuni. Cei care urmăriţi noua serie despre
Ascensiune, ştiţi că insistăm pe subiectul condiţionărilor voastre. Iată tipul de
idei pe care vrem să le scoateţi la suprafaţă: Oare ştiu din ce este făcut
Pământul? Oare ştiu câţi oameni au fost pe Lună? Oare ştiu? Oare ştiu? Este
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sigur? Cine mi-a spus-o? De unde ştiu că acesta a fost adevărul? Acestea sunt
câteva dintre distorsiunile fundamentale pe care se bazează societatea voastră.
Unele dintre ele vor fi dezvăluite în următorii ani ca fiind neadevărate,
denaturări, minciuni. Şi veţi descoperi tot mai mult, pe măsură ce parcurgem
următoarea perioadă, că multe lucruri despre care credeaţi că sunt reale,
credeaţi că sunt adevărate, credeaţi că sunt ştiinţifice, de fapt, erau distorsiuni şi
vi s-a spus un fel de poveste. Pe măsură ce vor fi revelate aceste distorsiuni şi
vor apare în număr tot mai mare, că lucrurile nu sunt cum credeaţi, vi se va
revela adâncimea şi lăţimea aisbergului, iar tot mai mulţi dintre voi veţi fi
buimăciţi.
De exemplu, când draga noastră a început să facă channeling şi se ivea un
nouă avalanşă de informaţii, o carte nouă, de exemplu, sau când am contactat-o
prima dată, s-a simţit buimăcită, deoarece totul era atât de contrar experienţelor
pe care le avusese până în acel moment. Nu era pregătită să facă channeling cu
Isus. Când m-am prezentat prima dată, nu a fost mulţumită de ideea asta. Acel
eveniment a adus la suprafaţa minţii multe idei şi credinţe care zăceau în
subteran, care se aflau în acea porţiune a aisbergului scufundată în ocean, pe
care ea a trebuit să le proceseze şi asimileze.
Gândiţi-vă la ceea ce se întâmplă în lume în acelaşi mod cum v-aţi imagina:
Cum ar fi dacă aş începe să fac channeling cu Isus? Cum ar fi dacă aş începe să
scriu cărţi pe astfel de subiecte foarte greu de abordat sau jenante? (aşa a gândit
ea despre cartea “Calea către sexul divin” sau cartea provocatoare „Karma
haosului”). De fiecare dată când scria o carte, trebuia să-şi scoată la suprafaţă
toate convingerile, ideile şi temerile despre acele subiecte – şi fusese foarte
îndoctrinată de-a lungul vieţii în toate acele subiecte.
Desigur, ea a trecut printr-un proces de autoevaluare într-un grad mai
mare decât majoritatea oamenilor, datorită cărţilor scrise şi muncii pe care o
face. Dar prin asta veţi trece cu toţii. Veţi auzi şi vedea cu toţii anumite lucruri,
veţi învăţa anumite lucruri în lunile şi anii următori, care, literalmente, vă vor
restructura fundamentele personalităţii. De exemplu, tu crezi în ştiinţă şi ai
crezut tot ce a spus NASA despre univers şi despre viaţa extraterestră şi despre
corpurile cereşti, dar vor apărea informaţii care vor şterge totul cu buretele.
Dacă te identifici personal cu acele informaţii, vei fi foarte buimăcit.
De aceea aducem acest subiect în discuţie, ca să înţelegeţi că, atunci când
veţi simţi nelinişte, frică, năuceală, înseamnă că vor fi puse sub semnul
întrebării unele credinţe pe care le aveţi de foarte mult timp, fiindcă vor apărea
noi dovezi, iar mintea va trebui să decidă. Printr-un astfel de proces veţi trece
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când se va întâmpla asta. Vechea credinţă, care este foarte bine înrădăcinată,
poate v-a însoţit întreaga viaţă de adult, deci ego-ul va spune: „Nu, nu, ne
păstrăm credinţa asta, trebuie să fie adevărată, pentru că toţi ne-au spus-o,
profesorii, părinţii. Trebuie să fie adevărată. Noile informaţii trebuie să fie
greşite.” Ego-ul va ataca şi va judeca imediat sursa noilor informaţii. Asta va
face ego-ul. După cum ştiţi, ego-ului nu îi place schimbarea şi orice dezacord cu
sistemul său actual de credinţe va fi perceput ca pe un atac. Aşa va răspunde. Va
reacţiona ca şi cum ar fi un atac personal, deşi este vorba doar de prezentarea
unor chestiuni noi.
Prin urmare, atunci când veţi începe să vedeţi şi să auziţi şi să observaţi că
se petrec lucruri neobişnuite, lucruri la care nu v-aţi fi aşteptat sau nu credeaţi
că s-ar putea întâmpla vreodată, este posibil să aveţi aceste senzaţii de
buimăceală, de frică sau nelinişte. Pentru că ce va face mintea: va încerca să vă
determine să decideţi care dintre variante este adevărată. Va dori să rămână la
cea veche – şi asta vedeţi la un mare procentaj din populaţie, se întorc la ceea ce
au fost învăţaţi, iar noile informaţii îi supără, îi înfurie, se simt atacaţi de noile
informaţii, mintea lor se raportează cât mai mult la vechile informaţii,
refuzându-le pe cele noi: „Nu, nu, nu!”.
Dar aceia dintre voi care înţeleg cum funcţionează mintea, când veţi avea
acest sentiment de „Oh, Doamne, nu pot să cred asta!”, faceţi o auto-observaţie,
o cercetare-de-sine şi spuneţi-vă: “Bine, şi ce dacă credinţele mele sunt
contestate acum?!”. Fiţi proactivi, observaţi lucid: „Oh, mă simt neliniştit, simt
frică”, şi notaţi ce convingeri v-au fost zdruncinate. “Democraţia se apropie de
sfârşit. Statele Unite se dizolvă. China preia lumea. Cineva a răpit-o pe regină.”
Orice ar fi ceea ce apare, comparaţi cu ceea ce aţi crezut întotdeauna şi veţi găsi
explicaţia de ce vă simţiţi neliniştiţi sau înfricoşaţi. Vă veţi simţi aşa, pentru că
mintea vrea să alegeţi una din două, căci nu pot fi ambele adevărate. Mintea va
fi agitată, va trece de la una la alta.
Acesta este un foarte, foarte bun moment pentru a vă evalua convingerile
care vă sunt clătinate de aceste situaţii noi. Deja aţi trecut prin foarte multe
situaţii noi, cu acest coronavirus şi implementarea de către guvern a
carantinelor şi a acestor tipuri de chestiuni. Va mai urma un alt set în
următoarele două sau trei luni, care va fi la fel de dificil. Aşadar, iată ce vrem să
faceţi: observaţi când apar astfel de sentimente, pentru că vă parvin informaţii
noi sau informaţii tulburătoare, în viziunea ego-ului. Vrem să înţelegeţi că totul
conlucrează către bine, şi “răbdarea infinită aduce rezultate imediate”. Răbdarea
infinită înseamnă asta: „Oh, o să fiu doar un observator, nu voi trage nicio
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concluzie, o să observ, o să aud, o să învăţ şi o să fiu atent la ce se activează în
mine”. Pentru că munca spirituală înseamnă să observi ceea ce se activează în
interiorul tău.
Dacă vă temeţi pentru viitorul Americii de Nord, atunci veţi începe să vă
neliniştiţi, dar vrem să înţelegeţi că America de Nord este doar o idee. Graniţele
naţionale sunt doar idei. Dacă mergeţi pe Lună şi priviţi Pământul, nu există
graniţe naţionale. Ele sunt constructe artificiale ale lumii ego-ului. Oricât de
obişnuiţi sunteţi cu ele, oricât de mult le preţuiţi, oricât de importante sunt
pentru voi, totuşi, sunt fabricate de mintea ego-ului pentru un anumit scop. Asta
nu înseamnă că America nu este bună. De fapt, America a fost considerată unul
dintre marile experimente spirituale, pentru că a fost fondată pe conceptul de
independenţă, a fost fondată pe ideea că libertatea şi fericirea sunt importante.
Şi chiar ele sunt miza acum.
Cei care cred în libertate, cei care cred în dreptul de a realiza ceea ce le
poate exprima cel mai bine individualitatea – care, în fond şi la urma urmei,
este motivul pentru care aţi venit aici – aceşti oameni chiar cred în America ca
simbol al libertăţii de alegere şi de mişcare şi de a vă putea întâlni fără a fi
aruncaţi în închisoare. Şi acum asta începeţi să vedeţi, o mobilizare a oamenilor.
Asta vedeţi peste tot în lume, tot mai multe demonstraţii ale oamenilor care îşi
spun: „Ia stai puţin, prefer libertatea în locul siguranţei!”. Dar nu au trebuit să
facă niciodată o asemenea alegere până acum, nu au fost niciodată puşi în
situaţiile de acum.
Aşadar, vedem o activare a forţei vitale a lumii voastre, pe care o aplaudăm.
Şi spunem: „Foarte bine, daţi-vă jos fundul de pe canapea, nu mai mâncaţi
chipsuri şi nu mai vizionaţi emisiuni proaste la televizor, sculaţi-vă de pe
canapea şi observaţi ceea ce simţiţi, pentru că este viaţa reală şi are importanţă”.
Aşa cum am mai menţionat, domesticirea lumii occidentale v-a diminuat treptat
forţa vitală, folosind metode precum efectele hipnotice ale televiziunii, efectele
dăunătoare ale alimentelor toxice, urbanizarea societăţii. Aceste lucruri au
conlucrat de-a lungul ultimelor două sute de ani într-un efort sistematic de a vă
controla şi a vă face mai docili. Dar asta nu vă poate ucide spiritul.
Spiritul vostru este mereu viu şi sănătos. Şi dacă este zguduit suficient de
tare, va începe să-şi ceară drepturile din nou, scuturându-se de praf şi de
pânzele de păianjen. Da, acum se simte cam înţepenit, are dureri şi nu prea ştie
ce să facă. E ca atunci când stai prea mult pe un scaun şi, când te ridici, te doare
spatele şi picioarele, dar dacă te mişti puţin, totul începe să revină la normal –
tot aşa, spiritul începe să revină în voi. Aşa vrem să priviţi situaţia. Spiritul

Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

24

omenirii se trezeşte, deoarece influenţele globale şi-au pus cărţile pe masă şi,
literalmente, vă spun ce au de gând să facă. Iar miliarde de oameni zic: „Ce? Ia
stai puţin! Asta nu e bine”.
Dar să revenim la aspectul spiritual, non-dualist... El afirmă că sunteţi o
fiinţă spirituală eternă. Sunteţi o fiinţă care caută libertate, o fiinţă iubitoare, o
fiinţă creativă. Când vi se răpeşte libertatea şi creativitatea, începeţi să luaţi
parte la ceea ce am numi un război spiritual, care este această demonstraţie
individuală a spiritului ce spune: „Am venit aici să fac treaba asta. Am venit aici
să fiu eu însumi. Dar se petrece ceva extrem de greşit”.
Vrem să păstraţi în minte imaginea măreaţă a naturii voastre spirituale
eterne. Dar dacă sunteţi o fiinţă spirituală şi urmaţi “Cursul de miracole”, nu
înseamnă să vă faceţi preş şi să lăsaţi oamenii să vă calce în picioare. Nu asta
înseamnă a fi spiritual. Eu nu am fost niciodată un preş, nu a trecut nimeni
niciodată peste mine. Asta nu s-a întâmplat în încarnarea mea. Am fost tipul de
persoană foarte, foarte directă şi revoluţionară. Nu ne aşteptăm să fiţi nişte
revoluţionari. Ci vrem să înţelegeţi ce veţi simţi în lunile următoare.
Asta am vrut să spunem în această introducere, vom face o scurtă pauză şi
apoi revenim.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=Vd-OueQNJV4
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Mesajul #6 – E vremea discernământului
Când treceţi în viaţa de apoi, ceea ce numiţi voi moarte, atunci vă eliberaţi de ego,
majoritatea dintre voi nu exageraţi cu ataşamentul faţă de lucrurile materiale, sunteţi iubitori
şi buni în măsura posibilităţilor. (Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteţi fiinţe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
Începeţi să simţiţi cum creşte presiunea. O spunem de mult timp. Presiune,
presiune, schimbare, transformare – sunt omniprezente şi globale în acest
moment. Vă este greu să ştiţi ce simt alţi oameni, dar vă spunem noi că se simt
la fel ca voi. Încă multe alte lucruri se vor întâmpla şi habar n-aveţi ce va veni.
Acesta este cel mai rău scenariu pentru ego. Ego-ul se teme, ego-ul vrea ca
lucrurile să fie previzibile, pentru mintea ego-ului, supravieţuirea este cel mai
important lucru.
Trebuie să înţelegeţi că mintea ego-ului este direct legată de supravieţuirea
corpului vostru fizic. Când treceţi în viaţa de apoi, în transcendent, ce numiţi voi
moarte sau ultima suflare, cum spune draga noastră, ca să-i dea sensul de
uşurare, când se întâmplă asta, vă părăsiţi ego-ul, cu excepţia cazului în care
este atât de puternic şi de dominator, încât vă atrage imediat înapoi în fizic, ceea
ce se întâmplă cu unele fiinţe. Dar cei mai mulţi dintre voi nu exageraţi cu
ataşamentul faţă de lucrurile materiale, poate mai păstraţi câteva mici
dependenţe, dar sunteţi iubitori şi buni în măsura posibilităţilor, deci mergeţi pe
calea de mijloc şi vă eliberaţi de mintea ego-ului când treceţi dincoace.
Dar în această perioadă, mintea ego-ului este activată la maximum pentru a
vă menţine în viaţă. Când urmăriţi fluxurile de ştiri şi informaţiile care vin de
acolo şi când vi se face frică, asta are întotdeauna legătură cu supravieţuirea
trupească. Înseamnă că vi s-a declanşat ego-ul. Nu vă aflaţi într-o stare de
conexiune spirituală, ci într-o stare legată de fizic, de materie. Şi o veţi şti prin
sentimentele pe care le simţiţi.
Aşa că revenim la sistemul de ghidare pe care îl aveţi cu toţii. Este
permanent şi impecabil. El înseamnă că ştii întotdeauna dacă te simţi bine sau
dacă te simţi rău. Nu ai niciun dubiu. Dacă cineva te întreabă „Vrei să ieşi cu
mine la o întâlnire?”, fie vei răspunde un “da” răsunător, fie un “nu” răsunător.
Poate că vor apare ulterior şi unele gânduri, dar răspunsul va veni spontan, veţi
şti ce simţi în legătură cu ceva. “Vrei să mănânci stridii crude?” Vei şti exact ce

Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

26

simţi. „Da, mi-ar plăcea să mănânc stridii crude. Nu, nu vreau să mănânc stridii
crude, resping cu totul ideea asta”.
Acesta este sistemul vostru de ghidare. Este conceput să vă ajute să
discerneţi lucrurile şi să vă intuiţi drumul prin viaţă. Nu aţi fost abandonaţi aici,
în planul separării. Da, aţi coborât în separare, vă simţiţi de parcă Dumnezeu va abandonat, dar, de fapt, voi l-aţi abandonat pe Dumnezeu şi aţi decis să intraţi
într-un rol în acest scenariu de individualizare, în acest scenariu specific
planului fizic 3D, astfel încât să faceţi ceea ce v-aţi dorit.
Cu toate acestea, Spiritul este foarte, foarte bun şi iubitor şi v-a dat acest
cordon ombilical invizibil care vă conectează la Adevăr, la Sursă, la Iubire, la
Divin. Iar Sursa Divină vibrează la frecvenţa iubirii. Când trebuie să luaţi o
decizie sau când vă concentraţi la ceva şi nu sunteţi în armonie cu acea frecvenţă
divină, vă veţi simţi rău şi, cu cât vă veţi îndepărta de acea frecvenţă divină, cu
atât mai rău vă veţi simţi.
Deci ce se întâmplă acum cu mulţi dintre voi: când vedeţi că vi se iau
lucruri materiale, poate v-aţi pierdut slujba, venitul vi s-a redus, restricţiile
fizice cresc, acum tindeţi să vă îndepărtaţi din ce în ce mai mult de Sursa de
energie. Dar contează cum interpretaţi situaţia şi prin asta puteţi rezona cu
Sinele.
Aşa cum am mai spus, dacă cineva construieşte un zid în faţa ta, nu vei sta
acolo uitându-te la zid şi zicându-ţi: „Nu pot să plec nicăieri”. Ţi-au mai rămas
încă 180 de grade de libertate de mişcare în spatele tău. Fă stânga-mprejur.
Acelaşi lucru se întâmplă şi cu sentimentele. Când te loveşti de un perete
emoţional de genul „Nu mă simt bine, mi-e teamă că voi fi sărac, mi-e teamă că
voi pierde tot ce preţuiesc”, te vei simţi groaznic, ca şi cum te-ai fi lovit de un zid
emoţional, dar este doar un gând, o credinţă, o idee. „Ceea ce se întâmplă mă va
distruge, ceea ce se întâmplă îmi va ruina viaţa”. Înţelegeţi că aceste sentimente
negative vă indică faptul că vă uitaţi fix la acel perete.
Aşadar, pivotaţi, răsuciţi-vă şi gândiţi „Bine, dacă nu am voie să fac asta, ce
altceva pot face?” De exemplu, îţi plăcea să mergi mereu la restaurant, dar acum
restaurantele se închid, poate că nici nu ţi-ai mai permite, fiindcă nu mai ai atât
de mulţi bani – îţi spunem aşa: pivotează! roteşte-te! Du-te şi cumpără nişte
produse proaspete şi nişte carne mai slabă sănătoasă şi găteşte-ţi o masă
gustoasă. Iar când iei acea masă gustoasă, îţi spui „M-am răsucit. Nu mai
puteam face ceea ce am făcut întotdeauna, dar am transformat situaţia în
altceva bun şi, iată, mănânc acest prânz minunat, sunt mulţumit, fericit, această
masă m-a costat doar 20 de dolari, iar la restaurant aş fi plătit 80 pentru ea.”
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Atunci vei începe să te simţi bine, iar acel sentiment de bine va însemna că eşti
în armonie. Acel sentiment provine de le sistemul tău de ghidare, sunt spiriteleghid şi învăţătorii care-ţi spun „Da, bine ai făcut!”. Când te simţi bine, înseamnă
că ghizii şi învăţătorii tăi spun „Da, bine ai făcut. Continuă să faci astfel de
lucruri”.
Prin urmare, când veţi vedea ce se va întâmpla în zilele şi săptămânile
următoare, vrem să vă observaţi reacţia. Dacă vă veţi simţi înspăimântaţi sau
critici sau speriaţi sau îngrijoraţi sau supăraţi, acesta va fi un feedback negativ,
ceea ce înseamnă că sunteţi alăturea cu drumul, priviţi situaţia într-un mod
greşit. Răsuciţi-vă, pivotaţi şi spuneţi-vă „Oare există şi un alt mod în care pot
privi situaţia asta? Când văd ce se întâmplă, mă simt prost. Poate că ar trebui să
cer să mi se arate ce se întâmplă cu adevărat în culise”. Pentru că, aşa cum am
mai spus, voi vedeţi doar cinci la sută din realitate, partea de la suprafaţa apei a
aisbergului. Dar mai există 95 la sută pe care nu le vedeţi la ştiri, nu auziţi
despre ele, habar nu aveţi ce se întâmplă în spatele scenei.
Deci, este inutil să lansezi un scenariu de viitor pentru viaţa ta doar pe baza
a cinci procente de informaţii. Este o pierdere de timp. Iar când mintea ego-ului
nu are suficiente informaţii pentru a crea un scenariu de siguranţă (acel lucru
care te va ţine în viaţă), ego-ul va deveni foarte neliniştit şi foarte speriat. Asta,
deoarece încearcă să rezolve o problemă despre care nu are suficiente
informaţii.
Acesta este momentul prielnic pentru a rămâne în clipa prezentă, acesta
este momentul potrivit să te răsuceşti când cineva îţi pune un zid de cărămidă în
faţă, acesta este momentul potrivit să-ţi asculţi meticulos simţămintele. Şi vor fi
unii dintre voi care vor spune „Sunt furios şi am dreptul să fiu furios”. Noi vă
răspundem că furia păzeşte frica, dacă vreţi, furia este garda de corp a fricii.
Când ţi-e frică că vei pierde ceva, că cineva îţi va lua ceva, că vei fi limitat sau că
cineva îţi va face rău, atunci apare şi mânia, pentru a-ţi provoca o reacţie fizică
care îţi va păstra corpul în siguranţă.
O spunem din nou: aceasta este o reacţie foarte primitivă la ceva ce ego-ul
percepe ca fiind un pericol. Fiţi conştienţi de aceste reacţii cu vibraţie inferioară,
care vor fi foarte, foarte frecvente la mulţi oameni. Dacă le aveţi şi voi, nu
înseamnă că nu sunteţi un bun discipol spiritual. Este o ocazie excelentă de a
învăţa să pivotaţi, să vă răsuciţi şi să spuneţi „Voi privi în cealaltă direcţie,
fiindcă ceea ce văd mă supără sau mă determină să-mi exprim poziţia, şi devin
îngrijorat pentru viaţa mea. Ce pot face ca să mă simt bine? Ce pot face pentru
a-mi fi de folos cu adevărat în viaţă?
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Nu uitaţi: trăiţi într-o societate în care toate informaţiile vă parvin printrun ecran, inclusiv acesta. Vin printr-un ecran şi, după cum ştiţi din filmele
voastre, cum ar fi „Avatar”, de exemplu, se poate crea o întreagă lume, cu
dragoni şi giganţi şi o nouă floră şi faună şi totul pare extrem de real. Iar ca un
comentariu de final la acest videoclip, vă spunem că ar fi prostesc să nu-ţi dai
seama că unele dintre aceste tehnologii sunt deja folosite pentru a produce
imagini care să vă motiveze să faceţi şi să simţiţi anumite lucruri. Imaginile sunt
uşor de manipulat. Gândiţi-vă la filmul „Avatar” şi la imaginile frumoase,
realiste, terifiante şi glorioase pe care le vedeţi acolo. Vă creează sentimente
reale când urmăriţi acel film, pentru că totul arată atât de real.
În zilele noastre, mulţi dovediţi lipsă de discernământ, crezând că ceea ce
vedeţi pe ecrane este absolut adevărat, doar pentru că aşa vi s-a spus. Facem din
nou referire la aisberg. Vi se arată doar cinci la sută din ceea ce se întâmplă. Şi
chiar aceste cinci procente, le puteţi interpreta diferit, în funcţie de
condiţionările voastre, de modul în care aţi fost educaţi şi aţi fost instruiţi ce
este bine sau rău.
Deci, practic, ceea ce vă rugăm este să vă detaşaţi puţin, să nu vă mai
implicaţi total în povestea care vi se prezintă şi să înţelegeţi că încă multe alte
lucruri vor fi dezvăluite, multe vor fi dezvăluite şi nu va fi ceea ce vă aşteptaţi. În
multe cazuri, aţi fost induşi în eroare intenţionat şi lucrurile vor derapa către un
scenariu complet diferit, la care nu vă aşteptaţi, pentru că nu aţi fost pregătiţi în
acea direcţie.
Încercaţi să aveţi mai mult discernământ în privinţa imaginilor pe care le
vedeţi, fiţi mai circumspecţi cu poveştile pe care le auziţi şi înţelegeţi că toate
butoanele care vă sunt apăsate au fost instalate în voi tocmai de oamenii care le
apasă acum.
Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca Isus şi vă voi vorbi din nou în curând.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=q3gowx3xUvk
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Mesajul #7 – Importanţa liberului arbitru
Anul acesta se va face alegerea. Veţi decide una din două. Şi tot ceea ce credeţi şi
simţiţi va fi supus provocării, adus la suprafaţă de ceea ce vedeţi şi trăiţi, astfel încât să puteţi
alege conştient. Alegerea pe care o faceţi în acest an va fi pentru tot restul încarnării voastre.
(Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteţi nişte fiinţe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl
ştiţi ca Isus.
Iată-ne din nou împreună, lucrând pentru a vă ridica frecvenţa. Vrem să
înţelegeţi că, pe măsură ce veţi vedea evenimentele din următoarea perioadă,
mulţi dintre voi veţi fi confuzi, mulţi dintre voi veţi fi trişti, mulţi dintre voi veţi
fi entuziasmaţi. Va exista o întreagă gamă de emoţii.
Dar vrem să ne întoarcem la elementele de bază ale învăţăturilor din
“Cursul de miracole”, adică: lumea este neutră, iar voi o acoperiţi cu poveştile
care vă plac. Puneţi în ea convingerile şi valorile în care credeţi. Iar pe parcursul
acestui proces de ascensiune, vă vor fi înfăţişate valorile voastre şi veţi avea
ocazia să le reevaluaţi. Asta se întâmplă tuturor celor care urmează “Cursul de
miracole”. Le sunt înfăţişate valorile în adevărata lor lumină şi încep să
preţuiască lucrurile care merită. Acesta este un proces ce durează. Adesea,
lecţiile “Cursului de miracole” şi înţelegerea textului poate lua mulţi ani până
ajungeţi la nivelul la care sunteţi capabili de o reevaluare.
Ceea ce se întâmplă pe planeta voastră în acest moment este o versiune
foarte rapidă a procesului prin trec toţi cei care urmează “Cursul de miracole”.
Se petrece o reevaluare a tot ceea ce credeţi despre lume, despre voi înşivă,
despre ce este bine şi ce este rău, despre ce este de la Dumnezeu şi ce nu este de
la Dumnezeu. Veţi trece prin câţiva ani de transformare intensă.
A început deja. Evident, 2020 a însemnat iniţierea într-o lume nouă. Dar
există două lumi noi. Pe de-o parte, există Noua Ordine Mondială (NWO), care
este un regim opresiv şi de control, care încearcă să vă controleze pe toţi cei care
trăiţi pe planeta Pământ. Este o continuare a controlului care a existat
dintotdeauna, dar înainte era ascuns, era voalat. Acum guvernele şi-au dat
arama pe faţă. Ele fac orice vor şi nu le pasă dacă sunteţi de acord sau nu.
Niciodată nu le-a păsat dacă sunteţi de acord sau nu, dar se prefăceau că le pasă
dacă le aprobaţi. Dar mulţi aţi trecut prin ultimele câteva alegeri electorale din
ţările voastre, oriunde v-aţi afla, şi indiferent cine este la putere, se întâmplă
aceleaşi lucruri. Indiferent cine este la putere, nu sunteţi ascultaţi. Indiferent
cine este la putere, sunt aceleaşi sistemele adânc înrădăcinate ale acestei lumi
Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

30

3D, această lume materialistă, acest loc de joacă al ego-ului, iar valorile lor sunt
aceleaşi şi continuă să conducă lumea.
Pe de altă parte, există o altă lume nouă. Cealaltă lume nouă este una mai
egalitară. Cealaltă lume nouă este una mai corectă. Cealaltă lume nouă este una
mai prietenoasă. Cealaltă lume nouă este un loc mai iubitor. Este un loc fără
sclavie.
Iar anul acesta se va face alegerea. Veţi decide una din două. Şi tot ceea ce
credeţi, tot ceea ce simţiţi va fi supus provocării, adus la suprafaţă de ceea ce
vedeţi şi trăiţi, astfel încât să puteţi alege conştient, folosindu-vă liberul arbitru.
Vedeţi voi, când guvernele îşi ţineau ascunse intenţiile, atunci nu v-aţi
folosit cu adevărat liberul arbitru, nu v-aţi uitat atent la ceea ce fac şi aţi spus „Îi
aleg pe ăştia”. V-aţi uitat iar la ceea ce fac şi aţi spus „Voi alege alt partid. Nu-mi
place ăsta. Am de gând să-i aleg pe alţii”. Dar nu aţi înţeles că acest partid şi cel
dinainte erau cele două aripi ale aceleiaşi păsări. Nu v-aţi dat seama de asta şi,
prin urmare, nu aţi ales cu adevărat în mod liber. A fost o înşelăciune. Vrem să
înţelegeţi că în 2021 va fi foarte clar ce veţi alege.
Toţi cei care ascultaţi acest videoclip, vrem să analizaţi ce credeţi despre
lume, ce consideraţi a fi adevărat despre umanitate şi ce consideraţi că este cu
adevărat valoros. Vă preţuiţi libertatea, această calitate dată de Dumnezeu, care
vă aparţine prin naştere? Apreciaţi dragostea? Apreciaţi creativitatea? Uitaţi-vă
cu atenţie la opţiunile care vi se oferă. Nu vă uitaţi la aspectele de suprafaţă ale
acestor două lumi diferite. Cele două lumi diferite spun poveşti diferite, dar sub
poveste se află adevărul acestor manifestări. Săpaţi sub povestea aparentă şi
cercetaţi exact ce vă oferă fiecare cale.
Nu vrem să vă influenţăm. Dar vrem să înţelegeţi că alegerea pe care o
faceţi în acest an va fi pentru tot restul încarnării voastre. Este un an foarte,
foarte important. Şi este foarte, foarte important să nu reacţionaţi automat:
„Aşa am fost mereu, aşa voi fi întotdeauna”. Pătrundeţi dedesubtul poveştilor
politice şi uitaţi-vă la roadele acelor poveşti. Vrem să înţelegeţi cu adevărat ce fel
de viitor vă oferă fiecare dintre aceste poveşti.
Este foarte uşor să fiţi înşelaţi în aceste zile. Întotdeauna a fost uşor să
înşeli oamenii. Cei care înţeleg cum funcţionează ego-urile, cei care înţeleg cum
funcţionează materialismul, cei care înţeleg cum funcţionează magnetismul au
reuşit întotdeauna să vă păcălească. Dar vrem să luaţi măsuri ca anul acesta să
nu mai credeţi în cuvinte, ci să căutaţi mesajul real de dincolo de cuvinte. Vrem
să înţelegeţi cât de important este acest an.
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Aceia dintre voi care aţi urmat “Cursul de miracole” de ceva timp vă
descurcaţi mai bine decât cei care au început Cursul mai recent. Pentru că, la
început, Cursul este destul de deranjant, apele pot deveni foarte agitate, iar,
când începi să faci Cursul pe o mare deja agitată, atunci lucrurile se pot
dezechilibra şi mai tare. Cei care faceţi Cursul de mulţi ani, acum sunteţi foarte
recunoscători, pentru că vedeţi cât de des vă bazaţi pe aceste învăţături. Iar cei
care urmaţi “Cursul de miracole” de ceva timp, vrem să fiţi generoşi în orice
mod vă este confortabil, oferindu-vă mentoratul, judecata sănătoasă, bunătatea
celor din jur. Anul acesta va fi extrem de provocator pentru cei care nu au urmat
“Cursul de miracole”, care nu şi-au pregătit minţile, care nu şi-au dezvoltat
discernământul şi nu s-au acordat cu sistemul lor de ghidare.
Nu vă cerem să vă urcaţi pe un scaun şi să faceţi prozelitism. Ci vă spunem:
fiţi generoşi şi împărtăşiţi-vă înţelepciunea, oamenii vor avea nevoie de ea.
Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca Isus şi vă voi vorbi din nou în curând.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=4ksI-7qXmn4
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Mesajul #8 – Reflectaţi asupra vieţii şi interpretărilor
voastre
Nimeni nu ţi-a făcut nimic, nu eşti o victimă a lumii pe care o vezi, ci participi intens la
viaţa pe care o trăieşti. Ai luat multe decizii ale căror urmări le simţi acum. (Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteţi fiinţe binecuvântate. Eu sunt cel pe care îl ştiţi ca
Isus.
Mulţi dintre voi vă simţiţi uşuraţi, mulţi vă simţiţi confuzi, mulţi ridicaţi din
umeri, întrebându-vă ce se întâmplă cu adevărat. În primul rând, vrem să
înţelegeţi că lumea este foarte largă. Există multe ţări în lume, iar multe ţări
uriaşe şi dens populate nu au acordat prea multă atenţie acestui eveniment. Şi
mai vrem să înţelegeţi că alte forţe fac jocurile pe planeta voastră, în jurul
planetei voastre, prin intermediul planetei voastre, care se apropie de planeta
voastră, forţe care sunt mult mai mari decât politica. Vorbim aici despre
influenţele galactice, despre influenţele solare, despre influenţele astrologice.
Ceea ce vrem să vă spunem astăzi este să nu mai daţi atâta atenţie la
detaliile modului de organizare a ţării sau la politică sau la sistemele economice.
Sunt un efect al conştiinţei. Toate acestea sunt un efect al conştiinţei. Ce
înseamnă asta? Înseamnă că nu ele sunt cauza.
Aţi fost instruiţi, conform fizicii newtoniene, să credeţi că lumea fizică vă
influenţează. Dar opusul este adevărat. Aceasta este o lume cu fundul în sus,
după cum vi se aminteşte de multe ori în “Cursul de miracole”. Nu lumea vă
influenţează, chiar dacă asta credeţi acum a fi adevărat, ci voi sunteţi cei care
influenţaţi lumea. Conştiinţa este afectată de influenţele galactice, dar şi
conştiinţa afectează influenţele galactice.
Deci avem această dilemă, cine-a fost primul, oul sau găina. „Păi, dacă se
întâmplă un eveniment solar, nu face el parte din universul obiectiv? Eu nu am
niciun amestec”. Ei bine, nu este aşa. Dar aşa aţi fost îndoctrinaţi să gândiţi, să
vă comportaţi, aţi fost îndoctrinaţi în materialism. Prin materialism nu ne
referim că faceţi shopping la mall. Materialismul este credinţa voastră că
materia este cea mai importantă. Materialismul este credinţa voastră că cele mai
valoroase sunt corpul, maşina, casa. Dar nu acestea sunt cele mai valoroase
lucruri, căci ele sunt efectul conştiinţei. Deci conştiinţa este primordială.
Astăzi vrem să faceţi câţiva paşi îndărăt şi să înţelegeţi că, observând doar
efectul final al unei alegeri electorale, al unei inaugurări, al unui sistem politic
care se prăbuşeşte, voi nu vedeţi cauza, ci vedeţi numai efectul cauzei, cauza
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fiind conştiinţa. Ce aţi văzut voi că s-a petrecut acum câteva zile, pe 20 ianuarie
2021 – menţionăm data ca să ştiţi la ce ne referim – a fost ca un burger mare
umplut cu nimic.
Înţelegeţi că, dacă vreţi să duceţi o viaţă bună, dacă vreţi să profitaţi de ea şi
să exploraţi şi să creşteţi şi să învăţaţi şi să creaţi ca o fiinţă spirituală, atunci
centrul vostru de interes trebuie să devină conştiinţa. Despre ciclonul de ştiri şi
ciclurile politice şi economice, pe care le priviţi gândindu-vă că „alţii le creează”,
înţelegeţi că voi le creaţi.
Sistemele mass-media şi sistemele de propagandă din societatea voastră
sunt aşa cum sunt, ele vă ghidează conştiinţa către o anumită frecvenţă care nu
reflectă abundenţa, iubirea, pacea şi bucuria. Asta este clar. Uitaţi-vă la ştirile
difuzate, la filme, la pornografie, uitaţi-vă la toată mass-media şi înţelegeţi că
ele, de fapt, nu îmbunătăţesc viaţa, nu încurajează viaţa, nu stimulează spiritul,
iubirea şi inima din voi să avanseze către o stare mai expansionată. Vă
îndoctrinează în fizicalitate, asta face pornografia, vă conduce în zonele
inferioare ale experienţei materiale fizice, ceea ce poate fi foarte dăunător
pentru aspectele spirituale creatoare şi expansionate, care se află aici, în zonele
non-fizice: inima, mintea, inspiraţia, legătura cu divinul, visele, abilităţile
psihice. Pe acestea nu le găsiţi acolo jos în zona pornografiei, nu le găsiţi acolo
jos în baruri, nu sunt acolo jos în filmele de război, nu sunt acolo jos. Acolo jos
vorbim despre chakrele inferioare, chakrele de supravieţuire: chakra materială,
chakra sexuală şi chakra de putere, aceste sisteme de energie inferioară, în
această zonă vă împing constant sistemele mass-media să intraţi, adică în modul
de supravieţuire, care este unul neevoluat. Este legat de ego, este legat doar de
supravieţuirea fizică. Şi vi se aminteşte mereu despre moarte şi boală şi altele
lucruri similare, ca să vă menţină în modul de supravieţuire.
Aţi trecut prin aceste câteva zile în care v-aţi întrebat ce se va întâmpla şi
cine va schimba în bine lucrurile pentru voi şi cine va face societatea mai bună
pentru voi sau dacă vă veţi mai reveni din ceea ce credeţi că vi s-a întâmplat, dar
vrem să înţelegeţi că, în acest fel, jucaţi un rol pasiv pe o frecvenţă foarte joasă
în crearea propriei experienţe.
Şi iată ce vrem să vă spunem astăzi: Sunteţi zei creatori. Aţi fost înzestrat cu
o capacitate magnifică de a vă influenţa în mod conştient experienţa. Şi vrem să
vă reamintiţi: ultimele luni, să zicem ultimele 10 luni, cum v-au făcut să vă
simţiţi? Căci există şi fiinţe care nu au stat să asculte ştirile şi şi-au continuat
viaţa liniştite, plimbându-se pe lângă cascade, cultivându-şi pământul în ferme,
călărindu-şi caii, plimbându-şi câinii, scriindu-şi cărţile. Multe fiinţe nu au fost
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atrase în jos către acea frecvenţă a supravieţuirii şi ele nu suferă. Dacă simţiţi că
în ultimele opt, zece luni aţi suferit, a fost din cauză că aţi permis să vi se
manipuleze conştiinţa. Pur şi simplu.
Ceea ce vă tot spunem în sute şi sute de videoclipuri pe care aveţi şansa să
le vizionaţi gratuit, prin liberul vostru arbitru, le puteţi asculta şi învăţa din ele,
ceea ce vă spunem este: observaţi cum v-au făcut să vă simţiţi aceste ultime 10
luni. Dacă v-au făcut să vă simţiţi îngrozitor, atunci nu vă mai implicaţi în aceste
lucruri ca până acum, fie că ascultaţi televiziunea de ştiri, fie că discutaţi despre
astea la locul de muncă, fie că regretaţi că nu puteţi face lucrurile pe care eraţi
obişnuiţi să le faceţi, fie că nu puteţi cumpăra lucrurile pe care le cumpăraţi
înainte. Şi acceptaţi faptul că aţi fost duşi de nas într-o direcţie ca să vă simţiţi
mai rău.
Dar astăzi spunem: Stop! Astăzi spunem: Uită-te la ceea ce ai făcut, uită-te
la ceea ce ai observat, uită-te la modul în care ai interpretat totul, iar dacă te
simţi rău, dacă te simţi neinspirat, dacă te simţi speriat, dacă ţi-e frică de viitor,
atunci trebuie să analizezi modul în care ai înghiţit mesajele sistemului şi acum
spune: „Destul! nu mai fac asta, deoarece sistemul meu de ghidare îmi spune că
nu mă simt prea bine, nu sunt încântat, nu sunt fericit, nu sunt entuziasmat”. În
conformitate cu învăţăturile din “Cursul de miracole”, care exprimă adevărul,
aşa îşi face cunoscută prezenţa sistemul tău de ghidare, care îţi spune că eşti
alăturea cu drumul, care îţi spune că acţionezi în dizarmonie cu dragostea – ea,
care este tot ceea ce-şi doreşte universul mai bun pentru tine. Dragostea
înseamnă viaţă, dragostea înseamnă creativitate, inspiraţie, mulţumire, fericire,
motivaţie, toate aceste lucruri minunate.
Vrem ca astăzi să reflectaţi cu adevărat asupra modului în care aţi lăsat
mesajele sistemului să vă influenţeze, iar acum alegeţi ce vă place în viaţă,
alegeţi oamenii care vă stimulează, vă inspiră, vă interesează, alegeţi lucrurile
care vă aduc bucurie, concentraţi-vă energiile creatoare şi intenţiile asupra
acelor părţi din viaţa voastră pe care le iubiţi, pe care doriţi să le extindeţi şi pe
care chiar doriţi să le manifestaţi concret.
Căci unii dintre voi nu vă trăiţi deloc viaţa, vă aflaţi în situaţii insuportabile
şi vă spuneţi „Am un blocaj”. Nu ai niciun blocaj, doar pari a fi blocat fizic,
pentru că eşti blocat mental, făcând acelaşi lucru mereu, iar şi iar. Dacă nu îţi
transformi mintea, dacă nu îţi expansionezi conştiinţa, viaţa îţi va reflecta
conştiinţa, care va fi o rutină. Nu eşti închis de altceva decât de conştiinţa şi de
interpretările tale. Iar “Cursul de miracole” este conceput pentru a-ţi revela
unde ai blocaje, pentru a-ţi arăta temerile, pentru a-ţi arăta unde eşti uşor de
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controlat sau manipulat de condiţionările sociale sau culturale, astfel încât să te
poţi elibera de programe pe care nu le vrei să opereze în conştiinţa ta. La asta ne
referim astăzi.
Ce programe operează în conştiinţa ta şi cum funcţionează? Vei ştii după
cum te simţi. Vei ştii după cât de fericit eşti. Vei ştii după cum funcţionează viaţa
în favoarea ta.
Aşadar, astăzi reflectează la anul care a trecut şi întreabă-te: „Când şi unde
am luat-o alăturea cu drumul? Ce anume accept sau păstrez în conştiinţă care
mă face să nu mă simt bine?” Nimeni nu ţi-a făcut nimic, nu eşti o victimă a
lumii pe care o vezi, deşi aşa ai fost instruit să interpretezi viaţa. Ci participi
intens la viaţa pe care o trăieşti. Ai luat multe decizii ale căror urmări le simţi
acum. Este timpul să reevaluezi şi să elimini din viaţă ceea ce nu funcţionează
pentru tine.
Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca Isus şi vă voi vorbi din nou în curând.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=qMGmArNILzc
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Mesajul #9 – Eliminați ceea ce nu vă mai foloseşte
Dacă stai să îţi reproşezi ce ai făcut în trecut, frecvența ta va scădea imediat şi te vei
simți groaznic. Asta înseamnă că nu te iubeşti pe tine însuți, nu-l iubeşti pe acel tu din trecut
care nu ştia că există şi ceva mai bun. (Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteți ființe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
Pe măsură ce treceţi cu toții prin aceste transformări energetice, veți avea
parte şi de ceea ce ați putea considera a fi nişte experiențe negative. Asta i s-a
întâmplat dragei noastre săptămâna trecută. A primit un mesaj, prin corpul ei,
pentru a elimina unele lucruri pe care le consuma şi care nu mai erau în acord
cu frecvența 5D. Mesajul a fost tare şi clar, iar ea l-a auzit.
Vrem să înțelegeți că, pe măsură ce treceţi prin aceste schimbări energetice,
aceasta nu va fi neapărat o călătorie uşoară. Noi le numim şi mulți alții numesc
aceste evenimente “simptome de Ascensiune”.
Ce sunt simptomele de Ascensiune? În prezent, sunteți upgradaţi prin
intermediul codurilor de lumină care vin pe această planetă de la soarele central
galactic, coduri de lumină pline de informații, care vă stimulează sistemul
neurologic cu care interpretați lumea. Interpretaţi lumea prin complexul corpminte. Adică: văzul, simţul tactil, auzul, gustul, auzul, mirosul – cele cinci
simțuri ale voastre. Ei bine, după cum bine ştiţi, noi folosim al şaselea simţ, care
este conştiința extinsă.
Când treceţi de la cinci la şase simțuri într-un mod conştient şi rapid, ceea
ce vi se întâmplă multora dintre voi, trebuie făcute ajustări fiziologice. Deoarece
vă schimbați rapid conştiința, corpul vostru, vibrând la o frecvență mult mai
lentă, încearcă să o ajungă din urmă. Şi pot apare reacţii precum sensibilitatea la
mâncare sau suprareacții la unele situații. Iar acestea pot fi considerate
nepotrivite, nefericite sau nedorite, dar aşa este cu expansiunea. Este la fel ca
atunci când, prin antrenament susţinut, capeţi o bună formă fizică, dar cu
dureri, deoarece muşchii sunt folosiți acum într-un mod mai intens decât
înainte, trebuie să faci efort, trebuie să te forţezi să te trezeşti devreme şi să te
plimbi dimineața, pe când înainte te lafăiai pe canapea şi mâncai pâine prăjită.
Adesea treceţi prin situaţii incomode când treceți de la o frecvență mai mică la o
frecvență mai ridicată, într-un mod comparabil cu antrenamentul de fitness.
Cineva poate deveni obez dacă numai stă pe canapea, mănâncă
necorespunzător, nu face mişcare, şi, la un moment dat, va ajunge să nu mai fie
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mulțumit de rezultatele alegerilor pe care le-a făcut – pentru că asta
experimentați când sunteți obezi, greoi şi deprimaţi, vă confruntați cu
consecințele alegerilor pe care le faceți, atât fizic, cât şi mental şi emoțional.
Deci, acum, la nivel colectiv există un acord general că nu vă mai satisface
starea de fapt. Şi majoritatea dintre voi vor fi de acord: nu sunteți mulțumiţi
cum stau lucrurile. Ați trimis multe rugăciuni spre Cer, v-ați concentrat pe
îmbunătățirea calității vieții umanității. Nu mai vreţi să vedeţi războaie, nu mai
vrei să vedeţi foamete, ştiţi că există suficiente resurse pe planeta voastră pentru
a rezolva aceste probleme şi mai ştiţi că sistemele actuale deviază acele bogății şi
averi în alte locuri care nu folosesc la sănătatea generală şi bunăstarea omenirii.
Deci ceea ce se întâmplă la nivel colectiv este că vă rugaţi pentru schimbare.
Atunci când te rogi pentru schimbare, se întâmplă la fel ca atunci când eşti acea
persoană obeză care a decis că lucrurile trebuie să se schimbe, şi atunci cine
altcineva intră pe uşă decât un antrenor personal? Şi ce face un antrenor
personal? Îți spune oare să zaci în continuare şi să mănânci excesiv? Nu, îţi
spune “Haide, ridică-te. Ridică-te şi să mergem să-ţi cumpărăm nişte pantofi
pentru alergare şi nişte haine de exerciții fizice şi urmează să te simți
inconfortabil.” Nu vrei să intri în magazin, nu vrei să probezi hainele, te simți
hidos, te simți prost, simți ruşine. Pentru că ştii că ți-ai făcut-o cu mâna ta.
Şi ceva similar se iveşte în societatea voastră acum. Sunteţi cu toții
conştienţi că ați luat parte la sistemele care au adus această societate pe
marginea prăpastiei şi autodistrugerii. Cu toții aţi cumpărat articole inutile din
plastic de la Walmart. Cu toții aţi condus maşini pe benzină. Cu toții v-aţi hrănit
cu alimente procesate industrial. Cu toții aţi consumat alimente modificate
genetic sau impregnate cu aditivi toxici. Înțelegeți că susțineți aceste sisteme şi
la mulţi dintre voi apare un sentiment de vinovăție şi ruşine.
Dar nu vrem să vă simţiţi prost. Ceea ce vrem noi să faceți, la fel ca
persoana care este scoasă acum din casă de către antrenorul de fitness, vrem
doar să vă modificați comportamentul. Vrem să vă modificați comportamentul,
ştiind că schimbarea este inevitabilă, că schimbarea vine pe planetă, indiferent
dacă doriți sau nu. Vrem să vă modificați comportamentul în mai multe moduri.
În primul rând, iertarea. Iertare pentru voi înşivă şi pentru orice sistem la
care aţi luat parte. Există câteva mişcări politice în acest moment care încearcă
să vă facă să vă simțiţi prost din cauza a ceea ce aţi făcut voi sau strămoşii voştri.
Dar asta este o vinovăție dorită de ego. Vrem să fie clar. Orice îi face pe oameni
să se simtă vinovați este un sistem de gândire condus de ego, iar noi nu îl
susținem. Ceea ce susținem este iertarea. Asta înseamnă că vă iertați pe voi
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înşivă, vă iertați strămoşii, le iertați pe acele ființe care sunt supărate pe voi
pentru ceea ce au făcut strămoşii voştri şi vă daţi mâinile pentru a vă modifica
comportamentul pe viitor. Nu-i nevoie să facem pe nimeni de ruşine, ci e
suficientă modificarea comportamentului pe viitor.
Tot aşa, antrenorul personal nu te va certa pentru ceea ce ai făcut, ci îţi va
spune că suporţi consecințele a ceea ce ai făcut. Eşti destul de pedepsit dacă te
simți greoi şi deprimat şi supraponderal şi nu-ți place să trăieşti în corpul tău.
Sunt consecințele naturale ale alegerilor pe care le-ai făcut. Nu ai nevoie să fii
pedepsit încă şi mai mult. Este neplăcut să ai acele experiențe, dar tocmai ele te
motivează să te ridici şi să te mişti şi să-ţi schimbi obiceiurile alimentare. Dacă
stai să îţi reproşezi ce ai făcut în trecut, frecvența ta va scădea imediat şi te vei
simți groaznic. Şi asta nu aduce niciun beneficiu. Asta înseamnă că nu te iubeşti
pe tine însuți, nu-l iubeşti pe acel tu din trecut care nu ştia că există şi ceva mai
bun.
Şi de aceea nu vrem să participați la nici o mişcare politică care vă face să
vă simțiți vinovaţi în legătură cu trecutul vostru sau cu strămoşii voştri. Nu este
vina voastră, face parte din trecut, s-a terminat. Singura modalitate de a
schimba consecințele naturale ale acelui comportament este să schimbaţi
comportamentul. Singura modalitate de a schimba comportamentul este să
schimbaţi ceea ce-l determină. Ce vă determină comportamentul? Credințele
voastre despre realitate. Şi aici intervenim noi.
Convingerile voastre despre realitate sunt schimbate rapid într-un
asemenea grad, încât deveniţi confuzi şi necăjiţi, iar corpul încearcă să țină
pasul cu aceste schimbări. Corpul, într-un fel, rămâne în urma schimbărilor din
conştiința voastră. Dacă ați făcut o muncă intensă de iertare, dacă ați făcut,
probabil, un program de antrenament al minții, asta vă face să fiți mai pozitivi,
să priviți şi să apreciaţi binele din viață, să practicaţi recunoştința, atunci corpul
nu se va mai potrivi cu mintea. Mintea se schimbă mult mai repede. De fapt,
puteți să vă schimbaţi mintea instantaneu. Pur şi simplu, aveți o revelaţie, acel
moment când “vă cade fisa”, o epifanie. În mintea voastră poate avea loc o
epifanie şi, în acel moment, mintea s-a schimbat, dar corpul încă nu s-a
schimbat ca să se potrivească cu ea. Şi de aici încep să apară unele simptome
fizice, când corpul încearcă, să zicem aşa, să elimine din structura sa ceea ce nu
mai este în acord cu mintea.
Prin urmare, dacă vă upgradaţi intens mintea, vor apărea o mulțime de
schimbări şi în corpul fizic, iar pe unele le-aţi putea percepe ca pe ceva negativ.
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Dar nu le mai percepeți ca negative, ci înțelegeți că sunteți transformaţi pe
multe niveluri.
Deci ce este o vindecare? O vindecare miraculoasă este o schimbare
instantanee în corpul fizic. Acest lucru se poate întâmpla în anumite
circumstanțe, dar ceea ce se întâmplă cu societatea voastră acum este că vă
vindecați treptat. Treceţi de la ignoranță la înțelegere, treceţi de la umbră la
lumină, treceţi de la amăgire la adevăr. Şi toate aceste lucruri se vor manifesta şi
în structura voastră fizică într-un fel, în corp, ca şi în simptome de tulburare
emoţională, când deveniţi mult mai sensibili la lucruri pe care le puteaţi accepta,
dar acum nu mai puteţi, devenind sensibili din punct de vedere emoțional. De
exemplu, nu mai tolerezi felul prin care te-ai vulnerabilizat anterior, fiind
posibil să ajungi la capătul răbdării în anumite relații sau faţă de anumite
comportamente, şi atunci spui „Nu mai pot continua aşa”. Nu este nimic în
neregulă cu tine, acesta eşti tu în curs de upgradare.
Această mare schimbare pare să vină din exterior, în sensul că vine sub
formă de lumină din centrul galactic, dar în realitate provine de la miliardele şi
miliardele de rugăciuni pe care le-ați trimis cu toții, spunând „Nu mai vreau să
fac asta, trebuie să existe o cale mai bună, trebuie să ne schimbăm societatea,
acest lucru nu este corect, există prea mulţi oameni săraci, există prea mulți
oameni care nu pot primi asistență medicală pentru că nu au asigurare, există
prea mulți oameni bogați care iau totul, nu este just, să schimbăm lumea într-un
fel sau altul”. Acestea sunt rugăciunile pe care le auzim de zeci de ani şi sunt
puternice, pentru că voi sunteţi puternici.
Acum, un nou comportament înseamnă că trebuie să credeţi în puterea
voastră, să credeţi în capacitatea voastră de a manifesta ceea ce vă doriţi, să
credeţi în capacitatea voastră de a schimba sistemele pe care le-aţi susținut
inconştient cu toți. Nu mai susțineţi sistemele care nu doriți să se mai dezvolte.
Dacă sunteți implicaţi într-un sistem despre care se ştie că este imoral sau faceți
lucruri ilegale sau lucruri în care nu credeți, atunci orientaţi-vă către altceva,
deconectați-vă de la acel sistem şi găsiți altul care să fie în concordanță cu ceea
ce doriți să vedeţi pe această planetă. Este foarte simplu.
Pe această planetă sunt opt miliarde de suflete, aparent, individuale şi aveți
puterea de a schimba totul. Aveţi puterea de a schimba totul schimbându-vă mai
întâi gândirea şi înțelegând că, astfel, contribuiţi la binele colectiv, iar apoi să vă
faceţi comportamentul să reflecte acea nouă înțelegere că veţi crea un nou
colectiv. Veţi crea un nou colectiv.
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Aşadar, începând de astăzi, vrem să renunţaţi la acele comportamente,
alimente, droguri, dependențe, inadaptări de care ați devenit foarte conştienți în
ultimele câteva săptămâni. Ar putea fi o platformă de social media pe care o
urmăriți, ar putea fi o relație care nu mai este în concordanță cu convingerile
voastre, în care faceţi tot timpul compromisuri pentru a o face fericită pe
cealaltă persoană – nu trebuie să vă “debarasaţi” de ea, îi puteți spune că nu mai
rezonaţi cu vechile conversaţii, că nu mai doriți să mergeți la baruri, că nu mai
doriți să faceți ce nu se mai potriveşte cu vibraţia voastră în creştere. Iar dacă
este de acord cu voi, probabil că a simțit acelaşi lucru şi doar presiunile sociale
v-au făcut să vă comportaţi într-un mod învechit.
Acum este momentul trezirii, acum este momentul pentru bunătate, acum
este momentul pentru iertare şi acum este momentul pentru transformare, o
transformare conştientă şi intenţionată.
Astăzi vă provocăm să vă eliberați de ceva care ştiți că nu vă foloseşte şi
vrem să fiți fericiți în legătură cu acţiunea asta, vrem să vă înveseliți, pentru că
înseamnă că evoluați şi vă consolidați transformarea minții prin confirmări de
comportament. Şi astfel vă veţi schimba linia timpului, vă veţi crea un nou
viitor, în care aceste vechi credințe, idei şi comportamente limitative nu vă vor
mai stăpâni.
Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca Isus şi vă voi vorbi din nou în curând.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=grA-lKoZ9FQ
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Mesajul #10 – Focalizarea mentală şi efectele sale
Cum să fiţi relaxaţi şi să vă simţiţi protejaţi şi fericiţi? Urmaţi o practică spirituală. De ce?
Fiindcă atunci când urmaţi o practică spirituală, nu vă focalizaţi pe corp, ci vă focalizaţi pe
spirit. Nu vă concentraţi asupra morţii, vă concentraţi asupra vieţii veşnice. Iar acest lucru vă
va creşte frecvenţa. (Isus)

ISUS: «Cu adevărat, sunteți ființe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl
ştiţi ca Isus. Iată-ne din nou împreună.
Da, draga noastră are viaţa ei. Da, uneori este foarte prinsă în lume, ca voi
toţi. Este important să înţelegeţi, vizionând această serie de mesaje despre
Ascensiune şi fiind încurajaţi să urmaţi “Cursul de miracole”, că veţi continua să
vă trăiţi viaţa, să luaţi decizii, să vă mutaţi, să vă căsătoriţi, să aveţi copii, să
cumpăraţi alimente, toate aceste lucruri obişnuite. Această practică spirituală
nu vă cere să renunţaţi la stilul vostru de viaţă occidental. Vrem să înţelegeţi că
„Un curs de miracole” este conceput pentru a vă ajuta în viaţa voastră de tip
occidental. De aceea a fost transmis acum 50 de ani: a fost conceput pentru
mintea occidentalilor.
Multe alte practici spirituale sunt concepute pentru mintea orientalilor. Iar
acest lucru poate ridica unele probleme, pentru că, atunci când eşti total
angrenat într-un anumit sistem social de valori, este foarte greu de gestionat un
altul diferit. De exemplu, în filosofiile orientale, există un respect pentru cei care
aleg o viaţă spirituală, merg la un ashram, aleg sărăcia, ideea de a-i da de
mâncare adeptului spiritual este la mare preţ în aceste filosofii orientale. Nu
este deloc o idee la mare preţ în filosofiile occidentale. Va trebui să ai grijă de
tine. Va trebui să îţi procuri singur venitul. Va trebui să duci o viaţă occidentală
foarte ocupată.
Anul acesta a fost puţin diferit, şi suntem recunoscători pentru asta.
Suntem recunoscători că mulţi dintre voi aţi săpat mai adânc în lumea voastră
interioară. Suntem recunoscători că multe dintre distracţiile lumii occidentale
au cam dispărut de ceva timp. Şi începeţi să vedeţi efectele acestui lucru. Despre
asta vrem să vorbim astăzi: cum să gestionaţi efectele restricţiilor şi pierderilor
prin care aţi trecut, din cauza acestei experienţe globale pe care o aveţi cu toţii.
Da, ne alegem cuvintele cu atenţie, astfel ca videoclip-urile dragei noastre
să nu fie şterse. Acesta este un efect al acestei situaţii actuale, că nu aveţi voie să
vorbiţi liber despre anumite lucruri. Este o experienţă nouă pentru mulţi dintre
voi. Nu este o experienţă total nouă pentru oamenii care au trăit în alte societăţi
opresive. Dar pentru occidentali, este o experienţă nouă, cea de a nu putea vorbi
liber. Asta provoacă nişte blocaje în sistemul bioenergetic şi poate fi destul de
dureros să simţi că nu ai voie să te exprimi, că te afli cumva în pericol şi că ai
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putea fi urmărit. Acestea sunt nişte efecte pe care le provoacă acum exprimarea
liberă în societatea voastră.
Când simţi că s-ar putea să-ţi pierzi libertatea din cauza a ceva ce spui,
acest lucru te pune într-o stare foarte primitivă, cea de luptă-sau-fugi-sauînlemneşte. Iar ceea ce vedeţi la mulţi dintre compatrioţii voştri din ţările
occidentale este exact această stare de înlemnire. Luptă sau fugi sau înlemneşte,
acestea sunt modalităţile prin care ego-ul vă protejează în situaţii periculoase.
Nu uitaţi că ego-ul este partea minţii voastre care crede în separare, care crede
în moarte, care crede că frica este cea mai sănătoasă reacţie, aşa că strânge tot
timpul informaţii despre societate şi despre cum ar trebui să acţionaţi în
societate pentru a vă menţine corpul fizic în siguranţă. Acesta este scopul
principal al ego-ului, cel de a păstra corpul fizic în siguranţă, şi asta, parţial,
pentru că ego-ul poate supravieţui numai dacă trupul este viu. Cele două sunt
împletite indisolubil.
Presiunile la care aţi fost supuşi în ultimul an declanşează reacţii ale egoului precum dezamăgirea, depresia, gândurile suicidare, instinctul de
supravieţuire legat de venituri şi locul de muncă, astfel de lucruri. Dacă nu
înţelegeţi ce se întâmplă când simţiţi presiunile exterioare şi cum se schimbă
personalitatea voastră, atunci poate fi foarte copleşitor.
Dar vrem să înţelegeţi că există şi o contraparte la aceste sentimente
negative şi aceasta este practica voastră spirituală. Există două sisteme de
gândire: sistemul de gândire al Duhului Sfânt şi sistemul de gândire al ego-ului.
Presiunile la care vă supune guvernul mondial şi care influenţează toate
activităţile încearcă să vă împingă în sistemul de gândire al ego-ului, care se
teme de moartea fizică. Acesta este principalul factor de influenţă utilizat acum
pentru a vă dirija către zonele inferioare de funcţionare. Când trăiţi în modul de
supravieţuire, veţi lua numai decizii pe termen scurt. Nu veţi fi în stare de a lua
nişte decizii sănătoase pe termen lung, ceea se poate întâmpla numai dacă
sunteţi relaxaţi şi vă simţiţi în siguranţă şi fericiţi.
Cum să fiţi relaxaţi şi să vă simţiţi protejaţi şi fericiţi? Urmaţi o practică
spirituală. De ce? Fiindcă atunci când urmaţi o practică spirituală, nu vă
focalizaţi pe corp, ci vă focalizaţi pe spirit. Nu vă concentraţi asupra morţii, vă
concentraţi asupra vieţii veşnice. Iar acest lucru vă va creşte frecvenţa.
Ce înseamnă, de fapt, creşterea frecvenţei? În zonele inferioare ale planului
3D, acolo sunt prezente depresia, moartea, sinuciderea, sărăcia, restricţia.
Restricţia este un aspect de frecvenţă mai coborâtă a experienţei în 3D, or, cum
mulţi dintre voi sunteţi restricţionaţi, asta vă cam forţează să coborâţi în acele
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zone inferioare ale 3D. Dar nu acolo locuieşte inspiraţia, nu acolo locuieşte
abundenţa, nu acolo locuieşte creativitatea, nu acolo locuieşte iubirea. Ci acolo
jos trăieşte frica, restricţia, judecata, aşteptarea morţii, acest gen de idei.
Când observi că aceste efecte negative se manifestă în personalitatea ta –
poate că te simţi trist sau poate că te simţi nemotivat, poate că ţi-e frică de
guvern sau ţi-e frică de viitor – asta îţi arată că te afli în zonele inferioare ale 3D
şi trebuie să te schimbi. Trebuie să-ţi deplasezi atenţia de la supravieţuirea
corpului fizic la puterea veşnică, pe care o poţi accesa prin corpul spiritual.
Corpul spiritual este înţelegerea că provii de la Sursă. Corpul spiritual este
înţelegerea că eşti conectat la Sursa de energie puternică şi creatoare a
Universului. Nu te afli aici din greşeală. Moartea nu este reală, în sensul că
conştiinţa ta exista înaintea acestui corp şi va exista şi după ce acest corp nu va
mai fi. Eşti o fiinţă spirituală eternă.
Totuşi, este necesar să fiţi focalizaţi pe acest adevăr dacă doriţi să depăşiţi
programele şi protocoalele şi propaganda care vă sunt băgate pe gât cu forţa.
Deci, în primul rând, nu mai vizionaţi mass-media principală. Ştim că vă
spunem mereu asta, dar mulţi dintre voi încă vă scăldaţi în acea piscină
otrăvitoare, ca să vedeţi ce s-a mai întâmplat. De fiecare dată când decideţi să
intraţi în acea piscină otrăvitoare, de fapt, reafirmaţi că voi credeţi că este
adevărat ceea ce vă spune mass-media principală.
Dacă sunteţi fiinţe inteligente şi dacă cercetaţi informaţiile din mai multe
surse, veţi înţelege că ceea ce vă spune mass-media principală nu este adevărul.
Este concepută pentru a vă speria, pentru a vă coborî într-o stare în care puteţi
fi mai uşor de controlat, acea stare în care ego-ul ia decizii pe termen scurt, din
frica de moarte.
Deci ceea ce vă îndemnăm în această serie despre Ascensiune este să vă
conduceţi mintea către eternitate, conduceţi-vă mintea către creativitate,
conduceţi-vă mintea către dragoste. Iubiţi ceea ce faceţi. Iubiţi ceea ce priviţi.
Iubiţi lucrurile care vă fac să vă simţiţi bine. Asiguraţi-vă că tot ceea ce permiteţi
să vă intre în minte vibrează la frecvenţa iubirii.
Dacă îţi place să găteşti şi vrei să te simţi bine, urmăreşte videoclipul de pe
YouTube despre cum să găteşti o reţetă nouă. Dacă eşti grădinar şi vrei să-ţi
ridici frecvenţa, cumpără un catalog de seminţe, comandă nişte seminţe, începe
să lucrezi în grădină. Acestea sunt strategiile simple de a învinge propaganda
care vă este pompată în minte în acest moment.
Vi se pare că acolo există o lume reală, vi se pare că se întâmplă lucruri
reale unor oameni reali, dar dacă veţi opri televizorul, ce se va întâmpla în
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lumea voastră reală? Ce se întâmplă în lumea voastră reală? Către asta vă
îndemnăm – chiar dacă această lume nu este reală, este o lume iluzorie, este o
născocire a imaginaţiei voastre, să zicem aşa – vrem să începeţi să priviţi la
lumea reală.
Acum, unii dintre voi vor spune: „Nu-mi place să privesc lumea reală, toţi
poartă mască, toţi sunt speriaţi”. Dar nu vorbim despre asta. Vorbim despre
natură. Vorbim despre lumea reală, care înseamnă familia şi prietenii voştri
apropiaţi. Iar dacă lor le este frică, atingeţi-le partea legată de normalitate. De
pildă, poţi vorbi cu bătrâna ta mătuşă speriată despre vremurile când era tânără
şi obişnuia să se distreze. Fă-o să vorbească despre lucruri diferite de această
propagandă din mass-media cu care sunteţi îndopaţi.
Ai capacitatea de a decide ceea ce gândeşti, ai capacitatea de a alege la ce
dai atenţie, ai capacitatea de a te ţine departe de zona fricii, alegând viaţa. Adică,
priveşte pe fereastră, pune-ţi bocancii şi ieşi la plimbare, priveşte păsările,
păsările cântă, norii zboară, pescăruşii se bat pe bucăţile de pâine, valurile se
prăbuşesc pe plajă. Nimic nu s-a schimbat, decât viziunea cu care sunteţi
îndopaţi.
Asiguraţi-vă că vă stăpâniţi mintea. Dacă nu o puteţi face – şi acesta este
cazul pentru majoritatea oamenilor care nu au fost instruiţi – dacă nu vă puteţi
stăpâni mintea şi continuă să gândească negativ, vă tot duce către aspectele mai
întunecate ale societaţii, atunci faceţi „Cursul de miracole” cu sprijinul
videoclipurilor realizate de această fiinţă, astfel încât să începeţi să vă stăpâniţi
mintea.
Acesta este partea bună a ceea ce se întâmplă acum. Mulţi dintre voi
începeţi să resimţiţi consecinţele faptului că aţi crezut în lume. Vrem să săriţi de
pe această trambulină şi să ajungeţi la Spirit. Aţi simţit cât de dăunătoare sunt
aceste poveşti ale lumii – moartea şi distrugerea, limitarea călătoriilor şi a
libertăţii şi libertăţii de exprimare – toate aceste lucruri aparent reale, care
aparent vă sunt impuse. Este o propagandă menită să vă sperie. Când sunteţi
speriaţi, sunteţi mai uşor de controlat. Înţelegeţi că voi deţineţi puterea.
Înţelegeţi că mintea voastră este legată de Dumnezeu atunci când sunteţi
conştienţi de ceea ce gândiţi şi de ce credinţe aveţi şi cum acţionaţi. Când sunteţi
manipulaţi, nu mai conştientizaţi prezenţa lui Dumnezeu şi nici a iubirii.
Trebuie să vă luaţi înapoi puterea personală, abilitatea de a alege pe ce
anume vă focalizaţi: să vă focalizaţi pe ceea ce iubiţi, să vă focalizaţi pe ceea ce
vreţi mai mult, să vă focalizaţi pe natură, să vă focalizaţi pe ceea ce este gratuit şi
dăruit vouă de către univers. Nu mai daţi atâta atenţie societăţii voastre, ci
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concentraţi-vă pe intangibil, pe indefinibil, pe creativ, toate aceste lucruri foarte
importante.
Aşadar, cei dintre voi care sunteţi înfloritori în această situaţie, înseamnă că
faceţi ceva ce vă place, ceva în care credeţi. Iar cei dintre voi care nu sunteţi
înfloritori, este timpul să recunoaşteţi acest fapt şi că trebuie să vă schimbaţi
comportamentul şi atitudinea şi ce gânduri acceptaţi în minte. Amintiţi-vă că nu
trebuie să credeţi fiecare gând pe care îl aveţi. Gândurile negative şi
înfricoşătoare provin din mintea ego-ului. Mintea ego-ului este locul în care
trăiesc toate gândurile negative şi de frică cărora le-aţi permis să locuiască în
voi. Şi oricând apare o situaţie stresantă, vă va spune: „Ascunde-te în casă, nu
vorbi cu oamenii, economiseşte banii”. Vă va limita, veţi simţi ca şi cum vi s-a
pus o pătură umedă peste Spirit.
În schimb, când trăiţi în zonele superioare ale planului 3D, în armonie cu
cu adevărurile spirituale, veţi începe să vă simţiţi mai bine. Dimineaţa, veţi ieşi
pe uşă fericiţi, ştiind că sunteţi conectaţi la cea mai puternică Sursă din lume,
din univers, din galaxie, Dumnezeu. Faceţi parte din acea Sursă de energie şi
nimic nu v-o poate lua.
Totuşi, puteţi renunţa la ea, prin liberul vostru arbitru. Când renunţaţi la
putere? Atunci când luaţi decizii proaste, când nu studiaţi textele înţelepciunii,
când vizionaţi violenţe, când vizionaţi lucruri triste, când consumaţi ceea ce
doresc globaliştii.
Acum, printre voi sunt şi unii care afirmă: „Isus n-ar spune asta niciodată”,
dar credeţi-mă pe cuvânt, când am trăit pe Pământ cu mulţi ani în urmă, am
fost un activist politic. Prin politică se exercită influenţa celor care doresc să vă
controleze. Aşa că este în regulă să punem în evidenţă aceste aspecte. Am fost
un rebel, am fost un revoluţionar, încă sunt un rebel, încă sunt un revoluţionar.
Doar că puterea acestei revoluţii rezidă în inima voastră, în sufletul vostru, în
mintea voastră, nu rezidă neapărat în corpul fizic. Corpul fizic urmează ceea ce
spune mintea. Prin urmare, dacă vă simţiţi supraponderali, greoi, deprimaţi,
dezamăgiţi, este din cauză că mintea voastră a luat-o razna.
Aşadar, astăzi treziţi-vă la realitatea că nu vă puteţi găsi fericirea în lume.
Trebuie să apelaţi la Spirit, la acele aspecte creative intangibile şi puternice ale
propriei voastre conştiinţe: iubire, libertate, bucurie, creativitate, preţuire,
recunoştinţă. Toate aceste lucruri sunt gratuite şi le puteţi accesa chiar acum,
dacă doriţi. Închideţi televizorul, nu vă este prieten. Eu sunt acela pe care îl ştiţi
ca Isus şi vă voi vorbi din nou în curând.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=f1mTZo1Z1lA
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Mesajul #11 – Întrebări şi răspunsuri cu Isus şi Ananda
Sistemul bancar actual este foarte corupt şi nu va supravieţui ascensiunii în 5D. Două
alte sisteme aşteaptă să-i ia locul. Primul este un sistem cu monedă digitală care este pus la
punct în strădania de a creşte controlul tranzacţiilor, ca să nu mai existe bani cash. Totuşi,
mai există un altul mai echitabil, îl vom numi sistem financiar cuantic, care şi el se
profilează la orizont. (Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteți ființe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
Pe măsură ce începe primăvara în emisfera nordică, apare un fel de
mâncărime în tălpile multora, este o dorinţă de schimbare, o dorinţă de
expansiune, o dorinţă de libertate. Asta simţim în conştiinţa voastră colectivă.
Simţim o dorinţă foarte puternică ca lucrurile să se aşeze.
Când analizăm frecvenţa colectivă generală, simţim multă frustrare şi
nemulţumire cum stau lucrurile, simţim multă furie faţă de sistem, care
foloseşte în mod clar frica pentru a manipula. Şi asta devine tot mai evident în
multe minţi, multe minţi care, poate, cu şase luni în urmă, consimţeau toate
măsurile care se luau în lume, dar acum oamenii încep să vadă că au apărut
câteva fisuri pe faţada acestui regim care învârte treburile pe planeta voastră.
Deci vedem că încep să curgă multă creativitate.
Când oamenii intră într-o stare de frenezie, când oamenii devin pasionaţi,
capacitatea lor de a crea creşte. De pildă, când vedeţi un artist că aruncă cu
pasiune vopsea pe pânză sau loveşte cu pasiune tastele unui pian, ceea ce vedeţi
este manifestearea Energiei. Se vede cu ochiul liber cum curge creativitatea prin
ei. Şi se simte puterea, se vede că, de fapt, intră într-o altă lume. Ei bine, cam
asta se întâmplă acum cu omenirea, dincolo de aparenţe.
Aşa că, un lucru pe care vrem să vi-l spunem tuturor celor care vă simţiţi
frustraţi de situaţia socio-politică prezentă – şi este foarte uşor de înţeles că
sunteţi frustraţi – primul lucru pe care-l dorim de la voi este să fiţi
recunoscători pentru ceea ce aţi învăţat, pentru ceea ce aţi înţeles despre voi
înşivă şi pentru ceea ce aţi remarcat la stilul vostru de viaţă şi, poate, unele
lucruri pe care le făceaţi pentru că aţi fost condiţionaţi să le faceţi.
De exemplu, mulţi oameni care acum fac şcoală la domiciliu cu copiii lor îşi
dau seama cât de stresantă era pregătirea copiilor pentru şcoală în fiecare zi la
ora şapte dimineaţa, cu hainele şi pacheţelul de mâncare şi toate acele activităţi.
Iar mulţi părinţi vor deveni mult mai flexibili cu copiii lor. Vedem ca pe un
beneficiu extraordinar la nivel global când părinţii spun: „Acest sistem nu este
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sigur, nu este iubitor, nu este bun”. Amintiţi-vă ce v-am tot repetat, că sistemul
şi-a pus cărţile pe masă. Şi vrem să acceptaţi ceea ce v-a arătat sistemul. Acesta
este un mare beneficiu, să zicem, al lucrurilor negative din ultimul an, anume că
vedeţi cât de puţin respect au guvernele pentru voi.
Este, de asemenea, o idee bună să vedeţi cum aţi învăţat să trăiţi fără
anumite lucruri. Aţi învăţat să trăiţi fără shopping permanent, aţi învăţat să
trăiţi fără a ieşi în oraş după mâncare, aţi învăţat să trăiţi fără multe lucruri şi vaţi concentrat mintea să trăiţi într-un mod mai simplu şi mai calm. Acestea sunt
beneficii imense pentru evoluţia voastră spirituală, vrem să înţelegeţi acest
lucru. Când vă daţi seama că nu trebuie să cheltuiţi 400 de dolari pe lună ieşind
la restaurant de plictiseală, că aţi reuşit să vă gestionaţi plictiseala într-un mod
mai puţin costisitor, acesta este un lucru bun. Acei bani vor putea fi investiţi dea lungul anilor în sistemele mai sănătoase pe care tocmai le descoperiţi.
De exemplu, mulţi oameni îşi descoperă grădinile, descoperă bucuria de a fi
în natură şi de a săpa în noroi şi de a planta plante comestibile şi îşi dedică mai
mult timp acestor activităţi recreative. Şi îşi dau seama cât de bine este să poată
ieşi afară ca să culeagă pe loc nişte roşii crescute organic în grădină şi să rupă
nişte salată proaspătă ca s-o mănânce după câteva minute. Deci să nu spuneţi că
toată această experienţă a fost negativă! Nu a fost.
Seamănă mult cu acele poveşti despre cineva care a făcut un atac de cord
sau a divorţat şi, în timp ce procesul este în desfăşurare, în timp i se trage preşul
de sub picioare şi au loc toate acele schimbări, există un sentiment de confuzie.
Dar mulţi oameni, după ce au tras o sperietură soră cu moartea, îşi vor schimba
viaţa în bine. Îşi vor spune: „Am privit moartea în faţă şi mi-am dat seama că
lucram la o slujbă care nu-mi plăcea, nu îmi petreceam timpul prea creativ, nu
eram fericit, iar această criză de sănătate m-a făcut conştient”. Acelaşi lucru cu
divorţul. Uneori, divorţul este foarte dureros, distruge familiile, întrerupe
obiceiurile de viaţă şi financiare şi chestiuni de genul ăsta, dar, pe de altă parte,
se poate simţi ca un nou început. Iar noi asta vedem că se apropie.
Vrem să înţelegeţi că ceea ce vi se tot arată şi vi se tot spune (în massmedia) nu este, de fapt, ceea ce creează omenirea. Aşa că, atunci când vedeţi
aceste feţe mascate la mall sau în magazinul alimentar, vă spunem că 50%
dintre acei oameni sunt ca voi. 50% dintre acei oameni nu vor asta. 50% dintre
aceşti oameni doresc libertate. 50% dintre acei oameni sunt destul de iritaţi.
Vrem să înţelegeţi cum funcţionează creaţia, care apare din această pasiune pe
care o simţiţi. Şi asta detectăm când luăm pulsul planetei voastre: o dorinţă de
libertate, o dorinţă pentru un sistem mai bun, o dorinţă de a da jos de la putere
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pe acele persoane care au arătat că nu vă iubesc sau nu vă respectă. Asta simţim
noi.
Această mânie, spunem noi, se ridică la fel cum se va ridica seva în copaci
foarte curând. Asta va curge prin omenire în primăvara ce vine în emisfera
nordică. Şi veţi vedea că se va manifesta. Veţi începe să vedeţi rezistenţa.
Tacticile care au fost folosite asupra omenirii până în acest moment sunt foarte
năucitoare, pentru că minţile care le-au inventat au făcut multe cercetări.
Anumite strategii folosite îi menţin pe oameni în confuzie, instabili şi temători.
Iar cei care au conceput aceste strategii, în mod clar nebuneşti, ştiu cum
funcţionează mintea voastră. Dar şi cei dintre voi care studiaţi “Un curs de
miracole” ştiţi cum vă funcţionează mintea.
Aşadar, în această primăvară, în următoarele două sau trei luni, nu vă lăsaţi
înşelaţi de ceea ce credeţi că se întâmplă. Înţelegeţi că valul de creativitate
emanat de inimile şi minţile voastre este legat de libertate, de posibilitatea de a
alege, şi veţi începe să vedeţi consecinţele la sfârşitul primăverii. Deci, nu
renunţaţi la credinţa în bine, nu reunţaţi la a vă decide propriile vieţi, continuaţi
să vă concentraţi pe lucrurile pe care le iubiţi, care sunt benefice pentru familia
voastră, asta însemnând o alimentaţie sănătoasă, cultivarea propriilor alimente.
Iar când spunem să vă cultivaţi propriile alimente, nu înseamnă că veţi
cultiva tot ce mâncaţi. Dar pentru lunile de vară, vă puteţi creşte singuri cultura
de salată, puteţi planta tufişuri cu fructe de pădure, puteţi să spuneţi, privind la
peluza goală din spatele casei: „În loc să cheltui 400 de dolari pe lună ca să
mănânc la restaurant, mai bine să investesc în nişte tufe de zmeură, care îmi vor
oferi zmeură toată vara. Voi planta nişte căpşuni şi o voi face cu bucurie, o voi
face cu entuziasm, o voi face cu fericire, înţelegând că aceasta este lecţia pe care
am învăţat-o, că e bine să te poţi întreţine singur, e bine să ai la dispoziţie fructe
organice ori de câte ori vrei, e bine să te poţi duce să culegi o frunză de varză şi
să o bagi în gură, ştiind că forţa vitală a acelei plante străbate corpul imediat, în
loc să stea într-un magazin timp de trei săptămâni.”
Acestea sunt câteva dintre lecţiile de bază pe care le-aţi învăţat, din cauză că
societatea voastră le-a uitat în ultimele decenii de industrializare alimentară şi
de dezvoltare a acestor incredibil de complexe şi, totuşi, foarte instabile sisteme
de transport alimentar. Începeţi să faceţi cumpărături la nivel local, să vă
sprijiniţi fermierii locului. Aceşti fermierii locali vor fi cei care vor avea hrană
atunci când în alte locuri va lipsi. Dacă vă cunoaşteţi de câţiva ani şi le-aţi
cumpărat produsele, când veţi ajunge la poartă spunând „Magazinul e închis, nu
au conopidă acolo”, ei vor spune „Păi, avem noi nişte conopide, uitaţi aici unele
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faine. Ne sprijiniţi de atâta timp, aşa că vă putem ajuta acum”. Aşa era pe
vremuri, colaboraţi cu vecinii, conlucraţi cu comunitatea, susţinându-vă
reciproc, când unora le lipsea ceva, ceilalţi îi ajutau şi viceversa.
Deci, când vorbim despre întoarcerea la ceea ce era acum 200 de ani,
majoritatea vă gândiţi doar la asta: „O, fără electricitate”. Dar nu la asta ne
referim. Ne referim la ideea de comunitate, la grădini care vă dau mâncare, la
ajutorarea vecinilor şi prietenilor, să fiţi responsabili pentru comportamentul
vostru, să nu fiţi nesăbuiţi, neţinând cont de mediu. Nu aşa făceau oamenii
acum 200 de ani. Îşi iubeau pământul, îşi iubeau animalele, îşi iubeau
comunităţile, căci altfel n-ar fi supravieţuit.
Ceea ce vrem să faceţi este să începeţi să folosiţi binele pe care l-aţi învăţat
în acest an, dar de bunăvoie, nu dintr-un sentiment de disperare, nu dintr-un
sentiment de frică, ci dintr-o profundă apreciere pentru lecţia primită.
Deci începeţi să vă gândiţi la asta odată cu intrarea în acest anotimp de
primăvară. Scoateţi cataloagele de seminţe, comandaţi seminţe online, scoateţi
lopata, marcaţi unde veţi pune noul strat de sol suplimentar sau primul pat
germinativ din grădina voastră şi pregătiţi-vă cu nerăbdare pentru munca fizică,
aşteptaţi cu nerăbdare să staţi afară în soare, să staţi acolo cu păsările, viermii şi
prihorii care vor veni să fure viermii când răscoliţi solul, şi deveniţi astfel din
nou parte a naturii. Deveniţi din nou parte a naturii, care se trezeşte în emisfera
nordică.
Ne vom întoarce în scurt timp.»
Carol: – Mi-a plăcut.
Tina: – Şi mie mi-a plăcut.
C: – Există atât de multe lucruri bune care au apărut în acest an şi, eu, în
special, simt că trebuie să trec de la „O, Doamne ce s-a întâmplat cu lumea!”,
la “Hai să vedem ce oportunităţi avem aici!”.
T: – Da, să apreciem ceea ce avem. Te cunosc Carol, şi suntem amândouă
norocoase că avem proprietăţi rurale. Am vorbit cu mulţi oameni în sesiuni şi
cred că se trimite un mesaj repetat oamenilor să iasă în grădinile lor. Eu am
o mică parte împrejmuită, aceasta este o proprietate închiriată unde mă aflu
acum. Dar am îngrădit o zonă mică, şi, sinceră să fiu, dacă aş pune plante
acolo, ar fi multă mâncare, chiar dacă este doar un spaţiu relativ mic. Mă voi
muta la sfârşitul lunii într-un loc mai mare, dar acesta este cât o curte
suburbană obişnuită. Şi sunt, cu siguranţă, multe lucruri pe care oamenii le
pot face chiar şi într-un mediu suburban.
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C: – Da, da.
T: – Bine, avem o primă întrebare.
C: – Prima întrebare vine de la Lisa, care spune aşa: „Una dintre
activităţile care îmi aduce bucurie şi pace este să alerg pe lungi cărări de
munte, pierdută în natură. Mi-am rupt piciorul vineri în timpul unei alergări
şi mă străduiesc să înţeleg lecţia. Acum şase ani mi s-a întâmplat acelaşi
lucru, dar la celălalt picior. Este clar că nu învăţ ceea ce trebuie. Cum să pot
interpreta mai bine semnele şi mesajele pe care mi le dă Spiritul?”
T: – În primul rând, îţi voi împărtăşi mica mea experienţă când mi-am
rupt piciorul, ca să afli şi versiunea mea. Nu înseamnă că este şi versiunea ta.
Zugrăveam o casă ca să mai câştig nişte bani, dar şi ca să evit să scriu cartea
lui Isus, din cauză că mă simţeam copleşită de acea misiune. Şi când puneam,
literalmente, ultima pensulă pe un tavan foarte înalt, scara a alunecat şi am
căzut pe scară şi mi-am rupt călcâiul de la un picior. Şi uite-aşa am stat întrun scaun cu rotile timp de şase luni, în faţa computerului, lucrând la cartea
lui Isus. Aşa am terminat-o. Nu aveam voie să fac altceva. Nu puteam face
altceva. Aşadar, prima chestiune la care să te gândeşti ar fi: Oare nu eviţi să
observi ce trebuie reglat în viaţa ta, prin faptul că te dedici acelor alergări
montane? Din experienţa mea, a rezultat că ceea ce trebuia eu să fac nu era
să zugrăvesc case, cocoţată pe o scară.
C: – Stephanie scrie că şi ea şi-a rupt piciorul joi, aşa că mulţumeşte
pentru că s-a pus această întrebare.
T: – Da, la câteva persoane li s-a pus frână. Interesant, bine. Să vedem
ce are de spus Isus.
ISUS:
«Cu adevărat, sunteţi fiinţe binecuvântate. Eu sunt cel pe care îl ştiţi ca
Isus.
Când eşti oprit de la o activitate pe care o iubeşti sau de care te ocupi mult
sau care îţi dă un fel de dependenţă... menţionăm aceste trei lucruri diferite,
deoarece unora le place să alerge, pentru că le alungă gândurile de la ceva ce
trebuie schimbat în viaţa lor. Unora le place să alerge, pentru că le opreşte
gândurile. Atunci când corpul este angajat într-o acţiune extrem de plăcută, care
ar putea fi mâncarea excesivă sau alergarea – pot fi multe alte acţiuni, dar cu
acelaşi efect – poate însemna că îţi alini suferinţa, deoarece mintea nu poate
face două lucruri simultan. Dacă se concentrează cu adevărat pe alergare şi unde
să pună piciorul pe o cărare cu bolovani, atunci nu se va mai gândi la lucrurile la
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care se gândeşte în mod normal şi, astfel, alergarea poate aduce o uşurare
extraordinară pentru o minte tulburată sau suferindă. Există întotdeauna un
beneficiu dintr-o experienţă.
...Deci când stai acolo, dorind să alergi, dar piciorul e pus în ghips şi ridicat
pe un scaun, de abia reuşeşti să scoţi brânza din frigider – căci cum poţi scoate
brânza din frigider când eşti în cârje? este foarte greu. Draga noastră a trebuit să
renunţe la cumpărături şi la tot felul de lucruri când a avut piciorul rupt. Dar a
rezistat, pentru că este o bună elevă a „Cursului de miracole”. Şi a decis să se
adâncească în acele lucruri pe care era întotdeauna prea ocupată să le facă.
Draga noastră este foarte activă, foarte ocupată, dimineaţa la prima oră merge la
sală şi face tot felul de lucruri. După cum vă imaginaţi, este o persoană harnică.
Dar când a fost smulsă din obişnuinţe, a trebuit să facă unele lucruri pe care nu
le-a mai făcut niciodată. Iar unul dintre lucrurile pe care ea le-a făcut... – nu
spunem că ar fi aceeaşi situaţie pentru tine, dar gândeşte-te ce lucruri ai mai
putea învăţa pe care nu le-ai putut învăţa când erai activă şi capabilă de acele
lungi alergări.
...Un lucru pe care draga noastră a trebuit să-l facă a fost să-şi trimită fiul la
cumpărături, pentru că ea nu putea s-o facă. Era într-un scaun cu rotile, nu
putea căra obiecte. Aşa că îi dădea o listă de lucruri de care avea nevoie: mere,
roşii şi ce mai avea nevoie. Iar el venea cu o pungă mare de mere şi o pungă
mare de roşii, câte cinci sau şase în fiecare. Iar ceea ce a realizat draga noastră a
fost că, de fiecare dată când ea mergea la cumpărături se întorcea cu două mere,
două roşii. Aşa că trebuia să meargă la magazin zilnic sau la fiecare două zile,
pentru că avea frică de sărăcie şi punea o limită de câţi bani va cheltui la
magazinul alimentar, din această frică de sărăcie. Iar acum şi-a dat seama că,
datorită faptului că nu putea merge la cumpărături, brusc, dispăruse o parte
foarte stresantă din viaţa ei cotidiană. Înainte nu-şi dădea seama cât de
stresante erau pentru ea cumpărăturile. Nu-şi dădea seama că trăia un continuu
stres financiar când mergea la cumpărături. Aceasta era atitudinea pe care
mama ei a învăţat-o când era mică. Mama ei nu avea niciodată bani destui şi o
trimitea pe draga noastră să pună lucrurile la loc pe raft, pentru că la casa de
marcat nu îi ajungeau banii. Iar draga noastră a învăţat să socotească costul
total, ca să nu mai repete această traumă. Dar ea era complet inconştientă că
ducea în spinare acest comportament foarte stresant, învăţat pe când era copil.
Aşadar, şi-a dat seama că felul în care făcea cumpărături îi provoca
anxietate în fiecare zi. Când a reuşit să meargă din nou la cumpărături – adică,
trei luni mai târziu, a avut destul timp să reflecteze la asta – şi-a schimbat
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modul în care cumpăra. A făcut ca fiul ei: cumpăra şase mere, cumpăra şase
roşii, cumpăra mai multe alimente şi nu mai număra banii, nu se mai stresa ca
înainte. Ştia că are bani în bancă şi are de unde plăti. Şi se străduia să nu se mai
uite la total. S-a străduit să întrerupă tiparul comportamental inconştient pe
care mama ei a instruit-o să îl urmeze în copilărie.
Deci aceasta a fost o consecinţă directă pozitivă a faptului că se afla într-un
scaun cu rotile, că nu se putea mişca. A fost de ajuns această singură revelaţie ca
să-i schimbe complet comportamentul financiar.
Aşa că, cei dintre voi care au acum piciorul rupt şi staţi cu el în sus,
încercaţi să observaţi ce nu mai puteţi face şi dacă nu este, de fapt, chiar o
uşurare că nu mai puteţi face acel lucru. Poate că tu eşti cea care face toate
cumpărăturile şi toate treburile casnice şi face toate treburile şi tu menţii casa în
funcţiune, poate ai doi copii şi un soţ, iar acum te privesc stând cu piciorul în
sus: „Ce ne facem fără tine? Ce ne facem fără tine?” Iar tu spui: „Nu ştiu, cred că
va trebui să vă descurcaţi singuri”. Acesta ar putea fi beneficiul acestei
experienţe.
S-ar putea ca problema care te deranjează, chestiunea mentală care te
deranjează, chestiunea pe care ai tot amânat-o pentru că trebuie să ieşi la
alergări, acum nu o mai poţi evita. Stă acolo lângă tine pe canapea cu piciorul în
sus. Analizează ce anume te deranjează şi ai evitat să observi până acum!
Când aveţi astfel de crize, aceste crize fizice care vă întrerup
comportamentul normal, un comportament de coping sau uneori de evitare, ele
pot fi foarte, foarte benefice. S-ar putea să vă spuneţi: „Wow, cred că acum voi
putea citi acea carte pe care nu am avut timp să o citesc”. Aţi avut destul timp să
citiţi cartea, numai că aţi decis să n-o faceţi, lăsând alte lucruri să vă împiedice.
Deci când aveţi astfel de leziuni, gândiţi-vă: „Ce evit eu ieşind mereu la
alergări? Cu ce mă confrunt eu, iar această pacoste mă face să observ fără
ocolişuri? Şi ce lucruri îmi voi permite să fac acum, pe care nu le făceam în mod
normal?”. Poate fi tricotarea unui pulover, citirea unei cărţi, pictarea unghiilor
de la picioare, nu contează ce este, totul este să te simţi entuziasmat, pentru că
acum te poţi justifica de ce stai şi citeşti o carte căreia trebuie să-i dai atenţie.
Va fi altfel pentru fiecare dintre voi. Dar credeţi-ne că acest lucru se
întâmplă dintr-un motiv şi că veţi învăţa ceva ce trebuie să aflaţi despre propriul
vostru subconştient, despre propriul comportament de coping şi de evitare, pe
măsură ce treceţi prin acest proces de vindecare. Nu-l grăbiţi, nu-l negaţi, nu fiţi
supăraţi, ci acceptaţi într-un mod profund şi radical ceea ce are loc şi atunci nu
veţi suferi.
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Vom reveni în scurt timp.»
Carol: – Acum o introducem pe Kim Severin. Eşti acolo?
– Sunt aici, mă poţi auzi?
Tina: – Ce ne propui azi, Kim?
– Am două întrebări pentru Isus. Prima este: cine sau ce ne şterge
memoria când intrăm în corp şi de ce? Iar a doua este: am auzit unii oameni
spunând că, dacă urmăm lumina după ce ne părăsim corpul, vom continua
procesul de reîncarnare iar şi iar. Şi că, nu numai de lumină suntem
ademeniţi, ci şi când vedem membrii familiei care au decedat. Deci cred că
întrebarea ar fi: este adevărat? şi trebuie doar să ne reamintim că suntem
lumină, dar nu trebuie să urmăm lumina?
T: – Ambele întrebări, excelente. Să vedem ce are de spus Isus în privinţa
asta.
ISUS:
«Cu adevărat, sunteţi fiinţe binecuvântate. Eu sunt cel pe care îl ştiţi ca
Isus.
Primul lucru pe care vrem să-l înţelegeţi este că puteţi avea întotdeauna
încredere în lumină. Lumina nu vă va înşela niciodată, lumina este
întotdeauna adevărată, în acest sens. Când se transmite cealaltă poveste pe
internet – că nu ar trebui să urmaţi lumina, că ar fi o înşelăciune – există şi un
pic de adevăr în ea, în sensul în care oamenii spun în glumă: „Lumina de la
capătul tunelului este când ieşi dintr-un vagin şi intri încă o dată în ciclul
reîncarnării.” :)
Dar nu ce gândiţi în momentul morţii determină decizia reîntrupării. Cum
va fi următoarea încarnare pe care o veţi trăi se stabileşte prin fiecare decizie pe
care o luaţi în această întrupare. Se stabileşte zilnic. Alegeţi în permanenţă cum
va fi următoarea experienţă, dacă va fi o experienţă de înaltă frecvenţă sau o
experienţă de joasă frecvenţă. Asta nu înseamnă o recompensă şi pedeapsă, ci
ideea că veţi culege ceea ce aţi semănat.
De exemplu, dacă practicaţi iertarea, acesta este cel mai puternic
mecanism cu care vă puteţi schimba viitorul. Iar când spunem viitorul, nu ne
referim doar la această încarnare, ci la viitorul vostru absolut. Atunci când v-aţi
alungat din minte nevoia de separare, nu va mai trebui să vă întoarceţi într-un
corp fizic. Aşadar, veţi sări în ciclul karmei, dacă vreţi să-l numiţi aşa, sau ciclul
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reîncarnării atâta timp cât este nevoie să aveţi experienţa separării şi să simţiţi
separarea.
La ce foloseşte separarea? Ca să simţiţi ce înseamnă să credeţi în ea. Acesta
este motivul pentru care această lume este plină de încercări şi necazuri. Voi
aveţi – nu tu Kim, ci voi ca şi colectiv – aveţi o frecvenţă destul de similară încât
să aveţi cu toţii judecăţi şi frici, şi proiectaţi această lume din imaginaţia voastră,
încercând să scăpaţi de vina pe care o simţiţi pentru că v-aţi separat de
Dumnezeu. Asta este cu adevărat acest loc, este un ecran de cinema pe care vă
proiectaţi credinţele şi prin care vă experimentaţi credinţele. Şi aceasta este,
desigur, ideea fundamentală a “Cursului de miracole”, anume că nu eşti o
victimă a lumii, ci lumea îţi reflectă înapoi ceea ce crezi a fi adevărat despre ea.
Deci, când spunem că puteţi avea încredere în lumină, este la fel ca şi cum
puteţi avea încredere în soare. Puteţi avea încredere că soarele vă aduce
vitalitate, soarele vă aduce energie, menţine lucrurile în mişcare, este forţa care
permite viaţa pe Pământ în această experienţă fizică tridimensională. Dacă
soarele s-ar stinge, după trei zile, Pământul ar fi terminat. În trei zile, va fi atât
de frig, încât nu veţi mai exista. Deci lumina este un simbol foarte, foarte
puternic. Puteţi avea încredere în lumină.
Vrem să înţelegeţi că puteţi avea totală încredere în lumină în practica
voastră de zi cu zi, în viaţa de zi cu zi, când luaţi acele decizii care determină
cum va fi următoarea experienţă. De pildă, când am ajutat-o pe draga noastră să
transmită cartea “Great Minds Speak to You”, erau acolo nişte poveşti despre
fiinţe care s-au pierdut în întuneric din cauza alegerilor făcute în încarnarea lor
fizică. Nu au fost întâmpinate cu lumină, ci cu umbrele propriei lor minţi. Deci,
ar trebui să vă amintiţi asta când lucraţi asupra propriilor umbre, umbrele care
apar în timpul acestei accelerări galactice prin care treceţi cu toţii. Mulţi dintre
voi vă veţi vedea sinele-umbră, acele părţile din voi care sunt nestăpânite, care
sunt temătoare, care sunt focalizate intens pe separare, care sunt frustrate. Pe
toate acestea e bine să le vedeţi, deoarece astfel puteţi lucra asupra lor, să le
înmuiaţi şi să le domoliţi puţin, căci, cu adevărat, acesta este scopul acestei
încarnări.
Mesajul care te-a buimăcit – pe care îl vom numi "lumina falsă" – este o
parte integrantă a sistemului de propagandă din reţelele de socializare.
S-a statornicit ideea că, dacă cineva pozează ca profesor spiritual sau
medium sau clarvăzător sau senzitiv, atunci este cu adevărat ceea ce spune.
Un lucru de care suntem foarte încântaţi în privinţa dragei noastre este
consistenţa şi onestitatea lucrării pe care a permis-o să fie realizată prin
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intermediul ei. Dacă o urmăriţi de ani de zile, observaţi că a avut foarte puţine
fluctuaţii în channeling, că nu prea au apărut chestiuni care să vă facă să
gândiţi: „Păi, asta nu sună bine”. Sunt informaţii care vă fac să vă simţiţi bine,
sunt informaţii care vă împuternicesc, sunt informaţii care, deşi s-ar putea să
credeţi că sunt „negative” – uneori vă avertizăm că există o punte în faţă şi s-ar
putea să fie nevoie să vă schimbaţi puţin direcţia, nu vă supăraţi pe noi pentru
asta, tocmai vă ajutăm – aţi putut vedea de-a lungul timpului că această
persoană a transmis informaţii pline de iubire foarte consistente, care vă ajută
să vă duceţi o viaţă mai bună.
Dar unele fiinţe care transmit informaţii nu au trecut printr-un proces de
limpezire mentală precum această fiinţă – mulţi ani de zile practicând foarte
sârguincios “Un curs de miracole”. Ele transmit informaţii care nu provin
neapărat de la cine cred ele. Nu vrem, în niciun caz, să le insultăm sau să fim
dispreţuitori în vreun fel. Dar există ideea că, dacă ceva vine de la un spirit,
trebuie să fie neapărat adevărat şi bun. Nu este neapărat aşa. Există entităţi de
frecvenţă mai joasă care se pretind a fi fiinţe de înaltă frecvenţă şi încep să
strecoare informaţii care nu prea sunt corecte.
Şi de aceea ai pus această întrebare. Ceva ţi se pare în neregulă cu mesajul
acela. Ai auzit despre multe mii de relatări ale unor experienţe din preajma
morţii NDE, iar poveştile sunt foarte similare: drumul spre lumină, întâlnirea cu
cei dragi şi aşa mai departe. Şi, dintr-o dată, apare această altă poveste că ar fi
ceva de rău. Trebuie să-ţi foloseşti mintea logică în astfel de situaţii şi să
gândeşti aşa: „Păi, există mii şi mii de experienţe aproape de moarte în care
oamenii par să aibă aceeaşi experienţă. De unde vine acum această noutate şi de
ce mi se pare ciudată şi cam deplasată?” Pentru că chiar este. Sistemul tău de
ghidare s-a cam blocat, e puţin oprit.
V-am atras atenţia, ca grup, că vă parvin multe informaţii prin ecrane şi
media socială şi trebuie să vă folosiţi discernământul în privinţa lor. Iar dacă
urmaţi învăţăturile cuiva, dacă vreţi să ascultaţi de el, verificaţi-i istoria: De cât
timp face asta? Sunt mulţi disidenţi în familia lui de adepţi? Sunt unele lucruri
pe care acea persoană le spune şi care nu vă sună bine? E în regulă să o faceţi, e
în regulă să verificaţi oamenii şi să vă întrebaţi: “De unde este această persoană?
Cu ce se ocupă? De cât timp face asta? A scris cărţi pe care să le pot citi? Poate
că, mai întâi, îi voi citi cartea şi voi vedea ce simt despre acele informaţii”.
Desigur, există şi oameni care nu rezonează cu informaţiile noastre, şi asta-i
în regulă. Dar dacă analizaţi cantitatea şi calitatea informaţiilor care vin prin
draga noastră de mult timp, se poate vedea că sunt foarte consistente şi de
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încredere. Acesta ar fi un lucru pe care v-aş sugera să-l cercetaţi atunci când
încercaţi să vă daţi seama dacă ar trebui să aveţi încredere într-o informaţie sau
nu.
Atunci când intraţi în separare, motivul pentru care nu vă amintiţi nimic
este că ar fi prea copleşitor să vă amintiţi. Ar fi prea copleşitor. Când intraţi în
separare, când veniţi aici pentru o altă încarnare, o nouă încercare de a învăţa
cum să fiţi iubitori, pentru a avea nişte experienţe concrete bazate pe liberularbitru, experienţe din care să învăţaţi, trebuie să uitaţi majoritatea lucrurilor pe
care le ştiaţi. Dacă aţi păstra amintirea tuturor celor 634 de vieţi pe care le-aţi
trăit deja sau pe care le trăiţi, aţi avea prea multe informaţii, nu v-aţi putea
concentra asupra acestei încarnări.
Aţi fost proiectaţi să trăiţi în acest complex corp-minte, care este simbolul
separării – forma fizică umană pe care o folosiţi ca dovadă că sunteţi separaţi, o
folosiţi tot timpul ca probă că sunteţi separaţi. Corpul-minte este conceput
pentru a vă face să vă simţiţi separaţi. Cele cinci simţuri sunt concepute pentru a
vă focaliza într-un spectru foarte îngust de frecvenţe, astfel încât să
experimentaţi o aparentă separare, pentru că asta v-aţi dorit.
Pe măsură ce conştiinţa evoluează, pe măsură ce meditaţi, pe măsură ce vă
ridicaţi vibraţiile prin toate practicile despre care vorbim noi şi ceilalţi
învăţători, veţi observa că conştiinţa voastră va începe să se extindă. Şi la
aceasta asistaţi pe planeta voastră în acest moment. Oamenii au fost atraşi către
materialism într-un asemenea grad, au fost copleşiţi de simţuri într-un
asemenea hal, încât nu mai au o conştiinţă multi-dimensională. Dacă guvernul
spune „Sări în prăpastie!”, ei zic „Bine, când vrei să sar?”. Ei nu au acces la mai
multe tipuri de informaţii, din cauza programării la care au fost supuşi în ultimii
ani. Şi acesta este unul dintre motivele pentru care Spiritul intervine pe planeta
voastră în acest moment, din cauza faptului că programarea vă face orizontul tot
mai îngust şi mai îngust şi vă face să vibraţi la o frecvenţă tot mai mică şi mai
mică şi mai mică, ca să nu accesaţi resursele multidimensionale.
Nu visaţi, pentru că beţi cafea şi alcool în fiecare zi. Nu citiţi nimic, pentru
că staţi tot timpul pe telefon. Nu faceţi parte dintr-o comunitate, pentru că
locuiţi singuri într-un apartament. Toate aceste lucruri au fost implementate dea lungul timpului şi la asta aţi ajuns. Asistaţi la faptul că oamenii şi-au îngustat
foarte mult capacitatea de a înţelege şi de a interacţiona cu alte dimensiuni la
care pot avea acces. Oamenii primesc informaţii doar dintr-o zonă foarte
îngustă.
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Pe măsură ce conştiinţa voastră evoluează şi vă ridicaţi vibraţiile – precum
aceste fiinţe care fac channeling şi pe care le vedeţi aici – aveţi acces la mai
multe informaţii. Iar acea informaţie este cunoaştere, acea informaţie provine
din Conştiinţa colectivă infinită, înregistrările akashice – tot ce s-a întâmplat
vreodată, tot ce se întâmplă, tot ce se va întâmpla vreodată – vă devin accesibile.
Şi aşa începe să vă revină memoria. Începeţi să vă amintiţi alte încarnări,
începeţi să remarcaţi „O, primesc mesaje mediumnice”, începeţi să vă acordaţi
la adevărata voastră natură. Când oamenii nu erau „civilizaţi” cum vă
consideraţi voi acum, când dansau în jurul focurilor noaptea, cu şamanii care
invocau spiritele, când foloseau ierburi şi remedii naturale şi aveau
comportamente naturale pentru societăţile indigene, atunci oamenii erau în
contact cu aceste alte tărâmuri, erau în legătură cu strămoşii lor, îşi aminteau de
alte încarnări.
Ceea ce se întâmplă aici, mai ales în Occident – şi se întâmplă de câteva
decenii, această îndoctrinare în materialism – este o experienţă foarte intensă a
societăţii voastre, din care învaţă multe. Aşa cum spuneam în introducere, dacă
sunteţi atenţi la ceea ce aţi învăţat din aceste carantine şi restricţii, veţi vedea că
sunt lecţii spirituale importante. Iar ceea ce învaţă societatea voastră din
capitalismul extrem şi concentrarea totală asupra trupului, acest materialism
extrem este o lecţie spirituală pe care o veţi lua cu voi în alte încarnări. Şi vă veţi
aminti cum capitalismul sălbatic şi materialismul şi obsesia pentru trup, toate
acestea pot provoca probleme. Vă veţi aminti consecinţele pe care le trăiţi în
aceste timpuri.
Prin urmare, acum primiţi o lecţie foarte, foarte importantă, trăind
consecinţele de a vă preda puterea altora, de a spune întotdeauna: „Da, este în
regulă, vom semna hârtiile, vom face ceea ce doriţi”. Spiritul rebel a dispărut din
mulţi dintre voi şi tocmai acest spirit rebel, acest spirit de pionier, această forţă
vitală puternică va fi resuscitată în voi toţi prin experienţa carantinelor,
restricţiilor şi pierderilor. Şi o veţi duce cu voi în următoarea încarnare.
Prin urmare, uitarea este în parte amplificată de societatea voastră. O altă
parte este consecinţa naturală a faptului că vă aflaţi în ciclul karmic, în ciclul
reîncarnărilor, în care trebuie să aveţi multe experienţe de viaţă într-o formă
fizică, ca să puteţi avea o experienţă clară şi curată, un joc nou, ca să zic aşa, o
bucată de hârtie imaculată. E la fel ca atunci când desenezi: nu vrei să foloseşti o
bucată de hârtie cu mâzgălituri şi care a tot fost ştearsă cu guma şi sunt găuri în
hârtie pentru că ai şters prea tare – pur şi simplu, nu e frumoasă, nu te inspiră.
O bucată de hârtie veche şi murdară, cu toate aceste amprente şi pete de cafea –
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cine ar vrea să deseneze o piesă de artă frumoasă pe aşa ceva? “Daţi-mi o foaie
de hârtie curată! O, acum sunt inspirat, acum mă simt bine, am foaia de hârtie
curată şi va fi distractiv!”
Exact de asta se întâmplă aşa: Ca să vă puteţi scufunda în noua creaţie, care
este această încarnare, şi să rezolvaţi unele lucruri care vi s-au dat să le rezolvaţi
în planul fizic.
Acesta a fost răspunsul nostru.»
Tina: – Îmi place ideea de coală de hârtie curată, sună bine.
Carol: – Este un răspuns minunat. Ca şi întrebarea. Acest concept mi s-a
părut dificil când am început să ascult materialele tale, după patru decenii de
îndoctrinare catolică. Acesta a fost unul dintre conceptele pe care m-am
străduit cel mai mult să-l înţeleg. De ce uităm, care ar fi scopul? Şi, chiar
dacă am primit nişte răspunsuri, nu mi se legau în cap, până când, în cele din
urmă, am înţeles. Dacă trebuie să creştem şi am avea toate acele cunoştinţe,
aşa cum a spus el, nu numai că ar fi copleşitor, dar nici nu am creşte. Un
răspuns frumos.
Bine, hai să o introducem pe Lucia. Lucia, te rog, să dai drumul la
microfon.
– Hello!
T: – Care e întrebarea ta, Lucia?
– Voiam să vă spun că vizionam programul de videoclipuri pentru
ascensiune, cele 40 de zile şi 40 de nopţi. În ziua 23, lecţia de dimineaţă,
repetam programul de 40 de zile 40 de nopţi. Şi un paragraf de acolo a
rezonat cumva cu mine, care vorbea despre familie şi copii şi despre
programarea cu care sunt inoculaţi copiii în sistemul şcolar, în religie şi în
familii, şi uneori se simt foarte blocaţi. După ce am terminat lecţia, am închis
ochii şi au început să iasă la iveală emoţii legate de amintiri din propria mea
copilărie. Nu mi-am putut reţine emoţiile şi l-am întrebat pe Isus: “Cum ar
putea o carte ca aceasta, ACIM (A Course In Miracles - n.tr.), să ajute copiii
să se simtă în siguranţă şi iubiţi?!”. Aşa că, în momentul în care am închis
ochii, am văzut o carte ACIM pentru copii de Tina Spalding şi cu ilustraţii de
Chelsey Foreign Brock, şi cum mamele discutau despre ea şi se găsea în toate
bibliotecile şi centrele de resurse informative. Şi când am deschis ochii, m-am
întrebat „Asta a venit din mintea mea sau de la Isus”? Aş vrea să-i pun lui
Isus această întrebare.
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T: – Bine, o întrebare foarte bună, deoarece este absolut sigur nu am
scris cartea respectivă. Încă nu am făcut acea carte. Să vedem ce are de spus
Isus.
ISUS:
«Cu adevărat, sunteţi fiinţe binecuvântate. Eu sunt cel pe care îl ştiţi ca
Isus.
Ce ţi s-a întâmplat a fost o incursiune în, să-i spunem, conştiinţa colectivă,
unde ai acces la posibilităţile nenumărate disponibile umanităţii. Acolo ai intrat
în acel moment. Acea carte nu a fost scrisă de aceşti oameni, nici nu a fost încă
planificată, dar vrem să înţelegi că, prin simplul fapt că ai scos această imagine
din eter, i-ai mărit potenţialul de a deveni realitate.
Aşadar, atunci când primiţi idei... şi vrem să înţelegeţi că vă vin tot timpul
idei din conştiinţa colectivă. Acest tărâm al cunoaşterii, această sursă infinită de
informaţii, potenţialităţi şi posibilităţi, ceea ce s-ar numi câmpul cuantic, este
disponibil pentru voi toţi. Iar când începeţi să urmaţi astfel de practici, începeţi
să aveţi acces la acest gen de informaţii.
...Deci, când descoperi o imagine ca aceasta, o carte care ţi se pare că ar fi o
idee bună şi o aduci în conştiinţa ta şi acum o împărtăşeşti în acest grup, tu faci
o undă în câmpul cuantic. Faci un val în câmpul cuantic, care îl va influenţa.
Atunci când ai astfel de idei aparent magice venite de aiurea, acesta este semnul,
adresat numai ţie, că îţi ridici frecvenţa în mod semnificativ, deoarece poţi
accesa ceva care, în acest moment, există doar potenţial. Această carte este doar
un potenţial în acest moment.
Când draga noastră a început să transmită cărţi, habar nu avea ce cărţi va
transmite. Nu îi spunem ce cărţi va scrie. Într-o zi – ar putea fi mâine – îi vom
spune: “Cartea numărul 9, păzea că vine!”. Depinde de starea pe care o are,
depinde de experienţele pe care le are, depinde de frecvenţa pe care o menţine,
depinde la ce nivel se află, pentru că are propria ei viaţă prin care să treacă,
credeţi sau nu. Nu face treaba asta tot timpul. Petrece o mare parte din timp
făcând channeling şi sesiuni şi genul acesta de lucruri, dar mai are de trăit viaţa
Tinei, în care trebuie să treacă prin lecţii care să o ţină în formă pentru a putea
aborda următorul potenţial proiect pe care-l avem pentru ea.
Deci ceea ce ai accesat este doar un viitor posibil pentru ea şi Chelsey. Nu
înseamnă că se va şi întâmpla. Înseamnă că este o posibilitate din oceanul
posibilităţilor cuantice. Şi tu ai acest tip de posibilităţi. Când îţi urmezi practica
spirituală şi începi să ai unele viziuni, s-ar putea să ai o viziune despre o casă:
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„Ce casă frumoasă! Mă întreb cui aparţine ea”, ar putea fi viitoarea ta casă. S-ar
putea să nu fie o casă pe care să o poţi manifesta în această întrupare, din cauză
că, trecând prin experienţele tale de viaţă, nu eşti capabilă să scapi de acele
credinţe şi idei lipsite de iubire din minte, încât nu poţi să o cobori, să zicem aşa,
din tărâmul cuantic în tărâmul material fizic.
Dar vrem să ştiţi că tot ceea ce vedeţi aici creat de om a fost adus din
tărâmul cuantic în tărâmul fizic prin conştiinţa umană. Scaunul pe care staţi,
computerul pe care îl folosiţi, maşina parcată în curtea din faţă, acoperişul de
tablă de pe casă, acestea au fost doar idei, acestea au fost doar potenţialităţi în
câmpul cuantic la un moment dat, dar o minte umană a reuşit să le acceseze şi
să le aducă în lumea fizică materială. Ce proces pasionant!
Ca cea care a pus întrebarea, ne-ar plăcea să fii entuziasmată că ai intrat în
câmpul cuantic. Să nu te obsedeze ideea de a face pe cineva să scrie cartea pe
care crezi că ar trebui să o scrie, ci continuă-ţi practica ce ţi-a dat acea
străfulgerare. Pentru că vor mai fi multe străfulgerări şi vor mai exista multe
idei şi vor mai fi multe inspiraţii care vor veni la tine şi prin tine, iar pe unele
dintre ele le vei aduce în lumea materială fizică.»
Tina: – În regulă, acesta a fost răspunsul lui. Este foarte interesant. Am
citit o carte numită „Trezirea copilului interior” – care este o carte inspirată
de „Un curs de miracole” scrisă de un autor numit Tara Singh, un bărbat, un
domn sikh – şi mi-a schimbat complet modul în care mi-am crescut copiii.
Kieran avea şapte ani când am citit acea carte şi el era cam neascultător,
amândoi băieţii mei erau cam neascultători – de fapt, au fost cam
neascultători tot timpul când i-am crescut eu. Dar acea carte mi-a schimbat
complet modul în care mi-am crescut copiii. Nu era o carte pentru copii, era o
carte pentru părinţi. Deci există câteva cărţi pentru părinţi. Dar cred că da,
este şi aceea o posibilitate, cine ştie?! În fond, sunt un artist. Şi uite ce îmi
vine acum în minte: În primele nopţi când începusem să citesc „Cursul de
miracole”, am avut o viziune cu o carte pentru copii, poate că v-am mai spus
povestea, nu mai ştiu. Cred că era, literalmente, prima noapte în care citeam
“Un curs de miracole”, când am avut viziunea unui mic monstru plutind în
spaţiu. V-am spus povestea?
Carol: – Nu cred.
T: – Bine. Era ca un mic cartof, o creatură nu prea atrăgătoare, cu braţe
şi picioare mici şi sta singur în întuneric. În vis, se simţea foarte, foarte
singur şi izolat. Şi se gândea: „Oare de ce am braţe, pentru că aici plutesc
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singur în spaţiu. De ce am braţe?” Era un vis foarte elaborat, nu l-am uitat
niciodată. Şi zicea: „Mă întreb de ce am braţe?”. Apoi a întins braţul şi a
atins o altă fiinţă mică la fel ca el. Iar între mâinile lor s-a aprins o lumină.
Apoi şi cealaltă fiinţă micuţă şi-a întins braţul şi a dat peste o altă fiinţă
singuratică ce plutea în întuneric. Iar în vis, toţi se ţineau de mână şi se
făcuse un cerc întreg din astfel de fiinţe mici care crezuseră că sunt singure,
dar nu erau.
C: – Wow!
T: – Asta trebuia să fie o carte pentru copii. Nu am scris-o. Încă nu am
scris-o, dar cred că ar fi o carte grozavă pentru copilaşi.
C: – Da, poate că ocazia asta te va încuraja.
T: – Da, poate.
C: – Următoarea întrebare, are un fel de legătură cu asta. Vine de la
Isabelle Miller, care spune aşa: „Aş dori nişte îndrumări despre cum să o
abordez cel mai bine pe nepoata mea, Mia, de 14 ani, care este foarte
sfidătoare şi îşi pune viaţa în pericol.
T: – Bine. Să vedem ce are de spus Ananda.
ANANDA:
«Suntem iarăşi cu voi, dragii noştri. Ca de obicei, suntem fericiţi că v-aţi
reunit cu toţii, că v-aţi cărat costumul de carne în faţa computerului şi v-aţi
alăturat acestei comunităţi. Este o chestiune foarte importantă să vă adunaţi
împreună, vibrând la o frecvenţă similară, întrebând lucruri similare, iubind în
mod similar, acceptând provocări similare şi canalizându-vă spre un nou mod
de a fi. Vrem să vă reamintim că faceţi un lucru foarte, foarte important.
Când ai 14 ani, moartea este departe. Nimănui nu-i pasă, nimeni nu se
gândeşte la ea. La aceşti adolescenţi apare un spirit războinic. Draga noastră
tocmai făcea o sesiune cu cineva aseară… această energie adolescentină, într-o
societate normală – e drept că nu considerăm societatea voastră a fi normală,
este o societate artificială, este o societate bazată pe propagandă – veţi observa
că organele de reproducere ale tinerilor încep să funcţioneze cam pe la 14, 15
ani. Atunci încep să trăiască cu adevărat. Dar societatea voastră doreşte ca copiii
să rămână copii. Nu vrea să-i considere tineri adulţi, oferindu-le libertăţi şi
lucruri dificile de făcut, iniţiindu-i şi ajutându-i să-şi gestioneze energia, aşa
cum se întâmplă cu voi toţi, ci vrea doar să-i facă pe tineri să-şi reprime energia.
Unii părinţi sunt mai norocoşi, fiindcă îşi pot trimite copiii în tabere de
fotbal şi la cursuri de gimnastică şi astfel de lucruri. Acestea sunt ocazii în care
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aceste energii pot fi consumate. Dar adevărul este că societatea voastră le oferă o
copilărie prelungită fiinţelor care se transformă în adulţi tineri şi nu le oferă
modalităţi sănătoase, iubitoare, ocazii provocatoare şi stimulative în care să se
exprime. Zice: „Staţi pe scaun toată ziua şi învăţaţi lucruri care nu vă
interesează!”. Dacă eşti sănătos şi îţi circulă toţi aceşti hormoni prin corpul fizic,
ăsta-i ultimul lucru pe care ai vrea să-l faci. Şi mulţi dintre voi nici nu o veţi face,
ci veţi spune: „Ştii ce, asta-i o prostie, nu are niciun sens”.
Iar natura rebelă a copiilor care se transformă în tineri adulţi provine din
forţa vitală pe care urmează să o folosească pentru a-şi lua viaţa în mâini. Dar şio exprimă într-o societate care nu are un loc pregătit pentru ei. Nu are loc
pentru ei, pentru că aţi inventat această perioadă de copilărie extinsă de la 14 la
19 sau 20 de ani, în care nu li se permite să fie liberi, nu li se permite să se
exprime.
Deci, când aveţi de-a face cu cineva care are acest tip de energie, care are un
astfel de comportament distructiv, trebuie să priviţi la mediul în care a fost
crescut. A fost crescut într-o familie monoparentală, de exemplu? Se pune o
mare presiune asupra lor pentru a se purta într-un mod anume? Părinţii
aşteaptă de la ei să aibă note mari şi să înveţe mult? Le impune familia reguli
extreme? Sunt ţinuţi într-o închisoare urbană? Locuiesc într-o casă în care nu
pot face nimic altceva decât să se uite la televizor sau să se joace pe iPad?
În schimb, veţi vedea că, într-un mediu mai natural, vor fi mai interesaţi.
De exemplu, caii. Iar Carol are această pricepere şi este ceva de luat în
considerare atunci când ai de a face cu un adolescent delincvent. Fetele iubesc
caii. Şi draga noastră a fost la fel. Draga noastră şi Carol au împărtăşit pasiunea
pentru cai. Nişte fete înnebunite după cai. Preocuparea aceasta le consumă
energia. Curăţând grajdurile, călărind pe acestor animale mari şi puternice,
cărând şeile şi baloturile de fân, toate acestea sunt preocupări foarte sănătoase.
Acesta este un exemplu de comportament sau genul de ajutor pe care părinţii îl
pot oferi copiilor.
Carol s-a născut într-o familie bogată. Draga noastră s-a născut într-o
familie săracă. Dar amândouă au reuşit să-şi petreacă timpul cu caii. Aşa că
banii nu sunt o scuză. Draga noastră a fost fata săracă care implora pentru nişte
plimbări cu calul. Carol nu a fost în aceeaşi situaţie. Dar amândouă au reuşit să
aibă această experienţă, una foarte sănătoasă.
O parte a acestei probleme este urbanizarea şi ce se aşteaptă de la tineri şi,
mai nou, deziluzia pe care o simt tinerii atunci când se gândesc la viitor.
Dezamăgirea că nu vor putea călători, că nu vor putea deveni manager de hotel,
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deoarece hotelurile se închid, că nu vor putea face ce au visat, şi se enervează.
Iar tinerii nu sunt încă la fel de bine condiţionaţi ca voi, la ei procesul de
condiţionare nu a fost finalizat. Iar hormonii şi furia şi frustrarea şi presiunile
pot face explozie.
Deci, ca membru al familiei unor copii care îşi pun viaţa în pericol, am vrea
să evaluaţi situaţia reală, în loc doar să-i priviţi şi să daţi din cap: „Sunt răi şi vor
muri dacă continuă să facă prostii”. Analizaţi situaţia în care trăiesc şi vedeţi
dacă puteţi, ca familie, să veniţi cu o strategie pentru a-l ajuta pe tânăr să-şi
canalizeze acea energie în ceva mai productiv.
S-ar putea să fie foarte creativi, iar şcolile tradiţionale să nu-i atragă.
Cercetaţi această direcţie. Poate că nu doresc să trăiască într-un mediu urban şi
le place viaţa la ţară. Vedeţi dacă îi puteţi trimite într-o tabără la vară, unde să
călărească timp de şase săptămâni. Vedeţi ce puteţi face pentru a-i ajuta să-şi
gestioneze energiile care le trec prin corp.
Şi fiindcă sunteţi elevi ai “Cursului de miracole”, abţineţi-vă să judecaţi şi
gândiţi-vă: „Cum pot aduce dragostea în această situaţie? Pot face ceva pentru
a-l ajuta pe acest tânăr să-şi găsească drumul?” Poate că îi vei propune: „Am
rezervat o cabană lângă lac timp de o săptămână şi aş vrea să vii cu mine şi să ne
relaxăm şi să citim cărţi şi să povestim”. Iar acel tânăr poate că va spune:
„Mulţumesc mult că m-ai scăpat de familia mea plictisitoare. Aveam nevoie.” Naveţi de unde să ştiţi. Nu-i judecaţi doar, nu-i atacaţi doar, ci vedeţi dacă puteţi
veni cu nişte soluţii care rezolvă faptul că societatea este nesănătoasă şi se
aşteaptă ca copiii să fie cuminţi atunci când, de fapt, nu au niciun motiv să fie
ascultători. Niciun motiv.
Mulţi tineri din societatea voastră spun: „Nu vreau să duc viaţa pe care ai
dus-o tu. Nu-mi pasă de succes. Nu vreau să am o ipotecă. Nu vreau să merg la
birou în fiecare zi. De ce aş face asta? Tu nu eşti fericit. Faci asta de ani de zile şi
nu eşti fericit. Nu vreau s-o fac”. Iar părinţii chiar că nu pot replica nimic,
pentru că copiii lor au dreptate: nu sunt fericiţi şi ar vrea să nu mai fie nevoiţi să
facă ce fac.
Se întâmplă multe lucruri în societatea voastră în acest moment şi un
tineret rebel va fi, de fapt, un mare beneficiu pentru societate, pe măsură ce vor
avea loc schimbările pe planetă în anii care vin. Veţi vedea o mică armată de
tineri spunând: „Nu mai facem asta. Nu respectăm regulile. Nu vom locui în
apartamente mici. Vom pleca şi vom găsi o gospodărie pe un teren şi vom pune
bazele unei comunităţi.” Vor fi din nou anii ’60 – pentru că aceea a fost o fază de
început a revoluţiei care va continua (perioada hippie - n.tr.). Anii ‘60 au fost o
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fază de început, când tinerii au început să vadă că materialismul şi capitalismul
sălbatic nu erau ceea ce îşi doreau. Nu le-a adus fericirea părinţilor lor. Era plin
de restricţii şi supraveghere şi s-au folosit nişte mecanisme de control în
societate pentru a opri acea revoluţie. Au fost zorii Epocii Vărsătorului şi tocmai
aţi intrat în Epoca Vărsătorului. Aşa că revoluţia din anii 1960, ce pare atât de
îndepărtată, a reprezentat primele valuri de nemulţumire, care vor mai fi
urmate de altele. Aşadar, obişnuiţi-vă cu asta şi folosiţi-vă imaginaţia şi
iniţiativa pentru a aborda situaţia cu iubire, în loc de judecăţi, restricţii şi
pedepse.»
C: – Ce amintiri frumoase, mereu mă fac să mă simt bine.
T: – Caii m-au ţinut departe de băieţi.
C: – Şi pe mine. Am fost foarte cuminte până la 18 ani. Eram destul de
plictisitoare. Asta a fost. Bine, să vedem mai departe. O voi introduce pe
Chantelle Michelle. Chantelle, te rog să-ţi activezi microfonul.
– Hei, mulţumesc.
T: – Salut, Chantelle, care este întrebarea ta?
– Este o întrebare pentru Isus. Într-un flux live anterior, m-a luat un pic
frica, din cauză că el ne avertizează despre prăbuşirea sistemului bancar.
Sunt îngrijorată pentru tatăl meu. Practic, are toţi banii depuşi la o singură
bancă. Din cauza colapsului financiar, potrivit lui Isus şi altora, încerc să-l
conving să-şi pună banii şi în alte locuri sau să investească, dar nu mă
ascultă. Şi mă întreb dacă va fi bine, el şi toţi oamenii care nu-şi permit să
cumpere aur sau argint. Toată chestiunea financiară mi se pare atât de
confuză, iar acum intră în joc şi acest sistem financiar cuantic, care nu ştiu ce
înseamnă, dacă este un lucru bun sau nu. Aş vrea să-l întreb toate acestea pe
Isus. Mulţumesc.
T: – O întrebare bună.
ISUS:
«Cu adevărat, sunteţi fiinţe binecuvântate. Eu sunt cel pe care îl ştiţi ca
Isus.
Am spune că sistemul bancar actual este unul dintre cele mai malefice
imperii de pe planeta voastră. Dar este diavolul pe care îl cunoaşteţi, este lucrul
pe care îl ştiţi, părinţii şi bunicii voştri se scaldă în oceanul acestui sistem
financiar de o sută de ani. Nu este un sistem echitabil, este un sistem corupt,
este un sistem care vă menţine în sărăcie prin chestiuni precum ipotecile, unde
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plăteşti de patru ori preţul casei în cei 30 de ani de ipotecă, îţi plăteşti casa de
mai multe ori. Mulţi oameni şi-au plătit ratele la casă ani de zile, dar apoi au
venit vremuri grele şi banca le luat casa. Deci, după ce au încasat toţi acei bani,
iau în posesie casa şi apoi o vând din nou şi o vând din nou. Şi vedeţi un ciclu de
recesiune şi falimente şi executări silite la fiecare 7, 8 sau 9 ani. Vedeţi o
repetare. Aceste cicluri sunt, de fapt, produse intenţionat. Acesta este unul
dintre modurile în care sunteţi jupuiţi de avere, vi se iau banii.
Deci sistemul bancar pe care îl cunoaşteţi este foarte corupt şi nu va
supravieţui ascensiunii în 5D. Va urma o perioadă de mare dezordine, când
acest sistem se va prăbuşi în cele din urmă, perioadă care spunem că se vede la
orizont. Se vede la orizont şi se apropie.
Două alte sisteme aşteaptă să-i ia locul. Primul este un sistem cu monedă
digitală, care este pus la punct în strădania de a creşte controlul tranzacţiilor, ca
să nu mai existe bani cash. Nu veţi mai putea ţine secrete tranzacţiile pe care le
faceţi. Banii peşin nu vor mai fi disponibili şi veţi fi forţaţi să faceţi schimb în
natură, pentru că oamenii pot face oricând troc între ei. “Eu am asta, tu ai aia.
Am nevoie de asta, tu ai nevoie de aia. Hai să schimbăm între noi. Nu spunem
nimănui ce facem.” Asta făceau oamenii în urmă cu 200 de ani. Şi vă reamintim
mica noastră predicţie, asta făceau oamenii în urmă cu 200 de ani. O persoană
avea o vacă, alta avea un porc, schimbau laptele pe slănină, care nu-i treaba
guvernului.
Deci acest sistem va intra în vigoare relativ curând, fiind forţat de către
globalişti, care vor să aibă o monedă centralizată, sub controlul lor şi care poate
fi monitorizată. Asta nu-i o teorie a conspiraţiei, ci chiar ei vă spun că o vor face.
Dacă urmărţi Forumul Economic Mondial, dacă vă uitaţi la ONU şi la aceste
tipuri de instituţii, vă spun exact ce vor face. Au un plan, pe care îl
implementează de ani de zile încet, dar sigur, pas cu pas, aşa că nimeni nu prea
bagă de seamă.
Totuşi, mai există un altul mai echitabil, îl vom numi sistem financiar
cuantic, care este paralel cu celălalt sistem, care şi el se profilează la orizont.
Deci, iată ce se întâmplă pe măsură ce treceţi prin acest proces de prăbuşire
a Kabalei – aşa o s-o numim, este reţeaua întunericului care controlează planeta
voastră în ceea ce priveşte informaţiile publice. Dacă vă uitaţi la oamenii
obişnuiţi, vecinii voştri, familiile voastre, prietenii voştri, toţi vor acelaşi lucru:
vor pace, vor prosperitate, vor o mâncare bună sănătoasă, nu vor substanţe
chimice în mâncare, nu vor să meargă la război, nu vor niciunul din aceste
lucruri. Lucrurile negative artificial fabricate pe planeta voastră nu sunt
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concepute de persoane obişnuite, ci sunt făcute pentru a vă menţine la o vibraţie
scăzută, ca să vă manevreze mai uşor. Pentru că atunci când ţi-e frică, eşti
manipulabil. Când eşti condiţionat, eşti uşor de manipulat. Şi există o mulţime
de suflete puternice pe această planetă pe care trebuie să le manevreze. Nu o pot
face decât dacă utilizează câteva măsuri foarte stricte pentru a le supune. Şi, la
ora actuală, se aplică mai multe metode în acest scop.
V-aţi întrebat vreodată de ce bagă substanţe chimice toxice în alimente? Nu
are niciun sens. De ce naiba bagă substanţe chimice toxice în apă pentru a vă
păstra dinţii curaţi? De ce fac asta? Din cauză că face parte dintr-un efort
concertat de a vă reduce vibraţiile şi de a vă împiedica să vă atingeţi potenţialul
maxim. Acesta este un motiv pentru care tot insistăm asupra sănătăţii voastre şi
să vă cultivaţi propria hrană şi să beţi apă de izvor şi astfel de lucruri, ca să
căpătaţi încredere în propria putere. Aceste lucruri vă împuternicesc.
Acum, tatăl tău este îndoctrinat de sistemul bancar. Sistemul bancar vă
îndoctrinează doar prin mărimea şi forma clădirilor lor. Aţi observat ce scări
mari de marmură vă conduc în aceste edificii impozante? ceea ce presupune că
sunt bogate, ceea ce sugerează că ar trebui să aveţi încredere în ele. Aţi observat,
în reclamele la bănci, cum nişte bunici minunaţi stau cu copilaşii, în timp ce
sistemul vă spune câtă grijă au ei de familie şi că puteţi avea încredere în bănci
şi genul ăsta de chestii? S-a folosită o propagandă serioasă pentru a vă convinge
să-i lăsaţi să aibă grijă de banii voştri în locul vostru şi să vă taxeze pentru
treaba asta. Dar vă spunem clar, dacă mergeţi astăzi cu toţii la bancă şi cereţi să
vă scoateţi banii, banii nu sunt acolo. Aţi fost minţiţi.
Aşadar, când e vorba despre cineva ca tatăl tău care a înghiţit cu totul
momeala acestui sistem, va avea probabil o experienţă destul de traumatică,
pentru că şi-a pus toate ouăle într-un coş. Desigur, folosim fraza asta, fiindcă
este un lucru foarte riscant. Tatăl tău nu vede treaba asta ca pe un lucru riscant,
ci ca pe un lucru sigur, pentru că a fost convins de sistemele de marketing
bancar că asta ar trebui să facă. La fel ca oricine de pe această planetă, veţi trăi
cu toţii consecinţele alegerilor pe care le faceţi. Nu-l poţi salva pe tatăl tău de a
suporta consecinţele alegerilor pe care le face.
Şi tot aşa este cu oamenii care stau la rând pentru a primi injecţii
experimentale. Nu sunt vaccinuri, sunt injecţii experimentale, nu funcţionează
ca vaccinurile, ci este o denumire folosită intenţionat greşit cu ajutorul
propagandei. Au trecut trei generaţii în care s-a făcut propagandă pentru
vaccinuri. Deci, dacă i se spune vaccin, un mare număr de oameni îşi vor spune:
„O, este un vaccin, deci e bine. Am auzit că sunt bune. Mama mi-a spus că sunt
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bune. Bunica mi-a spus că sunt bune. Nu am nicio îndoială. Mă duc să fac
injecţia.” Acum, dacă oamenii o fac şi au consecinţe negative asupra sănătăţii, ei
învaţă ceva la nivel spiritual.
Desigur, când trăieşti cu această mentalitate despre trup şi familie, cu idei
de genul: „Eu sunt mama şi tu eşti copilul şi acesta este tatăl meu, îi iubesc pe
toţi aceşti oameni şi vreau ce-i mai bun pentru toţi”, este în regulă să le vrei
binele. Dar fiecare dintre membrii familiei extinse pe care o ai, fiecare dintre
aceşti oameni au adoptat anumite învăţături şi îşi aleg comportamentul pe baza
a ceea ce cred ei că este adevărat despre lume.
Pentru unii oameni este foarte clar că ceea ce se întâmplă este o mişculaţie,
cum ar spune draga noastră. Pentru ceilalţi oameni nu este deloc clar, ei nu văd
ce vedeţi voi. Din punctul de vedere al liberului arbitru, nu îi puteţi face să vadă,
aşa cum majoritatea vă daţi seama, n-aveţi cum să-i faceţi pe oameni să
înţeleagă, pentru că au avut un milion de experienţe diferite faţă de voi. Le-au
intrat alte informaţii în conştiinţă. Au avut parte de diferite evenimente în viaţă,
care i-au determinat să ia anumite decizii. Nu-l poţi face pe tatăl tău să creadă
ceea ce crezi tu. El crede ceea ce crede. Iar ce trebuie să faci tu este să ai credinţa
că, în marea schemă a vieţii sale, o să primească o lecţie care îi va aduce
învăţăminte. Asta primiţi cu toţii.
Dacă atingi o sobă fierbinte, îţi arzi degetul, te doare tare şi nu o vei mai
atinge vreodată. Aceasta este cea mai simplistă versiune de învăţare. Dar pe
măsură ce deveniţi tot mai complecşi şi societatea devine tot mai complexă,
lecţiile pe care le învăţaţi devin şi ele tot mai complexe. Foarte mulţi oameni
învaţă din revelaţiile care se întâmplă la nivel global în acest an, învaţă lucruri
pe care, altfel, nu le-ar fi învăţat. Dar asta nu înseamnă că învăţarea este rea. Ci
înseamnă că le va rămâne în amintire pentru totdeauna. Vor părăsi această
încarnare cu o cunoaştere adusă de lecţia respectivă.
Şi asta v-am spune tuturor, pe măsură ce treceţi prin acest proces plin de
învăţăminte de transformare a societăţii voastre: Ce învăţaţi? Cum vă ridicaţi la
înălţimea ocaziei? Ce vă solicită această situaţie? Vă cere să deveniţi mai
adaptabili? Vă cere să deveniţi mai inovatori? Vă cere să vă puneţi ouăle în
multe coşuri diferite, pentru că nu ştiţi ce vine, nu puteţi prevedea ce urmează?
Vrem să ştiţi că nu-i chiar aşa de rău. Ceea ce vine nu este deloc rău. Veţi
vedea că planeta voastră va trece printr-o schimbare masivă, condusă de forţele
evolutive ale luminii şi ale iubirii. Dar prin această schimbare va trece o
societate foarte neiubitoare, violentă, nemiloasă, crudă, materialistă, obsedată
de trup. Ceea ce înseamnă că toate lucrurile enumerate, acele aspecte de
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frecvenţă mai joasă ale societăţii voastre, vor fi demascate ca nişte umbre ce
sunt. Iar dacă sunteţi ataşaţi de aceste sisteme, vă veţi simţi de parcă viaţa vi se
apropie de sfârşit, când, de fapt, ceea ce se apropie de sfârşit sunt idolii la care
v-aţi închinat. V-aţi închinat la nişte idoli care vi s-au înmânat pe un platou de
argint prin sistemele de propagandă şi sistemele de marketing.
Majoritatea oamenilor se uită la o siglă şi recunosc respectiva companie,
dar dacă se uită la o frunză, nu ştiu ce plantă e. Ei recunosc dunga de Nike, ştiu
că e arcada de la McDonald’s, ştiu că este logo-ul de la Apple şi asta pentru că aţi
fost atât de intens programaţi. Acum 200 de ani, nimeni nu ştia ce sunt acele
sigle, dar recunoşteau frunzele. Ştiau că e stejar otrăvitor, ştiau că e varză
sălbatică comestibilă, ştiau aceste lucruri, pentru că astea îi ţineau în viaţă, îi
ţineau sănătoşi şi le garantau supravieţuirea comunităţilor. Aţi fost îndoctrinaţi
de un sistem gigantic de propagandă care vă duce societatea la marginea
dezastrului. Iar schimbările ce urmează vor fi dificile din cauza acelei
programări. Dar vă veţi ridica la înălţimea ocaziei, vă veţi recăpăta
ingeniozitatea umană, creativitatea, veţi deveni mai adaptabili, în loc să fiţi
conduşi de obişnuinţe şi de produsele comerciale şi de reclamele publicitare.
Am vrea să înţelegeţi că lecţiile suportate de unii vor fi dificile. Cu toţii veţi
fi provocaţi, aşa cum s-a întâmplat anul acesta. Şi veţi continua să fiţi provocaţi
pe măsură ce sistemul financiar se va reconstrui. Nu este încă sută la sută clar
cum va arăta. Dar în, să zicem, următoarele 18 luni, veţi avea câteva valuri mari
de nemulţumire, tulburări şi confuzie care vor străbate sistemele financiare. Vam transmis multe mesaje despre asta. V-am încurajat mult să vă schimbaţi
stilul de viaţă, dacă puteţi. Iar dacă nu puteţi, dacă vă aflaţi într-o situaţie de
sărăcie, dacă vă aflaţi într-un mediu urban, dacă nu aveţi resurse la care să
apelaţi, atunci când vor apare astfel de situaţii în viaţa voastră, va trebui să vă
folosiţi inteligenţa şi ingeniozitatea pentru a lua decizii.
Unii oameni care locuiesc în mediul urban acum, pe măsură ce se vor
petrece aceste schimbări, îşi vor face bagajele şi vor pleca din oraş, lăsând totul
în urmă şi spunând: „Nu mai stau la oraş. Voi risca s-o iau binişor pe drumuri
de ţară şi voi găsi eu o modalitate mai bună de a trăi”. Asta, din cauză că pentru
unii oameni din unele locuri le va fi foarte greu. Vă spunem acestea nu pentru a
vă induce panica, ci pentru că urbanizarea pe scară largă, sistemele uriaşe de
control, agresiunea masivă la care e supusă omenirea în acest moment va trezi
mulţi oameni, care vor face schimbări drastice în condiţiile lor de viaţă. Vor
alege. Şi vor alege viaţa. Asta este forţa vitală din voi. Dorinţa umană de
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supravieţuire şi de bucurie, de pace şi sănătate este primordială şi va deveni din
ce în ce mai puternică, pe măsură ce autorităţile încearcă şi reuşesc să vi le ia.
Deci acesta este fluxul şi refluxul a ceea ce se întâmplă acum. Forţa vitală
din mulţi oameni iese la suprafaţă, încep să li se ridice perii de pe piele şi încep
să simtă că trebuie să iasă în stradă şi să-şi afirme influenţa şi independenţa şi
dorinţa de libertate. Datorită creşterii frecvenţei vibraţiilor la care sunteţi expuşi
pe planeta voastră în acest moment, conştiinţa voastră se extinde, în ciuda a
ceea ce vi se face şi vi s-a făcut.
Înţelegeţi că este imposibil să-i protejaţi pe toţi de alegerile pe care le-au
făcut. Trebuie să se recolteze ce s-a semănat, iar unele recolte vor fi amare
pentru unii oameni. Nu putem proteja pe toată lumea. Aceasta este o zonă de
liber-arbitru, trăiţi într-o zonă a liberului-arbitru. Aţi venit aici ca să alegeţi ce
vreţi să faceţi, ce idoli să urmaţi, ce lucruri să preţuiţi. Vi s-a dat tuturor liberularbitru de a preţui şi de a investi în ceea ce doriţi să investiţi. Unii dintre voi aţi
investit sănătos, alţii nu aţi făcut-o, iar unii dintre voi sunteţi în plin proces de a
vă schimba investiţia. Nu depinde de noi să vă protejăm de voi înşivă, ci depinde
de noi să vă încurajăm să faceţi alegeri sănătoase şi inteligente, având în vedere
informaţiile pe care vi le-am dat.
În final, vrem să vă mulţumim tuturor că v-aţi strâns împreună în acest
grup astăzi. Credem că aceste ultime minute au fost o ocazie minunată pentru
toţi să reevaluaţi în ce anume investiţi. Este un prilej pentru contemplare, este
un prilej pentru a vă analiza trecutul şi pentru a vă întreba: “Cum am ajuns aici?
Cum să-mi schimb strategia pentru a-mi îmbunătăţi condiţiile de viaţă, având în
vedere ceea ce înţeleg că se întâmplă?” Nu suntem în măsură să oferim fiecăruia
dintre voi un remediu pentru a evita lecţiile pe care le-aţi creat pentru voi înşivă.
Nu asta-i treaba noastră. Treaba noastră este să vă oferim adevărul, să vă oferim
informaţii cu ajutorul cărora, după ce treceţi prin lecţia respectivă, să aveţi la
dispoziţie înţelepciunea pentru a lua noi decizii.
Cu asta vom încheia astăzi. Nu vrem să intraţi în panică, căci v-ar scădea
frecvenţa şi nu aţi fi capabili să mai primiţi cunoştinţele şi intuiţia şi
îndrumările care vă ajută să luaţi decizii. Deci nu vă temeţi, ci dublaţi-vă
practica spirituală, dublaţi-vă excursiile în lumină şi în grădină şi în pădure şi
totul va fi bine până la urmă.
Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca Isus şi vă voi vorbi din nou cu altă ocazie.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=PqBCog-8D7A
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Mesajul #12 – Isus, despre vaccinare
Nu puteţi face nimic pentru a le schimba alegerea celor care iau propriile decizii în
aceste timpuri. (Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteți ființe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
Şi este cu adevărat o minune că draga noastră este aici cu noi! Este cam
buimacă în aceste zile, încercând să se obişnuiască cu noua ei casă, spălând
vasele în cadă; tot felul de lucruri interesante pentru ea i se întâmplă. :) Dar,
desigur, această muncă este foarte, foarte importantă pentru ea şi va fi
întotdeauna prezentă în faţa voastră.
Vrem să înţelegeţi că motivul pentru care transmitem prin această fiinţă
este că vă aflaţi într-o perioadă importantă a evoluţiei planetei voastre. Ne aflăm
aici special pentru această perioadă, iar toată munca pe care voi aţi făcut-o până
în acest moment vă permite să treceţi cu seninătate prin aceste transformări,
schimbări, provocări, dealuri şi văi. Sunteţi într-o poziţie câştigătoare, ca să
zicem aşa.
Însă mulţi oameni trec prin transformările prin care voi deja aţi trecut de
bunăvoie, dar nu într-un mod voluntar, nu preventiv, nu proactiv. Li se iau
lucruri despre care credeau că le vor avea veşnic. Mulţi dintre voi, care urmaţi
“Cursul de miracole” de ceva timp, aţi început deja acel proces de renunţare, de
reevaluare a ceea ce este important, ce schimbări doriţi să faceţi în viaţa voastră,
ce nu vă mai serveşte, ce obiceiuri vă sunt dăunătoare, toate aceste chestiuni.
Totuşi, ceea ce se întâmplă majorităţii oamenilor este că sunt impulsionaţi
la acţiuni ce provin din abisurile inconştientului lor. Iar unul dintre lucrurile
care au apărut, bineînţeles, este acest ordin de vaccinare, acest program de
vaccinare care face înconjurul planetei voastre în acest moment.
Când vă tulbură că vedeţi oamenii vaccinându-se, indiferent de motivul
pentru care vă tulbură, vrem să înţelegeţi că aceste decizii sunt luate din
profunzimile minţii subconştiente. Cu toţii aţi fost îndelung programaţi în
această societate şi, ca să luaţi o decizie, vă ajutaţi de subconştient. Voi toţi
credeţi că faceţi acest lucru în mod conştient, credeţi că alegeţi un lucru în locul
altuia, credeţi că decideţi voi înşivă ce ar trebui să faceţi şi ce vă este benefic.
Dar adevărul este că, atunci când aveţi de luat decizii importante, ego-ul
apelează adesea la subconştient. Acesta colectează informaţii de foarte mult
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timp, are deja o cantitate uriaşă, şi ego-ul va scoate decizia din acel imens
rezervor de informaţii.
Prin urmare, când luaţi o decizie subconştientă, folosiţi, desigur, o mulţime
de programe care v-au intrat în minte fără ca voi să fiţi conştienţi. De pildă,
motivul pentru care cumpăraţi ketchup “Heinz” de la magazinul alimentar şi nu
celelalte opt sau zece tipuri de ketchup de pe raft se datorează programării,
reclamelor pe care le-aţi văzut de când eraţi mici copii. Mulţi oameni sunt încă
conduşi de programe care au fost inoculate în conştiinţa lor cu foarte mult timp
în urmă. Şi la asta asistaţi acum, când vedeţi cum se aşază mulţi oameni la
coadă pentru un vaccin care nu a trecut prin toate testele de siguranţă.
Unii dintre voi vă miraţi, sau folosind fraza dragei noastre, sunteţi năuciţi
de ce vedeţi, cel puţin draga noastră a fost de-a dreptul năucită. A trebuit să facă
multă muncă de iertare în ultimele săptămâni, desigur, cu un pic de ajutor de la
noi, care am făcut-o să înţeleagă faptul că aceste decizii vin din abisul
subconştientului.
Prin urmare, vi se poate părea o nebunie că unii oameni nu iau în seamă
informaţiile de ultimă oră. Păi, informaţiile actuale, în comparaţie cu rezervorul
imens de instruire subconştientă, sunt ca un val pe suprafaţa oceanului. Nu au
niciun efect, nu influenţează deloc procesul decizional.
Din acest motiv, unii oameni, declaraţi de draga noastră “aparent
inteligenţi”, decid să facă ceva despre care ea crede că ar fi în detrimentul
sănătăţii lor.
Ceea ce facem noi aici este să vă ajutăm să înţelegeţi la ce asistaţi şi ce
simţiţi în interiorul vostru. Unii dintre voi simt o dorinţă puternică de a se
vaccina, iar acel impuls provine din subconştientul vostru. Şi asta, pentru că aţi
crescut într-o societate care a promovat vaccinurile, încurajate de persoane cu
autoritate. Foarte mulţi vă amintiţi cum vă aliniaţi la şcoală pentru o injecţie
contra tuberculozei sau rujeolei sau ceva de genul acesta, iar în subconştient
acest fapt este asociat cu prezenţa unor persoane autoritare. Din cauza acestei
pregătiri şcolare, o parte din fiinţa voastră spune „O, trebuie să fac ceea ce mi se
spune sau voi fi pedepsit”, pentru că aţi trecut mulţi ani prin acest gen de
programare în familiile voastre, în culturile voastre, în sistemele voastre şcolare.
Deci acesta este momentul în care beneficiaţi cu adevărat de practica
“Cursului de miracole”, fiindcă înţelegeţi cum funcţionează ego-ul. Ego-ul este
preocupat numai de supravieţuire.
Acum, când spunem că ego-ul este preocupat numai de supravieţuire, vă
puteţi gândi aşa: „Bine, dar atunci de ce mâncăm gogoşi, dacă suntem sub
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controlul ego-ului, de ce facem lucruri dăunătoare sănătăţii în privinţa
alimentelor şi băuturilor, dacă ego-ul se ocupă de toate?”. Ei bine, ego-ul se
pricepe la supravieţuirea pe termen scurt, la supravieţuirea astăzi. Şi de aceea,
când încercaţi să planificaţi prea departe în viitor, ego-ul devine neliniştit,
deoarece nu-şi poate da seama cum să supravieţuiască în viitor.
Şi atunci, ego-ul se gândeşte la soluţii de supravieţuire în prezent. Iar asta
declanşează o parte foarte primitivă a ego-ului, care spune: „Voi face ceea ce fac
toţi ceilalţi, pentru că în mijlocul tribului este cel mai sigur”. Dar asta-i o parte
evolutivă foarte veche din trunchiul cerebral, care spune: „Atâta timp cât sunt în
trib, voi fi în siguranţă, iar dacă voi fi exclus din trib, voi fi în pericol”. Şi exact
acest mecanism psihic este declanşat acum. Şi de aceea o parte din propaganda
legată de această problemă apelează la ideea de a salva tribul, a salva
comunitatea, a proteja bătrânii. Persoanele care pun la cale propaganda ştiu
exact cum funcţionaţi şi concep mesajele astfel încât să vă simţiţi vinovaţi sau să
simţiţi presiunea semenilor de a face ceva ce, poate, inteligenţa vă spune că nu
este adecvat.
Draga noastră are o frază, şi credem că-i una foarte bună, pe care o puteţi
urma cu toţii şi anume: „Pune-te ultimul la coadă”. Aşezaţi-vă ultimii la rând şi
vedeţi cum merge treaba. Aşezaţi-vă ultimii la coadă şi fiţi atenţi cum decurg
lucrurile pentru cei care primesc vaccinul şi modul în care este acesta folosit în
societatea voastră.
Vrem să înţelegeţi că este o perioadă de timp în care pare să planeze un nor
întunecat peste societate. Se pare că se apropie o furtună, par să existe
ameninţări de limitare, control şi restricţie, pe care mulţi le resimţiţi neplăcut.
Dar vrem să înţelegeţi că procesul de Ascensiune este în curs şi nimic nu îl poate
opri. Ei încearcă să-l oprească. Au ştiut de zeci de ani de procesul Ascensiunii,
care este un proces galactic, nu este un capriciu, nu este o idee pe termen scurt
pe care a propus-o cineva de curând, ci procesul Ascensiunii este înscris în
analele timpului. Şi nimic nu-l poate opri, tot ceea ce se poate face este doar o
blocare temporară, o încetinire temporară, o încercare efemeră de a-i schimba
traiectoria. Dar vrem să înţelegeţi că nimic nu poate schimba traiectoria acestui
proces de Ascensiune care se petrece deja.
Cu toate acestea, aflându-ne la sfârşitul unui anotimp spiritual, vedeţi că
apare o bifurcaţie. Vedeţi o bifurcaţie între fiinţele cu frecvenţă mai înaltă şi
fiinţele cu frecvenţă mai joasă. Ştiu că sună ca o judecată aspră, sună ca şi cum
am fi de partea unei anumite tabere a populaţiei. Dar nu este aşa. Vă spunem că
acum se iau decizii care s-au pregătit de mult timp, se culege recolta seminţelor
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puse de mult în sol. Unii oameni vor avea nişte experienţe negative în lunile şi
anii următori, din cauza deciziilor pe care le-au luat şi le iau, dar acei oameni
aleg singuri să le experimenteze, pe baza liberului-arbitru. Iar acest lucru este
foarte, foarte important să-l înţelegeţi, ca elevi ai “Cursului de miracole”, că
liberul-arbitru este totul. Liberul-arbitru este totul.
Soldaţii de la Auschwitz îşi foloseau liberul-arbitru pentru a face ceea ce au
făcut. Cei care s-au conformat şi s-au aliniat şi s-au urcat în acele vagoane
pentru vite fără a lupta, fără a fugi, îşi foloseau liberul arbitru. Toată lumea îşi
foloseşte liberul arbitru şi vrem să înţelegeţi că acesta este unul dintre modurile
prin care spiritul învaţă în acest loc al universului: Luaţi o decizie, acţionaţi ca
atare şi culegeţi consecinţele naturale ale acelei decizii. Şi aşa învăţaţi. Veţi lua
cu voi acea amintire, acea lecţie atunci când veţi păşi din această încarnare fizică
la, vom zice, şedinţa de revizuire a vieţii, ce are loc în viaţa dintre vieţi, iar acea
lecţie va rămâne cu voi şi vă va însoţi veşnic.
Prin urmare, când vedeţi pe cineva luând o decizie cu care nu sunteţi de
acord – poate că voi vă vaccinaţi şi nu înţelegeţi de ce altcineva nu ar face-o, nu
sugerăm să fie neapărat într-un sens sau celălalt – vrem să înţelegeţi că nu este
necesar ca voi să-l înţelegeţi pe celălalt. Îşi foloseşte liberul arbitru, pune în
mişcare un proces de luare a deciziilor bazat pe mult mai mult decât puteţi voi
înţelege. Şi nu puteţi face absolut nimic pentru a-l schimba.
Astăzi vom conversa cu voi toată ziua, dar dorim ca acesta să fie mesajul pe
care să-l reţineţi din această interacţiune: că nu puteţi face nimic pentru a le
schimba alegerea celor care iau propriile decizii în aceste timpuri. Decizii în ce
sens? Nu contează. Orice ar decide, ei decid în funcţie de o mulţime de lucruri.
Veţi vedea unii oameni, unele grupuri de oameni, unele grupuri mari de
oameni care încalcă regulile şi reglementările, spunând: „Absolut nu, ăsta-i un
rahat, vom fi liberi, indiferent de pedepsele pe care ni le pregătiţi”. Alte grupuri
de oameni, grupuri mari de oameni vor spune: „Vă rugăm, spune-ţi-ne când
avem voie să respirăm şi dacă avem voie să ne ridicăm din genunchi?”. Veţi
vedea ambele capete ale spectrului şi tot ce există între ele. Voi veţi decide ce
vreţi să trăiţi.
Iată cât de important este liberul vostru arbitru, iată cât de importantă a
fost munca spirituală pe care aţi depus-o până în acest moment, că aţi ajuns să
decideţi recolta, ce roade ale muncii şi ale copacului vostru se vor coace.
Dar este un proces îndelungat, aşa cum am spus. Şi vrem să înţelegeţi –
pentru că aveţi ceva antrenament mental şi înţelegeţi cum funcţionează sistemul
vostru de ghidare – acordaţi mare atenţie în acest moment sistemului vostru de
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ghidare! Căci el este conexiunea voastră cu Sursa. Conexiunea voastră cu Sursa
vă va spune ce să faceţi. S-ar putea să credeţi că veţi face un anumit lucru, dar,
când veţi pune mâna să-l faceţi, este posibil să primiţi un puternic îndemn de a
nu-l face.
Treaba asta va fi problematică pentru unii, pentru că de unde să ştiţi voi
care dorinţă să urmaţi? Cea care este liniştită şi profundă vine de la spirit. Cea
care provine din condiţionări şi mintea ego-ului va fi prima şi mai puternică.
Dar pe măsură ce veţi parcurge experienţa din acest an – care se va intensifica
în lunile de vară – dacă ştiţi cum să ascultaţi – şi tocmai asta v-am învăţat de-a
lungul acestor ani şi acestor multe sute de videoclipuri, multe interacţiuni – deja
veţi şti: „O, da, acesta este ego-ul meu. Aa, dar iată că vine şi un alt mesaj!”.
V-o dăm ca exemplu pe draga noastră. De câteva ori în ultimii ani a vrut să
se mute la oraş. Că au plaje frumoase, că sunt multe lucruri de făcut acolo, că
sunt cartiere vechi frumoase… Îi plăcea foarte mult oraşul Victoria, un oraş
foarte frumos. Şi intra pe internet şi se uita la casele din cartierele care o
atrăgeau. Dar mai era o altă voce, sub acea dorinţă superficială pe care o avea,
care îi spunea „Nu face asta”. Eram noi, care îi sugeram că nu ar fi cel mai bun
lucru în acel moment. Asta s-a întâmplat de două-trei ori în ultimii patru-cinci
ani. Iar draga noastră locuieşte tot în Salt Spring, nu s-a mutat niciodată în
Victoria, lucru care îi este foarte benefic, având în vedere situaţia de acum.
Acesta era mesajul pe care i-l şopteam, sub suprafaţă, în linişte: „Nu ar fi
cel mai bun lucru”, şi totuşi ego-ul ei voia să se mute la oraş. Aşadar, de-a lungul
anilor, a învăţat cum să discearnă: „Aa, Tina vrea să se mute la oraş. Dar
ghidarea interioară zice altceva”.
La fel s-a întâmplat şi cu câinele. Tina nu voia un câine, dar ghidarea o
îndemna să-şi ia un câine. Şi, bineînţeles, a trecut prin mai multe repetări ale
acestui conflict interior. Practic, Tina nu voia un câine, condiţionările ei erau
anti-câine: că ar fi prea multe probleme, o listă lungă de motive pentru care să
nu-ţi iei un câine, dar sentimentul să-şi ia un câine nu-i dădea pace. Şi trei ani
mai târziu, Delphi i-a transformat viaţa dragei noastre, a făcut-o mult mai bună.
Există o mare dragoste între aceste două creaturi şi, desigur, aceasta este o lecţie
profundă pentru ea. Aşa că ea ştie acum, doar pentru că Tina ar vrea să facă
ceva, nu înseamnă că ar fi lucrul corect.
Aşa că, vrem să începeţi să fiţi atenţi atunci când sunteţi pe punctul de a lua
o decizie: “Ce se întâmplă aici? Nu-i oare asta o soluţie superficială la problemă?
De fapt, care-i problema pe care încerc să o rezolv? Chiar este o problemă sau
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doar caut ceva distracţie sau caut să mă conformez? Ce alte mesaje vin, sunt ele
mai profunde, sunt mai tăcute?”
Acest sistem care acum forţează, împinge, îmboldeşte se bazează pe mintea
voastră condiţionată. Pe asta mizează ei. Chiar ei v-au condiţionat, aşa că ştiu ce
mesaje aţi tot primit timp de multe decenii şi ştiu pe ce buton să vă apese.
Dar voi aveţi în continuare parte de îndrumare, aveţi în continuare acea
conexiune veşnică şi de neîntrerupt cu informaţii adevărate, benefice, de fapt, cu
Cunoaşterea.
Deci, atunci când aveţi de luat o decizie, asiguraţi-vă că nu abordaţi
chestiunea cu superficialitate, ci puneţi-vă întrebări mai profunde, cereţi să
primiţi îndrumare cu privire la subiect în meditaţie şi în visele voastre.
Vom face o scurtă pauză.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=d6ZZuZ6CPWk
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Mesajul #13 – Mesaj de Paşte 2021
Toată această agresiune şi reţea de control care se înăspreşte este, de fapt, propria
voastră credinţă într-o putere exterioară. Asistaţi la propria credinţă în slăbiciunea voastră, în
corp şi în moarte. (Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteți ființe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
Desigur, Paştele este marea sărbătoare creştină de pe planeta voastră şi,
desigur, rugăciunile şi implorările ne sosesc în valuri-valuri în acest moment,
deoarece oamenii de pe planetă care trec prin dificultăţi merg la biserică şi se
roagă pentru ajutor. Vrem să ştiţi că aveţi parte de asistenţă. Există o mulţime
de învăţători non-fizici, entităţi non-fizice, extratereştri cu vibraţie înaltă, multe
inteligenţe care vă iubesc, care iubesc omenirea, care vă iubesc şi vă respectă
planeta.
Ce este Paştele? Paştele este vremea răstignirii şi a învierii. Nu vrem să
scăpaţi asta din vedere, această idee a învierii după o experienţă aparent
îngrozitoare. Asta se întâmplă chiar acum. Aceasta este a doua venire, iar
aceasta va fi epoca îngrozitoare, epoca restricţiilor şi separării şi a fricii şi a
morţii. Aceasta este epoca crucificării, când totul pare a fi pierdut. Dar amintiţivă ce s-a întâmplat la trei zile după răstignire – învierea, care este adevăratul
sens al experienţei. Şi asta se întâmplă acum pe planeta voastră. Treceţi prin
răstignire. Se pare că pierdeţi totul. Moartea pare a fi rezultatul inevitabil al
tuturor acestor lucruri. Dar trebuie să vă amintiţi că sunteţi cu toţii fiinţe
spirituale veşnice şi că vă este frică numai când uitaţi acest adevăr. Doar când
credeţi minciuni deveniţi disperaţi. Dar când vă conformaţi faptului că sunteţi o
fiinţă spirituală eternă găzduită temporar într-un corp, ca să puteţi experimenta
ceea ce există în afara alinierii cu iubirea, atunci începeţi să vă simţiţi scutiţi de
orice fel de nelinişte şi de ceea ce vi se impune.
Doar se pare că vi se impune din exterior, dar de fapt vi se arată în faţă
toată vinovăţia, frica, ruşinea şi neiertarea şi credinţa în agresiune şi judecată pe
care le aveţi toţi în interior, ca şi colectiv. La asta asistaţi. Se pare că sunteţi
nişte biete victime ale altora. Dar toată această agresiune, această reţea de
control care se înăspreşte asupra societăţilor voastre, ceea ce vedeţi, de fapt, este
propria voastră credinţă într-o putere exterioară. Asistaţi la propria voastră
credinţă în slăbiciunea voastră. Asitaţi la propria voastră credinţă în corp şi în
moarte. La asta asistaţi.
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Şi tot ce trebuie să faceţi, ca şi colectiv, pentru a transforma această situaţie
este să vă treziţi la adevărul a ceea ce sunteţi, adevărul a cine sunteţi, adevărul
că sunteţi divini, adevărul că sunteţi făcuţi din dragoste, de la dragoste, pentru
dragoste.
În acest weekend, vrem să vă gândiţi la asta. Gândiţi-vă când nu aţi fost
iubitori, când nu aţi iertat, când v-a obsedat corpul, când v-aţi temut de moarte.
Asta vă cerem să faceţi în acest weekend, să intraţi în propria conştiinţă, să
intraţi în sinele vostru şi să analizaţi când aţi luat-o alăturea cu drumul. Nu este
posibil ca o societate să fie oprimată şi controlată în halul în care sunteţi voi,
decât dacă nu înţelegeţi cine sunteţi cu adevărat, dacă nu înţelegeţi puterea şi
capacitatea pe care o aveţi de a vă manifesta conştiinţa în formă fizică. Pentru că
asta înseamnă viaţa voastră. Uitaţi-vă la casa voastră, la sufrageria şi la prietenii
de familie, la serviciul vostru, toate aspectele pe care le consideraţi viaţa voastră,
ele vă reflectă conştiinţa. Sunt reflexia valorilor voastre, reflectă în ce vă investiţi
energia şi încrederea, reflectă ceea ce credeţi.
Iar acest eveniment global nu diferă cu nimic. Autorităţile care, aparent, vă
uzurpează puterea, nu v-o pot lua decât dacă le-o daţi de bunăvoie. Iar
evenimentele globale care se petrec şi continuă să se înrăutăţească urmează un
proiect şi sunt în lucru de mult timp. La acest plan se lucrează de mult timp,
deoarece procesul de ascensiune şi accelerarea galactică sunt cunoscute de mult
timp. Deci cei care nu au vrut să vă treziţi, cei care nu au vrut să fiţi liberi, cei
care nu au vrut să manifestaţi cu adevărat energia Sursei, s-au pregătit să
oprească acest proces, pentru că ştiau că accelerarea galactică se întâmplă. Ştiau
că puterea, profiturile, poziţia lor vor fi ameninţate de trezirea globală a
omenirii, care este, o spunem clar, inevitabilă.
Desigur, vor fi victime pe parcurs, ne pare rău s-o spunem. Cei care aleg să
fie victime, cei care se afundă adânc în agenda toxică a acestui regim, cei care se
aruncă cu capul înainte în această agendă, vor fi potenţial răniţi de ea. Dar se va
vedea că vor fi loviţi de propria lor decizie. Vor fi răniţi de propria voinţă de a
crede în moarte, de a crede într-o soluţie ce vine din afara lor şi nu din propria
lor sfinţenie. Şi va fi tristeţe. Şi va fi scrâşnirea dinţilor şi oameni nefericiţi.
Dar vrem să vă reamintim că acesta este sfârşitul unui anotimp spiritual,
iar deciziile pe care le luaţi toţi s-au copt de-a lungul reîncarnărilor, din
experienţele multor vieţi omeneşti. Unii dintre voi vă miraţi de deciziile pe care
le iau unii dintre prietenii şi familiile voastre. Vrem să înţelegeţi că la baza
acestor decizii ale lor stau experienţe din foarte multe vieţi anterioare, care îi
determină să sară în prăpastia unde îi aşteaptă nişte stânci ascuţite.
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Mulţi dintre voi încercaţi cu disperare să schimbaţi mentalităţile. Vă
spunem că este foarte, foarte dificil să schimbaţi mintea umană. Lucrăm la
treaba asta de foarte mult timp şi lucrăm şi prin această fiinţă-medium de foarte
mult timp pentru a sprijini transformarea cât mai multor minţi, fiindcă am
anticipat venirea acestor vremuri. Draga noastră a început channeling-ul acum
nouă ani şi am început să transmitem cu frenezie cărţi, ca să aveţi informaţiile
de care aveţi nevoie pentru a vă descurca în aceste vremuri. Şi vă reamintim
acum că, dacă nu aţi citit cărţile dragei noastre, vă sugerăm să o faceţi, deoarece
ele sunt scrise pentru aceste vremuri.
Noi ne continuăm treaba cu ajutorul dragei noastre, iar ea continuă să fie
dispusă să facă această muncă, pentru care îi suntem extrem de recunoscători.
Şi vrem să vă păstraţi speranţele în acest moment al aparentei disperări.
Vrem să înţelegeţi că mesajul Paştelui este moartea urmată de înviere. Şi asta
veţi vedea pe planetă. Veţi vedea că dragostea câştigă, veţi vedea că spiritul
omenirii câştigă, veţi vedea cum se ridică toţi cei care vor să aibă parte de
dreptul lor divin la libertate, la exprimarea de sine şi să împărtăşească cu alţii
ceea ce ei sunt, pe cât de des şi de liber doresc.
Deci, dacă sunteţi trişti, dacă sunteţi disperaţi, dacă sunteţi singuri, vrem ca
acest Paşte să fie un Paşte în care vă transformaţi spiritual, în care vă întoarceţi
spre interiorul fiinţei voastre şi în care apelaţi la materialele informative pe care
le-am creat pentru aceste vremuri. Aşadar, spunem încă o dată, dacă nu aţi citit
cărţile pe care le-a transmis prin channeling această fiinţă-medium, vă rugăm să
le citiţi acum. Este timpul să vă înţelegeţi cu adevărat propria măreţie, dar şi
amploarea propagandei şi a programării care se desfăşoară pe planeta voastră
de ceva timp.
Vă iubim. Vrem să fiţi sănătoşi şi fericiţi şi liberi să iubiţi şi să vă exprimaţi
pe voi înşivă şi natura voastră după cum doriţi. Este dreptul vostru natural. Nu
este un drept oferit de guverne, nu este un favor care vi se oferă condiţionat.
Este dreptul vostru şi vrem să rămâneţi din această transmisiune cu ideea că
aveţi dreptul să fiţi voi înşivă, să fiţi liberi şi să vă exprimaţi acea unicitate, acea
minunată manifestare a creaţiei care sunteţi. Sunteţi o idee în mintea lui
Dumnezeu şi nimic nu poate interzice asta, nimic nu vă poate opri, decât
propria voastră credinţă că aveţi limitări şi propria voastră frică, întărită de
faptul că credeţi poveştile urâte şi lipsite de iubire ale altora.
Eu sunt cel pe care îl ştiţi ca Isus şi vă voi vorbi din nou în curând.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=nCzK1P2qtdg
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Mesajul #14 – Situaţia curentă şi ego-ul
O fiinţă iluminată sau trezită, care este în contact direct cu spiritul, este de mii de ori
mai puternică decât cineva care se ascunde într-un colţ, de frică să iasă din casă. (Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteți ființe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
Asistând la frământările actuale ale lumii voastre, vrem să înţelegeţi că ele
sunt amplificate în acest moment. Puterile ce conduc planeta voastră sunt
conduse de ego şi se adresează ego-urile voastre. Este foarte important să
înţelegeţi cum se folosesc sistemele de comunicaţie în masă în acest moment
pentru a însufleţi şi a întări aspectele minţii ego-ului.
Ego-ul crede în lipsuri, ego-ul crede în putere, ego-ul crede în bani, ego-ul
crede în boală şi în moarte şi în separare. După cum puteţi vedea, toate aceste
noţiuni sunt amplificate în acest moment în societatea voastră. Este foarte
important să înţelegeţi că, atunci când reacţionaţi la aceste tactici de inducere a
fricii, sunteţi în ego. Acum este momentul, pentru aceia care urmaţi lecţiile
“Cursului de miracole” şi studiaţi cum să înţelegeţi acest text, să folosiţi cu
adevărat ceea ce aţi învăţat până acum. Anume, că, dacă vă este frică, aţi păşit în
lumea ego-ului şi va veni o avalanşă de idei de acelaşi tip.
Nu puteţi fi şi în ego, şi în spirit în acelaşi timp. Dar ambele rezidă în
conştiinţă. Când eşti în spirit, te simţi bine, eşti mulţumit, te interesează
lucrurile pe care le iubeşti, te deschizi spre comunicare, nu trăieşti într-un mod
izolat. Când eşti în mintea ego-ului, te simţi limitat, te simţi înspăimântat, critic,
ruşinat, vinovat, agresiv etc.
Ca cei care-i învaţă pe alţii despre Dumnezeu, este important să înţelegeţi
că nu poate exista niciun compromis între aceste două sisteme de gândire. Fie
vă aflaţi în sistemul de gândire al spiritului, fie vă aflaţi în sistemul de gândire al
ego-ului. Iar odată cu afluxul de informaţii actuale, care vă încurajează să
acceptaţi sistemul de gândire al ego-ului, este foarte important să înţelegeţi că
sunteţi nişte mesageri ai lui Dumnezeu şi că aveţi toate informaţiile pentru a
discerne cum să rămâneţi în sistemul de gândire al Duhului Sfânt. Adică, să vă
focalizaţi pe ceea ce este bun, frumos, întreg şi iubitor.
Deci, când te trezeşti dimineaţa, este important să-ţi concentrezi atenţia
asupra a ceea ce vrei mai mult. Nu deschide reţelele de socializare imediat ce te
trezeşti dimineaţa şi nu începe să cauţi demonii pe care îi urăşti, demonii care te
sperie, demonii care sunt folosiţi pentru a te atrage în sistemul de gândire al
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ego-ului. Este foarte important să începi ziua alegând ceea ce-ţi place, ce te face
să te simţi bine, să alegi să te armonizezi cu spiritul şi atunci ziua va curge diferit
decât dacă procedezi invers. Aceasta este o învăţătură fundamentală pe care
vrem să o folosiţi acum, pentru că vedem cum, mulţi dintre voi, primul lucru pe
care îl faceţi dimineaţa este să vă scufundaţi în propaganda care agită ego-urile,
înainte de a pune ferm picioarele în lumea spiritelor.
Deci acesta este sfatul nostru de astăzi pentru voi. Începeţi să acordaţi
prioritate lucrurilor pe care le doriţi mai mult. Iar ceea ce vreţi mai mult este:
pace, mulţumire, fericire, sănătate, longevitate, comuniune, comunicare,
abundenţă. Pe acestea le vreţi. Deci pe ele trebuie să vă concentraţi mintea. Şi să
vă îndepărtaţi în mod constant pe tot parcursul zilei de lucrurile care vă cheamă
în sistemul de gândire al ego-ului. Aşadar opriţi canalele de ştiri. Astea nu sunt
canale de ştiri, sunt maşini de propagandă. Staţi de vorbă cu oamenii pozitivi,
care sunt fericiţi, care duc o viaţă de care se bucură. Faceţi din acestea o
prioritate acum. Poate că asta vă sună de parcă ar trebui să îi ignoraţi pe cei care
se agită şi se tem, dar adevărul este că trebuie să vă menţineţi strălucirea luminii
în întuneric. Trebuie să vă menţineţi lumina, ca să vă puteţi gestiona propriile
experienţe lăuntrice.
Nu-i puteţi ajuta pe ceilalţi când vă strecuraţi cu greu printre aceleaşi
greutăţi ca şi ei. Trebuie să deveniţi un far. Farul nu merge de colo-colo,
încercând să strângă vapoarele şi să le mişte. El stă acolo ca far călăuzitor, dând
semnale luminoase, astfel încât vapoarele să poată alege. Pot alege să vină spre
stâncile periculoase, dar măcar văd ce fac. Îi ajutaţi pe ceilalţi atunci când
menţineţi aprinsă lumina farului vostru călăuzitor, când vă supravegheaţi
propriile procese interne, propria gândire, propriile sentimente, când înţelegeţi
şi învăţaţi tot mai multe despre cum să vă direcţionaţi conştiinţa către sistemul
de gândire al Duhului Sfânt.
Asta-i o greşeală pe care o fac mulţi dintre voi. Credeţi că, dacă vă focalizaţi
pe practica personală, pe menţinerea unei vibraţii înalte şi evitând sistemul de
gândire al ego-ului, credeţi că astfel aţi fi cumva egoişti şi inutili. Nu este
adevărat. Ori de câte ori cineva ajunge în apropierea unei persoane care menţine
adevărul în mintea sa, va fi influenţat de ea. Asta nu vă învaţă metoda voastră
ştiinţifică. Iar un motiv pentru care nu sunteţi învăţaţi este că puterile ce conduc
lumea nu vor să aflaţi cât de puternici sunteţi. Noi asta vă învăţăm aici, cât de
foarte puternici sunteţi.
Prin urmare ţineţi sus lumina, iar primul lucru dimineaţa, discerneţi ce
anume vă va face să vă simţiţi bine, ce vă va face fericiţi, ce este important
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pentru voi, important în sensul de a vă înălţa, de a vă entuziasma de viaţă.
Aceasta este îndrumarea spiritului care vă spune că, da, de aceste lucruri ar
trebui să vă preocupaţi.
Voi doriţi ca lumea să fie plină de oameni fericiţi, care se implică în proiecte
de suflet pe care le iubesc, care respectă liberul arbitru celorlalţi. Prin urmare,
voi respectaţi liberul arbitru al celorlalţi, dar înţelegeţi că o fiinţă iluminată sau
trezită, care este în contact direct cu spiritul, care este în acord cu spiritul, este
de mii de ori mai puternică decât cineva care se ascunde într-un colţ, de frică să
iasă din casă. Exercitaţi o mare influenţă atunci când staţi cu capul sus, pieptul
înainte, fiind conştienţi că sunteţi un emiţător de lumină şi iubire şi că
schimbaţi lumea.
Eu sunt cel pe care îl ştiţi ca Isus şi vă voi vorbi din nou în curând.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=5JNyeYYckqU
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Mesajul #15 – Ce veţi alege?
Sunteţi fiinţe spirituale veşnice, dar, în acelaşi timp, veţi trăi ideile în care credeţi şi,
prin urmare, este important să reevaluaţi ceea ce credeţi. (Isus)

Vă salut! Sunt mediumul Tina Spalding. Am primit imboldul să fac un nou
videoclip pentru voi. Iată cartea pe care o citesc acum, se numeşte “Viaţa şi
învăţăturile maeştrilor din Extremul Orient”, scrisă de Baird T. Spalding, care
este motivul principal pentru care am cumpărat cartea. Avusesem o zi
teribilă cu mulţi ani în urmă, acum probabil 10 sau 12 ani, şi am simţit nevoia
să merg şi să caut o carte spirituală bună. Aşa că am condus până la Victoria,
am intrat într-o librărie spirituală şi, plimbându-mă pe culoar, am văzut o
carte cu numele meu pe ea: T. Spalding. Este o carte uimitoare, o serie de
şase cărţi, aceasta fiind prima. Este povestea adevărată a unui bărbat numit
Baird T. Spalding, care era inginer şi a călătorit în Orientul Îndepărtat până
la munţii din Tibet şi Nepal în 1895, cam aşa ceva, şi acolo a întâlnit maeştri
spirituali, adevăraţi maeştri nemuritori şi care învinseseră moartea. L-a
cunoscut pe Isus, pe Buddha şi a scris aceste cărţi pe baza notiţelor sale din
acea călătorie. Oricât de fantastic ar suna, aceste cărţi sunt în deplină
concordanţă cu învăţăturile lui Isus din “Cursul de miracole”. De aceea vă
recomand să încercaţi această serie de cărţi. Dacă vă place “Cursul de
miracole”, care vă învaţă despre iertare şi cum să aveţi o minte mai
iubitoare, aceste cărţi vă vor atrage.
Mai există o sincronicitate cu acest autor, Baird T. Spalding, anume că în
cartea mea „Spirite celebre vă vorbesc”, unde am transmis mesaje
mediumnice de la 20 de vedete decedate – este o lectură bună dacă nu aţi
citit-o încă – l-am canalizat şi pe Cecil B. DeMille, care a fost un regizor de
film ce a făcut mari filme biblice. A făcut şi un film despre viaţa lui Isus, la
care Baird T. Spalding i-a fost consultant, deoarece se pare că Baird îl
întâlnise pe Isus. Iată deci o sincronicitate interesantă. Vă fac această
sugestie de lectură, pentru că mi-a plăcut foarte mult să citesc aceste cărţi.
Este cam a treia oară când le citesc. Acum să vedem ce ne va spune Isus
astăzi.
ISUS:
«Cu adevărat, sunteți ființe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
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Motivul pentru care draga noastră a simţit nevoia să citească aceste cărţi
este că acela noi o inspirăm să le citească. Am vrut să-şi amintească de zilele ei
trecute de mare inspiraţie, de profundă fascinaţie pentru practica spirituală.
Trăind în această lume, mai ales acum, când se întâmplă atâtea lucruri
negative în jurul vostru, este mai important ca oricând să găsiţi inspiraţie, să
găsiţi un loc unde să vă puteţi simţi bine, ceva care să vă inspire să scoateţi la
lumină cele mai înalte forme de creativitate din conştiinţa voastră.
Asistaţi acum în jurul vostru la un impuls foarte puternic, o presiune care
încearcă să vă coboare vibraţiile, să vă ţină separaţi, să vă împiedice să
comunicaţi şi să intraţi în comuniune cu fraţii şi surorile voastre, care încearcă
să vă înspăimânte de moarte, să vă concentraţi pe boală şi chiar să vă
îmbolnăviţi. La aceste presiuni sunteţi supuşi cu toţii şi, dacă nu alegeţi să vă
ridicaţi deasupra lor, vă vor trage la fund.
Deci, motivul pentru care am îndemnat-o pe draga noastră să citească
această carte este că trebuie să-şi amintească, la fel cum trebuie să vă amintiţi cu
toţii, că sunteţi făcuţi după chipul lui Dumnezeu, că sunteţi co-creatori
puternici. Şi doar pentru că un birocrat, care locuieşte într-un birou undeva pe
un deal, decide ceva în numele tău, nu înseamnă că trebuie să te conformezi în
inima şi mintea ta. Poţi fi supus la restricţii ca să treci prin această poartă ori
prin acea poartă sau această uşă ori acea uşă, dar în sufletul tău, în inima ta, în
mintea ta eşti o fiinţă liberă şi eşti făcut după chipul lui Dumnezeu şi eşti
puternic. Dar trebuie să înţelegi că acea putere trebuie să se ridice deasupra
câmpului de luptă. Trebuie să te detaşezi, indiferent de ceea ce vezi jucând în
filmul de pe ecranul ego-ului – pentru că asta este viaţa pe Pământul din 3D,
este locul de joacă al ego-ului.
Cei dintre voi care urmaţi “Cursul de miracole”, cei dintre voi care sunteţi
curioşi să vă treziţi, cei dintre voi care sunteţi interesaţi de ascensiune, vă
sugerăm să citiţi aceste cărţi, deoarece sunt inspiraţionale şi vă oferă nişte
indicii cam la ce ne referim în “Cursul de miracole”. Multora dintre voi, în lumea
modernă, nu vă vine ideea de a deveni un maestru spiritual. Credeţi că Isus a
reuşit, poate că mai există nişte yoghini în Extremul Orient care au realizat
lucruri nebuneşti, dar adevărul este că şi voi sunteţi meniţi să faceţi toate
lucrurile astea. De aceea se pune atâta presiune ca să rămâneţi într-o stare de
conştiinţă coborâtă: pentru că procesul de ascensiune este în plină desfăşurare
şi, dacă vă acordaţi la frecvenţa iubirii, iertării, creativităţii, speranţei, bucuriei
şi împărtăşiri, veţi urca. Iar ascensiunea înseamnă că veţi lăsa în urmă câmpul
de bătălie, vă veţi ridica deasupra acestei lumi 3D dificile, plină de moarte şi
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boală. Dar trebuie să vă folosiţi liberul arbitru pentru a alege. Nimeni nu o poate
face pentru voi şi nu va veni nicio cavalerie să vă salveze.
Trebuie să înţelegeţi că acesta este un test, un test spiritual, este sfârşitul
unui anotimp spiritual şi vi se oferă tuturor posibilitatea de a arăta ceea ce ştiţi
şi ceea ce credeţi că este adevărat despre realitate. Vi se oferă tuturor această
ocazie. O să treceţi testul?
Desigur, unii vor spune că Isus nu ar afirma niciodată aşa ceva şi că nu
există niciun test. Totuşi, apar nişte ocazii de a alege calea pe care urmează să o
parcurgeţi. Întotdeauna aveţi posibilitatea unor alegeri. Oare veţi alege calea
beţivului, a dependentului, a zgârcitului sau veţi alege o cale deasupra acestor
frecvenţe? Există o cale deasupra oricărei negativităţi, o cale deasupra oricărei
frici, o cale deasupra oricărei separări, angoase şi temeri, care sunt aruncate
peste voi ca o găleată cu apă rece – iar această cale este adevărul.
Adevărul este că sunteţi făcuţi după chipul lui Dumnezeu, adevărul este că
sunteţi creatori puternici. Doar că aţi fost programaţi să nu mai credeţi acest
adevăr. Am spune că este timpul să vă reprogramaţi mintea, este timpul să vă
amintiţi cine sunteţi cu adevărat. Sunteţi copiii lui Dumnezeu, sunteţi fiinţe
spirituale veşnice, dar, în acelaşi timp, veţi trăi ideile în care credeţi şi, prin
urmare, este important să reevaluaţi ceea ce credeţi.
Credeţi în limitările pe care vor să vi le pună? Credeţi în frică? Credeţi în
boală? Credeţi în moarte? Vreţi toate astea? Dacă nu le vreţi, nu le mai priviţi.
Dacă nu le doriţi, nu vă focalizaţi atenţia la ele. Concentraţi-vă pe ceea ce iubiţi,
concentraţi-vă pe ceea ce vă doriţi mai mult şi înţelegeţi cu adevărat în inima şi
mintea voastră că puteţi crea un Pământ nou. Noul Pământ este creat chiar
acum de milioane şi milioane de oameni care aleg dragostea în locul fricii, care
aleg suveranitatea în locul sclaviei. Aveţi grijă să faceţi alegerea corectă în
această încarnare.
Eu sunt cel pe care îl ştiţi ca Isus şi vă voi vorbi din nou în curând.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=n7SJTnc45H8
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Mesajul #16 – „Cursul de miracole” este pentru aceste
vremuri
Nu căutaţi soluţii în lume, nu cereţi de la alte persoane să vă potolească temerile sau
grijile. Nu veţi găsi niciodată soluţiile în trup sau în medicină sau în lume sau la alte
persoane. (Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteți ființe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
Pe măsură ce treceţi prin frământările acestor vremuri, este foarte
important să înţelegeţi lecţiile din “Cursul de miracole”. Aceste lecţii au fost
transmise pentru aceste vremuri.
Desigur, unii vor spune că asta nu-i adevărat, că “Un curs de miracole” este
o învăţătură universală dată pentru vecii vecilor, amin. Şi este adevărat, dar
aceste vremuri dificile prin care treceţi – aşa după cum puteţi simţi, vedea şi
experimenta – vă scot la iveală diferenţele, prejudecăţile, fricile.
Poate că mulţi veţi crede că toate acestea sunt lucruri rele: judecăţile
voastre, fricile, credinţele, nevoile, ororile, teroarea, ura voastră faţă de alte
fiinţe chiar. Dar tot ce se întâmplă este în beneficiul vostru, vrem să înţelegeţi cu
toţii asta. Ca elev al “Cursului de miracole”, când vezi că ego-ul tău se comportă
într-un anumit mod, acest lucru este foarte benefic pentru tine, deoarece multe
dintre aceste convingeri au fost ţinute ascunse de tine în abisurile peşterii minţii
ego-ului. Se vor ivi ocazional când sunt declanşate, vor apărea când eşti supărat
sau speriat şi vei vedea cum iese la iveală încă puţin din latura ta umbrită şi rea.
Odată cu presiunile crescânde ale societăţii şi cu mesajele omniprezente care
ajung la voi toţi, nu prea le puteţi evita.
Au apărut presiuni care nu au mai existat niciodată până acum şi, astfel, ies
la iveală credinţe şi convingeri care nu au mai fost niciodată conştientizate până
acum, confruntări pe care familiile nu le-au mai avut până acum, certuri pe care
soţii nu au crezut niciodată că le vor avea între ei. Dar toate acestea vă oferă o
ocazie intensă pentru a ierta, pentru a descoperi care sunt convingerile voastre
şi ale celorlalţi. Dar convingerile altor persoane nu sunt treaba voastră, ci
propriile voastre convingeri.
Asta vrem să luaţi în considerare în următoarele săptămâni, întrucât în
societatea voastră sunt pompate din ce în ce mai multe mesaje care vă
încurajează să judecaţi, să atacaţi şi să separaţi. Cei care studiaţi de ceva vreme
“Un curs de miracole” veţi simţi incongruenţa dintre mesajele primite din
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societate, poate de la familie sau de la prieteni, şi ceea ce voi ştiţi că este
adevărul iubirii. Vedem acest lucru ca pe o oportunitate pentru elevii “Cursului
de miracole” de a-şi intensifica practica şi de a-şi folosi mintea într-un mod
foarte proactiv în stabilirea intenţiilor şi ca frecvenţă de vibraţie.
Şi asta vrem să vă transmitem astăzi, vrem să apelaţi la “Un curs de
miracole” atunci când vă simţiţi copleşiţi sau înspăimântaţi sau confuzi. Vrem să
ascultaţi videoclipurile dragei noastre sau să îi citiţi cărţile atunci când nu ştiţi
unde să vă îndreptaţi. Aceste documente, aceste videoclipuri şi aceste lecţii pe
care vi le-am împărtăşit de-a lungul anilor sunt făcute pentru aceste vremuri. Au
rolul să vă ofere o bază fermă când furtuna se dezlănţuie în jurul vostru.
Nu căutaţi soluţii în lume, nu cereţi de la alte persoane să vă potolească
temerile sau grijile. Intraţi în interior şi conectaţi-vă cu mine, conectaţi-vă cu
Dumnezeu, conectaţi-vă cu spiritul, pentru că acolo veţi găsi răspunsurile. Nu
veţi găsi niciodată soluţiile în trup sau în medicină sau în lume sau la alte
persoane.
Ceilalţi oameni sunt doar nişte oglinzi care vă reflectă aspectele voastre
personale de care nu sunteţi conştienţi. Iar acesta este celălalt mare beneficiu al
lucrurilor pe care le trăiţi în aceste timpuri, faptul că vi se aduce inconştientul la
suprafaţa conştiinţei, astfel încât poate fi observat, vindecat, poate fi acceptat
sau respins. Dacă simţiţi în voi o credinţă lipsită de iubire, care urăşte sau
judecă, asupra ei trebuie să lucraţi, asta-i sarcina voastră pentru astăzi. Nu-i
sarcina voastră să răsturnaţi guvernul, nu-i sarcina voastră să atacaţi alte fiinţe
pentru deciziile lor. Ele iau decizii în funcţie de ceea ce cred că ar fi cel mai bun
lucru pentru ele şi, de fapt, nici nu ştiţi care este cel mai bun lucru pentru ele,
deoarece nu aveţi perspectiva tuturor încarnărilor lor şi ceea ce încearcă să
realizeze în această viaţă.
Aveţi o bănuială numai despre ceea ce sunteţi voi înşivă destinaţi să faceţi,
pe baza a ce vă interesează, ce vă pasionează, ce vă atrage. Proiectul destinic
comunică cu voi prin sentimentele bune, lucrurile care vă atrag magnetic. Iar
dacă aveţi aversiune faţă de ceva, de genul „Nu vreau să fac acel lucru sau nu
vreau să merg în acel loc”, înseamnă că nu este pentru voi. Nu trebuie să urâţi
lucrul pentru care simţiţi respingere. Pur şi simplu, nu vă duceţi acolo, nu
acţionaţi, păstraţi distanţa.
Din această lecţie vrem să înţelegeţi că vi se oferă toate informaţiile de care
aveţi nevoie pentru a lua decizii în acord cu ce a decis spiritul vostru să
experimenteze în actuala încarnare. Nu toată lumea este destinată să
experimenteze acelaşi lucru, nu toată lumea este destinată să preţuiască acelaşi
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lucru, nu toată lumea este destinată să dorească acelaşi lucru. Fiţi atenţi la ce se
întâmplă în interiorul vostru, citiţi zilnic “Cursul” sau cărţile dragei noastre. Nu
ascultaţi videoclipurile doar când spălaţi vasele, nu ascultaţi aceste conversaţii
doar în timp ce conduceţi. Dedicaţi-vă un timp special în care să nu vă distragă
nimic, fără telefon, cu uşa închisă, chiar şi numai o jumătate de oră, dacă atât vă
permiteţi, dedicaţi-vă o jumătate de oră pe zi ca să citiţi “Un curs de miracole”,
să vă rugaţi, să vă adânciţi în interiorul fiinţei şi să vă cercetaţi cum vă simţiţi.
Este foarte important să faceţi asta în aceste vremuri, când sunteţi
bombardaţi nu numai cu mesaje din mass-media, cu mesaje de la familie şi
prieteni, ci şi cu raze gamma şi alte raze cosmice din marele Soare central al
galaxiei, care vă upgradează pe toţi, fie că vă place sau nu, sunteţi bombardaţi şi
transformaţi, iar acest “Curs” este ca o ancoră. Acest “Curs” este stânca voastră,
să zicem aşa, pe care vă puteţi refugia şi unde puteţi fi siguri că totul va fi bine.
Eu sunt cel pe care îl ştiţi ca Isus şi vă voi vorbi din nou în curând.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=EwCxo3LwNSU
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Mesajul #17 – Există Raiul şi Iadul?
Va apărea un prag de separare a tărâmurilor vibratorii. Unele fiinţe îl vor trece către
următorul nivel superior de educaţie şi conştiinţă, iar sub acel prag, fiinţele vor fi reciclate întrun alt anotimp spiritual cu aceleaşi vieţi obişnuite în 3D, trecând din nou prin aceste aspecte
neplăcute. (Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteți ființe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
Există grade de iad şi există grade de rai. După cum bine ştiţi, ca elevi ai
“Cursului de miracole”, pe măsură ce faceţi lucrarea de iertare, pe măsură ce vă
abţineţi de la judecăţi, pe măsură ce începeţi să plutiţi în aval, decât să înotaţi în
amonte, pe măsură ce faceţi alegeri diferite, veţi începe să vă simţiţi mai bine, să
suferiţi mai puţin, uneori relaţiile se pot termina chiar, pentru că acum nu mai
rezonaţi pe frecvenţele mai joase şi veţi găsi noi relaţii şi prietenii şi asocieri.
Continuându-vă această călătorie spre lumină şi iubire, când veţi privi înapoi
peste mulţi ani, vă veţi da seama că, într-un fel, aţi fost într-un fel de iad, aţi fost
într-o poziţie de victimă sau aţi fost abuzaţi sau aţi fost într-o stare de
dependenţă sau de singurătate sau de frustrare, care acum se pare că s-a şters
complet din experienţa voastră.
Aşadar, de fapt, un anumit grad de separare de iubire se simte ca iadul. Şi
dacă veţi continua să faceţi alegeri ce întăresc separarea, atunci veţi ajunge până
la urmă într-un loc care, dacă l-aţi vizita având conştiinţă de acum, aţi spune că
este iadul. Aţi vedea acolo fiinţe care complet izolate, complet singure, violente,
egoiste, crude, criminale, bolnave, toate aceste aspecte negative.
Forma fizică se manifestă într-un anumit spectru de frecvenţe. Peste şi sub
acest spectru, se intră în zone diferite de conştiinţă. Deci, odată ce cobori sub un
anumit nivel de conştiinţă în acest tărâm 3D, nu vei putea rămâne într-o formă
fizică în acest tărâm, ci vei merge într-unul dintre aceste tărâmuri inferioare,
care sunt invizibile pentru voi, cei din 3D. Pe acesta l-aţi considera a fi iadul:
atunci când ai ales de atâtea ori lipsa de iubire, violenţa, cruzimea, izolarea şi
separarea şi frica, încât nu te mai poţi manifesta într-o formă fizică în planul
terestru.
Acelaşi lucru se întâmplă când îţi ridici frecvenţa. Vine un moment când ţiai ridicat vibraţia suficient de mult… Dar aici e vorba de nenumărate experienţe
umane, vă reamintim, nu-i ceva ce se întâmplă într-o săptămână sau chiar întro singură viaţă, ci este vorba de alegeri consecvente una după alta, una după
alta, una după alta. Încarnarea mea fizică ca Isus, aceea nu a fost prima mea
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încarnare, ci toate schimbările pe care le-am făcut în acea ultimă încarnare au
fost construite pe baza schimbărilor şi alegerilor pe care le-am făcut în alte
încarnări, nu toate fiind în planul terestru, vă mărturisesc. Au fost şi unele în
alte locuri, dar nu sunt importante pentru voi.
Ceea ce este important să ştiţi este că această încarnare în care vă aflaţi
acum este construită pe multe, multe, multe, multe alte încarnări pe care
suprasufletul vostru le-a experimentat şi din care a cules informaţii. Şi acest
lucru are foarte mare greutate, aşa cum am mai menţionat, asupra deciziilor pe
care le iau oamenii acum. Ei nu iau decizii doar pe baza acestei încarnări, ci pe
baza multelor şi nenumăratelor încarnări pe care le-au avut în acest anotimp
spiritual [ciclu cosmic – n.tr.].
Aşadar, ceea ce am vrea să vă spunem în acest moment acelora dintre voi
care căutaţi lumină şi iubire şi abundenţă şi ascensiune este să le doriţi tuturor
numai binele şi să continuaţi să alegeţi cât de des puteţi, în fiecare zi, numai
ceea ce este benefic, plin de iubire şi iertare. Pentru că în acest stadiu al evoluţiei
spirituale a omenirii, va apărea un prag de separare a tărâmurilor vibratorii.
Unele fiinţe vor trece acest prag către următorul nivel superior de educaţie şi
conştiinţă, iar sub acel prag, fiinţele vor fi reciclate într-un alt anotimp spiritual
de frecvenţă mai joasă. Când spunem “frecvenţă mai joasă”, ne referim la un gen
de viaţă obişnuită în 3D, în care va trebui să treceţi din nou prin unele dintre
aceste lucruri neplăcute. Vrem să subliniem acest lucru în acest moment.
Orice lucru neplăcut vă apare în viaţă, recunoaşteţi-l ca atare: “Aha, ceea ce
simt acum este ceva de frecvenţă joasă. Trebuie să existe deja cumva în mine,
venind de undeva din trecut, pentru că, iată, stau acum în sufrageria mea şi nu
se întâmplă nimic rău, dar eu simt frică, sau simt confuzie, sau sunt supărat pe
oameni”. Căutaţi dincolo de formele exterioare şi întrebaţi-vă care este credinţa
care vă generează, de pildă, această atitudine: “Ceilalţi trebuie să facă lucrurile
în felul meu ca să fiu mulţumit”. Nu este adevărat. Pentru ca să fii mulţumit, nui nevoie ca ceilalţi să facă lucrurile aşa cum le faci tu. Aceasta poate fi o credinţă
care s-a activat în acest moment. Sau alta: “Când oamenii sunt supăraţi pe mine
mă simt rău. Nu-mi place ca alţii să fie supăraţi pe mine”. Asta-i forma sub care
apare. Dar credinţa din spatele formei este: “Dacă ies din mulţime, rămân
cumva neprotejat”. Însă vă spunem altceva: priviţi la ceea ce se întâmplă în
societatea voastră; dacă nu mai staţi în mulţime, nici pe departe nu rămâneţi
neprotejaţi, ba chiar sunteţi mai în siguranţă. Deci şi aceasta este o minciună.
Nu-i deloc adevărat.
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Prin urmare, căutaţi dincolo de aspectul aparent al emoţiei şi a situaţiei în
care vă aflaţi şi întrebaţi-vă: “Ce convingere mi s-a activat aici?”. De exemplu,
pentru draga noastră: “Canada este singura ţară în care poate trăi fericită”.
Numai că de îndată ce rosteşte această convingere, îşi dă seama că nu este
adevărată. De unde ştie? Pentru că a fost fericită în multe alte locuri de multe
ori. Doar că acum a stat în acelaşi loc pentru mai multă vreme şi s-a obişnuit.
Călătoria voastră spre Rai este inevitabilă. Ea înseamnă întoarcerea la
iubire şi asta faceţi cu toţii acum. Doar că acum se accelerează această călătorie,
spre avantajul vostru. Şi asta vrem să vă transmitem, răspunzând la întrebarea
iniţială. Ce se petrece acum este în beneficiul vostru, pentru că unii dintre voi aţi
început să gândiţi neglijent, unii dintre voi aţi început să vă temeţi de cenzura
socială, unii dintre voi v-aţi pierdut independenţa de gândire, unii dintre voi aţi
uitat că sunteţi nişte fiinţe suverane, unii dintre voi aţi uitat că sunteţi fiinţe
spirituale veşnice şi că aveţi puterea de a crea orice experienţă pe care o doriţi.
Dacă vi se întâmplă acestea – şi o veţi şti prin faptul că simţiţi stres, frică,
nefericire – aceste situaţii, care vă forţează să fiţi foarte, foarte conştienţi de
gândurile şi emoţiile pe care le lăsaţi să vă intre în minte, sunt în favoarea
ascensiunii voastre spirituale. Aşa am vrea să le priviţi.
Deci, ca să revenim la întrebare, adevărul este că există un loc care vi s-ar
părea a fi Iadul, dacă l-aţi vizita. Dar fiinţele acelea nu au fost puse acolo de
vreun Dumnezeu răzbunător. Ele ajung acolo prin alegerile lor. Şi există un loc,
dacă l-aţi vizita cu nivelul de conştiinţă pe care-l aveţi acum, care ar semăna cu
Raiul, unde domneşte dragostea, unde domneşte lumina, unde toţi sunt buni cu
ceilalţi şi unde toată lumea învaţă şi evoluează, făcând numai lucruri care le
plac. Iar ei ajung acolo nu prin îngăduinţa lui Dumnezeu, ci prin alegerile pe
care le fac zi de zi, an de an. Acesta este răspunsul nostru.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=B4LV5ryieUk
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Mesajul #18 – Despre “Cursul de miracole” şi situaţia
actuală a lumii
Atunci când urmaţi poruncile ego-ului, veţi suferi şi veţi muri şi vă veţi îmbolnăvi şi nu
veţi avea o viaţă plăcută. (Isus)

[După lectura capitolului 5, partea III din "Cursul de miracole" (pag.52)]
ISUS:
«Cu adevărat, sunteți ființe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
O parte din limbajul acestei cărţi vi se pare confuz şi derutant, dar există un
motiv pentru care este aşa. Vă face să vă concentraţi, vă face să gândiţi, vă face
să acceptaţi în mintea voastră idei neobişnuite. Dacă am folosi cuvinte
obişnuite, aţi asocia acele cuvinte obişnuite cu gândirea voastră obişnuită. O
modalitate prin care vă putem împiedica să asociaţi aceste învăţături cu
gândirea voastră obişnuită este prin folosirea unor cuvinte nefamiliare: Duhul
Sfânt, ispăşirea, mântuirea. Unii dintre voi sunteţi familiarizaţi cu aceste cuvinte
din învăţăturile voastre religioase, dar, desigur, modul în care le folosim noi în
“Cursul de miracole” este cu totul diferit.
Vrem să înţelegeţi că mântuirea vine din schimbarea minţii voastre.
Aceasta este învăţătura fundamentală din acest fragment de text, şi anume că nu
ştiţi ce este în interesul vostru, că aţi fost învăţaţi şi credeţi lucruri care nu sunt
adevărate şi nu sunt bune pentru voi, dar puteţi avea acces la adevăr, la
înţelepciune şi cunoaştere prin reinterpretarea a ceea ce credeaţi a fi adevărat.
Ceea ce vedeţi în lumea voastră în acest moment şi criza în care vă aflaţi –
care este o criză a ego-ului şi a spiritului, indiferent de numele părţilor vinovate
sau sistemele angrenate în joc – este o bătălie spirituală între ego şi spirit, asta
trăiţi şi vedeţi acum. Dar aveţi în voi – şi fiecare om are în el – ideea de adevăr,
că există lucruri adevărate şi lucruri neadevărate. Aveţi un sistem de ghidare în
interiorul vostru care este impecabil şi permanent. Iar celor care sunteţi confuzi
acum, v-am spune că voi ascultaţi vocea ego-ului şi de aceea sunteţi confuzi, căci
vocea lui Dumnezeu e prezentă în mintea voastră mereu, în fiecare secundă din
fiecare zi, în fiecare zi din fiecare lună, în fiecare lună din fiecare an, nu dispare
niciodată. Iar acest sistem de mesagerie vă comunică adevărul în fiecare
secundă din fiecare zi, dacă îl ascultaţi.
Ceea ce se întâmplă cu mulţi dintre voi, din cauza infiltrării tehnologiei în
vieţile voastre, este că ascultaţi vocea ego-ului, îi ascultaţi motivaţiile malefice şi
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concentrarea pe moarte şi distrugere, îi ascultaţi motivaţiile privind vinovăţia,
sacrificiul şi suferinţa. Acestea sunt modalităţile prin care ego-ul se joacă cu voi,
astfel încât să vă facă să alegeţi ceea ce vrea el să alegeţi.
Ne referim la ego ca la un obiect, pentru că este un sistem energetic, un
sistem cultivat până la o intensitate maximă în societatea voastră în această
perioadă. “Un curs de miracole” este o contrapondere la această reţea de
cultivare extremă a ego-ului. Ca elevi ai “Cursului de miracole”, trebuie să
conştientizaţi acum că tot ceea ce se propagă în societatea voastră vă coboară
intenţionat frecvenţa tot mai jos. Faptul că vă ascundeţi feţele unii de alţii vă
coboară vibraţia şi vă îndepărtează de comuniune şi comunicare, care aparţin
Spiritului. Izolarea în casele voastre, departe de alţi oameni, refuzul libertăţilor
voastre, acestea sunt metode ale ego-ului de a vă adânci frica şi neîncrederea în
fraţii şi surorile voastre. Este foarte important să înţelegeţi ce vi se face în acest
moment.
Mesajele din această carte sunt atemporale, dar ea a fost transmisă special
în vederea acestei crize. În tărâmurile spirituale, se ştia de mult timp că va avea
loc acest proces de Ascensiune, că veţi fi forţaţi să renunţaţi la tot ceea ce nu este
iubire în voi şi că, în acest proces de Ascensiune, veţi deveni creatori extrem de
puternici.
Dar mai există şi alte fiinţe care înţeleg şi ştiu ce urmează să se întâmple, şi
s-au pregătit din vreme să împiedice acest proces de Ascensiune. Asta simţiţi şi
observaţi pe planul terestru în acest moment. Sunteţi martorii încercărilor de a
vă împiedica să comunicaţi cu fraţii şi surorile voastre, să vă iubiţi unii pe alţii,
să fiţi creativi, să vă exprimaţi, să fiţi creaturi minunate, iubitoare şi în căutare
de libertate, făcute după chipul lui Dumnezeu. Şi chiar asta sunteţi cu adevărat.
Din acest motiv, ceea ce se întâmplă acum vi se pare atât de îngrozitor. Din
acest motiv, ceva din interiorul vostru vă tot spune: “Acest lucru nu mi se pare
corect, chiar dacă, poate, am crezut în el acum şase luni, ceva din mine îmi
spune acum, o intuiţie, o voce îmi spune că ceva este teribil de greşit aici”. Iar
aceasta este vocea lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt, care vă anunţă că vă
îndepărtaţi din ce în ce mai mult de drumul cel bun, dacă credeţi în propaganda
ego-ului, în mesajul separării, mesajul morţii, mesajul fricii, mesajul de a nu
crede în propria capacitate de a vă vindeca.
Aceasta a fost dintotdeauna calea ego-ului. Mulţi dintre voi vor spune “Dar
moartea este reală, ne vom îmbolnăvi, vom muri”. Ei bine, acesta a fost
dintotdeauna mesajul ego-ului şi de aceea viaţa este plină de suferinţă pentru
cei care nu urmează învăţături precum aceasta. Atunci când urmaţi poruncile
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ego-ului, veţi suferi şi veţi muri şi vă veţi îmbolnăvi şi nu veţi avea o viaţă
plăcută. Dacă urmaţi poruncile Spiritului, învăţăturile Duhului Sfânt din mintea
voastră, amintiţi-vă, care vă învaţă ce anume este neadevărat, atunci veţi începe
să aveţi o viaţă mai fericită, relaţiile voastre vor deveni mai strânse şi mai
fericite şi mai sănătoase, veţi simţi nevoia de a mânca mai multe alimente
naturale, nu veţi dori să priviţi violenţă şi lucruri neplăcute. După aceste indicii
vă puteţi da seama pe ce cale vă aflaţi.
Şi iată ce am mai vrea să vă spunem tuturor celor care ascultaţi această
instrucţiune astăzi: “După roadele lor îi veţi cunoaşte”. Care sunt roadele
lucrurilor la care sunteţi martori în această perioadă? Sunt oare de fericire şi
bucurie şi libertate şi creativitate şi sănătate? Nu, nu sunt. Sunt de tristeţe şi
distrugere, eşec economic, frică, tot mai multă moarte, tot mai multă
intervenţie, tot mai multă separare, tot mai mult lockdown, toate acestea.
Aşadar, am vrea să vă folosiţi inteligenţa înnăscută, cea care v-a fost dată de
Dumnezeu, abilitatea de a privi dovezile şi de a decide pentru voi înşivă: Oare
acest sistem funcţionează? Oare acest sistem mă face fericit? Oare acest sistem
ne face pe toţi să prosperăm, să ne extindem conştiinţa şi să fim sănătoşi?
Aceasta este întrebarea pe care trebuie să v-o puneţi.
Dar dacă sunteţi extrem de buimăciţi şi nici măcar nu vă puteţi pune
această întrebare, simţindu-vă ca şi cum aţi fi fost aspiraţi pe un tub în lumea
ego-ului, a fricii, a morţii, a distrugerii şi a separării, atunci tot ce trebuie să
faceţi este să cereţi ajutor. Cereţi-i Duhului Sfânt să vă transforme mintea.
Cereţi-i Duhului Sfânt să vă vorbească în cuvinte pe care le înţelegeţi. Cereţi-i
Duhului Sfânt să vă ajute să vă eliberaţi de dictatele ego-ului, căci exact asta aţi
păţit. Dacă sunteţi trişti, singuri, ruinaţi şi temători, dacă trăiţi într-o stare de
îngrijorare, dacă sunteţi neliniştiţi, dacă aveţi multe dureri în corp şi vă temeţi
pentru bunăstarea voastră, atunci înseamnă că vă aflaţi sub stăpânirea minţii
ego-ului, care este puternic în societatea voastră.
Dar nu aţi fost trimişi în acest loc singuri, fără sprijin, căci vocea lui
Dumnezeu trăieşte în conştiinţa voastră. Este sub forma Duhului Sfânt, marele
Mângâietor, care vi s-a dăruit atunci când aţi intrat în separare pentru a trăi tot
ceea ce doriţi să trăiţi în această încarnare.
Mulţi dintre voi vă trăiţi acum cele mai mari temeri, cele mai mari
îngrijorări şi imensa frică de moarte şi distrugere. Sunteţi martori la ele, pentru
că vă sunt reflectate înapoi la voi. Dar este o mare oportunitate, o ocazie de a vă
preda iubirii şi de a cere Duhului Sfânt să vă schimbe mintea. Cereţi-i Duhului
Sfânt să vă schimbe mintea, dovediţi puţină bunăvoinţă de a recunoaşte că nu
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sunteţi pe o cale care să vă facă liberi şi fericiţi, ci sunteţi pe o cale a sacrificiului,
a suferinţei şi a distrugerii şi o puteţi simţi, o ştiţi, dar nu sunteţi singuri.
Oferiţi-vă inima, sufletul şi mintea Duhului Sfânt şi mie, Isus Cristos, şi veţi fi
ajutaţi.
Eu nu sunt acel Isus Cristos din Biblia voastră. Eu sunt Isus Cristos care vă
iubeşte şi care se află aici să vă înveţe şi să vă ajute să vă ridicaţi din groapa
disperării, pe care v-aţi creat-o singuri. Nu vă daţi seama câtă putere aveţi, nu
înţelegeţi ce vi se face. Şi v-am ruga pe toţi să începeţi imediat să studiaţi
“Cursul de miracole”, ca o modalitate de a vă vindeca mintea, ca o modalitate de
a ieşi de sub această umbră care a căzut peste această planetă.
Eu sunt cel pe care-l ştiţi ca Isus şi vă voi vorbi din nou în curând.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=4g9vVZZJXRQ
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Mesajul #19 – Mesajul zilei de la Isus: „Caut slujbă fără
vaccin”
Corupţia şi direcţionarea pe piste false vor duce la căderea sistemului. Va avea loc în
lunile următoare o mare răsturnare de situaţie. (Isus)

ISUS:
«Cu adevărat, sunteți ființe binecuvântate. Eu sunt acela pe care îl ştiţi ca
Isus.
Pe măsură ce anul se apropie de sfârşit, iată că este luna noiembrie şi în
curând va fi sfârşitul anului 2021, un an pe care nu-l veţi uita niciodată. Credeaţi
că nu veţi uita anul 2020, dar 2021 a fost la fel de tulburător şi provocator şi tot
mai dificil pentru mulţi cărora vi s-a cerut, poate, să vă părăsiţi locurile de
muncă sau vă sunt ameninţate. Vrem să înţelegeţi că totul este în regulă în
Lumea energiei şi a spiritului. Vrem să înţelegeţi că treceţi printr-o adevărată
evoluţie. Corupţia şi direcţionarea pe piste false, care tot mai mulţi înţelegeţi că
au loc, vor duce la căderea sistemului. Va avea loc în lunile următoare o mare
răsturnare de situaţie, o mare schimbare în beneficiul umanităţii.
Să spunem că sunteţi pe internet şi cineva vă înşală cu ceva, o perioadă pe
parcursul acelei înşelăciuni încă nu ştiţi că sunteţi păcăliţi. Escrocul chipeş şi
fermecător, frumos şi carismatic îşi pune în funcţiune farmecul şi dorinţa de a
vă atrage în lumea lui şi nu aveţi nicio idee despre ceea ce vi se întâmplă. Puteţi
avea impresia că sunteţi curtaţi sau că vi se dau nişte informaţii speciale şi aşa
sunteţi absorbiţi în povestea escrocului. Asta s-a întâmplat în 2020 pentru mulţi
oameni. Erau multe necunoscute şi s-au pus în funcţiune programe vaste,
concepute ca să vă momească.
Ce se întâmplă atunci când sunteţi înşelaţi de un escroc online – şi nu
vorbim despre actualul guvern, ci discutăm în termeni ipotetici ce se întâmplă
atunci când eşti înşelat online – vine un moment în care începeţi să simţiţi că
ceva nu este chiar aşa cum credeaţi. Poate că-i telefonaţi escrocului, iar sunetele
din fundal nu au sens, având în vedere locul unde v-a spus că se află. Poate că-i
sesizaţi o schimbare de comportament. Poate că escrocul începe să fie mai puţin
iubitor sau mai puţin atent şi simţiţi că sunteţi înşelaţi cumva, dar înscenarea a
fost atât de convingătoare, seducţia a fost atât de completă, încât respingeţi
aceste semne de îngrijorare.
Apoi vine un moment în care ştiţi cu siguranţă că aţi fost păcăliţi. Fie i-aţi
trimis nişte bani, fie l-aţi prins pe escroc cu o minciună, fie a făcut ceva atât de
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evident neadevărat, încât trebuie să acceptaţi faptul că vă înşală. Vă apropiaţi
rapid de cea de-a treia fază.
Pe măsură ce tot mai mulţi oameni îşi vor da seama că acesta nu este un
sistem iubitor care vă dă sfaturi bune, pe măsură ce tot mai mulţi oameni îşi vor
da seama că, de fapt, sunt ameninţaţi de sistem, în loc să fie ajutaţi de el, va avea
loc o schimbare bruscă şi rapidă a vibraţiei acelor fiinţe care, până acum, au
cooperat cu sistemul.
Asta veţi vedea întâmplându-se în următoarele luni. Veţi vedea o schimbare
radicală, mareea îşi va schimba direcţia. Există o perioadă în care marea se
retrage, se mişcă în direcţia refluxului, apoi există un moment în care este
liniştită, după care începe să se întoarcă, începe să curgă înapoi. Acum vă aflaţi
în faza liniştită, când mareea este pe cale să se inverseze. Şi am spune că fluxul
este pe cale să se întoarcă într-un stil grandios.
Vrem să înţelegeţi însă că întoarcerea fluxului înseamnă că vor fi mai multe
conflicte. Pentru că cei care până acum au fost pasivi şi s-au conformat vor
începe să spună “nu” şi vor începe să pună frână traiectoriei pe care autorităţile
voastre doresc să o parcurgeţi. Şi vrem să înţelegeţi că acest sistem a proiectat
acest eveniment de foarte multe decenii. Vă veţi lovi de o mulţime de aspecte şi
faţete ale acestui plan atunci când veţi decide că nu mai vreţi să cooperaţi cu el.
Nu vrem să fiţi deziluzionaţi sau dezamăgiţi sau speriaţi când vă veţi lovi de
aceste restricţii sau de aceste zone interzise. Odată ce nu veţi mai fi cooperanţi,
veţi înţelege că s-a aruncat o plasă peste voi care vă prinde oricum v-aţi mişca.
Să nu permiteţi ca această plasă să vă perturbe credinţa în bine şi credinţa în
iubire.
Mulţi se lovesc acum de perspectiva că, dacă nu cooperează, îşi vor pierde
slujba. Vrem însă să vă spunem că există lucruri mult mai importante decât
slujba voastră. Nu salariul vă ţine în viaţă. Ci legătura voastră cu Divinul este
ceea ce vă ţine în viaţă.
Veţi descoperi că, dacă vă pierdeţi slujba şi vă adresaţi oamenilor care
gândesc la fel ca voi pentru ajutor, dacă lansaţi apelul “Am nevoie de ajutor, mă
poate ajuta cineva?”, atunci veţi descoperi că există fiinţe cu diverse afaceri,
fiinţe cu care puteţi coopera, despre care însă nu veţi afla până când nu lansaţi
apelul de ajutor.
Aşa că aici este vorba, în mare măsură, de un act de credinţă, un act prin
care înţelegeţi că iubirea este mai puternică decât frica. Iubirea este mai
puternică decât frica, iubirea nu terorizează, iubirea nu intimidează, iubirea nu
sperie. Cei care provoacă frică folosesc toate armele pe care le au la dispoziţie,
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pentru că trebuie să o facă. Pentru a ţine oamenii în teroare, este nevoie de mult
efort. Pentru a-i menţine pe oameni maleabili şi controlabili, este nevoie de
multă muncă, pentru că voi sunteţi, într-un fel, nişte creaturi sălbatice – sunteţi
inteligenţi, creativi, puternici – dar, din păcate, sunteţi inconştienţi şi orbi la
aceste lucruri, pentru că s-au depus multe eforturi pentru a vă face să uitaţi,
pentru a vă distrage atenţia, introducând toxine în mediul vostru, nu numai
toxine chimice, ci şi toxine psihologice.
Aşadar, înţelegeţi că vă va fi cu atât mai bine cu cât veţi fi mai curaţi şi mai
limpezi. Mai curaţi şi mai limpezi – ce înseamnă asta? Înseamnă să nu mai
urmăriţi mass-media. Înseamnă să nu mai consumaţi alimente produse
industrial care au în ele o listă de substanţe chimice pe care nici măcar nu o
puteţi citi. Când vă uitaţi la lista de ingrediente a unui aliment, dacă are mai
mult de cinci elemente pe care nu le puteţi pronunţa, nu-l cumpăraţi, nu-l
mâncaţi, nu-l daţi copiilor voştri. Sistemul alimentar este folosit ca o armă.
Sistemul mediatic este folosit ca o armă. Sunteţi atacaţi pe neaşteptate din toate
părţile şi, practic, vă aflaţi într-o bătălie.
Trebuie să înţelegeţi că sănătatea voastră, integritatea mentală, puterea
emoţională, puterea fizică, toate acestea sunt cea mai importantă avuţie pe care
o aveţi. Şi acest adevăr a devenit foarte evident tocmai pentru că aceste lucruri
vă sunt atacate acum. Dacă nu aţi fi o ameninţare pentru acest sistem când
sunteţi sănătoşi, atunci ei nu ar fi atât de preocupaţi să vă îmbolnăviţi.
Aşa că înţelegeţi că aveţi puterea de a vă transforma mintea şi aveţi puterea
de a vă transforma corpul, prin stăpânirea minţii. Dar trebuie să o faceţi voi
înşivă. Nimeni nu o poate face în locul vostru. Prin urmare, dacă nu aţi început
încă practica spirituală de a cultivare a minţii, începeţi astăzi. Căutaţi online “Un
curs de miracole” până veţi face rost de cartea fizică. Am dori să aveţi cartea pe
hârtie. Draga noastră a publicat o carte care însoţeşte “Cursul de miracole”, aşa
că o puteţi comanda şi pe aceea. Se numeşte “Un an de iertare”, conţine 365 de
comentarii transmise de mine pentru a vă ajuta să înţelegeţi “Cursul de
miracole” şi procesul prin care treceţi atunci când urmaţi acele lecţii.
Toate celelalte cărţi ale dragei noastre sunt concepute pentru a vă ajuta să
înţelegeţi societatea, ce anume înseamnă iubirea, ce înseamnă sănătatea, ce este
adevărul. Sunt acolo o mulţime de informaţii pe care le puteţi accesa chiar
acum, dacă credeţi că ceea ce se întâmplă în viaţa voastră nu este ceea ce vă
doriţi. Ţineţi minte, nu sunteţi o victimă a acestei lumi. Aţi participat la crearea
acestor lucruri greşite pe care le trăiţi, printr-o educaţie greşită, prin lipsă de
educaţie, prin minciuni care v-au fost predate drept adevăr.
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Acum este momentul să ajungeţi la adevăr. Iar adevărul este că sunteţi
fiinţe divine, sunteţi creatori puternici. Dar tot mintea a fost folosită şi pentru a
crea toate acele lucruri greşite.
Trebuie să fiţi responsabili de propriile gânduri, de propriile credinţe, de
discernerea binelui de rău, adevărului de minciună. După ce aţi fost minţiţi atât
de mult timp, adevărul pare o minciună. După ce aţi fost atât de înşelaţi, cinstea
pare o eroare. Aceasta este situaţia în care vă aflaţi majoritatea dintre voi şi vă
loviţi de unele credinţe şi idei ale voastre limitative, pe măsură ce şurubul
societăţii se strânge şi aveţi de luat decizii dificile.
Nu este momentul să fugiţi în camera din spate, să vă ghemuiţi în poziţia
fătului şi să vă sugeţi degetul. Acum este momentul să spuneţi “Îmi voi recupera
mintea, m-am săturat de acest sistem şi voi deveni puternic prin
autocunoaştere, prin iubire, prin iertare şi prin învăţăturile aceluia cunoscut ca
Isus”. Eu sunt acela pe care-l ştiţi ca Isus, iar “Un curs de miracole” vă arată
adevărul cine sunteţi, cum funcţionaţi, cum vă este manipulat ego-ul şi cum vă
poate manipula ego-ul şi veţi simţi nevoia să îl citiţi.
Cartea vă poate părea dificilă, aşa că ar fi bine să începeţi cu cărţile dragei
noastre, pentru că sunt scrise într-un format mai uşor de înţeles. Dar vrem să
începeţi şi lecţiile din “Cursul de miracole” cât mai curând posibil. Comandaţi
această carte şi textul care îl însoţeşte publicat de draga noastră, care să vă ajute
să înţelegeţi ceea ce citiţi.
Nu vrem să depindeţi exclusiv de conexiunea wi-fi, de aceea v-am
recomandat cărţile pe hârtie, ca să puteţi să vă întindeţi pe o plajă însorită cu
cartea în mână, s-o puteţi citi şi când se va întrerupe curentul sau când va cădea
internetul. Vrem să înţelegeţi că acest internet este un loc minunat pentru a
disemina informaţii, dar este cenzurat şi este posibil să se întrerupă la un
moment dat, dacă nu cumva chiar o perioadă mai lungă de timp. Aşa că,
asiguraţi-vă că aveţi cărţile la îndemână pentru acea perioadă şi aveţi grijă să nu
vă petreceţi tot timpul conectaţi la un sistem care vă creează multora
dependenţă.
Eu sunt cel pe care îl ştiţi ca Isus şi sperăm că ni vă veţi alătura pe 13
noiembrie pentru o sesiune de întrebări şi răspunsuri necenzurate. Draga
noastră o aşteaptă cu nerăbdare, la fel ca şi noi. Aici suntem mulţi ghizi şi
învăţători ce căutăm să-i ajutăm pe aceia dintre voi care aveţi ca scop ridicarea
şi evoluţia conştiinţei umane. Suntem aici pentru a vă ajuta şi putem comunica
uşor cu voi odată ce v-aţi reorientat mintea către o vibraţie mai iubitoare şi mai
blândă şi mai generoasă.» Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=-VQ_a9Tc8JI
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Mesajul #20 – Retreat-ul de la Sedona, transmite
Ananda
Veţi ajunge la Ascensiune în timpul acestei generaţii. (Ananda)

ANANDA:
«Voi nu sunteţi corpul vostru. Corpul vi l-aţi creat pentru a putea
experimenta tot ce aveţi nevoie ca să ajungeţi la Ascensiune în această generaţie.
Veţi ajunge la Ascensiune în timpul acestei generaţii. Iar dificultăţile pe care le
trăiţi acum sunt în beneficiul vostru. Mulţumită acestor presiuni, apar revelaţii
şi demascări, care sunt în beneficiul vostru şi al altor fiinţe care trec prin
provocările vieţii.
Ascensiunea este în curs de desfăşurare deja de câteva decenii, nu-i o
noutate. Iar această perioadă de accelerare a evoluţiei umane vă este destinată.
Vi se adresează în mod special, pentru că trăiţi la sfârşitul unui anotimp
spiritual. Foarte multe fiinţe au venit în realitatea voastră spaţio-temporală ca
să vă ajute în călătorie. Din acest motiv, există astăzi atât de mulţi mediumi sau
clarvăzători şi vă sunt transmise atât de multe mesaje pentru a vă sprijini şi a vă
ajuta să faceţi alegerile corecte. Deci există o multitudine de informaţii din
nenumărate surse spirituale. Mesajele vă parvin în forme diferite, pentru ca să
ajungă la cât mai mulţi oameni.
***
Voi sunteţi nişte fiinţe aflate pe calea Ascensiunii, ceea ce înseamnă că aţi
ajuns în acest moment al călătoriei voastre de încarnare când vi se cere să
clarificaţi tot ceea ce nu a fost încă clarificat. Corpul vă va ajuta în acest scop,
producându-vă vreo durere sau vreo suferinţă pentru a vă stimula să observaţi
“O, se întâmplă ceva aici. Oare ce anume nu am băgat de seamă? Să fie un
simţământ, să fie un mesaj?”. De exemplu, dacă vă urâţi slujba, s-ar putea să
apară dureri şi suferinţe. Corpul va începe să rezoneze cu vibraţia sufletească pe
care o aveţi când vă petreceţi timpul la un loc de muncă care nu vă place.
Ceea ce vrem să subliniem este că nu mai trebuie să amânaţi nimic în aceste
vremuri. Vă aflaţi la sfârşitul unui anotimp spiritual, când aveţi ocazia să vă
ocupaţi de tot ce nu v-aţi ocupat de-a lungul multor, multor încarnări. De aceea,
sunt nişte vremuri foarte provocatoare, pentru că sunteţi mânaţi într-un ţarc şi
supuşi la presiuni, dar asta scoate la iveală în voi lucrurile pe care nu le-aţi
rezolvat încă.
Unul dintre lucrurile pe care am dori să le faceţi în aceste zile este să
începeţi să schimbaţi povestea pe care v-o spuneţi despre lucrurile rele care se
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întâmplă în lume. Am dori să spuneţi povestea cam aşa: Presiunea sub care se
află societatea – şi vom folosi acum o imagine sugestivă – este ca şi cum v-aţi
stoarce un coş mare, şi doare, şi ştiţi ce se va întâmpla dacă veţi continua să-l
stoarceţi, va ieşi la iveală tot puroiul. Şi exact asta vedeţi acum petrecându-se.
Se cam vede câtă lipsă de iubire au guvernele voastre, se cam vede câtă
lipsă de iubire au companiile voastre, se cam vede câtă lipsă de iubire au unii
membrii de familie şi prieteni. Dar ceea ce se vede acum a existat dintotdeauna,
ascuns vederii. A fost acolo dintotdeauna, nu vă amăgiţi singuri. Abia acum
începeţi să vedeţi cât de profund infectată este societatea voastră.
Dar vrem să vă bucuraţi de ceea ce iese la vedere, pentru că doar când
vedeţi ceva şi acceptaţi că este aşa, abia atunci puteţi să faceţi ceva în privinţa
asta. Atâta timp cât stă ascuns în subteran, cât este inconştient, cât este ascuns
de un văl, nu puteţi face nimic. Trebuie întâi să vedeţi, trebuie să acceptaţi şi
apoi puteţi trece la acţiune.
Deci asta se întâmplă acum în societatea voastră. Trecutul, confuzia,
durerea încep să iasă la suprafaţă în toţi, în toate sistemele. Şi este un lucru bun,
pentru că trebuie să fie văzute şi să acceptaţi că există, iar apoi veţi puteţi face
ceva în privinţa lor.
Prin urmare, acum treceţi prin faza de stoarcere şi erupţie a puroiului din
interior, care este un lucru bun, pentru că este sfârşitul unui anotimp spiritual şi
otrava trebuie curăţată. Dar asta nu înseamnă neapărat să treceţi la acţiuni în
lume. Ci înseamnă că macrocosmosul se va reflecta în voi şi veţi avea o
experienţă microcosmică similară, adică veţi vedea ce nu funcţionează în viaţa
voastră personală. Veţi vedea ce trebuie să schimbaţi. Veţi vedea unde nu
sunteţi autentici. Veţi vedea unde mocneşte ura în viaţa voastră.
***
Mulţi dintre voi aveţi trecuturi cu probleme: divorţuri, falimente,
infracţiuni, trafic de droguri, contrabandă de explozibili – asta a fost draga
noastră, făcea contrabandă cu explozibili peste graniţă pentru primul ei soţ, a
avut o viaţă foarte dificilă. Dar vrem să ştiţi că, aşa cum am spus mai devreme,
toate lucrurile prin care aţi trecut v-au adus în acest loc. Fiecare lucru prin care
aţi trecut v-a schimbat şi v-a adus aici.
Ştim că ne repetăm, dar vă spunem că puteţi lăsa trecutul în urmă fără
niciun regret. Unii dintre voi au traume profunde, unii dintre voi au mari frici în
legătură cu anumite lucruri. Acelea aparţin trecutului. Lăsaţi-le să se ducă şi
înţelegeţi că acum vă creaţi viitorul şi vi l-aţi creat întotdeauna în acest moment
prezent, în acest etern acum. Dacă vă temeţi tot timpul în acest etern acum, vă
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creaţi un viitor de groază. Dacă sunteţi relaxaţi şi fericiţi şi deschişi şi curioşi şi
conştienţi şi prezenţi, veţi auzi îndrumarea de care aveţi nevoie pentru a vă
îndrepta spre un viitor bun pentru voi. Aşadar, ori de câte ori observaţi că
rumegaţi trecutul, simţind o frică iraţională sau o fobie, fiţi conştienţi că trecutul
a venit să vă contamineze momentul prezent. Şi îi permiteţi să vă infecteze
viitorul.
Dacă simţiţi o frică sau o traumă venită din trecut – şi vă veţi da seama de
asta când veţi avea o reacţie disproporţionată la ceea ce se întâmplă în faţa
voastră – atunci înţelegeţi că o puteţi opri. Şi la asta ne referim prin gândire
neglijentă, o gândire pe care nu o puteţi opri. Dar o puteţi opri, spunându-vă
“Nu, nu-mi mai spun povestea aia, nu mai repet aceeaşi poveste”.
Aşadar, o bună practică ar fi – dacă este vorba de o relaţie dificilă cu un
părinte, iubit, copil, soţ, oricine vă provoacă resentimente – spuneţi imediat
“Las această relaţie complet în seama Duhului sfânt, astfel încât să ne eliberăm
amândoi”. De îndată ce creierul tău vrea să spună vechea poveste: “Mi-a greşit,
m-a trădat, m-a furat, m-a înşelat, a abuzat de mine”, tu vei spune “Las această
relaţie în seama Duhului sfânt, astfel încât să putem fi amândoi liberi”. Şi când
apare din nou gândul vechi, spui din nou “Las această relaţie în seama Duhului
sfânt, ca să fim amândoi liberi”.
Când faci asta, de fapt, recunoşti că nu ştii cum să rezolvi această problemă,
ai trecut prin ea ani şi ani de zile, repetând-o ani de zile, şi recunoşti că nu ştii
cum să rezolvi această problemă. “Las această relaţie în seama Duhului sfânt, ca
să fim amândoi liberi”.
Desigur, cealaltă rugăciune este “Te rog, schimbă-mi modul de înţelegere a
lucrurilor, ca să pot vedea adevărul”. Când te superi pe o persoană sau o situaţie,
“Te rog, schimbă-mi modul de înţelegere a lucrurilor, ca să pot vedea adevărul”.
Prin asta spui că ştii că mintea ta este problema, dar nu ştii cum să o repari. “Te
rog, schimbă-mi modul de înţelegere a lucrurilor, ca să pot vedea adevărul”.
Atunci când faci asta, noi şi Duhul sfânt putem lucra asupra ta pentru a-ţi
transforma modul de înţelegere.
Când spui ceva de genul “Vă rog, faceţi-mi soţul să plece, nu mai suport să
trăiesc cu el” sau “Vă rog, faceţi să moară şeful meu, pentru că, dacă îi mai văd
faţa încă o dată, sunt în stare de orice”. Glumim, desigur, dar o altă versiune ar
fi “Dacă sora mea ar fi altfel, aş fi mulţumită. Puteţi, vă rog, să faceţi ceva cu
ea?”. Când spui lucruri de genul ăsta, se vâră ego-ul în rugăciune. Practic, spui
că acel lucru, acel loc, acea persoană trebuie să se schimbe. Or, ele sunt
proiecţiile propriei tale minţi. Când judeci şi ataci pe alţii, de fapt, îţi ataci
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propria minte, pentru că sunt personaje din visul tău, sunt produse ale
imaginaţiei tale.
Deci spunând “Te rog, schimbă-mi modul de înţelegere a lucrurilor, ca să
pot vedea adevărul”, aceasta este o rugăciune pur adevărată, fără implicarea
ego-ului. Ţineţi minte aceste două rugăciuni. Veţi avea acces şi la înregistrare, ca
să vi le puteţi aminti. Draga noastră spune aceste rugăciuni tot timpul, aşa că vi
le poate aminti oricând, dacă aveţi nevoie de un memento.
Societatea în care vă veţi întoarce trece prin schimbări intense. Voi toţi veţi
trece prin schimbări intense. Şi am dori să vă gândiţi de ce anume sunteţi
ataşaţi cu adevărat. Sunteţi ataşaţi de un părinte? Sunteţi ataşaţi de o casă?
Sunteţi ataşaţi de o anumită slujbă? Sunteţi ataşaţi de un anumit stil de viaţă?
Am vrea să vă puneţi întrebarea “Oare cât de spiritual aş fi dacă aş pierde acel
lucru? Cât de spiritual aş fi dacă aş pierde acel lucru?”.
Draga noastră face acest exerciţiu cu Delphi [câinele său]. Ştie că va
înnebuni dacă o va pierde pe Delphi. Aşa că foloseşte acest gen de exerciţiu, nu
pentru a se pedepsi în vreun fel, ci pentru a-şi aminti că Delphi a intrat în viaţa
ei şi că, la un moment dat, Delphi va pleca. Dar rostul întâlnirii lor este bucuria
de a fi împreună. Acesta este scopul: bucuria.
Ajungând în această perioadă în care civilizaţia voastră se schimbă, am vrea
ca, în loc să vă plângeţi de ceea ce aţi pierdut – capacitatea de a călători oriunde
sau capacitatea de a face una sau alta – vrem să apreciaţi cu adevărat ceea ce
încă puteţi face. Şi nu o spunem pentru că încercăm să vă liniştim sau ca, atunci
când zidurile castelului se prăbuşesc în jurul vostru, voi să spuneţi “O, e în
regulă, castelul se prăbuşeşte, e în regulă”. Ci vrem să vă focalizaţi în altă parte.
Şi veţi descoperi că sunt atât de multe lucruri pe care încă le puteţi face. Puteţi
citi orice carte doriţi, puteţi învăţa să cântaţi la instrumente, puteţi studia
pictura, puteţi face tot felul de lucruri. Nu vă uitaţi doar la lucrurile pe care nu le
puteţi face. Ci poate veţi lua aminte la lucrurile pe care nu le-aţi făcut, iar acum
vă daţi seama că sunt de viitor pentru voi.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=RaIdXix3_ZU
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Mesajul #21 – Dragostea lui Dumnezeu?! Unde naiba e?
Aşa funcţionează mintea în starea de separare: îl acuzi pe Dumnezeu de ceea ce faci
tu. (Isus)

Carol: - Avem o întrebare de la un participant anonim. Întrebarea este:
“Multe dintre lecţiile din «Cursul de miracole» se referă la a simţi dragostea
lui Dumnezeu. Pot repeta cuvintele, dar tot nu simt că sunt iubit de
Dumnezeu. Ce ar trebui să fac?”
Tina: - Bună întrebare.
ISUS:
«Cu adevărat, sunteţi fiinţe binecuvântate. Eu sunt cel pe care îl ştiţi ca
Isus.
Tot secretul pentru a simţi iubirea lui Dumnezeu este că tu să fii iniţiatorul.
Când ai intrat în separare, care a fost alegerea ta, de fapt, ai renunţat voluntar a
conştientiza prezenţa iubirii, iubirea fiind Dumnezeu. Deci, ajungând în acest
loc, prin însăşi decizia ta de a ajunge aici, ai spus “Nu vreau să fiu aproape de
iubire, nu vreau să simt acea conştiinţă a unităţii. Prefer să trăiesc într-o lume în
care pot face orice vreau, oricând vreau”. Asta înseamnă coborârea în separare.
Prin urmare, odată ce te-ai stabilit în acest loc al separării, odată ce te-ai
instalat în corpul tău individual, ai dovada aparentă că “Dumnezeu te-a
abandonat”, dar de fapt este exact invers, este dovada că tu l-ai abandonat pe
Dumnezeu. Este cazul clasic de proiecţie psihologică. Aşa funcţionează mintea
în starea de separare. Îl acuzi pe Dumnezeu de ceea ce faci tu. Aceasta este
experienţa ta subiectivă. Ai senzaţia că eşti separat de Dumnezeu sau nu
conştientizezi prezenţa iubirii. Însă doar tu, alegând iubirea iar şi iar sub forma
iertării, sub forma non-judecării, sub forma bunăvoinţei generoase, doar când
alegi iubirea, poţi înlătura această aparentă lipsă.
Atunci când vii în separare şi te încarnezi fizic, mintea este acoperită cu un
văl care-ţi dă sentimentul că aici eşti singur. Şi proiectezi imediat “Dumnezeu
mi-a făcut asta”. Aşa funcţionează mintea ego-ului, prin proiecţii. Îi acuză pe
alţii de ceea ce a făcut el. De aici se poate trage o învăţătură foarte utilă în viaţă.
Ori de câte ori observi că acuzi pe cineva de ceva – “Asta e o nesuferită!” – ce
trebuie să faci este să inversezi gândul zicând: “O, dar oare eu nu sunt nesuferită
niciodată?!”. Sau “Omul ăsta e supărat şi furios!”. Inversează: “Ia stai puţin,
acuz pe cineva că este supărat şi furios. Hai să întorc problema invers. Oare nu
sunt şi eu supărat şi furios câteodată?!”.
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Defectul proiecţiei este că îţi ascunde faptele tale. Aşa că, în ceea ce priveşte
dragostea lui Dumnezeu, trebuie să alegi tu mai des iubirea. Asta pare a fi
cumva nedrept, căci Dumnezeu ar trebui să te iubească indiferent de ceea ce
faci. Ei bine, Dumnezeu chiar te iubeşte, indiferent de ceea ce faci, dar din cauza
separării, din cauza proiecţiei, nu eşti în stare să-I simţi dragostea atunci când
eşti profund cufundat în separare. Cum să ieşi din separare? Prin practica
iertării. Aşa te dezveţi de separare.
Dacă încă simţiţi că “Nu am dragostea lui Dumnezeu”, unul dintre lucrurile
pe care le puteţi face este să începeţi a fi recunoscători. Ce aveţi, totuşi? Aveţi
abilitatea de a scrie, aveţi abilitatea de a vedea şi de a asculta şi de a gusta şi de a
atinge. Începeţi să fiţi recunoscători pentru acestea. Aveţi abilitatea de a simţi,
aveţi abilitatea de a vă mişca corpul, aveţi abilitatea de a comunica, puteţi face
atât de multe lucruri. Aveţi abilitatea de a citi sau de a învăţa să citiţi, aveţi
abilitatea de a cânta sau de a învăţa să cântaţi cu vocea, aveţi abilitatea de a
învăţa să cântaţi la pian sau de a scrie o carte, aveţi abilitatea de a picta, aveţi
abilitatea de a învăţa să pictaţi, aveţi abilitatea de a face atât de multe lucruri.
Începeţi prin a fi recunoscători pentru înzestrările voastre. Aţi fost înzestraţi cu
puternica minte creatoare a Divinităţii.
Prin această recunoştinţă pentru ceea ce aveţi şi ce puteţi face şi pentru
lucrurile pe care vă puteţi propune să le realizaţi, prin ea demonstraţi iubirea lui
Dumnezeu pentru voi. Viaţa vine de la Dumnezeu. Sunteţi vii datorită lui
Dumnezeu. Aveţi toate aceste abilităţi datorită lui Dumnezeu. Dacă credeţi că
sunt ale voastre, asta-i doar vocea ego-ului. Ego-ul crede că el a făcut totul. Dar,
în realitate, viaţa voastră, vitalitatea voastră, creativitatea voastră, capacitatea
voastră de a iubi, capacitatea voastră de a râde şi de a fi bucuroşi, capacitatea
voastră de a fi buni, toate acestea v-au fost dăruite de Dumnezeu.
Prin urmare, trebuie să vă reformulaţi povestea. În primul rând, sunteţi
extrem de iubiţi de Dumnezeu, vi s-a dat libertatea de a face tot ce vreţi fără a fi
pedepsiţi. Reflectaţi la asta. Atât de mult sunteţi iubiţi. Deci e suficient să vă
reformulaţi ideile. Toate lucrurile despre care am vorbit, abilităţile voastre,
dorinţele voastre, fericirea voastră, bucuria voastră, toate aceste lucruri vă sunt
oferite de Dumnezeu.
Vi s-a mai dat şi un sistem de ghidare care vă semnalează, minut cu minut,
când sunteţi pe drumul cel bun şi vă îndreptaţi în direcţia corectă sau când vă
abateţi de la calea cea dreaptă. Oare nu este un cadou benefic şi plin de iubire?!
Necazul este însă că majoritatea oamenilor interpretează greşit emoţiile oferite
de sistemul de ghidare.
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Deci vrem să înţelegeţi că sunteţi iubiţi, că aveţi în voi tot ce aveţi nevoie
pentru a vă crea o experienţă minunată, dar trebuie să vă cultivaţi mintea ca să
recunoaşteţi cum arată dragostea. Dragostea nu este doar un sentiment
romantic. Dragostea nu este doar atunci când vi se înmoaie inima. Dragostea
este viaţă, dragostea este creativitate, dragostea este comunicare, dragostea este
toate aceste lucruri. Iar voi aveţi acces la toate acestea, ceea ce demonstrează cât
de mult vă iubeşte Dumnezeu.
Atunci când practicaţi iertarea, voi demonstraţi că înţelegeţi legile iubirii şi
ale creaţiei şi că trebuie să fiţi pe frecvenţa iubirii pentru a primi iubire. Dar
tocmai aici vă abateţi puţin de la drumul cel bun. De aceea, începeţi cu
recunoştinţa pentru tot ceea ce puteţi face şi pentru toate înzestrările voastre,
iar mulţumită acestei recunoştinţe, veţi înţelege “A, da, sunt iubit, am toate
aceste lucruri, mi s-au dat toate aceste lucruri fără să plătesc un ban.
Mulţumesc, Doamne, apreciez foarte mult că mi s-a dat ocazia de a fi liber să
aleg!”. Aveţi ocazia să demonstraţi că înţelegeţi sau că nu înţelegeţi scopul vieţii
voastre. Dacă vă simţiţi rătăciţi sau fără un rost, atunci începeţi să vă ascultaţi
mai mult sistemul de ghidare. Sistemul vostru de ghidare vă va conduce la acele
lucruri pe care le iubiţi. Dar trebuie să vă ascultaţi sistemul de ghidare şi să
începeţi să vă implicaţi în lucrurile pe care le iubiţi.
Din nou vă spun, acest sistem de ghidare este dat de Dumnezeu, pentru ca
să nu rămâneţi singuri cu mintea separativităţii. Mintea voastră dedicată
separării a început toate acestea şi tot ea le va pune capăt, în sensul pe care îl
decideţi voi. Veţi păstra ură şi resentimente sau veţi ierta? Veţi fi nemulţumiţi
de viaţa care v-a fost dată sau veţi folosi fiecare secundă a ei pentru a crea
lucruri minunate, care să arate că aţi înţeles cât de puternici sunteţi?»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=2qqnBkEmCp8
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Mesajul #22 – Seminţele fricii
Voi înşivă plantaţi seminţele fricii. Nu ei. Ei doar vă dau seminţele. (Isus)

ISUS:
«Adevăr grăiesc, sunteţi nişte fiinţe binecuvântate. Eu sunt cel pe care îl
ştiţi ca Isus.
În acest moment vă aflaţi în ceea ce numim un vortex de creştere a energiei.
Vi se impune o cultură a fricii pe planetă. În acelaşi timp, planeta îşi ridică
continuu frecvenţa, prin codurile de lumină care vă bombardează planeta. Carol
şi draga noastră au simţit valuri intense de oboseală în această săptămână. Din
cauza asta. Organismul încearcă să se upgradeze şi să integreze aceste coduri de
lumină.
Ce sunt codurile de lumină? Sunt informaţii. Sunt inspiraţia divină. Sunt
gândurile din mintea lui Dumnezeu, să le zicem aşa. Acum se derulează un
gigantic joc de putere. Nu doar în minţile voastre există un joc de putere între
sistemul de gândire al Duhului Sfânt şi cel al ego-ului. Ci mai există jocuri de
putere în sistemele politice, medicale, financiare de pe planetă, care, desigur,
sunt fabricate tot de minţile voastre. Nu uitaţi că conflictele pe care le vedeţi în
lume sunt o rezultantă a vibraţiei tuturor participanţilor la grupul social. Deci
lumea de neînţeles pe care o vedeţi nu-i decât locul de joacă al ego-ului care îşi
arată muşchii. Iar ca urmare a acestui joc de putere, simţiţi uneori confuzie,
alteori oboseală, alteori dezamăgire.
Şi ce altceva înseamnă dezamăgirea, decât că ego-ul nu şi-a respectat
promisiunile?! Asta este dezamăgirea. Dezamăgirea nu este un lucru rău, ci
arată că idolii voştri dau greş. Privind situaţia dintr-o perspectivă cosmică, nu
există doar probleme personale şi culturale, ci chiar o situaţie planetară, în
sensul că planeta însăşi parcurge o călătorie ascensională, ceea ce provoacă o
mare parte din confuzia de pe planetă, precum şi experienţe individuale.
Dar se derulează şi un joc de putere galactic. În tărâmurile spaţiului se
desfăşoară negocieri intense, dispute, bătălii, războaie de care habar nu aveţi.
Există forţe benefice care se luptă cu forţele negative, cele care nu au la inimă
interesele voastre. Se iau măsuri şi contramăsuri şi alte contramăsuri. Se
derulează un joc de putere multistratificat, cu multe faţete, chiar
multidimensional.
Dar ceea ce trebuie să vă preocupe ca “indivizi” – după cum ştiţi, nu sunteţi
indivizi, ci un colectiv, sunteţi cu toţii interconectaţi, dar senzaţia voastră aici, în
separare, este că sunteţi indivizi – în călătoria voastră personală trebuie să
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descoperiţi jocul de putere din interiorul propriei conştiinţe. Pentru că acolo se
schimbă totul, acolo influenţaţi aceste alte sisteme, care sunt doar o consecinţă a
conştiinţei colective. Din acest motiv, acele fiinţe care încearcă să modifice
traictoria planetei voastre către o linie temporală negativă se folosesc de filme şi
de mass-media. Nu o fac din distracţie, ci fiindcă înţeleg că un colectiv de
indivizi care gândesc la fel are puterea să transforme totul.
Vi se tot repetă: “Va trebui să faceţi asta, a apărut o nouă variantă, viaţa nu
va mai fi niciodată la fel, va trebui să renunţaţi la asta, va trebui să renunţaţi la
aia”. Prin repetarea acestor afirmaţii, ei plantează seminţele pe care vor să le
creşteţi pentru ei. Când mergeţi la un magazin de plante, ei nu cresc plantele
acolo, ci vând seminţe. Dacă cumpăraţi un bulb, o plantă în faza de început, o
luaţi acasă şi o plantaţi. În acelaşi sens, puteţi privi mass-media oficială ca pe un
magazin de plante. Vă dau seminţe pe care să le luaţi acasă şi să le plantaţi. Ei
ştiu bine că, dacă aveţi o anumită credinţă, o veţi alimenta şi va creşte mai
puternică şi va înflori şi va da roade. Deci mass-media oficială şi filmele şi
organele politice ale guvernelor din umbră vă trimit acasă seminţe sub formă de
idei.
Ca elevi ai “Cursului de miracole”, ştiţi că se dispută în voi un joc de putere
între gândirea Duhului Sfânt şi poveştile pe care le suprapune ego-ul, pe baza
programelor de condiţionare, şi înţelegeţi că voi înşivă sunteţi cei care plantaţi
seminţele fricii. Nu ei. Ei doar vă dau seminţele. Dacă le credeţi, dacă le
acceptaţi şi le hrăniţi în minte şi ele cresc, înseamnă că aţi făcut treaba în locul
lor. Ţineţi minte, voi faceţi treaba în locul lor. Şi vă veţi da seama că aţi preluat
vreuna din aceste idei-seminţe după felul cum vă simţiţi, după starea pe care v-o
dă.
Este vremea să înţelegeţi foarte clar că fricile voastre provin din acele
seminţe. Nu trebuie să trăiţi în frică. Sunteţi nişte creatori puternici. Uitaţi
mereu că sunteţi nişte creatori puternici. Ceea ce trebuie să faceţi este să vă
aliniaţi mintea cu ceea ce vă face să vă simţiţi bine, cu ceea ce vă doriţi mai mult,
cu ceea ce vă entuziasmează, cu ceea ce vă trezeşte curiozitatea, cu ceea ce vă
aduce bucurie. Desigur, unii au tendinţa să creadă că asta înseamnă relaţii
romantice multiple şi să vezi viaţa în roz. :)
Nu vă cerem să ignoraţi situaţia globală, pentru că aveţi de gestionat nişte
chestiuni: banii, casa, călătoriile, copiii care merg la şcoală, există tot felul de
lucruri de care trebuie să ţineţi cont. Deci e nevoie să fiţi atenţi cum vă mişcaţi
în această societate. Dar dacă nu e vorba de o situaţie care vă afectează direct şi
pe care trebuie să o cunoaşteţi, nu vă pierdeţi timpul cu ea. Petreceţi-vă timpul
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cercetând, învăţând şi studiind ceea ce vă place, ceea ce aţi dori să aveţi parte
mai mult în această încarnare.
Prin urmare, de exemplu, dacă aveţi nevoie să rezervaţi un bilet de avion,
aflaţi detaliile tehnice în ţara voastră sau în ţara în care mergeţi. Ocupaţi-vă de
problema asta şi apoi nu vă mai gândiţi la ea. Sau dacă trebuie să treceţi graniţa
sau trebuie să daţi un examen, aflaţi care sunt condiţionările şi, dacă sunteţi
dispuşi să vă conformaţi acelor reguli, conformaţi-vă pe loc şi apoi nu le mai daţi
atenţie.
Ceea ce se întâmplă acum şi vi se pare dificil este că vi s-au dat peste cap
obişnuinţele, sunteţi dezamăgiţi că nu mai puteţi repeta ceea ce aţi făcut
dintotdeauna. Cu asta se luptă majoritatea oamenilor. Mulţi şi-au aranjat viaţa
astfel încât să plece în voiaj de câteva ori pe an, fapt ce le oferă bucurie şi pe care
îl aşteaptă cu nerăbdare. Dar dacă nu mai pot călători, din cauza restricţiilor, ei
trebuie să îşi adapteze viaţa astfel încât să se poată bucura de ea chiar dacă nu
mai călătoresc. Şi tocmai asta-i cauza deziluziei pe care o simt mulţi oameni.
Iar structurile organizatorice ale societăţii voastre se bazează pe faptul că
ignoraţi modul în care vă funcţionează mintea. De aceea este atât de important
“Un curs de miracole”, de aceea este atât de important să vă stăpâniţi mintea.
Pentru că ei sunt convinşi că nu ştiţi ce este mintea şi cum funcţionează şi cum
vă simţiţi când funcţionează incorect şi cum vă simţiţi când funcţionează corect.
Una din strategiile pe care le folosesc, bineînţeles, este ideea de vinovăţie:
“Dacă nu accepţi vaccinul, vor muri oameni.” Dacă daţi atenţie acestei idei şi o
credeţi, vă veţi simţi prost. Ei nu v-au învăţat niciodată ce sunt emoţiile, nu v-au
educat în legile creaţiei, şi de aceea ştiu că, simţindu-vă vinovaţi, veţi fi motivaţi
să faceţi ceea ce vă cer. Ei ştiu asta, fiindcă tot ei v-au învăţat, tot ei au proiectat
sistemul educaţional, tot ei au proiectat sistemul religios, tot ei au proiectat
sistemul de răspândire a informaţiilor – ştiu foarte bine ce fac.
Ceea ce este minunat la fiinţe ca voi, care studiază mintea şi ştiu cum să-şi
urmeze sistemul de ghidare interioară, este că nu vă aflaţi sub controlul lor,
pentru că sunteţi într-o oarecare măsură stăpânii propriei minţi şi începeţi să
înţelegeţi cum primiţi îndrumări: “O, dacă mă simt rău, ce înseamnă asta?
Înseamnă că am luat-o pe o cale greşită, că privesc lucrurile într-un mod greşit.
Deci trebuie să-mi schimb perspectiva. Cum anume să privesc lucrurile într-un
mod diferit?”.
Deci asta este important acum, să vă concentraţi strict asupra a ceea ce
aveţi de rezolvat, iar când aţi terminat, să vă concentraţi pe ceea ce iubiţi, pe
ceea ce vă doriţi mai mult, pe comunicare, pe comunitate, pe alimentaţia
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sănătoasă, pe creativitate, să staţi în aer liber, să vă iubiţi animalele de
companie, să vă iubiţi familia, prietenii, să vă iubiţi pe voi înşivă, acestea sunt
modalităţile prin care deveniţi nişte revoluţionari. Dacă sunteţi fericiţi în acest
moment, sunteţi nişte revoluţionari. Dacă vă simţiţi fiinţe libere, sunteţi nişte
revoluţionari. Dacă sunteţi sinceri şi rostiţi adevărul, sunteţi nişte revoluţionari.
Aşa arată un revoluţionar în acest moment. Iar revoluţionarii schimbă
sistemele.
Vrem să reafirmăm şi să vă reamintim tuturor că, cu cât sunteţi mai fericiţi,
cu cât sunteţi mai mulţumiţi, cu cât sunteţi mai împăcaţi, cu cât sunteţi mai
atenţi la ceea ce este bun şi minunat în viaţa voastră, cu atât sunteţi mai
revoluţionari. Nu e nevoie să fiţi în prima linie.
Desigur, aţi putea fi inspiraţi să mergeţi în prima linie, aţi putea fi inspiraţi
şi să faceţi ceva radical, aţi putea fi inspiraţi să manifestaţi în faţa biroului
consiliului şcolar, din cauză că vaccinează copiii. Iar dacă aveţi copii, dacă vă
aflaţi într-o comunitate în care se petrece aşa ceva, v-am sugera să le spuneţi
celorlalţi: “Treaba asta trebuie să înceteze. Cum am putea să arătăm că ne iubim
copiii? Cum o putem face? Ce este posibil? Oare suntem doar nişte pisicuţe
speriate, care ne frecăm mâinile de necaz spunând că este groaznic, dar nu
facem nimic?!”. Este momentul să acţionaţi, nu în mod inconştient şi furios, ci
folosindu-vă inteligenţa şi discernământul: “Ajunge, este suficient, am de gând
să fac ceva”.
Dar fiecare poate acţiona într-un mod diferit. Unii vă puteţi concentra pe
rugăciune şi meditaţie, alţii puteţi scrie petiţii, alţii puteţi dona bani acele către
instituţii şi organizaţii care luptă pentru libertate. Indiferent ce vă simţiţi
motivaţi să faceţi, înseamnă că aceea e misiunea voastră.
Aşadar, fiţi în armonie cu voi înşivă şi păstraţi-vă liniştea sufletească, nu fiţi
dezamăgiţi de ceea ce se întâmplă în jur, ci acceptaţi ceea ce se petrece şi, fiind
în acea stare calmă de acceptare, focalizaţi-vă mintea pe ceea ce vă doriţi mai
mult, pe ceea ce vă place, pe ceea ce iubiţi.
Ştim că ne repetăm, dar pe măsură ce presiunile cresc, pe măsură ce
locurile de muncă ale oamenilor sunt ameninţate, pe măsură ce familiile iau
poziţie, pe măsură ce vârsta de vaccinare coboară tot mai mult, mulţi dintre voi
veţi simţi imboldul de a face ceva. Şi vă sugerăm să o faceţi. Găsiţi calea cea mai
potrivită pentru voi, având în vedere temperamentul, abilităţile şi calificările
voastre, având în vedere ceea ce credeţi şi care vă sunt priorităţile. Veţi primi
ghidare interioară să vă lărgiţi orizontul şi să vă amplificaţi dragostea pentru
omenire, pentru sănătate, pentru libertate, pentru libera alegere, deoarece aşa
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aţi fost creaţi. Aţi fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, care este liber, iubitor şi
creator.
Aceste aspecte se vor amplifica din ce în ce mai mult, pe măsură ce codurile
de lumină vă bombardează planeta. Totul face parte din procesul de ascensiune.
Această expansiune a conştiinţei face parte din procesul de ascensiune şi mulţi
dintre voi vor primi imbolduri pentru a face lucruri noi. Aşa că vă spunem:
rugaţi-vă, contemplaţi, gândiţi, simţiţi şi apoi acţionaţi. Nu vă limitaţi doar la
gânduri şi emoţii. Ci gândiţi, simţiţi, dar şi acţionaţi.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=IsMMHeHpyQQ
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Mesajul #23 – Cum să ne cultivăm abilităţile
paranormale?
(Isus)

Pentru un contact mai conştient cu ghizii spirituali, trageţi un pui de somn în timpul zilei.

ISUS:
«Adevăr grăiesc, sunteţi nişte fiinţe binecuvântate. Eu sunt cel pe care îl
ştiţi ca Isus.
Chiar dacă nu aţi simţit-o încă, totuşi, sunteţi proiectaţi să funcţionaţi la o
frecvenţă mult mai înaltă decât cea pe care o aveţi acum în această lume. S-a
depus atât de mult efort pentru a vă restricţiona, pentru a vă face să vă fie frică
şi ruşine, să vă simţiţi vinovaţi şi tot restul chestiunilor de care vorbim mereu.
Amintiţi-vă când eraţi la şcoală şi vi se cerea să staţi cuminţi în bancă şi eraţi
certaţi dacă vorbeaţi şi nu vă puteaţi juca afară cu prietenii după cum aţi fi vrut
şi petreceaţi lungi şi chinuitoare după-amieze rezolvând nişte probleme de
matematică care nu vă interesau. Aţi fost reduşi sistematic. În multe privinţe,
ceea ce se întâmplă acum este că săriţi înapoi acolo unde aţi fi ajuns în mod
natural, dacă aţi fi fost crescuţi într-o familie iubitoare, bine educată şi plină de
compasiune, dacă aţi fi fost hrăniţi cu alimente sănătoase, dacă aţi fi fost educaţi
într-un mod plin de compasiune, iubire şi bunătate, dacă aţi fi fost instruiţi ce
sunt emoţiile voastre şi că gândurile sunt creatoare, despre legile creaţiei. Dacă
aţi fi fost crescuţi în acel mod, acum aţi vibra la o frecvenţă înaltă.
Asta se întâmplă pe alte planete, în alte societăţi. Pentru că s-au eliberat de
această reţea întunecată, să-i zicem aşa, acolo se nasc copii doar atunci când un
cuplu conştient se alătură pentru a crea un copil împreună. Nu apar sarcini la
adolescente, nu există acest sex promiscuu când vă îmbătaţi în weekend la o
petrecere prin tufişuri. Toate lucrurile care sunt aşa-zis “normale” în societatea
voastră sunt nemaiauzite în societăţile foarte evoluate.
Sunteţi ţinuţi sub o presiune continuă. Gândiţi-vă la o minge de plajă, ce
face când o aruncaţi într-o piscină? Pluteşte, asta-i starea ei naturală. Ei bine,
ceea ce vi se face vouă, ca societate, este ca şi cum acea minge de plajă ar fi
ţinută forţat sub apă, aşa că nu sunteţi deloc în starea voastră naturală. Starea
voastră naturală este să plutiţi deasupra apei. Iar aceste energii în creştere care
vin pe planetă şi numeroasele fiinţe care s-au încarnat în formă fizică pentru a
vă sprijini să evadaţi din umbră, să zicem aşa, ce efect vor avea? Mingea de plajă
se va ridica din nou şi se va aşeza deasupra apei. Şi de acest avantaj profitaţi voi.
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De exemplu, când am început să lucrăm energetic cu draga noastră, ea
făcuse deja 12 ani de practică intensă a iertării, de reeducare, de studiere a
“Cursului de miracole”, pe lângă multe alte lecţii pe care i le dăduse viaţa.
Înainte de a-i putea influenţa forma fizică cu uşurinţă, ea ajunsese la un anumit
nivel de conştiinţă şi o frecvenţă la care ştiam că nu se va speria de inducerea
acestor energii. Deci făcuse suficiente progrese pentru a înţelege ce i se întâmpla
din punct de vedere energetic. Şi atunci, am început să trimitem un fel de
“sonde sau inteligenţe de cercetare” în forma ei corporală, în marile ei sisteme
energetice, făcând transferuri de energie ce îi penetrau corpul, vizând anumite
conexiuni microscopice. Asta, pentru că în structura ADN-ului, printr-un fel de
inginerie genetică, erau deconectate multe conexiuni puternice care vă dau
acces la ceea ce numiţi abilităţi paranormale.
Cunoaşteţi faptul că fiinţa umană obişnuită din lumea voastră poate auzi şi
vedea şi gusta şi mirosi şi atinge lucruri datorită faptului că informaţiile sunt
transmise prin sistemul nervos către creier, creierul interpretează acele vibraţii
şi vă oferă senzaţii, pe care le interpretaţi ca atingere, vedere, auz. Cele cinci
simţuri se bazează pe un întreg proces şi circuite electrice. Numai că puteţi avea
acces şi la simţuri subtile. Aveţi acces la simţuri precum clairaudiţia şi
clarviziunea care, prin manipulări de-a lungul multor milenii, au fost
deconectate şi abandonate. Iar pierderea acestor abilităţi v-a fost grăbită de
îndoctrinarea cu frică şi prin constrângeri. Gândiţi-vă doar la vremurile istorice
când femeile nu aveau libertate şi biserica era opresivă şi îi ardea pe rug pe
vindecători, prin aceste mecanisme de control aţi fost blocaţi cu toţii. S-au
depus multe eforturi pentru a vă bloca pe toţi.
Vă spunem toate acestea ca să nu credeţi că ar fi ciudat să deveniţi
mediumi, să nu credeţi că ar fi ciudat să faceţi vindecări, să nu credeţi că ar fi
ciudat să primiţi mesaje prin claraudiţie sau clarviziune. Acestea sunt moşteniri
naturale de care aţi fost deposedaţi. De aceea este important să nu vă lăsaţi
pradă fricii, pentru că frica este una din acele metode opresive de a vă îndepărta
de moştenirea voastră naturală, care ce este? Putere. Aveţi multă putere, aveţi
multe abilităţi creatoare, aveţi o capacitate de influenţare de neimaginat.
Mintea umană trezită are o putere incredibilă. E nevoie de un efort imens
pentru a o bloca şi a o face proastă. Şi exact asta se străduie aceste sisteme de
foarte mult timp. Aşa că, primul lucru pe care vrem să îl faceţi este să vă
schimbaţi părerea despre voi înşivă. Priviţi-vă ca având un potenţial nelimitat.
Iată că recăpătaţi aceste abilităţi incredibile. Practica dragei noastre cu “Cursul
de miracole” a fost o cheie care i-a deschis uşa către această abilitate. Şi ceea ce
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vedeţi cu toţii, spre consternarea ei, este că această abilitate apare la mulţi alţi
oameni şi încă foarte repede. Nu se pune problema că ea n-ar dori ca şi alţii să
devină mediumi, dar o părticică din ea se întreabă: “Oare cum se face că mie mia luat 12 ani de Curs, iar altora le ia doar un an?”. Asta se întâmplă pentru că
accelerarea acestui proces cosmic face ca lucrurile să fie din ce în ce mai uşoare.
Iar celor care vreţi să experimentaţi lucruri noi, vă spunem să vă dedicaţi
timpul pentru ceea ce vă place, nu doar pentru a citi şi studia Cursul şi a exersa
lecţiile, care este doar un aspect al lucrării voastre. Însă un alt aspect important,
care este foarte denaturat în societatea voastră, este ideea de bucurie, de
plăcere, de relaxare.
Mulţi oameni simt o poftă copleşitoare de a trage un pui de somn, dar o
ignoră. Au lucruri mult mai importante de făcut! Şi iată că venim cu cadouri
pentru voi, însă trebuie să aţipiţi ca să vi le putem oferi. Din cauza acestei
condiţionări culturale “O, nu se poate, trebuie să continui, am o treabă care
trebuie făcută neapărat”, ei ratează primirea unor informaţii subtile în timp ce
trag un pui de somn. Draga noastră a învăţat foarte devreme că somnul trebuie
să facă parte din practica spirituală. Nu era vorba de lene, nicidecum, ci era un
punct de acces pentru contactul cu spiritul.
Aşadar, acelora care doriţi un contact mai conştient cu ghizii şi învăţătorii
voştri spirituali, vă recomandăm să trageţi un pui de somn în timpul zilei.
Opuneţi-vă propriilor condiţionări, împotriviţi-vă stilului de eficienţă maximă
pe care societatea voastră v-o impune permanent. Şi faceţi-vă timp pentru un
pui de somn de o jumătate de oră sau de 45 de minute în timpul zilei. Poate că
unii spuneţi “Păi, nu mă simt foarte eficient după un pui de somn” şi noi vom
spune “Exact! Exact!”.
Această perioadă are rolul de a reechilibra sistemul în care aţi fost educaţi.
Sistemul pe care voi îl consideraţi normal este, de fapt, aberant şi dezechilibrat.
Iar aceasta este o perioadă potrivită să vă reechilibraţi. Unul dintre aspectele
pozitive ale perioadelor de lockdown prin care aţi trecut anul trecut, iar unii încă
mai treceţi, este că v-au oferit ocazia de a vă ocupa mai intens de practica
spirituală.
Am vrea să înţelegeţi că sunteţi cu toţii, în mod natural, minunat de
creativi, aveţi nişte abilităţi care abia aşteaptă să iasă la suprafaţă. Deja
cunoaşteţi toate lucrurile pe care vă spunem să le faceţi: faceţi tot posibilul să
mâncaţi sănătos, să beţi mai multă apă, să ieşiţi la lumina soarelui, să vă
îmbrăţişaţi câinele, să scrieţi o poezie, să pictaţi un tablou, toate aceste lucruri
pe care vă îndemnăm să le faceţi. Şi veţi şti ce vi se potriveşte, pentru că vă va
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atrage interesul, veţi fi curioşi. Dar unii dintre voi trebuie să treceţi mai întâi
printr-un proces de încetinire considerabilă a vitezei. Când aveţi această
mentalitate a productivităţii maxime, doar domolindu-vă ritmul se va crea un
spaţiu pentru ca Divinul să înceapă să se conecteze cu voi.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=6wlS3DBCAmk
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Mesajul #24 – Despre Crăciunul comercial
Programarea mentală a Crăciunului comercial, la care sunteţi supuşi în societatea
occidentală, este extrem de puternică. (Isus)

ISUS:
«Adevăr grăiesc, sunteţi nişte fiinţe binecuvântate. Eu sunt cel pe care îl
ştiţi ca Isus.
Desigur, această zi are reputaţia de a fi ziua mea de naştere. Dar ceea ce am
dori noi să vă gândiţi în această zi de Crăciun, după ce aţi trecut prin vreo doi
ani de presiuni intense şi care se intensifică în unele ţări, ceea ce am dori să vă
preocupe este pacea minţii. Despre asta a fost vorba, de fapt, în lucrarea mea pe
planul terestru de acum foarte mulţi ani. Scopul ei a fost de a vă aduce mintea
într-o stare de pace, astfel încât să vă puteţi conecta cu Cunoaşterea.
Aceasta este temelia „Cursului de miracole”, să vă aduceţi mintea într-o
stare de pace, ca să puteţi lua legătura cu îndrumarea pe care o căutaţi. Cu toţii
căutaţi îndrumare. Deschideţi televizoarele, intraţi pe reţelele de socializare,
vorbiţi unii cu alţii, căutând îndrumare. „Cum să mă descurc în viaţă? Cum sămi găsesc scopul? Din ce motiv mă aflu aici?” Răspunsurile la aceste întrebări
ajung la voi atunci când păstraţi o vibraţie suficient de înaltă încât să puteţi
primi mesajul. De aceea este atât de importantă lucrarea pe care o realizăm prin
această fiinţă, pentru că este vorba de obţinerea liniştii interioare.
Desigur, mulţi veţi observa că nu sunteţi prea liniştiţi de Crăciun. Aveţi
obligaţii, vi se impun restricţii, aveţi probleme cu banii, care sunt amplificate de
această perioadă de sărbători. Ce vă spunem în această zi de Crăciun, căci mulţi
veţi urmări acest videoclip în ziua de Crăciun, este să căutaţi pacea în viaţa
voastră. Cum sunteţi cei mai fericiţi, ce vă mulţumeşte cel mai mult, ce vă aduce
cea mai mare bucurie? Dacă este să vă priviţi copiii desfăcând cadourile de
Crăciun în dimineaţa de Crăciun, atunci urmaţi direcţia asta. Dacă însă nu este
asta, atunci mergeţi în cealaltă direcţie. Şi fiţi conştienţi că programarea
mentală a Crăciunului comercial, la care sunteţi supuşi în societatea occidentală,
este extrem de puternică.
În acel film „Scrooge”, sunteţi avertizaţi de lucrurile groaznice care vor
urma dacă nu participaţi la festivităţile Crăciunului aşa cum sunt ele programate
de societatea voastră. Aceasta este una dintre poveştile de groază, să le zicem
aşa, ale acestei perioade, anume că, dacă nu participaţi, dacă alegeţi să staţi
singuri sau alegeţi să nu cumpăraţi cadouri sau alegeţi să trataţi această zi ca pe
o zi obişnuită, atunci veţi fi numiţi „Scrooge”, veţi fi arătaţi cu degetul.
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Am vrea să înţelegeţi că sunteţi fiinţe libere. Sunteţi liberi să faceţi ce vreţi
cu timpul vostru. Crăciunul, aşa cum este prezentat acum, este o sărbătoare
comercială. 60% din veniturile magazinelor se fac de Crăciun. Prin urmare, dacă
vreţi să sprijiniţi magazinele locale şi să cumpăraţi cadouri de Crăciun,
asiguraţi-vă că o faceţi din iubire, nu ca să fiţi în trend. Cheltuiţi-vă banii mai
degrabă la magazinele locale, decât la marile magazine sau online. Ştiţi la ce ne
referim. Aceia nu trăiesc în comunitatea voastră, nu-şi trimit copiii la lecţii de
patinaj, nu au probleme cu banii de mâncare, dar afacerile locale au probleme.
Bineînţeles, este ziua de Crăciun şi este deja cam târziu pentru acest mesaj,
dar vrem să ţineţi cont de el, pentru că va veni Crăciunul următor. Şi dăm mereu
un mesaj de Crăciun în vederea Crăciunului următor. Aveţi grijă la stres, aveţi
grijă la problemele financiare, aveţi grijă de familiile voastre, aveţi grijă de
nefericirea sau excesele pe care le faceţi, observaţi cum vă face să vă simţiţi
această perioadă, având în vedere tot ceea ce sunteţi programaţi să faceţi.
Sunteţi programaţi să acţionaţi într-un anume fel. Este un program.
În alte părţi ale lumii care nu sunt creştine, nu există o zi de Crăciun. Acesta
este un fenomen cultural, nu este un lucru real. Un lucru real este universal.
Dragostea este universală. Toată lumea de pe planetă simte dragostea. Adoraţia
părinţilor pentru copiii lor este o temă universală. Toţi părinţii îşi iubesc copiii.
Dar Crăciunul nu este o temă universală. Este un fenomen cultural. Şi este
folosit în multe feluri pentru a vă falimenta financiar.
Aşadar, dacă anul acesta simţiţi stresul acestei sărbători inventate,
promiteţi-vă că anul viitor veţi face ceva diferit. Poate că aţi dori să lăsaţi familia
deoparte şi să vă invitaţi doar prietenii la cină. E în regulă, puteţi s-o faceţi.
Poate că aţi dori să nu mai cumpăraţi cadouri pentru nişte oameni pe care abia
îi vedeţi sau cu care rareori vă petreceţi timpul. E în regulă. Dar trebuie să luaţi
decizia cu un an înainte, pentru că vi se derulează un program şi, dacă nu faceţi
ceva acum, anul viitor veţi funcţiona după acelaşi program.
Iată la ce am dori să vă gândiţi astăzi, când sunteţi prinşi în schimburile de
daruri la care aţi decis să participaţi – poate că luaţi parte la o masă întinsă,
poate că vă îndreptaţi spre masa tradiţională cu familia – fiţi conştienţi de
Conştiinţa Cristică din voi. Ce este aceasta? Este un mod de a privi lumea cu
iertare. Înseamnă să nu mergi la adunarea familială aşteptându-te la lucruri
rele, ci aşteptând lucruri bune. Ia-o mai uşor cu alcoolul. Alcoolul nu te ajută săţi găseşti pacea. Te duce la inconştienţă, care este foarte diferită de pace. Dar
dacă ego-ul tău este agitat, dacă este supărat, dacă este declanşat de ceva, atunci
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alcoolul poate înlătura suferinţa deja declanşată. Însă te poate face şi să spui
lucruri pe care le vei regreta în viitor.
Aşa că, faceţi din această zi o zi pentru observaţie. „Ce fac? De ce o fac?
Cum mă face să mă simt? Vreau să continui să fac asta?” Dacă da, înseamnă că
programul vă face fericiţi. Iar dacă în ianuarie, când vă vin facturile de la cardul
de credit, vă daţi seama că veţi petrece următoarele şase luni regretând
cumpărăturile făcute de Crăciun, observaţi şi acest lucru. Fiţi astăzi un
observator! Întrebaţi-vă: „Îmi place asta? Aş prefera să fac altceva? Oare doar
execut un program şi simt o obligaţie? Simt, de fapt, chiar teamă la ideea de a
nu face ceea ce sunt programat să fac?”
Nu uitaţi, dragii mei, că sunteţi fiinţe libere, puteţi alege. Dar când vi s-a
implantat un program şi sunteţi provocaţi să activaţi acel program, vă va fi greu
să faceţi o alegere liberă. Luaţi decizia astăzi. Dacă astăzi nu vă bucuraţi, luaţi
astăzi decizia ca la anul să faceţi unele modificări în programul de Crăciun, care
să vi-l facă mai plăcut.
Eu sunt cel pe care îl ştiţi ca Isus. Vă doresc o zi de Crăciun foarte, foarte
fericită şi sper că veţi lăsa la o parte pentru o vreme diferendele din familie şi că
veţi găsi pacea de a fi împreună într-o manieră înţeleaptă şi de bun-simţ! Vă voi
mai vorbi în curând.»
https://www.youtube.com/watch?v=kui7Oy4Oq_0
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REBELUL şi EZOTERICUL ISUS
Mesajele din rubrica „Rebelul şi ezotericul Isus” au fost transmise de Isus
în decursul anului 2014, ca o completare la cartea „Isus – Autobiografia
mea”, şi publicate pe canalul YouTube al Tinei Spalding. M-am oprit la un
număr de 10 mesaje.
Răzvan Petre, traducător

Transmisiunea #1 – Separarea de Unitate
Nu confundaţi acest loc cu unul divin. Cu toată frumuseţea sa, cu toată bogăţia sa, cu
toată fertilitatea sa, cu toată natura şi manifestarea sa glorioasă, acesta este locul de joacă al
ego-ului. Aici sunteţi separaţi de Sinele vostru superior, aici sunteţi separaţi de iubire. (Isus)

ISUS:
«M-am întors. Vă aflaţi într-o călătorie energetică. În societatea voastră,
consideraţi în mod greşit că aţi fi nişte fiinţe fizice. Nu sunteţi deloc nişte fiinţe
fizice. De fapt, sunteţi nişte fiinţe spirituale eterne care s-au rătăcit în propria
minte. Asta vi se întâmplă aici. Şi mă includ şi pe mine, că şi eu am făcut acelaşi
lucru. La un moment dat, am intrat într-o călătorie în fizic şi individualizare şi
în separarea de unitate, de iubire, de Dumnezeu.
Acestă călătorie este un loc de joacă pentru ego. Nu confundaţi acest loc cu
unul divin. Nu îl priviţi ca pe un loc divin. Cu toată frumuseţea sa, cu toată
bogăţia sa, cu toată fertilitatea sa, cu toată natura şi manifestarea sa glorioasă,
acesta este locul de joacă al ego-ului. Mulţi dintre voi vorbiţi despre ego şi că vi
s-a declanşat ego-ul: “Acum vorbesc din ego!”. Dar toate acestea sunt ego-ul. Tot
ce vedeţi şi oricine este mintea ego-ului. Mintea ego-ului este conştiinţa
separată. Acea conştiinţă care nu se află în contact cu iubirea, care este separată
de mintea lui Dumnezeu. Această realitate, care credeţi că ar fi singura, nu este
singura realitate, ci este o bucăţică de spaţiu-timp în care aţi decis să intraţi ca
să aveţi o experienţă fizică.
Nu apare aşa pentru toţi dintre noi. Mulţi dintre noi fiinţăm în multe alte
tărâmuri; există nivele de conştiinţă sub acesta şi există foarte multe tărâmuri
de conştiinţă deasupra acestuia. Al vostru este unul dintre tărâmurile inferioare,
dar nu vă necăjiţi pentru asta. Este un spaţiu dificil. Sunteţi fiinţe foarte
curajoase dacă aţi intrat în separare pentru a o experimenta. Dar aceasta este
călătoria în care v-aţi lansat.
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Spiritul, Dumnezeu, Tot-ce-există, Iubirea, această forţă binevoitoare care
infuzează întreaga Viaţă, v-a dotat cu un cadou pentru această călătorie printrun peisaj terifiant. Căci aşa este lumea asta, de aceea vă simţiţi singuri şi,
uneori, disperaţi. Acesta este motivul pentru care unele fiinţe ar vrea să se
sinucidă, din cauză că aceasta nu este casa voastră naturală. Aici sunteţi separaţi
de Sinele vostru superior, aici sunteţi separaţi de iubire. Mai vedeţi mici licăriri
de dragoste, dar chiar şi în relaţiile de dragoste, mintea ego-ului se manifestă
foarte agresiv.
Într-o relaţie de dragoste, o relaţie specială, la foarte multe fiinţe, dragostea
are însă o prezenţă foarte slabă. O relaţie specială este o relaţie în care vă
concentraţi toată dragostea asupra unei singure persoane, în loc să le iubiţi pe
toate în mod egal. Asta reuşeşte o fiinţă iluminată; o fiinţă iluminată vede toate
fiinţele ca fiind egale, vede toate fiinţele ca fiind demne de dragostea şi
bunătatea sa, de compasiune şi îngrijire. Asta se va întâmpla şi cu voi pe măsură
ce vă veţi expansiona conştiinţa. Mulţi din societatea voastră confundaţi relaţia
specială cu suprema iubire. Dar nu este cea mai înaltă iubire. Cu toate acestea,
relaţia specială poate şi trebuie să fie transformată de conştiinţa voastră
expansionată. Căci dragostea restrânsă se simte uşor ameninţată, dragostea
restrânsă este una dominatoare, dragostea restrânsă este limitativă. Or
adevărata dragoste nu este aşa.
Iubirea este creativă, iubirea dăruieşte, iubirea este deschisă, iubirea oferă
libertate. Asta este iubirea. Asta vă ofer eu. Vă ofer înţelegerea care vă va aduce
libertate şi o iubire care vă va transforma atât de profund, încât nu vă veţi mai
recunoaşte. Nu veţi mai recunoaşte această fiinţă limitată de acum, această
conştiinţă limitată. Vă veţi aminti cum eraţi înainte de a începe să practicaţi
aceste principii şi vă veţi mira ce fire neiubitoare aveaţi. Acum nu o vedeţi,
pentru că sinele de suprafaţă vă arată numai lucrurile voastre pozitive. Nu doriţi
să vă vedeţi decât aspectele bune. Iar toate aspectele voastre pe care le urâţi, le
dispreţuiţi şi de care vă temeţi le-aţi plasat afară în lume, pe acest ecran de
cinema pe care îl consideraţi a fi viaţa voastră. Iar aceste aspecte proiectate se
întorc la voi sub formă de oameni, de experienţe, de emoţii negative.
Iar acum vom vorbi despre sistemul vostru de ghidare prin emoţii. Acest
sistem are vibraţia iubirii şi vă însoţeşte în experienţa voastră de separare. A fost
implantat în voi când conştiinţa voastră a intrat în fetus. Aceasta este structura
fizică în care aţi fost adăpostiţi, căci voi nu sunteţi structura voastră fizică.
Structura fizică s-a format înainte să ajungeţi în corpul-minte al mamei voastre.
Exista un fetus în curs de dezvoltare şi el a fost recipientul pentru conştiinţă.
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Conştiinţa tot intră şi iese din acea mică fiinţă găzduită în burta mamei, acel mic
prunc. Nu locuieşte de la început în acea structură fizică. Conştiinţa va intra şi
ieşi din acea structură fizică de multe ori în timpul gestaţiei, pentru a simţi
mediul înconjurător, pentru a decide dacă vrea sau nu să se nască. În cele din
urmă, conştiinţa se stabileşte definitiv în acea structură fizică.
Iată deci că acest trup nu este cine sunteţi, acest corp doar adăposteşte o
parte din conştiinţa voastră, astfel ca să poată experimenta individualitatea. De
ce ar vrea cineva să experimenteze individualitatea? întrebaţi. Ei bine, aceasta
este o idee nebună care se întâmplă să le vină unor aspecte ale Minţii. V-aţi
aşezat vreodată într-un restaurant pentru a lua masa gândindu-vă: „Oare ce s-ar
întâmpla dacă m-aş urca pe scaun şi aş trage nişte ţipete”? V-aţi condus
vreodată maşina întrebându-vă ce s-ar întâmpla dacă aţi merge pe sensul invers
de circulaţie? Acestea sunt ideile nebune care contribuie în mod creator la
fabricarea, să spunem, a istoriei încarnărilor voastre. Datorită conexiunii
voastre uimitoare cu Forţa de creaţie, aceste idei nebune pot deveni concrete. Şi
chiar asta s-a întâmplat.
Ideea despre ce-ar fi dacă v-aţi separa de Unitate a căpătat o expresie
energetică creatoare, şi a apărut o coborâre în separare, pentru că voi sunteţi
Dumnezeu, sunteţi Creatorul. Dar atunci mintea s-a îngrozit, a devenit
înfricoşată şi dezorientată prin coborârea în experienţa separării, încât aţi creat
o lume în care să vă adăpostiţi frica, vinovăţia şi ruşinea pentru luarea acelei
decizii. Vă este foarte greu să înţelegeţi de ce aţi făcut-o. Este foarte dificil să
înţelegeţi magnitudinea forţei creatoare pe care aţi exercitat-o pentru a vă
produce o lume în care puteţi locui ascunzându-vă de Dumnezeu, din frică.
Pentru că asta trăiţi în această lume.
În această lume a separării există un sentiment extraordinar de vinovăţie şi
teamă că veţi fi pedepsiţi. Şi de aici vine legenda despre acel Dumnezeu care
pedepseşte. De aici au apărut în minte acele sentimente difuze de vinovăţie.
Foarte mulţi dintre voi vă simţiţi vinovaţi, vă simţiţi vinovaţi pentru viaţa pe
care aţi dus-o, vă simţiţi vinovaţi pentru lucruri pe care nici măcar nu le-aţi
făcut, deoarece credeţi că ar fi trebuit să le faceţi. Această vinovăţie inconştientă
conduce lumea voastră.
Dar sunteţi iubiţi, sunteţi o parte a minţii lui Dumnezeu, sunteţi însuşi
Creatorul. Şi aţi adus cu voi o bucată de Cer, care se găseşte în sistemul vostru
de ghidare prin emoţii. Această bucată de Rai are vibraţia iubirii. Aţi adus cu voi
un sistem de feedback continuu, care rezonează la vibraţia iubirii, o vibraţie
foarte înaltă. Ori de câte ori aveţi o idee care este în acord cu această vibraţie, vă
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simţiţi minunat, vă simţiţi în pace, vă simţiţi în largul vostru, vă simţiţi
îndrăgostitţi, vă simţiţi creativi, vă simţiţi veseli, vă simţiţi plini de compasiune.
Ori de câte ori aveţi un gând sau o idee care nu este în acord cu această vibraţie,
atunci amintiţi-vă că sunteţi iubiţi peste puterea voastră de înţelegere şi că vi s-a
dat acest sistem de ghidare pentru a vă aduce Acasă, pentru că v-aţi rătăcit prin
întuneric, v-aţi rătăcit într-un peisaj terifiant. Dumnezeul vostru vă iubeşte atât
de mult, încât v-a dat acest dispozitiv vibraţional de orientare, dacă vreţi să îl
priviţi în felul ăsta, micul sistem GPS încorporat în voi. Vi s-a dat acest
dispozitiv pentru a vă readuce la Unitate, căci el are vibraţia iubirii. Şi aceasta
este călătoria spre casă, călătoria spre iubire.
Prin urmare, când aveţi un gând sau o idee sau o judecată, ceva care este
neadevărat, atunci veţi simţi un răspuns negativ de la sistemul vostru de
ghidare, veţi simţi o scădere a vibraţiei voastre, deoarece nu este în acord cu
acea vibraţie permanentă de dragoste a sistemului vostru de ghidare. Acesta este
motivul pentru care, atunci când priviţi unul la celălalt cu dragoste, vă simţiţi
atât de minunat: deoarece aceasta este natura voastră. Sunteţi în ton cu natura
voastră când priviţi o altă fiinţă cu dragoste. Când creaţi, când aduceţi la viaţă o
nouă exprimare de sine, atunci simţiţi alinierea cu dragostea, adică simţiţi acea
iubire divină. Acesta este motivul pentru care, atunci când vă scufundaţi în
muzică sau pictură sau dans, oricare ar fi expresia voastră creativă, atunci
sunteţi în armonie cu Dumnezeu. De ce? Pentru că energia lui Dumnezeu este
creatoare, asta-i natura sa. Caută libertatea. Când vă simţiţi liberi, când galopaţi
pe un cal sau conduceţi o maşină decapotabilă sau faceţi surfing în ocean
plutind pe un val, prin orice mod căutaţi libertatea, atunci sunteţi în acord cu
dragostea lui Dumnezeu. De aceea vă simţiţi atât de bine.
Când eşti un copilaş înregimentat într-o şcoală şi vrei să te urci într-un
copac sau să-ţi dai jos hainele şi ţi se interzice acest lucru, atunci simţi durere şi
suferi. Iar asta se întâmplă din cauză că se impune ruşinea şi un control exterior
asupra unei fiinţe divine creatoare care caută libertatea, asemenea lui
Dumnezeu. Şi aşa sunteţi cu toţii.
Aşadar, vrem să vă întoarceţi la această vibraţie a iubirii. O simţiţi, vă
cunoaşteţi părţile din voi pe care le iubiţi, vă cunoaşteţi părţile din voi care sunt
blocate, înţelegeţi aceste lucruri prin corpul vostru emoţional. Dar în această
societate şi în multe societăţi de pe planetă, nu este încurajată această
recunoaştere a sinelui divin, recunoaşterea acestui sistem de mesagerie. Aţi
inventat foarte multe strategii de coping, de a suporta frustrările, ca să vă forţaţi
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să o luaţi pe drumuri pe care nu doriţi să mergeţi. Iar aceste învăţături încep
foarte devreme, adesea în copilărie.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=5rvhq4rcOaQ
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Transmisiunea #2 – Energia sexuală
Nu învăţaţi prin intelect, învăţaţi prin emoţii, învăţaţi prin auto-exprimare, învăţaţi prin
experienţa fizică. Dacă reprimaţi energia sexuală, vă veţi deconecta de la aspectul vostru
creativ, care este Sinele divin. (Isus)

ISUS:
«M-am întors pentru a continua discuţia despre energia sexuală. Aceasta
este, aşa cum am spus, un aspect fundamental al experienţei voastre umane care
a fost obstrucţionat. Biserica nu dorea ca aceste cunoştinţe să fie transmise
persoanelor obişnuite. De ce? Pentru că doreau să-şi menţină controlul.
Din aceeaşi cauză am fost şi eu scos din scenă, ca să zicem aşa, din cauză că
provocam un comportament necontrolat al populaţiei. De exemplu, la apogeul
misiunii mele, când ajungeam într-un oraş, întregul oraş se închidea. Sute şi,
uneori, mii de oameni plecau de la locul de muncă, lăsând baltă structurile pe
care aceste regimuri opresive le organizaseră şi care pierdeau astfel controlul
populaţiei. Acesta era şi scopul meu. Nu am fost o persoană liniştită şi clericală.
Am fost un revoluţionar care predicam revoluţia.
Asta am făcut şi o făceam în mod intenţionat, din cauza nevoii de
schimbare. Există momente în viaţa societăţilor când vocea schimbării trebuie
să se audă puternic şi strident. Nu pentru a ataca pe cineva, ci pentru a
transmite un mesaj. Iată că simţiţi energia mea acum, simţiţi cum pătrunde în
voi, o simţiţi exercitând o forţă asupra voastră. O fac intenţionat, pentru că
spuneţi că vreţi o schimbare. Aşa că vă schimb. Exact asta se întâmplă când mă
ascultaţi vorbind, simţind cum această energie intră în cameră. Vă schimbaţi şi
de asta e nevoie acum în această societate.
Desigur, s-ar putea ca, privind la istoria lumii, să spuneţi: „Păi, societatea a
trebuit mereu să se schimbe, în vecii vecilor, amin”, şi este adevărat. Această
lume este una a separării. Creşteţi în conştiinţă, tot apropiindu-vă de
reunificarea minţii. Totuşi, călătoria către acea reunificare a minţii trebuie să se
petreacă prin experienţa voastră personală. Doar de asta veţi avea parte oricare
dintre voi. Nu veţi fi salvaţi de mine, nu veţi fi salvaţi de nimeni. Veţi fi treziţi
prin propria voastră auto-disciplină. Veţi fi treziţi primind adevărul şi
înţelegând cum să-l aplicaţi în propria viaţă.
Deci, în ceea ce priveşte aspectul sexual, vrem să începi să permiţi curgerea
acelei energii. Când eşti singur, lasă energia să curgă. Dacă apare din propria sa
voinţă – poate că ai privit vreo fiinţă frumoasă care ţi-a ridicat această energie la
suprafaţă – am vrea să o laşi să curgă. Nu spune că “Acum sunt în supermarket
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şi nu se cade”. Nimeni nu ştie ce se întâmplă în interiorul tău. Însă acestea sunt
nişte ocazii fericite de a-ţi explora propria conştiinţă.
Această energie însufleţeşte corpul. De la blocarea ei provin multe boli. Este
o energie creatoare, când vitalitatea curge prin structura fizică, vă îndeamnă să
fiţi creativi. Şi veţi observa cum, dacă reprimaţi energia sexuală, vă veţi
deconecta de la aspectul vostru creativ, care este Sinele divin. Energia lui
Dumnezeu este creatoare prin natura sa. Sunteţi făcuţi după chipul lui
Dumnezeu, prin urmare, sunteţi creatori. Dacă nu creaţi, dacă nu vă exprimaţi,
dacă nu simţiţi, dacă nu faceţi astfel de lucruri, atunci veţi ieşi din armonie cu
ceea ce sunteţi: Esenţa voastră, care este a unor fiinţe creative, iubitoare, ce se
exprimă în lume.
Desigur, aruncând o privire asupra lumii în care trăiţi, veţi putea spune că
aceste frumoase cuvinte nu vă descriu societatea. Dar tocmai de aceea există
atât de multă suferinţă, de aceea există atât de multă nefericire şi de aceea există
atât de multe boli. Unul dintre motivele pentru care corpurile voastre se
îmbolnăvesc este că blocaţi constant această energie vitală, încercaţi în mod
constant să o controlaţi, să o compartimentaţi, să o alungaţi.
Şi asta sugerează una dintre modalităţile de vindecare a corpului. Vrem să
vă împrieteniţi cu energia sexuală. Asta nu înseamnă că cei care sunteţi singuri
trebuie să vă găsiţi un partener. Prin exprimarea energiei sexuale, sunteţi
conectaţi la Dumnezeu. Nu aveţi nevoie de încă un corp. Nu ţine de trup.
Această fiinţă-medium are o energie sexuală extraordinară care curge prin ea,
pentru că ea îi permite energiei lui Dumnezeu să treacă prin ea. Asta se
întâmplă. Uneori, pentru ea este un deranj şi o provocare să gestioneze atâta
energie.
Şi va fi o provocare pentru toţi cei care aţi reprimat-o. Va aduce la suprafaţa
minţii tot felul de credinţe. Dar asta facem aici, excavăm credinţele din minte
prin trăire. Aşa învăţaţi. Nu învăţaţi prin intelect, învăţaţi prin emoţii, învăţaţi
prin auto-exprimare, învăţaţi prin experienţa fizică. De aceea vă aflaţi într-un
corp fizic: pentru a experimenta. Acest corp fizic este un dispozitiv foarte centrat
pe experimente, pentru asta este creat.
Ideea că experienţa fizică nu ar fi spirituală provine tot de la primii lideri ai
Bisericii. Ei nu au vrut să aveţi această experienţă, deoarece prin acceptarea ei şi
învăţarea din experienţa fizică, căpătaţi propria voastră putere şi intraţi în
legătură directă cu Dumnezeu. Or, dacă aveţi legătura directă cu Dumnezeul
non-fizic, oricum doriţi să-l numiţi, atunci nu mai aveţi nevoie de o biserică, nu
mai trebuie să le daţi bani, nu mai trebuie să le oferiţi puterea voastră, nu mai
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faceţi ce vă spun ei să faceţi. Deci acesta este motivul care stă la baza
învăţăturilor Bisericii creştine timpurii. S-a pierdut în timp. Voi nu vă gândiţi la
aceste rădăcini timpurii ale societăţii voastre, dar pe asta se bazează societatea.
Se bazează pe interpretările date învăţăturii mele de către Biserică, care sunt
circa 95% incorecte.
Eu îi învăţam pe oameni cum să se conecteze la cunoaşterea spirituală şi
puterea personală. “Împărăţia cerurilor este înăuntru”, la asta mă refeream când
am spus-o. Împărăţia cerurilor este înăuntru, căci atunci când începi, mai întâi,
să te iubeşti pe tine şi, apoi, să-i iubeşti pe ceilalţi, când foloseşti ceea ce ţi-a fost
dat, creativitatea, capacitatea de a iubi – căci asta eşti: o fiinţă iubitoare, un
aspect creator al Minţii Divine în căutarea libertăţii – când începi să acţionezi ca
atare, cu dragoste şi bunătate faţă de cei care nu înţeleg ce se întâmplă, vei folosi
energii şi puteri la care nu ai acces în prezent.
De aceea este atât de important să aveţi răbdare cu voi înşivă şi să aveţi un
ghid. Şi de aceea am adus la lumină cartea “Un curs de miracole”. Este un text
sistematizat şi inspirat divin pentru a vă ajuta în călătoria spre reunificarea
minţii. Este foarte important să înţelegeţi natura nedemnă de încredere a minţii
conduse de ego. Se găseşte într-o stare permanentă de frică, de evitare, de
încercare de a controla mediul, ca să nu ajungă să se confrunte cu teroarea care
pândeşte de dedesubt.
Şi asta se întâmplă aici. Aţi fabricat cu toţii o lume exterioară în care vă
ascundeţi spaimele, aspectele la care nu puteţi face faţă. Iar când vă întâlniţi cu
o parte din acea iluzie şi vine lângă voi – prin relaţii personale, relaţii de familie,
relaţii cu partenerii – atunci e momentul când începeţi să vă simţiţi
inconfortabil în preajma ei, pentru că vă apropiaţi de o fiinţă care a primit
sarcina de a vă învăţa ceva – căci toţi aveţi aranjamente încheiate înainte de
naştere, ca aceste aspecte ale voastre să vă iasă în cale în anumite momente din
viaţă. Deci apropiindu-vă fizic, credinţa subconştientă că respectiva fiinţă îţi va
prezenta acea idee înfricoşătoare – care este de fapt o ofrandă de dragoste – pe
măsură ce acea fiinţă se apropie din ce în ce mai mult de tine, acea credinţă este
adusă la suprafaţa minţii şi vei simţi conflictul, vei simţi frica. S-ar părea că este
din cauza acelei persoane, dar ea doar îţi aduce un mesaj. În realitate, nu este o
persoană separată, ci un aspect al minţii tale, care se întoarce la tine pentru a-l
ierta şi a-l reintegra. Toate lucrurile pe care le urăşti, toate lucrurile pe care le
deteşti sau de care te temi sunt cuprinse în lume şi le-ai ţinut acolo, astfel încât
să-ţi poţi păstra o aparenţă de pace.
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Deci în legătură cu energia sexuală, pe măsură ce veţi începe să abordaţi
acest subiect dintr-un punct de vedere diferit decât până acum, aceste credinţe
vor ieşi la suprafaţă. Şi vrem să iasă la suprafaţă, vrem ca experienţele voastre
sexuale proaste să iasă la suprafaţă. Dar vrem să înţelegeţi că această lucrare ar
trebui făcută de o minte limpede. Dacă aţi avut experienţe sexuale profund
negative, nu vrem să intraţi acolo fără asistenţă. Vrem să luaţi cu voi învăţăturile
din “Cursul de miracole”. Când le luaţi pe ele, pe mine mă luaţi cu voi. Vrem
întâi să începeţi să studiaţi acel material şi să analizaţi ce se întâmplă în viaţa
voastră şi apoi, imediat ce începeţi lecţiile, uitaţi-vă în propria minte şi veţi
vedea ce rahat este acolo. (Aceasta este o expresie din vocabularul dragei
noastre. Da, folosim limbajul ei. Dar înţelegeţi ce înseamnă. Înseamnă că, sub
suprafaţa minţii voastre, se întâmplă mult mai multe decât credeţi.)
Pe măsură ce începeţi să priviţi înăuntru şi nu mai daţi vina pe lumea
exterioară pentru ceea ce vi se întâmplă, atunci începeţi să vă vedeţi spaimele,
vedeţi acele frici peste frici pe care le trăiţi. Dar până nu intraţi înăuntru, nu veţi
înţelege asta. Totuşi, făceţi-o într-un mod blând, iubitor, iertător şi calculat. Iar
lecţiile din acest Curs sunt structurate exact astfel încât să vă modifice mintea cu
paşi mici, ca să nu vă pierdeţi echilibrul mintal. Unele dintre lecţii vă vor face
chiar să fiţi agitaţi, alte lecţii vă vor aduce în prim-plan probleme care vă
provoacă suferinţe, dar o vor face într-un mod sistematic.
Nu forţaţi lucrurile, nu vă luptaţi pentru o reuşită imediată. Aici este vorba
de scopul vieţii voastre. Nu se realizează într-o săptămână sau două sau trei sau
un an. În majoritatea cazurilor, se realizează în mai multe vieţi. Cei mai mulţi
dintre voi veţi face paşi mari în această viaţă, pentru că sunteţi gata, iar
conştiinţa acestei planete este gata să se transforme. Sunteţi gata de
transformare, aşa că vor fi mari reuşite.
Dar îngăduiţi-vă această experienţă sexuală. Simţiţi sacralitatea acestei
experienţe. Nu confundaţi această lume cu o lume creată de Dumnezeu. Nu este
asta. Ci este o lume a separării, este locul de joacă pentru ego. Şi de aceea este
dificil să trăiţi aici, de aceea corpul este vulnerabil, de aceea aveţi aceste lupte cu
voi înşivă şi în relaţii. Iar una dintre cele mai profunde modalităţi prin care vă
puteţi conecta cu sinele vostru sacru, natura voastră divină, este prin energia
sexuală. Tocmai de aceea a fost atât de serios obstrucţionată în societatea
voastră, de aceea a fost atât de interzisă. Dar acum izbucneşte, pentru că şi
conştiinţa planetei se elevează.
Şi totuşi, denaturarea energiei continuă. De aceea scoatem la iveală acest
material, astfel încât să înţelegeţi că energia trebuie folosită numai cu o minte
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clarificată, iubitoare, iertătoare. Nu trebuie folosită de către ego. Când ego-ul
apucă energia sexuală în strânsoarea sa, nu ne oferă o imagine frumoasă, căci
este dominatoare, este abuzivă, este distructivă în multe feluri. Şi poate fi foarte
neplăcut pentru mulţi dintre voi care practicaţi sexualitatea din perspectiva egoului, având activate mecanisme de apărare şi multă frică în minte.
Nu vă judecaţi pentru experienţele pe care le-aţi avut sau le aveţi. Nu vă
judecaţi pe voi înşivă că sunteţi acolo unde sunteţi. Acolo unde vă aflaţi acum
este perfect. Vă aflaţi în această cameră, sunteţi dispuşi să ascultaţi, sunteţi
dispuşi să vă schimbaţi.
Dar acum vrem să intraţi înăuntrul vostru şi, în timpul săptămânii care
începe, ne-am dori să începeţi să lăsaţi energia sexuală să curgă prin voi liber.
Nu o forţaţi, nu insistaţi asupra ei, dar nici nu o negaţi. Observaţi ce faceţi
pentru a o reprima. Întrebaţi-vă dacă nu cumva aţi închis complet acea zonă din
voi, din cauză că nu ştiţi ce să faceţi cu acea energie. Întrebaţi-vă dacă activaţi
acea energie doar atunci când partenerul este prin preajmă.
Vă spunem din nou, energia sexuală nu aparţine corpului. Răspunsul
corpului la energia sexuală este doar o reacţie şi nimic mai mult. Voi credeţi, în
mod eronat, că răspunsul corpului ar fi cauza experienţei. Dar nu este cauza
experienţei. Ci este efectul experienţei. Energia sexuală este o activitate a minţii;
iar atunci când eşti atras de cineva, eşti atras pentru că mintea ta a decis că
persoana este atractivă, iar corpul tău are o reacţie corespunzătoare la acea
decizie a minţii.
De exemplu, te poate atrage o anumită persoană cu care trebuie să
colaborezi. Sau te atrage o fiinţă cu un corp delicios, poate tocmai pentru a-ţi
stimula această energie, fiindcă trebuie să îi dai atenţie. Ai încredere în ce simţi.
În acest moment vei avea experienţa perfectă pentru tine.
Şi aveţi un sistem de ghidare care este, de asemenea, de inspiraţie divină,
care vă e dat de Dumnezeu pentru a conlucra cu experienţele voastre. Sistemul
de ghidare este infailibil şi funcţionează întotdeauna. S-ar putea să nu-l
înţelegeţi, dar funcţionează întotdeauna. Când eşti fericit şi te simţi mulţumit, te
simţi liniştit, te simţi creativ, te simţi expansiv, atunci eşti pe drumul cel bun –
continuă să faci ceea ce faci. Dar ai grijă, de îndată ce dispare acest sentiment,
înseamnă că ai spus sau ai făcut ceva lipsit de iubire, care nu este în acord cu
adevărul, care nu este în acord cu iubirea. Poate că ai avut un gând lipsit de
iubire despre tine sau despre altcineva, ori ai decis că o situaţie este greşită sau
injustă şi nu ar trebui să se întâmple.
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Când ştiţi că o situaţie este justă? Când se întâmplă. Dacă se întâmplă,
înseamnă că este justă, are rolul să vă arate tuturor ceva. Chiar şi un război este
just, un război vă arată starea voastră de spirit, starea fiinţei voastre. Puteţi privi
un război cu groază, ca pe cel mai distructiv lucru. Dar vrem să vedeţi lumea ca
pe o oglindă personală, este o experienţă personală care vă va trezi.
Iar energia sexuală face parte din ea. Aşadar, începeţi să investigaţi acea
energie cu dragoste şi compasiune pentru orice credinţe greşite pe care le-aţi
agăţat de ea în trecut. Iertaţi pe oricine se pare că v-a agresat sexual. Acela v-a
semnalat o anumită credinţă pe care aveaţi în minte. Nu uitaţi, dacă vă temeţi
de energia sexuală, dacă criticaţi energia sexuală, dacă credeţi că este rea, se va
manifesta exact sub această formă. Pentru că viaţa vă prezintă ce convingeri
aveţi.
Această chestiune este foarte dificil de înţeles în societatea voastră, această
idee despre victima abuzului sexual sau a violenţei sexuale. Există o interdicţie
în societatea voastră de a o privi din acest punct de vedere. Şi este păcat. Trebuie
să o privim din acest punct de vedere. Voi sunteţi creatorii experienţei voastre în
toate aspectele sale. Niciodată nu sunteţi victimizaţi de ceva care nu ar
corespunde propriei voastre vibraţii. Acest lucru este foarte important pentru
cei care aţi avut experienţe sexuale negative. Este foarte important să iertaţi
acele fiinţe cu care aţi intrat în contact, care s-ar părea că v-au agresat sau
dăunat sau rănit în vreun fel.
Poate că este nevoie să faceţi lucrarea de iertare faţă de părinţii voştri, care
probabil v-au învăţat să reprimaţi această energie sau v-au oferit un punct de
vedere foarte negativ despre această energie. Toate aceste practici de iertare îi
vor permite acestei energii să curgă nestingherită.
Nu uita, când judeci alte fiinţe, îţi menţii o vibraţie scăzută. Şi devii victima
propriei tale judecăţi, nimeni altcineva nu are de suferit, ei sunt bine. Eşti
victima propriei tale judecăţi. Vibraţia ta va coborî şi te vei simţi rău. Vei da vina
pe evenimentul din trecut. Dar nu el este cauza. Cauza este critica ta faţă de acel
eveniment, lipsa de iertare faţă de persoana, locul sau lucrul care ţi-a cauzat
problema.
Aveţi capacitatea de a rezona la vibraţia iubirii în fiecare minut din fiecare
zi, dacă înţelegeţi ce se întâmplă cu sistemul vostru de ghidare. El se referă la voi
şi la nimeni altcineva. Vă indică dacă voi sunteţi în acord cu dragostea. Deci,
dacă vă simţiţi înfricoşaţi sau supăraţi, dacă vă simţiţi rău, toate acestea vă
revelează că nu sunteţi în acord cu dragostea. Şi este responsabilitatea voastră
să intraţi înăuntrul vostru. Nu uitaţi, “Împărăţia cerurilor este înăuntru”, dar
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împărăţia iadului este şi ea înăuntru. Şi asta din urmă este experienţa pe care o
trăiesc mulţi oameni, pentru că nu ştiu ce se întâmplă cu sistemul lor de ghidare
emoţională, nu înţeleg ce se întâmplă cu sistemul lor de energie sexuală, nu-şi
înţeleg natura sacră.
De fiecare dată când vă faceţi reproşuri, când spuneţi că sunteţi nişte
învinşi sau nişte rataţi, de fapt, îl atacaţi pe cel pe care-l numiţi Dumnezeu şi vă
simţiţi rău. Voi credeţi că vă e rău pentru că sunteţi nişte rataţi. Nu de aceea. Vă
e rău pentru că judecaţi ceea ce sunteţi, adică nişte aspecte divine ale Minţii
creatoare care se manifestă aici, în acest plan fizic.
Deci toate practicile pe care dorim să le faceţi, făceţi-le în timp ce studiaţi şi
citiţi “Un curs de miracole”. Este un document important pentru stabilitatea
minţii. Nu intraţi în minte fără un ghid, nu intraţi în minte având ego-ul ca
profesor. Veţi suferi tot mai mult şi mai mult. Ego-ul este un zăpăcit, vă va
agresa şi pe voi la fel de uşor ca pe altcineva.
Ce este mintea ego-ului? Mintea egotică este conştiinţa care a creat această
experienţă de separare. Prin însăşi natura sa, conştiinţa ego-ului vrea să
despartă, va face tot ce poate pentru a rupe relaţiile, va face tot ce poate pentru a
ataca, va face tot ce poate pentru a vă judeca pe voi sau pe alţii, nu îi pasă,
fiindcă asta-i treaba lui. Este un dispozitiv de separare, are vibraţia separării.
Când înţelegi acest lucru, atunci poţi începe să condiţionezi intenţionat
mintea pentru a te focaliza pe iubire. Cum faci asta? Practici iertarea, aşa cum
este descrisă în “Cursul de miracole”, pentru că, prin iertare, tu demonstrezi că
ai înţeles unitatea conştiinţei, că această lume este o reflexie a ta, că oricine îţi
face ceva îţi arată un aspect intern al tău, exprimat sub formă fizică. Iar
conştiinţa unităţii poate fi atinsă prin practica iertării. Nu prin judecată, nu prin
acţiune politică, prin niciunul din aceste lucruri.
Asta nu înseamnă că nu veţi acţiona în lume, dar vrem să acţionaţi cu o
minte contemplativă, cu o minte clarificată. Vrem să acţionaţi dintr-o stare de
iubire, nu schimbând lucrurile pentru că sunt greşite. Ci urmându-vă pasiunile
pentru că sunt juste, vrem să emiteţi vibraţia iubirii. Cum s-o faceţi? Vă ascultaţi
sistemul de ghidare: creaţi când simţiţi nevoia să creaţi, iubiţi când vă vine să
iubiţi, cultivaţi alimente când aveţi chef să cultivaţi alimente, daţi atenţie
dragostei din voi, iar ea se va exprima prin acţiuni.
Dar atâta timp cât sunteţi conduşi de mintea ego-ului în inconştienţă, nu
puteţi acţiona în acord cu adevărata voastră natură, cu adevăratul vostru sine. Şi
către aceasta căutăm noi să vă conducem. Căutăm să clarificăm mintea, astfel
încât să puteţi acţiona în acord cu dragostea. Iar pe măsură ce exprimaţi din ce
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în ce mai mult iubirea în minte, o veţi vedea reflectată înapoi către voi în corp,
sub forma vindecării corpului, a dispariţiei bolilor. O veţi vedea sub forma
creşterii energiei, deoarece criticile voastre sunt de o vibraţie scăzută, atunci
când judecaţi lumea, vă aflaţi într-o permanentă stare de împotrivire. Atunci
când o judecaţi, de fapt vă opuneţi creaţiei. Ia gândiţi-vă ce consecinţe grave are
acest fapt! Le vedeţi în corpurile voastre îmbătrânite şi bolnave.
Dacă începeţi să acceptaţi realitatea, dacă începeţi să iertaţi, dacă începeţi
să vă aliniaţi cu iubirea, cu energia sexuală divină, ca forţă pe care o lăsaţi să se
mişte liber în structura fizică, atunci veţi începe să asimilaţi o incredibilă
vitalitate şi putere în voi.
Dar trebuie să vă clarificaţi mintea, ca ego-ul să nu mai folosească această
putere. Nu e bine ca această putere să fie în mâinile ego-ului. El va manipula, va
controla. Şi asta se întâmplă adesea cu puterea spirituală. Când aveţi cunoştinţe
spirituale, dar nu v-aţi clarificat mintea şi nu aţi redus influenţa ego-ului, atunci
veţi exercita această putere asupra oamenilor, dar fără dragoste. Nu acesta este
scopul nostru. Aveţi răbdare cu voi înşivă. Sunteţi scufundaţi într-o mocirlă a
minţii. Aţi petrecut mulţi ani acolo, aţi fost învăţaţi multe lucruri greşite.
Deci săptămâna aceasta, vrem să începeţi să vă exploraţi energia sexuală.
Vrem să vă observaţi reacţiile în faţa ei. Vrem să vă observaţi judecăţile. Toate
care apar sunt bune. Nu le judecaţi. Permiteţi-le să iasă la suprafaţă şi notaţi-le
pe hârtie. Făceţi-le să iasă din minte, ca să le puteţi observa. Iar atunci când vă
simţiţi suficient de limpeziţi şi de calmi, suficient de concentraţi şi de iubitori
pentru a intra şi a explora acea experienţă, toată acea ruşine sau frică, atunci vă
rugăm să ne luaţi cu voi. Rugaţi-ne să vă însoţim în acea călătorie internă, astfel
încât să aveţi alături un ghid care are grijă de viaţă, de vindecare şi de dragul
vostru sufleţel.
Vom face o pauză aici, ca draga noastră să poată bea ceva, iar apoi vom
reveni pentru concluzii.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=8xNJcM1nuzs
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Transmisiunea #3 – Crucificarea şi Iuda
Experiența răstignirii a fost pentru mine una de eliberare extatică de limitările acelui
timp și loc. Când forma fizică mi-a fost distrusă, conștiința mea plecase deja. Aveam
capacitatea de a ieşi din corp. Cadavrul a fost dematerializat şi am manifestat un nou corp.
Ba chiar, am continuat să predau pe Pământ mulți ani după acea experiență. (Isus)

ANANDA:
«Suntem din nou aici dragilor, și vă spunem bună dimineaţa. Ne bucurăm
că ne reîntâlnim cu membrii fondatori, cum v-am putea numi. Este o titulatură
drăguță, sunteți în prima linie, aveţi acces la un material informativ de vârf, o
gândire şi o evoluție de nivel înalt. Deci ar trebui să fiți mândri de voi înșivă
pentru asta. E nevoie de multă muncă până la acest pas. Vrem să înțelegeți că
procesul de evoluție a conștiinței este unul lung și lent. Se poate întâmpla şi
rapid pentru unele ființe. Dar aşa este istoria lor, în general, comică, aducândule schimbări bruște și dramatice. Aşa a păţit şi draga noastră, a trăit o schimbare
bruscă și dramatică, “un succes peste noapte după zece ani”, cum spune ea, cam
așa a fost. Totuşi, viaţa ei actuală este rezultatul multor alte experiențe similare
ca profesor sau elev al acestui material informativ.
Așadar, vrem să înțelegeți că această călătorie evolutivă individuală este
concepută special pentru voi. Vrem să ajungeţi într-o stare de relaxare, știind că
fiecare persoană, loc și lucru pe care îl întâlniţi, fiecare experiență pe care aţi
avut-o în trecut a fost perfectă. Vrem să încetaţi cu autoreproşurile, să încetaţi
cu obsesia trecutului, dacă vă face să vă simțiţi speciali sau mai buni decât alţii,
este important să renunţaţi la trecut. Trecutul nu vă oferă nimic acum. Doar
experiența voastră de aici şi acum este transformatoare.
Așa că, am vrea să vă observaţi acea parte zglobie a minții. Unde zboară ea
când visaţi cu ochii deschişi, când nu vă concentraţi mintea la ceva anume? Oare
la evenimente din trecut? Oare este vorba de evenimente viitoare care nu s-au
întâmplat încă? Acestea sunt simple fantezii în minte, nu sunt reale. Ele sunt o
joacă a ego-ului. Poate că nu vă dați seama, dar vă reamintim încă o dată:
această lume este o lume a conștiinței ego-ului, iar mintea voastră este setată să
stea acolo în mod implicit. Acela este locul său natural în acest plan fizic. Nu
este locul ei natural în eternitate, dar vă reamintim că ați pășit într-o experiență
de separare, în care apare în minte această lume, care este locul de joacă al egoului.
Deci focalizarea minţii pe adevăr necesită disciplină, necesită instruire. Nu
îl veţi vedea arătat prea des în această lume. Nu vi se va prezenta în mod
frecvent. Ci separarea vi se va prezenta frecvent. Convorbirile oamenilor despre
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frică și negativitate trebuie ignorate într-un mod iubitor. Nu persiflându-i, nu
judecându-i, ci înțelegând că această conștiință operează acum în modul de
separare, să zicem aşa. Necesită o practică serioasă să puteţi aborda cu dragoste
această lume separată, această experiență de separare. Şi asta-i călătoria în care
vă aflați cu toții: întoarcerea la dragoste.
Ne oprim aici. Îi vom da cuvântul lui Isus, care va continua cu învățăturile
sale și vă va anunța pașii următori pentru pregătirea voastră.»
ISUS:
«M-am întors să continui aceste învățături. Bine aţi revenit şi voi! Astăzi
vom vorbi despre răstignire. Vom vorbi despre acea poveste şi ce mi s-a
întâmplat pe Pământ pe când se apropia sfârșitul încarnării mele în acest plan
fizic. Imaginea lui Isus răstignit v-a penetrat societatea și vă pătrunde mintea.
Ideea suferinței v-a fost implantată în minte şi a fost încurajată şi alimentată
pentru beneficiul structurilor ierarhice conducătoare. Vom călători înapoi în
timp, ca să puteți înțelege care a fost experiența mea şi ce am vrut să
demonstrez prin acest act care, văzut din exterior, a părut ca o catastrofă.
În timpul încarnării mele, în misiunea mea de a răspândi învăţătura, s-a
acumulat multă energie. A fost un moment puternic, o epocă revoluționară. Eu
eram un revoluționar, nu eram un rabin tăcut şi cuviincios, care preda în liniște.
Eram activ, inspiram oamenii, îi supăram, eram un agitator. Asta înţeleg eu prin
faptul că a fost un moment excelent: să apar într-o societate, la fel cum apar
acum şi în a voastră, pentru a provoca valuri, pentru a strica planurile
sistemului. Acesta este modul prin care mintea oamenilor este transformată.
Mintea este adânc înrădăcinată în atitudinile sale. Este adânc înrădăcinată
în temerile sale și se va ghemui în acele locuri întunecate, până când va cădea
lumina peste ea. Dar când lumina cade pe o minte care a stat în întuneric, când
lumina arde într-o inimă închisă îi provoacă dureri, la fel cum, atunci când
aprinzi lumina în mijlocul nopții, ochii și corpul se feresc automat. Se petrece
același lucru cu mintea. Când este obișnuită cu întunericul, când este obișnuită
cu frica, când este obișnuită cu judecata, este îngrozită de forțele opuse ale
dragostei și comuniunii deschise. Prin urmare, lumina trebuie adusă uneori cu
forța în societățile în care aceste frici au câștigat teren, unde aceste frici
stăpânesc conștiința colectivă.
Într-un asemenea loc m-am aventurat acum 2000 de ani. Construiam o
şcoală spirituală bazată pe două tipuri de învățături: primul tip de învățături le
ofeream în public bărbaților și femeilor obișnuite, oameni simpli, oameni fără
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educație, traduse în pildele cu care sunteți atât de familiarizați. Apoi, exista şi
învăţătura oferită în privat, unde le spuneam bărbaților și femeilor adevărul
necosmetizat.
Femeile nu aveau voie să fie învățate în public. Dar acele femei erau, de
obicei, partenere, fiice, soții ale bărbaților care îmi urmau învățăturile şi care îşi
deschideau mintea și inima, și de aceea le permiteau – pentru că aceasta era
condiţia femeii pe atunci – le permiteau femeilor lor să ia parte la această
experiență. Îmi era clar că femeile erau cele care vor schimba psihicul generației
următoare. Ele erau cele care îi învățau pe copii, ele îi instruiau mereu pe tineri.
Așa că am insistat ca învăţătura să aibă loc sub această formă mixtă.
Dar la exterior, şcoala mea spirituală părea una de tip patriarhal, lucru ce
mi-a permis să continui o vreme. Însă nu avea să-mi fie permis mult timp.
Ştiam bine asta. Încă cu doi ani înainte de a fi răstignit, știam că voi fi scos din
scenă, ca să zic așa. Iar relațiile mele personale au suferit din cauza asta. Dar era
o sarcină pentru care fusesem pregătit întreaga viață. O acceptam, dar nu o
consideram aşa de gravă, pentru că percepeam Conştiinţa și înţelegeam
fragilitatea corpului, nevoia inutilă de un trup, durerea și a suferința pe care le
provoacă corpul în minţile netrezite. De aceste lucruri eram conștient.
Nu mă temeam de moarte în felul în care-şi imaginau majoritatea
oamenilor. Am avut contacte directe cu non-fizicul în anii în care am predat și
am învățat. Încă mai învățam. Învățam cum să fac faţă la mari mulțimi de
oameni, învățam cum să fiu curajos în circumstanțe periculoase, învățam să am
grijă de mine, căci nu mai experimentasem niciodată acel gen de conștiință pe
care l-am avut după iluminare. Atunci când se întâmplă, este un limbaj complet
nou, este o experiență complet nouă. Ia ceva timp de acomodare.
Erau momente când mă simţeam copleșit de lucrarea ce mi se cerea să o
fac. Erau momente când voiam doar să închid ușa casei mele și să rămân o
persoană obișnuită, pentru că mi se părea prea mult. Am trecut prin
sentimentele și emoțiile obișnuite prin care ar trece orice om, pentru că om
eram. Am devenit un om iluminat, dar am fost, totuși, om. Însă anii care au
culminat cu răstignirea mea erau limitați. Știam că sunt limitați. Agitaţia pe care
o provocam, mesajul pe care îl aduceam, vibrația pe care o manifestam nu
puteau fi tolerate de regimurile represive care stăpâneau acea zonă a lumii la
acea vreme.
Dar experiența mea în corpul fizic era una excepțională: îmi părăseam
corpul fizic, călătorind în formă astrală, fiind capabil să conversez cu oamenii, în
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timp ce eu meditam în altă parte. Îmi puteau vedea structura fizică de parcă era
reală. Trebuie să ţineţi cont de acest fapt când vă gândiţi la răstignire.
La un moment dat, moartea mea a devenit imperios necesară, fiind cerută
la mai multe niveluri – regimul politic şi sistemul religios de la acea vreme
conspiraseră pentru a-mi pune capăt vieţii. Dar și eu am colaborat cu ei la final.
Pentru mine, a fost o ocazie de a-mi demonstra învăţătura, mai presus de
puterea de înţelegere a majorității ființelor. Învățătura pe care o dădusem
discipolilor pe care îi cunoaşteţi ajunsese la punctul în care ei trebuiau să fie
lăsaţi pe cont propriu. Mă căutau să le rezolv eu problemele. Mă căutau să îi
mântui.
Cât de ironic este ce s-a întâmplat în ultimele mii de ani, că oamenii mă
caută să-i mântui. Dar nu ţine de mine, ci de mintea voastră, de propria
cunoaștere-de-sine. Această problemă a apărut chiar în timpul vieţii mele.
Există o incapacitate a oamenilor de a înțelege non-dualitatea, o incapacitate de
a înțelege că trupul nu este real și că ființa din faţa ta nu este mai puternică, nici
mai sfântă, nici mai divină decât tine. Toți suferiţi de asta, pe de-o parte sunt
eroii voştri și pe de alta, oamenii pe care îi priviți de sus. Este aceeași idee,
același sistem de gândire din mintea ucenicilor mei, care nu mai progresau
deloc.
Sistemul ce stăpânea populaţia căreia îi revelam învăţătura nu avea să o
mai permită. Dar se luase decizia cum voi pleca din lume cu mult înainte de
evenimentul propriu-zis. Însă vi s-a spus doar povestea răstignirii interpretată
de religie. De fapt, eu demonstram lipsa mea de atașament față de fizic. Nu mai
eram atașat de fizic în niciun fel. Puteam oricând manifesta un trup nou.
Puteam călători prin spațiu-timp într-un mod care părea magic, divin.
În alte culturi, există multe demonstrații de acest tip, dar în cultura voastră,
această demonstrație nu este ceva comun. Nu este ceva obișnuit, pentru că vi se
interzice practicarea a ceea ce eu v-am învăţat. Vi se interzice să vă antrenaţi
mintea. Şi asta durează de mult timp în societatea voastră. Iată de ce această
poveste iese acum la iveală, fiindcă, pentru a vă schimba societatea, trebuie să
înțelegeți că această societate este construită pe neadevăruri, această societate
este construită pe istoria Bisericii creștine. Pe asta este întemeiată. Pe povești
despre faptul că aş fi fost sacrificat şi că aş fi suferit groaznic. Vi se sugerează
faptul că ar fi un act nobil acela de a vă sacrifica și a suferi, în scopul ca voi ca să
vă comportaţi regulamentar.
Prin urmare, poveștile despre spiritul meu rebel, despre comportarea mea
necuviincioasă au fost șterse, eliminate. Au mai rămas acolo câteva, care vă
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permit să aruncaţi o privire asupra temperamentului meu. Iar temperamentul
meu nu era unul liniștit, de bună-purtare. Nu avea cum să fie unul liniștit şi
cuviincios, având acea misiune pe care trebuia să o îndeplinesc în acest plan
fizic. Trebuia să fiu puternic, trebuia să fiu independent, trebuia să ascult
îndrumările pe care le primeam din non-fizic și să acționez pe baza lor, fără grija
că voi fi judecat de unii sau de alţii.
Aşadar, trădarea care a avut loc nu a fost chiar o trădare. A făcut parte din
proiect. Vom vorbi puțin şi despre Iuda aici, pentru că și el are o reputaţie
proastă, ca să zic așa. Destinul lui a fost să joace acel rol. Dar mi-a fost un
prieten drag și îl iubeam foarte mult. Știam rolul pe care urma să-l joace, nu a
fost o surpriză pentru mine. Mi se spusese ce rol va juca în această dramă. Dar lam iubit așa cum i-am iubit și pe ceilalți frați ai mei. Nu l-am jignit în niciun fel.
Trecerea lui dincolo a fost dificilă pentru el, din cauză că, până nu a părăsit acest
plan fizic, nu a înţeles rolul pe care l-a jucat. El credea că și-a omorât bunul lui
prieten. Ne-am întâlnit în non-fizic la scurt timp după trecerea sa dincoace și i sa dat o cunoaştere completă. Totuși, a trecut printr-o perioadă dificilă pentru
ceva timp. Dar iubirea este întotdeauna gata să te primească cu braţele deschise
atunci când treci în non-fizic, și la fel a fost şi pentru el.
Experiența răstignirii a fost una de eliberare extatică de limitările acelui
timp și loc. Când mi-am părăsit corpul fizic, când forma fizică mi-a fost distrusă,
conștiința mea plecase deja. Aveam capacitatea de a ieşi din corp. Am avut
capacitatea de a transforma acea experiență în cu totul altceva. Asta este puterea
minții: puterea minții de a se manifesta, puterea minții de a se elibera de
suferință, puterea minții de a se concentra asupra iubirii, excluzând toate
celelalte lucruri.
Discipolii mei, acei oameni apropiaţi, erau mulţi, nu doar cei pe care îi
cunoaşteţi, şi foarte mulţi m-au însoţit în acel capitol final. Iar printre ei erau
destui care nu înțelegeau, pentru că mă vedeau ca pe un trup și oricine mă vedea
ca pe un trup suferea îngrozitor. Credeau că povestea care se întâmpla în fața
ochilor lor era adevărul: că eram ucis. Nu ai cum deschide o minte mai mult
decât este deschisă la un moment dat. Numai acele ființe care atinseseră un
anumit nivel de înțelegere a învățăturilor, care studiaseră, care renunțaseră la
atașamentul față de lume, au putut înțelege cu adevărat ce se întâmpla în acel
moment.
În ceea ce privește învierea, nu a fost vorba de același trup. Cadavrul a fost
dematerializat şi am manifestat un nou corp. Ba chiar, am continuat să predau
pe Pământ mulți ani după acea experiență. Există povești că aş fi fost văzut şi
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este adevărat. Nu am rămas în acea zonă prea mult timp, din cauza incapacității
oamenilor de a înțelege fenomenul. S-ar fi temut de demoni și posedarea de cel
rău. Ar fi intrat într-o stare psihică în care demonstrația mea că încă trăiesc
după răstignire nu i-ar fi ajutat cu nimic.
Şi ăsta-i un lucru important de înţeles în călătoria voastră evolutivă. Nu
încercați să oferiţi învăţătură oamenilor care nu sunt pregătiți să fie învățați. E
de ajuns să demonstrați prin propria practică, e de ajuns să demonstrați prin
propria evoluție a minții, iar cei curioși, cei care sunt de acel nivel vă vor găsi.
Un far al iubirii, asta veţi deveni. Veţi împărtăși acea experiență clipă de clipă în
zilele obișnuite cu ființele care trăiesc în jurul vostru sau împreună cu voi sau vă
întâlnesc. Şi vor vedea ceva diferit la voi. Iar cei care sunt pregătiţi, cei care sunt
curioși, cei care pot susţine un dialog se vor apropia de voi, vor vorbi cu voi, vă
vor întreba ce anume faceţi.
Plecarea noastră departe de acel centru a fost tocmai din acest motiv. Am
plecat în Franța, aceea a fost destinația noastră. Da, eram căsătorit, da, aveam
copii, doi copii. Ne-am mutat într-un alt loc. Mi-am continuat relația cu soția
mea timp de câțiva ani, dar simţeam o intensă chemare către non-fizic. Vibrația
ființei iluminate nu aparţine de această lume. Există multe alte lumi, niveluri de
conștiință care te cheamă după ce ai realizat acea schimbare vibrațională. Şi este
dificil să rămâi în acest loc. O simțiți chiar și voi, atunci când vă ridicați vibrația
prin învățare spirituală. Nu mai puteţi să mergeţi în locuri cu o vibrație mai
joasă. Pur şi simplu, nu mai puteți merge acolo. La fel a fost și pentru mine. Dar
am continuat să trăiesc în planul fizic, oferind învățătura cu un corp fizic real.
Nu era o imagine fantomatică, ceva prin care să poți trece mâna. Apăream întrun corp complet şi normal, deoarece corpul este fabricat de minte. Aveam
capacitatea de a-l fabrica printr-un act conștient, pe când voi o faceţi
inconștient. Dar iată că vă orientăm către capacitatea de a o face în mod
conștient.
Așa stăpâniţi materia. Astea sunt miracolele: demonstraţia minţii că
înţelege în mod complet și absolut ce este Creația. Sunteţi creaţi după imaginea
Creatorului vostru, care exprimă mereu dragoste, creativitate, expansiune. În
schimb, fricile și judecățile și condiționările din minte provoacă o contracţie.
Este un proces foarte simplu. Acestea sunt ideile de limitare, ideile de
contracţie, ideile de frică, acestea vă mențin în fizic, acestea vă mențin lipsiți de
putere şi încredere în sine. Când accesaţi Mintea divină prin practica iertării,
care este o știință, vă veți ridica vibrația pe tărâmuri care vă permit să accesați
înțelepciunea Creației. Este deschisă tuturor. Este disponibilă pentru voi toți.
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Dar trebuie să înțelegeți cum funcționează mintea, trebuie să înțelegeți că vă
fabricați propriile frici. Fricile nu vă apar din nimic, ci vă sunt prieteni dragi pe
care îi hrăniţi frecvent și îi invitați să ia masa cu voi în mod frecvent. Vă răsfăţaţi
şi vă hrăniţi fricile și aşa devin ele puternice, dar voi nu vă înțelegeţi rolul în
dezvoltarea lor. Nu înțelegeţi că sunteţi Creatorul. Chiar dacă este neinstruită,
mintea este creatoare şi încă face lucruri, creează lucruri tot timpul. În realitate,
voi vă creaţi corpul, lumea, experiențele. Deocamdată, nu sunteți conștienți de
asta, din cauza nivelului de conștiință pe care îl aveţi în acest moment. Însă, pe
măsură ce iertați, pe măsură ce vă ridicați vibrația, pe măsură ce nu mai
acționați în vibrația separării, demonstrându-vă iubirea prin practica iertării,
veți trăi lucruri noi, veți accesa tărâmuri noi, veți putea ajunge la o înțelegere pe
care nu aţi avut-o până acum.
Principiile pe care se bazează societatea voastră şi care provin din acea
poveste de demult v-au făcut să credeţi că sunteţi nişte fiinţe mărunte. Credeţi
că nu sunteţi divini şi că anumite alte persoane sunt mai speciale. Iar asta vă
întărește lipsa de iubire de sine şi neputința. Credinţa că Dumnezeu și-a ucis
sacrificial singurul său fiu îngrozește mintea. Vă face să vă fie frică să vă
apropiaţi de cel pe care-l consideraţi Dumnezeu, încât rămâneţi în tărâmurile
inferioare ale conștiinței – fiindcă dacă asta i s-a întâmplat fiului iubit, atunci
oare ce se va întâmpla cu voi?! Cu siguranță că acest Dumnezeu care și-a ucis
propriul fiu vă va ucide, pentru că sunteţi imperfecţi, în viziunea voastră. Nu
înțelegeţi ce sunteţi. Vi s-au spus minciuni despre ceea ce sunteţi.
Şi uite-aşa, mântuirea devine frică, iar micimea și limitarea devin siguranţă.
Aceasta este realitatea care ia naștere din acea mitologie a răstignirii, spusă în
felul în care o spune Biserica. Cum poți avea încredere într-un Dumnezeu care
ar face asta? Nu este logic, nu este o gândire sănătoasă. Iar mintea o știe, o
simte, este conștientă de neadevărul ascuns în acea poveste. Şi totuși, societatea
voastră este profund îndoctrinată cu acea poveste și a fost de foarte mult timp.
Aşa că propria voastră intuiție, propriul sistem de ghidare vă spune ceva, iar
toată societatea spune altceva. Cui îi veţi da dreptate? De care parte veţi fi? Va
trebui să fiţi de partea întregii societăți, pentru că vi s-a mai spus că sunteţi nişte
păcătoşi, că nu sunteţi divini. Aceste două povești merg mână în mână.
Singura soluţie a fost să scriem, să relatăm povestea adevărată, să aducem
la lumină informațiile adevărate, ca să puteți înțelege că am fost un om obișnuit,
ridicat la un nivel înalt de conștiință printr-o practică special concepută pe care
o puteți înțelege şi voi, fiind capabili să mergeți pe acea cale. Deja aţi plecat în
acea călătorie când ascultaţi această poveste. Când îmi ascultați povestea,
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mintea voastră începe să se schimbe. Începeți să vă transformaţi conștiința,
doar auzindu-mi povestea. Dar pentru ființele care cred fără rezerve povestea
spusă de Biserică, această versiune le va provoca mari dificultăţi psihice,
deoarece întregul lor concept de sine este construit pe acea poveste.
Așa că, mergând pe calea propriei voastre transformări, când veţi întâlni pe
cineva care este profund îmbibat cu povestea creștină – povestea despre Fiul lui
Dumnezeu, fiinţa specială Isus Cristos – veți observa rezistență și o frică
extraordinară. Fiţi conștienţi de asta înainte de a începe o conversație.
Asigurați-vă că, dacă vorbiți cu cineva, acesta se află la un nivel de conștiință
corespunzător pentru a înțelege ceea ce împărtășiți. Nu împărtășiți aceste
informaţii ființelor care încă nu au ajuns acolo, la nivelul vostru. Nu are niciun
sens. Este ca și cum aţi vorbi într-o limbă străină cuiva care nu o cunoaşte. Tot
ce veţi reuşi va fi ca voi să vă simţiţi frustraţi, iar cealaltă persoană să se supere.
Vă spun din nou, sarcina voastră este să vă transformaţi propria minte.
Sarcina voastră este să analizați ce efect are această nouă versiune a poveştii
asupra opiniei voastre despre societate, despre sinele vostru puternic creator.
Vrem să lucrați lăuntric cu acea poveste și fără a o transmite altora.
Această ființă-medium şi-a asumat misiunea respectivă. Ea are curaj. Şi-a
conceput viața în mod conştient pentru a realiza această lucrare. Vouă nu vi se
cere să o faceți pentru alţii, ci să o asimilaţi interior și în propria viaţă. Aveţi
încredere în procesul interior. Este interior înainte de a deveni exterior. A durat
o viaţă întreagă până ca acest channeling să devină posibil. Nu-l confundați cu o
soluție rapidă. Nu veţi putea remedia lucrurile repede.
Erodăm treptat structura societății voastre, căci, pentru a construi o
societate nouă, pentru a aduce dragostea și pentru a transforma mentalitatea
societății, trebuie întâi să vă oferim adevărul pe care să clădiţi acea nouă
societate. Ce vedeţi acum în jur este rezultatul minciunilor și al represiunii și
controlului care se desfăşoară în lume. Asta vedeți în sistemele ce funcţionează
acum. Aceste sisteme au fost concepute inițial pentru a oprima, a reprima, a
controla, iar voi ați fost manipulaţi prin educație, prin programe de
condiționare ca să vă comportaţi într-un anumit mod. Tot aşa erau instruiţi să
se comporte într-un anumit mod şi oamenii ce trăiau când am fost încarnat pe
Pământ.
Dacă insufli în minte suficientă frică, dacă ameninți destui oameni, dacă
ucizi destui oameni, poţi controla foarte multe minți. Dar e de ajuns o singură
minte conectată la Sursă, o singură minte conectată la Adevăr şi ea poate
schimba întreaga lume. Şi la asta vrem să vă gândiți când faceți această lucrare,

Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

139

când vă confruntați cu fricile voastre. Vă pregătiţi să deveniţi acea minte care
poate schimba lumea. Şi este posibil. Vă stă la îndemână în această viață. Dar
este nevoie de tot atâta muncă pentru a vă transforma mintea și a o alinia cu
dragostea și adevărul, câtă s-a investit ca să vă obişnuiţi cu frica şi cu lipsa
voastră de importanţă şi de influenţă.
Trebuie să înțelegeți treaba asta pe măsură ce avansaţi pe cale. Trebuie să
înțelegeți cât de mult efort s-a depus pentru a vă diminua influenţa şi încrederea
în sine. Generații după generații au fost instruite şi educate pentru a vă pregăti
să acceptaţi o poziţie minoră şi umilă. Trebuie să fiţi dispuşi să vă dedicaţi ceva
timp în acest scop. Dar nu va fi o corvoadă fără sfârşit, nu asta va fi experiența
voastră. Pe măsură ce aduceți tot mai multă dragoste în minte și inimă, pe
măsură ce vă eliberați de frici, pe măsură ce vă antrenați mintea, veți obține
rezultate foarte repede. Nu va fi o strădanie de un deceniu. Este mai greu la
început, pentru că s-au depus atât de multe eforturi pentru a vă instrui. Dar
mulți dintre voi aţi ajuns deja departe pe calea antrenamentului minții, spre
înțelegerea superioară.
Totuşi vrem să înțelegeți că nu în gândire, nici în lume, nici în ego, ci în
sistemul de ghidare emoțională, acea simţire subtilă, acolo sunt informațiile
pure şi autentice. Şi echilibraţi această înțelegere cu recunoaşterea
condiţionărilor la care aţi fost supuşi. Căci aceste idei condiționate adânc
înrădăcinate în minte sunt cele pe care le veţi simţi ca fiind cele corecte. Totuşi,
veţi simţi că vă limitează. În schimb, sistemul vostru de ghidare vă va da o
senzaţie specifică inspiraţiei spirituale. Iar de la Spirit vine întotdeauna o
senzaţie de expansiune, o senzaţie de creștere, o senzaţie de bună-dispoziţie, o
senzaţie de detaşare, o senzaţie de comunicare. Ideile condiționate întotdeauna
vă diminuează, sunt de genul „Să nu faci asta, cuiva n-o să-i placă”, sau „Fă asta
mâine, nu o face azi”. Le veți deosebi între ele foarte clar atunci când vă analizaţi
mintea.
Idei, sentimente, emoţii pozitive, creativitate, exprimare de sine, acestea
sunt mesajele de la Spirit, care vin direct prin sistemul vostru emoțional de
ghidare. Acesta este unul dintre motivele pentru care este important, în general,
să nu folosiţi substanţe cu efecte asupra psihicului, deoarece trebuie să puteți
citi mesajele care vă parvin prin structura fizică. Trebuie să fiţi apţi să înțelegeţi
clar că bucuria voastră nu este indusă de o substanță, că bucuria provine din
eliberarea de frică şi judecată.
Iar bucuria este mereu acolo, gata să vă inunde, pentru că sunteţi iubiţi,
pentru că sunteţi conectaţi la cel pe care-l numiţi Dumnezeu, Mintea divină,
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Tot-ce-este, Unimea. Legătura voastră cu acea vibrație se realizează prin
sistemul vostru de ghidare emoțională, prin sinele vostru simţitor creativ și
imaginativ. Nu se realizează prin gândire. Nu se realizează prin activitate. Apare
în mod spontan prin sistemul de ghidare emoțională.
Însă mintea voastră condiționată a pus deasupra lui straturi peste straturi
de murdărie și frică. Şi pe astea le veți percepe mai întâi, pentru că astea vi s-a
spus că ar fi corecte. Aţi fost învățaţi că ar fi corect să nu vă exprimaţi adevărul
personal, vi s-a spus că ar fi corect să vă sacrificaţi în favoarea altora, aţi fost
învățaţi că ar fi corect să suferiţi. Dar niciunul dintre aceste lucruri nu este
adevărat și nimic dintre acestea nu v-am învățat eu când am trăit pe Pământ cu
atâția ani în urmă. Adevărate mele lecții au fost modificate, au fost eliminate,
deoarece sunt revoluționare. Iar structurile de control și represiune nu pot
rezista dacă oamenii sunt în legătură directă cu dragostea, libertatea și adevărul.
Acum să lăsăm acest receptor uman să se odihnească. Lăsați-o să-și tragă
suflul sau să bea ceva și vom reveni pentru alte instrucțiuni peste câteva
minute.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=S6sxKyky_M0
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Transmisiunea #4 – Biserica timpurie
Asocierea mea cu Biserica Creştină este dubioasă. Eu NU îi susţin structurile,
învăţăturile, cruzimea, represiunea, judecata, îngustimea, sexismul – nu aceste lucruri am
predicat eu. V-am învăţat opusul acestora. (Isus)

Tina: - Doriţi să puneţi vreo întrebare, cum ar fi despre Biserica creştină?
Public: - Da, cum a fost experienţa lui Paul când l-a întâlnit pe Isus, cum
l-a transformat pe Paul. Poate că nu este atât de semnificativ...
ISUS:
«Salut. M-am întors ca să continui.
Întrebarea este una validă. Oricine ar putea pune această întrebare şi aşa că
vom vorbi despre Biserica timpurie.
Aşa cum v-am spus, provocam o mulţime de probleme în acele timpuri şi
locuri, intenţionat şi fără frică. Nu dădeam cu pumnul, dar eram presat de timp
să transmit informaţiile care mi se spunea să le transmit.
Trebuie să înţelegeţi că mi se dădeau informaţii într-un mod similar cum le
primeşte acest medium. Uneori primeam informaţiile în tăcere, fiind descărcate
în mintea mea conştientă. Alteori, aşa cum se întâmplă aici, prin mine vorbea
Conştiinţa superioară, să zicem aşa. Nu vom intra în detalii despre cine era cel
care mă învăţa. Avem deja destule complicaţii. Scopul nostru nu este să vă
zăpăcim de cap. Scopul nostru este să relatăm cele întâmplate.
Carisma şi puterea cu care transmiteam acest mesaj făceau prăpăd. Când
intram într-un oraş, acolo nu se mai muncea în acea zi. Uneori, veneau mii de
fiinţe să mă audă vorbind. După cum am spus, nu trăgeam niciun pumn. Dar
transmiteam informaţiile cu toată energia şi puterea pe care le aveam la
dispoziţie pentru a perturba sistemul în mod intenţionat. Simţiţi asta şi acum în
societatea voastră. Sistemul trebuie puternic deranjat şi de aceea m-am întors.
Asta fac. Sunt un demolator de sistem, să zicem, fraza asta s-a mai folosit aici.
Există fiinţe care fac această lucrare în mod repetat.
Nu uitaţi că acesta este un loc al separării. E nevoie de încercări repetate
pentru a trezi mintea. Şi uneori se face prin evenimente dramatice prin care
trece societatea, care pare a fi victima acestora. Dar aceste evenimente
dramatice vi se dau pentru a vă trezi. Sunteţi inconştienţi în această societate,
fiind tot mai adânc şi mai adânc îndoctrinaţi înspre inconştienţă. Iar Spiritul
trebuie să vă stimuleze pentru a vă ajuta să vă treziţi.
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Aţi venit aici de bunăvoie, nu uitaţi. Aţi păşit în mod voluntar în separare.
Prin urmare, Mintea unificată, mintea care cunoaşte adevărul vă va transmite
mesaje prin orice formă posibilă. Nu ne pasă. Noi nu preţuim viaţa corporală
aşa cum o faceţi voi. Noi ştim că trupul nu sunteţi voi cu adevărat, ci doar o
expresie a separării. Nu îl preţuim în felul vostru. Deci, atunci când folosim
moartea, de exemplu, moartea catastrofală, modalităţile dramatice de a muri,
aceste decizii sunt luate în Spirit, unde se cunoaşte profund ce este acest corp în
realitate.
Trebuie să ţineţi cont de asta atunci când vedeţi dezastre, când vedeţi
moarte, că fiinţele care mor, în primul rând, mor pentru că sunt inconştiente.
Nu trebuie să muriţi, noi vă povestim despre nemurire. Vom intra în acest
subiect în săptămânile următoare, dar reţineţi că cea care v-a cauzat experienţa
morţii este credinţa voastră în moarte. Nu este un proces obligatoriu. Vă puteţi
antrena mintea, vă puteţi ridica vibraţiile la un nivel atât de înalt, încât nu mai
trebuie să treceţi prin acea experienţă. Căci veţi putea să vă părăsiţi corpul
oricând doriţi. Vă veţi putea întineri corpul oricând doriţi. Procesul morţii pe
care îl experimentaţi aici este o experienţă de nivel foarte scăzut a conştiinţei,
când este profund cufundată în mintea ego-ului, profund copleşită de
importanţa corpului.
Aşadar, aceste învăţături veneau într-o societate care era la fel de ignorantă
despre aceste chestiuni, chiar foarte ignorantă uneori, dar şi voi aveţi propriile
voastre dubii în privinţa lor. De fapt, sunt superstiţiile voastre, le-am zice –
acesta este cuvântul corect, superstiţii – care s-au pompat în societate. Din acest
motiv, când începeţi să discutaţi despre subiectul channeling cu Isus, despre
transmisii mediumnice de la Cristos, veţi vedea cum apare frica pe feţele acelor
persoane cu care vorbiţi, din cauza credinţelor cu care societatea voastră a fost
adânc îndoctrinată.
Să revenim la fenomenele care se petreceau pe Pământ când am fost
întrupat. Când predam învăţătura, se simţea multă energie, oamenii o simţeau,
se vindecau, îşi depăşeau condiţionările mentale, pentru că făceam demonstraţii
care aveau mai multă putere şi influenţă decât vechile condiţionări ale minţii.
Miracolele şi vindecările se întâmplau pentru că aveam contact direct cu
energiile de vibraţie ridicată care puteau anula energiile de vibraţie scăzută. Asta
se întâmpla când vindecam oamenii: eram în legătură directă cu Adevărul. Iar
Adevărul este sănătate, Adevărul este nemurire. Adevărul a făcut posibilă şi
învierea.
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Sunt nişte principii foarte simple. Neadevărul înseamnă limitare, moarte,
frică. Adevărul înseamnă abundenţă nelimitată, sănătate, nemurire. Acestea
sunt cele două alegeri posibile în procesul de gândire de fiecare zi, prin care vă
experimentaţi propria conştiinţă. Căci asta faceţi, vă experimentaţi propria
conştiinţă. Deci, dacă viaţa voastră este dificilă, trebuie să observaţi ce gânduri
întreţineţi mereu, de aţi ajuns să aveţi asemenea experienţe neplăcute.
Aşadar, la apogeul vieţii mele fizice, se adunase foarte multă energie în
jurul învăţăturilor mele, impactul asupra oamenilor era profund, foarte
puternic. Iar structurile religioase ale vremii, cele care au jucat un rol în moartea
mea aparentă, au folosit acea energie. Au preluat acea energie, având acces la
învăţăturile mele complete, dar ştiau că, dacă lasă aceste învăţături în forma lor
completă, atunci ei nu vor mai putea controla oamenii – pentru că eu învăţam
oamenii cum să nu se mai lase controlaţi. Asta făceam.
Şi aşa, destul de curând, acele autorităţi religioase şi politice au decis să
folosească energia pe care o generasem în misiunea mea spirituală ca pe o
trambulină pentru a obţine mai multă putere şi influenţă. Au pus stăpânire pe
învăţăturile mele şi au permis doar ca unele să trăiască, ca să zic aşa. Le-au
păstrat în viaţă doar pe acelea care lucrau în favoarea lor. Şi le-au distrus pe cele
care nu lucrau în favoarea lor. Au fost şterse orice referinţe la autoîmputernicire, orice referinţe la sexualitate şi tantra şi energia sexuală. Au fost
şterse orice învăţături care împuterniceau femeile. La putere erau nişte vechi
structuri represive patriarhale, care nu puteau tolera ca aceste învăţături să fie
răspândite. Prin urmare, şi-au asumat rolul să adapteze şi să producă materiale
informative care să poată fi distribuite, folosindu-se de energia pe care o
generasem în timpul lucrării mele. Deci asta au făcut ei. Au folosit ceea ce
începusem eu pentru a-şi promova propriile lor aspiraţii politice şi religioase.
Dar la vremea mea, nu mă preocupa asta. Îmi vedeam de propria mea
experienţă. Trăiam o experienţă a Conştiinţei intensă şi extatică. Consecinţele
apărute ulterior sunt doar rezultatul minţii egotice, este modul în care se
menţine mintea separării. Asta face ea. Mintea separării vrea să fie separată,
aceasta este vibraţia acestui plan fizic.
Vin mereu la voi fiinţe non-fizice, manifestându-se în vieţile voastre,
provocând experienţe concepute de a vă prezenta adevărul, într-un efort
concertat de a vă trezi. O fac tot timpul şi sunt nenumărate. Au apărut de-a
lungul întregii voastre istorii aparente. Folosesc cuvântul “aparent”, pentru că
istoria nu este cea care aţi fost învăţaţi, nu este adevărul. Vi s-a prezentat o
istorie foarte selectivă, în scopul de a vă împiedica să vă auto-împuterniciţi.
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Deci nu vă puteţi înţelege clar istoria, din cauză că vi s-au prezentat
neadevăruri pe post de adevăruri. Vi s-au spus minciuni, aţi fost învăţaţi că
minciunile sunt adevărate. Din acest motiv, când adevărul ajunge la o minte
care a fost infestată cu minciuni din toate direcţiile, atunci adevărul va părea a fi
o minciună, adevărul vă va face să nu vă simţiţi confortabil, adevărul va părea
dificil. Şi asta, pentru că mintea este plină de neadevăruri. De aceea vă
recomandăm cartea “Un curs de miracole”, deoarece este un program de
formare a minţii.
Deci în primele faze ale Bisericii, s-a conceput un program de formare
pentru a continua represiunea, frica, controlul. Au folosit orice mijloace au avut
la îndemână pentru a o face. Asocierea mea cu Biserica Creştină este dubioasă.
Eu NU îi susţin structurile, învăţăturile, cruzimea, represiunea, judecata,
îngustimea, sexismul – nu aceste lucruri am predicat. V-am învăţat opusul
acestora.
Dar eu nu sunt ataşat de lumea voastră. Lumea aceasta este o lume a
viselor, este o lume care se petrece în mintea voastră, este o lume a fricii şi a
separării. Eu nu cred în lume. Am părăsit lumea, dar m-am întors şi am
continuat să predau de-a lungul istoriei voastre în multe locuri diferite, în multe
forme diferite, în multe ţări diferite. Uneori, predau în locuri unde oamenii
habar nu au cine sunt, aşa că stau relaxat şi îmi împărtăşesc înţelepciunea faţă
în faţă, stând aşezaţi în jurul unui foc noaptea, într-un mediu rural. Ei nu ştiu
cine sunt şi nu văd acel trup pe care vi-l imaginaţi când vă gândiţi la Isus. Ei văd
acel trup pe care îl prezint eu şi care se potriveşte ocaziei. Nu mă limitez la acea
structură fizică pe care voi vă închipuiţi că o aveam, deoarece corpul nu este
real. Corpul vostru nu este real, ci este un concept imaginat de mintea voastră.
Dar din cauză că mintea voastră este iluzionată, este confuză, este neinstruită,
nu sunteţi în stare să vedeţi acest adevăr. Pe măsură ce vă continuaţi educaţia şi
vă veţi înţelege mintea, sistemul de ghidare emoţională, aceste chestiuni, veţi
simţi trupul într-un mod diferit şi nu veţi mai fi atât de ataşaţi de el.
Dar în orice moment, experienţa pe care o aveţi este cea perfectă pentru
voi. Acum vă aflaţi aici, ascultând aceste poveşti. Vi se spune să citiţi anumite
cărţi, să practicaţi anumite principii. Aveţi de ales dacă o veţi face sau nu. Şi iată
ce spunem: dacă trăieşti într-un mod care îţi place, dacă eşti liniştit, dacă te
bucuri de viaţă, atunci nu-ţi face griji despre toate chestiunile acestea. Dacă nu
doreşti să schimbi nimic, continuă să faci ceea ce faci. Nu suntem aici ca să-ţi
forţăm mâna. Nu suntem aici pentru a insista pe ceva. Tot ceea ce facem este săţi oferim mijloacele pentru a te trezi. Îţi oferim mijloacele pentru a-ţi diminua
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suferinţa din corpul-minte. Dar este alegerea ta. Tu eşti Creatorul. Nimeni nu te
obligă să faci ceva. Nu ţi se face nimic. Ţi-o faci singur, aşa cum mi-am făcut-o şi
eu.
Am trăit experienţa de a fi un om obişnuit într-un corp obişnuit, cu dorinţe,
foame şi frici, la fel ca şi tine, cu nevoi, nevoi aparente. Dar eram înzestrat cu o
legătură cu non-fizicul care m-a împiedicat să rămân în lume. Şi mi s-a dat
sarcina de a preda acel material. Şi continui să fac această lucrare.
Am făcut întotdeauna această lucrare. Ce vedeţi voi este doar un aspect al
muncii mele. Să nu credeţi ca aici ar fi singurul loc unde se petrece această
transmitere. Acest material este transmis în multe locaţii diferite din acest plan
fizic în acest moment. A venit timpul să transformăm conştiinţa la nivel de
mase. De ce?
Pentru că vedeţi consecinţele lăsării libere a minţii egotice. Vedeţi ce face,
vedeţi suferinţa, simţiţi confuzia şi înţelegeţi că pendulul trebuie să se balanseze
şi în sens invers, ori nu veţi mai putea continua experienţa fizică aici. Fiindcă
experienţa fizică pe care o creaţi cu temerile minţii ego-ului nu este durabilă. Nu
este trainică, din cauză că vă trageţi puterea dintr-un loc cu putere limitată.
Adevărata voastră putere vine din legătura cu divinul. Adevărata voastră putere
este să înţelegeţi ce sunteţi, unde sunteţi şi cum să funcţionaţi aici. Aşa vă veţi
păstra trează conştiinţa dincolo de această măruntă încarnare fizică, conceptul
limitat de corp în care locuiţi. Vă puteţi expansiona conştiinţa şi, prin urmare,
vă puteţi extinde trăirea pe tărâmuri pe care nu aveţi cum să le înţelegeţi la
nivelul vostru de acum.
Asta-i tot ce am făcut: Mi s-au oferit cunoştinţe directe şi foarte clare, pe
care le-am pus în practică şi care au avut consecinţe directe şi măsurabile. Este o
ştiinţă. Dacă realizaţi practica iertării, dacă încetaţi cu judecăţile, dacă vă
întoarceţi la iubire ori de câte ori aveţi ocazia, în gând, cuvânt sau faptă, atunci
veţi începe să vă transformaţi conştiinţa de la frică şi separare la conştiinţa
unităţii. Este o ştiinţă. Nu este o îngăduinţă de la un Dumnezeu care te mângâie
pe cap fiindcă ai fost cuminte. Nu asta se întâmplă.
Consecinţa practicării acestor tehnici este pacea. Iar pacea este starea în
care trebuie să se afle mintea pentru a primi cunoştinţe. Atâta timp cât mai
există o rezistenţă interioară sub forma unor judecăţi şi frică, Cunoaşterea, care
are o vibraţie superioară, nu poate intra în minte, deoarece nu sunteţi focalizaţi
pe iubire. V-aţi îndepărtat de iubire şi tot voi îl acuzaţi pe Dumnezeu că v-a
abandonat. Adevărul este că voi aţi abandonat ceea ce numiţi iubire şi este
responsabilitatea voastră să vă întoarceţi la iubire prin practica iertării.
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De ce iertarea? Prin iertare, demonstraţi că înţelegeţi ştiinţific că nu sunteţi
separaţi, că vă experimentaţi propria conştiinţă când vă vine ceva din faţă şi că
conştiinţa ego-ului este de vibraţie inferioară, plină de judecăţi, inducând
separarea, iar conştiinţa superioară, iubirea, unitatea, se bazează pe conştiinţa
unităţii întregii lumi. Iertarea demonstrează înţelegerea acestor două principii
de bază.
Când iertaţi pe cineva, vă demonstraţi înţelegerea unui adevăr şi astfel, veţi
începe să trăiţi tot mai mult adevăr. Când atacaţi pe cineva, pe voi înşivă sau pe
altcineva, vă demonstraţi ignoranţa, lipsa de înţelegere şi astfel, coborâţi singuri
în tărâmul ignoranţei, care-i locul unde există suferinţa. Este foarte simplu.
Şi trebuie să demontăm ideile societăţii voastre despre ce şi cine sunt şi de
ce am fost pe Pământ, ce mi s-a întâmplat şi cum afectează acest fapt conştiinţa
societăţii voastre.
Mi-am continuat învăţăturile de-a lungul liniei temporale pe care o
consideraţi istoria voastră. Sunt capabil să mă manifest fizic. Nu o fac în aceste
vremuri, din cauza pericolului indus de sistemul vostru actual de gândire.
Simţiţi pericolul atunci când vă aventuraţi pe acest alt tărâm, îl simţiţi când vă
imaginaţi că aţi realiza lucrarea pe care o face acest medium. Însă asta-i lucrarea
pe care a acceptat-o ca scop al acestei vieţi – nu este prima dată pentru ea, aşa
cum am mai spus. Dar să mă manifest într-o structură fizică şi să spun că eu
sunt Isus, nu ar fi ceva sustenabil în societatea voastră în acest moment. Nu
există toleranţă pentru acea modalitate. În schimb, există toleranţă pentru
channeling.
Aveţi nevoie să vedeţi cum conştiinţa se manifestă într-un mod diferit.
Acest lucru ajută mintea să se expansioneze, ajută mintea să ajungă la o stare de
uimire: „Aa, dar aici se întâmplă altceva!”. Această fiinţă-medium, acest corpminte obişnuit nu vorbeşte în acest fel, acest corp-minte obişnuit nu are acces la
aceste informaţii. Şi astfel, când asistaţi la acest fenomen, mintea voastră se
expansionează. Folosim orice mijloace pentru a vă extinde mintea către noi
tărâmuri. Facem multe lucruri diferite în acest plan fizic pentru a vă ajuta să vă
extindeţi mintea. Dar o facem într-un mod care vă menţine stabilitatea mintală,
care să nu vă inducă episoade psihotice, care să nu vă inducă frica într-un
asemenea grad, încât să rămâneţi paralizaţi. Chiar şi numai puţină frică nu-i
deloc favorabilă scopului învăţării. Mintea se blochează, corpul vrea să fugă, vrei
să te protejezi. Evităm asta cu orice preţ. Deci înţelegeţi că suntem uneori
limitaţi în ceea ce putem face pentru a vă induce trezirea.
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De aceea, uneori, vor fi folosite evenimente drastice pentru a vă atrage
atenţia, a vă scoate din inconştienţă, a vă scoate din rutină, a vă scoate din
temeri, ca să vedeţi imaginea de ansamblu măcar pentru o clipă. De exemplu,
când vedeţi morţi colective, veţi începe în acel moment să vă apreciaţi viaţa.
Poate că nu vă preţuiţi viaţa, poate că nu-i preţuiţi pe cei dragi, poate că nu vă
preţuiţi experienţele, dar când vedeţi o catastrofă, pentru o clipă, veţi privi în
sus din inconştienţa voastră şi veţi simţi recunoştinţă pentru viaţa care vi s-a
dăruit. În acele momente, putem să ne conectăm cu voi mult mai complet.
Desigur, poate părea un mod drastic şi nefericit de a vă atrage atenţia, dar
fiinţele care aleg să plece mai devreme au făcut-o pe deplin conştiente, sunt
complice la această metodă. Înainte să vă naşteţi, decideţi când veţi pleca.
Înainte de a vă naşte, aţi decis ce vreţi să faceţi, ce experienţe vreţi să aveţi şi vă
încarnaţi alegând un timp, loc, familie, corp care să se potrivească acelor
experienţe. Nimic nu este întâmplător. Nu este o lume haotică. Este plină de
planificări, este plină de intenţii, este plină de sincronicităţi, într-un efort de a
vă trezi. Când vedeţi coincidenţe, înţelegeţi că noi le regizăm, oferindu-vă astfel
o şansă de a vă trezi.
Aşadar, fiţi atenţi şi pricepeţi mesajul pe care îl sugerează sincronicităţile.
Acestea sunt nişte modalităţi prin care vă vorbim. Vă vorbim prin vise, vă
vorbim prin emoţii, vă vorbim prin inspiraţia creatoare.
Aşa că vrem să începeţi să cercetaţi acele zone. Ieşiţi din intelect, ieşiţi din
cuvinte, în ciuda faptului că, da, folosim multe cuvinte aici, aceasta este metoda
pe care am folosit-o pentru a comunica, dar mulţi dintre voi folosiţi mult prea
multe cuvinte, vorbiţi mult prea multe lucruri inutile şi v-aţi putea folosi timpul,
atenţia şi creativitatea mult mai bine. Aţi putea crea materiale inspiraţionale. Aţi
putea materializa imagini şi idei care să ajute alte fiinţe să se trezească. Aşa că,
dacă sunteţi o fiinţă creativă, dacă aveţi idei, treceţi la treabă şi puneţi-le într-o
formă care să le dea inspiraţie semenilor voştri, fraţi şi surori, în procesul lor de
trezire. Cu toţii vă aflaţi aici pentru a face asta. Trezirea este singura lucrare
reală pe care o aveţi de făcut. Orice altceva faceţi este secundar.
Facem o pauză.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=ZkEWhSsktn0
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Transmisiunea #5 – O călătorie prin conştiinţă
Mintea ego-ului cercetează viitorul și intră în panică, deoarece nu are suficiente
informații. Când îi daţi de lucru ceva stimulativ, intelectual, educativ, de înaltă vibrație, atunci
nu mai născoceşte povești, nu mai caută în viitor. (Isus)

ISUS:
«M-am întors pentru a continua învăţătura.
Călătoria voastră evolutivă este una solitară. Se pare că sunteţi înconjuraţi
de mulți alți oameni, dar călătoria către iluminare are propria desfășurare
interioară. Studiind “Cursul de miracole”, veţi ajunge să vă cunoaşteţi pe voi
înşivă. Veţi cunoaște peisajul minții voastre, unde anume sunt nisipuri
mișcătoare și mlaștini și stânci periculoase la care trebuie să fiţi atenţi. Este un
adevărat peisaj, un peisaj interior care produce o lume exterioară.
Deci nu vă gândiți că lumea ar fi locul unde trebuie rezolvate problemele.
Problemele apar din peisajul minții. Prin urmare, peisajul interior este locul
unde trebuie să acţionaţi pentru a vă schimba lumea. Dacă aveţi nişte relații
dificile, dacă ţineţi ură și neiertare care vă chinuie mintea, atunci trebuie să
preluaţi controlul, cercetându-vă peisajul interior. E ca şi cum aţi trăi într-o țară
și nu aţi călătorit niciodată prin ea. Trebuie să fiţi dispuşi să călătoriţi, să trăiţi
lucruri noi, să exploraţi întinderea pământului.
Asta se întâmplă când studiați "Un curs de miracole”. “Cursul de miracole”
este o hartă a peisajului vostru interior. Vă conduce pe acolo, este ca o lumină
care străluceşte în întuneric, este ghidul vostru într-un teritoriu periculos.
Mintea ego-ului este un teritoriu periculos. Nu veţi reuși singuri. Nu intraţi
acolo singuri. Luaţi cartea cu voi. Pentru asta este făcută. Este ca un
medicament prețios.
Când te simți trist, deprimat și singur, citește cartea. Această carte are o
vibrație proprie. Te va înălţa din mintea egotică doar citind-o. Nu trebuie să o
înțelegi, nu trebuie să o practici în acel moment. Doar citirea ei îţi va aduce
energii cu o vibrație înaltă. Este posibil să nu fii conștient de ele, din cauză că,
dacă eşti într-o stare de vibrație scăzută, nu ne poți simți, nu poţi înțelege limba
noastră, deoarece are o vibrație mai mare. Dar folosește această carte pentru a
te autocerceta.
Pe măsură ce studiați acest material, pe măsură ce practicați lecțiile, pe
măsură ce vă disciplinați mintea, vă veți cunoaște pe voi înșivă. Şi tocmai
aceasta este călătoria în care trebuie să porniţi înainte de a vă face griji pentru
oricine altcineva, pentru orice altceva. Tot ce trebuie să știți este că aveți
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întotdeauna posibilitatea de a fi buni sau de a fi cruzi, de a oferi dragoste cuiva
sau a judeca pe cineva. Acestea sunt lucrurile simple dintre care trebuie să
alegeţi atunci când interacționați cu lumea. Voi sunteţi factorul decisiv, voi
alegeţi. Nimeni altcineva nu alege pentru voi.
Aşadar, pe de-o parte, aveți practica personală de a citi și studia materialul,
de a practica lecțiile, de a disciplina mintea, de a contempla ce se întâmplă în
conștiința voastră. Şi apoi, aveţi experiența exterioară, care, de fapt, vă prezintă
peisajul vostru interior. Aveţi astfel ocazia să vă înțelegeţi propria persoană din
ce în ce mai mult, pe măsură ce experimentaţi lumea din jur. Relațiile toxice,
inimile frânte, bolile, locurile de muncă pierdute, succesele, distracția, toate
acestea alcătuiesc peisajul vostru interior manifestat în exterior pentru ca să îl
vedeţi. Aşa că, puteți evalua echilibrul din mintea voastră prin prisma a ceea ce
vi se întâmplă.
Iar sistemul vostru de ghidare împreună cu reeducarea minții condiționate
este cea mai eficientă combinaţie de tehnici. Vă spunem că aveți nevoie de
amândouă, dar trebuie să practicaţi clarificarea minții, ca să vă înțelegeți mai
clar sistemul de ghidare. Trebuie să vă analizaţi viața și să înțelegeţi că, în acest
moment, lumea este guvernată de sisteme de condiționare care v-au învățat
lucruri neadevărate. Trebuie să observaţi atent ce simțiţi şi să înțelegeţi ce vi s-a
întâmplat. Acestea pot părea lucruri dificil de înțeles, dar tocmai de aceea
producem materialele informative pe care vi le oferim. Par revoluționare pentru
societatea voastră din acest moment, în care normalul nu este deloc natural,
normalul nu este sănătos. Normalul de acum nu stimulează nici expansiunea şi
nici trezirea spirituală.
Sunteţi scufundați într-o societate care preţuieşte inconștiența, care
promovează inconștiența, care celebrează violența, crima și moartea. Sună
foarte dramatic, dar nu trebuie să priviţi prea departe ca să vedeţi că aşa este.
Trebuie să vă îndepărtaţi de acea lume, dacă nu în fapte, măcar ca atitudine.
Dacă sunteţi la o masă, alături de nişte oameni care bârfesc şi lansează idei
izvorâte din frică, trebuie să înţelegeţi că voi veţi decide cu ce anume veți
rămâne din acel moment. Aţi putea decide că ei au câștig de cauză, că ideile lor
vă copleșesc sau aţi putea să vă împotriviţi cu succes, aducând o idee pozitivă la
masă. Aţi putea aduce dragoste la masa respectivă într-o formă concretă, nu ca
un conferenţiar sau predicator, ci prin manifestarea unui act de iubire. De pildă,
aţi putea să oferiți cuiva o ceașcă de ceai. Sau aţi putea pune cu blândeţe mâna
pe umărul cuiva care îşi face griji pentru devastarea mediului. Aveţi ocazia în
orice moment să demonstraţi dragoste. Poate fi o acțiune foarte măruntă. Poate
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fi o afirmație foarte scurtă. Dar în acel moment, în conștiința voastră, alegeți
iubirea în locul fricii. Şi veți culege mari recompense făcând-o.
Această acțiune nu trebuie să fie vreo mare demonstrație. E vorba aici de
mici demonstrații, una după alta. E vorba de a nutri un gând pozitiv după altul,
de a asculta ceea ce simți, de a asculta cuvintele pe care le spui, visele pe care le
ai, ideile care îți trec prin minte. Învățați să discerneți care anume sunt ideile
ego-ului și gândirea condiționată și care anume sunt ideile superioare și ideile
inspirate. Şi le veți discerne după cum vă fac să vă simţiţi.
Dar trebuie să intraţi în interior pentru a o face. Trebuie să vă acordaţi timp
și spațiu și răbdare și dragoste și iertare în acea călătorie lăuntrică. Şi să
înțelegeți că aveți nevoie de ajutor. Trebuie să vă antrenaţi.
Cei care sunteți nou-veniţi în această călătorie, aveţi îngăduinţă pentru voi
în aceste etape inițiale. Când intraţi în aceste domenii noi, cel mai important
lucru este studiul și înțelegerea principiilor. Lumea ce vă înconjoară este o
demonstrație a gândirii voastre imprevizibile, a gândirii conduse de ego. De
aceea, veţi simţi că lumea este apăsătoare şi în opoziţie cu dragostea. Dar odată
ce aţi primit mijloacele pentru a vă transforma mintea, atunci focalizaţi-vă pe
treaba asta.
Aşa i s-a întâmplat acestui medium de faţă. I s-au dat în mod clar
mijloacele de a-și transforma mintea. În acel moment, mintea ei nu era deloc
bine și a decis să şi-o transforme. Iar pe măsură ce practica tot mai mult, a
apărut pacea, s-a manifestat din ce în ce mai puțină frică și mecanismul s-a
perpetuat de la sine. Asta vrem să înțelegeți. Cu cât depuneți mai mult efort
pentru recondiționarea minții, cu cât vă concentrați mai mult asupra iubirii și
iertării, cu atât va fi mai plăcută experiența voastră în lume, cu atât va fi mai
plăcută experiența corpului vostru fizic. Şi veţi atrage oportunități și persoane și
relații care nici nu vă trec prin minte în acest moment.
Așadar, când vă uitați în jurul vostru acum și vedeți anumiţi oameni, locuri
și lucruri, și credeți că acesta este materialul cu care trebuie să lucraţi, ei bine,
aflaţi că acest material provine din starea voastră actuală de conștiință. Dar se
va schimba, pe măsură ce vă schimbați conștiința. Deci nu încercați să vă dați
seama cum va arăta viața din ceea ce vedeți acum în fața voastră. Ci mergeţi
înlăuntru și acţionaţi astfel încât să vă elevaţi conștiința: mâncaţi mai sănătos,
gândiţi mai corect, nu mai vizionaţi violență la TV, nu mai întreţineţi idei
agresive, încetaţi cu judecăţile și veţi descoperi că vibrația voastră se va ridica la
nivelul la care veţi manifesta idei și vise pline de inspiraţie.

Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

151

Inspirația are o vibrație foarte înaltă. Creativitatea are o vibrație foarte
înaltă. Dar când funcţionaţi în modul de supraviețuire, plini de frici și judecăți,
acele vibrații nu pot fi atinse cu ușurință. Nu vom coborî noi la voi. Dacă mintea
voastră conștientă este prea înfricoșată, vă vom oferi mesaje în starea de vis.
Dacă este prea plină cu idei neadevărate, vom veni în starea voastră de vis sau
prin intermediul sinele vostru emoţional. Activităţi precum dansul sau înotul
sau un pui de somn, acestea sunt manifestări ale vibrațiilor mai înalte pe care le
puteți practica într-o lume cu vibrații mai joase.
În călătoria voastră, nu încercați să convertiți pe nimeni. Scopul vostru este
să vă treziţi în sferele superioare de putere spirituală. De acolo vă veți exercita
influența. Nu vă pierdeți timpul în această etapă de început încercând să
convertiți oamenii, încercând să educați oamenii, decât dacă acest impuls apare
în mod spontan și natural și vă face să vă simţiţi bine. Însă dedicaţi-vă timpul ca
să vă înțelegeţi propria minte, propriul sistem de ghidare emoțională, să faceţi
față fricilor voastre când apar. Vor ieși la suprafață în ordinea perfectă în care
trebuie să se ivească. Nu trebuie să săpați după ele, ci doar să le simțiți când
apar. Iar când apar, tratați-le cu pricepere.
Dacă nu știţi cum să vă descurcaţi cu ele, doar luaţi la cunoştinţă că este
nevoie de ceva muncă aici. Şi începeți să vă rugați, începeți să cereți asistență
pentru a face față acelei probleme. Vă putem ajuta în multe feluri. Putem să vă
ajutăm la transformarea corpului vostru. Această matrice în care locuiți este o
idee și, dacă ne dați permisiunea, vă putem ajuta foarte mult în transformarea
ideilor, adică ceea ce sunteți. Toate suferințele, toate temerile, toate judecățile
din mintea voastră sunt doar idei. Atâta sunt. Dar sunt puternice, deoarece voi
sunteţi puternici, sunteţi chiar Dumnezeu Creatorul, iar acele idei se vor
manifesta ca boli, accidente și relații dificile. Este cazul să vă asumaţi totala
responsabilitate pentru ceea ce vi se întâmplă, dar asta vă va aduce bucurie,
pentru că vă veţi vedea ca fiind Creatorul. Vă veţi putea ierta pentru ignoranța şi
lipsa voastră de înțelegere, pentru învățăturile primite care nu sunt în
concordanță cu adevărul. Şi veţi putea începe să vă relaxaţi când aveţi diverse
experiențe. Veţi deveni simpli martori, înțelegând că, de pildă, atunci când aveţi
o ceartă, ea este creaţia propriei voastre minți, nu înseamnă nicidecum că cineva
v-ar face nu ştiu ce.
Dar pentru aceasta, trebuie să înțelegeți principiile care mişcă totul, iar
înţelegerea vine prin educație, pe care o face “Cursul de miracole”. Vă va educa
mintea ca să înțelegeţi ce se întâmplă. Odată ce mintea egotică intelectuală
începe să înțeleagă ce se întâmplă, devine mai puțin înfricoșată.
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Majoritatea reacţiilor voastre egotice sunt cauzate de faptul că încercaţi să
scrutaţi viitorul și nu puteţi, pentru că viitorul nu există. Mintea ego-ului
cercetează viitorul și intră în panică, deoarece nu are suficiente informații. Când
îi daţi de lucru ceva stimulativ, intelectual, educativ, de înaltă vibrație, atunci nu
mai născoceşte povești, nu mai caută în viitor. Când studiați adevărul, atunci
educați această minte. Mintea egotică este concepută pentru a menține corpul
fizic în viață și pentru a interpreta mesajele din mediul vostru înconjurător.
Doar pentru asta-i concepută. Iar odată ce aţi instruit-o, odată ce aţi învățat-o
care este treaba ei, nu vă mai este dușman. Este concepută pentru a interpreta și
prelucra o mulțime de informații despre experiențele voastre. Iar experiențele
voastre sunt preţioase, căci aici are loc procesul de trezire. Deci mintea ego-ului
este prietena voastră.
Dar nu este prietena voastră când nu este instruită, când i se permite să se
revolte. Trebuie să fie corect antrenată, trebuie să fie stăpânită. Dar acesta este
un proces plăcut. În schimb, este neplăcut când mintea ego-ului aleargă aiurea,
lovindu-se de mobilier și făcând prăpăd. Acesta, da, chiar că este un proces
neplăcut. Şi va fi tot mai rău dacă nu faceți ceva în acest sens.
Şi tocmai în asta constă darul. Odată ce începeți să vă antrenați mintea,
odată ce începeți să ascultați de sistemul de ghidare, odată ce înțelegeți ce se
întâmplă în interiorul vostru, atunci veţi înceta cu acuzațiile, veţi înceta cu
învinuirile, nu vă mai provocaţi frică și începeți să manifestați o lume care este
cu adevărat în armonie cu iubirea, cu pacea, bucuria și creativitatea. Asta vreţi
cu toții. Este ceea ce își doresc toate ființele. Există un mijloc de a ajunge la acest
final fericit și vi s-a oferit acest mijloc. Dar trebuie să-i fiţi dedicaţi şi trebuie să
fiţi blânzi cu voi înşivă.
Nu vă mai admonestaţi pentru ceea ce nu aţi realizat și iubiţi-vă pentru
ceea ce sunteţi. Sunteți un aspect divin al minții lui Dumnezeu manifestat aici
pentru a experimenta această realitate spaţio-temporală tridimensională,
deoarece aici puteţi vedea ceea ce este neadevărat în mintea voastră. Şi aceasta
este călătoria către iubire, aceasta este călătoria către iluminare. Trebuie să fiţi
prezenţi aici pentru a vă primi nestematele și lecțiile conținute în această
experiență.
Aşadar, este vorba de prezență, este vorba despre trăirea în Acum. Iar
pentru a o face, trebuie să înțelegeți cum funcționează mintea, trebuie să
înțelegeți valoarea și onestitatea sistemului vostru de ghidare, dar mai trebuie să
înțelegeți și ce fel de instruire aţi primit până acum şi pe baza căror credinţe
funcționați.
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Eşti cea mai Divină Fiinţă. Ești conectat la tot ce ai nevoie în relația ta nonfizică cu Divinul. Dar dacă nu ești capabil să-ţi antrenezi mintea, dacă nu ești în
stare să-ţi linişteşti vocea mentală critică care nu tace niciodată, atunci nu poți
auzi mesajele care vin din acel loc înalt. Este o voce mai slabă, este o voce mai
blândă, care nu te va obliga să faci nimic. Orientează-te spre acea voce,
orientează-te către lumină. Iar pentru asta, trebuie să fii reinstruit, din cauză că
ai fost instruit să adopţi frica, ai fost instruit să te simţi slab şi neimportant și ai
fost instruit să cauţi salvarea în lumea materială. Salvarea voastră nu se găseşte
în lumea materială. Lumea materială este un efect al minții voastre. Pentru a
schimba lumea, trebuie să vă transformaţi mintea.
Ne oprim aici pentru moment. Vom încheia aşa: iubiți-vă pe voi înşivă, fiți
blânzi cu voi înșivă, dar fiți şi disciplinați cu voi înșivă, înțelegeți că aveți o
minte care creează mereu, în fiecare secundă a fiecărei zile. Fiecare gând pe care
îl aveţi este creator, fiecare cuvânt pe care îl spuneţi este puternic. Începeţi să
daţi atenție acestor lucruri. Nu vă exprimaţi fiinţa în mod inconștient şi
necontrolat, ci fiţi atenţi la tot ceea ce faceţi. La început, pare dificil, dar este
mult mai dificil, credeţi-ne pe cuvânt, să navigaţi prin viaţă având ego-ul drept
căpitan al corăbiei voastre. Nu este o experiență plăcută. Vă oferim dragostea
noastră, vă oferim încurajarea noastră și vă vom vorbi din nou săptămâna
viitoare.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=QmnqEBh7m4Q

Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

154

Transmisiunea #6 – Dorinţa şi noua paradigmă
Cu cât simţiţi mai multă bucurie, fericire, însufleţire, pasiune, inspiraţie, cu atât sunteţi
mai aproape de calea pe care sunteţi îndrumaţi. Nu sunt nişte stări plăcute întâmplătoare, nu
vă sunt date pentru distracţie. Acest sistem de ghidare vi s-a dat ca să ştiţi pe ce cale să o
luaţi. (Isus)

ANANDA:
«Suntem din nou cu voi, dragii noştri. Vă spunem: Bine aţi venit! Bine aţi
venit! Bine aţi venit! Aveţi o viaţă ocupată, sunteţi conduşi de pasiuni, iar
bucuria vă luminează. Şi iată care este cel mai important lucru în practica
voastră spirituală. Pe lângă meditaţie, rugăciune, aprinderea de lumânări,
curăţarea colecţiei de cristale, pe lângă astfel de lucruri pe care oamenii le
practică ca parte a vieţii lor spirituale, ceea ce vrem să ştiţi este că răspunsul la
toate problemele este sistemul vostru de ghidare. Sistemul de ghidare este locul
unde dorim să reveniţi mereu. Vrem să puteţi discerne clipă de clipă când ieşiţi
de pe calea corectă. Când sunteţi pe calea cea bună, simţiţi bucurie, simţiţi pace,
vă simţiţi relaxaţi. Când sunteţi alăturea cu drumul, veţi simţi judecată, veţi
simţi frică, veţi simţi anxietate, vă veţi simţi rătăciţi. Acestea sunt semnele.
Aşadar, înţelegeţi că vi s-a dat tot ce aveţi nevoie pentru a practica calea
spre trezire. Aici nu există secrete. Dumnezeu nu vă ascunde adevărul până când
aţi fi pregătiţi să-l primiţi. Vi se oferă toate indiciile pe care le puteţi folosi în
acest moment, în ordinea în care trebuie să le folosiţi. Însă pe acest subiect
devin confuze multe dintre învăţăturile provenite din diferite structuri
religioase, diferite practici spirituale.
Deci vom vorbi despre chestiunea dorinţelor, deoarece există multă
confuzie în privinţa lor. Multe practici spirituale vă condamnă dorinţele, din
cauza suferinţelor pe care le cauzează. Mulţi practicanţi şi-au blocat unele
aspecte ale personalităţii lor, din cauza învăţăturilor eronate care au fost
răspândite şi impuse societăţii. Acesta este subiectul nostru de astăzi: ideea de
dorinţă, ideea de cale spirituală, ideea de sistem de feedback, ideea ghidării
voastre prin emoţii, toate acestea sunt profund interconectate. Şi toate sunt
importante să le înţelegeţi. Căci, din cauză că nu interpretaţi corect ghidarea
internă şi nu conştientizaţi ce credinţe aveţi în minte, veţi acţiona greşit.
Acum o vom transfera pe draga noastră lui Isus. Bineînţeles că-i aici, nu-i
plecat în vacanţă. Este atât de pasionat de învăţăturile pe care vi le aduce. Este
atât de entuziasmat, aşa cum este întotdeauna în privinţa învăţăturilor pe care le
transmite. Asta nu s-a schimbat niciodată, e în firea lui. Vrem să vă reamintim
de acel loc atemporal în care el locuieşte, loc atemporal în care şi majoritatea
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dintre voi locuiţi. În realitate, sunteţi mici avanposturi ale Conştiinţei, care
primeşte informaţii din experienţele voastre şi îndrumări de Sus. Nu în sensul
de deasupra, ci de vibraţie superioară. Aşadar, îi facem transferul dragei
noastre, iar noi vom vorbi mai târziu.»
ISUS:
«M-am întors să continui învăţătura.
Corpul vostru emoţional este soluţia universală. Acest lucru este greu de
înţeles pentru occidentali, deoarece aţi fost sfătuiţi să evitaţi emoţiile. Aşa vă
recomandă societatea voastră. Este fundamentul multora dintre valorile
voastre: că emoţiile şi sentimentele nu ar trebui ascultate, că ar fi periculoase, că
ar fi locul de joacă al diavolului. Aceasta este credinţa fundamentală promovată
de-a lungul istoriei Bisericii voastre: că a simţi ar fi periculos, că a răspunde
dorinţelor voastre ar fi un sacrilegiu într-un fel, că veţi fi conduşi în rătăcire, că
trebuie să vă controlaţi, că trebuie să fiţi cuminţi, că trebuie să faceţi ceea ce vi
se spune ca păcătoşi ce sunteţi, că există fiinţe care ştiu mai multe decât voi, că
sunteţi lipsiţi de sfinţenie. Acestea sunt învăţăturile societăţii voastre, acestea
sunt ideile pe care se bazează structurile sociale.
De aceea, ideea de a vă respecta şi preţui Sinele care îşi experimentează
propria conştiinţă este cea mai revoluţionară idee transmisă de acest material
informativ. Priviţi la oamenii din jurul vostru, şi chiar la voi înşivă, trăiţi cu toţii
neputinţa de a face ceea ce vă doriţi. Aveţi o dorinţă, simţiţi nevoia de a vă
exprima sau a vă expansiona, de a crea sau de a vă juca şi totuşi, ceva vă
împiedică, mintea vă este strânsă de chinga unei idei care se opune acelei
dorinţe.
Asta vom explora astăzi. Vom explora sistemul de ghidare emoţională. Vom
intra adânc în interior, ca să puteţi înţelege ce se întâmplă, pentru că vă luaţi
după un sistem atât de complex, atât de vechi şi atât de denaturat şi care, totuşi,
vă pare normal. Nu este natural, dar a devenit normal şi sunteţi total prinşi în el.
Îl simţiţi în fiecare zi, manifestat de fiecare persoană pe care o întâlniţi. Aşa că,
vă simţiţi derutaţi când începeţi să primiţi noi informaţii despre acest sistem. Vă
veţi simţi dezorientaţi, vă veţi simţi buimăciţi, deoarece clădirea unei societăţi
pe această nouă idee este atât de revoluţionară, încât nici nu v-o puteţi imagina.
Structura minţii fizice, a minţii ego-ului, care este proiectată pentru a vă
organiza starea actuală, pentru a interpreta informaţiile primite din această
stare actuală, devine foarte confuză când vă gândiţi la cum ar arăta societatea
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dacă toţi oamenii ar fi deschişi şi corecţi şi ar face ce le place şi ar spune
adevărul.
Ştiţi bine că societatea voastră se bazează pe minciuni, dominaţie şi
autocenzură, iar ideea că acestea ar dispărea vă provoacă o mare frică. De fapt,
majoritatea fiinţelor umane încearcă să dea sens unei situaţii ilogice. Încearcă să
judece sănătos pe baza unei nebunii, ceea ce este imposibil. Şi astfel mintea
devine agitată, anxioasă, pentru că nu poate înţelege.
Aşadar, vom aprofunda sistemul vostru de ghidare emoţională, sinele
emoţional, pentru a pune cărămizile fundamentale ale noii paradigme. Trebuie
să înţelegeţi ce se întâmplă în minte, în corpul vostru emoţional. Trebuie să
înţelegeţi ce vi s-a făcut prin procesul de condiţionare. Dacă nu, veţi pedala în
gol, ca să zicem aşa, veţi încerca să faceţi nişte schimbări pe care nu le puteţi
face, din cauză că aveţi credinţe fundamentale în dezacord cu adevărul. Iar când
veţi încerca să faceţi schimbări, veţi simţi frică, din cauză că aceste credinţe vor
ieşi la suprafaţă şi veţi fi complet cufundaţi în mintea disociată, mintea divizată.
În societatea voastră, vă imaginaţi că atunci când un copil este conceput, se
adună nişte elemente fizice care determină naşterea acestei fiinţe: ovulul şi
sperma. Vă imaginaţi că, dacă cele două se unesc, atunci se creează un bebeluş.
Dar nu este aşa.
Conştiinţa decide să se nască. Îşi va alege părinţii, va alege materialul
genetic ideal, dar mai ales, îşi va DORI experienţa şi va începe, în anumite
momente, să şi-o afirme. Va începe să-şi afirme dorinţa de a avea o experienţă
fizică asupra celor două fiinţe care sunt deja prinse într-o experienţă fizică,
viitorii părinţi – cu toţii aţi avut relaţii romantice şi înţelegeţi ce se va întâmpla
în acest scenariu. Deci conştiinţa care vrea să se manifeste în formă fizică, care
vrea să intre într-un corp, practic, va începe să preseze acele două persoane,
acele două aspecte ale Conştiinţei deja manifestate în formă fizică. Va începe să
manifeste o DORINŢĂ în acele fiinţe. Şi aşa va fi creat corpul care va conţine
acea conştiinţă ce vrea să se nască, cu ajutorul acelei DORINŢE. Nu se întâmplă
aleatoriu, ci este prestabilit, este un corp proiectat a funcţiona perfect în vederea
experienţelor considerate a fi potrivite de către conştiinţă, adică de Mintea
superioară împreună cu învăţătorii şi ghizii săi. Prin urmare, aşa apare structura
fizică, din minte, din conştiinţă.
Am vrea să începeţi să priviţi altfel lucrurile. În loc să vedeţi că s-a născut
un bebeluş, vrem să vedeţi o conştiinţă care locuieşte într-un corp pe care l-a
creat pentru sine. De exemplu, în cazurile de avort spontan, conştiinţa care a
creat acel corp fizic s-a răzgândit. Conştiinţa intră şi iese din structura fizică

Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

157

găzduită de corpul mamei de multe ori în perioada de sarcină. Ar putea intra
foarte devreme, aproape la concepţie. Dar nu locuieşte acolo permanent. Intră şi
iese, la fel cum şi voi intraţi şi ieşiţi din corpul fizic în fiecare noapte. Atunci,
conştiinţa voastră superioară părăseşte corpul fizic, lăsându-l să viseze, iar ea
duce o activitate de cunoaştere, de experimentare, de învăţare şi de predare.
Acelaşi lucru se întâmplă şi în perioada de gestaţie. Conştiinţa acelei fiinţe îşi
petrece cea mai mare parte a timpului în exterior, nu în trup. Intră şi iese,
experimentează respectiva structură fizică, deoarece ştie că asta va trebui să facă
şi în viitor. Dar uneori se va răzgândi, va spune: „Nu, nu mai vreau să locuiesc în
această structură”. Şi atunci, i se poate da posibilitatea unei alte conştiinţe, unui
alt aspect al Conştiinţei de a folosi acea oportunitate, dar alteori nu, nu se decide
în favoarea vieţii şi nu se va naşte nicio viaţă.
Iată un lucru foarte important de ştiut de către femeile care au pierdut
sarcini, care au făcut avorturi spontane: nu este nicio pedeapsă de la Dumnezeu.
Înţelegem durerea pe care o provoacă aceste “pierderi” de vieţi (folosim
cuvântul “pierderi” între ghilimele, fiindcă nu e nicio pierdere a vieţii).
Conştiinţa nu are nevoie ca un corp ca să se experimenteze pe sine. Alege uneori
forma fizică pentru a se experimenta, dar conştiinţa nu se pierde (în caz de
avort). Acea conştiinţă ar putea decide chiar să manifeste un alt corp în aceeaşi
mamă. Sau ar putea decide să se manifeste într-o altă mamă, dacă simte că
mediul iniţial nu ar fi perfect pentru experienţa pe care doreşte să o aibă. Aşa că,
acei părinţi îndureraţi care cred că au făcut ceva greşit sau doresc ca lucrurile să
fi fost altfel, ei nu înţeleg că Conştiinţa creează viaţa. Nu viaţa creează
Conştiinţa.
Când crezi că materia creează conştiinţa, atunci vezi moartea ca pe un
dezastru, vezi moartea ca fiind sfârşitul absolut. Şi nu este, căci ea este doar
eliberarea conştiinţei din fizic. Conştiinţa este veşnică, este nesfârşită, generează
viaţă, generează experienţe. Corpul fizic nu face nimic în sine. Nici măcar nu
susţine viaţa. Corpul fizic este animat de conştiinţă şi nu invers.
Astfel, pe măsură ce începeţi să vă modificaţi cunoştinţele la 180 de grade,
moartea şi naşterea capătă o cu totul altă semnificaţie. Acestea sunt experienţele
fundamentale pe care trebuie să le înţelegeţi ca să nu vă mai fie frică şi să fiţi
dispuşi să vă ascultaţi sentimentele şi emoţiile.
Căci aţi fost crescuţi într-o societate care spune aşa: „Dacă îţi asculţi
sentimentele, atunci vei fi păcălit şi înşelat, vei rămâne neprotejat”. Dar această
atitudine este cauzată de faptul că asta s-a predicat de către structurile ierarhice
care înţelegeau puterea emoţiei, puterea pasiunii, care înţelegeau forţa creatoare
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din spatele dorinţei. Aceste lucruri vă învăţam eu, iar conducătorii bisericii
timpurii deţineau învăţăturile mele complete. Au înţeles de unde vine puterea şi
a fost în interesul lor să ascundă adevărul de persoanele care studiau acele
învăţături primare.
Teoria conspiraţiei? Nu neapărat. Este un fapt. Acele fiinţe nu doreau să
împărtăşesc acele învăţături, pe care le diseminam cu atâta pasiune şi
devotament. Nu doreau ca acele învăţături să fie înţelese şi folosite de oameni,
deoarece nu le serveau propriilor scopuri. Priviţi astăzi la sistemul politic şi veţi
vedea aceeaşi împotrivire. Vedeţi politicieni care nu îşi joacă cum s-ar cuveni
rolul politic, astfel încât la o dată viitoare să aibă mai multă putere în afaceri
private. Vedeţi politicieni adoptând o legislaţie care le va servi mai târziu pentru
puterea personală. Acum este la fel ca atunci. Deci nu vă amăgiţi că Biserica
timpurie ar fi avut principii superioare celor pe care le vedeţi acum aplicate în
sistemul vostru politic. Era exact la fel. Erau manevrele minţii ego-ului, mutând
nişte piese pe tabla de şah a puterii.
Şi roadele “conspiraţiei” le culegeţi acum. A fost ocultată prin influenţa,
tehnicile şi strategiile pe care Biserica le-a folosit de-a lungul timpului pentru a
înşela fiinţele care veneau la ea pentru mântuire. Învăţăturile pe care v-aţi
întemeiat societatea nu sunt adevărate.
Prin urmare, în situaţia în care conştiinţa voastră decide să manifeste o
structură fizică pentru a experimenta separarea, amintiţi-vă: prin această
acţiune, vă îndepărtaţi de conştiinţa Unităţii şi coborâţi într-o structură fizică
separată. Când faceţi aceasta, înţelegeţi – nu micul vostru eu, ci Conştiinţa
colectivă care participă la acest proces – că a te izola de Unime este realmente o
misiune dificilă. Acest ocoliş prin separare, acest ocoliş prin frică, acest ocoliş
prin ceea ce nu este iubirea este un proiect important şi nu sunteţi trimişi în
această operaţiune singuri. Vi se oferă un sistem de ghidare, vi se oferă o hartă,
care este sinele vostru emoţional. Oriunde v-aţi aventura în această experienţă
de separare şi oricât v-aţi pierde în ideea de separare, s-a stabilit că veţi fi
îndrumaţi, că veţi primi mesaje de la non-fizic şi ştiţi asta atunci când intraţi în
această structură corp-minte. Acea hartă este sistemul vostru de ghidare
emoţională. Este un flux constant şi fără oprire de feedback de la Mintea
superioară. Este un flux constant şi nesfârşit de iubire de la Tot-ce-există, care
vă anunţă unde este Căminul vostru, de unde aţi venit. Astfel, când vă naşteţi în
separare, când vă manifestaţi în această experienţă fizică a corpului-minte,
acolo găsiţi toate răspunsurile, acolo este harta către Acasă.
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Dar dacă v-aţi trăit copilăria într-o societate care s-a rătăcit, dacă conştiinţa
se experimentează într-o familie care gândeşte denaturat, divizat, care crede în
vis, atunci imediat vi se va nega acel sistem de ghidare şi veţi cunoaşte
conflictul. Nu uitaţi că vă manifestaţi într-un loc care este opusul iubirii
atotcuprinzătoare.
(De fapt, nu există un opus real, ci doar o lipsă. Iar ce trăiţi este doar o
experienţă aparentă.)
Acest sistem de ghidare vă însoţeşte de la început, el este salvarea şi
mântuirea voastră. Aşadar, fiţi conştienţi în ce conflict profund v-a adâncit
această societate. Pe de-o parte, aveţi această sursă puternică şi nesfârşită de
iubire, informaţii şi îndrumare, care se exprimă prin eul vostru emoţional. Şi pe
de altă parte, aveţi tot felul de alte sisteme de condiţionare – un sistem
financiar, un sistem economic, sisteme religioase, sisteme de producere a
alimentelor – care se opun primului. De ce acest conflict? Păi, aţi ales să vă
îndepărtaţi de iubire. Aţi decis să experimentaţi ce nu este iubirea.
Iată de ce este atât de important să înţelegeţi că acest sistem de ghidare este
soluţia care vă oferă toate răspunsurile. Cu cât simţiţi mai multă bucurie, cu cât
simţiţi mai multă fericire, cu atât simţiţi mai multă însufleţire, cu cât simţiţi mai
multă pasiune, cu cât simţiţi mai multă inspiraţie, cu atât înseamnă că sunteţi
mai aproape de calea pe care sunteţi îndrumaţi. Nu sunt nişte stări plăcute
întâmplătoare, nu vă sunt date pentru distracţie. Acest sistem de ghidare vi s-a
dat ca să ştiţi pe ce cale să o luaţi.
Şi totuşi, societatea voastră condiţionată vă spune exact opusul. Vă spun să
staţi nemişcaţi când vreţi să fugiţi, vă spun să purtaţi haine când vreţi să fiţi
despuiaţi, vă spun să vă protejaţi când aţi prefera să vă îndrăgostiţi de cineva. Ei
vă spun multe lucruri care sunt total contrare a ceea ce vă învăţăm noi.
De aici apare agitaţia în minte, din cauză că nu înţelegeţi ce se întâmplă.
Dar pentru asta suntem noi aici, acesta este motivul pentru care scriem acest
material prin acest medium, deoarece ea a trăit experienţa de a fi năucită de
sistemul de feedback emoţional. Este foarte dispusă să transmită acest material,
pentru că a văzut daunele şi pericolele de a nu înţelege ce se întâmplă în sinele
emoţional.
Dar trebuie să înţelegeţi de unde vine, trebuie să înţelegeţi ce este, căci
altfel nu îi veţi oferi respectul pe care îl merită, nu îi veţi acorda atenţia cuvenită.
În schimb, veţi asculta mai întâi de condiţionările voastre. Întotdeauna veţi
asculta mai întâi de condiţionări, indiferent ce aţi înţeles, din cauză că instrucţia
cea mai recentă pe care aţi primit-o este condiţionarea minţii. Este o instruire
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încărcată de emoţii, este o instruire susţinută de toate structurile convenţionale
la care vă raportaţi în viaţa de zi cu zi. Televiziunile, cluburile, cafenelele,
îmbrăcămintea, toate acestea vă impun norme societale care par a fi reale
pentru voi, par a fi solide, ca şi cum ar însemna ceva. Dar nu înseamnă nimic. Ci
sunt doar structurile societăţii în care vă aflaţi.
De unde ştiţi asta? E suficient să mergeţi într-o altă societate. Veţi vedea
alte haine, veţi vedea alte sisteme de valori, veţi vedea alte opinii. Aşa vă puteţi
da seama că această societate în care trăiţi este un grup arbitrar de decizii care
funcţionează de mult timp. De asta par normale. Nu sunt normale, ci sunt doar
o modalitate de a exista, asta-i tot ce sunt. Nu sunt calea corectă de a fi sau calea
greşită de a fi, sunt doar o experienţă pe care o puteţi avea.
Dacă nu vă simţiţi bine în pielea voastră, dacă nu înţelegeţi structura
minţii, dacă credeţi în gândurile condiţionate impuse de aceste structuri
ierarhice, şcoli, familii, religii, televiziuni, dacă credeţi în aceste structuri, atunci
veţi avea un conflict profund în minte, pentru că sistemul de ghidare de la Spirit
vă spune să fiţi liberi, vă spune să vă exprimaţi, vă spune să iubiţi pe toată
lumea, vă spune tot felul de lucruri la care societatea voastră se împotriveşte. De
aceea, mulţi dintre voi sunteţi neliniştiţi, de aceea mulţi dintre voi nu ştiţi ce să
faceţi, de aceea mulţi dintre voi simţiţi frică. Această nelinişte arată că se dă o
bătălie între sistemele de credinţă. Atunci când aveţi două credinţe puternice
despre un subiect care se opun reciproc, nu poate fi pace în minte. Iar mintea,
deoarece trebuie să aibă o anumită onestitate, se va agita, străduindu-se de a
respinge una dintre credinţe. Dar dacă nu înţelegeţi ce se întâmplă, vă veţi trata
cu medicamente stresul din minte, adică lupta dintre cele două sisteme de
credinţă.
Exact asta fac mulţi occidentali: se tratează singuri cu tot felul de lucruri, în
efortul de a ajunge la o pace fragilă, din cauză că nu înţeleg structura minţii, nu
înţeleg ce li s-a făcut, nu înţeleg ce este sistemul de ghidare şi cum funcţionează.
Prin urmare, aceste două surse puternice de îndrumare şi informaţii se
luptă în minte şi provoacă anxietate şi frică, provoacă depresie şi dezamăgire,
provoacă multe lucruri. Din acest motiv apelăm la aceste strategii de bază, ca să
puteţi înţelege ce se întâmplă şi să puteţi începe să vă realiniaţi cu adevărul şi cu
puterea.
Aţi văzut că, în timpul vieţii mele, aceste învăţături nu au putut fi
împărtăşite în mod deschis. Acum este altfel. Sunteţi mai liberi în unele privinţe,
sunteţi mai puţin liberi în alte privinţe. Dar este cert că societatea are acum
capacitatea de a distribui aceste informaţii pe scară largă. De exemplu, acest

Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

161

videoclip poate fi văzut de multe mii de oameni. Asta nu se întâmpla pe timpul
vieţii mele. Trebuia să o fac personal, prin urmare, mă supuneam regulilor
acelei societăţi. Distribuiam personal acest material informativ pe care îl
primeam din non-fizic, la fel cum acestei fiinţe i se dă material din non-fizic.
Nu-i place când fac această comparaţie, pentru că se teme să se compare cu
mine, deşi aici nu-i vorba de aşa ceva. Totuşi, această teamă a apărut din mintea
condiţionată: că puteţi spune orice, dar în niciun caz să nu vă comparaţi cu cel
numit Isus. Aceasta este o frică, nu este un adevăr. De unde ştiţi asta? Nu vă
simţiţi bine când gândiţi aşa.
În schimb, ce bine vă simţiţi când vă deschideţi la propriile trăiri, când vă
deschideţi către înţelegerea că sunteţi la fel ca mine! Aceasta este lecţia pe care
v-o ofer. Cu toţii sunteţi fiii şi fiicele lui Dumnezeu, cu toţii sunteţi la fel de
puternici ca şi mine, pentru că tot ce am făcut eu a fost să înţeleg sistemul. Este
o ştiinţă, nu este o favoare a lui Dumnezeu.
Şi totuşi, în timpul vieţii mele, din cauză că informaţiile pe care le
transmiteam erau atât de revoluţionare, trebuia să le ascund, trebuia să fiu
foarte selectiv cui predam acest material. A devenit foarte clar încă de la început
că unii oameni nu puteau înţelege aceste informaţii, că mintea lor era atât de
lumească, că puterea lor de pricepere era atât de mică, încât aceste concepte
erau mult prea mari pentru ei. De aceea am conceput parabolele, pentru a pune
ideile mari într-un limbaj simplu, în poveşti simple.
Totuşi, am predat acest material în privat acelor fiinţe care manifestau
interes, care înţelegeau ceva din ce vorbeam şi nu erau atât de îngroziţi de
teroarea şi represiunile din acea societate, încât erau dispuşi să iasă din limitele
impuse de societatea de atunci.
La fel ieşiţi şi voi din limitele care au fost impuse societăţii voastre. Ieşiţi
din aceste restricţii şi vă ciocniţi de credinţele interioare. Dar ştiind ce proces se
petrece, dacă simţiţi frică, dacă simţiţi nelinişte, dacă simţiţi o reticenţă de a vă
împărtăşi experienţa cu alţii, nu forţaţi nimic, nu forţaţi mintea, nu vă forţaţi să
faceţi ceva ce nu vreţi să faceţi. Dar dacă simţiţi o dorinţă şi este întâmpinată de
o senzaţie de rezistenţă, de o senzaţie de limitare, înţelegeţi că în minte se duce
un război între credinţe. Asta simţiţi, acesta este conflictul care se apropie.
Trebuie să cercetaţi cele două idei pe care tocmai le-aţi avut: împărtăşirea cu
alţii a credinţei entuziaste în învăţătura spirituală şi teama că veţi fi judecaţi.
Acesta este un exemplu perfect de conflict interior. Când vă daţi seama că
acestea sunt cele două credinţe cu care luptaţi, reflectaţi fără grabă până
înţelegeţi ce se întâmplă în minte.
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Fiţi conştienţi că frica este urmarea unei condiţionări. De unde ştiţi că este
condiţionată? Pentru că vă simţiţi prost. În schimb, entuziasmul de a împărtăşi
o experienţă iluminatoare, pasiunea de a împărtăşi oamenilor informaţii care
ştiţi că îi vor ajuta – acesta este un mesaj de la Spirit, este sistemul vostru de
ghidare care vă spune că ceva este important şi vă comunică: “Da, mergi pe
acest drum!”.
Dar, la fel cum făceam eu când am trăit pe Pământ într-o formă fizică,
trebuie să fiţi atenţi şi la societatea în care vă aflaţi. Trebuie să înţelegeţi
limitările fizice care se manifestă în prezent. Într-adevăr, aduceţi noi informaţii,
împărtăşiţi informaţii care au rolul de a elibera, dar dacă omul se simte ca într-o
închisoare, dacă trăieşte într-o stare de spirit obtuză şi înfricoşată, acele idei de
nivel înalt nu pot ajunge la el, din cauza marii diferenţe dintre nivelurile de
vibraţie. Deci trebuie să vă alegeţi cuvintele, trebuie să vă alegeţi cu atenţie
persoanele de contact, nu cu teamă, ci cu înţelegerea faptului că nu puteţi
împărtăşi unele materiale cu anumite minţi. Nu sunt capabile să înţeleagă. Le va
provoca doar frică şi vor ataca.
De ce vor ataca? Din cauză că la comandă este mintea ego-ului, iar mintea
ego-ului va ataca orice consideră o ameninţare. Va ataca fizic, va ataca verbal, va
ataca în orice fel poate, în efortul de a menţine corpul fizic în siguranţă, pentru
că asta este treaba sa.
Încă o dată, trebuie să înţelegeţi ce este mintea ego-ului. Ea nu este
duşmanul vostru. Este conştiinţa pe care o aveţi în experienţa de separare.
Odată ce aţi înţeles-o, o puteţi folosi la lucrurile la care se pricepe. Este bună
pentru supravieţuire, este bună pentru a interpreta mediul înconjurător, este
bună pentru a vă menţine structura fizică sănătoasă şi mulţumită. Dar nu este
pricepută la planificări sau la cercetarea viitorului, nu este bine să folosim
mintea ego-ului pentru a decide în privinţa unor experienţe de natură
superioară. Vă va spune să vă izolaţi, va încuraja separarea, deoarece aceasta
este natura sa. În acest fel de experienţă sunteţi cufundaţi aici.
În schimb, mesajele pe care le primiţi de la sistemul de ghidare sunt despre
conştiinţa unităţii, sunt despre dragoste şi vor fi contrare a ceea ce mintea
egotică crede că-i aduce siguranţă. De aici vine disocierea pe care o simţiţi, adică
diavolul şi îngerul de pe umerii voştri. Unul vă încurajează să fiţi expansivi,
creativi, iubitori şi buni, iar celălalt vă încurajează să fiţi suspicioşi, critici şi
limitaţi. Dacă înţelegeţi sursele acestor tipuri de informaţii, puteţi să discerneţi
clar gândurile şi sentimentele care străbat corpul-minte.
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Vom face o mică pauză acum, ca să puteţi digeraţi aceste informaţii. Ne
întoarcem în câteva minute.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=jcVI3tn7M-A
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Transmisiunea #7 – Cum sunteţi ghidaţi interior în
privinţa banilor, valorilor şi dragostei
Când v-am învăţat să renunţaţi la păcate, prin asta înţelegeam că păcatul nu există.
RENUNŢAŢI LA PĂCATELE CELUILALT. Nu le mai judecaţi, nu le mai faceţi reale. Numai
făcând acele lucruri care vă fac să vă simţiţi prost, veţi avea şansa să aflaţi ceea ce sunteţi
cu adevărat şi să vă întoarceţi Acasă. (Isus)

ISUS:
«Voi puteţi preda aceste principii spirituale, în primul rând,
demonstrându-le prin însăşi viaţa voastră.
Apoi, povestind anecdote, cum făceam şi eu când predicam. Ca învăţători,
căci sunteţi cu toţii învăţători, vrem să înţelegeţi puterea povestirilor anecdotice.
Transmiterea informaţiilor prin ele este foarte importantă, deoarece coboară
principiile spirituale superioare în experienţa fizică obişnuită. Ideea că eşti
bolnav şi că vei depăşi boala când te vei reacorda la ghidarea interioară – genul
ăsta de poveşti trebuie să le audă oamenii obişnuiţi. Nu cu principii spirituale
înalte îi veţi trezi pe ceilalţi. Ci demonstrând acele principii spirituale în viaţa
voastră de zi cu zi.
Iar aici apare ideea smereniei, pentru că există o învăţătură a societăţii
occidentale cum că, dacă nu eşti faimos, dacă nu eşti bogat, dacă nu îţi afişezi
averea şi realizările, înseamnă că ai trăit degeaba. Dar, de fapt, prin înţelegerea
smerită a principiilor, veţi fi inundaţi de abundenţă şi un flux continuu de
energie şi viaţă, indiferent de ceea ce faceţi pentru a trăi, indiferent de cum
arătaţi fizic, indiferent de calea pe care o alegeţi. Dacă ascultaţi de sistemul
interior de ghidare, veţi avea această minunată experienţă. În schimb, dacă
acţionaţi orbeşte, veţi experimenta boala, veţi experimenta frica, veţi
experimenta separarea.
Într-adevăr, unele persoane au sistemul de ghidare mai puternic. Eu am
fost o astfel de fiinţă. Încă de timpuriu în încarnarea mea, am primit îndrumări
clare şi verbale de la entităţi non-fizice. Deci eram medium sau channel. Nu se
numea aşa pe atunci, erau multe alte denumiri. Şi eu am păstrat acest secret,
dar pe măsură ce intram în adolescenţă, eram atât de convins că societatea pe
care o vedeam nu mă interesa, că sistemele pe care le observam nu mă atrăgeau
deloc, încât am devenit foarte revoltat, ca mulţi dintre voi. Să fii rebel într-un
sistem nebun este cel mai minunat lucru. Poţi fi mândru că eşti o forţă
perturbatoare într-un sistem represiv, injust şi nesănătos. Nu cu mândria egoului – că ai fi mai bun, mai important, mai valoros – ci demonstrând în mod
natural adevărul, aratând cum stau lucrurile şi ce trebuie să fie încurajat.
Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

165

Sistemul vostru de ghidare este destul de complicat. Aşa că vom intra puţin
în acest subiect. Vă parvin multe tipuri de informaţii. Sunteţi familiarizaţi cu
sinele emoţional. Când vă treziţi dimineaţa, sunteţi fericiţi să vă sculaţi sau vă
nelinişteşte ce vă aşteaptă peste zi? Chiar şi în această simplă senzaţie se
manifestă sistemul vostru de ghidare, care vă comunică ceva despre experienţa
pe care o aveţi. Dacă viaţa voastră nu se aliniază cu adevăratul vostru Sine, veţi
simţi teamă. Dacă interpretaţi greşit experienţele pe care le aveţi, veţi avea un
sentiment de teamă. Iar asta-i cealaltă faţă a monedei. Da, vă veţi simţi bine
când sunteţi pe calea cea bună. Şi da, vă veţi simţi prost când veţi fi alăturea cu
drumul.
Dar tot prost vă veţi simţi şi când interpretaţi greşit indicatoarele de pe
drum. Dacă, de exemplu, nu reuşiţi să aveţi o abundenţă financiară şi o
interpretaţi ca pe un eşec, vă veţi simţi rău, pentru că nu este adevărat.
Abundenţa financiară nu înseamnă abundenţă. Deci când îţi dai seama că orice
sentiment negativ înseamnă că eşti în dezacord cu realitatea, atunci devii dispus
să-ţi analizezi judecăţile în legătură cu multe lucruri. Nu experienţa pe care o ai,
ci judecata ta despre ea provoacă problema.
În legătură cu lipsurile financiare, de exemplu… pentru că este considerată
o problemă importantă în societatea voastră, care este un sistem conceput
pentru a vă seca de putere – vom intra în acest subiect la un moment dat. Dar
deocamdată fiţi conştienţi că aveţi această credinţă în societate, care vi se bagă
în cap în mod repetat, iar şi iar şi iar, că dacă nu aveţi bani, atunci nu aveţi nicio
valoare. A fost o vreme în acest plan fizic când nu existau bani şi toată lumea
avea valoare. Banii sunt o idee născocită. Sunt un sistem de valori iluzorii, în
care v-aţi pierdut cu toţii. Valoarea înseamnă experienţă, valoarea înseamnă
iubire, valoarea înseamnă expansiunea conştiinţei, valoarea înseamnă sănătate,
valoarea înseamnă vitalitate, valoarea înseamnă pasiune, valoarea înseamnă
dragoste. Pe acestea vrem să le priviţi ca având valoare. Şi începeţi să vă
îndepărtaţi mintea în mod sistematic de la ideea de bani, din cauză că este un
sistem artificial conceput să vă îndepărteze de ceea ce este cu adevărat valoros.
Iar când te îndepărtezi de ceea ce are valoare autentică, devii neputincios,
pentru că nu mai ai însufleţire, nu mai eşti pasionat, nu eşti aliniat cu adevărul.
Acesta este motivul pentru care foarte mulţi dintre voi vă simţiţi prost când vă
gândiţi la bani: din cauză că nu au nicio valoare. I-aţi dat sistemului toată
puterea voastră şi de aceea vă simţiţi atât de rău.
Când conştientizaţi că sunteţi un aspect energetic al Conştiinţei şi că
trebuie să-i împliniţi dorinţa sistemului vostru de ghidare, să zicem aşa, atunci
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veţi începe să vă detaşaţi de aspectele materiale, veţi începe să nu mai căutaţi
salvarea şi satisfacţia în lucrurile fizice şi veţi începe să vă întoarceţi înlăuntru
spre acele trăiri pe care le preţuiţi cu adevărat. Iar ceea ce preţuiţi cu adevărat
este prietenia, este sănătatea, este bucuria, este experienţa, este expansiunea,
este creativitatea. Asta apreciaţi cu adevărat în lume. Şi de aceea sunteţi derutaţi
de atracţia banilor.
Acum veţi spune: „Cum pot fi fericit în această societate dacă nu am bani,
pentru că această societate este construită pe bani?” Dar noi suntem aici pentru
a demonta această societate. Deci nu putem avea discipoli obsedaţi de bani,
deoarece noua societate nu va fi obsedată de bani. Provocăm o revoluţie a
conştiinţei, o revoluţie a valorilor, o revoluţie a iubirii. Iar fiinţele care vor crea
noua societate trebuie să priceapă că trebuie să ajungă la o înţelegere profundă a
ceea ce sunt, a ceea ce preţuiesc şi a ceea ce înseamnă să trăieşti într-o societate
bazată pe dragoste.
Banii exprimă fizic ideea că v-aţi separat de propria voastră capacitate de a
crea. Asta se întâmplă. De aceea vă simţiţi rău atunci când daţi importanţă lipsei
lor: din cauză că sunteţi într-un foarte mare dezacord cu adevărul că deţineţi
puterea creatoare. Nu uitaţi, acesta este visul vostru, fiecare lucru pe care îl trăiţi
este manifestat de voi. Dar Spiritul nu admite să vă puneţi într-o cutie atât de
mică, iar când încercaţi să o faceţi, vă vom transmite un NU răsunător prin
sistemul vostru de ghidare.
Şi la fel e şi cu locurile de muncă, cu ideea că locurile de muncă ar fi
limitate şi greu de dobândit. Majoritatea oamenilor au această idee că a trudi
din greu la o slujbă este degradant. Este chiar ideea noastră: da, este o
degradare a voastră. Sunteţi atât de puternici, aveţi capacitatea de a aduce în
manifestare orice vreţi, dacă înţelegeţi cum să o faceţi. Aşa că auziţi mereu în
cap vocea noastră sâcâitoare, care vă spune să încercaţi altceva diferit. În acelaşi
timp, auziţi şi vocea cicălitoare a societăţii, care vă spune să vă conformaţi. Deci
trebuie să înţelegeţi că în corpul-minte sunt în competiţie doi jucători puternici.
Tânăr fiind, m-am scos singur din sistem. Părinţii mei voiau să mă
căsătoresc de tânăr, dar am refuzat. Hălăduiam pe dealuri cu prietenii mei, cu
care formam un grup de rebeli veseli. Şi ne distram pe cinste. Asta am făcut în
adolescenţă, iar mama era foarte supărată pe mine. Credea că-i sfârşitul lumii.
Dar mai ştia, i se dăduseră informaţii că nu eram un copil obişnuit. Nu eram un
copil obişnuit, nu am fost niciodată. Încă de la o vârstă fragedă, primeam
informaţii şi le transmiteam oamenilor. Puneam sub semnul întrebării sistemul,
le luam apărarea celor năpăstuiţi şi, odată ce am intrat în anii adolescenţei, îmi
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era foarte clar că nu voiam să mă căsătoresc şi să mă aşez la casa mea la acea
vârstă. Şi mulţi dintre noi simţeam la fel. Nu era altfel faţă de societatea voastră
de acum. Conştiinţa se manifestă în acelaşi mod. Există tineri care refuză să se
înroleze în sistemul care distruge planeta. Există tineri rebeli care spun: „Nu, nu
voi face ceea ce aţi făcut voi”.
Aşa eram şi eu. Am făcut acelaşi lucru. Circulă povestea că aş fi fost un fel
de călugăr-preot. Nu am fost deloc aşa. Eram un agitator şi un tânăr-problemă
şi asta-mi plăcea foarte mult. Nimic nu-mi făcea mai multă plăcere decât să
deranjez sistemul. Acesta era programul cu care venisem. Asta era sarcina mea:
să deranjez, să zgudui cuştile acelor fiinţe care erau controlate şi celor care le
controlau. Şi o fac din nou. Ceea ce este o mare bucurie pentru mine. Mulţi
dintre voi simţiţi la fel, vă bucură ideea de a fi instigatori. Este o misiune foarte
importantă.
Pentru mintea separată, pentru societatea separării, pentru mintea
materialistă condusă de ego este un mare disconfort să aibă prin preajmă o
minte motivată de libertate, motivată de adevăr, motivată de pasiune. Şi vor fi
folosite tot felul de tehnici pentru a vă ţine sub control.
Iată de ce este foarte important să înţelegeţi acest sistem de ghidare,
deoarece societatea va încerca să vă aducă sub control. Asta se observă prin
puterea sporită a poliţiei în societate, prin nenumăratele legi care vor să
controleze lucrurile percepute ca fiind deranjante. Deci trebuie să mai fie şi unii
ca voi, care înţelegeţi că ghidarea interioară nu poate fi urmată respectând toate
normele societăţii şi că trebuie să vă îndepărtaţi de sistemele ce condiţionează
această societate, astfel încât să puteţi menţine o conexiune clară şi impecabilă
cu sistemul de ghidare, cu ghizii voştri. Pare dificil la început, din cauză că vă
îndepărtaţi de sistemele în care sunt cuprinşi toţi oamenii – fie că este şcoala, fie
că este religia, fie că este privitul la televizor, fie că este folosirea anumitor tipuri
de alimente – şi veţi simţi că sunteţi diferiţi. Dar trebuie să înţelegeţi că aici nu
căutăm banalitatea, nu căutăm mediocritatea, ci căutăm excepţionalul,
revoluţionarul şi ceea ce se bazează pe conştiinţa unităţii, lucru foarte diferit faţă
de ce găsiţi în acest loc. Amintiţi-vă că asta nu-i casa voastră naturală, ci
Căminul vostru este Unimea. Iar sistemul vostru de ghidare vă conduce
întotdeauna înapoi la Unitate. Aţi decis să faceţi o călătorie foarte problematică
printr-un peisaj dificil, dar vi se oferă îndrumare până la capăt. Şi este necesar
să înţelegeţi cât de importantă este.
Şi mai trebuie să vă disciplinaţi mintea, trebuie să vă antrenaţi mintea să
asculte doar de ceea ce vine de la Sinele vostru profund. Această calitate nu este
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uşor să v-o dezvoltaţi, deoarece s-au depus foarte multe eforturi pentru a vă
instrui în sens invers. S-au depus atât de multe eforturi ca să vă condiţioneze
mintea, încât trebuie să fiţi dispuşi să ieşiţi din normă, trebuie să fiţi dispuşi să
fiţi altfel.
Eu asta am făcut. Am ieşit din normă, am ieşit din programul care rula în
societatea acelui spaţiu şi timp, fapt care a supărat pe mulţi oameni. Povestea
asta despre mine nu o auziţi nicăieri. De ce? Fiindcă nu era nimeni acolo să scrie
această poveste. Nu am fost acel Isus creat de Biserică, ci eram un adolescent
dotat parapsihic, intuitiv, foarte creativ şi necuviincios. Nu eram un Mesia, nu
eram un învăţător, ci eram un tânăr care avea o legătură foarte puternică cu
non-fizicul şi îl urmam în toate, că nu aveam de ales. Era calea pe care trebuia să
o urmeze acea viaţă de om.
Fiecare aveţi o cale proprie pe care trebuie s-o urmeze viaţa voastră de om
şi o veţi recunoaşte după senzaţiile pe care vi le dă. O veţi recunoaşte după ceea
ce vă aduce bucurie. Nu judecaţi aspru ceea ce vă aduce bucurie.
Şi acum ajungem la ideea că dorinţele ar fi înşelătoare. Este o idee unanim
acceptată în Biserica creştină şi în societatea voastră. De ce se crede că ar fi
periculoase? Pentru că aşa aţi fost învăţaţi, că ar fi periculoase. Nu este o
întâmplare, ci este o condiţionare adânc implantată de Biserica creştină, cu care
au fost îndoctrinaţi toţi cei care tindeau să se comporte altfel, uzându-se de
pedeapsa capitală, tortură şi multe alte lucruri. Vă este frică de dorinţe, din
cauză că aţi fost învăţaţi să vă fie frică de ele. Aşadar, nu ascultaţi de frică,
deoarece frica vă blochează conexiunea puternică cu Spiritul.
Urmând acest sfat, această fiinţă-medium a început să fie aptă de
channeling, deoarece a practicat în mod sistematic, ştiinţific şi perseverent ceea
ce i s-a indicat să practice. Şi voi va trebui să vă dedicaţi în acest fel, ascultânduvă sistemul de ghidare, refuzând să vă întoarceţi la fricile voastre, urmându-vă
dorinţele care se ivesc în voi. Dorinţele vă arată că trebuie investigat un anumit
loc din mintea voastră. Nu înseamnă că acolo s-ar afla salvarea voastră. Ci
înseamnă că subiectul respectiv vă va da nişte răspunsuri. Şi numai intrând în
acel subiect, vi se va revela ce trebuie să aflaţi despre el.
Să zicem că ai o pasiune pentru Egipt, asta înseamnă că acolo este ceva
pentru tine. S-ar putea să fie credinţa ta în puterea vreunei structuri de acolo, sar putea să crezi în natura sacră a vreunui loc fizic. Pe măsură ce intri mai adânc
în acel subiect, vei avea ocazia să înţelegi mai profund adevărul.
Căci adevărul este cuprins în acel subiect, este învăluit de acel subiect. De
ce? Pentru că aveţi atâtea credinţe în minte, încât noi, ca Spirit, pentru a vă
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învăţa ceva, trebuie să folosim acele credinţe deja existente. Trebuie să ne
folosim de acele dorinţe pe care aţi venit să le experimentaţi în lumea separării.
Aceşti idoli la care vă închinaţi: trupul, banii, sexul, hrana, puterea, pentru
aceştia aţi venit aici, ca să-i experimentaţi şi, în cele din urmă, să vă eliberaţi de
ei. Iar noi trebuie să ne folosim de aceste credinţe ca să vă atragem către
semnificaţii mai profunde.
Deci nu judeca pasiunile altuia. Nu-i treaba ta. Tu ocupă-te de pasiunile
tale. Focalizează-te asupra minţii tale. Pune-ţi la punct propria ta experienţă
aici. Sistemul tău de feedback este conceput doar pentru tine. Aşadar, încetează
să dai sfaturi. Împărtăşeşte-ţi experienţa, transmite şi altora ceea ce ai înţeles
pentru tine, dar ca principii, nu în detaliu. Omul din faţa ta va învăţa ceva de la
tine, dacă aşa îi este dat. Dar îi vei inspira pe alţii dându-le exemplul personal de
pace interioară, de dragoste, de exprimare de sine. Nu uita că sistemul tău de
ghidare este conceput pentru această încarnare a ta, pentru acest corp-minte,
pentru viaţa ta, iar sistemele altor persoane sunt concepute pentru viaţa lor.
Deci, atunci când analizezi o altă viaţă şi decizi că ar fi greşită sau că cineva face
ceva ce nu ar trebui să facă, de fapt, îţi impui propria ta ghidare. Or asta nu-i
treaba ta. Treaba ta este să-ţi urmezi sistemul de ghidare doar pentru tine.
Acesta este, de asemenea, un lucru foarte important de înţeles când îţi
interpretezi emoţiile. Îndrumarea este pentru tine şi numai pentru tine. Şi de
unde vei şti că ai luat-o pe o cale greşită? Te vei simţi rău. Vei vedea pe cineva
comportându-se în vreun fel şi îl vei judeca, vei spune că greşeşte, când, de fapt,
tu eşti cel care te înşeli.
Când v-am învăţat să renunţaţi la păcate, să vă pocăiţi, nu am spus-o în
sensul în care îl înţelegeţi acum. Trebuie să fie interpretat în alt sens, anume că
păcatul nu există. Fiecare fiinţă merge pe calea sa, fiecare fiinţă se
experimentează pe sine prin experienţele de care are nevoie. Nu este treaba
voastră. RENUNŢAŢI LA PĂCATELE CELUILALT. Nu le mai judecaţi, nu le
mai faceţi reale. Nu sunt reale. Nimeni dintre noi, de partea aceasta, nu crede în
păcat. Vă înţelegem rătăcirile, vă înţelegem confuzia, înţelegem de ce faceţi ceea
ce faceţi. Şi numai făcând acele lucruri care vă fac să vă simţiţi prost, veţi avea
şansa să găsiţi ceea ce sunteţi cu adevărat şi să vă întoarceţi Acasă.
Privind această lume, vedem frică şi vedem război şi vedem ucideri şi
vedem multe lucruri lipsite de iubire. Toate aceste fiinţe sunt rătăcite. Toate
aceste fiinţe trăiesc din plin conştiinţa separării. Şi când veţi ajunge să trăiţi
Unitatea? Când vă veţi sătura de separare. Cu toţii aţi trăit ideile de limitare,
sentimentele de frică, aţi experimentat ceea ce nu doreaţi şi tocmai acestea v-au
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împins să căutaţi ceea ce doriţi cu adevărat. Fiecare fiinţă se află într-o anumită
etapă a călătoriei printre aceste experienţe. Unii sunt mai avansaţi decât alţii,
alţii sunt mai în urmă. Treaba voastră este să-i ajutaţi pe cei cu care veniţi în
contact direct, cu blândeţe şi iubire, pe baza propriului vostru sistem de ghidare,
având încredere în voi înşivă, dar fără a oferi sfaturi în stilul obişnuit. Oferiţi-le
inspiraţie, oferiţi-le încurajare, oferiţi-le dragoste, oferiţi-le o ceaşcă de ceai sau
o masă, oferiţi-le un pat în care să doarmă, dacă de asta au nevoie, dar faceţi-o
cu blândeţe şi compasiune şi fără ego. Să vă fie clar că ştiţi mult mai puţine
decât credeţi că ştiţi şi că mai aveţi un drum lung de parcurs. Căci trăiţi
permanent în această conştiinţă a separării. Dacă aţi fi fost atât de înţelepţi pe
cât vă credeţi, nu v-aţi mai fi aflat aici.
Ne vom întoarce în scurt timp.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=xP9AXwbHLSs
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Transmisiunea #8 – Vi s-a dat tot ce aveţi nevoie
Dacă veţi începe această minunată cunoaştere de sine, veţi simţi o diferenţă aproape
palpabilă între ideile condiţionate din minte şi inspiraţia autentică de la sistemul de ghidare.
(Isus)

ISUS:
«Vi s-a dat tot ce aveţi nevoie. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nu e
nevoie să aşteptaţi ceva de la alţii, că puteţi să nu căutaţi îndrumare în afara
voastră. Chestia asta sperie mintea ego-ului. Voi credeţi că sunteţi atât de
singuri în această călătorie, dar exact opusul este adevărat. Prin propriile fapte
vă menţineţi singuri. Prin propriile gânduri vă menţineţi singuri. Prin ceea ce nu
înţelegeţi vă menţineţi singuri. Când veţi înţelege că tocmai sistemul de ghidare
internă reprezintă acel mesaj divin inspirat pe care îl căutaţi, atunci nu-l veţi
mai căuta prin magazine, nu-l veţi mai căuta în afara voastră. Vi se arată calea
pe care s-o luaţi. Cum vi se arată? Vi se arată prin cea mai simplă ghidare
posibilă: staţi în pat sau ridicaţi-vă din pat... Mâncaţi la micul dejun doar o
fructă sau mâncaţi o masă copioasă! Aşa este îndrumarea.
Uneori însă, îndrumarea vine de la mintea voastră condiţionată. Dar dacă
veţi începe această minunată cunoaştere de sine, veţi simţi o diferenţă aproape
palpabilă între ideile condiţionate din minte şi inspiraţia autentică de la
sistemul de ghidare.
Mintea voastră este plină de neadevăruri. Asta vrem să înţelegeţi.
Societatea în care trăiţi este atât de programată să fie într-un anumit mod, încât
libertatea pe care o căutaţi pare imposibilă, pare de neatins. Dar acest sistem de
ghidare v-a fost dat cunoscându-se cultura în care urma să vă naşteţi. V-a fost
dat de către o Minte superioară, nu a fost născocit de un copil, aşa cum sunt
multe dintre ideile voastre. V-a fost dat de către o Conştiinţă care ştia unde veţi
merge, cu cine vă veţi întâlni, la ce veţi lucra şi este infailibil în acest sens. A fost
proiectat de o Conştiinţă mult peste a voastră. Aşa că vrem să începeţi să
reacţionaţi la indicaţiile lui.
Şi mai vrem să înţelegeţi şi ce vi s-a făcut. Vrem să pricepeţi bine că
informaţiile care v-au fost băgate în cap despre moarte, despre bani, despre
corp, despre boală, multe dintre aceste sisteme pe care le învăţaţi în societatea
voastră, sunt incorecte. De aceea, vă rugăm să începeţi să citiţi cărţile transmise
de noi prin acest medium. Ele vă aduc multe idei şi principii diferite despre
nemurirea voastră, despre dragoste, despre sănătate, despre sexualitate, despre
creativitate, despre conştiinţa unităţii. Vă aduc aceste idei noi ca să puteţi începe
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să vă reprogramaţi mintea. Este un proiect mare. Fiecare vă aflaţi într-o etapă
diferită a acestui proiect de reprogramare. Unii dintre voi sunteţi chiar la
început. Vă simţiţi nemulţumiţi de perspectiva de a trăi în această societate. Ştiţi
doar că nu vreţi să vă conformaţi. Alţii dintre voi vă aflaţi aici de mai mult timp
şi aţi găsit deja o modalitate de a-i face faţă. Iar alţii dintre voi sunteţi
nerăbdători să vină transformarea, să vină revoluţia inevitabilă. Fiecare vă aflaţi
în poziţii diferite şi vă urmaţi propriul sistem de ghidare.
Dar cu toţii trebuie să vă faceţi timp la începutul zilei, în fiecare zi, să
meditaţi la ce fel de zi doriţi să aveţi, să vă focalizaţi mintea pe dragoste, pe
conexiunea cu Divinul, pe comuniunea dintre fiinţe, pentru că această lume nu
are nimic din acestea. Prin urmare, voi trebuie să fiţi factorul hotărâtor.
Ce vedeţi acum sunt rezultatele minţii voastre separate, ale conştiinţei
separării. Şi veţi fi bombardaţi din lumea exterioară cu mesaje despre separare,
lipsa iubirii, frică, judecată, astfel de chestiuni. Dar şi în interior se joacă o piesă.
Se desfăşoară acele credinţe care vă sunt revelate. Ele apar şi în exterior, şi în
interior.
Totuşi, aveţi şi acest alt sistem de mesagerie, cu mesaje care vă încurajează
să fugiţi în pădure, care vă încurajează să întindeţi o mână iubitoare, care vă
încurajează să spuneţi cuiva “Te iubesc”. Mintea egotică, mintea condiţionată,
mintea pregătită de societate vă va spune: „Păstrează secretul. Nu spune asta. Te
vei face de râs”. Dar dacă continuaţi să iubiţi, dacă continuaţi să vă orientaţi
după acel sentiment de inspiraţie şi expansivitate, atunci vă veţi urma calea, vă
veţi urma destinul. Dar treaba asta nu este pentru cei slabi de inimă. Trebuie să
aveţi curaj şi trebuie să vă educaţi şi să vă reeducaţi. Educaţi-vă, înţelegând ce vi
s-a făcut. Reeducaţi-vă, gândindu-vă la ce aveţi de făcut de acum înainte.
Desigur, poate că pare un proiect foarte mare. Dar este mult mai dificil,
mult mai deprimant să nu faci nimic, să continui pe calea separării, să-ţi simţi
corpul ca pe o formă separată. Apare boala, apare frica de moarte, apare
bătrâneţea.
Societatea voastră v-a învăţat metoda ştiinţifică. Dar şi acesta vă sabotează
sistemul de ghidare. Aveţi o credinţă dogmatică în lumea materială fizică. Asta
v-a învăţat metoda ştiinţifică. Aţi fost învăţaţi că ştiinţa este de încredere. Dar
ştiinţa nu este interesată de emoţii, nu este interesată de sentimente, nu are
interes să le înţeleagă, din cauză că fundamentele ştiinţei sunt materialiste.
Aceasta este natura sa. Prin urmare, cei care aţi fost crescuţi cu metoda
ştiinţifică, aşa cum se prezintă ea în societatea voastră, nu agreaţi emoţiile şi
sentimentele. Aveţi o profundă prejudecată că aceste lucruri nu ar fi de
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încredere şi că nu ar trebui să vă bazaţi judecata pe ele. Că nicio decizie nu ar
trebui să se bazeze pe acestea, deoarece sunt imprevizibile, sunt
nedemonstrabile, nu li se acordă nicio valoare în societatea voastră.
Dar vă rugăm din nou să reveniţi la elementele de bază. Cât de bine merge
societatea voastră? Cât de fericiţi sunt oamenii? Este o societate înfloritoare şi
sustenabilă? Acestea sunt întrebările fundamentale pe care trebuie să le puneţi
în călătoria voastră prin viaţă, căci altfel nu veţi fi dispuşi să vă schimbaţi. Veţi
privi la societate şi veţi constata că e aşa cum e. Credeţi-ne pe cuvânt, societatea
voastră nu va mai fi mult timp aşa cum este acum. Asta nu-i o ameninţare, ci
doar o descriere a situaţiei. Nu veţi putea continua pe drumul pe care mergeţi.
Aşa că vă sfătuim foarte sincer să începeţi această călătorie transformatoare
acum. Oricum va trebui s-o începeţi la un moment dat, deoarece luxurile
materiale, bogăţia pe care aţi cunoscut-o în societatea voastră în forma cu care
v-aţi obişnuit, este foarte limitată. Nu va continua la nesfârşit. Trebuie să vă
reeducaţi în mod preventiv ca să preţuiţi ceea ce are cu adevărat valoare, pentru
că va trebui să vă împăcaţi cu situaţia. Bogăţia societăţii voastre, în formele de
acum, nu va continua. Lumea este bogată, Pământul are tot ce aveţi nevoie.
Aveţi tot ce este necesar pentru a prospera. Dar formele se vor schimba. Şi se
vor schimba relativ repede. Deci vă sfătuim să faceţi această schimbare
interioară, astfel încât să puteţi integra mai uşor schimbările exterioare care vor
veni.
Desigur, afirmaţia asta înspăimântă mintea ego-ului. În timp ce rostim
aceste cuvinte, la toţi vă apare frica. În acelaşi timp, o altă parte din voi se simte
entuziasmată la gândul schimbării. Observaţi deci că mintea este divizată.
Mintea ego-ului spune: “Mi-e teamă că îmi voi pierde… (lucrul pe care îl
preţuieşte ea)”. Acel lucru semnifică pentru ea securitatea materială, protecţia.
Nu vrea să piardă nimic material, pentru că este focalizată pe materie, pe
separare. Acele obiecte palpabile o fac să se simtă în siguranţă, le vede ca pe
salvarea sa. Iată cum iese la iveală cumpărătorul din voi, consumatorul din voi.
O spunem din nou, aşa aţi fost instruiţi, deci nu vă judecaţi atitudinea ca fiind
una malefică. Este doar un rezultat al instruirii prin care aţi trecut.
Dar mai există şi cealaltă parte din voi, partea căreia îi răspundem cu toţii,
noi, cei de aici. Multe miliarde de rugăciuni au fost emise din lumea voastră
pentru a cere ajutor, pentru a cere o schimbare, pentru a pogorî mai multă
dragoste, pentru a se opri războaiele, pentru a se opri degradarea acestei
minunate planete. Iar noi vă răspundem la rugăciuni. Aceste schimbări nu vin
peste voi fiindcă aţi fi răi. Ci vin peste voi fiindcă pentru asta v-aţi rugat.
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Aşadar, atunci când auziţi despre devastări prin lume sau despre căderea
sistemelor, nu uitaţi că pentru asta s-au rugat miliarde de oameni de pe planetă.
Pentru o transformare a sistemului, o transformare de la război şi ură la
dragoste şi pace. Asta se petrece aici. Conştiinţa îşi exercită puterea. Sferele
superioare conlucrează pentru a produce această transformare. Şi multe fiinţe
din planul fizic au mare nevoie de ea, se roagă pentru ea, speră că vor avea parte
de ea chiar în timpul vieţii lor.
Aşadar, vrem să primiţi cu mare entuziasm această transformare. Nu o
aşteptaţi cu frică. Ar fi limbajul minţii separate. Vrem să întâmpinaţi
transformarea prin care urmează să treceţi cu curajul nemuritorului, curajul
pasionatului, curajul sfântului, astfel încât să puteţi ajuta şi alte fiinţe să treacă
prin ea. Consideraţi că aceasta este misiunea voastră. Concentraţi-vă mintea
asupra acestei transformări şi atunci veţi începe să renunţaţi la lucrurile care nu
contează, veţi începe să vă focalizaţi doar pe această expansiune a conştiinţei,
această aventură incitantă pentru care aţi venit aici. Nu aţi venit aici ca să
cumpăraţi lucruri, nu aţi venit aici ca să vă puneţi limite. Aţi venit aici ca
precursori ai revoluţiei. Asta vă încurajăm să faceţi aici: vă încurajăm să fiţi
curajoşi, vă încurajăm să vă scoateţi la iveală cele mai grave temeri, să vă
investigaţi emoţiile negative, să aflaţi ce anume vă declanşează reacţiile. Şi
atunci veţi descoperi că această călătorie nu este atât de lungă şi greoaie pe cât
credeaţi. Călătoria este lungă şi grea doar când la comanda fiinţei voastre este
ego-ul. Ego-ul este condus de frică şi vă provoacă boli. Dar păşind în această
nouă lume, în această nouă atitudine interioară, vrem să înţelegeţi că vă veţi
simţi mai bine şi mai bine şi tot mai bine. Aşa se întâmplă când Conştiinţa se
observă pe sine şi ajunge să se înţeleagă pe sine. Căci sunteţi făcuţi din dragoste,
cu dragoste şi pentru dragoste. Şi înaintând pe calea acestui destin, veţi începe
să simţiţi cum apare fericirea în viaţa obişnuită şi veţi fi uimiţi. Veţi fi uimiţi.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=j1CO_DyJanU
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Transmisiunea #9 – Răspuns la întrebări despre
schimbările din societate
Voi vreţi să remediaţi problemele lumii, dar problema provine din interiorul vostru. Nu
vă faceţi griji cu privire la lume. Ea este efectul, nu cauza. Faceţi-vă griji doar despre cum
reacţionaţi vibraţional. Încă nu vă puteţi imagina un viitor diferit, din cauză că nu vă aflaţi în
vibraţia acelui viitor diferit. (Isus)

Public: Legat de schimbările ce vin în lume şi cum ne putem feri de
schimbările economice globale. Privind la cum se desfăşoară lucrurile, eu şi
alţii simţim multă frică relativ la această tranziţie. E adevărat că s-a vorbit
recent de această problemă, într-o oarecare măsură, dar întrebarea valabilă
pentru noi toţi este: cum facem acest pas? Cum să facem tranziţia de la
economia globală, aşa cum arată ea în prezent, la o economie sacră? Este o
chestiune importantă pentru mine şi pentru cei din viaţa mea şi pentru
oamenii cu care lucrez: cum să facem această transformare chiar acum în
propriile noastre vieţi, ca să fim nişte pionieri ai ei? Pentru că ceea ce
încercăm să facem nu prea funcţionează.
ISUS:
«Nu uitaţi că lumea voastră este o reflexie a conştiinţei colective. Fricile
voastre arată ce credinţe aveţi. Iar credinţele vă creează lumea. Voi vreţi să
schimbaţi ceea ce există în afara voastră, făcând efortul de a remedia o
problemă, atunci când problema, de fapt, provine din interiorul vostru. Deci,
când un sistem vă face să simţiţi frică, lipsuri, că nu puteţi continua, că vreţi
altceva decât ceea ce trăiţi, atunci, prin definiţie, înseamnă că vreţi să se
schimbe credinţele voastre. Trebuie să înţelegeţi că lumea este efectul gândirii.
Dar mintea care primeşte inspiraţie găseşte că limitele temporale sunt greu
de depăşit. Mintea inspirată – adică mintea care ascultă acea ghidare interioară
care doreşte altceva diferit – este frustrată de întârzierea de timp, din cauză că
înţelege chestiunea greşit. Presupuneţi că schimbările care vor avea loc în
societatea voastră trebuie să fie mecanice, de natură newtoniană, că trebuie
transformate sistemele existente. Însă conştiinţa voastră trebuie transformată.
Conştiinţa voastră vă produce experienţele. Prin urmare, sunteţi limitaţi de lipsa
de încredere în propria putere, care este demonstrată de fricile voastre. Şi aici
are un rol atât de important sistemul vostru de ghidare.
Aţi fost învăţaţi că aceasta este o lume materială, care se întâmplă în mod
obiectiv, că aceste sisteme nu au nimic de-a face cu voi, că sunt separate de voi.
Acesta este glasul mentalităţii de separare. Adevărul este că sistemul ia naştere
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din toţi participanţii la sistem. Iar ceea ce îţi provoacă sentimentul de neputinţă
este că tu eşti singura fiinţă pe care o poţi schimba. Aşa că, privind la un sistem
aparent construit de milioane şi milioane de fiinţe separate, îţi spui: „Păi, chiar
dacă mă schimb eu, nu se va schimba sistemul”. Ba sistemul pe care-l
experimentezi se va schimba, îţi vei schimba viaţa!
Deci, fii atent la sistemul tău de ghidare, înţelegând bine tot ce v-am spus
astăzi, că atunci când simţi negativitate, înseamnă că tocmai ai avut o idee
neadevărată. Poate că ţi-a trecut prin cap ceva de genul: „Sistemul ăsta nu se va
schimba niciodată. Are prea multă forţă de inerţie”, şi atunci te vei simţi rău, te
vei simţi dezamăgit. De fapt, asta e vocea noastră tăcută, care îţi spune: „Habar
n-ai ce putere şi influenţe sunt implicate aici în acest moment. Acest sistem se
va prăbuşi. Nu ai dreptate.” Nu o spunem în cuvinte, ci prin emoţii, spunem: „Te
înşeli, te înşeli, te înşeli”. De unde ştii că te înşeli? Din faptul că nu te simţi bine.
Deci reveniţi la emoţii pozitive şi simţiţi-vă bine. Nu vă faceţi griji cu privire
la lume. Ea este efectul, nu cauza. Din cauza învăţăturilor la care aţi fost supuşi,
din cauza instruirii voastre, sunteţi în confuzie, şi tot credeţi că lumea trebuie să
se schimbe. Nu ea trebuie schimbată. Ea este precum oul de aur. Iar voi sunteţi
gâsca ce depune oul de aur. Nu uitaţi asta. Amintiţi-vă basmul. Nu pierdeţi din
vedere gâsca. Voi sunteţi acea gâscă, voi sunteţi Creatorul, voi sunteţi acela care
creează lumea manifestată. Experienţa cu lumea manifestată este a voastră şi
numai a voastră. Vă înşală formele. Se pare că aici aţi fi mulţi, se pare că ar
trebui să vă schimbaţi toţi, or asta pare imposibil.
Trebuie să vă schimbaţi mintea, modul cum răspundeţi la sistemul de
ghidare. Trebuie să acţionaţi individual. Nu vă îngrijoraţi despre marele sistem.
Faceţi-vă griji doar despre modul cum reacţionaţi vibraţional. Îngrijoraţi-vă
numai pentru asta, deoarece asta vă va aduce o putere peste capacitatea voastră
de înţelegere din acest moment.
Când crezi în lume, când nu-ţi asculţi sistemul de ghidare, când te
stăpâneşte frica, când accepţi lucruri şi sentimente şi idei care nu sunt aliniate
cu Tine (şi o ştii prin sentimente de negativitate sau tristeţe sau boală, deziluzie
sau frică; toate acestea sunt manifestări ale unei gândiri în afara alinierii),
atunci eşti lipsit de încredere în propria putere şi o simţi. Nu înţelegi cum poate
avea loc transformarea.
Nu uitaţi ce se întâmplă cu acest corp-minte din faţa voastră. Este o fiinţă
care a urmat recomandările cuprinse în „Cursul de miracole”. Şi, cu adevărat, i
se întâmplă miracole. Vi se va întâmpla acelaşi lucru. Dacă urmaţi „Cursul de
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miracole”, vi se vor întâmpla miracole pe care nu le puteţi prezice acum, pentru
că nu vă aflaţi într-o stare mentală propice miracolelor.
Deci acesta este răspunsul la întrebarea voastră. Urmaţi „Cursul de
miracole”, practicaţi principiile, încetaţi cu scuzele de ce nu-l urmaţi. Urmaţi-l şi
păşiţi în acel nou tărâm al conştiinţei extinse. Veţi avea experienţe, veţi întâlni
oameni, veţi manifesta lucruri pe care nu le puteţi imagina în acest moment.
Exact de asta suferă oamenii atunci când sunt deziluzionaţi şi nu mai vor să
continue. Fiind distanţaţi de înţelepciunea care le este oferită, ei nu-şi pot
imagina un viitor diferit, din cauză că nu se află în vibraţia acelui viitor diferit.
Trebuie să vă ridicaţi vibraţia, trebuie să vă transformaţi mintea, astfel încât
mintea să poată crea viitorul pe care îl doriţi. Totul răsare din minte, nu există
cu de la sine putere. Este o consecinţă, nu este o cauză.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=EChGZEFB-nM
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Transmisiunea #10 – Isus despre marea dragoste
Preţuiţi-vă prietenii şi relaţiile platonice la fel de mult ca pe relaţia voastră specială de
natură fizică sexuală. (Isus)

ISUS:
«Urmăriţi un vis. Să nu uitaţi asta când vreţi să găsiţi acea fiinţă care
credeţi că este marea dragoste a vieţii voastre. V-aţi obişnuit să vă faceţi vise
despre acea persoană, ce calităţi va avea şi ce va face, cum va arăta, ce mărimi şi
greutate va avea şi ce venituri va deţine. Acestea sunt nişte îndoctrinări care vă
blochează să exploraţi iubirea. Destinul vă este scris în Inimă, nu în mintea
condiţionată. Acolo trebuie să cercetaţi când începeţi să căutaţi marea dragoste.
Înainte de toate, trebuie să înţelegeţi ce este iubirea. Am transmis o carte
prin această fiinţă-medium despre dragoste, definiţie şi amănunte despre
manifestarea ei în lumea voastră. Deci, am dori să vă îndreptăm către această
carte “Love and a Map to the Unaltered Soul” (Iubirea şi o hartă către
sufletul pur). Această transmisie completează acea carte. Iar întrebările voastre
mai specifice vor primi răspuns de acolo.
Când călătoriţi pe tărâmul dorinţei, când doriţi să vă întâlniţi iubitul sau
iubita visurilor voastre, trebuie să înţelegeţi limbajul iubirii. Care nu este
limbajul iubirii pe care l-aţi învăţat în societate. Societatea voastră are o natură
egotică, ceea ce înseamnă că are o vibraţie redusă, este obsedată de material şi
fizic. Şi atâta timp cât vă concentraţi pe material şi fizic în această căutare, veţi fi
confuzi şi vă veţi ataşa, prin rezonanţă, de fiinţe care nu au o natură spirituală.
Dacă vă preocupă tot timpul numai corpul fizic, dacă vă preocupă tot timpul
numai veniturile şi chestiunile financiare – fie că e vorba de îmbogăţire sau de
sărăcie, care sunt două feţe ale aceleiaşi monede – atunci alunecaţi în lumea
iluzorie a ego-ului şi veţi atrage spre voi o fiinţă cu aceeaşi frecvenţă.
Dar dacă vă simţiţi bine în lumea materială şi sunteţi fericiţi alergând după
visele tipice Occidentului – desigur, în primul rând, nu aţi urmări această
transmisie sau deja v-aţi simţi deranjaţi – totuşi, dacă sunteţi în acea etapă,
atunci va trebui să experimentaţi acele lucruri până când nu vă vor mai face
fericiţi. Dacă credeţi în lume şi în toate lucrurile pe care vi le poate oferi – case
mari şi maşini de lux şi multe corpuri pe care să le consumaţi, indiferent dacă e
vorba de carne pentru dejun sau de iubiţi ori iubite, diferenţa nu-i prea mare –
atunci trebuie să continuaţi pe acea direcţie. Dar dacă acea cale v-a dezamăgit şi
înţelegeţi că a continua să mergeţi în aceeaşi direcţie nu vă va folosi pentru
binele vostru mai înalt şi nu vă va face fericiţi, dacă ceea ce faceţi nu vă aduce
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ceea ce doriţi, asta este deja o schimbare în înţelegerea voastră a iubirii. Abia
acum se poate manifesta ceea ce vă doriţi cu adevărat şi anume comuniunea,
iubirea adevărată, apropierea onestă şi naturală a inimilor şi minţilor cu
trupurile, care va urma, poate.
Vrem să ştiţi că relaţiile platonice sunt la fel de valoroase ca şi relaţiile
sexuale fizice. Aceasta este prima poveste înşelătoare pe care trebuie să o
ştergeţi din minte, fiindcă în societatea voastră vi se spune că relaţiile platonice
– relaţiile non-sexuale, relaţiile care nu implică contactul intim – nu sunt la fel
de valoroase ca relaţiile sexuale fizice. Pur şi simplu, nu este adevărat. Dacă vă
uitaţi retrospectiv la viaţa voastră şi la prietenii dragi, veţi vedea că lecţiile
învăţate, ce aţi dăruit şi aţi primit, în acele relaţii au avut adesea mai multă
influenţă benefică asupra evoluţiei voastre spirituale decât relaţiile sexuale.
Aceasta este una dintre modificările de conştiinţă necesare la începutul căutării
iubitului sau iubitei ideale, deoarece majoritatea oamenilor din Occident
consideră că relaţiile platonice ar fi mai puţin preţioase şi că iubirea pe care o
simt pentru prieteni ar fi mai puţin importantă pentru viaţa sentimentală decât
o relaţie sexuală fizică – ceea ce nu este adevărat. Trebuie să vă preţuiţi prietenii
şi relaţiile platonice la fel de mult ca pe relaţia voastră specială de natură fizică
sexuală.
Iar această schimbare în conştiinţă va schimba modul în care e abordată
problema găsirii persoanei iubite. Să spunem că, la sfârşitul săptămânii de
lucru, un prieten de acelaşi sex cu tine – să zicem că eşti femeie şi o prietenă –
te sună şi îţi propune „Hai să ieşim la cină în seara asta”, s-ar putea ca o parte
din tine să spună „Ei bine, dacă tot nu-i niciun bărbat prin preajmă, o voi face şi
p-asta”, dar există acolo o nuanţă de nemulţumire sau ceva care îţi şopteşte
„Asta nu-i o cină la fel de valoroasă cum ar fi întâlnirea cu un bărbat”. Am vrea
să răstorni această idee!
Începe să vezi iubirea peste tot. Dă-ţi seama că ai o reală relaţie de dragoste
cu animalul tău de companie. Priveşte-ţi mentorul, profesorul, instructorul
preţios ce te îndrumă în pasiunea vieţii tale, ca pe o altă iubire. Chiar şi acel
hobby sau pasiune este tot o relaţie de dragoste. Dacă studiezi chitara sau înveţi
cum să faci filme sau să dansezi, chiar dacă nu eşti un expert, dar ai dorinţa de a
învăţa ceva, conştientizează că aceasta este o adevărată relaţie de dragoste. Nu
faci asta doar ca să-ţi umpli timpul până va veni acea persoană iubită specială.
Dacă îţi place să înoţi în ocean sau într-un lac sau în piscină şi adori
senzaţia de scufundare în apă şi cum lucrează muşchii pentru a te mişca prin
acel element al naturii, aceasta este tot o relaţie de dragoste. Astfel
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transformându-ţi dialogul interior, vei vedea că nu eşti deloc singur, că există
multă dragoste în viaţa ta, iar asta te va expansiona energetic, te va face mai
fericit, mai liber, îţi vei exprima personalitatea mai frumos şi mai deplin şi vei
începe să apreciezi mai mult aceste relaţii de dragoste şi nu vei mai spune
lucruri de genul „Sunt singur, nimeni nu mă iubeşte. Nu am o iubită sau un
iubit”. Ba ai mulţi iubiţi sau iubite. Iau multe forme diferite, căci, ori de câte ori
doreşti intens să te dăruieşti către orice – fie o persoană, fie un lucru, fie o idee
– atunci ai o relaţie de dragoste.
Aceasta este schimbarea fundamentală pe care trebuie să o faceţi în
conştiinţă, astfel încât să vă ridicaţi frecvenţa până la tărâmul iubirii reale.
Modul cum vă educă societatea vă paralizează. Vă face să credeţi că, dacă nu
aveţi lângă voi acel corp la care visaţi, acea persoană care credeţi că este unică în
lume, atunci aţi fi un fel de rataţi, nişte oameni jalnici care nu sunt în stare să
obţină ceea ce ar trebui în această lume. Dar nu este aşa. Unele persoane rămân
celibatare toată viaţa, pentru că sunt atât de implicate într-o relaţie de dragoste
cu ceva, o idee, o tehnică – cum ar fi un muzician, un dansator, un scriitor, un
artist – încât atunci când trec dincoace, aceasta a fost marea lor poveste de
dragoste, care este la fel de valoroasă ca orice relaţie sexuală fizică. Din punctul
de vedere al spiritului, acesta este adevărul.
Aşa că, înainte de a începe căutarea marii iubiri, mai întâi de orice, extinde
definiţia iubirii, deoarece te paralizezi singur dacă priveşti iubirea într-un mod
limitat. Îţi diminuezi personalitatea atunci când priveşti iubirea într-un mod
atât de strâmt. Devii confuz când ai o viziune limitată asupra schimburilor de
energie. Dar dacă îţi spui că lucrurile pe care le faci mereu cu bucurie sunt nişte
adevărate relaţii de dragoste, atunci când vei ieşi din casă dis-de-dimineaţă la o
plimbare prin soare şi te uiţi la păsări şi la copaci şi cum se reflectă lumina în
ocean, nu vei mai spune „Sunt singur. Nimeni nu mă iubeşte”. Ci vei spune
„Mulţumesc, mulţumesc, mulţumesc. Îmi place cum pătrunde lumina printre
frunzele copacilor. Ador felul în care aceste păsări salută venirea dimineţii prin
cântecele lor. Ce bun este aerul răcoros pe care îl trag adânc în piept!”. Iar când
stai pe acea stâncă, contemplând reflexiile apei şi ale cerului şi ale munţilor şi
copacilor din jurul tău, atunci preţuieşti totul pe deplin, iar energia corpului
care apreciază totul este aliniată cu dragostea, vibrează la o frecvenţă înaltă. Şi
atunci, chiar în acel moment de preţuire plină de iubire a tot ce există, atragi
către tine marea dragoste.
Nu mai eşti deloc singur. Şi nu eşti în comuniune doar cu propria ta fiinţă
înaltă, ci şi cu alte fiinţe de frecvenţă mai înaltă, pentru că eşti deschis, eşti
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iubitor, ai acea receptivitate prin care te putem ghida, te putem învăţa, iar
cunoaşterea poate intra în conştiinţa ta. Însă când te afli în acea stare de
„Nimeni nu mă iubeşte”, când vibrezi pe acea frecvenţă de „Sunt singur, sunt un
trist specimen uman, nu-mi place corpul meu, nu pot fi iubit, vai ce poveste
tristă”, atunci eşti într-o vibraţie de frecvenţă joasă, iar spiritul are dificultăţi să
comunice cu tine, deoarece fiinţelor de lumină şi iubire nu le place să coboare în
acea zonă.
Nu coborâm acolo decât dacă n-avem de ales. Uneori vom merge acolo
pentru a salva pe cineva care vrea să se sinucidă sau care suferă atât de tare,
încât nu-şi mai poate învăţa lecţiile. Dar în acea stare de autocompătimire, de
ură de sine şi de autoizolare, complet în modul de separare, atunci îţi alungi
singur marea dragoste. De fapt, chiar inviţi experienţele negative să-ţi intre în
viaţă. De exemplu, dacă eşti foarte îngrijorat din cauza banilor, pot apare din
senin probleme de genul: o gleznă răsucită, un mic accident de maşină, eşti dat
afară de la locul de muncă etc.
Aşadar, pentru a găsi marea iubire a vieţii, trebuie să începi să te vezi ca pe
o fiinţă complet integrată. Nu eşti separat în mai multe părţi: muncă, distracţie,
bani, mâncare, corp – nu eşti deloc separat. Eşti o fiinţă întreagă, holistică. Şi
fiecare gând pe care îl ai, fiecare lucru la care te concentrezi, fiecare teamă pe
care o alimentezi şi o încurajezi creează, clipă de clipă, ceva care va reveni la tine
sub formă de experienţe şi întâmplări.»
Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=_2zJjGHLobc
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SPIRITE CELEBRE VĂ VORBESC
Mediumul Tina Louise Spalding a publicat în anul 2013 cartea "Great
Minds Speak to You" (în traducerea noastră, "Spirite celebre vă vorbesc") în
care transmite mesajele a 20 de personalităţi istorice, cunoscute mai ales în
ţările de limbă engleză, dar şi cu un prestigiu internaţional. Aceste spirite
diverse au fost prezentate mediumului de către grupul de spirite-ghid
Ananda.

Introducerea cărţii, de la Ananda
Spiritul-ghid ANANDA:
«Iată-ne, dragii noştri, cu un nou proiect de care să vă bucuraţi. Este o
colecţie de dizertaţii ale mai multor spirite celebre care au trăit pe planul
terestru şi au avut nişte experienţe deosebite, pe care doresc să vi le
împărtăşească. Iată cum explicăm rostul acestei cărţi.
Cultura voastră a avut şi are o mare slăbiciune pentru faimă şi scandaluri,
care se amplifică odată cu dezvoltarea mass-media şi comunicarea digitală. Un
grup special de fiinţe, plecând de la ideile şi dorinţa noastră, au decis să scrie
această carte sub forma unei selecţii de opinii şi idei de la cei care au avut o
oarecare notorietate pe planeta voastră şi care doresc să povestească despre
trecerea lor prin experienţa morţii, precum şi ceea ce au trăit ulterior. De
asemenea, ele doresc să vă împărtăşească idealurile lor cele mai înalte şi clare în
legătură cu experienţa voastră pe acest plan şi în acest timp, numit secolul XXI.
Multe spirite urmăresc atente această perioadă de dificultăţi, abundenţă,
necazuri şi inovaţie şi doresc să vă împărtăşească experienţele şi ideile lor –
acesta este proiectul. Citind această carte, vă vor veni în minte câteva nume şi
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chipuri celebre şi veţi aduna câteva informaţii interesante despre ce au învăţat,
despre suferinţele lor şi, desigur, despre viaţa lor de după viaţa terestră, pentru
că toţi vor să vă spună că nu există moarte, aşa cum o percepeţi voi. Toţi trăiesc
în continuare în forma lor astrală, bucurându-se să poată evolua permanent, să
se expansioneze continuu şi să trăiască din plin.
Mesajele lor sunt la fel de variate ca şi vieţile lor, iar scopul nostru este
acesta: Pentru ca voi să înţelegeţi adevărata voastră natură, adevăratul vostru
potenţial, trebuie să renunţaţi la frica de moarte, fiindcă vă face să vă temeţi să
trăiţi. Vă face să vă pripiţi şi să vă panicaţi, să vă speriaţi şi să paralizaţi. Dacă aţi
înţelege cu adevărat că sunteţi nişte fiinţe veşnice, deja iertate pentru toate
greşelile voastre şi nejudecate de nimeni pentru ceea ce aţi numi “păcate”,
atunci v-aţi deschide inimile şi minţile mult mai mult şi v-aţi bucura de viaţă
mult mai mult. Nu aţi suferi ca acum la pierderea celor dragi, aţi munci mai
puţin şi aţi obţine mai mult, pentru că, atunci când sunteţi fricoşi şi trişti, nu
sunteţi voi înşivă şi nu puteţi atinge obiectivele pe care vi le-aţi stabilit înainte
de a vă naşte în acest plan pe care îl numiţi “viaţa fizică”.
Faceţi aşa cum am rugat-o şi pe draga noastră Tina: Citiţi aceste mesaje cu
mintea şi inima deschise şi ascultaţi ce au de spus aceste fiinţe. Cât au trăit, leaţi venerat şi le-aţi jignit; acum lăsaţi-le să-şi completeze povestea cu ceea ce
numiţi moarte, căci numai aşa ar fi completă povestea, nu-i aşa? Povestea vieţii
lor este doar prima jumătate, şi numai atunci când veţi înţelege cu adevărat
acest adevăr – că trăiţi etern – numai atunci veţi putea fi cu adevărat fericiţi, cu
adevărat liberi.
Suntem Ananda, prietenii voştri dragi şi provocatori, care vă scot din zona
vostră de confort, cu dragoste şi afecţiune mereu.»
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Nota traducătorului
Am tradus pentru cititorul român o parte din aceste mesaje, cele cu litere
îngroşate:
1. Albert Einstein
2. Jerry Garcia
3. Ralph Waldo Emerson
4. Marilyn Monroe
5. John Huston
6. Amy Winehouse
7. Margaret Thatcher
8. Prinţesa Diana
9. Susan B. Anthony
10. Sylvia Plath
11. Elizabeth Taylor
12. John şi Robert Kennedy
13. Michael Jackson
14. Cecil B. DeMille
15. Jonas Salk
16. Queen Mother Elizabeth
17. George Bernard Shaw
18. Pablo Picasso
19. John Lennon
20. Isus
Toate mesajele conţin scurte informaţii biografice preluate din site-ul
biography.com

Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

185

Albert Einstein
Albert Einstein a fost un fizician născut în Germania care a dezvoltat
teoria relativităţii. Este considerat cel mai influent fizician al secolului XX.

Albert Einstein (1879–1955)
Mesaj de la spiritul lui ALBERT EINSTEIN
«Sunt aici de ceva timp. Am trecut dincoace în urmă cu câteva decenii, dar
munca mea continuă aici. Lucrăm împreună ca oameni de ştiinţă şi
matematicieni pentru a înţelege cum funcţionează acest univers. Lucrăm aici
împreună şi trimitem informaţii pe Pământ oamenilor de ştiinţă,
matematicienilor, profesorilor şi fiinţelor care lucrează în prezent pe planul
vostru pentru a înţelege procesele universului şi cum funcţionează.
Suntem foarte încântaţi de unele evoluţii care se întâmplă pe planeta
voastră în această perioadă. Înţelegerea continuumului spaţiu-timp este foarte
interesantă şi trimitem multe idei din acest plan în mintea celor care sunt
întrupaţi fizic. Trimitem teoreme matematice, filozofii ale fizicii, idei complete şi
germeni de idei în mintea celor care sunt deschişi către ele. Acum există mulţi
oameni de ştiinţă care au o fire spirituală. Aceasta este soluţia la multe dintre
problemele voastre: să vă îndepărtaţi de credinţele materialiste ale metodei
ştiinţifice şi să vă deschideţi mintea şi inima către aceste alte tărâmuri.
Acesta este unul dintre motivele pentru care vorbesc în acest moment, ca să
puteţi vedea că, după moarte, conştiinţa continuă şi că nu este deloc nevoie de
această structură rigidă şi intransigentă care restricţionează cercetarea
ştiinţifică. Dacă nu credeţi în Spirit, dacă nu credeţi în non-fizic şi dacă nu
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credeţi în ceea ce nu se manifestă, nu puteţi înţelege lumea manifestată; atat
este de simplu. Sunteţi atât de limitaţi, încât e ca şi cum aţi fi orbi. Există atât de
multă influenţă din non-fizic asupra lumii fizice, există atât de multă influenţă
din non-fizic asupra experimentelor şi a matricei în care trăiţi, încât nu există
loc pentru această ignoranţă. Nu este înţelepciune; nu este în niciun fel ştiinţific
să ignoraţi cea mai importantă calitate a vieţii, care este forţa animatoare, însăşi
forţa vieţii – energia – care pătrunde în toate structurile vii şi care vibrează.
Căci, deşi priviţi o structură şi spuneţi că nu are viaţă în parametrii actuali
stabiliţi de ştiinţă, acest lucru nu înseamnă că nu este vie. Este vie prin forţa lui
Dumnezeu, este vie prin forţa vieţii, căci viaţa este conţinută în toate structurile,
atât ştiinţifice, cât şi fiziologice.
Viaţa este cuprinsă în idei. Acesta este un concept foarte vast care lipseşte
oamenilor de ştiinţă, această idee că însăşi gândurile voastre au în ele forţa
vieţii. Desigur, acest lucru nu este agreat în zona ştiinţifică, dar au început
discuţii în jurul acestei idei, că gândurile sunt creatoare, în gândirea esoterică şi
New Age. Oamenii de ştiinţă nu cred în ea, dar faptul că ei nu cred nu înseamnă
că nu este adevărată. Gândurile pe care oamenii de ştiinţă le au în minte provin
adesea de la noi din non-fizic, aşa că ei nu se pot izola de acest tărâm.
Acesta este un motiv pentru care vă vorbesc astăzi, acest concept că
spiritualitatea nu a avea loc în ştiinţă. Acesta este cel mai mare handicap al
oamenilor de ştiinţă şi ar putea realiza mult mai mult dacă ar medita şi s-ar ruga
înainte de a proiecta experimente şi în timpul observării experimentelor, cerând
ajutor pentru interpretarea informaţiilor şi reproiectarea experimentelor. Întradevăr, ei primesc tot timpul idei de la noi, dar forţa şi vastitatea informaţiilor
care le parvin sunt limitate extrem de mult de credinţele şi convingerile lor.
Dar, desigur, atitudinea aceasta îşi are cauza în istoria religiei şi a fost
important ca ştiinţa să se separe de religie. Dar nu puteţi separa un aspect al
culturii de supa în care este cufundată. Aceste experimente ştiinţifice, aceste
idei, au fost concepute într-o cultură rigidă, care s-a ferit constant de
neadevărurile religiei, astfel că aceste experimente şi chiar fundamentul ştiinţei
sunt discutabile. Aceste concepte ce postulează izolarea fizicului nu pot fi
considerate adevărate atunci când influenţa spiritului, influenţa non-fizică, este
atât de masivă în aceste lumi. A lucra izolat, fără a le lua în considerare este,
într-adevăr, o prostie.
Veţi întreba dacă sunt cu adevărat Albert Einstein. Sunt chiar Albert
Einstein; Sunt Albert Einstein de ceva timp, aşa că fac o glumă pe seama asta.
Fiinţele din planul vostru cer dovezi ca să recunoască personalităţile care
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spunem că suntem. Nu voi intra acum în teoremele demonstraţiilor ştiinţifice;
nu de asta este nevoie. Oricum, dacă nu credeţi în non-fizic, nu veţi fi deloc
atraşi de ce spunem aici. Aşadar, acum vorbim pentru aceia dintre voi care deja
cred că există şi altceva în afară de această viaţă fizică pe care o numiţi lumea
tridimensională, căci există multe dimensiuni, multe moduri şi limbaje în care
viaţa vă vorbeşte. Există multe limbaje şi dimensiuni în care există viaţa.
Cercetaţi lumea spirituală. Investigaţi-vă lumea interioară, căci prin ea
puteţi accesa aceste tărâmuri. Ca om de ştiinţă aflat aici, în ceea ce aţi numi
viaţa de apoi – deşi nu există o viaţă „după”, pentru că este aceeaşi viaţă – sunt
preocupat de acelaşi tip de lucrări, acelaşi tip de experienţe. Doar că am ceea ce
voi numiţi un corp astral, în loc de un corp fizic. Experienţa pe care o aveţi este
atât de limitată, din cauza lipsei de credinţă că există lumea non-fizică. E ca şi
cum aţi trăi cu mâinile şi picioarele legate, crezând că trăiţi din plin. Nu este
cazul. Fără a cerceta lumea non-fizică, nu puteţi face multe lucruri pe care
sunteţi concepuţi să le faceţi.
Acesta este cel mai important mesaj al meu: că dacă sunteţi savanţi,
profesori, matematicieni sau ceva similar în acest plan, trebuie să includeţi şi
non-fizicul în studiile şi munca de predare. Trebuie să includeţi non-fizicul în
informaţiile pe care le transmiteţi tinerilor, deoarece ei se sting din lipsa de
suflet, din lipsa de sens a lucrărilor lor.
Abordarea materialistă şi deterministă a ştiinţei provoacă toată distrugerea
din jurul vostru, deoarece nu puteţi construi un sistem valid. Nu puteţi face un
sistem echilibrat dacă nu are şi un aspect spiritual încorporat în chiar designul
său. Acesta este un alt motiv pentru care vă vorbesc, din cauza dezechilibrului şi
a naturii inadecvate a proiectelor de maşinării şi procese chimice cărora le
lipseşte acest conţinut imperativ.
Poluarea, problemele de alimentaţie şi de sănătate pe care le aveţi sunt
toate cauzate de această chestiune, care nu este izolată de aspectele intelectuale,
teoretice, matematice. Acesta este motivul pentru care planeta voastră suferă.
Acesta este motivul pentru care corpurile voastre mor – pentru că nu aveţi o
adevărată înţelegere a naturii existenţei. Vă vorbesc acum ca să-mi pot
transmite propria gândire ştiinţifică asupra acestei probleme.
Aşa am rezolvat multe dintre problemele la care am lucrat pe timpul vieţii
mele fizice. Luam contact cu spiritele mele călăuzitoare care mă ajutau la
crearea teoremelor şi a formulelor matematice. Nu lucram singur şi este timpul
ca oamenii să afle asta. Se uită la poze cu mine şi cred că am lucrat singur. Am
practicat serios meditaţia, comunicarea cu ghizi mei spirituali, cam cum
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comunică cu noi acest medium drag. Mi s-au furnizat informaţii. Mi s-au dat
idei matematice. Am primit formule şi teoreme matematice care nu erau ale
mele. Eu doar le-am adus pe lume. De asta sunteţi şi voi capabili dacă înţelegeţi
natura spirituală a acestui univers. Puteţi fi un canal prin care non-fizicul se
manifestă în lumea fizică. În acest caz, dacă aveţi şi o minte ştiinţifică, vă veţi
dubla capacitatea de a genera noi informaţii, invenţii şi teorii.
Acesta este o perioadă foarte interesantă în fizică, deoarece există mai mulţi
teoreticieni care sunt conectaţi la tărâmurile non-fizice şi creează potenţialul de
a aduce Raiul pe Pământ, în sensul că ei accesează sisteme de generare a unei
energii puternice care vor elibera fiinţa umană de legăturile ignoranţei şi lipsei
de conştientizare despre cum funcţionează lucrurile în acest univers.
Cam asta-i tot ceea ce aş dori să spun deocamdată. Colaborez cu oameni de
ştiinţă care creează lucruri deosebite în lumea fizică în acest moment, dar aş
vrea să rostesc câteva cuvinte prin acest medium, ca să puteţi înţelege, din punct
de vedere ştiinţific şi matematic, că este foarte important să vă schimbaţi
metodele şi să începeţi să încorporaţi chestiunile spirituale în toate chestiunile
ştiinţifice. Nu le puteţi separa. Vă handicapaţi şi vă distrugeţi singuri dacă nu
includeţi în experimentele voastre natura spirituală a fiinţei, natura spirituală a
acestei vieţi pe care o trăiţi. Voi izolaţi sisteme care nu pot fi izolate şi astfel
provocaţi multe necazuri şi boli. Vă veţi ucide cu adevărat dacă veţi continua pe
această cale, fără a integra adevărurile spirituale în proiectele voastre ştiinţifice.
Deocamdată asta este tot ce vreau să spun. Îmi continui munca,
comunicând cu savanţii, matematicienii, fiinţe încarnate în planul fizic în acest
moment. Dar treburile nu funcţionează aşa cum aţi fost învăţaţi. Minţile se
conectează tot timpul şi nu există nicio barieră, mai ales pentru acele fiinţe care
strălucesc prin intelect. Le putem accesa pe acestea şi, într-adevăr, facem tot ce
putem, dar lumea s-ar transforma dacă oamenii de ştiinţă, matematicienii şi
fizicienii voştri s-ar deschide către natura spirituală a lucrurilor şi ar include în
munca lor meditaţia şi comunicarea cu fiinţele non-fizice. Atunci ar inventa cele
mai miraculoase sisteme, cele mai miraculoase teorii şi soluţii la problemele
voastre.
Mulţumesc că mi-aţi permis să vorbesc. Vă mulţumesc că am putut să
folosesc acest canal de comunicare. Mă întorc la muncă acum, să ajut oamenii
de ştiinţă să rezolve unele dintre aceste probleme cu care vă confruntaţi pe
planetă legate de corpurile voastre, de aprovizionarea cu alimente şi de
problemele de mediu. Lucrăm cât de mult putem, dar este important şi ca acest
mesaj să iasă la iveală.
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Savanţi de pretutindeni care citiţi sau auziţi aceste cuvinte: Includeţi-ne şi
pe noi în practicile voastre şi veţi descoperi că sunt multe de învăţat în
laboratoarele voastre, în plus faţă de manifestările fizice limitate cu care lucraţi
acum.»
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Ralph Waldo Emerson
Ralph Waldo Emerson a fost un poet, filosof şi eseist transcendentalist
american din secolul al XIX-lea. Unul dintre cele mai cunoscute eseuri ale sale
este „Încrederea în sine” (Self-Reliance).

Ralph Waldo Emerson (1803–1882)
Mesaj de la spiritul lui RALPH WALDO EMERSON
«Iată-ne deci. Aici experimentăm un tip de comunicare foarte diferit. Există
nişte idei care trebuie împărtăşite cu voi. Acest medium pe care îl folosim este
puţin îngust şi mă simt cam constrâns, dar voi continua şi voi lucra cât de
repede pot, astfel încât să puteţi primi aceste informaţii.
Informaţia pe care doresc să v-o împărtăşesc este că numai prin
comuniunea cu natura, prin comuniunea cu tine însuţi, poţi ajunge la culmile
trezirii spirituale pe care ţi-o oferă această viaţă. Numai prin auto-analiză,
investigare de sine şi exprimarea creativităţii tale – prin scriere, prin poezie,
prin expremarea sinelui – vei ajunge să înţelegi cu adevărat ce şi cine eşti. Atâta
timp cât stai în faţa televizorului, ascultând ideile altora, creativitatea altora şi
imaginaţiile altora, vei pierde cea mai mare bijuterie pe care o ai, cea mai mare
comoară: imaginaţia ta. Imaginaţia ta este adevărul tău, destinul tău. În
imaginaţie se află conexiunea ta cu spiritul.
Din punctul nostru de vedere de aici, după moarte, putem vedea clar că
acele fiinţe care sunt solitare, care sunt tăcute, care sunt în pace cu sine, care
ştiu că au un scop, acelea sunt importante în ochii lui Dumnezeu. La aceste
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fiinţe putem ajunge destul de uşor. Aceste fiinţe au un portal de comunicare în
propria conştiinţă.
Fiinţele care sunt conectate la televizoarele lor, fiinţele care bârfesc, fiinţele
care se bagă în vieţile altora în detrimentul propriei lor vieţi, acelea nu au spaţiu
interior. Nu şi-au creat un gol; nu sunt transparente faţă de tărâmurile
spirituale, aşa că nu putem comunica cu ele. Noi, de această parte, ne bucurăm
tare mult să comunicăm cu acele fiinţe care sunt deschise.
Mase de oameni nu mai sunt deloc deschise la niciun fel de inspiraţie, la
niciun fel de idee. Sunteţi conectaţi la televiziune; vă hrăniţi cu alimente proaste
care vă otrăvesc. Aş vrea să înţelegeţi punctul meu de vedere în această privinţă.
Vreau să înţelegeţi că am dus o viaţă bună. Viaţa mea a fost una care mi-a
permis să cercetez probleme spirituale, care mi-a permis să-mi investighez şi sămi înţeleg mintea. Când am trecut în ceea ce voi numiţi viaţa de după, care de
fapt nu este „după” nimic... Este o frumoasă experienţă de deschidere, o
frumoasă experienţă de renunţare la constrângere, la micimea minţii ego-ului.
Când intri în acest loc pe care îl numiţi viaţa de apoi, are loc o expansiune
masivă şi simţi că devii cu adevărat tu însuţi. Simţi crescând în magnitudine
aspecte ale tale pe care ţi-a fost frică să le experimentezi.
Simţi că restricţiile care ţi-au condus viaţa se duc precum o pereche de
pantofi rupţi care nu-ţi mai sunt de folos. Este ca şi cum ai alerga desculţ prin
iarbă după ce ai mers în nişte pantofi vechi prea strânşi şi inconfortabili, care ţiau rănit picioarele. Aşa simţi când treci dincolo. Este interesant că ideile pe care
abia le auzeai şoptite în minte, idei pe care nu le-ai cercetat, au devenit idei mai
mari şi îţi dai seama că lor ar fi trebuit să le dai atenţie. Acele mici idei tăcute
care credeai că sunt stupide, ideile tăcute despre care credeai că ar putea fi luate
în râs – acestea erau nişte idei colosale care îţi erau trimise prin conexiune
spirituală. Ai ratat unele dintre cele mai mari posibilităţi ale vieţii tale, pentru că
ţi-a fost frică de judecata semenilor; ţi-a fost frică să nu fii ridiculizat.
Acesta este unul dintre beneficiile de a sta singur în natură. Natura nu te
judecă; nu-i pasă cum arăţi sau unde ai fost educat. Nu-i pasă de accentul tău.
Nu-i pasă cine sunt prietenii tăi. Nu-i pasă câţi bani ai. În natură, te poţi relaxa;
în natură, te poţi vedea pe tine însuţi; în natură poţi deveni parte a Totului.
Asta suntem: Suntem parte a Totului şi, pe acest tărâm al Pământului, când
stai în natură eşti cel mai conectat la totul. Aici îţi poţi înţelege rolul tău în
natură – dar numai dacă mintea ţi-e liniştită. Dacă mintea ta este plină de ură,
de judecată, de concepte înguste, atunci nu vei fuziona cu mediul înconjurător,

Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

192

nu vei fuziona cu locul de care aparţii şi nu vei avea acces la ideile care se
strecoară din lumea non-fizică.
În acest loc de linişte, o poiană însorită din mijlocul pădurii, întins pe spate
şi aţipind în plăcere şi pace – aici eşti cel mai accesibil pentru noi. Aici putem să
comunicăm cu tine cu adevărat. Este foarte important să vă scoateţi
televizoarele din priză. Este foarte important să intri în procesul tău creativ, fie
că e vorba de scris, pictură, dans sau muzică. Prin toate acestea, Spiritul se poate
conecta cu voi; acestea sunt lucrurile cele mai importante.
Lumea în care locuiţi este o versiune inversată a lumii unde este adevărul.
Aceasta este provocarea pentru voi, cei încarnaţi în acest mediu, în special în
acest mediu modern. Vă îndepărtaţi tot mai mult de ceea ce este important, care
este adevărata voastră natură, o minte liniştită în natură. Aşa ar trebui să
funcţionaţi. Ar trebui să mâncaţi alimente sănătoase, să meditaţi la idei
sănătoase şi să manifestaţi creativitate şi să vă analizaţi propriile idei şi procese.
Asta ar trebui să faceţi, dar nu o faceţi; staţi în faţa televizoarelor sau altor
dispozitive, lăsându-vă măturaţi de ideile altora în aceste intervale mici de timp
care nu vă permit să le analizaţi şi să aveţi propriile opinii. Nu este nimic în
neregulă să ascultaţi alte idei, dar pe urmă trebuie să vă deconectaţi şi să vă
gândiţi ce simţiţi cu privire la acele idei. Ce emoţii vă trezesc? Ce concepte
stimulează în voi? Ce proiecte creative vă trezesc? Acesta e singurul rol al ideilor
altora.
Este bine să le vorbiţi celorlalţi. Este bine să conversaţi cu ceilalţi. Este bine
să dialogaţi. Uneori, este bine chiar să vă certaţi cu ceilalţi, dacă o faceţi cu
inima deschisă şi cu mintea deschisă. Dar aşa cum vieţuiţi acum, în această supă
tehnologică cu dezinformări şi superficialitate, nu vă veţi atinge potenţialul. Veţi
privi în urmă la viaţa voastră şi o veţi percepe ca pe o imensă pierdere de timp.
Veţi vedea miile de ore pe care le-aţi petrecut nefăcând nimic şi veţi realiza că
aţi fi putut scrie cărţi grozave, aţi fi putut picta tablouri grozave, aţi fi putut
învăţa să cântaţi la un instrument sau să dansaţi cu prietenii sau să aveţi
conversaţii minunate sau aţi fi putut desfăşura o activitate creativă, vreun
experiment ştiinţific uimitor. Toate acestea sunt vă stau la dispoziţie, în locul
miilor de ore pe care le petreceţi într-o cutie, privind la o cutie. I-am citat pe
Ananda aici, care folosesc aceeaşi frază într-o altă carte, dar ăsta-i adevărul.
Când vă privim de aici de sus, nu folosim cuvântul „jos” într-un sens fizic,
dar uneori se pare că aţi fi sub noi, doar ca un concept mental. Putem să
coborâm şi să stăm printre voi, când vrem să vă împărtăşim ideile noastre, când
vrem să ajutăm fiinţe blocate în suferinţă. Ni se frânge inima, când colindăm
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prin această lume în care trăiţi în acest moment şi vedem mase de orăşeni care
par nişte cadavre aşezate în faţa televizoarelor. Aşa ne apăreţi nouă, privind din
lumea spirituală.
Vedem singurătatea celor închişi singuri în camere lor care, în loc să aibă
legături unii cu alţii, au relaţii cu televizoarele şi cu computerele. Asta ne frânge
inimile, dar la mulţi dintre voi nici nu putem ajunge, deoarece tristeţea şi
vibraţia inimilor şi minţii voastre este atât de scăzută şi sunteţi atât de adânciţi
în ceea ce priviţi, încât nu putem intra acolo. Nici măcar nu vă putem înghionti
să vă gândiţi la altceva, deoarece sunteţi hipnotizaţi de aceste dispozitive.
Iată mesajul meu: Fiind o persoană care a iubit natura, care a iubit scrisul,
care a iubit creativitatea, acestea au fost mântuirea mea. M-am conectat cu mine
însumi, m-am conectat cu fiinţe spirituale, m-am conectat cu natura a ceea ce
există cu adevărat şi asta mi-a adus multă pace. Iar când am trecut dincolo,
chiar şi eu, o persoană care cercetase destul de profund natura fiinţei spirituale,
am văzut cum îmi cade ego-ul. Am văzut constrângerile societăţii, unde anume
mă limitaseră şi unde mă separasem de fiinţe, pentru că îmi era frică de a nu fi
ridiculizat şi judecat.
Din cauza acestor idei ciudate şi paralizante, nu mi-am atins potenţialul
maxim. Iată ce aş dori să vă transmit ca mesaj: Mergeţi într-o pădure, mergeţi la
plajă sau pe câmp frumos, plin de flori, şi începeţi să experimentaţi acest lucru.
Liniştiţi-vă. Lăsaţi-vă mintea să tacă. Nu vă mai gândiţi la bani. Nu vă mai
gândiţi la casa sau familia voastră. Gândiţi-vă doar la ce este fiinţa. Cine eşti tu?
De ce eşti aici? Dacă viaţa ta va continua ca până acum, vei fi fericit? Dacă nu, ce
ai schimba la ea? Aş vrea s-o schimbi, în altceva.
Dacă îţi urăşti slujba, începe să te pregăteşti pentru altceva, caută un nou
mod de exprimare. Chiar dacă, în timpul zilei, faci ceva ce nu-ţi place, ai putea
începe să-ţi dezvolţi alte abilităţi în timpul orelor libere. În loc să stai în faţa
acelui tub pe care îl numiţi televizor, scufundat într-o inconştienţă soră cu
moartea, începe să citeşti. Începe să explorezi natura. Începe să cercetezi ideile
şi emoţiile care-ţi cauzează suferinţă la locul de muncă. Începe să ceri ajutor din
lumea spirituală, pentru că te putem ajuta dacă ne ceri. Nu te putem ajuta dacă
nu ne soliciţi. Asta ne-ar da mult mai multă libertate de a alege cum să te
influenţăm, prin gânduri şi prin mediul înconjurător. Putem provoca întâlniri;
putem provoca conversaţii cu alte fiinţe; putem să-ţi mai organizăm viaţa, dacă
ne-o ceri – mai ales dacă suntem în armonie cu tine.
De exemplu, eu sunt foarte în armonie cu oamenii care scriu, şi le pot
strecura în minte gândurile mele. Ideile, îndemnurile, selecţia subiectelor – cu
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acestea te pot ajuta. Nu-mi implantez ideile în mintea ta, ci stabilim un dialog.
Te-aş împinge în anumite direcţii pentru a cerceta anumite idei. Aş putea lua
chiar poziţie o antagonică în mintea ta, care te va îndeamna să-ţi aperi propria
poziţie. Asta îmi place foarte mult să fac cu fiinţele care scriu, fiind pe o cale
spirituală. Pot dialoga cu ele şi pot interacţiona cu conceptele lor mentale.
Vedeţi voi, nu mai suntem fiinţe fizice după ce murim. Avem o structură pe
care o numiţi corp astral pe care o folosim pentru a conţine conceptele şi ideile
noastre – personalitatea noastră, dacă vreţi – dar este temporară şi se petrec
mereu multe schimbări şi evoluţie. Unii rămân ataşaţi de corpul lor astral destul
de mult timp şi se bucură de acest proces. Nu sunt reguli generale. Poţi face
orice vrei; poţi experimenta orice vrei să experimentezi. Dar poţi merge mai
departe când eşti gata. Şi, bineînţeles, suntem mereu creative, avem idei noi,
gânduri noi şi experienţe noi. Deci mergem cu toţii mai departe.
Mulţi dintre noi iubim lumea. Iubim fiinţele din lume. Avem familii şi
prieteni şi, după nişte ani, şi copiii lor, şi ne ataşăm de aceste fiinţe, suflete
întrupate cu care ne potrivim perfect într-un fel şi ne bucurăm să lucrăm cu ele.
Este sfâşietor să vă vedem că nu funcţionaţi deloc aşa cum ar trebui.
Deci acesta este mesajul meu: ieşiţi în natură. Începeţi să scrieţi, începeţi să
pictaţi, începeţi să dansaţi. Începeţi să vă exprimaţi chemarea creatoare pe care
aţi ignorat-o pentru că nu aveţi timp. Mai opriţi televizorul ăla. Aţi fi mai
câştigaţi dacă v-aţi pune în pat să trageţi un pui de somn, decât să urmăriţi o
emisiune de televiziune, pentru că astfel putem comunica cu voi şi vă putem
inspira idei pe care sunteţi prea obosiţi să le găsiţi singuri. Vă vom zdrăngăni
puţin cuşca, dar este bine; pentru asta aţi venit aici. Nu aţi venit aici să vă uitaţi
la televizor; nu aţi venit aici să vă drogaţi şi să staţi inconştienţi.
Aţi venit aici să vă treziţi. Aceasta este munca voastră şi o poţi face oriunde
v-aţi afla, dar natura ajută mult. Natura este marea alinare, marea legătură. Ne
place în natură şi, când ieşiţi în natură, găsiţi acolo multe fiinţe care pot intra în
comuniune cu voi, care se pot conecta cu voi. Deci asta a fost povestea mea.
Acesta a fost dialogul meu cu voi şi sper că v-a plăcut. Daţi-i atenţie. Vă va ajuta
dacă ascultaţi. Nu vă va ajuta dacă priviţi la televizor, dar sunt şanse mari să nu
citiţi aceste rânduri dacă vă uitaţi la televizor.
Deci cam asta este, deocamdată. Îmi place că am ocazia să fac asta, că pot
vorbi în această formă. Continuaţi să citiţi această carte, pentru că se vor
exprima în ea multe idei care vă vor ajuta în călătoria voastră către trezire,
creştere, atingerea întregului potenţial al fiinţei voastre reale. Nu vă pierdeţi
timpul. Nu pierdeţi această ocazie magnifică, îngrijorându-vă despre ce cred
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oamenii sau gândindu-vă la următorul episod TV al emisiunii voastre preferate.
Nu are nicio importanţă; nu are niciun rost. Aveaţi în vedere obiective mai mari
când aţi intrat în această lume. Se învârt în jurul vostru – în tăcere acum. Nu le
auzi. Ieşiţi în natură; se vor auzi mai tare. Solicitaţi sprijin. Ideile şi conceptele
vor suna mai puternic şi vi se va arăta calea. Vi se va arăta calea foarte clar, ca o
lumină în întuneric.
Asta-i tot. Fii loial faţă de tine însuţi, dar nu faţă de sinele tău mic – ci faţă
de Sinele tău mare. Sinele mic este leneş şi vrea distracţie; Sinele mare are idei
măreţe pe care doreşte să le exprime. Asta fă. Mergi şi fă asta.»

Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

196

Marilyn Monroe
Actriţa Marilyn Monroe a trecut printr-o copilărie dificilă, dar apoi a
devenit unul dintre cele mai cunoscute simboluri sexuale din lume. A murit în
urma unei supradoze de droguri în 1962.

Marilyn Monroe (1926–1962)
Mesaj de la spiritul lui MARILYN MONROE
«Iată-mă. Sunt aici pentru a vă împărtăşi experienţele pe care le-am avut de
când am murit. Sunt aici de ceva timp, se pare, deşi aici timpul este irelevant.
Intrăm şi ieşim din el. Suntem obişnuiţi cu timpul când ajungem aici şi nu-i
chiar uşor de renunţat la el. Mintea este obişnuită cu experienţa Pământului şi,
deşi, când murim, trecem printr-o masivă expansiune şi transformare, ne
rămâne ceva ataşament faţă de timp.
Dar sunt aici de ceva timp şi este o experienţă minunată să fiu aici. Aici e
pace. Este bucurie. Există tovarăşi – tovarăşi pe care i-aţi cunoscut în viaţa de pe
Pământ, care aici împărtăşesc experienţele cu voi, dar mai există şi tovarăşi
angelici, tovarăşi spirituali. Acestea sunt fiinţe care poate s-au întrupat în lume,
dar mai degrabă nu, şi îşi îndeplinesc lucrarea de pe această parte a vălului
morţii. Ei sunt aici pentru a ne ajuta să facem tranziţia, dar şi pentru a ne învăţa
după ce ne-am stabilit în noul nostru mediu.
Când am ajuns prima dată, aveam câteva idei despre viaţa de apoi. Fusesem
puţin pe la biserică. Aveam o bănuială că există ceva după moarte. Totuşi, îmi
era puţin frică. Mă temeam că nu fusesem suficient de bună. Mă temeam că am
făcut prea multe lucruri rele în viaţă, dar când am ajuns aici, mi s-a spus că nu
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este cazul să mă tem, că aceste lucruri nu sunt deloc importante. Este important
doar ceea ce am realizat, doar ceea ce am încercat să fac, dragostea pe care am
încercat să o împărtăşesc şi comunicările pe care am încercat să le transmit.
În foarte scurt timp am devenit calmă şi liniştită. Mi-am acceptat locul meu
de aici şi am început să mă uit înapoi la viaţa mea cu ajutorul altor fiinţe care
înţelegeau unde judecasem greşit, ce idealuri eronate adoptasem, ce lucruri
greşite învăţasem şi practicam.
Aici există iertare – o iertare completă şi absolută. Nu este acea judecată
cum spune Biblia. Este complet eronat; nu există nici o pedeapsă. Pur şi simplu,
alături de aceste fiinţe amabile şi blânde care au o viziune magnifică a tuturor
vieţilor tale, te uiţi la ultima ta viaţă şi ele te ajută să o analizezi şi te îndrumă
prin tot procesul. Nu sunt brutale sau aspre în niciun fel, aşa cum sunt
profesorii şi consilierii de pe Pământ, care ne spun că există reguli pe care le-a
dat Dumnezeu şi care trebuie îndeplinite. Nu este cazul. Aici există doar mici
expresii ale efortului, expresii ale curiozităţii şi aşa învăţăm. Aşa evoluăm. Nu
suntem deloc pedepsiţi pentru greşelile noastre. Sunt doar atât – nişte erori –
iar când ajungi aici, ţi se arată natura lor, ţi se arată cauza lor şi nu te corijezi
prin pedeapsă; ci doar prin înţelegere. Te corijezi examinându-ţi experienţele,
văzând care alegeri ale tale au funcţionat şi care nu – observând dacă au
contribuit sau nu la expansiunea ta şi la deschiderea inimii şi minţii tale.
Acesta este singurul lucru care contează cu adevărat. Ce anume îţi deschide
inima? Ce anume îţi deschide mintea spre noi experienţe? Ce te face fericit? Ce
te încurajează să împărtăşeşti? Ce te încurajează să creşti? Ce te încurajează să
cauţi experienţe noi? Poţi vedea, când te gândeşti la ceea ce suntem învăţaţi pe
Pământ, că atât de multe dintre aceste lucruri sunt incorecte. Suntem învăţaţi să
nu gândim prea larg. Chiar dacă eşti o stea de cinema, chiar dacă eşti o
cântăreaţă faimoasă, eşti încurajată să nu ieşi din rolul tău, în sensul că eşti
încurajată să arăţi într-un anumit fel. Trebuie să te comporţi într-un anumit fel;
nu trebuie să spui anumite cuvinte; nu trebuie să faci anumite modificări. Eşti
pus într-o cutie şi ţi se cere să rămâi la fel, dar nu asta e natura noastră. Natura
noastră creşte veşnic, se schimbă veşnic. Acea idee de a trebui să rămâi aşa cum
ai fost la vârsta de douăzeci sau douăzeci şi cinci de ani ne provoacă atât de
multă suferinţă când suntem pe Pământ, căci suntem fiinţe în continuă
schimbare. Este firesc să trecem prin tranziţii – transformări ale modului în
care arătăm, a ceea ce ne place să facem, a relaţiilor şi cu cine ne place să ne
petrecem timpul. Desigur, când ne schimbăm, vom dori să ne schimbăm şi
relaţiile. Vom dori să schimbăm locul unde trăim şi ce facem pentru plăcerea şi
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distracţia noastră. Totul este un proces transformator. Este un proces de
creştere, bucurie şi împlinire.
Dar, vai, mulţi dintre noi ne pierdem direcţia. Eu aşa am făcut. Mi-am
pierdut direcţia. Nu mă regăseam în cutia în care fusesem pusă. Încercam să ies
din cutie, dar unele fiinţe mă tot băgau înapoi, acolo unde nu mai puteam trăi.
Nu aveam suficient aer; nu găseam suficientă dragoste. Exista doar critică şi, pe
măsură ce înaintam în vârstă, mi-a devenit din ce în ce mai greu să mă
mulţumesc nu numai pe mine (căci mintea mea era denaturată de opiniile
fiinţelor care mă şcoliseră), ci şi pe acele fiinţe care mă sprijiniseră de-a lungul
carierei. Nu-mi mai puteam găsi pacea; nu-mi mai puteam găsi bucuria; nu mai
puteam vedea clar. M-am prăbuşit în întuneric, în depresie, în ură de sine şi în
silă.
Pe măsură ce îmbătrâneam, acest lucru nu era permis în lumea care mă
înconjura. Eram cunoscută pentru frumuseţea mea, pentru calităţile mele
copilăreşti şi a devenit foarte dificil să le păstrez pe măsură ce mă maturizam.
Societatea nu încuraja asta şi mi-am dat seama că părerea mea despre mine era
atât de distorsionată, încât nu mai puteam să o rectific. Nu ştiam cum s-o fac.
Pentru mine a fost un cadou să vin aici. A fost un cadou să mi se spună că
nu a fost vina mea. A fost un cadou să aflu că încă sunt iubită, să aflu că sunt
bună, că sunt acceptată de Dumnezeu şi că sunt perfectă aşa cum sunt. Este aşa
o uşurare să afli asta. În călătoria mea prin viaţă ca Marilyn Monroe, acest
simbol al frumuseţii şi al ecranului, m-am pierdut atât de tare în întuneric, că nu
am mai putut supravieţui.
Am părăsit lumea într-o cameră de hotel întunecată şi singuratică. Eram
foarte tristă, foarte rănită şi foarte confuză. Abia când am trecut dincoace, am
putut să redevin eu, adevăratul meu eu – această fiinţă care sunt. Eu nu sunt
acea vedetă de film. Sunt o fiinţă creativă şi iubitoare care doreşte să fie aşa cum
vrea ea, iar aici mi se permite asta. Am voie să fiu aşa cum vreau eu. Nu trebuie
să îndeplinesc dorinţele nimănui. Nu trebuie să îndeplinesc alte cerinţe decât
cele pe care le doresc eu. Aşadar, este o mare bucurie şi trebuie să spun că a fost
o uşurare extraordinară să părăsesc lumea.
Cred că sunt multe printre voi care simţiţi la fel, care sunteţi dezamăgite de
judecăţile lumii despre înfăţişarea voastră, despre aspectul vostru fizic. Într-o
închisoare poţi fi frumoasă; într-o închisoare poţi fi urâtă. Dar iată ce mesaj
vreau să transmit în cadrul acestei cărţi: Tu nu eşti corpul tău. Nu-l lăsa să te
definească cine eşti. Nu lăsa părerile altor persoane despre valoarea ta bazate pe
aspectul fizic să-ţi ruineze viaţa. Am suferit mult, pentru că eram frumoasă. Am
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suferit mult, din cauză că oamenii din jur se foloseau de aspectul meu în
propriul lor beneficiu. Nu s-au conectat cu fiinţa adevărată care sunt.
N-a fost vina lor; făceau doar acelaşi lucru pe care îl făceam şi eu. Nu erau
oameni răi în vreun fel. Nici eu nu eram rea sau proastă. Doar am fost învăţaţi
lecţia greşită. Doar am fost învăţaţi că lucrurile autentice nu ar fi adevărate, şi că
minciunile ar fi adevăr.
Dacă sunteţi confuzi, nu-i nimic, dar dacă citiţi această carte şi dacă nu vă
place cum arătaţi – fie că sunteţi urâte, fie că sunteţi frumoase, fie că nu vă
acceptaţi aspectul fizic – vreau să ştiţi că este foarte important să vă conectaţi cu
ghizii spirituali. Sunt gata să vă ajute. Ei vor să vă ajute să vă înţelegeţi
adevărata voastră natură, anume că sunteţi o fiinţă spirituală de o mare
frumuseţe, de o mare valoare şi foarte preţuită aici, pe această parte a vălului.
Când privesc acum spre Pământ, când mă uit la fiinţele aflate în acelaşi loc
în care am fost şi eu, mi se frânge inima să ştiu că ele trec prin durerea, suferinţa
profundă, neacceptarea de sine şi singurătatea pe care acest gen de viaţă ţi le
aduce. Aici nu există singurătate. Pretutindeni există fiinţe care îşi împărtăşesc
înţelepciunea, îşi împărtăşesc lecţiile şi discută despre marile adevăruri şi marea
dragoste care există aici pentru toate fiinţele.
Aici avem nenumărate modalităţi de a ne exprima. Putem face muzică;
putem să scriem; putem dansa; putem cultiva flori! Putem face orice vrem aici.
Putem face orice combinaţie din aceste lucruri. Avem timpul şi spaţiul pentru a
explora aceste experienţe şi apoi, dacă vrem, putem să ne întoarcem pe Pământ.
Nu e obligatoriu. Putem continua să învăţăm aici cât timp ne face fericiţi, cât
timp suntem mulţumiţi de această experienţă non-fizică. Dar mulţi se întorc. Ei
ştiu că, pentru a înţelege cu adevărat aceste lecţii, trebuie să manifeste această
înţelegere în cadrul experienţei fizice. Dar nu suntem obligaţi. Nu este o lecţie
pripită sau ceva de genul ăsta.
Acum trăiesc aici o asemenea plăcere, o asemenea bucurie şi o asemenea
libertate. Nu mi-a fost uşor în corpul fizic. Mi-a fost greu în munca mea şi miam dorit să ajung la odihnă. Sper că cele dintre voi care citiţi aceste rânduri,
care aveţi de furcă cu sinele vostru fizic, care aveţi de furcă cu conceptul de
frumuseţe ca valoare în sine, nu veţi mai privi în oglindă ca şi cum acolo s-ar
găsi valoarea voastră. Intraţi în interiorul vostru şi începeţi să vă conectaţi cu
fiinţele spirituale. Intraţi înăuntru şi începeţi să vă simţiţi propria natură,
propriile dorinţe şi începeţi să le urmaţi. Ele vă vor aduce pe o cale care vă va
călăuzi spre fericire şi bucurie.
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Obsesia pentru frumuseţea fizică este o simplă greşeală. Nu-i nimic în
neregulă dacă îţi place felul în care arăţi. Nu-i nimic greşit în sine să fii
frumoasă, dar nu acolo stă adevărata ta valoare. Este doar o valoare specifică
sferei Pământului. Este doar o valoare a ego-ului, care o vede ca fiind cel mai
important lucru.
Deci, dacă te-ai cufundat în durere sau suferinţă; dacă vrei să fii celebră, ca
să poţi fi apreciată pentru frumuseţea ta; sau dacă vrei să ai alt fizic, află că eşti
aşa cum eşti cu un scop şi ascunde o lecţie importantă. Lecţia vrea să te înveţe că
nu eşti faţa ta, nu eşti corpul tău, ci eşti cu mult mai mult. Dar dacă te rătăceşti
într-o viziune greşită, dacă te pierzi în poveştile lumii, vei suferi profund şi
îndelungat.
Nu o luaţi pe calea pe care am luat-o eu. Nu vă rătăciţi atât de mult, încât să
nu mai puteţi trăi în corpul vostru. Această experienţă a vieţii fizice este o lecţie
despre înţelegere. Nu renunţaţi la corpul vostru fizic, pentru că este greu să
obţineţi altul şi să mai aveţi curajul să vă întoarceţi în lume. Fiţi curajoşi şi aflaţi
că suferinţa este cauzată de credinţele voastre greşite şi că nu sunteţi ceea ce
credeţi că sunteţi. Nu sunteţi un corp; nu sunteţi o faţă; nu sunteţi un simbol al
sexualităţii. Sunteţi o fiinţă sacră care se află aici pe Pământ pentru a se
experimenta pe sine ca să se înţeleagă complet. Fiţi blânzi cu voi înşivă. Nu mai
vă căutaţi valoarea în oglindă şi începeţi să o căutaţi în interior. Conectaţi-vă cu
ghizii voştri spirituali, pentru că ei sunt aici pentru a vă ajuta. Sunt gata să vă
ajute şi vă vor da o mână de ajutor dacă aţi căzut în genunchi, zdrobiţi de
tristeţea care v-o poate provoca această experienţă fizică.
Priviţi înăuntru. Nu căutaţi în exterior opiniile altor persoane despre
valoarea voastră. Nu vă uitaţi în oglindă ca să vă faceţi o părere despre valoarea
voastră. Uitaţi-vă în inimă şi în suflet. Căutaţi în inima voastră ceea ce preţuiţi,
ceea ce vă aduce bucurie. Căutaţi acele fiinţe care vă iubesc pentru ceea ce
sunteţi – familia şi prietenii. Căutaţi în lumea spiritelor sprijin pentru a vă
transforma mintea şi a elimina aceste credinţe care vă fac să suferiţi. Nu trebuie
să suferiţi; ar trebui să fiţi fericiţi şi blânzi cu voi înşivă. Ar trebui să fiţi creativi
şi buni cu voi înşivă. Sunteţi meniţi să fiţi fericiţi, fericiţi, fericiţi. Acesta este
mesajul meu.
Abia acum am înţeles asta. Nu am înţeles când am trăit pe Pământ, dar
acesta este mesajul pe care doresc să vi-l transmit acum. Aceasta este valoarea
pe care am învăţat-o din experienţa mea: să fii fericit, să priveşti în interior şi să
te preţuieşti pentru natura ta spirituală, creativă şi inteligentă – nu pentru faţa
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şi corpul tău. Corpurile sunt doar nişte vase; nişte vehicule. Nu reprezintă cine
eşti tu.
Acum sunt fericită şi liniştită. Nu sunt pedepsită pentru greşelile vieţii mele
şi nici voi nu veţi fi. Dar răzgândiţi-vă cât timp vă mai aflaţi în forma fizică. Nu o
luaţi pe calea pe care am luat-o eu. A fost una dureroasă şi singuratică şi voi
alege diferit data viitoare, dacă decid să mă întorc. Asta a fost tot.»
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Amy Winehouse
Cântăreaţa Amy Winehouse a câştigat cinci premii Grammy pentru
albumul său din 2006, "Back to Black" şi este amintită prin piese precum
„Rehab”, „Back to Black” şi „Valerie”.

Amy Winehouse (1983–2011)
Mesaj de la spiritul lui AMY WINEHOUSE
«Iată-mă. Sunt aici de puţin timp – nu prea mult. Sunt o proaspătă
aventurieră în non-fizic. Sunt scriitoare, cântăreaţă şi o persoană cu pregătire
muzicală. Am avut o viaţă dificilă. Nu am fost fericită, nu am fost sănătoasă şi
trebuie să vorbesc despre acest subiect.
Am fost destul de faimoasă ca şi cântăreaţă, scriitoare şi producătoare de
muzică. Această tranziţie prin care am trecut a fost destul de dureroasă,
deoarece eram cam rătăcită când am trecut dincoace. Eram cam rătăcită în
sensul că nu ştiam mare lucru despre viaţa de după moarte. Nu am înţeles ce mi
se întâmplase la sfârşitul vieţii. Suferisem destul de mult de angoasă mentală şi
emoţională, iar drogurile şi alcoolul şi-au făcut şi ele loc în viaţa mea. Eram
foarte tulburată, aşa că, atunci când am trecut pragul, eram buimăcită, deoarece
mintea profund tulburată aduce aceste concepte cu ea în viaţa de apoi.
Există aici o perioadă de adaptare, când trebuie să renunţi la ideile,
gândurile şi percepţiile pe care le-ai avut în timpul vieţii. Acest lucru nu este
uşor de făcut, deoarece ai petrecut ani şi ani acumulând aceste sentimente şi
credinţe. Ani şi ani ai tot vorbit despre ceea ce credeai că este adevărat. Aceasta
este o experienţă destul de umilitoare într-un fel, dar te eliberezi de limitele
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minţii ego-ului. Îţi dai seama că erai scufundat în anumite obiceiuri de gândire,
cu care te obişnuiseşi. Nu-i vorba că acum nu le mai crezi, şi este ca atunci când
nu ai mai folosit un muşchi de ceva timp: când vrei să-l foloseşti, nu îl prea simţi
ca făcând parte din tine oarecum şi poate fi chiar puţin dureros în sensul că nu
se mişcă liber, nu este obişnuit cu acest gen de activitate.
Când am trecut dincoace, am avut o perioadă de confuzie în care păreau să
existe multe fiinţe în jurul meu pe care nu le recunoşteam. Multe fiinţe în jurul
meu păreau că mă ignoră. Treceam prin nişte stadii ce pot fi considerate de
întuneric, dar ele erau specifice stării mele interioare. Aşa cum viaţa ta este o
manifestare a convingerilor tale, tot aşa tranziţia în viaţa de după exprimă
starea ta interioară. Confuziile, fricile, nefericirea, ura de sine – toate acestea îţi
apar în imagini şi idei când treci dincoace.
Acest lucru nu se prea întâmplă dacă ai fost fericit şi mulţumit de viaţa ta,
dar dacă ai fost profund cufundat în depresie, dependenţă, gânduri
înfricoşătoare, fobii şi astfel de lucruri, există o mică perioadă de confuzie
iniţială. Dar îţi sunt trimise anumite fiinţe pentru a te ajuta în călătoria ta. Îţi
sunt trimise anumite fiinţe pentru a-şi transmite ideile, ideile adevărului, în
mintea ta. Iar pentru că sunt atât de iubitoare, pentru că sunt atât de influente,
pot să aprindă o lumină în întunericul minţii tale şi să te atragă spre ele. Începi
să fii atras către lumina care este adevărul a ceea ce eşti.
Asta mi s-a întâmplat. Asta mi s-a întâmplat când am trecut dincoace. Am
fost confuză ceva timp, dar încet am devenit conştientă de aceste fiinţe angelice
care fuseseră trimise să mă ajute în tranziţie. Treptat, au căpătat acces la tot mai
multe idei şi gânduri ale mele şi, în cele din urmă, au reuşit să discute cu mine şi
să-mi explice ce s-a întâmplat – că trecusem pragul, că totul era bine şi că există
această viaţă după moarte. Există această viaţă de compasiune şi totală iertare.
Există această viaţă de blândeţe, sprijin şi bunătate iubitoare.
Aceasta a fost experienţa mea când am ajuns să mă recunosc. Mi-am dat
seama că minciunile pe care le credeam pe Pământ nu mai erau adevărate.
Privind înapoi la căile şi greşelile mele, mi s-a arătat cum să mă iert, şi chiar
acesta este mesajul meu pentru cei care citesc acest material.
Trebuie să vă iertaţi pe voi înşivă şi trebuie să-i iertaţi pe ceilalţi pentru
toate greşelile pe care credeţi că le-au făcut împotriva voastră, pentru că nimic
din toate acestea nu contează atunci când treceţi pragul; contează doar
bucuriile, dragostea şi legăturile sufleteşti. Doar experienţele creative pozitive
pe care le-aţi avut sunt cele care vă împing înainte. Vremurile de întuneric şi
disperare, gândurile de ură, auto-anihilare şi auto-judecată chiar nu există de
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această parte; ele apar doar ca nişte segmente goale de timp. Când priveşti
înapoi la viaţa ta, nu eşti judecat pentru acestea. Îţi dai seama că nu au fost
creatoare, că nu ţi-au amplificat înţelegerea şi, prin urmare, din acest punct de
vedere, au fost ca o paralizie.
Ţi se alocă un anumit timp în care să experimentezi şi să atingi obiectivele
stabilite înainte de a te naşte, aşa că orice întuneric, orice ură şi orice
inconştienţă prin dependenţă sunt considerate o parte pustie a acestei călătorii.
Vei privi în urmă şi îţi vei da seama că ţi-ai pierdut poate 50 la sută din timp în
inconştienţă sau inexistenţă, în aceste gânduri lipsite de iubire şi un
comportament fără iubire. Că nu ai ajuns să trăieşti toate lucrurile pe care ai fi
dorit să le experimentezi. Nu ai ajuns să fii cine ai planificat să fii.
Acesta este singurul regret, cu adevărat; aceasta este singura tristeţe pe care
o simţi – că nu ai avut informaţiile corecte. Nu ţi s-a spus că iertarea este calea
spre pace, iar calea spre pace este calea spre a te înţelege. Doar când eşti pe pace
poţi reflecta asupra propriei fiinţe şi doar atunci poţi atinge adevărul. Adevărul
nu poate ajunge la tine când eşti furios sau îi judeci pe alţii. Adevărul nu poate
ajunge la tine când eşti înfricoşat. Abia când ajungi la o stare de pace, iubire de
sine şi conştientizare de sine, atunci informaţiile pot intra în tine aşa cum
trebuie, căci aceste informaţii curg mereu spre tine, vin la tine de la spirit.
Acesta este esenţa acestor poveşti. Aceasta este tema pe care mulţi dintre
noi v-o explică foarte clar – că informaţiile spirituale, iubirea spirituală,
conştientizarea spirituală şi cunoaşterea curg mereu, mereu către voi. Dar este
blocată de fricile voastre. Este blocată de prejudecăţile voastre. Este blocată de
nesiguranţa şi ura voastră şi este blocată de consumul de droguri şi alcool, care
menţine mintea într-o stare inferioară şi împiedică aceste fiinţe cu vibraţii
ridicate, care sunt în jurul meu în acest moment, să vă trimită iubirea lor. Le
împiedică să vă trimită în minte gândurile lor vindecătoare şi concepţiile lor
iubitoare şi corectoare.
De la exterior, viaţa mea părea destul de fascinantă, dar sfârşitul nu a fost o
privelişte frumoasă. A fost dur şi au existat multe ocazii de tristeţe şi ură cu
astfel de imagini surprinse de camere. Mi-a fost greu să privesc în urmă. A fost
greu, deoarece experienţa mea din culise a fost una de tristeţe, de disperare, şi
totuşi articolele din presă despre partea nevăzută a vieţii mele au fost foarte
dure şi nefavorabile.
Acesta este un alt mesaj pe care aş dori să vi-l transmit: Să nu uitaţi că noi
toţi cei care suntem în vizorul publicului, toţi cei care dăm spectacole pentru că
avem un talent sau un har creator care vă încântă, suntem oameni obişnuiţi.
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Avem propriile noastre încercări şi necazuri şi mulţi dintre noi nu suntem
pregătiţi pentru faima pe care o dobândim încă de la vârste fragede. Mulţi dintre
noi nu suntem pregătiţi să ne descurcăm cu bani, droguri, alcool, profitorii din
jur, programe de producţie – genul acesta de lucruri. Este foarte dificil pentru
noi să facem faţă acestei avalanşe de faimă cultivate din cultura voastră.
Acesta este motivul pentru care se face această carte, pe baza opiniei unor
oameni celebri despre experienţa lor în viaţă, în moarte şi în viaţa de apoi – ca
să vă fie clar că aceste fiinţe, precum sunt eu, precum fiinţă pe care o numiţi
Amy Winehouse, nu sunt diferite de voi. Nu suntem pregătiţi să primim acest
val de bani, faimă, droguri şi oameni care ne doresc. Este foarte dificil să faci
faţă acestor lucruri. Cei dintre voi care încurajaţi idea de celebritate, că am fi un
fel de zei, chiar că nu ne ajută deloc. Simţim toată energia pe care o concentraţi
asupra noastră. Asta vreau cu adevărat să ştiţi.
Din punct de vedere spiritual, atunci când eşti o celebritate, observi că toţi
acei oameni care se leagă mental de tine sau care te judecă sau care citesc despre
tine, îţi afectează nivelul de energie. Preiei acele informaţii – de adoraţie, ură,
judecată, curiozitate – care îţi perturbă sistemul energetic, pentru că eşti ţinta
atâtor oameni. Acest lucru nu se petrece într-un sens fizic, ci mai degrabă
energetic. Este absolut necesar ca vedetele să aibă capacitatea de a se ascunde şi
a trăi liniştite. Aşadar, vă rog pe toţi cei care urmăriţi televiziunile, care urmăriţi
vedete, care le adoraţi atâta, să înţelegeţi asta: Ceea ce faceţi este dăunător
pentru noi. Dacă nu ne sprijiniţi în expresiile noastre artistice, dacă nu ne
ajutaţi în călătoria noastră, este chiar un lucru groaznic pentru noi.
Observaţiile permanente ne determină să ne închidem. Menţionarea
neîncetată a oricărei greşeli pe care o facem ne face paranoici şi temători. Este
foarte greu să trăieşti în felul ăsta. Este foarte greu să fii creativ, după cum vă
puteţi imagina! Ne este aproape imposibil să ducem o viaţă liniştită.
Nu mai puteam suporta. Nu mai puteam trăi aşa. Eram sortită să manifest
o expresie creativă deosebită, dar nu mai puteam. Când am ajuns aici – când am
murit – am văzut ce trebuia să fac. Trebuia să duc o viaţă lungă, exprimându-mi
talentele creative, scriind, cântând şi interpretând, aducând multă bucurie
lumii. Dar am luat nişte decizii greşite şi m-am umplut cu nişte substanţe
chimice care nu mi-au ajutat creierul să funcţioneze. Am devenit incapabilă să
mai iau decizii şi m-am rătăcit.
Vă spun doar atât: ca public al celebrităţilor, ca admiratori ai acestor fiinţe,
trebuie să vă înţelegeţi rolul. Trimiteţi-le doar dragoste şi sprijin. Nu cumpăraţi
revistele care le atacă şi nu urmăriţi emisiunile care le atacă. Sprijiniţi artiştii
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cumpărând operele lor. Susţineţi artiştii prin rugăciune şi trimiţându-le vibraţii
de iubire. Le simţim. Mai presus de toate, gândiţi-vă la consecinţele acţiunilor
voastre: trăiţi o viaţă în imaginaţie prin intermediul altcuiva. Aceasta este lecţia
pe care vreau să o împărtăşesc în această carte, despre care vreau să vă vorbesc.
Există ideea că trebuie să îţi trăieşti propria viaţă într-un mod creator. Întradevăr, este minunat să cumpăraţi opera cuiva şi este minunat să susţineţi
artiştii, astfel încât aceştia să-şi poată pună în practică visele creative, dar
atrăgând energie din spectacolele altcuiva când nu vă trăiţi propria viaţă
creativă, sunteţi ca un vampir, sugând energia din fiinţa pe care o adoraţi în
acest fel, prin intermediul căreia trăiţi, pentru că toate fiinţele sunt conectate.
Când nu sunteţi în legătură cu propria creativitate, cu propria spiritualitate, este
ca şi cum aţi fi goliţi pe interior. Este ca şi cum aţi avea o groapă care trebuie
umplută, iar această adoraţie a celebrităţilor, această nesfârşită nevoie de a afla
despre alte fiinţe – ce fac, ce poartă, ce spun, relaţiile lor, tot acest gen de lucruri
– asta ne apasă şi este ca şi cum ni le-aţi răpi. Aceasta este o parte a
consecinţelor a ceea ce simţim noi ca artişti în lumina reflectoarelor acestei
societăţi în care trăiţi acum.
Conexiunile mentale pe care le avem cu toţii, unicitatea pe care o
împărtăşim cu toţii, a fost distorsionată în această cultură printr-un vacarm de
mâini îndreptate către fiinţa aflată în lumina reflectoarelor. Vreau să ştiţi că
trebuie să fiţi mai blânzi unii cu ceilalţi. Trebuie să fii mai iubitori, mai amabili
şi să înţelegeţi legătura pe care o avem cu toţii şi să aflaţi că judecăţile şi
urmărirea necruţătoare a tinerilor interpreţi sunt foarte dăunătoare bunăstării
lor spirituale şi emoţionale.
S-ar putea să spuneţi că aceste fiinţe le merită, pentru că sunt în centrul
atenţiei, dar trebuie să înţelegeţi că suntem fiinţe creatoare care dorim să ne
exprimăm prin cântare, dans, actorie şi acest gen de lucruri. Este dreptul nostru
– de a ne exprima în acest fel – dar pentru că nu înţelegeţi cum funcţionează
conexiunile mentale, manifestaţi acest comportament dăunător. Pentru că nu
înţelegeţi cât de importantă este propria voastră creativitate. Iată de ce apare
cultul celebrităţii – pentru că nu sunteţi împliniţi în propria voastră viaţă. Nu
sunteţi starul propriei voastre vieţi. Mulţi dintre voi nu aţi luat contact cu
creativitatea voastră, iar această carte tot repetă această lecţie, că hrana
sufletului vostru este creativitatea. Este chiar modul în care spiritul vă vorbeşte
– prin această exprimare a ideilor care vă vin de la spirit.
Inspiraţia pe care o simt artiştii nu este, într-un fel, realizarea lor. Aceste
informaţii le parvin, ei sunt doar un canal pentru ele. Înţeleg asta acum. Când
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mă uit la un interpret, văd multe fiinţe spirituale în jurul lui sau a ei, fiinţe
legate de Pământ care au mai făcut această lucrare şi iubesc acest tip de
exprimare artistică.
Să spunem că un cântăreţ cântă. Veţi găsi în jurul său spirite cântătoare,
spirite angelice care iubesc muzica, care ajută la transmiterea inspiraţiei de la
non-fizic la fizic. Într-un fel, cântăreţul nu are de ales. Există acest flux de
creativitate, această canalizare a informaţiilor şi vreau să înţelegeţi cum
funcţionează, ca să înţelegeţi că asta ar trebui să faceţi şi voi. Asta ar trebui să
simţiţi în viaţă: că aveţi muzica voastră, scrierile, pictura, dansul şi orice fel de
creativitate – că aveţi o conexiune profundă cu ea şi că nu aveţi nevoie să o luaţi
de la alţii. De fapt, poţi să priveşti un interpret şi să-l admiri, fiindcă îi înţelegi
munca, pentru că şi tu ai trecut prin asta şi înţelegi procesul creativ, pentru că
te-ai implicat în propriul tău proces creativ. Această nevoie vampirească de
celebritate va trece şi vă veţi cufunda în propria existenţă, ca vedetă a propriei
vieţi şi făcând ceea ce doriţi să faceţi prin energiile creatoare care curg prin
univers către fiecare fiinţă.
Asta nu-i o lecţie dramatică. Asta nu-i o idee şocantă; este, pur şi simplu,
experienţa mea. Mă simţeam singură. Mă simţeam complet copleşită de ceea ce
mi se întâmpla şi cred că aici este locul pentru a o spune: Nu adoraţi alte fiinţe.
Ele sunt oameni obişnuiţi, supuşi greşelii, tineri şi fără experienţă, încercând săşi folosească forţele creative într-un mod benefic. Lumea voastră este
structurată într-un mod foarte nesănătos acum şi, dacă puneţi umărul la această
maladie, să ştiţi că afectează viaţa altor persoane. Ne afectează foarte tare pe
aceia dintre noi care nu suntem pregătiţi. Dacă aţi trimite numai dragoste, dacă
doar aţi aprecia muzica şi interpretarea noastră, atunci aţi transmite o cu totul
altă energie. Dar în cultura voastră nu este o energie sănătoasă şi vă spun că,
dacă participaţi la acea energie nesănătoasă, v-aş propune să vă întoarceţi către
propria creativitate şi să faceţi efortul de a învăţa să cântaţi, să învăţaţi să
dansaţi, să învăţaţi să pictaţi sau să învăţaţi să faceţi bine orice vă atrage. Astfel,
vă veţi aduce contribuţia cu o forţă creatoare pozitivă în loc să ne secaţi de
energie ca un vampir înfometat, care atârnă ca plumbul de picioarele noastre.
Cei care suntem în centrul atenţiei în această societate nu ne simţim bine. Nu
vieţuim bine din cauza acestei scurgeri energetice, a acestui atac energetic
asupra noastră.
Nu v-a spus nimeni că se întâmplă asta. Nu aţiu fost învăţaţi că sunteţi
conectaţi cu noi, dar sunteţi, iar acea focalizare, acea fixare intensă cu privirea,
ne afectează fiinţa la nivel energetic. Sunt atât de fericită că mă aflu acum într-

Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

208

un loc în care sunt liberă să fiu eu, unde sunt liberă să cânt împreună cu alte
fiinţe cărora le place să cânte. Nu există nicio presiune; există doar exprimare cu
bucurie şi trebuie să spun că nu mă grăbesc deloc să mă întorc în lumea voastră.
Va trebui să mă întorc, pentru că nu m-am descurcat prea bine cu lucrurile, iar
noi trebuie să înţelegem cum funcţionează lucrurile şi să integrăm lecţiile într-o
înţelegere reală prin experienţă. Dar încă mă odihnesc. Încă mă adaptez aici. Voi
rămâne şi voi cânta în corurile de aici şi voi cânta alături de fiinţele care au
trecut pragul cărora le place să cânte, şi mă voi odihni.
Viaţa mea a fost o călătorie istovitoare. A fost o experienţă obositoare şi am
fost destul de speriată de multe ori. Am fost luată pe nepregătite de multe ori.
Am preluat un proiect cu care nu m-am putut descurca, aşa că analizez asta aici.
Învăţ cum funcţionează lucrurile şi cum să fac faţă mai bine acestor lucruri. Mă
voi întoarce într-un alt timp ca şi cântăreaţă şi voi încerca să o fac bine, dar
deocamdată până şi idee mă sperie şi vreau doar să rămân aici în acest loc
drăguţ, calm şi blând, căruia îi spuneţi viaţa după moarte. Dar, din punctul meu
de vedere, este invers: viaţa pe Pământ a fost o moarte pentru mine; a fost
opusul a ce credeţi voi. Abia acum trăiesc aşa cum ar trebui – liberă şi expresivă,
iubită şi apreciată, împărtăşind experienţe creatoare cu alte fiinţe care sunt
creative. Experienţa Pământului este una întunecată pentru unii oameni, iar eu
nu m-am descurcat bine.
Voiam doar să ştiţi că şi voi puneţi umărul la aceste dezastre umane pe care
le urmăriţi la televizor şi ar fi mai bine să nu le mai vizionaţi. Este mai bine să vă
vedeţi de propria voastră viaţă. Fiţi amabili şi iubitori cu oricare artist, căci dacă
vă manifestaţi propria creativitate, veţi înţelege câtă muncă se cere. Veţi înţelege
curajul necesar pentru a urca pe acele scene şi le veţi transmite dragoste şi
admiraţie, iar ei le vor simţi. Acesta este mesajul meu.
Tot ce înseamnă energie este conectat şi, dacă nu apreciaţi creativitatea,
fiinţele care încearcă să o exprime nu vor putea supravieţui. Nu pot trăi în acel
mediu şi devine foarte dificil să se exprime şi să îşi continue misiunea vieţii.
Asta a fost povestea mea. Acesta a fost sfârşitul meu trist, să zicem, deşi acum
nu sunt tristă. Acum sunt fericită. Să ştiţi că aveţi o responsabilitate numai faţă
de propria voastră creativitate. Apreciaţi-i pe ceilalţi creatori, dar nu îi veneraţi.
Ei nu sunt zei, iar venerarea lor ca şi cum ar fi nu îi va ajuta în călătoria lor prin
viaţă. De fapt, le va face rău şi nu se vor descurca prea bine. Nu vor înflori. Pur
şi simplu, cumpăraţi-le discurile şi fiţi prezenţi la concerte. Nu alimentaţi
maşina celebrităţii. Nu ne ajută în niciun fel, ba chiar dăunează multora dintre
noi.»
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Margaret Thatcher
Prima femeie prim-ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher a fost
un personaj controversat al ideologiei conservatoare în timpul perioadei sale
în funcţie.

Margaret Thatcher (1925–2013)
Mesaj de la spiritul lui MARGARET THATCHER
«Suntem aici pentru a vă vorbi despre vieţile noastre, despre moartea
noastră şi despre experienţele noastre în tranziţia de la viaţă la moarte. Suntem
foarte încântaţi să participăm la această carte, această poveste, ca să zicem aşa.
Suntem foarte bucuroşi să ne spunem poveştile despre viaţa noastră şi
tranziţiile noastre în viaţa de apoi.
Am fost o fiinţă foarte faimoasă pe planetă şi de multe ori nu am fost
agreată pentru teoriile şi opiniile mele politice. Într-un anumit sens, a fost o
viaţă dificilă. Am fost foarte limitată de educaţia mea, de opiniile mele politice.
Tranziţia prin care am trecut recent este una foarte iluminatoare. Am văzut că
multe dintre lucrurile pe care le-am realizat în viaţa mea nu au fost deloc
succese, ci mari pierderi pentru umanitate, aşa că a fost o experienţă foarte
umilitoare să ajung aici, de această parte a morţii, să privesc înapoi la
experienţele mele lumeşti şi văd că nu am avut succesul pe care mi l-am
imaginat.
Am avut un mare succes mondial, în sensul că am fost o figură politică, că
am fost aleasă conducător de ţară şi că am fost responsabilă cu armata şi de
multe miliarde de dolari – genul acesta de lucruri. Dar, privind înapoi dintr-o
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perspectivă spirituală, am cam dat rateuri. Am fost indusă în eroare de
învăţăturile culturii mele. Am fost indusă în eroare de învăţăturile sistemului în
care am fost educată. În anumite privinţe, acest lucru este foarte tulburător,
deşi, aici, când îţi analizezi viaţa şi vezi ce ai realizat nu-ţi aduce niciun fel de
pedeapsă sau ură. Se face într-un sens educativ şi are această conotaţie. Are un
rost educativ. Nu simţi deloc că ai fi vreun mocofan sau păcătos; ci înţelegi că
viziunea ta nu era clară, din cauza a ceea ce ai fost învăţat în copilărie. Sistemele
voastre educaţionale au un sistem de valori total incorect. Fiindcă am trecut
pragul recent, am învăţat multe lucruri într-un timp foarte, foarte scurt. Mi-am
schimbat mult percepţiile într-un timp foarte, foarte scurt.
Nu sunt mulţumită de ceea ce am realizat. În anumite privinţe, desigur,
într-un sens lumesc, am avut mare un succes şi nu-l putem trece cu vederea.
Trebuie să te uiţi la ceea ce ai putut realiza între parametrii cunoaşterii pe care o
aveai la momentul respectiv. În acest sens, am avut mare succes. Am fost un
lider al bărbaţilor, al comunităţii, al politicienilor internaţionali; totuşi, ca fiinţă
umană, ca fiinţă spirituală – ceea ce, desigur, suntem cu toţii – realizările mele
nu au fost atât de minunate. Am blocat împărţirea averilor de la bogaţi la săraci.
Am blocat educaţia unei anumite clase de fiinţe pe care nu le-am apreciat aşa
cum ar fi trebuit. Am semnat acorduri financiare de care au beneficiat cei care
aveau deja multă bogăţie şi putere, iar acum, privind înapoi, se pare că au fost
nişte propuneri greşite şi am lucrat pe baza unor principii greşite.
Lucrurile sunt apreciate într-un mod foarte diferit din această parte a
experienţei morţii. În lumea spiritelor, în lumea non-fizică, există nişte principii
care sunt exact opusul celor din lumea fizică, aşa că intru în acest dialog cu o
oarecare ezitare. Este cu adevărat o experienţă umilitoare să îmi dau seama că
multe dintre principiile pe care le îndrăgeau erau, de fapt, neadevărate sau
greşite, şi simt o mare ezitare... oarecum... dar mă simt obligată să spun
adevărul în mod onest şi deschis, că regret mult stilul de viaţă şi eforturile pe
care le-am făcut în activitatea mea politică în timpul vieţii.
Aceasta este diferenţa dintre experienţa spirituală pe care o ai după moarte
şi experienţa de viaţă. Eşti condiţionat, iar mintea – creierul tău – este plină de
dezinformări pe care le crezi adevărate. Aceasta este o mare revelaţie când treci
în acest alt tărâm, căci vezi că mintea ta era plină de neadevăruri pe care le-ai
crezut. Acţiunile tale s-au bazat pe lucruri pe care le credeai adevărate, deci nu
ai fost rău sau nu ai intenţionat să faci rău nimănui, dar când îţi bazezi acţiunile
pe lucrurile acestei lumi – ale lumii fizice – şi nu pe principii spirituale, te bazezi
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pe ideile mărunte ale minţii ego-ului, ideile mărunte ale individului care doreşte
să obţină putere şi abundenţă financiară.
Privesc înapoi la multe acte legislative pe care le-am adoptat, la multe
acţiuni pe care le-am întreprins şi îmi dau seama că s-au bazat pe informaţii
incorecte. S-au bazat pe informaţii arhaice, pe informaţii pe care le-aţi numi
inexactităţi sau minciuni flagrante. Desigur, de când am venit aici, mi-am văzut
greşelile. Am văzut că multe decizii pe care le-am dat au fost dificile pentru
fiinţele asupra cărora mi-am folosit influenţa. Văd că unele acţiuni pe care le-am
întreprins în lume au generat multe consecinţe negative.
Mi s-a spus că viaţa mea nu a fost un eşec, deoarece am experimentat unele
lucruri şi mi-a crescut enorm puterea de a influenţa. Dar mi s-a mai spus că va
trebui să mă întorc din nou pe tărâmul fizic pentru a simţi pe propria piele unele
consecinţe ale deciziilor pe care le-am luat. Aceasta pare a fi o pedeapsă, dar mi
s-a spus că nu este cazul – că o parte foarte importantă a evoluţiei noastre
spirituale este să suportăm unele consecinţe ale deciziilor pe care le-am luat,
astfel încât să învăţăm cu adevărat, şi nu doar într-un mod intelectual sau
superficial. Atunci vom învăţa cu adevărat că am înţeles greşit adevărul
existenţei, că am înţeles greşit ce înseamnă să fii om.
Este important să vă transmit că, deşi experienţa pe care o am chiar acum
ar putea părea o pedeapsă, nu o percep în acest fel. Când treci dincolo, ţi se
oferă viziunea generală a spiritului, care îţi arată toate consecinţele a tot ceea ce
ai făcut – toate influenţele pe care le-ai generat, toate persoanele pe care le-ai
ajutat sau pe care le-ai rănit. Ţi se oferă această viziune asupra amplorii
efectelor deciziilor tale şi, bineînţeles, ce înţelegeri greşite ţi-au grăbit deciziile
proaste care cauzează multe suferinţe. În această situaţie mă aflu.
Aţi spune că sună ca dracu, dar aceste înţelegeri pe care le primeşti odată ce
treci pragul, îţi sunt transmise prin energia iubirii absolute şi necondiţionate. Ţi
se oferă cu atâta bunătate profundă şi iubire, ca să poţi înţelege principiile şi
experienţele de care ai nevoie pentru a-ţi transforma mintea şi a le alinia cu
adevărul. Magnitudinea şi dragostea acestei forţe organizatoare pe care o
numim Dumnezeu – care nu este o fiinţă, ci o forţă ordonatoare care ne împinge
blând spre iubire – ne împinge uşurel spre înţelegerea tuturor adevărurilor, şi
numai prin experienţă directă ajungem la această înţelegere. Acestea sunt
motivele pentru care ne întrupăm în corpurile fizice, de ce uităm care-i adevărul
şi de ce trebuie să manifestăm sistemele de credinţă ale minţilor noastre greşit
informate şi culturilor noastre greşit informate: ca să le vedem consecinţele şi
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pentru că numai prin trăirea consecinţelor lor negative putem înţelege cu
adevărat principiile iubirii şi ale adevărului.
În calitate de Margaret Thatcher, această fiinţă atât venerată, cât şi
criticată, ştiu că am fost urâtă de mulţi şi că am fost iubită de puţini. Am fost
respectată de mulţi, din prudenţă intelectuală, dar nu am avut parte de o
adevărată iubire. Nu asta am trăit. Abia odată cu trecerea mea dincoace, am
văzut adevărul vieţii mele – anume că multe lucruri pe care le credeam
adevărate, de fapt, nu erau.
Cer iertare acelor oameni pe care i-am afectat negativ. Cer iertare acelor
fiinţe pe care le-am atacat pe baza ideilor greşite a celui care deţine supremaţia
în lumea fizică. Aceste idei nu mai fac parte din experienţa mea de acum, din
această viaţă de apoi unde trăiesc, în acest mediu iubitor şi plin de compasiune,
în care toate greşelile sunt observate, înţelese şi împărtăşite cu inima deschisă,
astfel încât să putem învăţa unii de la alţii – şi astfel să putem învăţa cum să fim
mai buni, cum să fim mai aliniaţi cu adevărul fiinţei noastre, care este o totală şi
necondiţionată iubire şi iertare.
În această stare sufletească, închei acest dialog cu voi. Îmi pare rău pentru
rănile pe care le-am provocat. Îmi pare rău pentru toate durerile pe care vi leam provocat şi mă simt cu adevărat smerită de informaţiile care m-au inundat
de când am trecut pragul. Nu mai pot schimba lumea pe care am creat-o, dar vă
promit din toată inima că data viitoare când mă voi încarna, data viitoare când
voi avea ocazia să-mi folosesc puterea de înţelegere intelectuală, ambiţie şi
voinţă politică, le voi aplica într-un mod diferit. Le voi aplica într-un mod care
să sprijine creşterea, educaţia, vindecarea celor săraci şi reconcilierea paşnică
dintre ţările acestei planete. Acesta este scopul meu acum.
Încă nu sunt pregătită să mă întorc pe tărâmul fizic. Mă aflu în faza de
consiliere, în care sunt ajutată să înţeleg consecinţele şi repercusiunile vieţii
mele, deciziilor mele, eşecurile şi succesele mele. Aşa că va mai dura ceva timp,
pentru că sunt nou-venită, după cum se vede de aici. Dar deja mă pregătesc
pentru noua misiune care mi se va pune în spinare, pentru noua încarnare de
om. Aceste informaţii pe care le-am învăţat prin experienţă şi prin propriile
greşeli vor fi deja implantate în mintea care se va naşte în lumea fizică. Mă vor
determina să activez pentru cei săraci, pentru justiţie socială şi educaţională şi
pentru obiectivele superioare ale cunoaşterii spirituale.
Acesta este mesajul meu de aici: Nu este cazul să vă temeţi de trecerea
voastră dincolo – indiferent de crimele comise, indiferent de greşelile voastre.
Aici, când treceţi pe această parte, există numai înţelegere şi puteţi vedea ce
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anume aţi provocat sau nu în viaţa voastră pe Pământ. Preocupaţi-vă să vă
ajutaţi reciproc. Concentraţi-vă minţile pe vindecarea reciprocă. Focalizaţi-vă pe
dezvoltarea bunătăţii dintre voi şi nu vă lăsaţi seduşi de putere şi preamărire de
sine. Nu vă exercitaţi puterea pentru expansiunea propriei ţări. Ţara voastră nu
este un lucru real; reale sunt fiinţele de pe această planetă, reale sunt emoţiile şi
existenţa lor de zi cu zi, iar sarcina voastră este să faceţi tot ce vă stă în putinţă
pentru a le ridica din întunericul şi mocirla fricii şi sărăciei spre tărâmurile
înalte ale luminii şi iubirii.
Nu aveţi obligaţia să vă sacrificaţi, dar ar fi recomandabil – din punctul
meu de vedere, din experienţele vieţii mele – să fiţi iubitori şi buni şi să oferiţi o
mână de ajutor când şi unde puteţi. Dacă sunteţi o persoană politică ambiţioasă,
dacă doriţi să atingeţi culmile gloriei şi bogăţiei în sferele politice şi de putere
ale lumii fizice, focalizaţi-vă pe ajutorarea tuturor fiinţelor. Concentraţi-vă pe
revelarea adevărului şi pe bunătatea vindecătoare, căci este o experienţă dificilă,
prin care tocmai am trecut, să afli că ţi-ai greşit viaţa într-un fel. Ascultaţi acest
mesaj, vă rog, dacă sunteţi pe drumul rapid către politică. Nu vă lăsaţi seduşi de
bani. Nu vă lăsaţi seduşi de putere. Iar dacă vă aflaţi în poziţii de putere, folosiţio cu înţelepciune şi cu bunătate şi veţi fi fericiţi atunci când vă veţi revedea
viaţa. Eu n-aş putea spune că sunt cu adevărat fericită cu ceea ce văd acum. Văd
că am fost într-o mare eroare. Totuşi, nu mai pot îndrepta nimic acum, decât să
vă împărtăşesc acest mesaj şi să iau asupra mea în următoarea mea încarnare
sarcina de a corija unele dintre erorile pe care mi le asum.
Vă las cu umilinţă, cu capul plecat, nu ca o fiinţă pedepsită, ci ca o fiinţă
bine educată şi vă rog să-mi ascultaţi cuvintele. Dacă deţineţi vreo putere în
viaţă, folosiţi-o cu înţelepciune şi nu irosiţi ocazia.»
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Prinţesa Diana
Prinţesa Diana a fost prinţesă de Ţara Galilor în timp ce era căsătorită
cu prinţul Charles. Unul dintre cei mai adoraţi membri ai familiei regale
britanice, a murit într-un tragic accident de maşină.

Prinţesa Diana (1961–1997)
Mesaj de la spiritul PRINŢESEI DIANA
«Sunt aici pentru a vă împărtăşi povestea mea. Este una dramatică; este
una care le poate schimba viaţa celor care o citesc. Ştiţi cine sunt. Ştiţi cine am
fost în întruparea mea pe Pământ: am fost prinţesa Diana. Am fost o icoană a
frumuseţii, a compasiunii, a inocenţei, o icoană care a fost coruptă şi
transformată prin căsătoria şi îndoctrinarea într-o cultură care s-a dovedit
foarte nesănătoasă şi foarte periculoasă pentru mine, încheiată cu moartea mea
într-un mod dramatic şi brutal.
Eram foarte necăjită când am ajuns de această parte. Fusesem hărţuită şi
asaltată într-un mod foarte greu de suportat. Când nu poţi trăi în linişte nici cele
mai mărunte experienţe de viaţă, devii foarte agitat. Devii foarte stresat şi de
cele mai mici decizii pe care trebuie să le iei. Simpla ieşire pe uşă devine o
teroare; alegerea unei ţinute pentru ziua respectivă devine copleşitoare; a decide
unde să mergi la cină devine o dureroasă ezitare. Pe măsură ce tot trăieşti aceste
lucruri, mintea îţi devine foarte agitată şi neliniştită. Încerci să iei decizii pe baza
a ceea ce doreşti să faci, dar atât de multe forţe ţi se reped la gât, la călcâie, care
te împing şi te apucă, care trag de hainele tale spirituale şi materiale, încât
trăieşti o viaţă de natură infernală. Mulţi priviţi poze cu mine stând pe iahturi şi
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purtând haine frumoase, dar acestea sunt nişte instantanee care nu reprezintă
experienţa pe care am avut-o. Ele nu arată chinul prin care am trecut şi
angoasele interne care au reprezentat, în cea mai mare parte, experienţa mea de
viaţă.
Priviţi o imagine fermecătoare coafată, machiată şi cu bijuterii şi vă gândiţi:
„Uau, ce viaţă ar fi asta! Ce viaţă ar fi să trăieşti aşa, să ai aceste lucruri
frumoase.” Dar, cu adevărat, ele nu înseamnă nimic. Dragostea copiilor mei a
fost cel mai uimitor lucru pe care l-am trăit în viaţa mea. La început a fost un
vis, să zicem – o perioadă minunată – dar s-a transformat rapid cu toţi acei
paparazzi, vânătorii de la reviste, poveştile scoase de presă şi reglementarea
vieţii înăuntrul acelei închisori regale. S-a transformat foarte repede într-o
experienţă infernală şi abia spre sfârşitul scurtei mele vieţi am început să simt
libertatea. Nu m-am putut elibera de natura opresivă a presei britanice sau a
reporterilor din întreaga lume care mă urmăreau perseverent la fiecare pas.
Am încercat să mă concentrez asupra chestiunilor umanitare. Am încercat
să mă concentrez pe proiecte care să-i ajute pe oameni, care să-i vindece, dar
această maşină vorace pe care o numiţi celebritate mi-a pus capăt. Această carte
aduce un mesaj foarte puternic, anume că celebritatea este un blestem în zilele
noastre. Într-un fel, celebritatea este o închisoare din care nu poţi scăpa. Acesta
este, bineînţeles, motivul pentru care vedeţi că mulţi dintre noi murim de tineri
în moduri violente sau deprimant de triste – din cauza blestemului celebrităţii.
Ultimele mele luni de viaţă începuseră să-mi aducă puţină lumină în inimă.
Începeam să mă îndrăgostesc; începeam să mă exprim într-un mod nou. Dar în
noaptea în care am murit, haita de lupi turbaţi care m-a urmărit a fost o
experienţă terifiantă şi, pe când ne grăbeam prin noapte, pe când ne grăbeam
prin acel tunel cu fiinţe zgomotoase şi cu ghearele scoase, am pierdut controlul
şi am pierdut conexiunea cu acea realitate, intrând în această nouă realitate.
Trecerea mea nu a fost dureroasă în sensul că mi-ar fi produs confuzie;
Ştiam ce se întâmplase. Eram conştientă de viaţa de după moarte. Eram
conştientă că treceam în altă existenţă, dar trauma accidentului a fost foarte
dureroasă pentru mintea mea la nivel fizic. Deoarece suntem atât fiinţe fizice,
cât şi spirituale, atunci când este traumatizat în aşa hal, corpul fizic creează un
val de energie foarte dureros – deşi nu este acea durere pe care v-o imaginaţi.
Mintea îţi părăseşte corpul destul de repede în aceste circumstanţe şi eşti uşurat
destul de repede de durerea fizică. Dar există o traumă, o zguduire, o smulgere a
forţei vitale conţinute în corpul fizic. Este ca şi cum ai fi pus într-o praştie – asta
am simţit eu. A fost ca şi cum aş fi fost pusă într-o praştie şi expediată cu viteză
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mare. A fost un fel de traumatism spiritual şi eram cam dezorientată, dar am
devenit foarte repede conştientă de unde plec şi unde mă duc.
Inima mi s-a sfâşiat la gândul că-mi părăsesc copiii, desigur, aşa cum orice
mamă poate înţelege. Acesta a fost singurul meu regret, cu adevărat, în ciuda
aparenţelor exterioare de frumuseţe, opulenţă şi lux, pe care, desigur, le-am
experimentat. Dar acestea nu au fost deloc satisfăcătoare aşa cum v-aţi imagina
privind la ele dintr-o perspectivă obişnuită.
După trecerea mea, am început să simt valul de dragoste care îmi venea de
la toate fiinţele de pe planetă. Deveneam conştientă de percepţia greşită pe care
o avusesem, în timp ce simţeam această revărsare masivă de... [cu emoţie
intensă] de copleşire a inimii, de pasiune, de iubire. Fusesem cufundată într-o
mentalitate foarte critică şi cu ură de sine pe multe niveluri şi nu aveam nicio
idee cu câtă dragoste eram privită. [Face o pauză şi varsă lacrimi.] Nu aveam
nicio idee despre legăturile şi comuniunea mentală şi emoţională pe care o
împărtăşeam cu atâtea fiinţe de pe această planetă. [O altă pauză, mai multe
lacrimi.] Este acea iubire pe care o simte acum acest medium şi de care şi ea este
copleşită acum. Cu adevărat, asta am simţit când am trecut dincoace.
Era ca şi cum aş fi fost umplută, găleată după găleată după găleată, cu
dragoste, jale, tristeţe şi preţuire. Parcă surfam pe valuri de energie dincolo de
capacitatea mea de înţelegere. Simţeam tristeţea; simţeam dragostea; simţeam
legătura; simţeam regretul. A fost o experienţă foarte intensă pentru mine, din
cauza că întreaga planetă se focaliza asupra conştiinţei mele.
Când vă gândiţi la o fiinţă care a murit, vă rog, în măsura posibilităţilor,
focalizaţi-vă asupra ei cu dragoste. Nu vă focalizaţi asupra ei cu tristeţe şi
durere, pentru că aici simţim fiecare strop. Simţim fiecare strop de durere pe
care îl îndreptaţi către noi când vi se frânge inima, din cauza viziunii voastre
greşite asupra procesului morţii.
Nu am plecat nicăieri. Pur şi simplu, am fost translataţi într-un tărâm
energetic foarte asemănător în multe privinţe cu Pământul - cu excepţia faptului
că aici nu există durere. Nu există temeri, judecăţi sau lipsurile din lumea în
care trăiţi voi. Este plin de iubire şi lumină, dar în procesul de tranziţie, în
procesul de trecere, simţim toată durerea şi tristeţea. Simţim toată dragostea,
urările de bine şi gândurile de disperare. Aşadar, încercaţi, pe cât puteţi, să
trimiteţi oamenilor dragoste atunci când mor. Nu vă scufundaţi în durerea
voastră egocentrică legată de cel pe care l-aţi pierdut, deoarece nu ne ajută în
călătoria noastră. Rugăciunile de dragoste şi preţuire ne uşurează călătoria, dar
durerea intensă şi tristeţea sunt sentimente foarte grele şi ne împiedică să
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trecem în pace şi dragoste prin procesul pe care urmează să îl parcurgem. Este o
chemare înapoi – un fel de agăţare – care ne trage înapoi pe Pământ, unde nu
dorim să mai fim.
Chiar dacă moartea mea a fost una violentă, chiar dacă moartea mea a fost
considerată un accident, nu a fost un accident. A fost un eveniment planificat
înainte de a mă naşte. Bineînţeles, când s-a întâmplat, nu mi-am amintit de
asta, dar imediat ce am trecut în acest tărâm, mi-am amintit că aranjasem acest
eveniment. Acest eveniment s-a întâmplat ca să vă dea o lecţie despre
celebritate, să vă înveţe ce urmări are când consumaţi alte fiinţe ca divertisment.
Acest eveniment a fost conceput pentru a atrage atenţia lumii. A fost conceput
pentru a ne învăţa pe toţi o lecţie despre ce înseamnă să consumăm alte fiinţe ca
divertisment. Acesta este motivul pentru care particip la această carte, la acest
tratat despre celebritate şi faimă – pentru că, aşa cum au spus mulţi dintre
ceilalţi colaboratori la realizarea acestui material, suntem simpli oameni atunci
când suntem manifestaţi în planul fizic. Facem tot ce putem cu constructele
emoţionale şi mentale în cadrul cărora funcţionăm.
Încă o dată, punctul central al atenţiei voastre trebuie să fiţi voi înşivă – şi
fiinţele din imediata voastră apropiere. Nu-i nimic greşit să vizionaţi un
documentar despre cineva; nu-i nimic în neregulă să citiţi biografia cuiva. Asta-i
minunat. De această parte, o simţim ca o preţuire, ca o curiozitate blândă. Dar
când citiţi acele reviste pline de bârfe şi urmăriţi acele reportaje jurnalistice care
comentează fiecare mişcare a noastră, ce pantofi purtăm, tunsoarea, fiecare
lucruşor... când există această focalizare nesăţioasă, plină de judecăţi – pentru
că asta doresc să facă oamenii atunci când se uită insistent la cineva: îl judecă,
nu îl preţuiesc. Preţuirea este un sentiment diferit. Această curiozitate focalizată
şi insistentă este ca o foame care cere ceva de la fiinţa observată. Nu hrăneşte
fiinţa cu dragoste; nu hrăneşte fiinţa cu apreciere şi bucurie. Ci ia ceva de la
fiinţa noastră, ceea ce contribuie la suferinţa şi durerea noastră, aceste biete
fiinţe din centrul atenţiei într-o lume unde mass-media consumă totul cu
voracitate.
Acesta sună ca un mesaj negativ şi, într-adevăr, dacă îl interpretaţi în felul
acesta, este alegerea voastră. Dar mesajul meu este următorul: Lăsaţi oamenii
să-şi trăiască viaţa în pace, apreciind într-un mod blând şi spiritual contribuţiile
lor minunate aduse lumii. Dar concentraţi-vă atenţia asupra propriei vieţi.
Concentraţi-vă atenţia asupra propriilor creaţii, asupra propriilor exprimări, cu
dragoste şi preţuire. Dacă doriţi să acordaţi atenţie unei vedete sau unei
persoane aflate sub lumina reflectoarelor, faceţi-o conştient, cu inima deschisă
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şi o gândire blândă, căci întreaga lume este creată din gânduri şi energie, iar
această foame vorace concentrată pe vedetele din lumea voastră este foarte
dăunătoare vieţii lor. Le împiedică să ducă o viaţă liniştită, creatoare şi
împlinită.
Aici nu sunt o celebritate; sunt o fiinţă obişnuită. Sunt un suflet obişnuit,
preocupat de transformarea modului de gândire al lumii. Aceasta este munca
mea aici. Lucrez cât mă pricep de bine, având în vedere ceea ce cunosc şi nivelul
meu de dezvoltare, pentru a ajuta la acele proiecte pământeşti la care ţineam
foarte mult: proiectul de îndepărtare a minelor antipersonal şi munca cu copiii.
Deseori, comunic cu copiii în visele lor, în sălile de clasă şi în paturile lor. Mai
ales înainte de culcare, îmi place să-i atrag pe copiii aflaţi în acea stare de vis
uşor, când ne pot vedea şi comunica cu noi. Sunt foarte fericită să fac asta.
Aceasta este cea mai mare bucurie a mea, lucrul cu copii mici, căci ei mă
văd şi mă preţuiesc. Unii le povestesc părinţilor că au văzut-o pe prinţesa Diana,
iar părinţii nu-i cred, dar este adevărat. Mă aşez la capul patului unei copiliţe
sub forma mea uşor de recunoscut, iar ea se va juca de-a prinţesa cu mine şi va
spune ceea ce vede, ceea ce trăieşte.
Adesea merg la copiii care sunt traumatizaţi în casele lor, care sunt
înspăimântaţi şi au nevoie de un cuvânt bun şi blând de la cineva care să le
spună că trebuie să-şi păstreze inocenţa. Ei trebuie să înţeleagă că a fost
alegerea lor să experimenteze acest lucru, că nu vor fi deterioraţi de acesta şi că
vor ieşi din el până la urmă. Acestea sunt genurile de poveşti pe timp de noapte
pe care le spun copiilor mici cărora le este greu. Merg în alte ţări şi vorbesc cu
copiii care au fost răniţi de război şi le cer, când vor creşte mari, să-şi
transforme ţările în locuri ale păcii, dragostei şi bucuriei.
Viaţa mea nu este foarte diferită. Dacă m-aţi putea vedea, aţi spune: „Nu s-a
schimbat deloc. Ea face acelaşi lucru pe care l-a făcut când trăia”. Acela a fost
începutul adevăratei mele exprimări de sine, aceste zone de compasiune şi
comuniune fericită cu alte fiinţe umane. Continui să fac această lucrare şi aici,
căci este calea de a schimba lumea. Iubirea este calea de schimbare a lumii.
Acesta este mesajul meu.
Vă mulţumesc tuturor pentru adoraţia şi dragostea pe care mi le-aţi arătat
de-a lungul anilor, dar doresc ca acum să mă lăsaţi să fiu eu. Lăsaţi acea icoană
fantezistă pe care o aveaţi. Ea a murit; s-a dus. Am trecut mai departe şi acum
duc o viaţă liniştită şi paşnică, ajutând din planul spiritual. Ajut fiinţele care mă
recunosc într-un mod pozitiv, amabil şi deschis.
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Aş dori ca, după ce terminaţi de citit această carte, să reevaluaţi modul în
care priviţi celebritatea. Reevaluaţi ce anume căutaţi atunci când priviţi
constant şi insistent către aceste fiinţe, pentru că scoateţi ceva din ele şi nu este
deloc util la nivel energetic. Vă rog să vă preocupaţi de propriile vieţi şi să vă
concentraţi asupra fiinţelor care sunt chiar lângă voi: copiii, părinţii, fraţii şi
surorile şi prietenii voştri. Vă rog să vă focalizaţi pe propriile pasiuni. Ce doriţi
să faceţi pentru a schimba lumea? Cu ce puteţi contribui la procesul de ridicare
a conştiinţei care se petrece pe această planetă în această perioadă?
Acesta este motivul pentru care se scrie această carte. Acesta este motivul
pentru care facem aceste comunicări într-un grup atât de puternic, încât va
trebui să le acordaţi atenţie. Care este pasiunea ce-ţi curge prin vene, dar pe care
nu ţi-o urmezi? Care este pasiunea pe care o urmăriţi prin vene pe care o
urmăriţi? Şi cum puteţi contribui şi mai mult la binele lumii?
Aceasta este o călătorie fără sfârşit. Dezvoltarea sinelui este nesfârşită, aşa
că nu o amânaţi în încarnarea voastră fizică, pentru că vă va aduce o mare
bucurie, o mare înţelegere şi o mare răsplată. Este mai bine să o începeţi în
această încarnare fizică pe care o numiţi viaţa voastră, căci aici este locul în care
învăţarea şi înţelegerea sunt cele mai intense. Focalizându-vă pe experienţa
complexului corp-minte-spirit care sunteţi, puteţi face salturi mari în evoluţia
spirituală aici, în planul fizic unde trăiţi cum. Iar când veţi privi înapoi la viaţa
voastră de pe cealaltă parte, unde mă aflu eu acum, veţi vedea că adevăratul
vostru destin a fost să vă urmaţi pasiunea cu creativitate şi iubire. Acesta este
răspunsul la toate speranţele şi visele voastre.
Sunteţi învăţaţi să căutaţi faima şi bogăţia materială, dar nu în acele lucruri
vă găsiţi mântuirea; ci în dragoste, creativitate şi oferind acestei lumi viziunea
voastră unică dată de Dumnezeu. Acesta este scopul vostru. Trebuie realizat cu o
conştiinţă altruistă, astfel încât să nu căutaţi să primiţi sau să luaţi, ci să
transformaţi şi să ajutaţi la ridicarea conştiinţei pe acest plan fizic în care vă
aflaţi.
Asta va crea raiul pe pământ, căci acum nu arată ca raiul. Dar forţe mari
lucrează din această parte, încercând să vă ajute şi să vă ridice. Şi trebuie să
înţelegeţi acest proces pentru ca un flux constant şi iubitor de informaţii să
curgă din lumea spiritelor, oferindu-vă sprijin, înţelegere şi discernământul a
ceea ce este valoros.
Dacă rămâneţi cu asta din carte, atunci veţi fi primit mesajul pe care vi-l
trimitem: că suntem aici. Vă trimitem dragoste, informaţii, comunicare şi
îndrumări în diverse moduri pentru a vă ajuta pe calea voastră, ajutând toate
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fiinţele în evoluţia conştiinţei lor şi repararea pagubelor şi rănilor provocate de
război, care încă mai există în acest timp şi loc pe care îl numiţi secolul XXI.
Mă simt onorată să fiu cuprinsă în paginile acestei cărţi. Sunt onorată că
am trăit viaţa pe care am trăit-o, dar acum am trecut mai departe. Vă rog să
mergeţi şi voi mai departe. Mutaţi-vă atenţia de la lumea exterioară şi acele
fiinţe pe care le credeţi faimoase şi mai grozave decât voi şi priviţi-vă propria
viaţă. Focalizaţi-vă atenţia asupra propriei vieţi, pentru că numai astfel vă veţi
putea crea experienţa minunată pe care sunteţi capabil să o creaţi având
informaţiile corecte, înţelegerea corectă şi focalizarea corectă.
Vă trimit dragostea mea de pe această parte. Vă mulţumesc de aici,
rugându-vă să vă mutaţi atenţia de la bogaţii şi faimoşii culturii voastre la
fiinţele care trăiesc în jurul vostru. Dacă vă puneţi toată atenţia şi efortul în
propriile voastre vise, în propriul vostru proces creator, vă veţi crea o viaţă ce
merită trăită. Iar când veţi trece dincoace, veţi privi înapoi apreciind că aţi
primit şi înţeles mesajul. Aceasta este dorinţa mea pentru toţi cei care citiţi
aceste rânduri – să primiţi mesajul nostru, să înţelegeţi că viaţa voastră este
creaţia voastră. Experienţa este cel mai important lucru şi voi vă aflaţi exact
acolo unde trebuie să fiţi pentru a vă exprima propria celebritate care sunteţi.
Vă mulţumesc foarte mult pentru această oportunitate de a comunica. Voi
merge acum la treburile mele şi sper că acest mesaj v-a ajutat în călătoria
voastră şi v-a ajutat să înţelegeţi cum ne simţim noi, cei din vizorul publicului –
suferinţa şi dificultăţile pe care ni le cauzează această atenţie greşit orientată.»
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Elisabeth Taylor
Actriţa Elizabeth Taylor a jucat în multe filme celebre, dar a fost la fel de
faimoasă pentru ochii ei violet şi viaţa sentimentală plină de scandaluri.

Elizabeth Taylor (1932–2011)
Mesaj de la spiritul lui ELIZABETH TAYLOR
«Iată-mă. Sunt aici de ceva timp. Eu sunt Elizabeth Taylor. Sunt vedetă de
film. Evident, ştiţi cine sunt. A fost o călătorie interesantă, venirea aici. Ca şi
viaţa pe care am avut-o. A fost o viaţă lungă şi de bun augur, totuşi, de când sunt
aici, am ajuns să înţeleg mult mai multe despre ea. Şi înţeleg mult mai multe
despre această existenţă, această existenţă spirituală.
Am fost curioasă în legătură cu ea şi am cercetat-o puţin – aşa cum o faceţi
mulţi dintre voi – cu mediumi şi preziceri despre ceea ce mi s-ar putea întâmpla,
dar nu am înţeles nici complexitatea organizării, nici profunzimea şi amploarea
existenţei în afara fizicului. Ca majoritatea dintre voi, am crezut că fizicul este
totul. Am crezut că viaţa de după este doar atât – un gând de după. Dar nu este
aşa. De fapt, este invers.
Când te afli în lumea fizică, eşti diminuat într-o mare măsură. Eşti limitat
în înţelegere, în capacitatea de a schimba lucrurile şi de le a înţelege – nu din
cauza neputinţelor tale, ci din cauza neînţelegerii cum funcţionează sistemul.
Acesta este unul dintre motivele pentru care am fost foarte entuziasmată să
lucrez în acest format cu acest medium şi de a contribui la această carte –
pentru că cred că toată lumea trebuie să ştie adevărul despre viaţa spirituală,
implicaţiile ei şi impactul acesteia asupra vieţii noastre fizice. Cu adevărat, avem
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ochelari de cal, căşti peste urechi şi căluş în gură, pentru că nu suntem în
contact cu puterea extremă şi redutabilă care ne este disponibilă atunci când
înţelegem cum funcţionează acest sistem.
Am avut un amestec de relaţii – se cam ştie, nu-i aşa? mă refer la căsătoriile
şi bărbaţii din viaţa mea – dar acest lucru a fost un simptom al lipsei mele de
putere personală. Poate că m-aţi privit ca pe o vedetă de cinema, crezând că am
o mare putere, dar în viaţa mea personală nu a fost aşa. Nu am înţeles puterea,
capacitatea noastră de a crea şi conexiunile pe care le avem cu fiinţele spirituale.
Căutam puterea prin intermediul altor fiinţe. Căutam aprobare; căutam
prestigiu; căutam atenţie. Dar aveam o stare de nesiguranţă. Simţeam că îmi
lipseşte puterea, îmi lipsea conştientizarea, iar acum, după ce am stat ceva
vreme în non-fizic, îmi este clar că, dacă aş fi înţeles natura spirituală a
universului, natura atotcuprinzătoare a energiei spirituale, viaţa mea ar fi fost
mult mai bună. Nu ar fi trebuit să sufăr de tulburările şi bolile pe care le-am
avut; nu ar fi trebuit să suport acele divorţuri şi suferinţe sentimentale. Deşi
schimbam soţ după soţ, totuşi am suferit multe dureri emoţionale şi tulburări
asociate acestor relaţii. Şi privind din această parte, înţeleg că în nesfârşita
căutare a soţului perfect, de fapt, mă căutam pe mine însămi.
Acest lucru pare a fi o banalitate – ca un slogan al unui psiholog – dar
adevărul este că mă căutam pe mine însămi. Abia când am ajuns aici – când am
murit, când am trecut prin acea tranziţie – am intrat în contact cu cine eu sunt
cu adevărat. Ce şoc este să vezi potenţialul pe care îl ai, capacităţile pe care le ai,
creativitatea pe care ai fi putut-o avea, să vezi informaţiile şi energia minunată,
iubitoare, care îţi este disponibilă dacă ştii cum să te conectezi la ea. Acesta este
motivul pentru care scriu acest capitol din carte. De aceea contribui cu vocea
mea la această minunată colecţie de vedete care doresc să comunice cu voi.
Acum sunt împuternicită. Sunt conectată la adevăratul meu sine, la
adevărata înţelegere a sensului acestei existenţe, acestei conştiinţe pe care o
numim sine uman: Este o mică parte a unui plan mult mai mare şi a vieţii duse
sub carapacea corpului fizic, căruia îi facem faţă foarte greu uneori. Vreau să
spun că, uneori, am dus o adevărată luptă cu corpul meu, chiar dacă a fost unul
dintre cele mai frumoase. Îmi era greu greu să trăiesc în el; nu mă simţeam
confortabil şi îl cam luam în batjocură. A fost obiectul urii mele, ceea ce este de
înţeles. Când părăseşti corpul fizic, te extinzi atât de mult în conştiinţa care este
conexiunea ta cu Dumnezeu, cu Sinele superior, încât acest trup pare şi mai
restrictiv. Şi este o aşa mare uşurare, o bucurie să scapi de el! Este o aşa mare
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bucurie să capeţi uşurarea înţelegerii a ceea ce s-a întâmplat şi de ce s-a
întâmplat, ce au fost toate acele relaţii şi care a fost rostul acelui haos.
Lumea vedetelor de film, industria celebrităţii, căutarea frumuseţii şi
bogăţiei – toate aceste lucruri dispar ca importanţă, pe această parte. Este
interesant să vezi cum se mută accentul când ajungi de această parte, pentru că,
brusc, vezi legăturile de dragoste, de comunicare, conexiunile creatoare, care se
măresc. Şi îţi dai seama că au existat multe ocazii în viaţă pentru dragoste. Că ai
avut multe oportunităţi de conexiuni pe care nu le-ai valorificat, pe care le-ai
refuzat pentru că erai nesigură, pentru că te gândeai că eşti grasă sau că nu
meriţi.
Apoi ajungi aici şi vezi că lucrurile pe care le credeai atât de importante –
diamante, terenuri şi haine – este greu chiar şi să ţi le aminteşti, uneori. Sunt
fragmente de informaţii ca de vis, pe care nici nu le mai poţi pricepe, deoarece
aici nu au nicio semnificaţie.
Este foarte interesant să descoperi asta când vii aici – că priorităţile lumii
sunt greşite. Tentaţiile lumii sunt doar nişte tentaţii şi acum înţeleg semnificaţia
acelui cuvânt, „ispită”, deoarece obiectele şi lucrurile pe care le preţuim în
lumea fizică sunt exact opusul lucrurilor pe care ar trebui să le căutăm cu
adevărat. Dacă eşti păcălit că trupurile, banii sau bijuteriile ar fi cele mai
importante, atunci chiar că eşti ispitit să întorci spatele lucrurilor cu adevărat
importante pentru creşterea ta spirituală – cele care te educă, lucrurile care
chiar îţi deschid orizontul şi inima.
Ne naştem în lumea fizică pentru a ne trăi fanteziile, poftele, adorarea la
idoli: faima, averea, sexul, drogurile şi rock-n-roll-ul. Trăim pentru a
experimenta aceste lucruri – şi, în final, pentru a le întoarce spatele. Este un
paradox interesant. Am căutat multe dintre aceste lucruri. Droguri şi alcool,
trupuri şi bani, bărbaţi şi sex – cu astfel de lucruri m-am răsfăţat în viaţă. Iar
când am ajuns aici şi am aflat că nu asta fusese ţinta pe care mi-o propusesem
înainte de a mă naşte, am fost destul de şocată şi dezamăgită, trebuie să
recunosc. Credeam că dobândisem ceea ce societatea numeşte succes... Dar, din
această parte, accentul se pune complet diferit. Accentul este mult mai… pare o
prostie s-o spun, dar este mult mai spiritual.
Când te expansionezi în cunoaşterea a ceea ce eşti menit să fii, a ceea ce eşti
– această conştiinţă iubitoare, plină de compasiune, curajoasă şi creativă, care
caută să se înţeleagă pe sine, să aibă experienţe, să se înţeleagă mai profund, să
interpreteze şi să creeze ceva dintr-o nouă experienţă – Aa! este un lucru
minunat, minunat! Te umpli cu atâta dragoste pentru tine, cu atâta dragoste
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pentru umanitate, pentru că vezi oamenii cum se luptă cu viaţa şi sunt atât de
rătăciţi.
Vezi fiinţele care se luptă cu viaţa, scufundate tocmai în lucrurile care nu ar
trebui. De această parte nu există vreo pedeapsă sau judecată; doar observi
ratarea unor ţinte. Într-un fel, simţi chiar o detaşare – dar nu în sensul că nu ţiar păsa. Avem o mare grijă şi tandreţe atunci când ne concentrăm pe fiinţele
întrupate fizic, dar nu le judecăm şi nici nu le urâm. Este ca şi cum ai privi cum
se joacă copiii. Se joacă de-a cowboy şi indieni, se împuşcă reciproc şi cad jos,
dar nu te poţi supăra pe ei. Nu crezi că au murit cu adevărat, şi aşa privim de
aici – toate jocurile pe care le joacă copii, observate de părinţi. Singurul lucru pe
care îl regreţi este când vezi un copil pe cale să facă ceva care îi va dăuna, şi
încerci să intervii în acel moment pentru a-l împiedica să folosească un cuţit
ascuţit sau să se caţere într-un copac care îl va zgâria. Asta-i singura noastră
îngrijorare, de această parte.
Facem eforturi, într-o anumită măsură, de a încerca să vă împiedicăm să
suferiţi. Vă trimitem avertismente şi poveşti preventive. Vi le trimitem prin vise
şi în mesaje, dar nu le auziţi întotdeauna, desigur, pentru că sunteţi scufundaţi
în propriile conştiinţe corporale.
Asta vreau să ştiţi; la asta aş dori să acordaţi mai multă atenţie: la nonfizic.
Mi-aş dori să vă ascultaţi visele, să ascultaţi acele idei străine care vă trec prin
cap, ideile care simţiţi că nu vă aparţin. Ar putea foarte bine să nu fie ale
voastre; s-ar putea să fie unul dintre noi care vă şopteşte la ureche să o luaţi la
stânga sau să nu mergeţi cu acel om. Aceste intuiţii, aceste mici indicaţii, le veţi
auzi mai puternic pe măsură ce vă concentraţi tot mai mult pe meditaţie, pe
creativitate, pe muzică şi dans, deschizându-vă mintea către aceste tărâmuri de
energie non-fizică. Aici putem comunica cu voi, aici vă putem inspira!
Asta vreau să spun, pentru că mi-ar fi plăcut să fi înţeles aceste lucruri când
trăiam în lumea fizică, ca să nu mai fi căutat în locuri greşite. A fost o călătorie
foarte obositoare şi, în pofida capcanelor exterioare întinse de faimă, frumuseţe
şi avere, viaţa mea a fost destul de dificilă. Uneori eram singură, închisă în
turnul meu de glorie, frumuseţe şi bogăţie, eram singură în sensul că, atunci
când oameni mi se adresau, ştiam că vorbesc cu „Elizabeth Taylor, vedeta de
cinema”. Era greu să cunosc bine oamenii; era greu să simt o legătură intimă cu
oamenii. Ceea ce văd acum, din această parte, este că am avut multe ocazii de a
mă conecta cu oamenii, dar am crezut în propria mea poveste despre statutul de
star de cinema, prinţesa din castel izolată de oamenii obişnuiţi.
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Aceasta este misiunea mea acum – transmiterea acestor informaţii. Îmi
place să vă împărtăşesc ceea ce mi-aş fi dorit să ştiu atunci: că viaţa liniştită
contemplativă vă va aduce mult entuziasm şi bucurie. Credeţi că va fi
plictisitoare, dar nu este cazul. Veţi fi inspiraţi să faceţi lucruri pe care nu le-aţi
face în mod normal. În mod normal, sunteţi ocupaţi să vă distraţi şi să vă
distrageţi atenţia, ocupându-vă mintea, ca să nu mai gândiţi şi simţiţi, încât
rataţi acest flux nesfârşit de informaţii creative şi idei provenite din non-fizic.
Există multe, multe experienţe minunate care vă vor răsări ca idei în minte, dacă
o liniştiţi suficient de mult pentru ca noi să ne conectăm cu voi, dacă o păstraţi
calmă suficient timp ca să vi le transmitem.
Starea mea continuă de ebrietate cu Martini şi medicamente m-a
împiedicat să iau contact cu ghizii mei spirituali, cu care, desigur, sunt în
legătură acum. Îmi vorbesc despre numeroasele ocazii şi încercările lor de a se
conecta cu mine în momente de claritate, dar chiar şi atunci când aveam mintea
limpede, totuşi, nu-mi era liniştită. Am avut multe prejudecăţi şi multe blocaje
de care nu au reuşit să treacă, şi nici nu ştiam să-mi ascult visele aşa cum îmi
explică ei acum. Visele sunt pline de informaţii pe care ghizii ţi le pot comunica,
mai ales atunci când mintea este prea ocupată sau supărată pe timpul zilei
pentru a fi atentă la intuiţiile tăcute prin care vin mesajele spirituale la început.
Acestea devin mai puternice pe măsură ce comunici cu ei, iar acest medium este
un bun exemplu de cât de clare pot deveni mesajele. Aceasta este opinia mea
despre această chestiune.
Nu vă mai concentraţi pe bunurile materiale şi accesoriile acestei lumi.
Începeţi o practică spirituală sănătoasă şi începeţi să vă conectaţi cu ghizii voştri
spirituali. Începeţi să le ascultaţi îndrumarea, în loc de cea a impresarilor şi
managerilor voştri, a soţilor sau a soţiilor. Începeţi să vă ascultaţi propria
ghidare interioară, iar viaţa voastră va deveni mult mai deschisă şi mai
interesantă. Credeţi sau nu, nu va fi deloc plictisitoare, pentru că vi se va arăta
calea pe care trebuie să mergeţi prin această inspiraţie, această conexiune, şi sar putea să vă surprindă care vă este destinul. S-ar putea să fiţi foarte surprinşi
că nu trebuie să duceţi deloc o viaţă banală şi plictisitoare, că vi se oferă
oportunităţi minunate; trebuie doar să vă ascultaţi îndrumarea interioară.
Trebuie să vă aduceţi sistemul fizic într-o stare de sănătate şi claritate care să vă
permită să primiţi aceste mesaje.
Nu am spus prea multe despre viaţa mea pentru că, acum, chiar nu mai
contează. Mi-am învăţat lecţiile şi aceasta este lecţia cea mai importantă pe care
să v-o transmit: Fiţi liniştiţi, fiţi calmi, contemplaţi, ascultaţi, relaxaţi-vă, fiţi
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fericiţi şi nu vă preocupaţi prea mult de aspectul vostru exterior şi de reputaţia
lumească. Conectaţi-vă cu Sursa voastră, conectaţi-vă cu ghizii voştri şi veţi avea
o sursă nesfârşită de informaţii care vă va aduce pace, sănătate şi vă va apropia
de adevărata destinaţie pe care v-aţi stabilit-o înainte de a vă naşte.
Vă mulţumesc pentru timpul acordat. Vă mulţumesc pentru această ocazie
de a vă împărtăşi marea mea revelaţie. Poate că nu-i o revelaţie atât de mare;
poate vă aşteptaţi la ceva mai fascinant din partea mea, dar tocmai asta este
ideea, nu-i aşa? Glamour-ul şi faima nu sunt cele mai importante lucruri în
călătoria voastră.
Aşadar, luaţi acest sfat după cum doriţi. Vi-l dau cu dragoste, bunătate şi
adevărata smerenie a celei care a ajuns să-şi înţeleagă călătoria şi lecţiile din
viaţa ei fizică. Mulţumesc, mulţumesc, mulţumesc.»
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John şi Robert Kennedy
John F. Kennedy, al 35-lea preşedinte american, a negociat Tratatul de
interzicere a testelor nucleare şi a iniţiat Alianţa pentru Progres. A fost
asasinat în 1963. Robert Kennedy a fost procuror general în timpul
administraţiei fratelui său. Ulterior a fost senator SUA şi a fost asasinat în
timpul candidaturii sale la preşedinţie.

John (1917–1963) & Robert (1925–1968)
Mesaje de la spiritele lui JOHN şi ROBERT KENNEDY
«Iată-mă. Sunt aici de ceva timp. M-am obişnuit cu acest loc, cu
funcţionarea acestuia şi mă pregătesc să intru într-un alt corp fizic, într-o altă
încarnare fizică, ca să-mi pot continua lecţiile. În corpul fizic se desfăşoară o
învăţare, au loc nişte lecţii. Acestea se adăugă una peste cealaltă, se amestecă şi
se unesc într-o cunoaştere extinsă destinată Suprasufletului, Sinele superior.
Fiecare dintre voi are un Sine superior care vă organizează viaţa,
experienţele şi înţelegerea experienţelor adunate. Toate acestea sunt integrate;
toate sunt calibrate şi sunt trimise la o sursă de organizare vibraţională şi mai
înaltă. Astfel are loc acest proces continuu de evoluţie – evoluţia conştiinţei.
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Fiecare nivel de conştiinţă este din ce în ce mai înalt ca vibraţie şi din ce în ce
mai dificil de înţeles pentru mintea umană.
Am trăit o viaţă de scriitor, orator şi personaj public şi ar fi multe de spus ce
am făcut în viaţă. Am fost foarte iubit, respectat şi bine îngrijit, deşi viaţa mea a
fost scurtă. Sunt aici de ceva timp şi este o experienţă minunată să mă aflu aici,
să împărtăşesc idei cu anumite fiinţe care v-au influenţat, dar n-aţi ştiut că vă
influenţează.
Pentru că am crescut într-o familie religioasă foarte tradiţională, nu am
experimentat niciun fel de comunicare parapsihică în mod conştient, dar după
trecerea mea, mi-am dat seama că am avut în permanenţă alături mulţi
învăţători înţelepţi şi minunaţi. M-au inspirat să iau decizii bune, cu inima
deschisă şi cu mintea deschisă, iar acest lucru mi-a fost de ajutor. Dar în acel
moment nu eram conştient de faptul că aceste gânduri, concepte şi idei –
îndemnurile – veneau prin alte fiinţe. Nu ştiam, când stăteam la birou,
reflectând la o decizie, gândind şi rugându-mă pentru sprijin, că în cameră era
plin de consilieri înţelepţi şi iubitori care mă ajutau, trimiţându-mi energie,
informaţii şi opţiuni dintre care să aleg. Acesta este unul dintre lucrurile care
mă bucură cel mai mult după trecerea mea, care a fost o experienţă destul de
şocantă.
Am fost ucis. Am fost omorât. Am fost asasinat. Am fost scos din joc la o
vârstă foarte tânără, înainte să realizez ceea ce doream să realizez. A fost un
moment foarte trist când am plecat în acel fel, pentru că nu-mi terminasem încă
munca. Aşa am simţit, că nu mi-am terminat munca. Aşa că m-am cam necăjit
să aflu că nu mă mai pot întoarce, că eram rănit fatal. Mi-am părăsit corpul cu
un sentiment de profund regret pentru că nu mi-am terminat misiunile, dar
după ce am ajuns aici, mi-am dat seama că nu era cazul.
Evenimentele trecerii mele nu au fost absolut deloc un accident. Au făcut
parte din înţelegerea pe care am făcut-o înainte de a mă naşte, pentru a ajuta la
trezirea societăţii. Apar în lume unele evenimente foarte drastice, care fac ca
întreaga naţiune, întreaga lume, să se concentreze într-o anumită direcţie, la un
moment dat. Aceste evenimente sunt orchestrate din non-fizic cu acordul deplin
al spiritelor participante.
Aş vrea să discut despre asta cu voi, cei din planul fizic, pentru că adeseori
vă scufundaţi într-o imensă jale din cauza unor evenimente pe care le
consideraţi greşite, nedrepte. Şi atunci aruncaţi multă ură asupra a ceea ce
numiţi Dumnezeu, această forţă binevoitoare care ghidează evoluţia acestui
univers, evoluţia conştiinţei sale. Dar trebuie să înţelegeţi că moartea nu există
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când priviţi din această parte şi o ştim cu toţii; avem cu toţii o înţelegere
completă a scopului, efectului şi procesului propriu-zis. Proiectele făcute în nonfizic sunt destul de diferite de cele pe care vi le faceţi voi, care sunteţi ataşaţi de
corpurile voastre fizice. Nu înţelegeţi că aceste corpuri sunt doar temporare; veţi
avea altul şi, de fapt, nici nu aveţi nevoie de un corp pentru a fi perfect în regulă
sau pentru a vă continua experienţa vieţii.
Când pe această parte se planifică un eveniment, are rostul să ridice nivelul
de conştiinţă şi să atragă atenţia oamenilor asupra unei anumite situaţii sau
probleme de pe Pământ şi pentru a provoca o discuţie importantă mai presus de
preocupările lumeşti obişnuite: cum să ajungeţi la locul de muncă, cum să vă
hrăniţi familia, treburile casnice, cumpărăturile zilnice – astfel de lucruri.
Sunteţi adesea copleşiţi de aceste preocupări, deoarece nu sunteţi învăţaţi
despre tărâmurile superioare ale fiinţei. Nu sunteţi învăţaţi despre capacităţile
spirituale pe care le aveţi cu toţii; foarte mulţi dintre voi nu priviţi mai departe
de un pas sau doi în faţă. Mulţi nu priviţi nici măcar atât de departe. Sunteţi
total cufundaţi în trecut – rănile trecutului, judecăţi din trecut care vă împiedică
să vă bucuraţi de viaţă. Numai când staţi în momentul prezent, începeţi să
apreciaţi ceea ce aveţi în viaţă. Acesta este unul dintre lucrurile pe care o moarte
cum a fost a mea îl aduce în prim-planul atenţiei generale.
Multe fiinţe nu îşi folosesc viaţa la întreaga capacitate. Ele nu îşi urmează
pasiunile şi visele, aşa că un eveniment precum a fost al meu – care a fost un
asasinat public – îi face pe oameni să se oprească. Îi opreşte să-şi mai continue
viaţa într-un mod inconştient şi acesta este scopul Spiritului, dorinţa Spiritului:
să vă trezească din întuneric, din capcanele lumii fizice în care cădeţi uneori, din
cauza programării puternice a corpului fizic şi a învăţăturilor culturale.
Nu am fost învăţat să privesc non-fizicul altfel decât în sensul tradiţional, în
care îngenunchezi şi te rogi la un Dumnezeu aflat în afara ta, care este posibil să
te pedepsească. Desigur, nu este deloc aşa; nu asta vedem aici. Nu există niciun
dram de judecată, niciun dram de pedeapsă, niciun dram de critică pentru ceea
ce faceţi. După ce treceţi dincoace aveţi parte doar de educaţie – o educare a
conştiinţei.
În primele momente de la sosire mă simţeam frustrat, fiindcă credeam că
nu-mi terminasem lucrarea, dar după ce am primit nişte sfaturi bune, după ce
mi-am rezolvat trauma fizică din urma asasinatului prin care trecusem şi după
ce am ajuns în spaţiul meu astral – corpul meu astral – atunci mi s-a spus că
aceasta fusese înţelegerea şi mi-am amintit-o. Memoria mi-a revenit complet,
înţelegerea mea era totală, iar evaluarea situaţiei era întreagă. Am ştiut imediat
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tot ce aveam nevoie să ştiu despre viaţa mea, despre lecţiile mele şi despre ce s-a
întâmplat pe Pământ după asasinarea mea.
Atenţia concentrată de un astfel de eveniment dramatic îi zguduie pe
oameni şi îi readuce în momentul prezent pentru o vreme. Îţi priveşti copiii cu
dragoste, pentru că ştii că te pot părăsi în orice moment. Îţi priveşti partenerul
cu mai multă îngăduinţă, pentru că ştii că el sau ea poate nu va mai fi acolo
mâine – chiar dacă astăzi poate că nu mai iubeşti această persoană şi poate că-ţi
doreşti să plece. Pe oameni i-a zguduit foarte tare să piardă un om ca mine,
pentru că eram foarte iubit. Eram foarte apreciat. Munca pe care o făceam era
apreciată, dar i-a şi supărat pe unii. Începusem să schimb structurile care
slujiseră multor elite de la conducere. Începusem să abordez filosofia lidershipului cu o viziune nouă – o viziune mai spirituală. La un anumit nivel, am putea
spune că dispariţia mea a fost o pierdere pentru lume, dar această întâmplare a
modelat istoria ţării într-un mod care n-ar fi fost posibil dacă aş fi rămas în
viaţă, dacă nu aş fi fost scos din joc în acel mod deosebit de violent şi dur.
Vedeţi, vi se permite să vă trăiţi vieţile aşa cum vreţi, dar Spiritul va
provoca nişte haos din când în când; va aduce ceva imprevizibil, dacă vede că
trăiţi într-o profundă inconştienţă care nu dă semne să se schimbe sau din care
nu vă treziţi. Aceasta a fost contribuţia mea la istorie.
***
Eu am fost Robert Kennedy. Am fost asasinat într-un mod foarte dureros
pentru cei care priveau – care văzuseră acelaşi lucru întâmplându-se fratelui
meu, care văzuse cum familia mea mai trecuse printr-o asemenea catastrofă.
Moartea mea a fost chiar mai tragică decât a fratelui meu, pentru că s-a
întâmplat cu doi membri ai aceleiaşi familii, făcând-o şi mai dramatică,
atrăgând şi mai mult atenţia şi făcând-o mai dureroasă pentru cei dintre voi care
cred în moarte.
Desigur, există o necesitate de a experimenta tot ceea ce aveţi nevoie pentru
a ajunge la înţelegerea a ceea ce este adevărat şi ce nu este adevărat. Printr-o
adâncă tristeţe şi suferinţă experimentaţi ceea ce nu este adevărat, care este un
indiciu pentru cât de bine vă descurcaţi – cât de mult suferiţi – deoarece o minte
deschisă, mintea care este cu adevărat conectată la adevăr, nu suferă. Nu îi
judecă pe alţii, nu se teme de moarte şi nu se judecă pe sine, fără pic de ură. Îşi
priveşte propria viaţă cu preţuire, dragoste, interes şi entuziasm.
Sunt aici sus, lucrând la strategii politice împreună cu cei care fac parte din
grupul în care lucrez. Cercetăm şi implantăm aceste idei în acele fiinţe care sunt
deschise. Dar este o perioadă dificilă acum pe Pământ; există nişte structuri care
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nu servesc binelui general, care nu îl servesc pe omul obişnuit. Ele servesc
marile companii, servesc idealuri politice de vibraţie scăzută, sunt de natură
materialistă şi lipsite de iubire din multe puncte de vedere.
Acesta este motivul pentru care doresc să particip la această carte; acesta
este motivul pentru care doresc să îmi spun opinia – pentru că aceste structuri
politice, aceste structuri economice, aceste conglomerări uriaşe de acţiuni
complexe şi dăunătoare, nu servesc lumii şi este timpul ca voi toţi să înţelegeţi
că aveţi o putere personală. Puteţi înlocui orice. Dacă, împreună, dezaprobaţi
ceva sau preţuiţi ceva, puteţi schimba întreaga structură a planetei.
Nu trebuie să credeţi în lumea materială. Nu trebuie să credeţi [chicoteşte]
că fiecare vot contează. Trebuie să înţelegeţi care să vă fie obiectivul; anume,
credinţa într-un anumit principiu – dar în deplină aliniere cu adevărul – care să
vă urmeze Inima, dar nu într-un mod agresiv, nu într-un mod critic, ci într-un
mod înflăcărat. Acţiunile vă urmează gândurile şi cuvintele. Căutaţi alinierea cu
alte fiinţe care au aceleaşi dorinţe, aceleaşi pasiuni. Dar nu luaţi parte la aceste
procese cu agresivitate. Ci cu dorinţa ardentă pentru o societate iubitoare,
sănătoasă şi plină de compasiune.
Lucraţi pentru dezvoltarea a ceea ce preţuiţi, a ceea ce consideraţi că este
bun. Lucraţi împreună cu alte fiinţe care au aceleaşi idei pentru a aduce
schimbări în politicile energetice, în politicile de reglementare a alimentelor şi
în propriile comunităţi. Susţineţi acele fiinţe care cultivă hrana pe care o doriţi,
care vă oferă serviciile dorite, pe banii voştri. Sprijiniţi-le cu cuvintele blânde şi
prin acţiuni concrete. La un nivel politic mai mare, concentraţi-vă asupra acelor
societăţi, organizaţii şi afaceri care vă oferă tipurile de servicii pe care le doriţi.
Nu daţi banii companiilor care nu au grijă de sănătatea voastră. Nu daţi banii
companiilor care distrug mediul înconjurător. Nu daţi banii companiilor care
abuzează de fiinţe pentru forţă de muncă ieftină – munca sclavilor.
Toate acestea vă stau la dispoziţie. Aveţi capacitatea de a vă educa în
privinţa acestor lucruri. Acesta este adevăratul vot: Cui daţi banii, pentru că
banii conduc lumea materială în care trăiţi în acest moment. Înţelegeţi că
principiile spirituale, viziunea spirituală şi înţelegerea adevărului sunt
adevăratele forţe creatoare din univers. Gândul vostru este adevărata forţă
creatoare din univers. Gândul, alimentat de pasiune, este cel ce schimbă lumea,
cel ce schimbă însăşi structura mediului în care trăiţi. Odată ce aţi înţeles acest
lucru, veţi fi cu adevărat puternici. Veţi fi un lider printre oameni, pentru că veţi
alimenta această lume cu ceea este menită să fie alimentată, anume iubirea,
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pasiunea, idealurile înalte şi viziunea spirituală ca toate fiinţele să fie iubite,
fericite, sănătoase, îngrijite şi hrănite. Aveţi capacitatea de a crea toate acestea.
Sunteţi mulţi, în special în America de Nord, care deţineţi o mare putere şi
o pondere financiară în această structură economică şi aveţi capacitatea de a
transforma această lume votând cu dolarii voştri. Urmăriţi surse de energie
curate şi sănătoase pentru planetă şi urmăriţi produse, alimente şi materiale
care sunt ecologice şi care nu distrug Pământul. Refuzaţi să cumpăraţi, din
inconştienţă sau lene, produsele companiilor care distrug mediul înconjurător
prin utilizarea pesticidelor şi prin tactici de intimidare, în efortul lor de a
monopoliza furnizarea de alimente din lume.
Fiecare aveţi o putere extraordinară. Fiecare aveţi o influenţă
extraordinară. Aş dori să vă văd pe toţi cei care conştientizaţi asta, care aveţi
capacitatea de a transforma lumea, să începeţi să vă uniţi în grupuri prin
intermediul internetului. Găsiţi grupuri prin intermediul reţelelor de socializare
şi a tehnologiei pe care o aveţi acum la dispoziţie. Vă puteţi organiza în grupuri
care pot schimba această lume.
Aceasta a fost viziunea mea în viaţă. Nu am reuşit să continui, dar numele
meu, vocea mea, familia mea şi influenţa mea sunt la fel de puternice astăzi ca şi
atunci. De fapt, influenţa mea a crescut datorită felului în care am părăsit
planeta. Trebuie să înţelegeţi acest lucru. Aceasta este dovada că există un scop
mai mare decât viaţa individului. Puteţi face o declaraţie importantă prin viaţa
voastră, prin moartea voastră, care va îmbunătăţi experienţa lumii şi va înălţa
conştiinţa tuturor fiinţelor de pe această minunată planetă pe care trăiţi. Şi
acesta este scopul meu aici: să mă folosesc de ticăloşia la care am fost supus, de
numele meu şi experienţa dramatică a morţii mele, care a atras atenţia tuturor,
care i-a făcut pe toţi să stea pe gânduri. Voi continua să le folosesc în continuare
pentru a atrage atenţia asupra puterii pe care o aveţi în viaţă – puterea de a vota
cu banii, vocea, acţiunile şi cuvintele voastre.
Acum este momentul să o faceţi. Pământul este în criză. Oamenii au fost
prea ocupaţi cu distracţiile, prea ocupaţi cu confortul, dar acum a venit
momentul să faceţi un efort şi să insistaţi să vină schimbarea. Va veni de
bunăvoie sau vă va fi impusă.
Mediul se schimbă. Nivelul poluării pe care o suportaţi va atinge un nivel
critic şi noi, pe această parte, discutăm foarte mult acest subiect. Avem multe
proiecte şi formăm grupuri de cercetare într-un efort de a vă influenţa pe voi, cei
din planul fizic, şi acesta este un motiv pentru care este creată această carte. De
aceea abordăm subiecte pe care le considerăm foarte necesare să le înţelegeţi.
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Tema mea este că trebuie să vă înţelegeţi propria putere personală în toate
acestea. Trebuie să înţelegeţi că, dacă staţi şi aşteptaţi ca altcineva să acţioneze,
atunci nu se va întâmpla nimic. Sunt implicate aici puteri care nu au intenţia de
a se schimba – decât dacă vor fi forţate printr-o revoluţie, o revoluţie
economică, o revoluţie a liberei exprimări. Ele nu o vor face, dacă nu acţionaţi
voi!
Mi-aş dori ca toţi cei care citiţi sau ascultaţi acest material să vă concentraţi
atenţia asupra proceselor de alimentaţie organică şi sănătoasă, ca să puteţi trăi
cu toţii fără boli ale corpului fizic. Aş dori să vă foalizaţi asupra modalităţilor
naturale de vindecare care nu necesită medicamente de la marile companii
farmaceutice, care vă ucid, care mai mult dăunează decât ajută. Şi aş vrea să vă
focalizaţi asupra propriei voastre conexiuni spirituale personale cu non-fizicul,
astfel încât să puteţi primi informaţiile care sosesc la voi tot timpul pentru a vă
ajuta şi a vă inspira în activitate, în practicile sănătoase, în evoluţia conştiinţei.
Fiecare aveţi la dispoziţie o resursă puternică de care nu sunteţi conştienţi şi
este timpul ca toţi să o accesaţi. Este timpul ca voi toţi să începeţi să discutaţi cu
noi în gând, în vise şi în stările voastre meditative. Este timpul să închideţi
televizoarele şi să acţionaţi ca fiinţele creatoare şi sfinte care sunteţi. Este timpul
să ieşiţi din inconştienţă, să lăsaţi deoparte lenea şi confortul imediat al unei
mese copioase şi unei emisiuni de televiziune. Este timpul să luaţi parte la
acţiuni politice, economice şi fizice care vor face din lumea voastră un loc în care
să doriţi să trăiţi!
Cei mai mulţi dintre voi nu sunteţi mulţumiţi cum arată lumea, dar toţi
contribuiţi prin ignoranţa şi lenea voastră. Nu vrem să vă jignim, ci să vă
stimulăm la acţiune. Dorim să vă trezim ca să vă recunoaşteţi propriile puteri
creative şi aş vrea să vă fac să înţelegeţi că fiecare dintre noi, fiecare individ, are
puterea de a schimba lumea. Eu am făcut-o în felul meu; voi puteţi în felul
vostru. Iată mesajul pe care doresc să vi-l aduc acum: Sunteţi la fel de puternici
ca orice lider, la fel de puternici ca orice persoană de pe această planetă.
Nu vă mai pierdeţi timpul. Nu lăsaţi să treacă zilele fără această acţiune,
fără această pasiune. Găsiţi ceva care vă mişcă, unul dintre aceste domenii ce
trebuie transformate – economic, agricol, politic, financiar – şi începeţi să faceţi
schimbările pe care doriţi să le vedeţi în viaţa voastră şi pe planetă. Acest loc
este destinat să devină un loc plin de iubire, compasiune, comuniune şi
împărtăşire şi veţi suferi mai mult şi mai îndelungat dacă refuzaţi să participaţi
la acest proces. Nu un lider o va face; nu o ţară o va face. Ci o veţi face cu toţii,
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trezindu-vă împreună întru conştienţă şi acţionând pe o bază spirituală, pentru
a aduce în lume schimbările care trebuie să se întâmple.
Vă aşteaptă un moment de criză. Sunteţi tot mai bolnavi; vedeţi cum
corpurile voastre se transformă, din cauza mediului în care locuiţi. Acum este
momentul să acţionaţi, să începeţi să vă schimbaţi. Deci votaţi cu banii voştri.
Votaţi cu vocile voastre şi votaţi cu intervenţiile voastre în reţelele de socializare.
Începeţi să schimbaţi balanţa puterii, pentru că, de fapt, voi aveţi puterea.
Aceste companii nu pot supravieţui fără banii voştri, fără ignoranţa voastră.
Numai dacă vă veţi trezi, veţi putea trezi şi economia, şi practicile lumii, pentru
că voi plătiţi pentru pentru ele. Le sprijiniţi prin acţiunile voastre.
Fiţi atenţi la ceea ce cumpăraţi. Cumpăraţi alimente organice din
supermarket. Achiziţionaţi sisteme ecologice de transport şi încălzire şi iluminat
pentru casele voastre. Folosiţi panouri solare pentru căminele voastre, dacă
locuiţi unde este soare. Începeţi să faceţi aceste schimbări – nu pentru propriile
voastre interese economice, ci pentru salvarea, sănătatea şi funcţionarea optimă
a întregii planete. Prin modul vostru de viaţă egoist şi leneş, distrugeţi acest
cămin unde trăiţi cu toţii – şi aveţi nevoie de el.
Aveţi nevoie să trăiţi această viaţă fizică pentru a continua să evoluaţi. Aveţi
nevoie de experienţa fizică pentru a înţelege ce şi cine sunteţi şi pentru a evolua
dincolo de această realitate pe care o numiţi lumea tridimensională. Multe
experienţe pe care le aveţi în fizic sunt fundamentale pentru a putea trece în
sferele superioare de dezvoltare.
Acesta este mesajul meu: Ridicaţi-vă, exprimaţi-vă, dar demonstraţi-vă
cuvintele prin fapte. Preţuiţi-vă mediul, corpul şi experienţa pe care o aveţi pe
planetă şi veţi începe să schimbaţi balanţa puterii. Veţi începe să creaţi o
economie bazată pe decizii sănătoase şi veţi beneficia cu toţii. Copiii voştri vor
beneficia, nepoţii voştri vor beneficia şi voi veţi beneficia de un corp mai
sănătos, de o viaţă mai sănătoasă şi de o experienţă mai sănătoasă.
Vă mulţumesc că aţi petrecut acest timp cu mine. Vă mulţumesc că mi-aţi
permis să-mi spun opinia. Dacă aş fi întrupat pe tărâmul fizic, asta v-aş spune,
aşa că mesajul meu este acelaşi, indiferent dacă sunt sau nu cu voi. Mă pregătesc
să revin ca şi copil, iar în următoarea mea viaţă acestea vor fi preocupările mele.
Nu voi mai pleca din viaţa următoare devreme pentru a atrage atenţia – asta nu
se va mai întâmpla. Dar voi aduce pe Pământ pasiunea opiniilor mele politice,
economice şi privind alimentaţia şi voi schimba Pământul. Mă voi naşte într-un
corp care îşi va petrece viaţa vindecând daunele care au fost făcute de ignoranţa
şi de lenea noastră. Sunt încântat că mă voi întoarce. Sunt entuziasmat! M-am
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simţit minunat aici, pregătindu-mă pentru faza următoare a educaţiei mele
experienţiale şi sunt dornic să mă întorc plin de entuziasm, ştiind că am toate
informaţiile necesare pentru a produce schimbarea în lume pe care doresc să o
văd şi să o trăiesc.»
Comentariul lui Ananda
Spiritul-ghid Ananda vorbeşte despre fuziunea spiritelor lui John şi
Robert Kennedy în acest monolog:
«Suntem din nou cu tine, draga noastră. Într-adevăr, iată dovada naturii
maleabile şi fluide a gândirii. Ceea ce s-a întâmplat este că aceşti doi fraţi sunt
atât de strâns legaţi psihic în pasiunile, impulsiunile şi dorinţele lor referitoare
la Pământ şi privind această comunicare, încât ai constatat această „infiltrare”.
Ai obţinut unele concepte şi imagini ale fratelui care a împărtăşit o experienţă
similară.
Desigur, scepticii o vor folosi ca dovadă că această comunicare ar fi
neadevărată. Dar am vrea să o priveşti ca pe o dovadă interesantă a conexiunii
dintre minţi, deoarece toate minţile voastre sunt conectate – cei care aveţi o
legătură puternică, cei care vă aflaţi pe o cale similară. Aceşti doi fraţi au ales o
cale similară de exprimare pentru a contribui la evoluţia lumii. Amândoi au ales
să ia parte la viaţa publică şi amândoi au ales să fie asasinaţi. Ei sunt profund
îngemănaţi ca structuri mentale şi de aceea a apărut această „eroare” de
comunicare, cum ar zice aceia care caută erori. Dar am vrea să o priveşti ca pe
dovada comuniunii dintre minţile ce vribrează la fel.
Acest eveniment special pune în evidenţă că nu sunteţi chiar atât de
individualizaţi pe cât credeţi că aţi fi. Merită să deschideţi un dialog în jurul
acestei idei că individualitatea voastră ar fi reprezentată de corpul fizic, căci voi
nu sunteţi trupul. Sunteţi nişte constructe mentale, emoţionale, ideologice care
vă manifestaţi temporar într-un corp fizic, dar nu sunteţi doar trupul! Aceste
fiinţe care au ales să se încarneze ca fraţi, aceste personalităţi politice care au
fost scoase din viaţa fizică de timpuriu, au o gândire asemănătoare, împărtăşesc
multe idei şi concepte. Iar mesajul a fost dovada acestui amestec şi preocupări
comune.
Mulţi dintre voi aveţi fraţi şi membri ai familiei cu care împărtăşiţi aceleaşi
dorinţe. Aveţi o nevoie similară pentru un anumit tip de experienţe şi, dacă ai fi
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contactat după moarte şi fratele tău ar sta lângă tine, ar putea apare o similară
combinaţie şi fuziune a energiilor şi ideilor voastre.
Nu dorim ca acest fenomen să fie interpretat ca o dovadă a neveridicităţii
experienţei. Dimpotrivă, am vrea să vedeţi în el o clarificare suplimentară a
faptului că nu sunteţi corpurile voastre şi nici ego-urile voastre. Sunteţi
conştiinţa care se manifestă în puncte focale ale planului fizic. Nu sunteţi
separaţi; nu sunteţi individuali, în sensul în care vă consideraţi a fi cuprinşi în
această lume fizică în acest moment. Faceţi parte dintr-o minte mai mare. Faceţi
parte dintr-o conştiinţă mult mai vastă, care se exprimă individual pentru un
anumit scop, anume adunarea de informaţii şi experienţă. Când vă veţi întoarce
în non-fizic, veţi fi din nou expansionaţi şi amestecaţi şi combinaţi cu mai multă
energie a conştiinţei, care este mintea lui Dumnezeu, cum aţi numi-o.
Sperăm că am clarificat această întâmplare. Nu vrem să o priviţi ca pe o
eroare sau o greşeală, ci doar ca pe o expresie a naturii adevărate a minţii, adică
conştiinţa fără corp şi fără individualitate. Aceasta este explicaţia noastră şi
sperăm că va satisface pe aceia dintre voi care sunteţi confuzi şi aveţi dubii
acum, din cauza amestecului de opinii din acest mic dialog.
Nu este ceva căruia să-i daţi prea multă atenţie; nu este ceva de care să vă
îngrijoraţi, şi numai cei care se îndoiesc de realitatea a ceea ce organizăm aici
sub forma acestei cărţi, numai aceia vor lua această întâmplare ca dovadă că nu
ar fi reală. Vor încerca să ignore toate celelalte exprimări care par veridice şi
rezonează cu inima lor. Aceasta este o tendinţă naturală a minţii pământeşti,
egotice, dar am vrea să n-o lăsaţi să vă împiedice să apreciaţi comunicările din
această carte.»
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Michael Jackson
Cariera plină de premii a cântăreţului şi compozitorului Michael Jackson,
Regele pop-ului, a transformat faţa muzicii pop şi a culturii populare. A
lansat cel mai bine vândut album din istorie, Thriller, în 1982.

Michael Jackson (1958–2009)
Mesaj de la spiritul lui MICHAEL JACKSON
«Iată-mă. Sunt aici de foarte puţin timp, într-adevăr – chiar foarte puţin.
Eu sunt Michael Jackson. Sunt acea fiinţă pe care o recunoaşteţi ca pe un geniu
muzical şi fondator al unei întregi generaţii şi stiluri de dans şi muzică. Sunt aici
de... o vreme.
Trecerea mea dincoace a fost dificilă. Eram într-o stare foarte drogată şi
dificilă când am părăsit planul Pământului. De ceva timp, începusem să pierd
controlul asupra realităţii. Stilul meu de viaţă era foarte ciudat, acum când mă
uit înapoi. Am fost crescut şi am trăit într-o cuşcă toată viaţa. Chiar nu am avut
nicio libertate; mi-am găsit libertatea în acea cuşcă. M-am pierdut în muzică şi
dans. Mi-a plăcut asta. Mi-a plăcut acest focus extrem pe care l-am dat vieţii
mele, dar nu mi-a permis să mă echilibrez. Nu mi-a permis să am o familie
sănătoasă şi fericită; nu mi-a permis să am prietenii sănătoase şi fericite, din
cauza contaminării aduse de faimă şi bogăţie şi a camerelor de filmat prezente
pe oriunde mergeam. A fost destul de dificil.
Am găsit aici prieteni care au suferit aceeaşi soartă şi am discutat despre
treaba asta. Acesta este motivul pentru care particip la această carte. În mod
normal, nu sunt apt să fac aşa ceva, dar de când am venit aici, de când trăiesc
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viaţa după moarte, îmi înţeleg mai bine viaţa. Înţeleg ce voiau oamenii de la
mine şi ce îmi cereau. Ei nu ştiau că îmi luau nişte părţi foarte importante din
viaţa mea, de care aveam nevoie pentru a funcţiona adecvat. Mi-au luat
intimitatea; mi-au luat liniştea sufletească. Mi-au luat capacitatea de a fi liber şi
aceste lucruri m-au determinat, în cele din urmă, să caut în droguri o detaşare
de propria mea existenţă. Asta m-a determinat să-mi agresez corpul.
În retrospectivă, înţeleg asta acum. Dar atunci, nu priveam lucrurile aşa;
Nu înţelegeam că îmi agresez corpul prin operaţiile de chirurgie plastică, dar
acum, privind înapoi, înţeleg că încercam să mă schimb. Încercam doar să mă
schimb. Credeam că, dacă mă schimb fizic, mă voi schimb mental şi emoţional,
ceea ce, desigur, nu este cazul. Când suporţi o intervenţie chirurgicală în acest
scop, vezi că există unele rezultate fizice, dar nu ai obţinut efectul interior pe
care doreai să îl obţii. Aşa că, alegi o altă intervenţie chirurgicală, sperând că
aceasta te va apropia de starea pe care doreşti să o ai. Dar nu ai o viziune clară,
pentru că este distorsionată şi nu te înţelegi clar. Nu m-am înţeles clar.
Când am ajuns aici, după ce m-am trezit din somnul în care mă aflam... nu
a fost un somn chinuit. Era o stare greoaie, drogată. Nu mai stătusem de câţiva
ani fără droguri, aşa că claritatea gândirii îmi era destul de afectată şi am avut
nevoie de ceva timp, când am ajuns aici prima dată, să învăţ să fiu din nou în
mintea mea. Odată cu eliminarea drogurilor, cu îndepărtarea straturilor de
condiţionări ale ego-ului, am reuşit să-mi văd clar viaţa. Am putut vedea clar şi
trebuie să spun că m-am cam îngrozit de starea în care ajunsesem.
Este o experienţă umilitoare să te uiţi la o viaţă pe care ai crezut-o foarte
reuşită şi să vezi că multe decizii ale tale au fost mai puţin ideale şi că te-au
coborât în stări de ebrietate, paranoia şi, în cele din urmă, dezastru.
Cea mai frumoasă experienţă a mea când am ajuns aici a fost această
claritate a viziunii şi dragostea de sine, pe care nu am trăit-o niciodată cu
adevărat pe planul Pământului. Am trăit această înţelegere completă şi
acceptarea a cine sunt. Am avut o viziune absolut clară, o înţelegere a tuturor
deciziilor mele, confuzia şi intenţia lor. Toate aceste lucruri îţi devin clare [în
viaţa de apoi] şi te uiţi înapoi iertându-te total şi iertându-le total pe celelalte
fiinţe, căci le înţelegi clar şi pe ele. Vezi că intenţiile lor, chiar dacă le-ai simţit a
fi crude din punctul tău de vedere, aveau iubirea la bază. Înţelegi că intenţiile
lor, chiar dacă le-ai simţit a fi manipulatoare, erau o încercare de a obţine
cumva nişte beneficii. Iar asta te ajută să ajungi într-o stare de pace deplină.
Este greu să vă imaginaţi starea asta când trăiţi în mintea voastră, cu toate
agitaţiile ei. Pe Pământ, este foarte dificil să-ţi imaginezi acest loc al păcii
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absolute, al bucuriei absolute şi al acceptării absolute a tuturor circumstanţelor
vieţii tale, dar presupun că tocmai de aceea i se spune Rai. Este Rai să fii liber să
gândeşti, să fii liber să creezi fără manipulare din partea altora, fără ca cineva să
vrea să faci ceva, fără ca cineva să te adore. Acesta este unul dintre cele mai
uimitoare lucruri pentru mine, ca unul pe care nimeni nu l-a tratat niciodată ca
pe o fiinţă obişnuită – cu excepţia, probabil, a copiilor mei. Probabil că ei au fost
singurii care m-au tratat ca pe o fiinţă obişnuită şi le voi fi întotdeauna
recunoscător pentru asta, fiindcă m-au adus cu picioarele pe pământ, într-un
sens.
Aici sunt doar unul printre mulţi alţii. Sunt doar una dintre nenumăratele
fiinţe care experimentează această altă lume, această viaţă de după moarte. Aici
facem muzică împreună. Există studiouri minunate aici, unde poţi crea o muzică
uimitoare, muzică pe care o poţi şi vedea dansând în aer sub formă de lumină şi
alte forme. Este foarte spectaculos. Frumuseţea ei este copleşitoare uneori. Ne
petrecem timpul aici lucrând la noi compoziţii, la noi dansuri, la noi
aranjamente şi există multe fiinţe care vă inspiră cu aceste cântece angelice pe
aceia dintre voi care încă vă aflaţi în trupurile fizice.
Este destul de fascinant pentru mine, ca muzician, ca compozitor şi ca
creator de astfel de lucruri, să văd cum informaţiile sunt transmise în sfera
Pământului, pentru că, dacă eşti un muzician, crezi că aceste idei şi inspiraţii
sunt ale tale. Dar când vezi structurile energetice prin care sunt transmise, este
destul de fascinant. Poţi inspira oamenii de pe Pământ dacă sunt deschişi şi
într-o stare de iubire, fără temeri sau judecăţi care să le umbrească receptorii. Îi
poţi influenţa de pe această parte destul de uşor în procesele lor creative.
Altceva ce poţi vedea de pe această parte, un lucru destul de dureros, sunt
tărâmurile inferioare, de unde fiinţele neliniştite pot influenţa oamenii
neliniştiţi. Când mă uit înapoi la viaţa mea, au fost momente când eram într-o
stare negativă, într-o stare de întunecare, şi acum pot vedea că în jurul meu
existau energii întunecate care se hrăneau din acea stare a mea, folosind acea
vibraţie ca punct de acces în viaţa mea. Este foarte important să ştiţi că asta
sunteţi cu adevărat, nişte fiinţe ce receptează vibraţiile. Nu simţiţi că asta
sunteţi, dar asta mi-a devenit foarte clar de când sunt aici: că sunteţi nişte
receptori. Strângeţi şi distribuiţi informaţii, dar sunteţi şi receptori de
informaţii, iar această combinaţie creează fiinţa minunată şi unică ce sunteţi.
Trăiţi în trupul vostru fizic anumite lucruri, dar mai primiţi şi aceste idei de
la noi, de la fiinţele din non-fizic. Aceste idei se amestecă împreună cu propriile

Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

241

voastre gânduri şi idei, şi aşa naşteţi noi creaţii. Veniţi cu dansuri noi; veniţi cu
melodii noi. Veniţi cu idei noi.
Asta am fost foarte încântat să văd, iar acum, de această parte, când mă
ocup cu muzica, colaborez cu fiinţe non-fizice care iubesc muzica şi sunt foarte
bucuroase să fie în preajmă. Te conduc la un nivel unde n-ai mai ajuns
niciodată. Te conduc la nişte expresii de creativitate pe care, în corpul fizic, abia
dacă le-am întrezărit. Acum înţeleg că încercau să se conecteze cu mine, dar
mintea mea era foarte poluată cu negativitate, nesiguranţă, frică şi paranoia, iar
fiecare dintre aceste disfuncţii împiedică claritatea transmiterii de pe această
parte.
Am fost un mare receptor, în sensul că dansam mereu şi cântam mereu.
Acele erau momentele când eram deschis şi – din fericire pentru mine – o
mulţime de fiinţe mă ajutau. Acesta este motivul pentru care aţi văzut atâta
talent, atâta uşurinţă cu care făceam spectacol – pentru că atunci mă simţeam
acasă. Mă simţeam atât de bine pe scenă pentru că mă conectam cu această
energie iubitoare care mă pătrundea din acest tărâm şi de aceea continuam să
dansez. De aceea am continuat să dau spectacole – pentru că atunci când nu
eram pe scenă, mă scufundam din nou în mintea mea contaminată cu aceste
percepţii greşite şi pierdeam acel sentiment minunat. Dar imediat ce ajungeam
pe un ring de dans, imediat ce începeam să cânt, mă reconectam cu ea. Nu-mi
dădeam seama, desigur, că asta făceam. Dacă aş fi ştiut, nu m-aş fi oprit
niciodată. Dacă aş fi ştiut, aş fi luat cu mine această energie, această energie
iubitoare, spirituală, creativă, pe tot restul zilei. Dar nu am înţeles cum
funcţionează mintea.
Acesta este motivul pentru care vreau să particip la această împărtăşire, la
această carte pe care o citiţi chiar acum, pentru că trebuie să înţelegeţi că
gândurile voastre negative nu reprezintă cine sunteţi voi cu adevărat. Ele se
bazează pe lucruri neadevărate care vi s-au spus – poate de părinţii voştri, poate
de biserica voastră sau poate de copiii colegi de clasă. Nu sunt adevărate, dar
dacă le credeţi, dacă începeţi să vă judecaţi după ce au spus alţii despre voi,
atunci începeţi să pierdeţi această legătură cu bucuria, cu creativitatea şi
începeţi să vibraţi la un nivel inferior. Iar atunci, ideile şi fiinţele inferioare pot
intra în mintea voastră şi devine un cerc vicios.
Acest lucru este foarte important şi de aceea vi-l împărtăşesc – pentru că
mi-ar fi salvat viaţa şi aş fi fost capabil să continui, dacă aş fi vrut. Aş fi putut să
merg mai departe. Aş fi trăit o altfel de viaţă dacă aş fi cunoscut aceste
informaţii, asta vreau să ştiţi. Monitorizaţi-vă gândurile. Înţelegeţi că gândurile
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voastre sunt nişte vibraţii. Fiinţele de aici au nişte gânduri cu vibraţii foarte
înalte, iubitoare, dar mulţi dintre voi de pe Pământ aveţi gânduri cu vibraţii
scăzute şi de asta am suferit şi eu. Am suferit de unele dintre aceste gânduri,
care m-au deconectat de adevărul a cine sunt. Vă deconectează de adevărul
realităţii voastre.
Am fost norocos. Am avut cu mine creativitatea ca un colac de salvare, de
care mă agăţam când cădeam sufleteşte prea jos, dar mulţi dintre voi nu au
niciun colac de salvare, deoarece nu sunteţi conectaţi la natura voastră creativă.
Iată ce doresc să înţelegeţi: natura voastră creativă este una dintre cele mai
deschise şi mai clare conexiuni cu Spiritul şi, dacă puteţi, începeţi să intraţi în
vibraţia voastră creativă. Dacă puteţi, manifestaţi-vă creativitatea ta, indiferent
cum se manifestă ea. Nu contează ce faceţi. Nu-i nevoie să fie muzică; poate fi
orice vă place şi care vă aduce o experienţă nouă. Când vă aflaţi în acel mod,
fiinţele cu vibraţii superioare sunt capabile să se conecteze cu voi, deoarece
creativitatea este ceea ce numiţi Dumnezeu. Asta este: Dumnezeu este creator.
Dumnezeu a creat tărâmurile pe care le vedeţi şi pe care nu le vedeţi. Dumnezeu
a creat dragostea; Dumnezeu este iubire. Deci, atunci când vă aflaţi în vibraţia
creaţiei, vă conectaţi cu acea Sursă energetică care vrea să înfloriţi, care vrea să
vă extindeţi şi să vă dezvoltaţi conştiinţa. Acesta este motivul pentru care mi-a
fost ca un balsam şi îmi alina suferinţa de a trăi în lume.
Aici sunt fericit. Totuşi, încă mai simt vechile cicatrici când mă concentrez
asupra vieţii mele, pentru că văd că multe dintre poveştile spuse despre mine nu
sunt adevărate. Văd că multe dintre activităţile la care am participat au fost
încercări confuze de a-mi găsi pacea, dar am făcut-o în mod greşit. Am făcut-o
prin autoizolare şi prin preocuparea asupra banilor, a bunurilor materiale şi a
izolării pe care bogăţia o poate garanta. Nu este o greşeală în sine; privind în
urmă, înţeleg că făceam tot ce puteam pentru a mă proteja de agresiunea
industriei celebrităţii. Faceam tot ce ştiam să fac. Mă uit în urmă şi am unele
sentimente de regret, dar trebuie să înţeleg şi să mă iert pentru deciziile pe care
le-am luat pe baza unui simţ deformat al sinelui, decizii care au provenit din
această focalizare intensă asupra propriei persoane toată viaţa.
Nu mi s-a permis să am o viaţă de copil, aşa cum cei mai mulţi copii sunt
lăsaţi să fie copii, aşa că am încercat să recapăt acea experienţă a inocenţei şi
bucuriei copilăreşti prin acele enorme cheltuieli şi distracţii, pe care mi le-am
creat singur. Celebritatea, banii şi frica s-au combinat într-un mix otrăvitor şi
greu de privit, căci mie mi-a plăcut doar să creez şi să cânt.
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Nu am vrut şi celălalt aspect al acelei vieţi. Nu am vrut restul. La început,
este distractiv când devii celebru şi oamenii te vor, dar îţi dai seama că nu te vor
pentru tine; te vor pentru ceea ce pot obţine de la tine, şi asta-i partea cea mai
grea. Îţi pui la punct nişte protecţii, stabileşti nişte perimetre de securitate şi te
înconjori de ziduri, însă nu poţi supravieţui aşa. Este foarte greu să trăieşti în
celebritate. Mă bucur de libertatea pe care o am aici de a crea cu bucurie şi
fericire alături de alte fiinţe, dintre care pe unele le-am cunoscut pe Pământ,
care sunt preocupate de muzică şi împărtăşesc această plăcere, şi au avut nişte
lucruri în comun cu mine pe planul fizic. Dar nu prea mai vorbim despre trecut;
ci ne cufundăm cu totul în ceea ce facem aici. Discut despre mine doar cu acele
fiinţe cu o vibraţie superioară şi abia aştept să inspir câteva fiinţe de pe Pământ,
muzicieni şi cântăreţi, cu noua bucurie a creaţiei pe care o trăiesc aici.
Părerea mea este că trebuie să înţelegeţi că sunteţi o fiinţă vibraţională, că
sunteţi un receptor de informaţii, precum şi un colector de informaţii. Dacă
înţelegeţi asta, atunci puteţi începe să combinaţi inspiraţia spirituală cu propria
experienţă şi să obţineţi un echilibru sănătos, o imagine sănătoasă a ceea ce
sunteţi şi a ceea ce se întâmplă în viaţa voastră. Să fii cufundat în lume 100%
este o orientare foarte periculoasă şi înspăimântătoare.
Suntem cu toţii aici – noi, care suntem spirite, noi, care iubim lumea şi
experienţele de acolo. Înţelegem suferinţa prin care treceţi atunci când nu
înţelegeţi adevărul şi de aceea particip la această carte. Vreau să-mi împrumut
numele, un nume foarte cunoscut şi despre care oamenii sunt foarte curioşi.
Vreau să ştiţi că acum trăiesc viaţa după moarte alături de alte fiinţe care
gândesc la fel ca mine. Sunt fericit în acest proces creativ şi recunosc că aceasta
este esenţa pură a ceea ce am fost pe Pământ, dar care era umbrită. Vreau să
înţelegeţi că toate comportamentele mele de pe Pământ, indiferent de ceea ce
credeţi despre ele, proveneau din intenţia de a-mi oferi puţină linişte şi bucurie.
Oricât de ciudate păreau, erau un efort sincer din partea mea de a-mi trăi viaţa
cât mai bine. Evident, am încheiat viaţa nu prea bine şi de aceea particip acum.
De aceea contribui cu glasul meu alături de grupul de fiinţe care ne împărtăşim
aici experienţele.
Este important să înţelegeţi că sunteţi nişte fiinţe vibraţionale. Fiecare gând
pe care îl aveţi, fiecare mâncare pe care o ingeraţi şi fiecare idee pe care o
menţineţi are o anumită vibraţie şi ar fi bine să vă asiguraţi că este de o
frecvenţă ridicată. Aveţi grijă ca gândurile să vă fie în armonie cu dragostea, şi
aveţi grijă de mâncarea şi trupul vostru. Nu folosiţi droguri, aşa cum am făcut
eu; este un teren alunecos şi poate scăpa de sub control. Iar ideile pe care le
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aveţi – aveţi grijă să vă concentraţi doar pe cele care vă aduc bucurie. Dacă aveţi
idei şi gânduri negative, îndepărtaţi-vă atenţia de la ele, deoarece ele nu provin
de aici. Ele vin din alt loc, un tărâm cu vibraţii inferioare, în care lumina nu
pătrunde. Dacă vă concentraţi prea mult pe întuneric, dacă vă concentraţi prea
mult pe ură, gelozie sau cruzime şi trăiţi cu ele, nu veţi ajunge în aceste tărâmuri
superioare. Veţi fi obligaţi să staţi alături de fiinţe cu vibraţii asemănătoare şi
veţi fi obligaţi să vă întoarceţi din nou şi din nou pentru a experimenta aceste
aspecte mai întunecate ale voastre, până când veţi alege altceva.
Sunt aici alături de fiinţe cu vibraţii superioare, pentru că m-am focalizat
asupra iubirii. Cu toate acestea, aveam în minte foarte multe idei deformate şi
incorecte, iar asta m-a condus pe un drum cu mai puţine realizări şi mai puţină
putere, până când m-am rătăcit atât de tare, încât am fost chemat înapoi acasă.
Poveştile astea pe care vi le spun despre vibraţiile inferioare nu sunt în nici
un fel pedepse; ele sunt doar oglindirea alegerilor pe care le faceţi. Deci,
asiguraţi-vă că alegeţi dragostea. Asiguraţi-vă că alegeţi creativitatea. Asiguraţivă că alegeţi compasiunea şi împărtăşirea şi oferirea talentului vostru într-un
mod cât mai sincer şi feriţi-vă de industria celebrităţii.
Dacă descoperiţi că sunteţi foarte creativi şi începeţi să fiţi remarcaţi, făceţi
tot ce puteţi pentru a nu vă alătura industriei celebrităţii. S-ar putea să nu
câştigaţi atât de mulţi bani şi să nu obţineţi rolurile mari şi cifrele mari pe care
le-am obţinut eu, dar vă protejaţi viaţa. Protejaţi-vă simplitatea vieţii. Nu este
nimic în neregulă dacă sunteţi o fiinţă creativă cu o viaţă obişnuită. Acele vise
despre o faimă extraordinară, bogăţie extremă şi celebritate extremă sunt doar
atâta – nişte vise – şi sunt vise care v-au fost băgate în cap de acea industrie care
vrea să vă folosească drept materie primă.
Acesta este sfatul meu: Fiţi creativi, dar nu prea ambiţioşi. Aveţi grijă ce vă
doriţi, pentru că faima extremă pe care am avut-o nu a fost benefică pentru viaţa
mea. Nu a fost benefică pentru fericirea mea. Sunt fericit acum; Sunt creativ
acum. Pur şi simplu, mă bucur de ceea ce trăiesc aici, după o viaţă lungă şi
obositoare. Aici, timpul a dispărut; mă aflu într-un loc atemporal. Mai cobor din
când în când să privesc lumea şi să văd ce se mai întâmplă, să mai ascult
poveştile care încă se mai povestesc despre mine. Sunt sigur că vor continua
încă mult timp, dar aici îmi creez o viaţă nouă, o experienţă nouă şi sunt plin de
recunoştinţă pentru că am ajuns la înţelegerea a ceea ce am făcut şi ce nu am
făcut şi plin de recunoştinţă pentru pacea, frumuseţea, îngăduinţa şi iubirea
necondiţionată pe care le găsesc aici.
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Povestea mea venind din acest tărâm nu este o rubrică cu bârfe, aşa cum
probabil speraţi. Vă spun doar să vă vegheaţi vibraţiile şi să vă vegheaţi
gândurile. Aveţi grijă să fiţi în armonie cu cea mai înaltă dintre fiinţe şi vă veţi
descurca bine. Veţi înflori şi veţi primi multă inspiraţie din această parte – şi
poate chiar de la mine.»
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George Bernard Shaw
Dramaturgul irlandez George Bernard Shaw a scris peste şaizeci de piese
şi a primit atât Premiul Nobel pentru literatură, cât şi Premiul Academiei
pentru opera sa.

George Bernard Shaw (1856–1950)
Mesaj de la spiritul lui GEORGE BERNARD SHAW
«Iată-mă. Sunt George Bernard Shaw, scriitorul şi producătorul a
numeroase piese de teatru, cărţi, romane, eseuri – genul acesta de chestiuni. Am
fost un autor celebru la vremea mea şi am contribuit mult la peisajul literar din
circa ultima sută de ani. Piesele mele de teatru sunt celebre, cărţile mele sunt
bine cunoscute şi oamenii încă îşi mai amintesc de imaginea mea, deşi acum
începe să se cam estompeze, când epoca modernă accelerează viaţa şi noile
tehnologii preiau controlul.
Aş dori să vă vorbesc despre subiectul scrisului de mână. Este un subiect
foarte interesant, acum când treceţi prin acest proces de modernizare, prin
evoluţii tehnologice şi o captivantă cultură audio-vizuală. Ca scriitor şi ca fiinţă
care cunoaşte acest proces atât din partea fizică, cât şi din partea non-fizică, vă
spun că este foarte important să ştiţi că prin mintea, prin corpul şi mâna
scriitorului care scrie cu un stilou, un creion sau ceva similar, se creează o
conexiune care nu se realizează atât de uşor prin dispozitivele tehnice. Prin
concentrarea minţii şi a corpului în acelaşi timp, se facilitează focalizarea
atenţiei asupra unui anumit subiect. Mintea este ajutată să se limpezească, să

Triptic spiritist – traduceri din mesajele primite de Tina L. Spalding

247

clasifice, să organizeze şi să integreze totul într-un mod care nu se petrece prin
alte procese. Despre asta aş vrea să vă vorbesc.
Dacă vi se pare că vorbeşte un moşulică ce promovează lucruri demodate,
să ştiţi că nu este cazul. Vă vorbeşte o fiinţă din non-fizic, care vede acest proces
din mai multe perspective. Desigur, acum scriu în felul meu, în forma mea
astrală, iar procesul este cam la fel. Ideile îmi apar în conştiinţă şi le manifest
prin corpul meu astral, dar ne ocupăm şi de transmiterea informaţiilor către alte
fiinţe, într-un mod diferit de experienţa acestui medium.
În timp ce vorbesc, ea (mediumul) se întreabă cum să fie un canal foarte
curat pentru aceste informaţii. Da, a muncit mult cu ea însăşi în privinţa iertării
şi clarificării mentale, lucru pe care oamenii obişnuiţi nu prea îl fac. Sperăm că
unele dintre materialele scrise aici vor fi de ajutor în acest proces de clarificare
şi înţelegerea importanţei lui. Cei care vă consideraţi fiinţe obişnuite, care nu
sunteţi mediumi, să ştiţi că putem să vă influenţăm destul de mult atunci când
scrieţi de mână. De aceea aş dori să vorbesc despre acest subiect, deoarece
sunteţi tot mai puţini aceia care mai folosiţi această formă de auto-exprimare şi
auto-analiză. Tastaţi texte, trimiteţi SMS-uri, vorbiţi prin computere, faceţi
videoclipuri şi multe alte lucruri. Toate aceste forme minunate de comunicare
îşi au rostul lor, dar din punct de vedere spiritual, când vă aşezaţi la masă,
ţinând în mână un pix sau un creion şi contemplând în linişte un subiect –
gândindu-vă la el, examinându-l, investigându-l în minte – ne este cel mai uşor
să vă ajutăm prin această formă de exprimare.
Dacă vă frământă o întrebare, dacă vă confruntaţi cu un conflict sau dacă
aveţi o problemă nerezolvată şi doriţi să o rezolvaţi, vă sugerăm să scrieţi pe
hârtie soluţiile posibile. Aşa cum am spus, acesta este unul dintre modurile în
care putem comunica cu voi în lumea modernă. Mulţi oameni au fost inspiraţi în
acest fel de-a lungul anilor. Multe dintre marile romane – ca şi multe dintre
scrierile mele – au fost inspirate prin legătura cu ghizii şi muzele spirituale, aş
spune, şi am înţeles acest lucru abia aici. Când scriam, nu înţelegeam ce proces
are loc, deşi îmi dădeam seama că, în multe ocazii, eram infuzat cu nişte idei
complet închegate, pe care doar le transcriam sub formă de povestiri, eseuri,
poezii şi alte scrieri.
Eu credeam că ideile vin de la mine, dar, desigur, de când am ajuns aici,
sunt foarte conştient de fiinţele care au luat parte la procesul creativ alături de
mine, care mi-au oferit inspiraţia scrisului. Acesta este un lucru important să-l
înţelegeţi, ca fiinţe obişnuite care aţi pus mâna pe această carte, probabil, din
cauza numelor de vedete de pe copertă – fiindcă aţi recunoscut nişte celebrităţi.
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Sunteţi curioşi ce au de spus acum, după ce viaţa lor s-a încheiat. Poate că eu nu
sunt un nume important din acest grup, dar sunt scriitor şi, în calitate de
scriitor şi fiinţă non-fizică, văd că acesta este cea mai uşoară metodă prin care
fiinţele spirituale pot lua legătura cu voi.
Aceasta este contribuţia mea la acest dialog. Nu aduc ceva revoluţionar; nu
este o epifanie de mare importanţă. Cu toate acestea, dacă aţi putea înţelege
potenţialul extraordinar, dacă aţi putea înţelege scopul vieţii voastre, dacă aţi
putea înţelege că o bogăţie de informaţii vă sunt trimise mereu în speranţa să
ajungă la voi... Dar în lumea voastră modernă, vă îndepărtaţi tot mai mult de
procesele care facilitează acest lucru. Deoarece mintea voastră este ocupată cu
aceste fluxuri nesfârşite de informaţii, cu aceste dispozitive care vă stau mereu
la îndemână, distrăgându-vă atenţia şi concentrarea, pierdeţi conexiunea cu
ghizii voştri spirituali. Pierdeţi legătura cu sursa voastră spirituală de informaţii
şi ajutor.
Viaţa voastră va deveni tot mai fracturată. Viaţa voastră va deveni mai
puţin coerentă şi mai exasperantă. Veţi deveni mai agitaţi. Aşadar, vă
recomandăm, ca parte a practicii voastre spirituale, să transpuneţi pe hârtie
informaţii, zilnic şi regulat, în scopul întăririi conexiunii spirituale.
Nu vrem să credeţi că noi, ca spirite, vă vom poseda în vreun fel.
Majoritatea minţilor voastre occidentale au temeri în jurul acestui subiect. Este
motivul pentru care împărtăşim aceste informaţii în acest mod ciudat şi
neobişnuit – pentru că dorim să ieşiţi din epoca întunecată a terorii spirituale, la
care este supusă lumea voastră de multe secole. Este ridicol să acceptaţi astfel
de idei legate de posedare, că spiritele rele ar sta la pândă, gata să vă înhaţe.
Trebuie să înţelegeţi că există o mulţime de fiinţe cu vibraţii ridicate, fiinţe care
au avut experienţe minunate şi doresc să le împărtăşească cu voi, care au avut
vieţi mistice de înaltă vibraţie spirituală, care au adevăruri mari să vă
împărtăşească. Ele cunosc scopul vieţii voastre şi experienţele de viaţă care vi se
apropie şi vă pot ajuta să vă limpeziţi scopul vieţii şi legătura creativă cu fiinţele
spirituale.
Ştim că mulţi care aţi luat această carte sunteţi curioşi despre viaţa
spirituală şi cum vă afectează viaţa pe care o trăiţi în fizic. Ei bine, o să vă
spunem: Privind din această parte, la început, când ne întoarcem din experienţa
fizică în corpul uman, suntem adesea şocaţi de câte ocazii am ratat pentru că am
avut concepţii eronate, teamă sau ignoranţă cu privire la procesul de
comunicare spirituală. Numărul mare de fiinţe care doresc să se conecteze cu
voi, imensa cantitate de informaţii care aşteaptă să se scurgă în mintea voastră
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fizică… dacă [aţi ridica] aceste bariere de frică ce împiedică această comunicare
spirituală.
Dacă vreţi o viaţă mai simplă şi mai uşor de înţeles, dacă vreţi să vă aflaţi
scopul vieţii, dacă vreţi să fiţi incluşi într-un dialog cu non-fizicul, primind
informaţii foarte pertinente pentru dezvoltarea spirituală, sănătatea fizică şi
scopul vostru în acest plan, atunci începeţi să scrieţi. Începeţi un jurnal. Dar,
totodată, aşteptaţi inspiraţia cu răbdare. Petreceţi câteva zile ţinând un stilou în
mână şi având o pagină goală în faţă. Cereţi un subiect despre care puteţi scrie,
iar ideile vor începe să curgă. Nu vă temeţi. Nu credeţi că se va întâmpla ceva
nepotrivit, dar fiţi atenţi ca vibraţia voastră să fie la o frecvenţă de curiozitate
elevată, fericită, calmă şi veselă. Nu ar trebui să fiţi într-o stare de disperare,
întunecare şi deprimare, deoarece nu-i o vibraţie pe care s-o păstraţi. Aceea nu
este o zonă vibratorie cu care aţi dori să vă conectaţi.
Trebuie să înţelegeţi că aici nu-i vorba de nicio chestiune de tip malefic
contra divin, demoni contra îngeri. Este doar o transmisie vibraţională.
Asiguraţi-vă că vă aflaţi pe frecvenţa de recepţie vibraţională corectă şi veţi
primi tipul de informaţii pe care le doriţi. Dacă aveţi o problemă, nu veniţi la
masa de scris cu această problemă în minte. Gândiţi-vă la problemă, puneţi o
întrebare înainte de a veni la masa de scris şi, după ce v-aţi asigurat că
întrebarea a fost emisă în eter, atunci staţi în meditaţie câteva minute. Intraţi
relaxaţi într-o dispoziţie fericită. Trimiteţi problema în univers, către tărâmurile
superioare şi abia atunci deschideţi-vă jurnalul. Intraţi în procesul de scriere
creativă într-o stare liniştită şi calmă, în care veţi recepţiona uşor energiile pe
care le vom dirija către voi.
Acesta este un proces minunat şi interesant la care puteţi lua parte şi
sperăm că cei care aţi pus mâna pe această carte din simpla curiozitate legată de
vedete, veţi fi dispuşi să vă aventuraţi în acest mic experiment, pentru că vieţile
oamenilor devin prea rupte de acest proces de comunicare. Mulţi dintre noi am
atins cea mai înaltă expresie creativă mulţumită acestui proces, în care am stat
şi am scris, am compus muzică sau alt fel de artă, dar voi pierdeţi acum această
conexiune inspiraţională, această formă inspiraţională prin care vă puteţi
exprima, o exprimare venită de la spirit. Vă reamintim să vă alocaţi ceva timp în
fiecare zi pentru a o face. Staţi în fiecare zi ţinând în faţă un pix şi hârtie,
calmaţi-vă mintea şi cereţi celor non-fizici să comunice cu voi într-un mod
elevat şi plin de iubire. Veţi fi foarte surprinşi de rezultate. Nu aţi fost învăţat s-o
faceţi; nu v-a învăţat nimeni că există această legătură. Sau dacă aţi fost învăţaţi
că există, mulţi aţi fost îndoctrinaţi să vă temeţi de această legătură.
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Este timpul pentru o nouă revoluţie în conştiinţă. Este timpul ca fiinţa
voastră interioară să se exprime într-un fel nou şi la asta sperăm că va ajuta
această carte: la îndepărtarea fricii de conexiunea cu spiritele, la înţelegerea mai
profundă a ceea ce facem noi pe partea non-fizică şi la dorinţa de a intra în
dialog cu acele fiinţe care vă preţuiesc, vă iubesc şi vor să vă ajute în călătoria
voastră. Asta-i tot ce am vrut să spun – scurt şi plăcut şi la obiect, aşa cum am
fost mereu în timpul vieţii. Sper că v-a plăcut această mică contribuţie a mea la
acest minunat buchet de informaţii spirituale, care vă va ajuta foarte mult la
propria exprimare de sine şi la conexiunea cu spiritul.»
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Pablo Picasso
Expatul spaniol Pablo Picasso a fost unul dintre cei mai mari şi mai
influenţi artişti ai secolului al XX-lea, precum şi co-creatorul cubismului.

Pablo Picasso (1881–1973)
Mesaj de la spiritul lui PABLO PICASSO
«Iată-ne. Da, suntem aici. Suntem aici pentru a ne împărtăşi povestea
despre creativitate, pictură, despre creaţia veselă şi exuberantă în această lume.
Numele meu este Picasso. Sunt artistul de mare renume, arogant pe măsură şi
cu o creaţie foarte prolifică, dar nu aceasta este povestea vieţii mele – deşi vom
discuta puţin despre ea aici.
Viaţa mea a fost destul de interesantă, după cum ştiţi din datele istorice.
Puteţi vedea poze cu mine; vedeţi imagini cu mine în timp ce cream, definind un
secol de artă modernă. Acesta a fost rostul meu în lumea materială – să aduc o
nouă viziune expresiei creative din domeniul artei. Şi numai datorită calităţilor
mele caustice am reuşit să-mi păstrez ferm poziţia şi să realizez această muncă.
Trebuie să înţelegeţi asta. Există multe judecăţi legate de personalitatea şi
comportamentul meu, dar adevărul este că era doar ceva de bravadă. A fost un
spectacol necesar a-mi oferi încrederea şi puterea de a continua munca pe care
trebuia să o fac. Aveam aceste idei năstruşnice despre cum ar putea arăta
lucrurile în mod alternativ. Evident că am fost un artist talentat; aş fi putut
urma o cale convenţională, dar nu mi-am dorit asta. Am vrut să scutur colivia.
Am vrut să o zdruncin şi să creez o nouă viziune asupra lumii, ceea ce am şi
făcut.
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Acesta a fost darul meu în acea viaţă – să deschid un nou orizont al artei
pentru alte fiinţe, să devină libere să exprime orice au în interior, fără regulile şi
limitele convenţiilor ridicole ale artei. După cum ştiţi, am fost ridiculizat. Am
fost batjocorit, dar lucrările mele au devenit cele mai valoroase. Acest lucru este
foarte important: Artişti care citiţi acest material, nu intraţi în cutia
convenţiilor, deoarece nu aşa veţi onora forţa creatoare care curge prin voi!
Forţa creatoare care curge prin voi este mintea divină a lui Dumnezeu care se
exprimă pe Sine, aşa că nu lăsaţi parametrii mărunţi ai minţii umane să vă
restrângă creativitatea. Manifestaţi orice vine prin voi, pentru că arta este acum
un câmp deschis, mulţumită acelor fiinţe, ca mine, care au doborât barierele,
care au dărâmat zidurile auto-exprimării prin această formă specială de artă.
Acum lucrez la proiecte în non-fizic, ceea ce vă poate părea ciudat. S-ar
putea să credeţi că nu ne continuăm munca de creaţie după ce am trecut
dincoace – că stăm pe norişori pufoşi cântând la harpă sau ceva de genul acesta.
Nu este cazul. Suntem profund adânciţi în creativitate. Aici putem crea. Putem
picta, exprimându-ne într-o formă foarte asemănătoare, iar experienţa pe care o
avem aici nu este atât de diferită – în afară de faptul că manifestările apar
foarte, foarte repede, instantaneu, şi poţi să-ţi schimbi mediul foarte, foarte
repede. Este chiar o surpriză când ajungi aici, unde gândurile ţi se manifestă
imediat şi fiinţele apar imediat ce te gândeşti la ele. Odată ce ai ajuns aici,
sentimentul de fiinţă măruntă sau cel de negativitate dispar complet. Este ca
atunci când crapă coaja oului de unde iese puiul de păsărică; baţi din aripi şi
simţi că vei zbura, căci nu mai eşti încarcerat în mintea condiţionată, obişnuită.
Când am ajuns aici, mi-am dat seama că am fost foarte crud cu unii oameni
din viaţa mea. Am fost ceea ce voi numiţi un egomaniac. Controlam femeile, în
special, deşi eram destul de dur cu mulţi din jur. Eram arogant şi egocentric.
Faţada pe care mi-am creat-o pentru a mă proteja de criticile comunităţii
artistice devenise la exterior o persoană cruntă, fără milă, care rănea fiinţe ce nu
o meritau. Iată ce am înţeles după ce am murit: că mi-am creat o mască în care
am ajuns să cred. Am ajuns să fiu crud cu oamenii pe care ar fi trebuit să îi
iubesc. Am ajuns să fiu lipsit de respect faţă de fiinţele care meritau respect,
dacă nu pentru alt motiv, măcar pentru faptul că sunt aceste minunate fiinţe
spirituale care experimentează exprimarea de sine.
Când veniţi de această parte, înţelegeţi că toate fiinţele au valoare. Toţi au
egală importanţă pentru colectarea experienţelor forţei creatoare, care este
Dumnezeu exprimându-se prin corpul fizic al tuturor oamenilor de pe planetă.
Nu există niciun om – niciun copilaş, niciun bătrân, niciun muncitor necalificat
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– care să nu fie la fel de valoros ca oricine altcineva. Chiar prin ceea ce am spus
în propoziţia de mai sus răzbat nişte prejudecăţi. Dar adevărul este că vi se oferă
aceste vieţi diferite pentru a trăi experienţe diferite, iar experienţa pe care o
aveţi ca personaj celebru este foarte diferită de experienţa pe care o aveţi ca
măturător. Trebuie să experimentaţi dihotomia acestor lucruri opuse pentru a
înţelege condiţia umană, şi astfel să căpătaţi o profundă înţelegere a egalităţii
tuturor.
Şi iată un aspect foarte interesant al experienţei faimei, deoarece faima e
conţinută în titlul acestei cărţi. Celebritatea nu te imunizează faţă de nimic. Ba
chiar, dacă aduce ceva în plus, te confrunţi cu situaţii mai dificile. Trebuie să faci
faţă nu doar vieţii private, ci şi unei vieţi publice. Cei dintre voi care nu sunteţi
celebri, să nu consideraţi că aveţi o viaţă neimportantă pentru că nu sunteţi
faimoşi. Fiţi recunoscători că trebuie să vă ocupaţi doar de o singură viaţă. Este
mult mai uşor să ai de-a face cu o singură viaţă, decât să ai de-a face cu două
care se suprapun şi se lovesc una de alta şi deseori sunt în contradicţie. Este
foarte dificil să ai relaţii umane sănătoase atunci când eşti faimos. Mulţi oameni
trag de timpul, corpul, atenţia ta şi este aproape imposibil să duci o viaţă
domestică sănătoasă şi fericită.
Asta a fost experienţa mea. Mi-aş fi putut echilibra mult mai mult viaţa
domestică. Dar eram atât de prins în maşinăria faimei, în rolul de artist celebru,
încât am neglijat alte aspecte ale mele şi am petrecut mult timp în lumina
reflectoarelor, atrăgând atenţia asupra mea. În retrospectivă, am nişte regrete în
ceea ce priveşte cruzimea mea faţă de oameni, dar trebuie să recunosc că mi-a
plăcut această viaţă plină de creativitate. M-am bucurat de această viaţă de
celebritate, totuşi a existat un aspect din mine care nu a fost atât de iubitor sau
de bun pe cât ar fi putut fi.
Cam acesta ar fi mesajul meu: Nu vă conformaţi la aşteptările societăţii cu
privire la creativitatea voastră. Dacă doriţi să vă vopsiţi bucătăria în roz,
deoarece simţiţi că asta ar trebui să faceţi, atunci asta să faceţi. Nu ştiţi unde vă
vor conduce aceste forme de creativitate sau cum veţi începe să vă exprimaţi în
continuare. Numai deschizând complet uşile veţi permite fluxul nestingherit de
informaţii din non-fizic.
Suntem mulţi aici, sus, care susţinem oamenii care se exprimă creativ şi,
dacă doriţi o intervenţie divină în picturile sau sculpturile pe care le creaţi, să nu
puneţi bariere, pentru că nu putem trece de ele. Odată ce sunteţi deschişi, odată
ce aţi cerut asistenţă divină într-o stare de vibraţie ridicată, într-o stare potrivită
inspiraţiei şi nu depresiei... Nu ne contactaţi dacă sunteţi deprimaţi, pentru că
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nu putem ajunge la voi. Atunci sunteţi cufundaţi în propriile gânduri, care sunt
ca o armură: Nu ne puteţi recepţiona. Deci, daţi armura la o parte, ridicaţi-vă în
picioare şi faceţi-vă fericiţi. Faceţi ceea ce aveţi nevoie pentru a vă simţi mai
bine. În această stare, începeţi să creaţi şi vom putea să ne conectăm cu voi.
Deschideţi-vă mintea, daţi-vă drumul la expresivitatea artistică şi nu vă faceţi
griji ce vor spune oamenii, căci altfel, veţi crea doar lucruri convenţionale, care
nu vă vor aduce nimic. De asemenea, veţi pune restricţii asupra acelor idei
creative care pot veni din non-fizic, pentru că noi vi le transmitem de aici,
dorind să participăm la creativitatea voastră prin idei inspirate.
Nu vă băgăm ideile cu forţa în niciun fel, dar vă inspirăm prin imagini. Vă
inspirăm prin simţire. Aducem în lumea voastră entuziasmul nostru pentru
creaţie şi veţi simţi un mare influx pozitiv de energie, care suntem noi, creând
împreună cu voi şi plini de încântare.
Celălalt mesaj pe care îl am, desigur, este să vă folosiţi celebritatea cu
înţelepciune. Folosiţi-o în scopuri pline de iubire. Folosiţi-o pentru îmbogăţirea
şi însufleţirea planetei. Nu o folosiţi pentru auto-satisfacţie şi nici pentru
activităţi egocentrice. Împărtăşiţi-vă bogăţia, împărtăşiţi-vă cunoştinţele şi
împărtăşiţi-vă faima în moduri pozitive, astfel încât să puteţi influenţa benefic
acele fiinţe care au nevoie de ajutorul vostru. Celebritatea aduce multă putere şi
există multe moduri în care o puteţi folosi. Puteţi folosi în multe feluri
recompensele financiare oferite artistului celebru.
Dacă eşti artist şi doreşti să devii celebru, intră într-o stare de vibraţii
ridicate în care ne putem conecta cu tine şi vom sta lângă tine, făcând opere care
să inspire alte fiinţe atunci când le vor vedea, pentru că vor fi însufleţite cu o
expresivitate divină. Multe fiinţe – nu doar eu – vor participa la această
călătorie. Uneori, ne vom prezenta ca un grup, discutând între noi ce anume
face o pictură mai bună sau ce am putea face pentru a te ajuta. Să nu crezi că eşti
singur atunci când creezi, fiindcă nu eşti. Fii într-o stare spirituală înaltă, o stare
cu vibraţii ridicate, fără substanţe ce te intoxică şi fără gânduri negative, şi
astfel, vei deschide un canal către non-fizic, de unde te putem ajuta în acest
sens.
Creativitatea este o conexiune minunată cu Spiritul şi este una dintre
modalităţile de deschidere incipientă a canalului dintre voi şi non-fizic. Este o
ocazie minunată pentru ca iubirea şi inspiraţia divină să curgă în lumea voastră,
în mintea voastră şi în corpul vostru. Veţi simţi cum vă înalţă; veţi simţi
entuziasm.
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Ca această fiinţă pe care o numiţi Picasso, şi eu mă transform. Devin mai
iubitor; mai bun; şi împărtăşesc mai mult din mine, munca mea şi inima mea.
Acesta este mesajul meu: acum sunt atât de bun pe cât ar fi trebuit să fiu când
trăiam, mi-am învăţat lecţia. Asta trebuie să vă amintiţi când priviţi oamenii din
jur care nu sunt atât de buni sau perfecţi; viaţa le va înfăţişa ce nu trebuie să
facă şi cum să nu fie, iar când vor privi înapoi acea experienţă, vor înţelege că au
învăţat o lecţie. Chiar aşa, ei învaţă o lecţie, deşi ar putea părea cruzi şi de
succes, sau nechibzuiţi şi egocentrici. Când îşi vor privi viaţa retrospectiv, se vor
vedea într-o altă lumină şi îşi vor vedea greşelile. Aşa se învaţă!
Deci, nu vă judecaţi vecinii de călătorie. Nu-i judecaţi pe cei care-şi folosesc
în mod greşit puterea, ci doar folosiţi-vă voi puterea, atunci când o primiţi, întrun mod benefic umanităţii şi vieţii creative. Vi s-a dat pentru a o trăi. O aveţi
pentru a o exprima. Nu o ascundeţi. Nu vă fie teamă să o exprimaţi. Nu fiţi
timizi. Nu lăsaţi frica să vă împiedice să creaţi ceea ce este în voi, ceea ce doreşte
să curgă prin voi. Acesta este mesajul meu: Fiţi curajoşi, fiţi buni şi înţelegeţi că
aceia dintre noi care au încălcat regulile a trebuit să fim puţin mai duri pentru a
reuşi. Iertaţi-ne stilul cam dur, pentru că ajunsesem să credem în propriul
marketing şi în propriile poveşti. Iertaţi-ne pentru asta, pentru că nu ştiam ce
facem, cu adevărat. Eram doar nişte fiinţe inconştiente care credeam în rolurile
pe care decisesem să le jucăm, dar acum, privind înapoi, vedem adevărul – că
am fi putut fi mai buni. Dar am făcut tot ce am putut, iar voi, la rândul vostru,
veţi face tot ce puteţi.
Luaţi informaţiile din această carte şi folosiţi-le în viaţă. Fiţi conştienţi că,
dacă sunteţi puternici, atunci trebuie să vă folosiţi puterea cu înţelepciune, căci
dacă nu, vă veţi întoarce într-o altă viaţă pentru a trăi pe propria piele ceea ce aţi
provocat altora. Asta nu-i o pedeapsă, ci pentru ca să simţiţi direct şi să învăţaţi
să nu mai faceţi aşa ceva. Acesta este sfatul meu, pentru că, într-adevăr, voi fi
trimis înapoi la un moment dat – când voi fi pregătit – şi mi se va oferi ocazia să
fiu supus aceluiaşi tratament pe care l-am aplicat altora. Aceasta va fi o
provocare, fără îndoială, dar acum înţeleg marele proiect de la baza tuturor
acestor lucruri şi le înţeleg scopul. Dar voi, citind acum această carte, aveţi
ocazia să înţelegeţi proiectul şi marele scop înainte de sfârşitul vieţii, astfel încât
să vă puteţi manifesta într-un mod amabil, iubitor, creativ, magnific şi autoexpresiv. Acesta este mesajul meu. Mergeţi înainte, cu bunătate. Mergeţi
înainte, cu exuberanţă. Mergeţi înainte, cu mult curaj şi entuziasm!»
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John Lennon
Celebrul cântăreţ şi compozitor John Lennon a fondat “Beatles”,
formaţia care a avut un impact de neegalat asupra scenei muzicii pop-rock.

John Lennon (1940–1980)
Mesaj de la spiritul lui JOHN LENNON
«Iată-mă. Sunt aici pentru a-mi împărtăşi povestea vieţii şi operei mele.
Sunt un scriitor; sunt un cântăreţ; sunt un promotor de filozofie. Eu sunt John
Lennon. Sunt acea fiinţă pe care o consideraţi unul dintre cei mai faimoşi
cântăreţi din lume şi vă ajut la această lucrare pentru că sunt o persoană care
atrage atenţia. Atrag atenţia asupra structurii filosofice a societăţii voastre. Asta
am făcut pe când trăiam şi asta fac şi acum în experienţa mea non-fizică.
Deci iată-mă din nou în lumina reflectoarelor, de care nu am fost niciodată
prea încântat. Am fost fericit că am scăpat de ele când am reuşit s-o fac.
Devenise un monstru prea mare după gustul meu. Când eşti tânăr şi îţi începi
aventurile creative, primeşti cu entuziasm toată această adoraţie. Te simţi
grozav că eşti cerut şi căutat pentru concerte şi evenimente muzicale – genul
acesta de lucruri. Dar, foarte curând, ajungi să nu mai poţi merge singur nici
până la maşină. Foarte curând, nu mai poţi face nimic şi, bineînţeles, în
experienţa noastră ca Beatles, am fost foarte repede inundaţi de hoarde şi gloate
şi oceane de fiinţe care doreau să smulgă o bucăţică din noi.
La început, a fost distractiv. La început, a fost palpitant, dar era foarte greu
să trăieşti în acea situaţie. Era foarte greu să trăieşti în acel stil de a călători şi a
lucra. Cu timpul, am devenit din ce în ce mai izolaţi de realitate. Am devenit din
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ce în ce mai interesaţi de esoterism şi am călătorit în lumea interioară a
spiritualităţii şi a drogurilor halucinogene, căutând altceva decât ceea ce aveam.
În mod ironic, deşi aveam ceea ce toată lumea crede că aduce fericirea, pe noi
nu ne-a făcut deloc fericiţi. Doar ne-a obligat să ne ascundem în spatele unor
ziduri înalte şi ne-a făcut să ne luptăm între noi, pentru că eram nevoiţi să
petrecem timp cu oameni care se aflau în acelaşi mod de operare ca şi noi. Ca
grup, petreceam mult prea mult timp împreună, lucrând împreună şi încercând
să producem muzica şi banii de care aveam nevoie pentru a trăi vieţile private
pe care celebritatea ne forţa să le trăim. Deci a fost o călătorie interesantă. A fost
o călătorie interesantă – asta-i cam tot ce pot spune. Majoritatea dintre voi ştiţi
cum m-am simţit. Am ajuns să mă izolez.
Fusesem o persoană destul de nefericită de-a lungul întregii mele vieţii.
Fără îndoială. Eram introvertit. Căutam altceva decât ceea ce făceam; eram
mereu nemulţumit de mine. Eram foarte nemulţumit de lume şi trebuie să fiu
sincer: Când a venit timpul să plec şi am fost luat aşa cum ştiţi, am fost perfect
împăcat. Şocul glonţului a fost cam neplăcut, dar am murit instantaneu şi am
fost aruncat într-o nouă experienţă. Mulţumită studiilor asupra non-fizicului
din timpul vieţii mele, nu a fost deloc o problemă. Mă aşteptam – am ştiut – ce
se întâmplă imediat, pentru că studiasem meditaţia de mulţi ani. Studiasem
călătoriile minţii, iar moartea a fost chiar ca o uimitoare călătorie cu LSD. A fost
fascinant. Desigur, sentimentul de dragoste care te străbate când treci dincolo
este atât de magnific, încât nu i te poţi opune. Nu mai există nicio iotă de
rezistenţă în conştiinţă. Şi pentru că cunoşteam atât de bine experienţele nonfizice, experienţele din meditaţie, am avut întâlniri cu alte conştiinţe.
Nu m-a deranjat deloc că am trecut dincolo. Aşa cum au spus şi alte fiinţe
din această expoziţie, făcusem o înţelegere. Am vrut să părăsesc Pământul cât
mai repede; nu mă mai interesa. Nu mai aveam nicio dorinţă să rămân acolo.
Eram plin de dezamăgiri şi făcusem lucrarea care mi se încredinţase, aşa că
venise timpul să plec. Când eram în lumea spirituală, înainte de a mă naşte, am
decis că voi pleca în această modalitate, ceea ce oamenii nu prea pot înţelege.
Desigur, din punctul nostru de vedere, al celor de aici, din non-fizic, moartea
este doar un scurt eveniment, care poate transmite şi un mesaj sau nu. Am vrut
ca moartea mea să poarte un mesaj, pentru că viaţa nu-mi dădea iluzia de
splendoare pe care o are pentru mulţi dintre voi.
Sunt fericit că mă aflu de această parte şi mi s-a spus că s-a terminat; Nu
trebuie să mă mai întrupez din nou într-o formă fizică şi sunt foarte
recunoscător pentru asta, fiindcă aici sunt fericit. Nu sunt îndrăgostit de lumea
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fizică sau materială şi de aceea viaţa mea a avut provocările sale – pentru că
voiam să plec mai devreme. Ultimii ani de viaţă au fost dureroşi, în sensul că nu
doream nimic de la lume şi simţeam că nici lumea nu are ce să-mi dea. Aşadar,
când am ajuns aici, ce uşurare pe mine, omule. Ce uşurare să am libertatea de a
face muzică, de a crea muzică şi de a-mi împărtăşi viziunea despre dragoste cu
alte fiinţe ce gândesc la fel! Aici, rezonăm cu dragostea. Ne iubim, comunicăm
unii cu alţii, creăm împreună şi învăţăm tot mai multe despre univers. Aflăm tot
mai multe despre muzică, manifestările sunetului şi octavele iubirii, aşa cum se
manifestă aici, pe latura nonfizică a ceea ce voi numiţi moarte.
Eu creez şi compun tot timpul aici împreună cu aceste fiinţe ce gândesc la
fel ca mine. Lucrez şi cu Pământul, dar nici acum nu sunt îndrăgostit de el. Port
discuţii aici cu fiinţe care doresc ca eu să particip la organizări pământeşti din
acest punct de vedere non-fizic, dar nu mă interesează. Sunt fericit că fac ceea ce
fac aici şi că împărtăşesc puţinele mele cunoştinţe, puţinul meu de experienţă,
cu alte fiinţe. Dau sfaturi unor fiinţe care au trecut dincoace, care au murit din
cauza celebrităţii şi sunt foarte încântate să mă întâlnească. Avem discuţii
excelente despre industria muzicală şi capcanele şi dezamăgirile ei şi cum ar
putea ea fi îmbunătăţită. Dar nu am de gând să o fac eu mai bună.
Lucrez cu fiinţe care urmează să se reîncarneze, dar eu nu-mi mai doresc
acea experienţă. Sunt mult mai interesat de ceea ce se întâmplă aici, pe celelalte
niveluri şi în alte tărâmuri ale non-fizicului. Sunt atât de multe lucruri de făcut,
atâtea lucruri de învăţat şi atât de multe locuri de vizitat. Sunt disponibile aici
tehnici, practici şi surse de informaţii nenumărate, stimulante şi fascinante.
Există modalităţi de vindecare a oamenilor care s-au luptat cu viaţa lor pe
Pământ, şi la asta am strălucit. M-am luptat atât de mult pe Pământ cu
celebritatea şi deziluziile, încât aici mă simt mult mai bine. Aici simt că este casa
mea; mă potrivesc mai bine aici.
Unele fiinţe care ajung aici vor să se întoarcă, şi petrecem ceva timp
discutând despre muzică, creativitate şi ce vor putea face pe tărâmul
Pământului. Petrecem timpul discutând cum să evite capcanele faimei când fac
muzică de succes, având propriile proiecte şi creativitatea cu care s-au născut.
Acesta este unul dintre motivele pentru care particip şi eu la această carte.
Vreau ca voi, toţi cei care luaţi parte la maşinăria celebrităţii, voi care
strigaţi şi vă agăţaţi de fiinţele care sunt renumite pentru talentul lor creativ, să
trataţi aceste fiinţe cu dragoste şi decenţă. Vă rog să nu mai cumpăraţi revistele
care îi obligă pe paparazzi să le facă poze. Ăsta-i unul dintre marile necazuri
atunci când eşti faimos, acest şir nesfârşit de fotografi aşteptând în faţa uşii,
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care n-au altceva mai bun de făcut decât să hrănească foamea vorace a gloatei
care cumpără aceste reviste. Când cumpăraţi acea revistă, faceţi viaţa cuiva un
infern. Când urmăriţi emisiuni de divertisment despre certurile şi conflictele
prin care trec celebrităţile, hrăniţi această maşinărie care, în cele din urmă, ne
ucide la modul concret.
Acesta este mesajul meu: aş dori să ne sprijiniţi prin cumpărarea muzicii
noastre într-un mod decent şi respectuos. Aş dori să sprijiniţi oamenii creativi
cumpărând un bilet la concertele lor şi permiţându-le să se exprime într-un mod
sigur şi distractiv. Dar vă rog din inimă, ca cineva care nu mai este dispus să se
întoarcă în lumea pe care aţi creat-o cu această mentalitate, vă rog să vă abţineţi
de la consumarea acestor produse care provoacă moartea semenilor voştri. Nu
există niciun dubiu; ea este consecinţa comportamentului vostru şi veţi fi traşi la
răspundere, deoarece voi o provocaţi, deşi aţi fost avertizaţi. Nu contează că naţi avut intenţia asta; ştiţi bine că nu-i sănătos ce faceţi. Simţiţi că nu-i sănătos.
Este ca şi cum ai trage cu ochiul sub fusta cuiva: Ştii să nu se cade. Iar dacă o
faci, înseamnă că ales să o faci.
Asta-i viziunea mea asupra acestui joc. Sunt fericit, la un anumit nivel, să
particip la această carte, deşi făcând-o, îmi amintesc ce nu-mi place la planeta
Pământ, ceea ce nu-mi place la lumea materială. Deci, aceasta va fi ultima mea
excursie, dar am simţit că trebuie să mă alătur acestei lucrări pentru a-mi
împărtăşi povestea şi pentru a vă conştientiza că acele reviste şi poze pe care le
iubiţi atât de mult şi le cumpăraţi la chioşc, ele vă hrănesc ego-ul şi omoară nişte
oameni, fără nicio îndoială. Omoară oameni.
Deci asta a fost povestea mea. Nu-i una fermecătoare, nu-i una fericită, dar
acum sunt fericit şi foarte bine. Fac tot ce aş fi dorit vreodată să fac, având pace
şi dragoste în inimă, căci acesta a fost mesajul meu de adio. “Give peace a
chance” şi “All you need is love” [n.tr. – “Daţi o şansă păcii” şi “Doar de iubire
aveţi nevoie”, celebre cântece de John Lennon] – acesta este adevărul. Tot ce
aveţi nevoie este iubirea – acesta este şi mesajul acestei cărţi. Acesta este
mesajul acestei vieţi. Feriţi-vă de ego-ul vostru şi continuaţi să faceţi ceea ce vă
place împreună cu oamenii pe care îi iubiţi. Faceţi dragoste, nu război; faceţi
muzică, nu urâţi. Fiţi buni unii cu ceilalţi şi nu vă mai repeziţi la vedete. Mergeţi
şi priviţi-le la concertele lor. Asta-i în regulă. Citiţi-le cartea, dacă au scris
vreuna, dar lasă-le în pace. Sunt nişte simpli oameni care încearcă să-şi trăiască
viaţa şi nu au nevoie ca voi toţi să urlaţi la vitalitatea lor, să urlaţi la corpul lor,
speriindu-i şi, în cele din urmă, ucigându-i. Asta e. Asta-i tot ce am avut de
spus.»
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Isus Cristos
Comentariile Tinei
În ultimele zile, deoarece Ananda mi-au spus că se apropie sfârşitul cărţii,
îmi tot vine un gând sâcâitor în adâncul minţii: Vă rog ca ultima persoană să nu
fie Isus! Vă rog eu ca nu cumva ultimul spirit să fie al lui Isus! Nu vreau să port
această povară. La urma urmei, în cultura noastră, ăsta ar fi ultimul cui bătut în
sicriul nebuniei, nu-i aşa? Să vorbeşti cu Isus. Este ultimul bastion al sacrului,
care nu trebuie abordat. Credeţi-mă, nu voiam să am de a face cu el. Speram că
va veni Gandhi sau Elvis. Totuşi, acesta este mesajul acestei cărţi – nu-i aşa? –
că non-fizicul este real, că depinde de noi să ne conectăm la el şi că moartea nu
este ceea ce credem că ar fi.
Desigur, în această dimineaţă, cele mai grave temeri ale mele s-au împlinit.
Dar, analizând experienţa de a-i da glas unei celebrităţi atât de faimoase, atât de
venerate, oare chiar este ceva atât de diferit? În fond, mesajul acestei cărţi este
că faima este ceva fabricat, că suntem cu toţii egali în ochii Spiritului – sau ai lui
Dumnezeu, dacă vreţi să folosiţi acel cuvânt. Oare este acest ultim capitol atât de
diferit sau doar poveştile despre acest personaj sunt mai vechi, mai bine stabilite
şi, aşa cum a arătat istoria, mai periculos de modificat sau pus la îndoială?! Se
pare că, odată ce se stabileşte o comunicare între lumea noastră fizică şi cea
non-fizică, dispar regulile sau restricţiile – cel puţin aşa simt eu.
Ananda m-au avertizat să-mi ţin bine pălăria şi să mă pregătesc să ajung în
bătaia reflectoarelor. Nu ştiu dacă se va întâmpla aşa sau nu. Mă voi mulţumi să
vând nişte cărţi şi să ţin câteva prelegeri despre toate acestea. Până în prezent,
Ananda au cam avut dreptate, aşa că le voi urma sfatul şi mă voi pregăti – doar
puţin. Ei au spus că mesajul adevărului conţinut în această carte va fi preluat în
mod automat, deoarece oamenii cumpără această carte pentru a afla ce au de
spus Michael, Diana şi Marilyn. Personal, cred că este o excelentă strategie de
marketing pentru adevăr şi sper să funcţioneze. Practicarea principiilor de
iertare de sine şi a celorlalţi, personal, mi-a transformat existenţa şi sper că,
dacă citiţi această carte - chiar dacă nu din alt motiv decât din simpla curiozitate
legată de comunicările cu celebrităţi – veţi auzi şi mesajul mai profund conţinut
în paginile sale.
Vă ofer aceste informaţii aşa cum mi-au parvenit, fără vreo elaborare din
partea mea, şi nu pot să le dovedesc veridicitatea sau să le explic şi nici nu voi
încerca. Tot ce ştiu este că inteligenţe şi personalităţi care nu-mi aparţin m-au
vizitat în fiecare dimineaţă în ultimele patru săptămâni şi, pentru că mi-au fost
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introduse de Ananda, grupul de învăţători spirituali pe care am ajuns să-i iubesc
şi în care am încredere din toată inima, le accept ca fiind cine spun ele că sunt.
Personal, sunt dezamăgită că nu sunt reprezentate mai multe minorităţi, dar
poate că această lipsă, pur şi simplu, reflectă dezechilibrul din istoria Americii
de Nord şi lipsa de putere şi influenţă a acelor fiinţe. Nu ştiu. Dar presupun că
această combinaţie de fiinţe este perfectă pentru scopul proiectat în non-fizic.
În momentul când scriu aceste cuvinte, Isus a început să predea şi să
vorbească prin mine zilnic şi a spus că va face acest lucru în public – continuând
să ne înveţe, aducându-ne încă o dată cuvântul său, astfel încât să ne putem
ajuta pe noi înşine să ieşim din dificultăţile în care ne aflăm. Această slujbă nu
am cerut-o eu şi nici nu mi-am dorit-o cu adevărat; pur şi simplu, aşa s-a
întâmplat şi habar n-am cum va arăta sau ce va implica pe mai departe.
Isus îşi dictează Autobiografia în fiecare dimineaţă, care îi detaliază viaţa de
la început până la sfârşit şi acoperă o mulţime de întâmplări din Biblie, dar şi
mai interesant, mulţi ani despre care nu se cunosc informaţii: adolescenţa,
tinereţea, relaţia cu Maria Magdalena, călătoria în India şi multe altele. Astăzi,
în timp ce fac ultimele corecturi şi comentarii, Isus mi-a dat o temă pentru
acasă. Trebuie să citesc Noul Testament. Se pare că asta îmi va oferi o bază în
învăţăturile Bibliei, astfel încât să pot înţelege mai clar mentalitatea oamenilor
care văd în ea numai adevăr, persoane cu care aş putea avea de a face pe acest
drum. Este amuzant – în adolescenţă, am încercat odată să citesc Biblia, dar nu
am trecut de capitolele de început. Este o lectură dificilă, dar Isus mă asigură că
este necesară.
Mi s-a spus că am făcut această muncă în multe vieţi, potrivit lui Ananda şi
lui Isus, dar nu-mi mai amintesc în mod conştient. Tot ce ştiu este că sunt
dispusă, şi aparent capabilă, să traduc formele-gând din non-fizic într-o formă
pe care s-o putem înţelege toţi şi, poate, dacă suntem sârguincioşi şi dispuşi, să
le punem în practică în viaţa noastră.
Isus a stat la baza fondării creştinismul, una dintre cele mai influente
religii din lume. Învăţăturile şi viaţa sa sunt consemnate în Noul Testament
din Biblie şi urmate de creştinii din întreaga lume. A trăit între anii 1 – 33
e.n. (conform tradiţiei) sau între circa 4 î.e.n. – 30 e.n. (conform altor surse).
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Isus Cristos (1–33)
Mesaj de la spiritul lui ISUS
«Sunt aici pentru a vă împărtăşi dragostea mea, fericirea mea, pacea mea şi
oferta mea de înţelepciune. Sunt, într-adevăr, acea fiinţă pe care o numiţi
Cristos – Isus Cristos. Eu sunt acea fiinţă care a umblat pe Pământ şi continuă
să umble pe Pământ, ţinându-vă de mână prin toate încercările şi necazurile
voastre. Niciunul dintre voi nu este singur în călătorie. Sunt cu voi şi, când îmi
chemaţi numele, sunt lângă voi, ţinându-vă de mână. Am mulţi asistenţi, care
vor veni şi ei când îmi rostiţi numele. Şi ei vă vor ajuta să creşteţi, să înţelegeţi,
să vă dezvoltaţi.
Sunt aici pentru a spune adevărul despre această lume, anume că nu este
casa voastră naturală. Nu este locul în care vă simţiţi împăcaţi; nu este locul în
care simţiţi dragostea, bucuria şi măreţia acestui univers care are atât de multe
de oferit, căci atât de multe energii benefice abia aşteaptă să curgă spre voi în
fiecare minut din fiecare zi. Doar că minţile voastre împiedică această minunată
comuniune şi legătură cu iubirea, cu măreţia universului în care vă aflaţi.
Există multe niveluri de dezvoltare în tărâmul conştiinţei. Există tărâmuri
inferioare, în care mulţi dintre voi nu au fost niciodată. Acelea sunt locurile
întunecate şi dificile destinate minţilor cu traume, ură şi frică profunde. Mulţi
dintre cei care citiţi această carte nu aţi ajuns niciodată în acele locuri, deoarece
v-aţi născut din lumină şi nu aţi vrut să coborâţi în tărâmurile mai întunecate.
Dar există şi fiinţe care au făcut-o. Există fiinţe care au făcut alegeri negative
după alegeri negative şi au coborât treptele spre ceea ce numiţi infern, fără să
înţeleagă că singure şi-au făcut-o, că îşi creează propriul destin, aşa cum faceţi
voi toţi prin gândurile voastre.
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Fiecare gând pe care îl aveţi atrage un alt gând similar, şi acesta este
mesajul pe care doresc să vi-l aduc. Am această viziune clară; am avut această
conştientizare şi când am trăit pe Pământ. Am fost dăruit cu o înţelepciune de
natură divină. A intrat în mine. Fusesem o fiinţă obişnuită, precum voi, un om
obişnuit cu propriile sale greşeli, trăind o viaţă centrată în ego într-un corp fizic.
Dar am primit o înţelepciune magnifică, o trezire completă, o cunoaştere
completă.
Întâi, am văzut prin ochii şi simţurile fizice lumea aşa cum pare a fi, iar apoi
am văzut-o aşa cum este cu adevărat, adică un amestec energetic de particule şi
elemente care reacţionează la cel mai mic gând şi emoţie din partea voastră.
Acesta e adevărul şi, pe măsură ce treceţi prin lumea şi viaţa voastră, afectaţi
fiecare lucru pe care îl priviţi. Prin simpla sa observare, transformaţi fiecare
lucru.
Acesta este motivul pentru care este atât de importantă în lumea voastră
practica iertării şi iubirii. De aceea este atât de importantă practica limpezirii
minţii, pentru că aţi fost învăţaţi multe lucruri neadevărate şi, din acele
neadevăruri, se ivesc gânduri şi emoţii care distorsionează lumea într-un mod
care nu este în beneficiul vostru şi vă provoacă multă suferinţă.
Toate suferinţele pe care le vedeţi în lume, toate suferinţele pe care le
simţiţi în mintea voastră sunt create de voi, iar asta este o lecţie greu de ascultat.
Este o lecţie greu de înţeles, la început, pentru aceia dintre voi care nu aţi auzit
niciodată această poveste. Dar multe fiinţe v-au spus acelaşi lucru în această
carte, şi doresc să înţelegeţi că acesta este mesajul ei. Acesta este mesajul pe care
trebuie să îl înţelegeţi: Transformaţi-vă viaţa şi ridicaţi-vă spre tărâmurile
iubirii, înţelepciunii şi creativităţii. Ridicaţi-vă spre tărâmuri spirituale angelice
şi infuzate de lumină, care sunt casa voastră şi pe care ar trebui să le creaţi aici.
În acele zone locuiesc acele fiinţe care au înţeles acest principiu, creând ceea ce
doresc, experimentând ceea ce vor şi ajutând fiinţele care încă nu au ajuns acolo
să crească şi să se dezvolte.
Trebuie să înţelegeţi că, atunci când observaţi ceva în lume, când
interacţionaţi cu orice din lume, numai sentimentul de iubire care vă pătrunde
în mintea şi inima deschise îl va transforma în ceea ce alegeţi să trăiţi. Când ai
sentimente de dragoste, compasiune şi iertare, când înţelegi că această lume
este propria ta creaţie, te vei translata în tărâmurile magice, în lumea
miracolului şi îţi vei transporta corpul în lumea nemuritorilor. Acesta este
adevărul, căci lumea fizică pe care o vedeţi şi vi s-a spus că este solidă, nu este
deloc aşa. Este dinamică şi fluidă şi, de fiecare dată când o priviţi, o atingeţi, vă
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gândiţi la ea, indiferent de subiect, o transformaţi în altceva, conform vibraţiei
gândului şi emoţiei voastre.
Cu acest mesaj închei această carte, pentru că priviţi la vedetele din lumea
voastră cu atâta voracitate, încât le provocaţi o stare de rătăcire şi dezechilibru,
care le face rău. Le împiedică să trăiască normal, să-şi înveţe lecţiile şi să-şi
găsească calea spirituală. Vă rog să începeţi să vă concentraţi atenţia doar
asupra a ceea ce iubiţi, lucrurile de care vă pasă. Şi pe măsură ce vă focalizaţi
atenţia conştientă asupra creaţiilor propriei minţi, vă rog să vă extindeţi
dragostea de la familie şi prietenii apropiaţi, care sunt uşor de iubit. Vă rog să
începeţi să vă extindeţi gândurile şi prezenţa iubitoare şi către acele zone pe care
încă nu le iubiţi.
Vă rog să începeţi să priviţi soldaţii din ţările inamice împotriva cărora ţara
voastră duce război ca fiind nişte biete suflete care fac ceea ce au fost învăţate.
Fac ceea ce profesorii, părinţii şi liderii lor politici le-au învăţat că trebuie să
facă. Iertaţi-i. Vă rog să vă rugaţi pentru ei, să le trimiteţi dragoste, pentru că
numai astfel se va schimba starea de asediu de pe planeta voastră.
Vă rog să cumpăraţi numai alimente sănătoase care să vă hrănească
corpurile în care locuiţi temporar, pentru că acestea sunt vehiculele
transformării, care vă oferă experienţele ce vă dezvoltă natura spirituală. În cele
din urmă, nu veţi mai avea nevoie de aceste corpuri, dar deocamdată aveţi, aşa
că vă rog să fiţi atenţi la ce puneţi în ele. Nu le otrăviţi cu droguri şi alcool, care
nu servesc scopurilor superioare pe care vi le-aţi propus pentru această viaţă.
Nu le umpleţi cu alimente afectate negativ de sistemele financiare şi de
prelucrare a alimentelor de pe planeta voastră. Hrăniţi-le cu alimente sănătoase,
care sunt acceptate de structura celulară. Beţi apă sănătoasă, care nutreşte
fiecare atom şi element. Folosiţi legume şi fructe proaspete şi vii, necontaminate
şi folosiţi această nutriţie minunată pentru a creşte şi a vă edifica spiritual.
Priviţi la fiinţele din jur care suferă şi, dacă nu le puteţi da ajutor material,
atunci oferiţi-le iubirea, lumina, gândurile şi inima voastră, căci acestea le vor
ridica cu adevărat din adâncul tristeţii. Dacă ai un prieten deprimat, ia-ţi un
timp pentru a te ruga pentru el şi a-i trimite gânduri de dragoste şi lumină şi
cere-mi ajutorul pentru vindecarea lui, căci voi veni la chemarea numelui meu.
Trebuie să înţelegeţi asta: că non-fizicul este omniprezent prin însăşi natura sa.
Auzim fiecare gând pe care îl aveţi. Auzim fiecare rugăciune pe care o trimiteţi şi
să nu credeţi că nu vă ascultăm. Înţelegeţi acest principiu – că fiecare gând pe
care îl aveţi, fiecare sentiment, fiecare emoţie, fiecare cuvânt pe care îl rostiţi şi
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fiecare acţiune pe care o întreprindeţi creează lumea pe care o vedeţi în afara
corpului vostru, corp pe care îl simţiţi că aţi fi voi.
Acest corp nu sunteţi voi. Voi sunteţi întreaga lume. Întreaga planetă
sunteţi voi, exprimându-vă. Fiecare dintre voi se exprimă, ceea ce are efecte în
lume, astfel încât vă daţi seama că este mult de lucru. Fiecare dintre voi are
capacitatea de a transforma lumea prin transformarea propriei minţi. Aveţi
capacitatea de a vă conecta cu surse infinite de inspiraţie şi energie. Aveţi
capacitatea de a accesa o infinită sănătate, dragoste, abundenţă şi o dulce
legătură cu alte fiinţe, prin gândire. Veţi realiza această legătură prin
convingerile şi ideile care vă trec prin minte.
Puteţi face multe în lume, dar dacă acţiunea voastră se bazează pe gânduri
incorecte şi lipsite de iubire, nu veţi atinge obiectivele superioare pe care vi leaţi stabilit în contractul dinaintea întrupării. Vreţi să obţineţi iluminarea. Vrei să
vă treziţi Sinele total, care este o fiinţă magnifică. Auzind poveştile despre mine,
credeţi că vouă v-ar fi imposibil – că eu aş fi o creaţie divină, separată de voi,
diferită din toate punctele de vedere – dar nu acesta este adevărul.
Am fost un bărbat obişnuit. Am fost un om – cum sunteţi şi voi, trăind întrun corp fizic, ducând o viaţă obişnuită, şi am fost dăruit cu iluminare şi
cunoaştere, cu conştientizarea modului în care funcţionează lucrurile în planul
fizic şi am asimilat bine acea cunoaştere. Am pus-o la inimă şi am folosit-o în
încarnarea mea în planul fizic şi, dezvoltându-mi această abilitate şi conexiune,
mi-am continuat munca şi după trecerea mea dincoace. Am continuat să mi-o
dezvolt şi să lucrez cu sferele superioare şi am devenit ceea ce voi numiţi o fiinţă
de lumină, o fiinţă foarte translucidă, de extremă energie, o fiinţă cu o mare
înţelepciune. Şi mi-am dedicat viaţa pentru a vă ajuta pe toţi în călătoria
voastră.
Poveştile că divinitatea mea ar fi mai presus de a voastră nu sunt adevărate.
Nu sunt mai divin decât voi. Fiecare aveţi capacitatea de a realiza ceea ce am
realizat eu. Am fost binecuvântat cu botezul în adevăr, ca un dar al sferelor
superioare. S-a realizat dintr-o dată, dar tot a mai trebuit să lucrez asupra
condiţiei mele umane. A trebuit să-mi depăşesc limitele corpului fizic pentru a
transmite mesajul. A fost denaturat şi schimbat de-a lungul secolelor, dar iată
mesajul pe care doresc să vi-l dau şi doresc să îl înţelegeţi: Voi sunteţi Creatorul,
manifestat fizic în această experienţă locală, această formă concentrată de
înţelegere, care este mintea umană, şi sunteţi înzestraţi cu măreaţa abilitate a
Creatorului de a genera experienţe, relaţii şi obiecte. Ele sunt fabricate în mintea
voastră şi asta-i foarte important să înţelegeţi.
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Nu doresc în niciun fel ca numele sau prestigiul meu să altereze acest text.
Mediumul era destul de îngrijorată că voi spune anumite lucruri şi că voi adăuga
un element de „irealitate” la această carte, dar adevărul este că suntem toţi la fel.
Mergem cu toţii pe calea spre înalt; călătorim spre ceruri; călătorim spre
realizarea de sine şi înţelegerea acestui univers, iar eu nu sunt diferit. Mă plasez
şi eu printre fiinţele umane obişnuite, ca dovadă că nu sunt diferit de voi. Sunt
doar cineva care a înţeles tehnologia universului, cum funcţionează creaţia şi
vindecarea: prin conlucrarea minţii cu inima şi în acord cu adevărul. Iar
adevărul este că totul este iubire.
Toate lucrurile din jurul vostru care nu provin din dragoste nu sunt create
de cel pe care-l numiţi Dumnezeu. Ele sunt create în zona inferioară a minţii
umane, pe care o numiţi ego, şi de acolo vă vine toată suferinţa. Sunteţi un
amestec de lumină şi întuneric. Sunteţi un amestec de ego şi spirit şi, numai
dacă vă veţi concentra mintea pe spirit, pe ceea ce vibrează la o frecvenţă
superioară, vă veţi transforma viaţa într-un miracol, ce este posibil doar în
tărâmul celor elevaţi, angelici, miraculoşi şi puternici.
Toţi doriţi asta. Cu toţii doriţi să experimentaţi acest lucru şi sunteţi cu toţii
capabili, dar trebuie să vă întrerupeţi obiceiurile de gândire dăunătoare. Trebuie
să încetaţi cu obiceiurile nesănătoase de a bea, a mânca şi a vă droga şi trebuie
să vă concentraţi atenţia asupra iubirii. Trebuie să vă concentraţi atenţia asupra
bunătăţii. Trebuie să vă concentraţi atenţia asupra iertării tuturor păcatelor care
credeţi voi că au fost săvârşite împotriva voastră, deoarece nu au fost săvârşite
împotriva voastră; erau creaţiile propriei voastre minţi care s-au manifestat în
lume pentru a vă arăta unde anume aţi luat-o pe arătură, unde gândurile voastre
sunt incorecte. Ura aruncată asupra voastră este expresia urii din mintea
voastră – acesta este adevărul. Acesta este adevărul pe care doresc să vi-l
comunic: că tot ceea ce vedeţi, tot ceea ce trăiţi în lumea voastră este propria
voastră credinţă, tradusă în planul fizic ca să o înţelegeţi şi să o transformaţi.
Uită-te la viaţa ta. Uită-te la ce conţine viaţa ta – corpul tău, munca ta,
prietenii şi familia, ţara de origine – şi priveşte în jur. Dacă vezi ceva care nu-ţi
place, dă-ţi seama ce este. Este ură? Este judecată? Este îngustime de minte?
Este slăbiciune? Orice s-ar manifesta în lumea din jur, caută în interiorul tău
acel aspect prezent în convingerile şi gândurile tale şi începe să-l analizezi.
Începe să-l vindeci, pentru că acolo va avea loc vindecarea şi, în această
vindecare interioară şi prin această înţelegere pe care o împărtăşesc cu tine, vei
transforma lumea în care trăieşti, la fel cum şi eu am transformat lumea în care
trăiam.
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Am înţeles procesul şi l-am aplicat în viaţa mea de zi cu zi. Asta trebuie să
faci şi tu. Iată care este calea spre mântuire: Înţelegerea procesului de creaţie,
înţelegerea faptului că eşti Creatorul manifestat într-un corp fizic, exprimânduse pe Sine, încercând să se înţeleagă pe Sine şi să se vindece pe Sine. Pe măsură
ce îţi ridici vibraţia şi îţi transformi, la început, propria lume interioară, procesul
se va manifesta apoi în ceea ce te înconjoară şi, în cele din urmă, vei începe să
transformi întreaga lume. Dacă veţi face toţi acest lucru împreună, dacă o faceţi
ca o declaraţie că doriţi să transformaţi lumea, atunci lumea chiar se va
transforma. Nu va avea de ales, pentru că voi o creaţi. Voi sunteţi cei care creaţi
binele, răul şi urâtul din această lume în care trăiţi.
Veţi călători în multe alte tărâmuri după ce veţi termina cu acesta, dar nu
puteţi trece mai departe până când nu vă curăţaţi inima, sufletul şi mintea de
neadevărurile din inima voastră, din sistemele voastre de credinţă şi din
procesul de gândire. Trebuie să vă purificaţi – nu în sensul de judecată morală,
ci înţelegând modul în care acest univers creează. Creează prin gândire,
concentrare şi emoţie, şi vă stă în putere să creaţi lumea pe care v-o doriţi.
Deocamdată, atât am de spus. Sper ca adăugarea numelui meu la această
listă a faimoşilor şi infamilor să nu diminueze impactul mesajului. Sper că va
adăuga ceva la mesajul general. Sper că va crea un motiv de interes în plus
pentru această carte, care va începe să transforme lumea. Cu toţii trebuie să vă
focalizaţi asupra propriilor creaţii; cu toţii trebuie să iubiţi lumea înconjurătoare
şi să schimbaţi ceea ce faceţi, căci lumea voastră suferă teribil şi voi suferiţi
teribil, ceea ce nu este necesar. Din cauza propriilor voastre judecăţi greşite, a
neiertării şi slăbiciunii suferiţi şi nu este deloc necesar. Asta se poate schimba.
Luaţi aminte la cuvintele din această carte. Ascultaţi cuvintele pe care le-am
spus şi începeţi să lucraţi la propria vindecare şi transformare. Trebuie să
începeţi lucrarea de vindecare şi transformare a acestei planete pe care trăiţi,
pentru că are o mare nevoie de ajutorul vostru. Are mare nevoie să vă schimbaţi,
pentru că practicile în care vă complaceţi acum o omoară, iar ea nu va rămâne
pasivă şi nu va permite să se mai întâmple asta. Dacă nu vă schimbaţi voi modul
de viaţă, va fi schimbat de către mediul natural în care trăiţi. Faceţi-o de bună
voie, cu dragoste, din conştiinţă şi înţelegând că aceasta este dorinţa universului
– să acţionaţi cu iubire faţă de toate fiinţele, inclusiv faţă de voi înşivă, inclusiv
faţă de cei pe care-i urâţi şi inclusiv faţă de duşmanii ţării voastre. Dacă vă
transformaţi mintea, din nou vă spun, veţi transforma lumea şi aceasta este şi
dorinţa noastră. Asta vă dorim.»
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Concluzie, de la Ananda
Spiritul-ghid ANANDA:
«Acum că aţi citit această carte, aţi întâlnit multe figuri celebre cu care eraţi
oarecum familiarizaţi. Acum ştiţi povestea lor completă, le înţelegeţi mai bine
viaţa lor pe Pământ.
Din punctul vostru de vedere, ştiaţi doar jumătate din poveste. Aveaţi doar
o interpretare parţială despre viaţa lor, despre valorile şi scopurile lor. Dar acum
aveţi versiunea reală despre ce a însemnat pentru ei să trăiască acele faimoase
vieţi, despre cum au simţit trecerea dincolo şi care sunt experienţele lor actuale.
Aveţi multe informaţii care vă vor ajuta să vă înţelegeţi propria viaţă. Veţi
înţelege că încercările şi necazurile vă împing spre transformare, vă solicită să
vă schimbaţi starea de conştiinţă şi sperăm că această carte vă va ajuta în
această călătorie de înţelegere, de cunoaştere de sine, de a pricepe pentru ce vi
s-a dat viaţa, ce valoare are şi care este scopul voastru aici, pe această planetă.
Scopul este creativitatea; scopul este iubirea; scopul este bucuria; scopul
este cooperarea; scopul este exprimarea de sine. Scopul vostru nu este acela să
urmăriţi vieţile altor fiinţe, vânând cu lăcomie informaţii despre ele. Scopul
vostru este să vă creaţi propria viaţă, depunând tot efortul, toată bucuria, toată
priceperea şi tot entuziasmul în a manifesta ceea ce vă doriţi şi a trăi ceea ce vă
doriţi.
Adeseori, în lumea voastră sunteţi învăţaţi să vă lăsaţi deoparte dorinţele,
să nu vă urmaţi inima – ci să urmăriţi numai ce-i practic, numai ce este
autorizat, numai ce este organizat. Însă noi vă sfătuim să faceţi contrariul. Noi
vă spunem să faceţi numai ceea ce doriţi şi vă aduce bucurie. Faceţi ceea ce vă
umple inima cu sentimente minunate de expansiune şi exprimare de sine. Nu vă
ploconiţi la cei care deţin puterea; pe ei nu-i interesează binele vostru. Când vă
spun cum să vă comportaţi, de fapt, ei au în minte propria lor agendă şi interes.
Începeţi să vă purtaţi cum nu vor ei. Începeţi să vă urmaţi dorinţa propriei
inimi. Începeţi să creaţi acea lume în care doriţi să trăiţi. Începeţi să vă trăiţi
adevăratele dorinţe cu iubire, iubire de sine şi exprimare de sine. Aţi primit
darul vieţii; vi s-a dăruit acest corp fizic. Aveţi privilegiul de a înţelege pe zi ce
trece tot mai multe, pe măsură ce aflaţi noi informaţii.
Nu aţi ajuns la această carte din întâmplare, fără niciun motiv. A fost adusă
în lumea voastră şi în atenţia voastră pentru un scop, anume să vă schimbaţi
credinţele despre viaţă, despre experienţa morţii şi ce se găseşte în viaţa de apoi,
pentru că mulţi dintre voi se tem în permanenţă de moarte. Vă este atât de frică
de moarte, încât nu vă puteţi trăi viaţa liniştiţi. Ceea ce dorim să înţelegeţi este
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că viaţa este veşnică, ea continuă la nesfârşit. Nu are rost să amânaţi ceea ce
doriţi să faceţi, pentru că dacă nu o faceţi în această viaţă, veţi fi aduşi înapoi
pentru a o face în altă viaţă.
Daţi la o parte limitele minţii şi vedeţi unde vi se pun restricţii. Observaţi
atunci când nu vă slujeşte la nimic ceea ce aţi fost învăţaţi. Începeţi să luaţi alte
decizii. Schimbaţi-vă viaţa ca să fie mai plăcută şi să vă exprimaţi mai deplin.
Permiteţi fiinţei interioare să se manifeste în lume – acel eu adevărat, acel eu
iubitor, acel eu creator, acel eu care caută libertatea. Permiteţi-i acelui Sine să se
trezească, să deschidă ochii, să-şi întindă oasele, să se uite în jur şi să vadă ce se
găseşte aici pentru el.
Vă aşteaptă multe lucruri bune în această lume. Sunt prietenii; sunt iubiţii;
sunt minunatele mijloace creative. Ieşiţi din închisorile în care aţi intrat de
bunăvoie, pentru că nimic nu vă ţine acolo decât propria voastră credinţă în
importanţa zăbrelelor. Eliberaţi-vă de propriile constrângeri, eliberaţi-vă de
frică şi păşiţi într-o lume care aşteaptă să fie a voastră, în care să creaţi, să iubiţi
şi să aveţi grijă unii de alţii. Şi veţi vedea că totul va decurge bine.
Recitiţi această carte dacă tocmai aţi terminat-o. Citiţi-o din nou. Există
multă înţelepciune în aceste pagini. Nu o răsfoiţi aşa cum faceţi cu alte cărţi,
aruncând-o apoi în teancul cu materiale citite, neluând-o în serios, ca pe o
distracţie fugitivă. În aceste pagini este conţinută înţelepciunea multor vieţi,
care vă poate ajuta în deciziile voastre, ca să nu faceţi greşelile pe care le-au
făcut alţii, rătăcindu-vă în mocirla întunericul, fricii şi tot ce distruge societatea
modernă.
Părăsiţi programarea impusă care v-a condus până acum şi deveniţi fiinţe
libere, exprimându-vă adevărata natură, sinele cel bun, iubitor şi creativ, şi
astfel să clădiţi o lume mai bună şi viaţa voastră să devină mult mai fericită
decât v-aţi imaginat vreodată.
Suntem Ananda. Suntem prietenii voştri dragi. Suntem aici ca învăţători
care vă ajută să vă treziţi, să înţelegeţi ce înseamnă această lume şi cum
funcţionează. Sperăm că aceste texte, această carte, v-a oferit câteva informaţii
fascinante şi câteva idei noi pe care le-aţi putea aplica în propria existenţă.
Vă lăsăm acum, cu toată dragostea. Vă lăsăm acum, cu recunoştinţă că v-aţi
petrecut timpul alături de noi şi vă vom mai vorbi – cu altă ocazie, poate.»
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